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Bir tarih
daha göçtü Osman Nejat Konuk da kansere yenik düþtü…

lllll 2. sayfada
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BANYO KATLÝAMI

 n 4. sayfada

Kuzeydeki Taþýnmaz Mal Komisyonu'na mal satan Rumlarýn mallarý Türkiye'nin
tapusuna geçiyor... 13 kilometrekarelik alan Türkiye'nin eline geçmiþ... Maþallah!

Kýbrýs'ta ve dünya basýnýnda ilk kez 'Afrika' yayýnlýyor…

Banyo katliamýnýn bilinmeyen sýrlarý aydýnlanmayý bekliyor…

Kansýz banyo
nBu resim 1963 Aralýk'ýndaki

katliamdan hemen sonra
çekildi… Banyo küvetinin içinde
kan yok! Cesetler dýþarýda…
Oysa bugüne dek topluma,
gizlendikleri küvet içerisinde
katledildikleri söyleniyor…

nAyrýca siyasi propagandanýn ikonu
olarak kullanýlan resmin farklý bir
versiyonu daha var… Neden bu yapýldý?

nÇocuklarýn babasý Binbaþý Ýlhan,
"Çocuklarýmý kendi ellerimle
yýkadým, hiçbiri baþýndan
vurulmamýþtý" dediði halde,
neden beynin çocuðun
baþýndan fýrlayýp duvara
yapýþtýðý söyleniyor?

nÞener LEVENT yazýyor,
2. sayfada 'AÇI' sütununda

Ýþte iki farklý resim



Siyasi propagandamýzýn ikonudur o
fotoðraf...

Banyo katliamý...
Küvetin içinde kanlý pijamacýklarýyla üç

yavru...
Ve anneleri...
Bundan etkilenmeyecek insan mý var?
Varsa insan sayýlmaz zaten..
1963 noelinin en acý, en trajik hatýrasý...
Bu fotoðraf dünyayý dolaþtý...
Dünyanýn bütün ünlü basýn yayýn

organlarýnda yayýnlandý...
Kýbrýs'ta Rum barbarlýðý olarak...
Rumlarýn adada Kýbrýslýtürklere karþý

giriþtikleri saldýrýlarý ve yaptýklarý katliamlarý
en çok bu fotoðraf üzerinden kanýtlamaya
çalýþtýk herkese...

Daha sonra katliamýn yaþandýðý evi
'Barbarlýk Müzesi' yaptýk...

Bütün öðrencilerimizi sýrayla bu müzeye
taþýyarak Rum barbarlýðýný onlara anlattýk...

Hala da götürüp anlatýyoruz...
***

Geçtiðimiz yýllarda gazetemizde geniþ bir
yayýn yaptýk bu konuda...

Katliam dosyasýný açtýk...
Eþelemeye baþladýk...
Halkýn kafasýnda aydýnlanmayan soru

iþaretleri vardý çünkü daha...
Ve ortalýkta binbir türlü rivayet

dolaþýyordu.
Ancak dosyayý eþelememizden

hoþlanmayanlar oldu...
Öfkelenenler ve her zamanki gibi bize 'hain'

diye saldýranlar...
Biz olayý eþeledikçe, o güne dek

bilinmeyen bazý gerçekler çýktý ortaya...
Mesela propaganda ikonu olan o ünlü

fotoðrafýn baþka versiyonlarý da olduðu...
Yani göründüðü þekilde

katledilmemiþlerdi...
Propaganda daha etkili olur diye onlara

öyle bir 'þekil' verilmiþti...
Ve bizim saptamalarýmýza göre bunu yapan

TC'li gazeteci Ömer Sami Coþar'dý...
Kýbrýs konusunda uzman olan ve 'Milliyet'

gazetesi muhabiri olarak o dönemde aramýzda
bulunan Ömer Sami Coþar, bir gazeteciden
çok görevli bir TC istihbarat subayý gibi
çalýþýyordu...

Bu mizansenin neden yapýldýðýný hiç kimse
çýkýp da bize açýklamadý...

Ancak yayýnlarýmýz ilerleyince ve
Türkiye'yi de sarýnca, milliyetçi keismlerimiz
acýlý Binbaþý Ýlhan'ý kýrk yýl sonra Kýbrýs'a
getirdiler...

TV ekranlarýna da çýkarýp konuþturdular,
ancak sanýrým sonradan piþman oldular onu
getirdiklerine...

Adam çok abuk sabuk konuþuyordu...
Kendisinin öldürmesi ve çocuklarýyla

eþinin intikamýný almasý için esir bir Rum
kadýný ile bir adam getirmiþler TC
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AçýAçý
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YILBAÞI GECESÝ
SAKÝN GEÇTÝ...

Eðlence ve alkolün dozunun
artmasý nedeniyle polisiye
olaylar açýsýndan yýlýn riskli

gecelerinden olan Yýlbaþý
gecesi KKTC'de sakin geçti.
Polisin verdiði bilgiye göre,

yýlbaþý gecesinde olaðanüstü
bir olay kayýtlara geçmedi.

KAYIP EMÝRE
KAPLAN BULUNDU

Kayýp olarak bildirilen Emire
Kaplan (K-15), bulundu.

Polisten yapýlan açýklamaya
göre, dünkü Basýn

Bülteni'nde, 30 Aralýk'tan beri
kayýp olduðu bildirilen

Balýkesir'de sakin Emire
Kaplan (K-15), Lefkoþa'da

bulundu.

HIRSIZLIK
2014 yýlý Aralýk ayý içerisinde,

Bostancý'da meydana gelen
"Hýrsýzlýk" meselesiyle ilgili

olarak poliste tutuklu olarak
bulunan A.K. (E-16) ve A.Ö. (E-

17)'nýn yapýlan ileri
sorgulamalarýnda baþka

suçlar da iþlediþkleri ortaya
çýktý.

Polis açýklamasýna göre; söz
konusu zanlýlarýn, 15 Aralýk'ta,

18.00-21.30 saatleri arasýnda,
Güzelyurt'ta, Soðuksu Sokak

üzerinde kilitsiz vaziyette
park halinde bulunan Ceferiye

Hergüner'e ait HE 056 plakalý
araç içerisinden, el çantasý ve

içerisinde bulunan bir adet
para cüzdaný ile cüzdan

içerisinde bulunan 50 TL nakit
parayý çaldýklarý, ayrýca 19

Kasým 'da, Güzelyurt'da,
Fethiye Beþkardeþler'e ait

ikametgah içerisinden ise, bir
adet bayan çantasý ve

içerisinde muhafaza edilen 20
TL, 40 Sterlin, 25 Euro nakit

para ile bir adet güneþ
gözlüðü, bir adet dereceli

gözlük, bir adet cep telefonu,
beþ adet boþ çek yapraðý olan

çek defteri, dört adet kredi
kartý ve üç adet kimlik

kartýnýn A.K. (E-16) tarafýndan
çalýndýðý tespit edildi.

TÜKETÝCÝ
ÖRGÜTLERÝ 2015'Ý
"BARIÞ YILI" ÝLAN

ETTÝ
Tüketici Örgütleri

Konfederasyonu, 2015 yýlýný,
"Kýbrýslý Rumlar ile Barýþ ve

Kardeþlik Yýlý" olarak ilan etti.
Kýbrýs Türk halkýnýn yeni yýlýný

kutlayan konfederasyon,
yazýlý açýklamasýnda, Kýbrýs

halklarýnýn çýkarlarýnýn ve
refah düzeyinin Türkiye ile

Yunanistan'ýn iþbirliðinde ve
ortak çýkarlarý kapsamýnda en

üst düzeye çýkarýlabileceðini
ifade eden konfederasyon, bu

gerçeðin görülebildiði gün
Kýbrýs'ýn "Doðal Barýþa"
kavuþacaðýný kaydetti.

Konfederasyon yeni yýl
dolayýsýyla hükümete de,

dünya petrol piyasa fiyatlarýna
paralel, akaryakýt, elektrik ve

tüp gaza ayný oranda yüzde 50
indirim yapýlmasý için çaðrýda

bulundu.

FRANSA

YENÝ YILIN ÝLK
CÝNAYETÝ

Fransa'da adý açýklanmayan
bir kiþi, katýldýðý yýlbaþý

yemeðinde üç kiþiyi öldürdü,
ardýndan intihar etti.

Arras Savcýlýðý, ülkenin
kuzeyinde bulunan Pas-de-

Calais bölgesindeki Saint-
Catherine þehrinde, yeni yýl

gecesi bir kiþinin, katýldýðý
kutlama yemeðinde

aralarýnda eski kýz
arkadaþýnýn da bulunduðu üç

kiþiyi silahla öldürdüðünü
açýkladý.

Savcýlýk, cinayetleri iþleyen
kiþinin daha sonra intihar

ettiðini duyurdu.
Gece yarýsýndan sonra
meydana gelen olayda

davetlilerden biri aðýr iki kiþi
de yaralandý. Savcýlýk, olayla

ilgili soruþturma baþlattý.

Büyükelçiliði'nde ona... Ve eline bir silah
vererek,

-Hadi öldür de intikamýný al, demiþler...
Rum kadýn hamileymiþ de...
Binbaþý Ýlhan öldürmemiþ...

***
Bugün banyo katliamý ile ilgili, bugüne dek

hiçbir yerde yayýnlanmamýþ olan bir fotoðraf
yayýnlýyoruz...

Basýnýmýzda ve dünyada ilk kez...
Umarýz bu fotoðraf gerçeklerin daha çok

aydýnlanmasýna katkýda bulunur...
Ýyi bakýn resme...
Banyoya...
Banyonun içinde hiç kan izi var mý?
Yok...
Cesetler nerde?
Dýþarýda, banyonun yanýnda...
Banyoda katledilmiþ olsalar öyle mi olur?

***
"Kanlý banyonun sýrlarý" baþlýklý yazýmda

altý soru sordum geçtiðimiz günlerde...
Aydýnlatýlmayý bekleyen o sorularý bir kez

daha tekrarlýyorum...
Soru bir...
Annenin altta, çocuklarýn ise üstte olmasý

tuhaf deðil mi? Çocuklarýný koruma telaþýna
düþen bir anne göðsünü onlara siper etmez
mi?

***
Soru iki...
Vurulan çocuðun beyninin sýçrayarak

duvara yapýþtýðý söyleniyor. Beynin dýþarýya
fýrlamasý için baþýndan vurulmuþ olmasý
gerekir... Hem de yakýn mesafeden çeneye
silah dayayarak... Oysa çocuklarýnýn
cesetlerini kendi elleriyle yýkadýðýný açýklayan

Binbaþý Ýlhan, hiçbirinin baþýndan
vurulmadýðýný söylüyor. Bu durumda neden
hala beyni fýrlayýp duvara yapýþtý diye yalan
söyleniyor?

***
Soru üç...
Katliamýn banyoda yapýlmadýðýna dair

ciddi deliller var... Banyo dýþýnda fotoðraflar...
O halde onlarý alýp banyoya kim koydu? Ve
neden bunu yaptý?

***
Soru dört...
Propaganda ikonu olan resmin birkaç

versiyonu var... Çocuklarý farklý duruþlarda
küvette gösteren resimler... Bu mizansen
kimin eseri? Propaganda uðruna kanlý çocuk
cesetleriyle oynayabilecek kadar alçalanlarýn
kim olduðunu merak etmiyor musunuz?

***
Soru beþ...
O katliam evinden sað kurtulanlar var...
Ve hala yaþayanlar aramýzda...
Ama nedense hiç konuþmuyorlar...
Aðýzlarýný býçak açmýyor...
Neden?
Nerden, kimden korkuyorlar?
Konuþurlarsa baþlarýna bir þey mi gelir?
Tehdit mi edildiler?
Bu da bir sýr...
Siz hiç Rum katliamýný anlatmaktan korkan

bir Kýbrýslýtürk gördünüz mü hayatýnýzda?
Ben görmedim...

***
Soru altý...
Banyo katliamý, aradan ancak üç gün

geçtikten sonra yayýnlandý o zamanki yerli
basýnda... Ki o sýrada "Halkýn Sesi" ve
"Bozkurt" olmak üzere yalnýz iki gazete
vardý... Baþka haberler anýnda verilirken, bu
haber neden bu kadar geciktirildi?

***
Kanlý banyoyu eþelememize içerleyen

hamaset takýmýmýz hainlik edebiyatýný
býraksýn da bunlarý izah etsin bize...

En önemlisi bugün yayýnladýðýmýz tarihi
fotoðrafý...

Hiçbir çocuk baþýndan vurulmamýþken ve
duvara yapýþmýþ hiçbir beyin yokken neden
yalan söylüyorlar?

Katliam banyo küvetinde yapýldý diye
neden uyduruk þeyler anlatýyorlar?

En önemlisi, bu yalanlara neden ihtiyaç
duyuyorlar?

Bunlarý bize açýklasýnlar...
Yalanlarla beslendik bugüne kadar...
Camiler bombalandý...
"Rum yaptý" diye yalan söylediler...
Elçiliðe baðlý Türk Haberler Bürosu

bombalandý...
Yalan söylediler...
Ýki Türk avukat bir gecede katledildi...
Yalan söylediler...
Atatürk heykeline kurþun sýkýldý...
Yalan söylediler...
Bizi bombaladýklarýnda bile yalan

söylediler...
"Kendi kendilerini bombaladýlar" dediler...
Bu kadar yalandan sonra banyo

katliamýyla ilgili söylediklerine nasýl
inanalým?

BANYO KATLÝAMI

Banyo odasýnda saptanan kurþun delikleri



“AFRÝKA” dan
mektup...

VERDÝÐÝNÝ BORÇ
VERÝYOR,
TOPRAÐI DA
SATIN ALIYOR
Pek çoklarý bilmiyor herhalde...
Farkýnda deðil...
Türkiye bize verdiði parayý öyle
bedava, öyle hibe diye
vermiyor...
Borca yazýyor...
Borç olarak veriyor...
Neden?
E, birisine borç verilirse neden
verilir?
Daha sonra faizi ile birlikte tahsil
edilsin diye...
Peki, bizim ödeyecek halimiz mi
var?
Yok tabii, ama bir gün çözüm
olursa, o zaman olacak...
Diyecekler ki:
-Ödeyin bakalým, bu kadar
borcunuz var...
Bakýn mesela...
Doðalgaz ve petrol...
Bunlarda bizim de payýmýz var
deðil mi?
Para geçecek elimize...
Ýþte o zaman sökül bakalým
borcunu...
Dahasý bu borcu Federal Kýbrýs
Cumhuriyeti'nden de talep
edebilirler...
"Siz Kýbrýslýtürkleri ortaklýktan
dýþladýnýz ve onlara biz bakmak
zorunda kaldýk" da diyebilirler...
*
Bunu geçtik...
Toprak meselesi var bir de...
Kýbrýs'ýn topraðý da Türkiye'nin
tapusuna geçiyor...
Rum gelip bizim Taþýnmaz Mal
Komisyonu'na malýný satýyor...
Tapuyu teslim edip parayý
alýyor...
Kim veriyor parayý?
Türkiye!
Mal kimin oluyor?
Türkiye'nin!
Rumdan alýnan tapunun
arkasýna not düþülüyor:
-Türkiye ödedi...
Rum kaynaklarýnýn verdiði
haberlere göre, bu yolla 13
kilometrekarelik toprak geçmiþ
bugüne dek Türkiye'nin eline...
Girne'den Maðusa'ya ve
Karpaz'a kadar...
2006'dan 2014'ün sonuna kadar
toplam 189 milyon sterlin
ödenmiþ Rumlara...
Az para deðil...
Ama Kýbrýs topraðý için deðer...
Deðil mi?
*
Öyle anlaþýlýyor ki hem borç-
harç içinde çýkacaðýz bu
seferden, hem de topraksýz...
Çözüm olsa da rahat yok yani...
Sahi...
Müzakereler baþlar mý yeniden
dersiniz?
Bakýn yeni baþka bir þart öne
sürmüþ bu kez Nikos
Anastasiadis...
Türkiye egemenliðimizi tanýsn,
diyor...
Yani Kýbrýs Cumhuriyeti'ni...
Tanýmazsa masaya oturmazmýþ...
Çok ilginç...
Anastasiadis'in þimdi mi aklýna
geldi?
Daha önce neden böyle bir þart
öne sürmedi?
*
Neyse, yeni yýla bu sürprizle
girdik iþte...
Aldýrmayýn...
Siz Türkiye'ye bakýn...
Bize yazdýðý borçlara...
Ve tapusunu aldýðý
topraklarýmýza...

Belediyeler yeni yýlý coþkuyla karþýladý
Girne Belediyesi, Maðusa Belediyesi ve Ýskele

Belediyesi düzenledikleri etkinliklerle 2015'i
karþýladý.

GÝRNELÝLER 2015'E KONSERLE GÝRDÝ
Her yýl olduðu gibi bu yýlda Girneliler, Yeni Yýla

Girne Belediyesi'nin Ramadan Cemil Meydaný'nda
düzenlediði meydan konseri ve havai fiþek
gösterisiyle girdi.

Gecede konuþan Girne Belediye Baþkaný Nidai
Güngördü; "2014'ü geride býrakmaya hazýrlandýðýmýz
bugünlerde, 2014 yýlýnýn Dünya'da ve Ortadoðu'da
savaþlarýn devam ettiði, bu nedenle savaþlarda
olumsuz etkilenen insanlarýn büyük acýlar çektikleri
bir gerçektir. Bu nedenle 2015 yýlýnýn savaþlarýn son
bulacaðý; barýþ, huzur ve saðlýk dolu olmasýný temenni
ediyorum" dedi.

MAÐUSA
Gazimaðusa yeni yýlý Namýk Kemal Meydaný'nda

düzenlenen etkinliklerle karþýladý.
Gazimaðusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre,

yeni yýlý karþýlama eðlencesinde Türkiye'nin sevilen
müzik grubu Zakkum sahne aldý.

Gazmaðusa Belediyesi'nin hazýrladýðý
organizasyonda Namýk Kemal Meydaný'nda kurulan
sahnede saat 22.30'dan itibaren sahne alan Zakkum
grubunun yaný sýra havai fiþek gösterisi de yapýldý.

Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmal Arter gecede
yaptýðý konuþmada, 2014 yýlýnýn sevinçleri,
hüzünleri ve sýkýntýlarýyla geride kaldýðýný belirterek,
Gazimaðusa Belediyesi'nin halkýn refahý ve sosyal
geliþiminin artýrýlmasý, çevrenin daha iyi olmasý için
çalýþtýðýný, 2015 yýlýnda da hedeflerinin çalýþmalara
hýz kesmeden devam etmek olduðunu vurguladý.

Arter, halkýn bu hizmetlere layýk olduðunu
belirterek, organizasyonda emeði geçenlere teþekkür
etti, 2015 yýlýnýn halka, ülkeye ve Gazimaðusalýlara
saðlýk ve mutluluk getirmesini diledi.

ÝSKELE ECEVÝT MEYDANI'NDA
YILBAÞI ETKÝNLÝÐÝ

Ýskele ve bölge halký 2015'e Türkiye'nin sevilen
grubu olan KOLPA'nýn müzikleri eþliðinde merhaba
dedi. Gecede ilk önce Ýskele'nin sevilen sanatçýsý ve
Ýskele Belediye meclis üyesi olan Kubilay Aþýk'ýn
ardýndan da Eðlencede Karadenizli sanatçý Ergin
Talay sahne aldý.

Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu yaptýðý
konuþmada, 2015 yýlýnýn tüm halk için saðlýklý ve
huzurlu bir yýl olmasýný dileyerek, yýlbaþý etkinliðinin
þölen havasýnda geçmesinde emek veren meclis
üyelerini ve personelini tebrik etti.

Ýskele Belediyesi ayný zamanda Þehit Ýlker Karter
Ýlkokulunda bölge okul öðrencilerine yönelik olarak
da eðlence düzenledi.

Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, etkinlik
sonrasýnda Ýskele Belde sýnýrlarý içerisinde yaþayan
özel eðitim alan çocuklarý da Noel Baba ile birlikte
tek tek evlerinde ziyaret ederek onlara hediyeler
takdim etti.

ENGELLÝLER SPOR FEDERASYONU
Öte yandan KKTC Engelliler Federasyonu da

yeni yýl etkinliði düzenledi.
Federasyondan yapýlan açýklamaya göre, Mis

Yoðurtlarý Sahibi Ýþ Adamý ve Sanayici Mustafa
Özdeðirmenci'nin sponsorluðunda gerçekleþtirilen
kutlama etkinliðine, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu,
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Milli

Eðitim Bakaný Özdemir Berova, UBP Milletvekili
Ersin Tatar, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý ve
Belediye meclis üyeleri, Turkcell Genel Müdür
Yardýmcýsý Ayhan Barýþ, Spor Dairesi Genel
Yönetim Kurulu Üyeleri ve engelli-engelsiz bir çok
vatandaþ katýldý.

Yeni yýl kutlamasý KKTC Engelliler Spor
Federasyonu lokalinde gerçekleþtirildi.



Kalay

Kalaycý

Yýllarýn peþisýra akýp gidiyor yýllar
Geçti koca bir yýl daha çözümün özlemiyle
Aynalarda hüzünlü o kar yaðmýþ þakaklar
Varýlýr mý hiç bir yere bu rotasýz gemiyle?

ALAKAYA

DÝRÝFÝLALAKAYA

DÝRÝFÝL

YENÝ BÝR YILA GÝREBÝLMEK ÝÇÝN…
Bu ülkeyi yönetenler, yönettiklerini zannedenler, yönetirmiþ gibi

yapanlar, saðlar ve sollar…  Topu birden KKTC makamlarýnda oturanlar,
sadece söylediklerinden deðil, söylemediklerinden de, söyleyemediklerinden de
sorumludurlar. Sadece yaptýklarýndan deðil, yapmadýklarýndan, yapamadýklarýndan
da sorumludurlar… KKTC meclisinin koltucuklarýnda oturanlar sadece
oturuþlarýndan deðil, duruþlarýndan da, duramayýþlarýndan da sorumludurlar. Yeni
bir yýla girebilmemiz bu partileri oralara seçip yollayanlarý bunu
farketmesi lazým… Farkýndalýk deyip duruyorsanýz, önce
kendinizden ve partinizden baþlayacaksýnýz ki yeni bir
yýla girebilesiniz…

NERDE KALMIÞTIK?
Evet...
Nerde kalmýþtýk?
Göç yasasýnda mý?
Sefalet ücreti olmaya devam eden asgari ücrette mi?
2015 yýlýnda hayat pahalýlýðý ödeneðinin yasa

gücünde kararname marifetiyle kaldýrýlmasýnda mý?
Narenciyecilerin ürün bedellerinin ödenmemesinde

mi?
Ülkede üretilen sütün 5 kat fazlasýnýn ithal

edilmesinde mi?
Hayvancýlarýn iki buçuk aylýk süt paralarýnýn

ödenmemesinde mi?
***

Nerde kalmýþtýk?
Normal þartlarda 60 günde kesilmesi gerekirken, 28

günde kesilerek sofralarýmýza sürülen tavuklarda mý?!
Kanser korkusuyla, aðzýmýza götürdüðümüz hiçbir

þeyi gönül rahatlýðýyla yiyemediðimizde mi?
Elektrik santrallerimizin kanser püsküren filtresiz

bacalarýnda mý?
Her gün burnumuzun dibinde mantar gibi biten baz

istasyonlarýnda mý?
Evlerimizdeki musluklardan, diþlerimizi bile

fýrçalamayacaðýmýz kadar tadý zehir zýkkým sular
akmasýnda mý?

***
Evet, nerde kalmýþtýk?
Taþocaklarý tarafýndan vahþice oyulup yokedilmesine

devam edilen daðlarýmýzda mý?
Daðdaki bayraðýn lâmbalarýnýn neden yanmadýðýnýn

derdine düþmelerde mi?!
Avuç içi kadar yerde bir türlü baþa çýkamadýðýmýz

trafik kaosu ve stresinde mi?
Kaldýrýmsýz caddelerde...
Delik deþik olmuþ yollarda, bir yaðmurluk

yamalamalarda mý?
Yarým saatlik saðanak yaðmurda yaþadýðýmýz sel

baskýnlarýnda mý?
Artýk bereket deðil, felâket ve kâbus olmaya baþlayan

yaðmurlar için, ne olur yaðmasýn dualarýnda mý?!
Doðaya ve dere yataklarýna sorumsuzca yapýlan

saldýrý ve katliamlarda mý?
Bu saldýrý ve katliamlara ayný sorumsuzlukla onay

verip seyirci kalan yöneticilerde mi?
Kimilerinin "Bir daha yaþanmayacak" diye kesin

taahhütlerde bulunduklarý halde, devam edip giden sel
baskýnlarýnda mý?

***
Hatýrlayýn...
Daha daha nerde kalmýþtýk?
Doðuþ Derya'nýn, savaþlarýn acý gerçeklerini Kýbrýs

özelinde meclis kürsüsünden dile getirerek, Kýbrýs'ýn
çok önemli ve çok trajik bir gerçeðine ýþýk tutmasýnda
mý?

Bu konuþmasýndan dolayý, Hataylý Bertan Zaroðlu
ile hempalarýnýn, Doðuþ Derya'ya hayasýzca
saldýrmasýnda ve tehdit etmelerinde mi?

15 Kasým törenlerinde "Vicdani ret hakkýmýz, yurt
ödevimiz barýþ" pankartý açan gençlerimizin maruz
kaldýklarý polis zorbalýðýnda mý?

Ayný polislerin, 29 Ekim'de "Vicdani redde hayýr"
pankartý açanlara sadece seyirci kalmalarýnda mý?!

Bu noktadan hareketle Polis Genel Müdür Vekili
Pervin Gürler'in, GKK'dan aldýðý emirle ilân ettiði
pankart yasaðýnda mý?!

Ýþkenceci polislerin cezalandýrýlmak yerine terfi
ettirilmesinde mi?!

Bir tek uyuþturucu baronunun peþine düþülmezken,
yarým gramla yakalanan içicilerin teþhir edilip,
uyuþturucu ile mücadele olarak sunulmasýnda mý?!

***
Daha daha nerde kalmýþtýk?
Türkiye'nin doðal gaz sondajlarý konusundaki tehdit

ve tahrikleriyle berhava edilen müzakere masasýnda
mý?

Bütünlüklü çözüm diye diye sürüklendiðimiz
bütünlüklü çözümsüzlük noktasýnda mý?

Çözüme deðil, çözümsüzlüðe oynayan statükonun
4 adayý ile, statüko karþýtý olan ve çözüme odaklanan
Mustafa Akýncý'nýn cumhurbaþkanlýðý yarýþýnda mý?

***
Uzatmaya gerek yok.
Hiç biri geride kalmadý bunlarýn.
Tümü de önümüzde duruyor!
2015 de bunlarla cebelleþmekle geçecek!
Kaldýðýmýz yerden devam.

DEÐÝÞEN NE KÝ?
Yeni bir yýldayýz iþte...
Ne deðiþti dünden bugüne?
Koca bir hiç...
Takvim yapraklarý yenilendi...
2014 rakamý tarihe karýþtý ve yerine

2015 yazýldý...
Deðiþen bu sadece...
KKTC Bakanlar Kurulu 2014'ün son

toplantýsýnda "Özelleþtirme Deðiþiklik
Yasa Tasarýsý" ile ilgili çok önemli bir
karar aldý!

Önemli diyorum, çünkü bilhassa
CTP'nin maskesi bir kez daha düþtü.

Düþtü diyorum, çünkü Yorgancýoðlu
CTP'nin kuruluþ yýldönümünde yaptýðý
konuþmada, "CTP deðiþti" diyenlere
çatmýþtý!

Orada da maskeliydi aslýnda...
***

Her neyse...
Bir yýlý geride býraktýk...
Yeni yýla girerken yapýlan açýklamalar

durumumuzu bir kez daha ortaya koydu...
Biten iradenin bizi de tüketmekte

olduðu artýk satýr aralarýnda deðil alem
aþikar önümüze konuyor...

"Sanatçýlar Kýbrýs'a çýkartma
yapmýþlar"...

Bizim sanatçýmýz yok ya...
Bizim sanatçýmýz kendi ülkesinde

ilticacý ya...
Ve bizim sanatçýmýzla olacak iþ deðildir

döndürekli iþler!..
Ve burada toplanan kara paralarýn bir

kýsmýnýn aklanmasý da böylelikle
halloldu...

Belki yüz milyonlar aklandý bir gecede
kimbilir...

"KKTC sallandý" ya iþte bundandýr...
Ýþbirlikçi yöneticiler de sevinçten

havalara uçtular.
Yaptýklarý açýklamalardan belli...
Otellerin doluluk oraný bazý otellerde

yüzde doksanmýþ!
Bu topraklarda kazanýlanýn vergisi

alýndý mý?
Bir gece için onbeþ bin turist bekleyen

KKTC makamlarý onlarýn býraktýklarý
kumar paralarýndan ne kadar vergi tahsil
ettiler veya edecekler?

***
Geçen yýlýn Aralýk ayýnýn 30'unda

sendikalarla bir araya gelen Maliye
Bakaný Zeren Mungan beklemediði bir
olayla karþýlaþtý...

Zenginlerin vergi borçlarýný
baðýþlamak için özel yasalar çýkaran ama
çalýþanýn emekçinin cebindekileri, çeþitli
isimler altýnda alan Maliye Bakaný
tarafýndan, toplumumuzun durumunu
gösteren bir hediye, Tayyip Erdoðan'a
iletilmek üzere Zeren Mungan'a verildi.

Neydi bu yeni yýl hediyesi?
"Vatandaþýn donu"...
Ýçinde olduðumuz yýl bir öncekinden

daha iyi geçeceðe benzemiyor...
Hamamýn durumuna benzer bu...
Tas ayný, tellak ayný ama tarihler

farklýysa hamamda bir yenilik olabilir mi?
Buradaki durum da budur iþte...

***
CTP-DP koalisyonunu yýkmak için

harekete geçeceði söylenen Eroðlu,
bunu baþarýr ve geçici bir hükümet
oluþturuabilir mi?

Oluþturursa bugünkü konumundan
daha iyi durumda mý olur?

Zengin kesimler "Vur patlasýn çal
oynasýn" statüsünde hayatlarýný
sürdürmeye devam edecekler...

Sömürülen kesim üzerindeki baskýlar
katmerleþecek...

Çözüm mü dediniz?
"Telgrafýn tellerine kuþlar mý konar?"

diyerek bir haber uçurun Beyaz Saray'a!
O da olmazsa Tel-Aviv'e...

Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent

Ali  OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

P

KTFD'NÝN ÝLK BAÞBAKANI

Osman Nejat Konuk yaþama veda etti
Kýbrýs Türk Federe Devleti'nin ilk, Kuzey

Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci
baþbakaný olan Osman Nejat Konuk vefat
etti.

Ailesinden alýnan bilgiye göre, Ýstanbul'da
Ataköy'deki evinde önceki gece yarýsý
yaþama gözlerini yuman 86 yaþýndaki
Konuk, kanser tedavisi görüyordu. Nejat
Konuk, KKTC'de defnedilecek. Eski
baþbakanýn cenaze töreni programý
önümüzdeki günlerde belli olacak.

Nejat Konuk, 1928 yýlýnda Lefkoþa'da
doðdu. 1950-51 yýllarýnda Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun
olduktan sonra 1960 yýlýna kadar Bursa'da
avukatlýk yaptý.

1960'tan sonra adaya döndü ve devlet
hizmetine girdi. 1 Þubat 1969'da Adalet ve
Ýçiþleri Üyeliði'ne atandý. 1970 genel
seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi'ne Üye
seçildi. 1975'te oluþan Ýlk Kurucu Meclis'e
üye oldu.

1976'da Kýbrýs Türk Federe Devleti'nin
ilk baþbakaný oldu. 1976-1978 yýllarý
arasýnda I. Konuk Hükümeti'nde baþbakanlýk
yaptý. Daha sonra partisi Ulusal Birlik
Partisi'nden istifa ederek bir grup arkadaþýyla
birlikte sosyal demokrat çizgide olan
Demokratik Halk Partisi'ni (DHP) kurdu.

DHP, 1981'de yapýlan seçimlerde diðer
muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk
Partisi ve Toplumcu Kurtuluþ Partisi ile
beraber seçim sonrasý hükümet kurmak için
anlaþtý, ancak Nejat Konuk parti genel
baþkanlýðýndan istifa ederek baðýmsýz
milletvekili oldu ve üçlü hükümet
kurulamadý. Daha sonra bir hükümet
bunalýmýnýn ardýndan UBP-TBP-DHP üçlü
koalisyonu kuruldu.

Nejat Konuk, 1982'de Kýbrýs Türk Federe
Meclisi'nin Baþkaný seçildi. 6 Aralýk 1983
tarihinde oluþan Kurucu Meclis'in üyeliðini
de yapan Konuk, 13 Aralýk 1983'ten 19
Temmuz 1985'e kadar görevde bulunan
KKTC Kurucu Hükümeti'nde baþbakanlýk
yaptý.

Daha sonra aktif siyasette yer almayan
Nejat Konuk, 1964'te Rauf Raif Denktaþ ve
Erol Ýbrahim ile birlikte bir sandalla
Larnaka'ya çýkmak istemiþ ancak Larnaka
yerine þimdiki Bafra adlý köyün yakýnlarýnda
Kýbrýs'a çýkmýþ ve Rumlar tarafýndan
tutuklanarak sonra da Türkiye'ye
gönderilmiþlerdi.

EROÐLU
Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, "Kuzey

Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluþu
aþamasýnda, Anayasanýn hazýrlanmasýnda ve
çok partili demokratik parlamenter sistemin
kurumsallaþmasýnda deðerli katkýlarý olan"
Nejat Konuk'u devlet olarak
unutmayacaklarýný, unutturmayacaklarýný
vurguladý.

Eroðlu, merhum Nejat Konuk'la tanýþtýðý
ilk günden itibaren dost olduklarýný ve dost
kaldýklarýný, birbirlerine hep karþýlýklý sevgi
ve saygýyla davrandýklarýný ifade ederek,
Konuk'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halkýna baþsaðlýðý
diledi.

SÝBER
Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber,

Nejat Konuk'un vefatýndan büyük üzüntü
duyduðunu belirterek, ailesine baþsaðlýðý
diledi.

Siber, Konuk'un vefatý dolayýsýyla
yayýnladýðý taziye mesajýnda, Kýbrýs Türk
Federe Devleti'nin ilk Baþbakaný olan, Kýbrýs
Türk Federe Devleti Meclis Baþkanlýðý ve
KKTC Kurucu Hükümeti Baþbakanlýðý
yapan Nejat Konuk'u kaybetmenin
üzüntüsünü yaþadýðýný kaydetti.

Siber, "Ýyi bir devlet adamý ve içinde ülke
insanýna her daim hizmet etme sevgisi olan
sayýn Konuk, siyasi tarihimizde de saygýn
duruþu ve entellektüel yaklaþýmlarý ile
hafýzalarýmýzda yer etmiþ bir
büyüðümüzdü" dedi.

Sibel Siber, merhuma tanrýdan rahmet,
yaslý ailesine baþsaðlýðý ve metanet diledi.

ÖZGÜRGÜN
UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün,

Nejat Konuk'un vefatýndan derin üzüntü
duyduðunu belirtti

Özgürgün, Konuk'un vefatý dolayýsýyla
yayýnladýðý mesajda, Kýbrýs Türk Federe
Devleti'nin ilk Baþbakaný, Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti'nin kuruluþ sürecinde
Meclis Baþkaný, ardýndan da Baþbakanlýk
görevini üstelenen Nejat Konuk'u

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaþadýklarýný
kaydetti.

Özgürgün, Kýbrýs Türk mücadele
tarihinde önemli yeri olan, Kurucu
Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn kader
arkadaþý Nejat Konuk'un, Ulusal Birlik
Partisi Genel Baþkanlýðý'ný da baþarýyla
yürüten bir siyaset adamý olduðunu
anýmsattý.

Hüseyin Özgürgün, Konuk'a Allahtan
rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi.

TAÇOY
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný, DP-UG

Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Nejat Konuk'u
her zaman saygý ve sevgi ile anacaklarýný
vurguladý.

Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný, DP-UG
Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Nejat
Konuk'un vefatý dolayýsýyla yayýnladýðý
mesajda, Konuk'un vefatýndan derin üzüntü
duyduðunu belirtti.

Taçoy, Konuk'un, Kýbrýs Türkü'nün haklý
mücadelesine büyük emek verdiðini, Kýbrýs
Türk Federe Devleti'nin ilk Baþbakaný,
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci
Baþbakaný, UBP kurucularýndan olduðunu
anýmsatarak, "Deðerli büyüðümüz Nejat
Konuk'u kaybetmenin derin üzüntüsünü
yaþamaktayýz" dedi.
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Erdoðan Baybars

Þaziye’nin Görüþü:

ebaybars@yahoo.com

2015'te de kural
deðiþmeyecek.  Ne

ekmiþseniz onu biçeceksiniz
yine… Ekmiþseniz eðer!

* Ünal Akifler "Hangi deli yaptý bu
bütçeyi?" diye sormuþ.

-  Herkes susmuþ ve önüne
bakmýþ…Kimsecikler saygýsýndan
ve çekincesinden yanýt verememiþ.

***
* Ürün güvenliði yasasý sýkýntýlara

neden olacakmýþ.
- No problem… Taklitçiler,

sahtekarlardýr sýkýntýya girecek
olan.
***

* Yýlbaþý yemeði yiyen 35 hastane
personeli hastanelik olmuþ.
-  Tedavi için özel hastaneye

gitmediler umarým… Alýþkýnýz böyle
çarpýklýklara  çünkü... Deðil mi?!

***
* Hayvancýlar araçlý eylem

yapacakmýþ.
-  Kolayýna kaçýyorlar… Araç yerine

koyunlarýný, keçilerini ineklerini
kullansalar çok daha renkli olmaz

mýydý? Olurdu… Üstelik araç
geçince izi kalmaz ama, o koyunlar
keçiler mutlaka bir iz býrakacaktý

geride!
***

* Özgürgün "Birlikte baþaracaðýz"
demiþ.

-  Öyledir zaten… Ikýnýrýz, sýkýlýrýz,
baþarýrýz sonra da ödülü baþkalarý

kapar…
***

* TDP Genel Baþkaný Özyiðit,  "2015
çözüm, demokrasi ve emeðin yýlý

olsun" demiþ.
- Olsun anasýný satayým… Pilavdan

dönenin kaþýðý kýrýlsýn.
***

* Vatandaþlar yeni yýla umutsuz
girmiþ.

- Piyango sonuçlarýný öðrenenler
ama… Henüz biletlerini kontrol

edemeyenler umutlarýný
sürdürüyor…

***
* Avrupa'da okuyan öðrenciler,  burs

alan diðer öðrenciler ile eþitlik
istiyormuþ.

- Ah sevgili gençler ah…  Siz, biri yer
biri bakar ülkesinin çocuklarýsýnýz.

Bu oldu bittiyi ne  kadar ereken
öðrenirseniz o kadar rahatlarsýnýz!

MÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLAR

 

"Adil ve kalýcý bir
çözüm" olabilir…
"Sürdürülebilir bir

barýþ" da
kabulümüzdür. Olsun
da nasýl olursa olsun

bir anlaþmaya da
hazýrýz… E daha ne

deylim yani.

BÖYLE BÝR ANDI
Fotoðraf:

Erdoðan  BAYBARS

NASIL GEÇTÝ HABERSÝZ O GÜZELÝM YILLARIM?
- Baybars abi, nasýlsýn?
Ben Saray Otel'e doðru yürüyordum, o

Dikilitaþ'ýn duvarýna oturmuþ, geleni
geçeni seyrediyordu.

Dönüp baktým.
Yerinden kalkmýþ, yanýma gelmiþti.
Tokalaþtýk, sonra uzanýp öptü beni.
- Nasýlsýn abi?
Yüzü gülüyordu.
Beni gördüðüne çok sevinmiþ bir

havasý vardý.
"Ýyiyim..." dedim otomatik olarak.
Ama ben onu tanýyamamýþtým.
Düþündüm…
 Zaman tünelini epeyce karýþtýrdým,

hiçbir ipucu yoktu,  anýmsayamadým...
"Abi" diye seslenmiþti.
Benden büyük görünüyordu oysa.

***
-Sen nasýlsýn, dedim.
- Gördüðün gibi abi… Emekliyim

artýk…
Maðusa'da bir garson vardý sürekli

gittiðim lokantada…
O muydu?
Kýbrýs Postasý'nda çalýþanlardan  birisi

de olabilirdi.
Çýkaramadým.
- Çok zaman oldu görüþmeyeli,

nasýl da geçti yýllar, dedi.
Bir daha baktým yüzüne dikkatlice.
Hatýrlayamadým!
Keþke sorsaydým…
Öyle samimi ve içtendi ki, utandým.
***
Yeni yýlýn son günüydü karþýlaþmamýz.
"Nasýl da geçti yýllar?"
Kafama takýldý bu sözleri...
Biraz da kendimizle hesaplaþma

zamanlarýdýr ya böyle günler, gece boyu
hep düþündüm durdum.

"Nasýl da geçti yýllar?"

Sonra hatýrladým.
Böyle bir þarký da vardý galiba:
"Nasýl geçti habersiz o güzelim

yýllarým"!..
***

Saat on ikiyi vurduðunda buldum
cevabý.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
Gümmm.

Hoþ geldin yeni yýl.
Mutlu yýllar, mutlu yýllar...
Happy New Year…

***
Nasýl mý geçti yýllar?..
Ýþte böyle geçti…
En büyük düþmanýmýzý sevinçle,

coþkuyla ve umutlarla karþýlaya
karþýlaya!
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Günün Kahramaný

“Týrnak”...
" 'Rumlarýn açýklamalarý, 50 yýldýr
bu sorunun neden çözülmediðini
gösteriyor' diyorsunuz... Aynen
katýlýyorum ama þunu eklemek
istiyorum: 'Sizin açýklamanýz da
50 yýldýr bu sorunun neden
çözülmediðini gösteriyor'."
Serhat ÝNCÝRLÝ
(Kýbrýs)

"Yeni bir yýl, eskisini býraktýðýnýz
yerden sürüp gidecek... En
sýkýntýlý anýnýzda nefesini
hissedeceðiniz gerçek
dostlarýnýz birikiyorsa, ne mutlu
size... Ve 'fark' yaratan
eylemleriniz 'siz'e dair bir iz
olarak kalacak geriye... Ýyi
seneler hepinize..."
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)

" 'Emek en yüce deðerdir'
derdiniz. Ýnandýk! 'Tertemiz'
oylarla sizi iktidara taþýdýk. Ama
çok geçmeden acý gerçekle
karþýlaþtýk. Sükut-u hayale
uðradýk. Aldatýldýk! Kokuþtunuz,
çürüdünüz, burjuvalaþtýnýz,
yoldan çýktýnýz!"
Cenk DÝLER
(Detay)

"Ne acýdýr ki, meclisi mesken
edinmiþ vekillerimiz arasýnda
bu düþmanlýðý besleyenler
sebebiyle korumasýna aldýklarý
bazý kendini bilmezler, aydýn
ve ilerici Kýbrýslýlara
küfretmeye, tehditler
savurmaya devam
ediyorlar..."
Çiðdem DÜRÜST
(Kýbrýs Postasý)

NEJAT KONUK
Bir tarih daha göçtü...
Hem de yeni bir yýla
girmeden... Herkes
Nejat Konuk diye bilir
onu, ama asýl adý
Osman Nejat Konuk...
Kýbrýs Türk Federe
Devleti'nin ilk
baþbakaný... Biz

KKTC'nin de ilk
baþbakaný biliriz onu, ama

resmi ajansýmýz TAK'ta 'ikinci
baþbakan' diye yazýyor... Yanlýþ... KKTC

Kurucu Hükümeti'nin ilk baþbakanýydý ve bu görevi
1983'ten 1985'e dek sürdürdü... Tarihe Denktaþ'la
sandalla adaya çýkýp Rumlara esir düþmesi ile
geçti... 86 yaþýndaydý, ama kanser onu da teslim
aldý... Yaslý ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz...

EN KÖTÜ YIL
2015'teyiz artýk, 2014'ün
de defteri dürüldü... Rum
siyasilere bakýlýrsa "en
kötü yýldý"... Facebook'a
bakýlýrsa "harika bir
yýldý"... Yeyip yutanlar
için harika olduðuna hiç
þüphe yok!

ABDÜLAZÝZ
Astrolog Abdülaziz
önümüzdeki yýl için yine
kehanetlerde bulundu.
Ona göre, Lefkoþa
Uluslararasý Havaalaný
açýlacak, Serdar
Denktaþ'ýn yanýnda kimse
kalmayacak ve Mustafa
Akýncý cumhurbaþkaný
olacak... Yýldýzlar öyle
söylüyor deðil mi?

KIBRIS'I SATIN
ALIYOR
Kuzeydeki Taþýnmaz Mal
Komisyonu'na mal satan
Rumlarýn mallarý
Türkiye'nin tapusuna
geçiyor... 13
kilometrekarelik alan
Türkiye'nin eline
geçmiþ... Maþallah!

RESMÝ TATÝL
VE RHA
Dün resmi tatildi... Buna
raðmen yollarda RHA
plakalý araçlar görüldü...
Görülen bir aracýn
numarasý RHA 3789...
Resmi tatil gününde
yollarda ne iþi var
acaba?

"BÝZ KORKMAYACAÐIZ,
HIRSIZLAR KORKACAK"

 Gözaltý sürecinde yaþadýklarýna iliþkin Cumhuriyet gazetesinden
Hilal Köse'nin sorularýný yanýtlayan gazeteci Sedef Kabaþ, savcýlýðýn
arama emrinde 'terörle mücadele eden kiþileri hedef göstermek'le
suçlandýðýný belirtti.30 Aralýk'ta gözaltýna alýnan Kabaþ, serbest
býrakýlmasýnýn ardýndan "Üzüldünüz mü, korktunuz mu?" sorularýyla
karþýlaþtýðýný belirten Kabaþ þöyle konuþtu: devam etti: "Ürktüm,
korktum mu? Kesinlikle hayýr. Bizim gibi insanlarýn korkacaðý hiçbir
þey yok. Biz dürüst vatandaþlarýz, vergisini veren vatandaþlarýz.
Ýþini hakkýyla yapmaya çaba gösteren vatandaþlarýz. Kimler
korkacak? Yalan söyleyenler korkacak. Vicdanýnýn, adaletin sesini
dinlemek yerine, yukardan gelen emirleri dinleyenler korkacak.
Rüþvet alanlar, rüþvet verenler korkacak. Soygun yapanlar, talan
edenler, hýrsýzlýk yapanlar, insan öldürenler korkacak. Biz
korkmayacaðýz.Gazeteci, televizyoncu, eðitimci kimliðimi bir kenara
býrakýn. Ben normal bir vatandaþým. Ýleri demokrasi diye bir süreçten,
Rönesans diye bir dönemden bahsediyorsak benim de özgürce her
türlü eleþtiriyi, hakaret içermediði sürece yapma hakkým var."

Cuma’dan Cuma’ya

Ülker Fahriufahri@kibris.net

Yeni bir yýla
baþlarken;
Bizi bekleyen iki
hayati konu var.
Kýbrýs Sorunu ve
Ekonomik Protokol.
Benden size
tavsiye, bu iki
konuda

“politikacýlarýn ne söylediðine
kulak vermeyin”

2014 yýlýna girerken, Kýbrýs
sorunu konusunda, bütün siyasi
partiler, Cumhurbaþkaný ile “aðýz
birliði içinde” yýlýn ilk yarýsýnda bir
anlaþma olacaðý ve referanduma
sunulacaðýný söylüyorlardý.

Nitekim…
Þubat ayý içerisinde iki lider

tarafýndan “Ortak Mutabakat”
metni de imzalanýnca beklentiler
zirve yapmýþtý.

Sonra…
Taraflar, kendi düþündükleri ile

deðil de “gerçekler” ile yüzleþince
iþin seyri deðiþiverdi.

Ve…
Akdeniz’de, var olup olmadýðý,

olsa da ne kadar olduðu henüz

þüpheli olan “gaz” ve “petrol”
yataklarý ile baþlayan “hayallere
dayalý senaryolar” üzerine
tartýþmalar, görüþmelerin
kesilmesine kadar gitti.

Oysa…
Ýþin aslý…
Adanýn Kuzey’inde de

Güney’inde de, taraflar “mevcut
durum”dan gayet mutlu
olduklarýdýr.

1974 yýlýndan bu yana 40 yýldýr,
“çözümsüzlük” üzerine kurulan
düzen, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum
siyasi partilerin ellerindeki “en
büyük malzeme”dir.

Sadece siyasi partilerin deðil,
Sendikalarýn ve Meslek
Kuruluþlarýnýn da elindeki en büyük
malzemedir.

Ve…
Düþünün bakalým…
Kim elindeki, kendi “varlýk

nedeni olan malzeme”yi kaybetmek
ister?

Kýbrýs sorunu, her iki tarafta da
tümünün “varlýk nedeni”dir ve
çözüldüðü takdirde, onlar,
ellerindeki “oyuncak” alýnmýþ

çocuk gibi “yaygara koparýp”
daðýlacaklardýr.

O nedenledir ki…
Dillerinde “çözüm” kalplerinde

“çözümsüzlük arzusu” sabah
akþam ayni nakaratý tekrarlayýp
durmaktadýrlar.

Gerçek þu ki…
Türk tarafý…
1974 sonrasý oluþan haritayý,

taþýnan nüfusla oluþturulan nüfus
yapýsýný, ele geçirilen Rum
mülklerini ve Türkiye’nin askeri
varlýðýný asla ve asla geri götürecek
bir anlaþmayý kabul etmeyecektir.

Rum tarafý…
1963 yýlýndan beridir tek taraflý

olarak mutlak kontroluna geçirmiþ
olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti’ni
paylaþmayý, kuzeyde kaybettikleri
topraklar üzerinde hak talebinden
vazgeçmeyi, tek baþýna üyesi
olduðu Avrupa Birliði’nde saðladýðý
imkanlarý Kuzeye de yaymayý kabul
etmeyecektir.

Kuzeyde, aþýrý milliyetçi
R.Denktaþ ile baþlayýp, en uçta ve
“Rum yanlýsý” olarak suçlanan CTP
baþkaný M.A.Talat ile devam eden
ve UBP baþkaný D.Eroðlu ile gelinen
noktada, görüþme masasýnda
ortaya konan politikalarýn “özünde”
birbirinden farklý olmadýðýný
görememiþ iseniz, boþuna zaman
harcýyorsunuz.

Toprak konusunda, þehitler
verdik de aldýk diyen R.Denktaþ ve
D.Eroðlu ile Rum topraklarýna tapu
verilmesini “insan haklarý”na
baðlayan M.A.Talat da özünde Rum
topraklarýný sahiplenme vardý.

Türkiye’den taþýnan nüfusa,
onlar bizim vatandaþýmýzdýr diyen
R.R.Denktaþ ve D.Eroðlu gibi CTP
ve Talat da insan haklarýný öne
sürerek sahip çýkmakta, daha kolay
vatandaþ yapýlmalarý için Yasalar
yapmýþlardýr.

Yýllarca, Türk askeri varlýðýna
karþý çýkan CTP ve Cumhurbaþkaný
olan lideri, o günden bu güne, Türk
askeri varlýðýný diline aldý mý?

Ha…
Rum siyasilerin, bizdekilerden

farký mý var.
EOKA kökenlisinden, liberal iþ

adamýna ve komonist AKEL liderine
kadar Cumhurbaþkanlarý geldi geçti.
Ýzledikleri politikada bir fark var
mýydý?

Baþpiskoposlarýna hep kýzarýz
ama, doðruyu yine bir Baþpiskopos
söyledi.

2014 yýlýnýn son ayininde II.
Hrisostomos;

“Türklerin, kuzeydeki
evlerimizin ve mallarýmýzýn
kendilerine ait olduðu, 
vatanýmýzýn kuzey kesimini
kendileri kontrol ederek,  bir
ayaklarýnýn da güney kesiminde
olmasý tezi ile iki devletten de söz
etmesi” deðerlendirmesi yaparak,
“Kýbrýs Rum tarafýnda böyle bir
çözüme imza atabilecek bir el
yoktur, Rum halký da böyle bir
çözüme onay vermez” derken
doðruyu söylüyordu.

Þimdi ben kalksam da buraya
Kýbrýs konusunda “Ýki bölgeli, iki
toplumlu, siyasi eþitliðe dayalý
Federal Kýbrýs” çözümü
imkansýzdýr “yeni politikalara”
ihtiyaç vardýr diye yazacak olsam,
eminin saðcýsýndan solcusundan
müthiþ bir suçlamayla karþý karþýya
kalacaðým.

Çünkü, oynadýklarý oyunu
bozacaðým.

Ama…
Kýzsalar da, suçlasalar da, çamur

atsalar da, gerçek bu.
Bu adada, iki tarafta da

siyasilerden “çözüm isteyen
yoktur” statükodan mutludurlar.

Tümü de “çözüm oyunu”
oynamaktadýrlar.

Not: Ekonomi konusuna yer
kalmadý, haftaya.

2015 YILINDA BÝZÝ
NELER BEKLÝYOR

'Asrýn Projesi' diye lanse edilen
Türkiye'den Kýbrýs'a borularla su
aktarma çalýþmalarý bitti bitiyor.

Ne kadar rantabl olacaðýný, veya
rantabl olup olmayacaðýný göreceðiz.

"Anavatan"ýn, özellikle de AKP'nin
o çok pahalý "asrýn projesi"ne
harcadýklarý devasa meblaðý bir an önce
amorti etmek için bize suyu çok
pahalýya satacaklarý çok açýktýr.

Bir litre Anamur suyunun Kýbrýs'ta
kaça satýlacaðýnýn bugüne dek
açýklanmamasýnýn nedeni budur.

Zaten Geçitköy barajýna kadar
getirildikten sonra iç daðýtýmý kimin
yapýp o suyu kimin kontrol edeceði
tartýþmalarýnýn halen sürmekte olmasý
da bu yüzdendir.  Kesindir ki, AKP o
daðýtým ve kontrolü de Kýbrýslýlara
býrakmak istemeyecektir.

***
Su kavgalarý ve sudan sebeple

kavgalar dünyanýn birçok ülkesinde
yýllardýr vardýr ve halen de devam
ediyordur.  En yakýndan bildiðimiz
örnek, Türkiye ile Suriye ve Irak
arasýnda yýllardýr süren Fýrat ve Dicle
nehirlerinden Irak ve Suriye'ye ne
kadar su býrakýlacaðý tartýþmalarýdýr.
Özellikle Keban barajýnýn
yapýlmasýndan sonra Türkiye'nin bu
konuda çok hasis davrandýðý
bilinmektedir.

En yakýn iki komþusuna çok hasis
davranan TC bize mi cömert
davranacak?..

*"*"
Öteyandan, medyada çok yer

bulmayan (ya da bulundurulmayan)
bir çalýþmasý vardý ilgili
mühendislerimizin.  O çalýþmada,
Beþparmak daðlarýndaki yeraltý sularý
kazýlýp yeryüzüne çýkarýlsa içme suyu
olarak da, sulama suyu olarak da bize
gani gani yeter deniyordu.  Nitekim
Girne Belediyesi kazmýþ bulmuþ ve
Girne'yi susuzluktan kurtarmýþtýr.

Mühendis deðilim, su konusunda
uzman deðilim; fakat bu konuda pratik
birtakým bilgilerim vardýr.

Akaça'da suyumuz vardý; Hüseyin
dedemin eski dönme dolap kuyusunun
dibinde, devasa bir incir aðacýnýn
yanýnda.  Babamýn inadý tutmuþtu;
"Benim babamýn burda vaktiyle
dönme dolap kuyusu olduðuna göre,
burada su vardýr" diyordu.

Bu konuyu bir baþka yazýya
býrakalým da Akaça ile Meniko
arasýndaki su kavgalarýna bakalým.

SU KAVGALARI VE CÝNAYET
Meniko köyü, bizim Akaça'dan

daha yukarýda, daðlara daha yakýn daha
küçük bir köydür.  Ama panayýrý çok

ünlüdür.
Daðlara daha yakýn olduðu için

daðlardan inen suyu önce onlar
zapteder, bizim Akaça'ya istedikleri
kadar býrakýrlar.  TC'nin Suriye ve
Irak'a Dicle ve Fýrat suyunu istediði
kadar býrakmasý gibi.

Ben çocuktum, çok net olarak
anýmsamýyorum; fakat bizim
Akaçalýlar hep anlatýyorlar:
Menikolular ile Akaçalýlar arasýnda su
kavgalarý hep süregelmiþtir.  Hatta o
kavgalardan birinde Menikolular bir
Akaçalýyý da öldürmüþlerdi...

Su kavgalarý böylesine acýmasýz
oluyor zaman zaman.

Bir de babamýn su kavgasý olmþtu
ben daha lisede týfýl bir öðrenciyken.

Birçok köyde olduðu gibi bizim
Akaça'da da köyün ortak malý olan
bir kamu suyu vardý. O su herkese
bölüþtürülür, belli günlerin belli
saatlerinde belli kiþiler o kamu suyunu
kullanýr ekinlerini ya da bostanýný
sulardý.

Bir gün akþam üstü su sýrasý
babamýnken ve babam çok su
gerektiren havuç tarlasýný sularken,
EOKA'cý þýmarýk bir genç yarým saat
önceden arktaki suyun yönünü
deðiþtirmiþ, kendi tarlalarýna
çevirmiþti.  Üstelik de komþumuzdu;
hergün ailecek karþýlaþýyor,
selamlaþýyor, karþýlýklý hal hatýr
soruyoruk.

Kýbrýs Cumhuriyeti kurulmuþ,
fakat Kýbrýslýlar henüz daha "Bello
Turkos" ve "Kahpe Gavur"
mantalitesinden kurtulamamýþlardý.

Babam, suyunun yarým saat
öncesinden kesilmesine bir anlam
verememiþ, ne olduðunu öðrenmek için
yukarýya doðru yürümüþ ve
komþumuz EOKA'cý piç ile
karþýlaþmýþ ve suyu onun çevirdiðini
görmüþ.

"-Niye kestin suyumu, daha yarým
saat benim hakkýmdý" deyince,
EOKA'cý þýmarýk  piç ileri geri laflarla
babama hakaret etmeye baþlamýþ.

Tepesi atan babam, küreðin sapýný
"kahraman EOKA'cýnýn" kafasýna
geçirmiþ...

Kahramanýmýz iki seksen yerde...
Ve babam kendi hakký olan o kamu
suyunun yarým saatini daha kendi
tarlasýna çevirmiþ.

Tabii, olay köyde büyük bir yanký
yaratmýþ.  Bir Türk, genç bir
EOKA'cýyý nasýl döver?.. Ne cüretle?..

Fakat, ne 1957-58'lerde, ne de
1963-64'te hiçbir kavganýn
yaþanmadýðý Akaça'da köyün ileri
gelenleri hatanýn babamda deðil,
suyunu kesen o gençte olduðuna
hükmederek olayý kapatmýþlar.

Kalem
Yalçýn Okut

yalcinokut@yahoo.com

YENÝ
YILDA SU

KAVGALARI
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Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

HALKIN BÝLGÝSÝ OLMADAN...
Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda saklý
bir vatandaþýmýzýn þikayeti de KKTC Meclisi'nde
Pazartesi günü geçirilen  Özelleþtirme Deðiþiklik
Yasasý'nýn Halkýn Bilgisine Sunulmamasý
Kararý'nýn CTP'nin hükümette olduðu döneme
rastgelmesinedir...
"Ben bir vatandaþým. Tahsil durumum, bulunduðum
mevki ve makamýmýn hiçbir önemi yoktur. Be sadece bir
haber bülteni içerisinde okuduðum bir tek satýra taktým
kafamý... Pazartesi günü toplanan KKTC Bakanlar
Kurulu'nda alýnan
kararlar arasýnda bir
tanesi de þöyleydi:
'Özelleþtirme Deðiþiklik
Yasasý'nýn Halkýn
Bilgisine Sunulmamasý
Kararý'...
Ve bu karar mecliste
okunarak kabul edilmiþ.
Siz ne anlarsýnýz bu
karardan? Konu
özelleþtirme... Yani göç
yasasý... Yani idam
fermaný. Ne derseniz
deyin. Türkiye burada
cellatý pozisyonunda
bulunan elçisiyle bizleri
teker teker olmasa da
toptan yok etmeye
hazýrlanýyor. Özelleþtirmede bir deðiþikliðe gitmiþ
olmalýlar. O deðiþiklik de halkýn yararýna bir deðiþiklik
deðildir þüphesiz. Kamu malýnýn özele verilmesidir
gerçekleþecek olan... Özelleþtirilen iþyerleri kýsa sürede
ucuz iþ gücü getireceðinden eski çalýþanlar kapý önlerine
konacaklardýr. Yapamazlar demesin kimse... CAS
çalýþanlarý hala iþsiz ve Yorgancýoðlu'na inandý. Bir
umut... Ancak o umudun Kaf daðýnýn ardýnda olduðunu
görmezlerse anlayamazlar. Meclis denilen o yerde 50 kiþi
oturuyor ve bunlarýn orada bulunmalarýnýn sebebi de
vekil olmalarýdýr. Kimin vekili? Milletin vekili... Millet
kim? Biz, halk... O halde bizim adýmýza orada bulunan bu
insanlarýn almýþ olduðu karar tam bir utanmazlýk ve
iðrençlik abidesidir. Benim anladýðým kadarýyla yapýlan
veya yapýlacak olan özelleþtirme yasasýnda halkýn
çýkarlarýna deðil de zararýna olacak düzenlemelerde
bulunuldu. Ve mecliste bir karara varýldý. Bu yasa yani
özelleþtirme deðiþiklik yasasýnýn halkýn bilgisine
sunulmamasý kararý çýktý. Yasa halkýn bilgisine
getirilmeyecek. Ve bu yasa ile kendilerini o koltuklara
gönderenleri kazýklamanýn bir baþka çeþididir bu...
Kazýklayan
kazýklayana
düdükleyen
düdükleyene... En
acýsý nedir bilir
misiniz? Bu
kararlarýn alýndýðý
dönem toplumun
bir zamanlar umut
olarak gördüðü
CTP'nin
hükümette olduðu
dönem
olmasýdýr..."

Bir telâþ, bir heyecan, bir þaþaa derken, 2014
yýlý da geçmiþin tozlu sayfalarý arasýnda yerini
alýr... Barýþa, çözüme ve Kýbrýs'ýn huzura
kavuþmasýna yönelik umutlar bir kez daha,
gelen 2015 yýlýnýn sýrtýna yüklenir. Herkes, bu
dileklerini yeni yýlýn sýrtýna yüklerken, hiç kimse,
"Bunlarýn gerçekleþmesi için ben üzerime
düþenin ne kadarýný yaptým?" özeleþtirisinin
kýyýsýndan bile geçmez. Sokaktaki adam,
"Sadece yeni yýldan bekleyerek ve 'armut piþ
aðzýma düþ' diyerek hiçbir yere varamadýk,
bundan sonra da varamayýz" diye imalý imalý
söylenir.

BÝZÝM DUVAR

SAKLAMA
SAMANI
GEÇER
ZAMANI

Baflýnýn Köþesi

Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

YENÝ YIL…
(Ýstanbul)- Geldiydi, geliyordu

dediðimiz 2014 yýlý bitti…
Geldiydi, geliyordu dediðimiz

2015'in ilk günlerindeyiz.
Bu tarihi bir yere yazmayýn.
Nasýlsa bir yýl boyunca beyninize

kazýnacak…
Ve o da diðer yýllar gibi geçip

gidecek.
Geçip gitmeyen hiçbir þey yok

aslýnda.
Þu aný iyi yaþayýn derken abartý

yapýlmýyor.
Güneþin bu kýþ

gününde odanýzý
doldurduðunu var
sayalým…

Cam kenarýndasýnýz.
Bildik en basitinden bir

kahve içiyorsunuz.
Dumanýna bakýn.
Ondan keyif alýn.
Bilin ki o keyif yýllar içinde sizde

kalacaklardan bir aný…
Bugün 2015'in ilk günü…
Kim bilir saat kaçta kalkacaksýnýz.
Akþamdan kalma bir güne nasýl

baþlayacaksýnýz.
Kiminiz bu yazýyý okurken gün

bitiyordur, kiminiz belki de ertesi gün
göz atacaktýr.

 Dün akþam þöyle bir geçmiþe
baktým.

Hani bir yýlda ülkede neler olup
bittiðine bakarlar ya.

Öyleydi benim bakýþým.
Ama benimkisi eskilere dayanýr.
Ýlk aklýma  gelen 1990'larýn bittiði,

2000'lerin girdiði yýl.
Nasýl beklemiþlerdi onu.
Geldiydi, gelecekti diyorlardý.
Süslemeler ona göre yapýlýyordu.
Programlar ona göre

fiyatlandýrýlýyordu.
Bir defa göreceksiniz diyorlardý o yýl

için.
Ýyi hazýrlanýn, iyi kutlayýn.
Oysa yaþarken gördüðümüz her þey

bir daha olmuyor.
Bir gün, bir güneþ doðumu, kaç

sefer görülür ki?
Çok eskilerden iki ayný ürün için

ayný deðil demiþlerdi.
Þaþýrmýþtým.
Ayný kahve mesela…
Ayný ambalaj, ayný miktarda…
Farklý olabilir miydi?
Ayný bardak, ayný kapý, ayný elden

çýkmýþ biblo…
En azýndan atomlarý farklý…
Hiçbir þey, hiçbir þeyin aynýsý

olamaz.
Hatta gün batýmlarý bile farklý…
Çünkü o saat, o dakika bir daha geri

gelmemek üzere gittiler.
Týpký giden 40 yýl gibi…
Bu sefer aklýmdan hiç çýkmayan 1964

geldi.
Kapalý dükkânlarýn fotoðraflar.
Yanmýþ dükkânlarýn tahta kömür

kokusu…
Kýrýlmýþ, yamulmuþ kepenkler…
Yerlere savrulmuþ sandalyeler…
Ve kum torbalarý…
Ve barut…
Ve üniformalar.
Denizin kokusuna hasret kalmýþtýk.
Gece rahat uykular yok olmuþtu.
Ve her an kaçacak gibi giyinik

durmalar…
Koskoca 1974 de gitti.
Kalýr mý hiç gelen?
Aile toplantýlarý daðýlýr gün gelince.
Büyüyen, yeni aile kuracaðým diye

uçar gider.
Yeni diye beklediðimiz 2015'in ilk

günlerindeyiz.
Yazmayýn bir tarafa çünkü bütün yýl

beyninize kazýnacak.
Ve o da geldiði gibi bitecek.

Rumun ödediði mal Türkiye'nin
nKKTC'DEKÝ 13 KÝLOMETREKARELÝK RUM MALININ

TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU ARACILIÐIYLA
TÜRKÝYE'NÝN ELÝNE GEÇTÝÐÝ ÝDDÝA EDÝLÝYOR

ANASTASÝADÝS MASAYA DÖNME ÞARTI:

Türkiye egemenliðimizi tanýsýn

Hristodulidis: Ekonominin düzelmesi
için daha önümüzde çok yol var

KKTC'deki Rum mallarýnýn,
Taþýnmaz Mal Komisyonu
aracýlýðýyla Türkiye'nin eline geçtiði
iddia ediliyor. Fileleftheros gazetesi
"Rum Mallarýnda Cirit Atýyor… Ýþgal
Bölgelerindeki 13 Kilometrekarelik
Alan Tazminatlarla Türkiye'nin Eline
Geçti" baþlýðýyla manþetten aktardýðý
haberinde, Türk tarafýnýn 2006'dan
2014 sonuna kadar, 13
kilometrekarelik Rum malý için 189
milyon Sterlin (yaklaþýk 240 milyon
Euro) harcadýðýný iddia etti.

Gazete, Türk tarafýnýn, Girne'den
baþlayan, Maðusa'nýn kuzey sahiline
ve Karpaz'a ulaþan söz konusu
taþýnmaz mallarýn KKTC'ye ait
olduðunu ve tazminatýn ödendiði
durumlarda, bu mallarla ilgili herhangi
baþka bir talepte bulunulamayacaðýný
belirttiðini kaydetti.

KKTC'deki Rum mallarý için,
metrekare baþýna ortalama 14,5
Sterlin (18 Euro) tazminat ödendiðini
kaydeden gazete, Türkiye'nin bu
yöntemle, iki toplumlu ve iki kesimli
federasyon mantýðý çerçevesinde
oldu-bittiler yaratmaya çalýþtýðýný
iddia etti.

Haberde, Taþýnmaz Mal
Komisyonu'nun aldýðý kararlarýn da,
1977-79 Doruk Anlaþmalarý'ndaki
ortak noktayý oluþturan iki toplumlu
ve iki kesimli federasyonun ilkelerine
dayandýrýldýðý ve Annan Planý'na
atýfta bulunulduðu öne sürüldü.

Gazete, 2014 yýlýndaki
baþvurularýn, 2013 yýlýndakilerin
neredeyse dörtte biri kadar olduðunu;
2013'te bin 337 baþvuru
yapýlmýþken, 2014 yýlýnda sadece 372
baþvuru yapýldýðýný savundu.

Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis Türkiye'nin sözde
"Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik
haklarýný" fiilen tanýmamasý halinde
diyaloða gelmeyeceðini açýkladý. Yeni
yýl dolayýsýyla yaptýðý açýklamada
"kimsenin, dönüþmesi yerine
yýkýlmasýný istediði bir devletin
zenginliðine tercihli ortak olmasýna
müsaade edilmeyeceðini" iddia etti.

Simerini Anastasiadis'in
açýklamasýný; "Tehdit Altýnda
Müzakere Yok... Baþkan Anastasiadis
Diyaloðun Yeniden Baþlamasýna Net
Þartlar Koþtu... Müzakerelere Geri
Dönmek Ýçin Gerekli Çerçeveyi
Netleþtirdi" baþlýðýyla manþete çekti.

Anastasiadis'in müzakere masasýna
hangi çerçevede döneceðini açýkça
ortaya koyduðu açýklamasýnda 12
Ocak'ta yapýlacak Siyasi Parti
Baþkanlarý Konseyi'nin görüþme
zeminini de belirlemiþ olduðunu yazan
gazete, aslýnda doðrudan Ankara'ya -
daðýtýmý da uluslararasý topluma- mesaj
gönderdiðini belirtti.

Habere göre þahsýnýn da
hükümetinin de Kýbrýs sorunundaki
duraðanlýða ve fiili duruma karþý
olduðunu savunan Anastasiadis,
Türkiye'nin, sözde "Kýbrýs
Cumhuriyeti"nin egemenlik haklarýný
fiilen tanýmamasý halinde diyaloða
gelmeyeceðini açýkladý.

Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos
Hristodulidis ekonominin yeniden
hareketlendiðini ancak bu
hareketlilikten ekonominin
düzelmesine kadar daha alýnmasý
gereken çok yol olduðunu vurguladý.

Haravgi Hristodulidis'le yaptýðý
söyleþiyi manþetten "Ekonominin
Düzelme Yolu Uzun... Halkýn
Ýyileþmeyi Hissetmesi Noktasýna
Ulaþmamýz Ýçin Önce Rakamlarýn
Refaha Ermesi Gerek, Baþka Yolu
Yok" baþlýk ve spotlarýyla verdi.

Gazeteye göre Anastasiadis
hükümeti daha iki yýlýný doldurmadan
Güney Kýbrýs'ýn devlet olarak
iþleyebilecek, uluslararasý piyasadan

kredi alabilecek paraya sahip
olduðunu söyleyen Hristodulidis
"ancak ekonominin düzeldiði iddia
edilmiyor. Bu hedefe yakýn da deðiliz.
Daha alýnmasý gereken çok yol var"
dedi. Temkinli iyimserlik belirten
Hristodulidis ekonominin yeniden
harekette geçtiðini savundu ancak
"ekonominin yeniden harekete
geçmesinden düzelmesine kadar
maalesef büyük bir mesafe var. Yýllar
gerekecek ve çok yük yükleneceðiz"
dedi. Hristodulidis "Elbette halkýn
iyileþmeyi hissedeceði noktaya
ulaþmamýz için önce rakamlarýn refaha
ermesi gerek, baþka yolu yok" ifadesini
kullandý.
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Arada Bir

Özgün Kutalmýþ
okutalmis@yahoo.com

Aymazlýk (Dünyadan
bihaber olmak)

Bugünlerde KKTC'de de kendini
aydýn sanan bazýlarý Atatürk'ü
eleþtirdikleri zaman, sanki de
aydýnlýklarýný tescillermiþ gibi bir hava
içerisinde, bugünün koþullarýnda,
Atatürk'ü 1923'ün koþullarýndaki
icraatlarý yüzünden faþistlikle suçlayacak
denli aymazlýk içerisindedirler.

Hele hele bunlarýn içerisinde kadýnlar
da varsa, vah ki ne vah.

***
Birçok yazýlý ve görsel

medyada gördüm veya
duydum. 1923 yýlýnda
Büyük insan, büyük
devlet adamý Atatürk,
Osmanlý'nýn yüz karasý
padiþahlýðý kaldýrýp
Cumhuriyeti kurduðu

zaman, yetiþmiþ eleman yani kadro
sýkýntýsý yüzünden Ankara Garý'na
gönderilen görevliler trenden inen
kravatlý kiþileri hariciye, yani dýþiþleri
Bakanlýðýnda görevlendirmek için ikna
etmeye çalýþýrlardý.

Geçen gün Sözcü Gazetesinde Yýlmaz
Özdil yazdý. Özdil'in yazdýklarýný Fuat
Veziroðlu da yazdýðý gazetedeki
köþesinde  okuyucularý ile paylaþtý.

Ben de Özdil'in yazdýklarýný
okuyucularýmla paylaþmak istiyorum.
Ýstiyorum ki bundan sonra Atatürk'ü
bugünkü koþullara bakýp eleþtiren
aymazlar, o günün koþullarýný bellesinler.

***
1923 yýlýnda TC Atatürk tarafýndan

kurulduðu zaman TC'nin nüdusu 13
milyondu.

11 milyon kiþi köyde yaþýyordu. 40 bin
köy vardý ki 38 bininde okul yoktu.
Hayvan ve insanlar ogünlerde
hastalýktan kýrýlýyordu. Her doðan iki
çocuktan biri ölmekteydi. O zamnki TC'de
sadece 337 doktor ve 60 eczacý vardý. Diþ
hekimi yoktu, ortalama ömür 40 yýldý ve
40 bin köyde sadece 138 ebe vardý.
Limanlar ve demiryollarý yabancýlara aitti.

Sadece 4 fabrika vardý. Elektrik sadece
Ýstanbul, Ýzmir ve Tarsus'ta vardý.

O da tüm semtlerde yoktu. Otomobil
sayýsý 1490 idi, ve o devirde kadýnýn adý
yoktu. O zaman erkeklerin %7'si,
kadýnlarýn ise BÝNDE DÖRDÜ okuma
yazma biliyordu. Yüzde yedilik erkek
okur yazarlarýn çoðu da asker veya gayri
müslimdi. Atatürk Osmanlýdan böyle bir
miras almýþtý.

Yaptýðý devrimlerle Türkiye'nin bugün
çaðdaþ dünyada bir yerlere gelmesini
saðlamýþtýr. Yobaz, baðnaz, din istirmacýsý
ve tüm hýrsýz ve yalancýlara raðmen TC
bugün çaðdaþ bir düzeye yakýn bir yerde
ise bunu o büyük lider ve insan Atatürk'e
borçludur.

***
Atatürk'e faþist ve diktatör diyenlere

sormak isterim. "Egemenlik kayýtsýz
þartsýz milletindir", "Bütün cihan
bilmelidir ki, bu devletin ve milletin
baþýnda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir
makam yoktur. Yalnýz bir makam vardýr.
O da milletin kalbi, vicdaný ve
mevcudiyetidir". Bunlarý 1923 yýlýnda
söyleyen Atatürk mü faþist ve
diktatördür? Ya 1927 yýlýnda söylediði
"Egemenlik verilmez, alýnýr" diyen yüce
Atatürk, Türkiye kadýnýna 1934 yýlýnda
Ýsviçre dahil birçok Avrupa ülkesinden
önce seçme ve seçilme hakký verdiði için
mi faþist ve diktatördür? KKTC'de
içlerinde sözde bazý akademisyenlerin de
bulunduðu bazý aydýnlar, pardon,
aymazlar ve genteller (geri zekâlý enteller),
bugünkü koþullarda Atatürk'ü 1923
koþullarýndaki duruma göre yargýlamak
gafletinde  bulunabilmektedirler.

Son söz olarak þunu da eklemek
isterim.

Bizim bazý aymaz sözde
akademisyenler, Mustafa Akýncý "Paþa
çizmeyi aþma" dediðinde de, Atatürk'ün
isimdaþý Mustafa Akýncý'ya da yazýlý bir
bildiri ile komutanýn yanýnda durarak
karþý çýkmýþlardý. Onlara ve de aydýn
geçinen aymazlara þunu hatýrlatýrým.
Atatürk diyecekleri zaman önce önlerini
iliklesinler.

Baðýmsýz Köþe

Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

 ÝLK YAZI
Ýnsanýz ve pek çok þeyi hayal ederiz...
Gerek geçmiþimiz, gerekse de geleceðimizle

ilgili...
Geçmiþimiz ile ilgili hayal kurarken

dudaklarýmýzdan, "keþke böyle olsaydý" diye
kelimeler dökülür...

Mesela Rumlar da Annan Planý'na "evet"
demiþ olsalardý ne olurdu ve/veya neler yaþanýrdý
diye çok merak ediyorum...

Ve o günleri aklýma getirerek Rumlarýn "evet"
dediðini hayal ediyorum...

Kurduðum hayalin finali bazen olumlu, bazen
de olumsuz bitiyor ama yine de
denemeye deðerdi diye
düþünüyorum...

Biliyorum ki bugün
Hristofyas ve Kiprianu da
benimle ayný hayali kurup,
"keþke evet deseydik ve
deneseydik" diyorlar...

Bazen önünüze öyle fýrsatlar
gelir ki, nasýl hareket edeceðinizi þaþýrýrsýnýz...

Biraz kibir, biraz kýskançlýk, biraz da
bencillikle kimi fýrsatlarý yok yere elimizin
tersiyle iteriz...

Bazen de hiçbir þey yapmamýza gerek
kalmaz!..

Çünkü hayattaki doðru adýmlarýmýz, önümüze
çýkacak fýrsatlarý kendimizin yaratmasýna neden
olur...

Ne yazýk ki Kýbrýslýlar olarak "yaratan" biz
deðiliz...

Konulara çok sonradan dahil oluyoruz...
Özellikle de biz Kýbrýslý Türkler...
Konulara hep baþkalarýnýn bizi dahil etmesini

bekliyoruz...
Kendimiz hiç üretmiyoruz!..
Ama kendimizi de dünyanýn en zeki ve en

üretken toplumu olarak görmekten de
vazgeçmiyoruz...

Þu bir gerçek ki övündüðümüzün yarýsý kadar
bile deðiliz...

Ýþte benim en büyük hayalim bu durumun
deðiþmesi...

Artýk baþkalarýnýn deðil sadece kendi
çýkarlarýmýzý düþüneceðimiz günlerin gelmesini
arzuluyorum...

Süreç içerisinde sürekli suçlu ve haklý arama
derdindeyiz...

Kim daha çok öldürdü, kim daha çok tecavüz
etti, kim daha çok suçlu...

Peki, bunun sonu nereye çýkýyor?
Kim bu pislikleri daha çok yaptýysa yaþanan

olaylarýn tüm suçlusu o mu olacak?
Bir Kýbrýslý Türk için "Rumlar bizi katletti"

demek çok kolay...
Ayný þekilde bir Kýbrýslý Rum için de, "Türk

askeri kadýnlarýmýza tecavüz etti" demek bir o
kadar basit bir söylem...

Marifet bu iki toplumun birbirlerine yaptýklarý
ahlaksýzlýklarý itiraf edip özür dileme
büyüklüðünü göstermesidir...

O nedenle bana göre 2014'ün en önemli olayý
Doðuþ Derya'nýn meclis kürsüsünden
söyledikleridir...

Çünkü masada gerçekleþen çözüm sadece kaðýt
üzerinde ve uluslararasý hukuk çerçevesinde bir
anlaþmayý temsil eder...

Ancak "barýþ" dediðimiz þey insanlarýn
yüreðinden geçer...

Affetmek ve affedilmek gerek...
Ýþte o zaman "tek toplum" olma yolunda

ilerleyebiliriz...
Ve þu anda müzakere edilen konularýn ne kadar

anlamsýz olduðunu görebiliriz...
Hepimiz ailesinden birilerini kaybetti...
O nedenle acýmýz acýlarý, acýlarý da acýmýz

olmadýr...
Yaþamak için bunu yapmaya mecburuz...
Yoksa bu düzen bizi yok edecek...

***
Ýþte 2015'in ilk yazýsý böyle bir þey...
Çözümü ve barýþý hayal ediyorum...
Özgür olduðumuz günü düþünerek geleceðe

daha bir umutla bakmaya çalýþýyorum...
Zor ama neden olmasýn?
Yeter ki 2015 yýlýnda tercihlerimizi doðru

yönde kullanalým...
Ve günün sonunda hayal kýrýklýðýna

uðramamak için ipin ucunu saðlam tutalým...
Çünkü ben müzakere masasýnda olmasa bile

2015 yýlýnda yüreklerde bir takým barýþ
duygularýnýn yeþereceðini düþünüyorum...

O nedenle 2015 yýlýnýn yüzleþme, barýþ ve
özgürlük yýlý olmasý için çalýþmalýyýz...

Fýrsatlarý artýk beklemek yerine, kendimiz
yaratmalýyýz...

Hayalleri gerçeðe dönüþtürelim...

EIDE'YE GÖRE MÜZAKERELER
YAKINDA BAÞLAYABÝLÝR

SÝBER, YILIN SON GÜNÜ GÝRNE'DEYDÝ- CTP-BG Cumhurbaþkaný
adayý ve Meclis Baþkaný Sibel Siber, yýlýn son gününde Girne Açýk Pazarý'nda halkla bir araya geldi.
Siber, dün pazar esnafý ve halkýn yeni yýlýný kutlayarak yeni yýlýn topluma ve dünyaya refah
getirmesini diledi. Halkýn yaþam kalitesinin artacaðý bir yýl olmasýný dileyen Siber, tüm arzusunun
yurdunda daha mutlu bireyler görmek ve çocuklara daha güzel bir gelecek býrakabilmek olduðunu
söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel
Danýþmaný Espen Barth Eide, Kýbrýs'ýn
çevresindeki Hidrokarbon kaynaklarýnýn Kýbrýs
müzakereleriyle iliþkili olduðunu ve bu iliþkinin
kesilemeyeceðini söyledi. Eide, sismik araþtýrma
gemisi Barbaros'un Kýbrýs açýklarýnda yaptýðý
araþtýrmalarýn da yapbozun sadece bir parçasý
olduðunu ve baþka parçalar da bulunduðunu ifade
etti.

Eide, Güney Kýbrýs'ta Ýngilizce yayýmlanan
Cyprus Weekly'ye telefonla verdiði mülakatta,
þimdi bir çýkmazda bulunulduðunu ancak içinde
bulunulan krizin, Kýbrýs sorunun çözümü için
ileriye gitmenin önemini gösterdiðini vurguladý.

BM diplomatý, Hidrokarbonlarýn hangi yönde
Kýbrýs sorunuyla iliþkilendirileceðinin iki tarafýn
meselesi olduðunu ancak bu iliþkinin
kesilemeyeceðini savundu. Eide, "Bana göre
herkesin çözüme ulaþmak için çabalarýný
katlamasý bir argümandýr, güçlü bir argüman"
dedi.

Bir soru üzerine, Türkiye'nin niyet ve
taahhütleriyle ilgili konuþamayacaðýný ancak þu
an için kesin olanýn sismik araþtýrma gemisi
Barbaros'un Kýbrýs sularýndan uzaklaþmaya
baþlamasý olduðunu söyleyen Eide, saðlam bir
çözümün "inanýlmaz faydalarý" olacaðýný,

"bölünmüþlük" göz önüne alýndýðýnda "petrol
ve gaza dayalý" bir ekonomi öngörme olasýlýðýnýn
güçlü olmadýðýný kaydetti.

Hidrokarbonlar konusunda alternatif bir
önerisinin bulunmadýðýný ancak konunun
geleceðin deðil bugünün krizi olduðunu ifade
eden Eide, "Kýsa dönemdeki krizlerden ziyade
çözümün uzun vadeli faydalarýna odaklanmak
gerekir" dedi.

Eide, "Barbaros'un varlýðý yapbozun sadece
küçük bir parçasýdýr. Yapboz çeþitli parçalardan
oluþuyor. Kýsa dönem hedefi olarak,
müzakerelere geri dönmek için bu yapbozu
çözmeye çalýþýyorum."

Müzakerelerin baþlamasýnýn taraflarýn isteðine
baðlý bulunduðunu ve "tarih söyleyemese de",
yakýn zamanda bunun gerçekleþebileceðine
inandýðýný ifade eden Eide, "Tabii ki tüm iþi
Kýbrýs'ta yapamam, buna dahil olan baþka
oyuncular da var" dedi.

Eide, Kýbrýs'a geleceði tarih konusunda
taahhütte bulunamayacaðýný ancak Ocak ayýnda
bunun ihtimal dahilinde olduðunu, 26 Ocak'ta
BM Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacaðýný,
ardýndan bir çok liderin iþtirak edeceði Davos
zirvesinde konuyla ilgili ikili temaslar
gerçekleþtireceðini ifade etti.
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Posta... Posta... Posta...Posta... Posta... Posta...

Memleketimden manzaralar

TünelTünel
ARÞÝV

DÝPNOT
Viagra'nýn

bulunmasýna
öncülük eden
Doktor Simon

Campbell,
Ýngiltere'de

verilen Yeni Yýl
Ödülleri'nde

Þövalye Niþaný
ile

onurlandýrýldý.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

"Yeni yýlýnýzý en kalbi
duygularla kutlar, saðlýk
mutluluk ve barýþ dolu

bir gelecek dileriz."
CTP-BG

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

HAYIRLARA VESÝLE
OLACAK TEK "ÞEY"

Dolamýþlar dillerine bir "hayýrlara vesile
olsun" gidiyor. Ýslamcý AKP yetkililerinin

ve elbette baþta padiþah Erdoðan'ýn dilinden
o kadar etkilenmiþler ki, "hayýrlar" aþaðý,
"hayýrlar" yukarý… Memlekete bir hayýrlarý
dokunmuyor ama attýklarý her adým için
"hayýrlara vesile olsun" diyorlar da baþka
bir þey demiyorlar. Hayýrlara vesile olacak
bir tek þey varsa, o da bu toplumun artýk
size þiddetli bir "hayýr" çekmesidir ama
nerdeeee……

ALINTI

ÝKÝ JOKER:
DARBE VE
PARALEL
Hani adettendir ya; yýl
sonu
deðerlendirmelerinde
geride býrakýlan yýlýn
"en"leri sayýlýp
dökülür: Yýlýn en
önemli olayý, en
önemli kiþisi, en çok
dinlenen þarkýsý, en
popüler mekâný vb.Bu
en'ler
deðerlendirmeyi
yapanýn meþrebine
göre deðiþir. Kimin
eni kimin boyu, kime
göre en? "En"
nitelemesini
kullanabilmek için
geride kalanlarýn
tümünü bilmek
gerekmez mi? Benim
en'im, en'lerin en en'i,
güvenebilirsiniz. AKP
çevrelerinin,
Hükümet'in ve
Cumhurbaþkaný'nýn
toplumsal siyasal
geliþmeleri
deðerlendirme
konuþmalarýný,
demeçlerini,
tepkilerini,toplumu
sindirmeye yönelik
ithamlarýný, saldýrýlarýný
inceledim. Hîle ve
blöfle sürdürmeye
çalýþtýklarý iktidar
oyununda ellerinin
zayýfladýðýný kendileri
de fark ediyorlar ve
jokerlerle idare
etmeye
çalýþýyorlar.Hokus
pokusla masanýn
altýndan çýkardýklarý iki
joker var: darbe ve
paralel. Adem
Baba'dan bu yana ne
kadar suç, günah,
cinayet iþlenmiþse
hepsi Paralel Yapý'nýn
iþi!

Oya BAYDAR
(T24)

ATATÜRKÇÜLER VE
ALLAHÇILAR

Sabah akþam kendileri dýþýndaki
insanlara "kafir" deyip duruyorlar.
Sabah akþam "þu dine uygun
davranmýyor, bu ahlaka uymuyor, öteki
fýtrata uymuyor"… Türkiye bir "Allah"la
kandýranlardan çekiyor, bir de
"Atatürk"le kandýranlardan çekiyor.
Televizyonlar AKP'yi aklamaya çalýþan,
ayakkabý kutularýný unutturmaya,
yolsuzluklarýn hýrsýzlýklarýn üstünü
örtmeye çalýþan yalaka
"gazeteci"lerden geçilmiyor. Öteki
tarafta ise AKP'yi kýyasýya eleþtirenler
var. Onlar da Atatürk'ün arkasýna
saklanmýþlar, bayrak büst ticareti
yapýyorlar. Al birini vur ötekine…

ÖNCE BU DÜZENÝN
ÜSTÜNÜ ÇÝZECEN, ALTINI

SONRA ÇÝZEN…

"Altýný çizerek
söylüyorum. Makama
deðil göreve adayým."

Kudret ÖZERSAY
(Cumhurbaþkaný adayý/

Toparlanýyoruz)

KARÝKATÜR /       Serhan Gazioðlu

TARÝH 5 ARALIK 2013
Elektrik zammýna karþý protestolarýný sürdüren
Sendikal Platform zam kazýðýný muhataplarýna
iade etmek için dün baþbakanlýk önünde eylem
yaptý ve baþbakanlýðýn bahçesine bir AKP
kazýðý attý...

"AKP'yi besliyorsunuz. Düzenin kanlý çarký
sizin ibret verici desteðinizle dönüyor."

Yüksekova halkýnýn aþaðýdaki feryadý
olmasa ve diken üstünde tuttuðunuz
milyonlarca insanýn gözü kulaðý size
kilitlenmese bu açýk mektubu
yazmazdým. Bana hiddetleneceðinizi
biliyorum. Yanlýþlýklara sessiz kalmak
ruhunu satmak ve böcekleþmektir.
ANF geçenlerde Yüksekova halkýnýn
çýðlýðýný, þöyle duyurdu:
"Yüksekova'da polis saldýrýsýna
uðrayan halk kendilerini yalnýz
býrakan DBP-HDP'li yöneticilere:
'Halk bu zulme, teröre maruz kalýrken,
siz ne yapýyorsunuz? Her seferinde
çaðrý yapýyoruz ama cevapsýz kalýyor.
Bizi bunlarla baþ baþa býraktýnýz' diye
tepki gösterdi."Yüksekova halkýnýn
þikâyet ettiði bu yalnýzlýk yeni bir
durum deðil.Hatýrladýkça hep kor gibi
yanar yüreðim. Þýrnak, Cizre, Digor,
Bazid, Lice, Diyarbakýr, Nusaybin,
Yüksekova, Þemdinli ve daha pek çok
yerde devlet güçlerince binler halinde
katledilen insanlar da yalnýzdý.Devlet
tetikçilerince faili meçhul bir þekilde
öldürülen 17 bin insan da savunmasýz

ve yalnýzdý.Binlerce köy yakýldýðýnda,
göç yollarýna düþen milyonlarca insan
da yalnýzdý.Uður Kaymaz, Ceylan
Önkol, Berkin Elvan, Ali Ýsmail
Korkmaz, Abdullah Cömert ve daha
yüzlerce çocuk, katledildiklerinde
yalnýzdýlar.Tayyip Erdoðan ve Necdet
Özel'in emrindeki savaþ uçaklarýyla
bombalanan Roboskililer de
yalnýzdýlar.Soma maden faciasýnda
görüldüðü gibi maden iþçileri ile
mevsimlik Kürt iþçiler de verdikleri
yaþam mücadelesinde
yalnýzdýrlar."Kobani için direnin!"
diyerek sokaða döktüðünüz insanlar
da devlet güçlerinin saldýrýlarýna
uðradýklarýnda yalnýzdýlar. Ölenler
öldü, kalanlardan iki bin beþ kiþi
gözaltýna alýndý, beþ yüz kiþi de
tutuklandý. Bu insanlar da zindana
atýlýrken umurunuzda olmadý,
yalnýzdýlar.Direniþ için halký sokaða
çaðýrýyorsunuz, sonra da kenara
çekilip devletin sergilediði kanlý
vahþeti seyrediyorsunuz.
Bazýlarýnýzýn bu tavrý, 1905'de

Rusya'da iþçileri Çar'a dilekçeye
vermeye götürüp, "Kanlý Pazar"da
katliama uðratan Papaz Gapon'u
hatýrlatýyor. Televizyonlara ve
kürsülere çýkýp AKP ile güya kýlýç
kýlýca bir kavga içindeymiþsiniz gibi
sahte bir görüntü yarattýnýz; ama
AKP'yi zorlayacak tek bir proje
ortaya koymadýnýz. Halkýn acýlarýný
sömürerek makam ve þöhret ticareti
yaptýnýz. Halký Ankara'nýn kirli seçim
ve sandýk oyunlarýnda basamak olarak
kullandýnýz. Mikrofonlarda
kopardýðýnýz onca gürültüden sonra
vardýðýnýz yer, Cumhurbaþkaný seçilen
Tayyip Erdoðan'ý, mecliste ayaða
kalkarak hararetli alkýþlarla karþýlamak
oldu. O alkýþlarýnýz Roboskililerin
baþýna yaðdýrýlan bombalara, Gezi
protestocularýna sýkýlan kurþunlara ve
AKP'nin katliamcý IÞÝD'e yaptýðý
yardýmlaraydý.Cumhurbaþkanlýðý
seçiminde þike yaptýnýz: Seçime
girerek Tayyip Erdoðan'ýn
cumhurbaþkaný adaylýðýný
meþrulaþtýrdýnýz. Böylece çivisi
çýkmýþ bu iþgalci düzene bir badireyi
selametle aþmada yardýmcý
oldunuz.Legal siyaset yaptýðýnýz 25
yýl boyunca baþlattýðýnýz ve sonuç
aldýðýnýz tek bir kampanya bile
örgütlemediniz. Þimdi, "Yüzde 10
barajýný devirip gümbür gümbür
geleceðiz" diyorsunuz. Sekiz yýldýr
meclistesiniz, her gün
televizyonlardasýnýz. Bugüne kadar ne
yaptýnýz ki, barajý "gümbür gümbür"
aþtýktan sonra ne yapacaksýnýz?!
Parçasý olduðunuz Ankara siyaseti
halkýn siyaseti deðildir; sizin ve
düzenin siyasetidir.Bu korkunç
tutumunuzla AKP'yi beslemiþ
oluyorsunuz. Düzenin kanlý çarký
sizin bu ibret verici desteðinizle
dönmektedir.Sanmayýn ki halk hep
arkanýzdan gelecek. Geçen hafta
Diyarbakýr ve Yüksekovalý birkaç
gençle sohbet ettim: Bir dokundum,
bin ah iþittim…Size kamuoyu önünde
çaðrýda bulunuyorum: Çok deðil altý
ay için halktan el çekin ve iþin ehli
olan öncü kadrolarý halkla birlikte,
AKP ve bu çürümüþ düzenle baþ baþa
býrakýn. Kurduðu "Çözüm Süreci"
kapanýnda sizinle yýllardýr oyun
oynayan AKP'nin ne hale geleceðini o
zaman görün!

(Bu yazý eski DEP milletvekili
Mahmut Alýnak'ýn HDP merkez
yönetimine yazdýðý ve sendika.org'da
yayýmlanan açýk mektubundan
kýsaltýlmýþtýr…)

Takýl bana, hayatýný yaþa...
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Aral Moral

Sadece bugün deðil her gün;
ihtiyaçlýyý, açý düþünelim. Kötü
zamanlar geçirenlerin yanýnda olup,
destek isteyenlere bir omuz, zorda
olanlara bir el verelim. Savaþý
yaþayan bir halk olarak Suriyeliyi,
Iraklýyý, Filistinlileri hatýrlayalým. Bu
uzun ince yolda geride kalanlarý,
aramýzdan ayrýlanlarý da hatýrlayýp
yad edelim. Yeni yýlda ihtiyaçtan
fazlasýný deðil, yetinebileceðimizi
tüketelim. Romantik takýlmanýn bir
zararý yok. Bu yüzden, dünyanýn
her yerinde ama her yerinde
savaþsýz, acýsýz, çevrenin ve biz
insanoðlu da dahil olmak üzere
içerisindeki her türlü canlýnýn
sömürülmediði, insanýn insana
deðil, insanýn herhangi bir canlýya
eziyet etmediði, 'sürekli
demokrasi'nin, adaletin ve
hoþgörünün daim olacaðý, böyle
gelmiþ ama böyle gitmeyecek bir
yýlý dileyelim.

***

Bumin Bezmen

KOLTUK
Ne tatlýymýþ yahu bu koltuk?
Adama dünyayý unutturuyor,
kendinden geçiriyor "Baðýmsýz
Kýbrýs, "Sömürüye son", "Emek en
yüce deðerdir", "Kýbrýs'ta barýþ
engellenemez, "Bu memleket bizim
biz yöneteceðiz", "Umudu kesme
yurdundan", "Son ,son, sömürüye
son", "Ýþçi köylü elele "… Hepsi
unutuldu. Rahmetli annem hep
söylerdi, eskiden anneler
çocuklarýna uslu durmalarý,
yaramazlýk yapmamalarý ve
uyumalarý için anason içirirlermiþ…
Acaba diyorum bizimkilere de
birileri uyumalarý için anason mu
içirmiþ? Ne dersiniz be dostlar?

***

Mutlu Çardak Çelik

Kimimiz doðarken öksüz
kalmýþýz,kimimiz de sonradan
anamýzý, babamýzý yitirmiþiz...
Kimimizin de hayatta babalarý, ama
hep eksik, hep yarým býrakýlan
hatýralarla yaþamak zorunda
kalmýþýz. Hepsi yara, hepsi her
dokunuþta yarayý acýtýr. Heyyyyy
ÇOCUK buna alýþmak zorundayýz.
Hayata eksik kalmýþ hatýralarla
sarýlmak zorundayýz. Ve gün gelir
sen de eksik kalmýþ tüm parçalarý
MÜKEMMEL BÝR BABA olarak
tamamlarsýn...

***

Zekeriya Ulaþ

Uluslararasý Ýliþkiler:
Þanslýyýz þu an dahi devam eden
savaþlar var ve biz bu savaþlarýn
içinde deðiliz.
Eðitimsiz ve geri kalmýþ veya
býrakýlmýþ toplumlar geri býrakýlmýþ
toplumlarýn baþýna bela olacaðýný
öðreniyorlar.
Maalesef ve maalesef 2. Dünya
Savaþý'ndan beri nükleer silahlar bir
caydýrýcý unsur olarak
kullanýlmaktadýr.
Dünyadaki þu anki teknoloji ile tüm
insanlýða yetecek kadar gýda saðlýk,
barýnma, güvenlik vs yetecek kadar
imkan vardýr.

Hasan Cezaroðlu

"Umudu kesme yurdundan" diyen 1
parti vardý!.. O parti 15 yýldýr
"iktidar" , çocuklarýmýz ise göç
yollarýnda... Bu ne iþtir, ne yaman
bir çeliþkidir?

Barýþ Uzunahmet
Çað nüfusunun %70'i üniversite
mezunu olursa bir ülkede göç
kaçýnýlmaz olur. Avrupa'da
üniversiteye gitme oraný %30
civarýndadýr geri kalan meslek eðitimi
alýr. Bizde yeterince ara eleman
yetiþmediði için, dýþardan iþçi
getirilir. Göçün en önemli
sebeplerinden biri de bu...

Hasan Cezaroðlu
Barýþ arkadaþým statükonun parçasý
olduðunuzun itirafýdýr yazdýklarýn.
Sen bu yazdýklarýný ve daha bircok
vaatleri bu halka vererek
seçiliyorsun.15 yýldýr "iktidarsýn"
sorun çözeceksin. Mazaret
üretmeyeceksin. Sýnýrlarý kontrol
edecektin. Ne oldu, kimlikle giriþi
kaldýracaktýnýz. Yolsuzluklarla
mücadele edecektiniz yolsuzluklarýn
parçasý oldunuz. Ara eleman dediniz
'iktidarsýnýz... Vatandaþ her mazeret
söylediðinizde size iktidar
olduðunuzu hatýrlatýr. Ha iktidarsýnýz
da iktidarsýz iseniz onu çýkýn bu
halka söyleyiniz.

Ferit Ayalýlar
Sokaðýn adamýný bile sýnýr dýþý
edemeyen bir parti var

***

ÝIpek Ýbretler

Yeni bir yýldan çok fazla dileðim
yok.
Milli piyango bana çýkmasýn
mesela...
Yeni telefon, ev araba veya benzeri
þeyler da isdemem.
Sadece 2015'te çocuk gelin, yani;
yasal baþlýðý altýnda düzenli tecavüze
uðrayan çocuk kalmasýn!
Ailesi tarafýndan, para için hiçbir
çocuk uçkuruna sahip çýkýlamayan
ihtiyar yaratýklara satýlmasýn!
Hiçbir çocuðun bedeni izinsiz
ellenmesin.!
(Ne þiddet, ne taciz.)
Çocuklar büyüklerin ayaklarý altýnda
ezilmesin, savaþlarda
hýrpalanmasýnlar...
Anne baba dayaðýnýn sonu gelsin.
Okula gitmek lüks olmasýn.
Hiçbir kadýn tecavüze uðramasýn.
Tecavüzün hakedildiðini düþünen,
israf mentaliteler tükensin.
Ayaðý çýplak çocuk kalmasýn.
Yaþayan hiçbir anne baba çocuðunu
yalnýz býrakmasýn.
Çocuk bakma durumu olmayan
insanlar 2015'te korunmayý
öðrensinler.
Hiçbir erkek, bir kadýný veya çocuðu
psikolojik ya da fiziksel olarak
hýrpalayacak gadar gorkak olmasýn.
Bazý polisler veya askerler
kimliklerini üniformalarýyla takas
etmesinler.
Sokakta üþüyen, aç ölen hayvanlar
olmasýn.
Yaþayan canlýlara þiddet uygulayan
insanoðlu þiddetten vazgeçsin.
Anne babalar çocuklarýný
teknolojiynan mongollaþtýrmasýnlar.
Kýbrýslý dedikoduyu býraksýn.
Bir parça kaðýt (sýnav ve bazen para)
geleceðmize sýçmasýn.
Herkesin herþeye yetecek gadar
sevgisi olsun.
Bir da þarap almaya ve çikolata
yemeðe harçlýðým hep yetersa
sevinirim.

Ömer Köse

Bir aile dostumun oðlu ile rastgele bir ortamda idim... 10
sene evvel benim ona söylediðim, fakat unuttuðum bir
konuþmayý bana hatýrlatýyor... "Ömer abi hatýrlarmýn 10 sene
evvel cebimden çýkardýðým býçaðý görünce bana senin eline
býçak deðil kalem yakýþýr" sözcüðünü! Bugün o çocuk
kimyager!!!!!!

Ulus Irkad
*** "1974 yýlýnda Murataða-Atlýlar-Sandallar'da bu üç köyün erkeklerini tutuklayarak Leymosun'a esir
kampýna gönderen Piperisterona, Aysergi, Monarga gibi köylerden bir EOKA-B ekibi, 20 Temmuz'dan
itibaren 14 Aðustos'a kadar geçen süre içerisinde bu köylerde tecavüzlere giriþtiler. 14 Aðustos'ta ikinci
harekatýn baþlamasýyla birlikte paniðe kapýlan EOKA-B ekibi, bu üç köyde bulunan ve aðýrlýkla kadýnlar ve
çocuklardan oluþan 126 kiþiyi katliama tabi tuttular, tecavüzlerle ilgili geride tek bir tanýk býrakmamak üzere
birkaç aylýk bebekler dahil herkesi öldürdüler ve toplu mezarlara gömdüler.
*** 1974 yýlýnda Aþþa'da (þimdiki adýyla Paþaköy) köyün erkekleri ve kadýnlarý ayrý yerlere kondular,
erkekler otobüslere bindirilerek "kayýp" edildiler, kadýnlara ve çocuk yaþtaki genç kýzlara çok yaygýn biçimde
tecavüz ettiler. Aþþa'daki tecavüzleri Aþþalý þair Hristoforos Skarparis, bizimle röportajýnda ayrýntýlý biçimde
anlattý…
*** Voni köyünde de korkunç tecavüzler yaþandý. Voni (þimdiki adýyla Gökhan) bir esir kampýna dönüþtürüldü
ve gerek Voni'den, gerekse civar köylerden toplanan Kýbrýslýrum esirler Voni kilisesinde savaþ esiri olarak
tutulmaya baþlandýlar. Bazý Kýbrýslýtürkler, kilisenin en kutsal sayýlan yerinde genç kýzlara tecavüz ettiler.
Voni esir kampýndan 36 genç kýz, savaþ esnasýnda uðradýklarý tecavüzler nedeniyle hamile kaldýklarý için,
kürtaj olmak üzere Kýbrýs'ýn güneyine gönderildiler".Sevgül Uludað, 14 Haziran 2014, Yeni Düzen Gazetesi...

Hasan Dincel

Ýbrahim Kobat
Bu aþaðýlýk varlýklarý (ýrkýnýn Türk ya da Rum olmasý
farketmez) lanetliyorum. Ama bilinmelidir ki, sistemi
duraklatan herhangi bir nedenle bu tip aþaðýlýklar hemen
ortaya çýkar. Ve ortalýkta emin olun ki bolca var.

Ulus Irkad
Maalesef... Zaten çözümü ve barýþý bile baltalayan
bunlardýr.

Gürol ÖZKAYA
1963-64 olaylarýndan sonraki toplumlararasý
görüþmelerde; 1974'ten sonraki görüþmelerden taaa
bugüne kadar gelmiþ tüm görüþmelerde; hiçbirinde
"Savaþ Suçlularý"nýn dile getirilmemesi düþündürücü

deðil mi? 2. Dünya Savaþý esnasýnda "Savaþ Suçu"
iþleyenlerin günümüze kadar yaþayanlarý n dahil
yakalanýp adalete teslim edilmiþ olmasýna raðmen
KIBRIS'ta bu konunun her iki toplum tarafýndan inkar
edilmesi veya dile getirilmemesi düþündürücüdür... Bir
taraftan "Türk Asker" dýþarý diye baðýran Güney; diðer
taraftan "Anlaþma olsun da büyük miktarý çekeriz
"diyen Kuzey; niçin üslerdeki Ýngiliz ordusunun
çekilmesinden sözetmiyorlar? Yani ADA'nýn sahibi
ÝNGÝLÝZLER mi? ASLA anlaþamaz dediklerimizin
iþte bu konularda anlaþtýklarýný görüyoruz....

Cemal Özyiðit
Bunlar kabul edilip özür dilenmeli ve bir daha
yaþanmamasý için çözüme ve barýþa mutlaka ulaþýlmalý.

Þükran Ekbiç Ali Avcý
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Ahmet Ersöz

Bekleyemedik akþama
Mecburi erken kutlama
Pabuçlar atýldý dama
Ah 2014 beni artýk arama
xxx
Güneþli bir güne uyandý ada
Hediyeler uçuþuyor havada
Bu gece millet kalýr komada
Ertesi gün soluðu alýr
mandýrada (a.e.)

***

Murat Kanatlý

Devrim için mücadele
80'ninden sonra aðaç
ekmeye benzer, belki
gölgesinde hiç
oturamayacaðý aðacý
arkadan gelenlerin bir
gölgelik yerleri olsun diye
eker, gelecek kuþaklar için
özenerek sular, bakar,
büyümesinin düþü ona
yeter... nice devrim için
mücadele dolu yýllara,
inadýna, bazýlarýnýn kabusu
da olsa baþka bir dünyaný
daha da mümkün olduðu bir
yýl olmasý dileði ile

***

Adil Küçük

2015 yýlýnda Kýbrýs'ýmýza
barýþ gelmesi dileðiyle,
savaþlarda maðdur olan tüm
insanlarýn acýlarýný
paylaþarak, barýþýn dünya
insanlýðý için ne kadar
gerekli olduðunu
düþünerek, yaþamýmýzý her
zaman ezilen insanlara
destek olacak þekilde tavýr
alarak düzenlemesini
biliyorsak yaþamamýzýn bir
anlamý olduðunu hissetmek
dileðiyle tüm insanlarýmýzýn
yeni yýllarýný kutlarým...

***

Cemal Bektaþ

Yine 50 sene öncesine
savruldum. 1964 baþýnda 17
yaþýnda bizi silah altýna
aldýlar, adýmýza da
"Mücahit" dediler. Geçmiþi
özlememiz çok zaman almadý.
Ve yýllarca 64 öncesinden
bahsederken " Normal
Zaman" dedik. Hep normal
zamanýn geri geleceði
umuduyla yaþarken yýllar
geçti, yaþlandýk. Ve bir
baktýk ki yalnýz zaman
deðilmiþ elimizden kayýp
giden. Dostlarýma, ülkeme
ve büyük insanlýða umutlu
yýllar dilerim.

***

Osman Acaroðlu

Adam yýllarca bilet almýþ bir
þey kazanamamýþ. 70
yaþýnda olmuþ kalp
rahatsýzlýðý nedeniyle
hastaneye yatmýþ. Tam
ikramiye adama isabet etmiþ
ama adamýn haberi yok…
Yahu demiþler, adama bunu
söylersek kalbi dayanamaz
ölür. Dr "ben söylerim"
demiþ adamýn yanýna gitmiþ,
"amca sana piyango
çýksaydý ne yapardýn"
demiþ. Adam doktora
bakmýþ "yarýsýný sana
verirdim" demiþ. Doktor
yýðýlýp kalmýþ, adam, "onu
benim yataða alýn" demiþ.

Serdar Kiþmir

Sayýn Baþbakaným sizlerden rica
ediyorum bankaya biraz borcum var bir
AF çýkartýr mýsýnýz? Bu yeni yýlda ben
de sebepleneyim.
Askerliðimi 1973/76 yýllarý arasýnda
yaptým, 1974'de mevziden kaçmadým
toplumumun namus ve þerefini
korumak için bana verilen (insanlýk dýþý
olmayan) her görevi yerine getirdim.
Siyasi sabýkam dýþýnda sabýkam
(hýrsýzlýk, sahtekarlýk, tecavüz gibi) yok.
Vergi borcum yok, hatta emekli
çýkacaðýmda mesleðim matbaacýlýk
olduðundan yaklaþýk iki yýl çalýþtýðým
bir MATBAA sosyal sigorta
yatýrýmlarýmý yapmadýðýndan borçlanýp
yatýrýmý ben yaptým "Kol kýrýlýr yen
içinde kalýr" düþüncesiyle.
Her halde VATANDAÞLIK karnesi bu
kadar iyi birisine bu kýyaðý yaparsýnýz
zira memleketin ganýný emenlere,
rüþvetçilere, hýrsýzlara hatta
PEZOLARA bile AF çýkartýyorsunuz.
Þimdiden yapacaðýnýzý umduðum jest
için teþekkür ederim. Bazý arkadaþlarým
diyor ki sen hýrsýz mýsýn, sahtekar mýsýn,
kumarhane mi çalýþtýrýyorsun, karhane
mi çalýþtýrýyorsun ki sana bu kýyak
yapýlsýn.
Ben asla onlara inanmýyorum sadece
BÝR PARTÝ VAR ONA
ÝNANIYORUM!!!

***

Lila Hayri

Gerek bir devlette yani aðýrlýðý ve
saygýnlýðý olan bir devlette. yýlbaþý
akþamý yaþanan ilkellik yaþanýr ve
devlet de ona göz yumup, bu derece
aciz kalýr mýydý? Hiç sanmýyorum. Ýþte
devlet iþte TEKSAS!.Tepe tepe
kullanýn. AÞIRI ÖZGÜRLÜKLER
ÜLKESÝ!! SONSUZA DEK!!

***

Kahraman Tazeoðlu

Önemli olan en mükemmeli bulmak
deðil; elindekinin kýymetini bilip ona
sahip çýkabilmektir…
Unutma ki sahip olduðun en deðersiz
þey bile sana ait olmayan en kusursuz
þeyden daha deðerlidir. Çünkü sana
aittir o, senindir…
Bu yüzden hayatýndaki her þeyin
kýymetini çok iyi bilmelisin. Elinden
tuttuðun kadýnýn gözlerine bak ve ona
ne kadar güzel olduðunu söyle, senin
için ne kadar önemli olduðunu anlat
ona. Ve onu sana verdiði için ALLAH'a
þükret…
Bütün güzel yanlarý gibi, onu
kusurlarýyla da sev!
Çünkü hayatýndaki kadýn senin onu
sevdiðin kadar güzeldir.
Ne kadar seversen, o kadar güzelleþir…

***

Ahmet Ustaoðlu

Eski dostun tarifsiz sihri de budur.
Demlenmiþtir, eskimiþtir, uzamýþ,
uzanmýþ ve yamacýna gelmiþtir. Filleri
çok sevdiðini hatýrlar, nedenini anlar.
Filler belki senin gibi miyoptur ama
daha evvel gördükleri bir yüzü,
zorluðu, zahmeti asla unutmazlar.
Kuraklýk görmüþlerse göçe, düþmanlýk
görmüþlerse savunmaya müsait olurlar.
Çünkü belki diðer memelilerden daha
uzun süre yaþarlar. Uzun sürmek zira
biriktirmek demektir. Hayatý, malumatý,
hissiyatý. Ve uzun sürmek hatýrlamak
gerektirir. Rahatý, kurtuluþu, yollarý.
Zaman uzayacak, uzanacak ve hepimizi
içerecek.

Hasan Bakkal
Bak ben yine burdayým ben burayý evim kadar
seviyorum, çünkü bura ekmek teknem Allah'a þükürler
olsun ki çalýþtýðým bir yer var. Ýþi olmayanlara Allah
yar ve yardýmcýsý olsun. Herkesin yeni yýlýný burdan
kutlarým mutlu olun saðlýcakla kalýn diyen herkesi
seviyorum.

Tanfer Kaþif

Pamela Bess

Münür Rahvancýoðlu
"Neþ'e kavganýn musikisidir..."
Ne aptalca bir iyimserlik, ne de müzmin

mýzmýzca þikayet...
Eðlenmek bizim hakkýmýz..., Bizim" de" deðil,

bizim hakkýmýz... 2014'de çok mühim iþler mi
yaptýk, ulaþýlamaz hedeflere mi ulaþtýk? Belki
evet belki hayýr... Ama bu deðil ki konu...

Konu þu ki; sýrf insan olduðumuzdan, yok
edilmeye çalýþýlan bir halk olduðumuzdan hak
ediyoruz eðlenmeyi...

Her yandan bizi kuþattýðýný sananlara inat
ve yarýnýn bizim olduðunun bilinciyle....

Keder vakti deðil þimdi, þimdi vakitlerden
"neþ'e"...

"Neþ'e kavganýn musikisidir.
Kavgada kuvvetini kaybetmiþ gibidir biraz
neþ'enin çelik ahengini duymayan adam;
neþ'e ... iyi þeydir vesselam,
- baþ döndürmezse eðer -
ve iþte bizimkiler
güldüler mi,
aðýz dolusu gülüyorlar.
Kabahat onlarýn kuvvetinde:
yoksa ne sende
ne de bende!"

Ahmet Okan

LÝZ TAYLOR, RÝCHARD BURTON VE MARAÞ
Osmanlýlar adaya geldiðinde Hýristiyanlarýn Maðusa kentkalede kalmasýný yasaklamýþlar, onlar da

surlarýn hemen dýþýnda bahçelik bir yer olan Maraþ bölgesine yerleþmiþlerdi. Maraþ yüzyýllar içinde
geliþecekti. 1960'ta Kýbrýs Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra Maraþ kenti yeniden canlanýyor ve
adanýn bu güzel bölgesine dünya sinema oyuncularý da geliyordu. Sophia Loren, Brigitte Bardot
gibi yýldýzlarýn yanýnda Maraþ'ta tatil yapan Liz Taylor ve eþi Richarda Burton da vardý. The Times
(Europe) gazetesinin 29 Ekim 2001 tarihli baskýsýnda Maraþ konusu ele alýnýrken, bu iki yýldýzýn da
ziyaretine deðinilmiþti. Anlatýlana göre, Maraþ'ta JF Kennedy Caddesi'ndeki bir otelde, Mehmet
isimli bir teþrifatçý çalýþýyordu. Richard Burton bu Kýbrýslý Türk'e bahþiþ olarak 50 Dolar vermiþ ve
konu gazetelere düþmüþtü.
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TADIMLIKKitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER

"Aðýr aðýr ve
sürekli yürüyen

için uzun yol
yoktur."
La Bruyere

utançlarýmý çoðalttý tarih
ikiye katladý coðrafya
bahçeleri terk edip
çorak topraklara göçerken
yemin ettim
turuncu giymedim bir daha

Faize Özdemirciler
"Bir nisan seviþmesinin en

küçük öpücüðü" adlý þiirinden

Günün Manisi

Ümitler deremedim
Murada eremedim
Yavru yýl nerden girdin?
Sarhoþtum göremedim

KÜLTÜR - SANAT

Emine Hür

Aslýnda
Cora Carmack

PENA
YAYINLARI

nYDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi, Güzel
Sanatlar Eðitimi ,Resim Ýþ Öðretmenliði
Bölümü  ile Lefkoþa Özel Eðitim ve Ýþ
Eðitim Merkezi Resim Etkinliði Düzenledi.

YDÜ Atatürk Eðitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eðitimi Resim
Ýþ Öðretmenliði Bölümü  öðrencileri ile  Lefkoþa Özel Eðitim

YDÜ 'Yeni Yýl'' konulu resim etkinliði düzenledi
ve Ýþ Eðitim Merkezi öðrencileri birlikte Resim Etkinliði
Düzenledi ;

Yakýn Doðu Üniversitesi,Lefkoþa ( Near East
University,Nicosia ) Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi
Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre ; Atatürk Eðitim
Fakültesine baðlý Resim Ýþ Öðretmenliði bölümü öðrencileri
ile, Lefkoþa Eðitim merkezinde öðrenim gören özel gereksinimli
öðrenciler ''Yeni Yýl'' konulu resim etkinliði düzenledi.

Yapýlan etkinliklte her iki kuruma baðlý öðrenciler birlikte
çeþitli sanatsal çalýþmalar yaptý. Lefkoþa Eðitim Merkezi
atölyesinde yapýlan workshopa Resim Ýþ bölümü öðretim
görevlilerinden Fatos Miralay, Murad Allahverdiev, Azmiye
Yýnal, Didem Ýþlek ,Necla Özoðul ile Özel Eðitim Merkezi
Müdürü Soner Öyken'de katýldý.

Workshop sonunda yapýlan çalýþmalarýn merkeze katký
amaçlý býrakýldýðý belirtildi.

Luise Rainer 104 yaþýnda hayatýný kaybetti
Ýki kez üst üste Oscar alarak Hollywood

tarihine geçen Luise Rainer, 104 yaþýnda
zatürre nedeniyle hayatýný kaybetti.

Hollywood'un altýn çaðýnýn yýldýzlarýndan
biri olarak ün kazanan oyuncu Luise Rainer,
104 yaþýnda hayata veda etti.

Üst üste iki kez Oscar kazanan ilk oyuncu
olarak tarihe geçen Rainer'in kýzý Francesca
Knittel-Bowyer, annesinin Londra'daki
evinde zatürreden öldüðünü açýkladý.

Avusturya'nýn baþkenti Viyana'da 12 Ocak
1910'da dünyaya gelen Rainer, oyunculuk
kariyerine henüz küçük bir çocukken
baþladý. Avusturyalý yönetmen Max
Reinhardt'ýn gözdesi olan Rainer çeþitli
filmlerde rol aldýktan sonra Hollywood'daki
bir yetenek avcýsý tarafýndan keþfedildi.

1935'te rol aldýðý "Ascapade" adlý film,
Rainer'i Hollywood'un yýldýzlarýndan biri
yaptý.

Rainer, 1936'da "The Great Ziegfeld",
1937'de ise "The Good Earth" filmleriyle "En
Ýyi Kadýn Oyuncu" ödülüne layýk görülerek
iki kez üst üste Oscar alan ilk oyuncu oldu.
1943'te "Hostages" filminde rol aldýktan
sonra Hollywood'u terk ederek Londra'ya
yerleþen Rainer, son kez 1988'te
Dostoyevski'nin "Kumarbaz" eserinin
beyaz perdeye uyarlamasýnda rol aldý.

Oscar tarihinde sadece beþ oyuncu üst
üste ödül kazandý. Rainer'ýn yaný sýra Spen-
cer Tracy, Katharine Hepburn, Jason
Robards ve Tom Hanks, üst üste iki kez
Oscar'a layýk görülerek tarihe geçti.

ABD'li müzisyen
Alicia Keys ikinci

kez anne oldu
ABD'li müzisyen Keys, bir erkek çocuk

dünyaya getirdi.
ABD'li þarkýcý, söz yazarý ve besteci Ali-

cia Keys ikinci kez anne oldu.
Grammy ödüllü 33 yaþýndaki müzisyen,

Instagram'da cumartesi günü oðlu Gen-
esis Ali Dean'in dünyaya geldiðini,
bebeðinin ayak izlerini paylaþarak
duyurdu, mutluluðunu ve minnettarlýðýný
dile getiren ifadeler kullandý.

BÝR OÐLU DAHA VAR
Alicia Keys ve yapýmcý eþi Swizz

Beatz'in 4 yaþýnda Egypt Daoud isimli bir
oðullarý daha bulunuyor.

Keys'in dünya çapýnda 12 milyon satan
ilk albümü "Songs in A Minor", sanatçýya
2002 yýlýnda beþ Grammy Ödülü
kazandýrmýþtý.

Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'ndan iki yeni oyun
2015'in ocak ayýnda, toplam 32 oyunla

tiyatro seyircisinin karþýsýna çýkýlacak.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir

Tiyatrolarý, ocak ayýnda 2'si yeni 32 oyunla
seyirci karþýsýna çýkacak.

Þehir Tiyatrolarý'ndan yapýlan açýklamaya
göre, William Shakespeare'in sevilen
klasiklerinden olan "Bir Yaz Gecesi
Rüyasý''nda, Þehir Tiyatrolarý Genel Sanat
Yönetmeni Erhan Yazýcýoðlu'nun yaný sýra,
Neþe Ceren Aktay, Arda Aydýn, Elyesa Çaðlar
Evkaya, Gürol Güngör, Selin Ýþcan, Nurdan
Kalýnaða, Levent Üzümcü ve Çaðlar
Yiðitoðullarý rol alýyor.

Oyun, 7-17 Ocak'ta Harbiye Muhsin
Ertuðrul, 29-31 Ocak'ta ise Kaðýthane
Sadabad sahnelerinde izleyici ile buluþacak.

Ýsmail Kadare'nin yazdýðý, yönetmenliðini
ise M. Nurullah Tuncer'in yaptýðý "Ölü
Ordunun Generali"nin oyuncu kadrosunda
ise Müge Akyamaç, Göksel Arslan, Musa
Arslanali, Þevket Avþar, Ö. Barýþ Bakova,
Ayþen Çetiner, Direnç Dedeoðlu, Pýnar
Demiral, Mevlüt Demiryay, Özgür Dereli,
Ozan Gözel, Hakan Gümüþ, Seza Güneþ,
Orhan Hýzlý, Ýlhan Kilimci, Aslý Narcý, Irmak
Örnek, Selçuk Soðukçay, Alp Tuhan Taþ,
Selçuk Yüksel yer alýyor.

Oyun, 28-31 Ocak'ta Üsküdar
Musahipzade Celal Sahnesi'ndeizlenebilecek.

Ocak ayý boyunca Þehir Tiyatrolarý'ndaki
oyunlar:

"On Ýki Öfkeli Adam", "Terzi", "Þark
Diþçisi", "Ýsimsiz", "Ocak", "Para", "Türkiye
Kayasý Bir Göç Hikayesi", "Cibali Karakolu",
"Zengin Mutfaðý", "Kerbela", "Lillian",
"Ýstanbul Efendisi", "Komþum Hitler", "Sýrça
Hayvan Koleksiyonu", "Vakti Geldi", "Çürük
Temel", "Shakespeare", "Hýdrellez", "Sirke
Tadýnda Böðürtlen Reçeli" ve "Ölü Adamýn
Cep Telefonu"
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ALAÞYA' DAN NOTLAR

Canan Sümercanosumer@gmail.com

Yeryüzü dinlerinin var olduðu,
tanrýçalara inanýlan zamanlardý.
Kadýn,  ilahlar dünyasýnýn koruyaný…
Göklerin, denizlerin ve topraðýn

kutsayanýydý.
En sevgili varlýktý doða ile eþ tutulan,
üreten ve var edendi…

*
Kadýnýn toplumsal ve aile yaþantýsýnda erk

sahibi olduðu…
Üretimde ve karar

mekanizmalarýnda etkin rol
oynadýðý…

Soyun,  anadan çocuða
geçtiði…

Ana hukukunun geçerli
olduðu…

Anaerkil toplum düzeninin
var olduðu…

Doða ve kadýnlýðýn kutsal sayýldýðý
zamanlardý…

*
Geliþen ataerkil toplum modeli ile sýnýflý

toplum yapýsýna geçilirken,
doðaya ve kadýnlýða egemen olma savaþý da

ilan edilmiþ oluyordu…
Erkek egemen deðerlerce…

*
Ýnsanýn,  doða içindeki var olma savaþý hedef

deðiþtirmiþ,
doðaya ve onu sembolize eden kadýnlýða karþý

açýlan
 bir egemenlik savaþýna dönüþmüþtü…
Doða,  "artýk deðer" uðruna,  "geri

dönüþümsüz" olarak
sömürülmesi gereken bir kaynak olarak

görülmeye baþlanmýþtý.
*

Anaerkil toplum düzenine ait olan,
doðanýn ve kadýnlýðýn kutsallýðý ve saygýnlýðý

inancý,
tarih çöplüðündeki yerini alýyor…
Artýk göksel dinlerin imparatorluðu

baþlýyordu.
*

Soprano aþk þarkýlarýndan,  bas ve bariton
marþlara…

Ordulara ve savaþlara doðru…
Uygun adým marþ marþ…

*
Tarihsel süreç içerisinde geliþen üretim

araçlarý,
erkeðin egemenlik ve kontrolüne girmiþtir

zamanla.
Kadýn üretimden koparýlýp,  yetki ve

statüsünü kaybetmiþ,
Ýlahlar dünyasýnýn "Tanrýçalarý" bir bir

katledilmiþtir…
Tahtý  "erkek tanrýlara" devretme zamaný

gelmiþti.
Yeryüzü dinleri, yerini göklerden gelen erkek

egemen
dinlere býrakýyordu.

  *
Ekonomik globalleþme!
Ataerkil toplum düzeninin günümüze ulaþan

yüzü…
Hep büyümek daha da büyümek isteyen,
güçsüzü daha da güçsüz kýlan…
Ýnsanýn insaný köleleþtirdiði…
Sýnýfsal ayýrýmýn temelleþtirildiði…
Yönetilen-yöneten,  efendi -köle,  zengin-fa-

kir ayýrýmlarýnýn
meþrulaþtýrýldýðý düzendir…

*
 Ataerkil toplum düzeninde,  hem erkek hem

de kadýnlarca
erkek egemen deðerler yüceltilir ve deðerli

kýlýnýr…
Bu düzenin:
Yasalarý,  cezalandýrma sistemleri,  töreleri

ve gelenekleri vardýr…
Tüm bunlar kadýný ötekileþtirir ve hiçleþtirir

çoðu zaman…
Erkeksi dinleri ve zor kullanma araçlarý(silahlý

güçleri) vardýr.
Ordular,  ataerkil toplum düzeninin en

erkeksi uzuvlarýdýr.
Ýnsanlarýn ve uluslarýn yaþamýný zapturapt

altýna alýr…
 "Demokrasi !" bile götürürler, ihtiyaç

dahilinde…
Düzene uymayanlarý,  denetlerler ve kontrol

ederler…
Gerektiðinde sindirirler, satýn alýrlar,

olmuyorsa yok ederler…
*

Erkek egemen zihniyetin güçlü olduðu
toplumlarda,

Çok zordur özgür ve mücadeleci bir kadýn
olmak…

SOPRANO AÞK ÞARKILARINDAN,  BAS ve BARÝTON MARÞLARA…
ORDULARA VE SAVAÞLARA… UYGUN ADIM MARÞ MARÞ…

Onlar ki…
Cam kýrýklarý ile dolu bir yolda çýplak ayak

yürümek zorundadýrlar...
Yaþama elleri ile dokunup tabularý yýkabilmek

için.
Kendilerine yakýþtýrýlan tanýmlarý

reddedebilmek için…
*

Günümüz dünya düzeninde kadýn bedeni,
 bir meta olarak kullanýlýr…
Cinselliði,  üretim ve tüketimde kullanýlan bir

araçtýr…
 Medya kadýnýn þeklini þemailini belirler.
 Birçok alanda cinsel bir objedir;
erkeðin egemenlik bölgelerine pek

sokulmayan…
Sokulsa bile,  egemen erkeksi söylemlerin

dýþýna pek çýkamayan…
Çýksa bile pek de hoþ karþýlanmayan…

*
Geleneksel erkek üstünlüðü öylesine

yerleþmiþtir ki kültürümüze…
Dilimize,  söylemlerimize,  seviþlerimize ,

övgülerimize ve sövgülerimize…
"O cesur kadýn" çýkýp haykýrýnca gerçekleri;

pek de "muteber" bir yerde…
"Erkek gibi kadýn" diye över onu,  ilerici

geçinen bazý erkeklerimiz bile…
Ona kýzýp söven erkeklerin,   o malûm acýnasý

düzeysizliklerini anlatmaya

 da gerek yok herhalde…
Çünkü onlar,  iþledikleri cinayetlerle

kahramanlýk mertebesine eriþmiþ
zat-ý muhteremlerdir…
Dokunulmazdýrlar…

*
 Dinlerin ve onun uzantýsý olan geleneklerin,

kadýnla olan hesaplaþmasý
 hep acýmasýz olmuþtur ve bitmemiþtir hâlâ…

*
Doðanýn mistik musikisiyle,  kadýnlýðýn

tanýmlandýðý…
Iþýklý tanrýçalarýn var olduðu sanýlan,
o kadim zamanlara duyulan
bir intikam ve nefret midir bu acaba?
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Törenaða Eczanesi:
Gazeteci Kemal Aþýk
Cad. No:60 Otobüs
Terminali Karþýsý K.

Kaymaklý
Tel:2281008

Dema Eczanesi:
Öðretmenler Cad.

Hacý Ali Apt. 25/5 Piyili
Petrol ve Foto Özatay

Yaný Kermiya
Tel:2241070-

2241071

Maðusa
Umut Eczanesi:

Salamis Yolu Çetin
Apt. No:2 Dumlupýnar

Spor Kulübü Yaný
Sulu Çember-Zafer

Anýtý Arasý
Tel:3662369

Girne
Defne Eczanesi:

Atatürk Cad. No:20
Tel:8153516

Güzelyurt
Gülsen Eczanesi:

Piyale Paþa
Mahallesi Sanayi

Sitesi No:7
Tel:7141190

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

Yukarýdan Aþaðýya:

Soldan Saða:

1-Ýstisnasýz, ayrým
yapýlmadan. 2-Ýlgi.
Elâstiki. 3-Suriye'nin
baþkenti. Kabýyla
birlikte tartýlan bir
nesnenin kabýnýn
aðýrlýðý. Türk
Lirasý'nýn kýsa
yazýlýþý. 4-Ýskambil
kâðýtlarýyla Kýbrýs'ta
oynanan bir oyun.
5-Baba, cet.
Kýrkýlmýþ koyun
tüyünden elde
edilen, eczacýlýkta
ve parfümeride
kullanýlan sarýmtýrak
renkte bir yað. 6-
Lütesyum'un
kýsaltmasý. Bir þeyin
sayýlabilen,
ölçülebilen veya
azalýp çoðalabilen
durumu. 7-Dokusunda çoðunlukla
gümüþ ve altýn renginde tel
bulunan kumaþ. Ters okunuþu
"Ýneðin, sütten kesilmesinden bir
yaþýna kadar olan erkek yavrusu".
8-Bir erkek adý. Gelenek. 9-Bir
þeyi anlamak veya öðrenmek için
duyulan istek. Kabine üyesi.
10-Birini bir göreve getirmek, tayin
etmek. Bulunma hali eki.
11-Hükümdarlarýn veya devlet
baþkanlarýnýn oturduðu büyük
yapý. Üç yaþýna kadar olan at
yavrusu.

BULMACA
Hazýrlayan: Osman Levent

(leventosman@yahoo.com)

1-Karþýsýndakinin her sözünü
uygun bulur görünmek (iki
kelime). 2-Beraber. Kadýnlarýn
gece toplantýlarýnda giydikleri
gösteriþli giysi. 3-Petrol gibi
yanýcý bir madde yakarak veya
elektrik akýmýyla içindeki teller ak
kor durumuna geçerek ýþýk veren
alet. Birine ölen bir yakýnýndan
kalan mal mülk, para veya servet.
4-Beyaz. Neon'un kýsaltmasý.
Gözü görmeyen, kör. 5-Bir mektup
gönderme þekli. Kiraya verilerek
gelir getiren ev, dükkan gibi mülk.
6-Zeki ve yaramaz çocuk için
kullanýlýr. Ters okunuþu "Beyaz".
7-Çok tekrarlandýðýndan usanç
verici bir durum alan söz. Avrupa
Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 8-
Hristiyanlarýn peygamberi.
Yararlanýlan uygun þart, imkân.
9-Kalay'ýn kýsaltmasý. Bir þeye
mecburi olarak baðlý olmayan,
onun özünde bulunmayan,
rastlantý ile olan nitelik. 10-Açýk
seçik olan, anlaþýlmaz yaný
bulunmayan. Eski dilde "Yapma,
etme". Etrafý su ile çevrili kara
parçasý. 11-Bir dað sýrasýnýn
yamaçlarýndan her biri. Bilimsel
bir gerçeði göstermek amacýyla
yapýlan iþlem, tecrübe.

Önceki bulmacanýn çözümü

Yýlýn ilk cinsiyetçi açýklamasý:

Saðlýk Bakaný'na göre kadýnýn kariyeri annelik olmalý

IÞÝD'den annelere çocuk yetiþtirme kýlavuzu

Ýngiliz Economist dergisi son sayýsýnda,
"Giderek otoriterleþen Türkiye Cumhurbaþkaný'ný
ciddi sorunlar bekliyor"deniyor.

"Geçmiþe ilerlemek" baþlýklý yazýda Erdoðan'ýn
daha fazla yetkiyle Türkiye'yi Sünni Ýslam
anlayýþýnýn hakim olduðu ve Osmanlý
Ýmparatorluðu döneminde alýnan zaferlerin
yeniden diriltildiði bir döneme sokmayý hayal ettiði
vurgulanýyor.

Haziran ayýnda Türkiye'nin genel seçimlere
gideceði hatýrlatýlan yazýda"AKP'nin seçimi
kazanabileceðinden þüphe duyan çok az insan var"
deniyor.

Yazýda þöyle deniliyor:
"Parti içi anlaþmazlýk sinyalleri gelmeye baþladý.

5 Ocak'ta Bakanlar Kurulu'na Erdoðan'ýn
baþkanlýk edecek olmasý Baþbakan Davutoðlu'nu
rahatsýz etti. Erdoðan'ýn dalkavuklarýnýn bir 'gölge

kabinesi' olduðu dedikodularý dolaþýyor.
Cumhurbaþkaný'nýn seçimlerde partinin aday
listesini belirlemek istediði de konuþuluyor."

Yazýda "Giderek büyüyen bir grup partili,
Erdoðan ve çevresine yöneltilen suçlamalardan
ötürü rahatsýzlýk duyuyor" deniyor.

Erdoðan'ýn ümitli olduðu konunun çözüm süreci
olduðu ifade ediliyor ve þöyle deniyor:

"Halklarýn Demokratik Partisi yüzde 10 barajýný
aþamazsa AKP Güneydoðu'daki sandalyelerin
büyük kýsmýný alabilir."

"Kürtler neden bu riske girer?" diye sorulan
yazýda "Kimileri Öcalan ve Erdoðan arasýnda gizli
bir anlaþma olduðu yolunda spekülasyonlar
yapýyor" denmiþ ve eklenmiþ:

"AKP Kürtlere verdiði sözleri tutmazsa
PKK'nin tekrar ayaklanmasý an meselesi. Böyle
bir durumda Erdoðan'ýn pek çok planý darbe alýr."

 TC Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, 2015
yýlýnýn ilk bebeði Meryem Azra'yý ziyareti
sýrasýnda kadýnlarýn annelik kariyerinin dýþýnda
bir baþka kariyeri merkeze almamasý gerektiðini
söyledi.

Bakan Müezzinoðlu, Süleymaniye Kadýn
Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde yýlýn ilk bebeði ve
ailesini ziyaret etti. Müezzinoðlu, üçüncü
çocuðu olduðunu söyleyen baba Ýdris Akbalýk'a,
"O zaman sen söz dinleyenlerdensin" diyerek

Tayyip Erdoðan'ýn 'en az üç çocuk' dayatmasýna
atýfta bulundu.

Bakan Müezzinoðlu, annelere 'tavsiye'de
bulunmaktan geri durmayarak, "Anneler
dünyada, bir baþkasýnýn sahip olamayacaðý
annelik kariyerine sahip oluyorlar. Anneler,
annelik kariyerinin dýþýnda bir baþka kariyeri
merkeze almamalarý gerekir" diye konuþtu.

Müezzinoðlu, "Her annenin doðal yapýsý, nor-
mal doðum üzerine yaratýlmýþ. Normal doðumu
merkeze almak lazým" dedi.

(Ýleri - Dýþ Haberler) IÞÝD anneler için cihatçý
nesil yetiþtirme tekniklerini anlatan bir kýlavuz
yayýnladý. Kadýnlarýn en önemli görevinin
çocuklarýný yalnýzca manevi olarak deðil ayný
zamanda fiziksel olarak da cihada hazýrlamalarý
olduðunu belirten kýlavuzda, annelere uygulamalara
bebeklikten baþlamalarý konusunda çaðrý
yapýlýyor.

IÞÝD'in dindar gençlik yetiþtirmede "yararlý
ipuçlarý" içeren kýlavuzunda çocuklara IÞÝD
militanlarý hakkýnda masallar anlatýlmasý tavsiye
ediliyor. Manevi eðitim çerçevesinde çocuklarý
birer mücahit olmalarý için heveslendirmek için

askeri içerikli kitap, video ve internet
kaynaklarýnýn kullanýlmasýnýn söylendiði
kýlavuzda fiziksel eðitim için de taktikler yer
alýyor.

Bu fiziksel eðitimler arasýnda oyuncak silahlarla
hedefe niþan alma, el göz koordinasyon için dart
alýþtýrmalarý, yumruklama egzersizleri ile öfke
yönlendirmesi gibi eðitimler yer alýyor. IÞÝD ayrýca
iyi bir mücahitin dövüþ sanatlarý, yüzme, at binme
gibi alanlarda da baþarýlý olmasý gerektiðini
vurguluyor.

IÞÝD yayýnladýðý kýlavuzun yaný sýra çocuklar
için askeri eðitim kamplarý da kuruyor.

Economist:

Erdoðan'ý ciddi zorluklar bekliyor
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Üst kapaklý dolap
54*70 cm

Üst kapaklý dolap
54*70 sm

Boþ raf
67*27 cm

Boy aynasý.
Ýçi 20 cm’lik
aralýklarla 10

adet raf
ayakkabý koymak

için...

Önü tamamen
ayna kapak
40*200 cm

Askýlýk 67*120 cm.
Önü açýk ve

4 adet askýlýk olacak.
40 cm aralara çizgi konacak...

Kapalý çekmece
67*25 cm

Kapalý çekmece
67*25 cm

VESTÝYER
108*272 cm ölçüsünde
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"Maraþ" konulu iki toplumlu sergi ara bölgede açýldý
"Maraþ" konulu iki toplumlu resim/þiir sergisi ara bölgedeki Goethe

Enstitüsü'nde açýldý. "Ölü Bölge Sersemliði" adýyla düzenlenen
sergide Ruzen Atakan ve Andros Efstatiou'nun resimleri ile Paula
Closson'un þiirleri yer aldý.

Maðusa Ýnisiyatifi'ni temsilen Dr. Okan Daðlý ve Rum siyasetçi
Andrulla Vasiliu tarafýndan açýlan sergide, eski Rum Yönetimi
baþkanlarýndan Yorgo Vasiliou da hazýr bulundu.

Sergi organizasyonundan yapýlan açýklamaya göre, açýlýþta
konuþan Dr. Okan Daðlý, bölünmüþ ve bir kýsmý kapalý olan kentin,

yýllardýr hem Kýbrýslý Rumlara hem de Kýbrýslý Türklere büyük acý
verdiðini söyledi.

Dr. Daðlý, Maraþ'ýn yeniden canlanmasý ve kentin kendi insanlarý
ile biraraya gelme umudunu da dile getirdi.

Kýbrýslý Rum siyasetçi Andrulla Vasiliou da, "Siyaset, insanlarýn
duygularýndan uzak hareket ediyor ve insani durumlara çare
üretemiyor" dedi.

Sanatçýlar da kýsa konuþmalarýnda, serginin yaklaþýk 6 aylýk ortak
çalýþmanýn ürünü olduðunu anlattýlar.
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SATILIK
DUPLEKS EV

Yer: Gönyeli Yeni Kent
Öypaþ Sitesi.

140 metre kare,
dupleks, ikiz ev.

Fiyat: 57 bin sterlin.
Tel: 0542 8583022

Satýlýk Arazi
Çatalköy þehit
arsalarý yaný

22 dönüm arazi.

Tel:0533 8367435
0533 8544044

Odunda þok
Þöminelik ve
sobalýk odun.

Not: 2,5 ton, 370 TL
Tel:05338629024-

05428518279-
05428653358

SATILIK ARAZÝ
Elye'de 2 evlek 3300

ayakkare anayol üzeri,
yol, su, elektriði olan

süpermarket veya benzin
istasyonu olabilecek arazi

satýlýktýr. 35000 Stg

Tel:0542 8580347

MELÝ EMLAK

SATILIK
K. Kaymaklý'da müstakil villa
110.000 Stg. Tel:05338697990
Lefkoþa'da 3+1apartman

dairesi 40000 Stg.
Tel:05428546990

Kiralýklar...
Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý

apartman dairesi.
Tel:05428546990

Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý
daire. Tel:05338697990

Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1
full eþyalý daire.

Tel:05338687955

0533 8697990
0542 8546990

SATILIK DAÝRE
Haspolat kavþaðýnda

2+1 daire
0548 8656507

Eleman aranýyor
1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol
alabilecek yönetici kabiliyetine

sahip olan, bilgisayar kullanabilen
30-40 yaþlarýnda part-time

eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda
tecrübe sahibi þef-yönetici ve

iþletme tecrübesi olan eleman 3-
Düz iþçi

Müracaat: 09.17.00 arasý
Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi

Tel:0533 8347586

Ýlanlarýnýz için 2271338’i arayýnýz.

GÝTAR DERSÝ
Lefkoþa bölgesinde özel

gitar dersi verilir.
Tel: 05338305842

KLEOPATRA AKTAR
Kýnanýzda, niþanýnýzda veya düðününüzde konuklarnýza rahatlatýcý ve huzur

verici kokusuyla bilinen lavanta dolu keseler armaðan edin. Siz yeter ki

isteyin, biz hemen hazýrlayalým.

Ýrtibat tel: 0392292013 ve 05338680072

SATILIK PÝYANO
En az 100 yýllýk iyi durumda

piyano satýlýktýr.

Tel:0542 8580100

KIBRIS FÝLM
DERNEÐÝ GENEL

KURUL
DUYURUSU

11 Ocak 2008 kayýt tarihli
Kýbrýs Film Derneði (CFA)

yeni idari kadrosunu ve
gündem maddelerini

belirlemek üzere, yýllýk
genel kurul toplantýsýný 16

Ocak 2015 tarihinde,
Osmanpaþa Caddesi
Lefkoþa adresinde,

'Ghetto'da, saat 18:00'de
gerçekleþtireceðini tüm asli
ve fahri üyelerine duyurur.

RUM SÝYASÝ PARTÝLERÝ:

2014, 1974'TEN SONRAKÝ EN KÖTÜ YIL

GÜNEYDE YOLSUZLUK ARAÞTIRMASI

MORMENEKÞE
DAVASINDA SUÇLU

BULUNANLARIN
SERVETLERÝNE EL

KONULUYOR
Larnaka Aðýr Ceza Mahkemesi'nin,

Dromolaksia (Mormenekþe) davasý
kapsamýnda suçlu bulunan üç kiþi ve bir
þirketin mal ya da paralarýna el konulmasý
yönündeki Baþsavcýlýðýn kararýný
onayladýðý haber verildi. Haravgi gazetesi,
"Mahkeme 750 Bin Euro'luk El Koymaya
Emretti… Baþsavcýlýðýn 'Dromolaksia' için
Suçlu Bulunanlarýn Paralarý Ýadesi
Onaylandý" baþlýklarýyla verdiði haberinde,
Rum Telekomünikasyon Ýdaresi (Cyta)
Yönetim Kurulu eski Baþkaný Stathis
Kittis'in 300 bin Euro, Cyta çalýþaný ve SEK
sendikasýndan Orestis Vasiliu'nun 200 bin
Euro ve Vasiliu, Tapu Dairesi çalýþaný
Grigoris Surullas ve Polleson Holdings
þirketinin ortak olarak 250 bin Euro
deðerindeki mal ya da parasýna el
konulacaðýný belirtti.

Rum siyasi partiler yeni yýl mesajlarýnda 2015'te
güzel günler görme dileklerini belirtirken,
sorunlarýn çözümü için mücadele etmeye devam
edeceklerini vurguladýlar.

Simerini gazetesi, geçen yýlýn birçok kiþi
tarafýndan 1974'ten sonra en kötü yýl olarak
nitelendirildiðini belirtti.

Binlerce insanýn sabýrlarýnýn ve güçlerinin
sýnandýðýndan, fakirlik ve iþsizlikle karþý karþýya
kaldýðýndan söz eden gazete, bunun yaný sýra
2014'te siyasi sistemin çürümüþlüðünün ortaya
çýktýðýný belirterek, vatandaþlarýn, ekonomik
skandallara karýþan ya da yaþanan sefilliðe neden
olanlarýn cezalandýrýlmasýný istediðini yazdý.

Gazete tüm bu durum karþýsýnda siyasi partilerin
yeni yýl mesajlarýnda 2015'te daha iyi günlerin
görülmesi umutlarýný dile getirirken, mücadele
mesajlarý verdiklerini aktardý.

Gazeteye göre DÝSÝ, yeni yýl mesajýnda, 2014
yýlýnda büyük çabalar gösterildiðine,
mahrumiyetler yaþandýðýna ve ekonomik kayýplar
verildiðine deðinerek, tüm bunlara raðmen
vatandaþlarýn dayanma gücü, cesaret ve gururuyla,
ayrýca Hükümet'in doðru politikasýyla, ülkenin
yeniden yapýlanma yoluna girdiðini belirtti.

Ýþaretlere göre yýlýn bitmesiyle durgunluðun sona
ereceðine ve ekonomide yeniden kalkýnma
baþlayacaðýna iþaret eden DÝSÝ, 2015 ile
ekonomide yeni bir baþlangýç olabileceðine vurgu
yaptý.

DÝSÝ, sorunlarýn bitmediðini, çabalarýnýn devam
etmesi gerektiðini söyleyerek, ülkenin doðru yolda
olduðuna ve herkesin iþbirliði yapmasý gerektiðine
deðindi.

AKEL, 2014 yýlýnýn, ekonomideki olumsuz
koþullardan dolayý aðýzlarda acý bir tat býraktýðýný
belirtti.

Memorandum ve Hükümet'in kemer sýkma
politikalarý neticesinde Güney Kýbrýs aleyhindeki
cezalandýrýcý önlemlerin ikinci bir yýl daha devam
etmesiyle, halkýn daha da fakirleþtiðine iþaret eden
AKEL, ekonomi ve Kýbrýs sorununda deðinerek,
2015 yýlýnýn, Kýbrýs, halký ve çalýþanlarý için zor
bir yýl olacaðý haberi verdiðini savundu.

AKEL, Kýbrýs sorununun çözümü ve Kýbrýslý
Türklerle Rumlarýn yeniden yakýnlaþmasý için
mücadele etmeye devam edeceklerini de vurguladý.

DÝKO, 2015 yýlýnda daha iyi günlerin
görülmesi, Kýbrýs sorununun doðru, iþlevsel ve
kalýcý çözümü için "Türk meydan okumalarý ve
uzlaþmazlýðýnýn" ortadan kalktýðý koþullarýn
oluþmasý, ekonominin yeniden doðuþunda
baþarýya ulaþýlmasý, Güney Kýbrýs'ýn doðal
zenginlikleri deðerlendirmesi konusundaki
haklarýna saygý duyulmasý ve doðalgaz bulma-
çýkarma çabalarýnýn baþarýya ulaþmasý dileðinde
bulundu.

Kamu yaþamýnýn "temizlenmesi", adaletin
saðlanmasý, vergi veren vatandaþlarýn paralarýný
çalanlarýn ve ekonomik yýkýma sebep olanlarýn

cezalandýrýlmasý ve yolsuzluðun ortadan
kaldýrýlmasý için birlikte hareket edilmesi
yönündeki arzusunu da dile getiren DÝKO, bu
yöndeki taleplerini sürdüreceðini belirtti.

EDEK, yeni yýl mesajýnda herkese iyi yýllar
diledi. 2014 yýlýnýn, Güney Kýbrýs'ýn sözde
"Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde "deniz istilasý"
gerçekleþtirilmesi neticesinde Türk
kýþkýrtmalarýnýn doruða ulaþmasýyla
damgalandýðýný iddia eden EDEK, 2014 yýlýnda
ekonomideki durgunluðun, nüfusun büyük bir
kesimindeki toplumsal mutsuzluðun ve iþsizliðin
de sürdüðüne iþaret etti.

Hükümeti izlediði politikalardan dolayý
eleþtirerek, kalkýnmanýn olmadýðýný ve kemer sýkma
politikalarýnýn sürdüðünü de belirten EDEK, 2014
yýlýnda skandallarýn ve kötü yönetimin ortaya
çýkmasýyla kurumsal krizin doruk noktasýna
ulaþtýðýný da savundu.

Vatandaþlar Ýttifaký, 2014 yýlýnýn, geride
çözülmesi gereken zor ve ciddi sorunlar býrakarak
gittiðini belirterek, 2015 yýlýnýn gerçekten yeni
bir yýl olmasý için olumsuz koþullarýn
deðiþtirilmesi amacýyla hep birlikte mücadele
etmeleri gerektiðine vurgu yaptý.

Çevreciler ve Ekologlar Hareketi ise 2014
yýlýnda sabýrlarýnýn sýnandýðýný, dolayýsýyla zor bir
yýl geçirildiðini belirtti. Çevreciler, yeni yýlda Kýbrýs
sorununda çözüme ulaþýlmasý dileðinde de
bulundu.

nRUMLARIN YÜZDE 55'Ý
YOLSUZLUKTAN KÝÞÝSEL
OLARAK ETKÝLENDÝ

Güney Kýbrýs'ta yapýlan bir araþtýrmada
vatandaþlarýn yüzde 55'inin yolsuzluktan
kiþisel olarak etkilendikleri belirtilirken, halkýn
yüzde 92'si rüþvet ve baðlantýlarýn, kamu
hizmeti almanýn en kolay yolu olduðu
yönündeki düþüncesini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi 2014 yýlýnda
yolsuzlukla ilgili yapýlan Eurobarometre'nin
sonuçlarýna yer verdi.

Araþtýrmaya göre, Avrupa vatandaþlarýnýn
dörtte birinin (yüzde 26) günlük hayatta
yolsuzluktan kiþisel olarak etkilendiði

konusunda hemfikir olduðunu yazan gazete,
Ýspanya ve Yunanistan'da bu yönde ayný
görüþü paylaþanlarýn oranýnýn yüzde 63;
Güney Kýbrýs'ta ise yüzde 55 olduðunu
belirtti.

Avrupa vatandaþlarýnýn dörtte üçünün
(yüzde 73) rüþvet ve baðlantýlarýn
kullanýlmasýnýn ülkelerinde kamu hizmeti
almanýn çoðunlukla en kolay yolu olduðu
düþüncesine sahip olduðunu aktaran gazete,
Yunanistan'da böyle düþünenlerin oranýnýn
yüzde 93, Güney Kýbrýs'ta ise yüzde 92
olduðunu kaydetti.

Güney Kýbrýs'ta vatandaþlarýn yüzde
88'inin yolsuzluðun iþ kültürünün bir parçasý

olduðunu düþündüðünü de aktaran gazete,
AB ülkelerinde vatandaþlarýn
çoðunluðunun, iþ ve siyaset arasýndaki sýký
iliþkilerin yolsuzluða neden olduðu
görüþünü paylaþtýðýný; Güney Kýbrýs ve
Yunanistan'da bu yöndeki oranýn yüzde 90
olduðunu belirtti.

AB üye ülkelerinin çoðunun iþletmelerinin
ülkelerinde baþarýya ulaþmasýnýn tek yolunun
siyasi baðlantýlar olduðu inancýnda
olduðunu da kaydeden gazete, Güney
Kýbrýs'ta bu inancýn yüzde 83 oranýyla çok
güçlü olduðunu, öte yandan bu konuda
mutlak bir inanca sahip olanlarýn oranýnýn
yüzde 53 olduðunu vurguladý.
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Derbi Cüneyt Çakýr'ýn
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarýný
yönetecek hakemler açýklandý. Yýlýn ilk,
devrenin ise son derbisinde Cüneyt Çakýr
görev alacak. 4 Ocak Pazar akþamý saat
19.00'da Olimpiyat Stadý'nda oynanacak olan
karþýlaþma sonunda ilk devrenin lideri de
belirlenmiþ olacak. Beþiktaþ kazanýrsa devreyi
lider tamamlayacak. Galatasaray kazanýrsa,
Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi
durumunda liderlik sarý-kýrmýzýlýlarýn olacak.

Musa ve Çaðrý Uþakspor’da
Tekerlekli Baskette Yeni Yýl Sürprizi..

 Kuzey Kýbrýs Türkcell
Galatasaray'ý
konuk edecek

 Tekerlekli Sandalye Basketbolu'na
gönül veren sporseverleri hafta sonu
keyif dolu bir maç bekliyor. Türkiye
Bedensel Engelli Basketbol Süper
Ligi'nde mücadele eden Kuzey Kýbrýs
Türkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takýmý, 3 Ocak Cumartesi Lefkoþa
Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda son 5
yýlýn dünya þampiyonu Galatasaray
tekerlekli sandalye basketbol takýmýný
konuk edecek. Bir basketbol þölenine
dönüþmesi beklenen maç saat 11.00'de
baþlayacak ve BRTK 2 kanalýndan
naklen yayýnlayacak.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren
Kuzey Kýbrýs Turkcell Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takýmý ile
yenilmezlik ünvanýný sürdüren
Galatasaray'ý Atatürk Spor Salonu'nda,
Cellocan þapkalý, coþku dolu bir taraftar
desteði bekliyor.

Hafta içinde Antrenör Hasan
Serbülent yönetiminde 3 idmanla maça
hazýrlanan Kuzey Kýbrýs Turkcell
Tekerlekli Basketbol Takýmý Süper Lig'de
halen 4. sýrada yer alýyor. Antrenör
Serbülent, tekerlekli basketbol dalýnda
bir kez daha dünyanýn en iyisi ile
karþýlacak olmanýn verdiði heyecanla
çalýþan sporcularýn iyi bir motivasyon
ve seyirci desteðiyle maça renk
katacaklarýna inandýðýný söyledi.

Liverpool dökülüyor
n Avrupa Ligi'nde

Beþiktaþ'ýn rakibi olan
Liverpool, 2-0 öne geçtiði
sonuncu Leicester City
karþýsýnda 2 dakikada
yediði 2 golle 2-2
berabere kaldý

Beþiktaþ'ýn UEFA Avrupa Ligi 2.
turundaki rakibi Liverpool kendi
sahasýnda son sýradaki Leicester City
ile 2-2 berabere  kaldý.

16'da Sterling'in yerden ortasý
Morgan'ýn yüzüne çarptý. Ancak hakem
elle oynandýðý gerkeçesiyle haksýz bir
kararla penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý
Steven Gerrard gole çevirdi.

40'da ceza sahasýna giren Gerrard'ýn
topunu Simpson koluyla kesti.
Liverpool'un tecrübeli kaptaný
penaltýdan kendisinin ve takýmýnýn ikinci
golünü kaydetti.

58'de Wardy'nin indirdiði topu
Nuggent nefis bir vuruþla Liverpool
aðlarýna gönderdi.

60'da Schlupp ceza sahasý yayýnýn
dýþýndan yerden þutuyla skoru 2-2'ye
getirdi. Bu sonuçla Liverpool, 20 maçta
29 puanla 8. sýrada kaldý.

Leicester City ise Hull galibiyetinin
ardýndan Liverpool deplasmanýnda
aldýðý beraberliðe karþýn 14 puanla  son
sýrada yer aldý.

n Küçük Kaymaklý'nýn 2
yýldýz futbolcusu Musa
Þanlýer ve Çaðrý Kýral dün
Türkiye Bölgesel Amatör
Ligi 7. Grup'ta mücadele
eden Uþakspor ile her
konuda anlaþma saðlayýp
sözleþme imzaladýlar.

Küçük Kaymaklý'nýn 2 yýldýz futbolcusu
Musa Þanlýer ve Çaðrý Kýral dün Türtkiye'de
Uþakspor Kulübü ile sözleþme imzaladýlar.
Sabahýn erken saatlerinde Uþak yolculuðuna
çýkan Musa ve Çaðrý ayný gün yaptýklarý
görüþme sonrasý Kulüp Yöneticileri ile
görüþüp anlaþmalarý kabul ettiler ve sözleþme
imzladýlar.

Uþakspor Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 7.
Grup'ta bulunuyor.  Þu anda lider Bodrum
Belediyesi'nin in 4 puan gerisinde 2. sýrada
yer alýyor. 13 haftalýk süresi tamalanan 7.
grupta 2. devre karþýlaþmalarý 18 Ocak
tarihinde baþlayacak. Uþakspor 14. hafta
maçýnda Denizli Sarayköy deplasmanýna
gidecek.

Musa Þanlýer dün adadan ayrýlmadan önce
sosyal medya sayfasýnda þu mesajý
yayýnlamýþtý.

"Allahýn izniyle yarýn sabah Çaðrý Kýral
kardeþimle birlikte Uþakspor'la masaya
oturmak için adadan ayrýlýyoruz. Her konuda
karþýlýklý anlaþýldý büyük bir sýkýntý çýkmadýðý
takdirde imzalar atýlacak. Küçük Kaymaklý
Türk Spor Kulübü'ne olan sevgimizi ve
baðlýlýðýmýzý belirtmeme gerek yok sanýrým
yaklaþýk 9 yaþýndan beridir birlikte

Ares sporcularýnýn yeni yýl buluþmasý

oynadýðýmýz bu büyük kulüpten istikbal
açýsýndan ayrýlma kararý aldýk. Üzerimizde

emeði olan olmayan herkese çok teþekkür
ederiz".

n Yüzme, bisiklet, atletizm ve triatlon
branþlarýnda yýllardýr faaliyet gösteren
eðitmenler ve sporcular yeni tescilledikleri
kendi kulüpleri Ares ile yeni yýl partisi
düzenlediler

Ülkemiz spor camiasý 2014'e veda ve 2015'e merhaba partileri ile bir
araya geliyor. Osman Yoran'ýn baþkanlýðýný yaptýðý yeni tescillenen Ares
Spor Kulübü de yeni yýla merhaba partisinde sevenlerini bir araya getirdi.

Yýllarýný bisiklet, yüzme, atletizm, triatlon branþlarýna hizmet vermekle
geçiren Cem Daðdelen ve beraberindeki eðitmen-sporcu kadrosundan oluþan
Ares Spor Kulübü önce triatloncularýný bir araya getirdi ardýndan ise

yüzücülerle neþeli kutlama yaptý.
Triatlonda yeni sezona beyaz sayfa açarak girmeye hazýrlanan ve geçmiþ

sezon genel klasman þampiyonlarýný bünyesinde bulunduran Ares Spor
Kulübü'nün baþkan, yönetici, eðitmen, sporcu ve üyeleri ile aileleri 2014'e
veda, 2015'e merhaba mangal partisinde doyasýya eðlendi.

Ares'in kutlamalarý daha sonra kursiyer ve lisanslý yüzücülerle devam
etti.

Yüzme branþýnda yaz kýþ düzenlenen özel kurslarla sporcu yetiþtiren
Cem Daðdelen ve beraberindeki deneyimli eðitmen kadrosu, yeni kulüpleri
Ares'in çatýsý altýnda bulunan kursiyer ve lisanslý sporcularý ile neþeli, eðlenceli
bir parti düzenledi. "En büyük zenginliðimiz birlikteliðimiz" sloganý ile yola
çýkan Ares'liler 2015'i atýlým ve baþarý yýlý ilan etti.


