Yutulan Kýbrýs Liracýklarýndan yutulan arsacýklara kadar 1976'dan 2017'ye kadar uzun bir kuyruk! Ne ÝTEM
Yasasý, ne Bileþik Faiz Yasasý, ne Göç Yasasý toplumun gözünü açmadýysa, bundan sonra da gözü açýlmaz!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 27 Kasým 2017 Pazartesi YIL: 16 SAYI: 5814 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý
KARAYÝP KORSANLARI BÝZÝM
KORSANLARA BENZEMEZ
l 2. sayfada

Seçime 40 gün kala sosyal medya aday resimleriyle doldu…
Bundan rahatsýz olanlar, "Benim sayfamda bunlarý paylaþmayýn"
diye uyarýyor ve uyarýlarý dikkate almayanlarý engelliyor…

Mehmet Çakýcý iddialý...

"TKP YG kilit parti olacak"
n Mehmet Çakýcý:
Biz sadece
doktorlarýn ya da
akademisyenlerin
oluþturduðu bir
parti deðil, tüm
meslek gruplarýný
içinde barýndýran
bir partiyiz"…

Deðiþime
Halk inanmýyor
l 11. sayfada

n 7 Ocak seçimlerine 40 gün kaldý… Seçime katýlacak 7 partinin 350 adayý hazýr… Hafta sonu yapýlan
seçim ve düzenlemelerden sonra son durum kesinleþti ve herkesin sýrasý belirlendi… Sandýktan kim
çýkarsa çýksýn, halk bu seçimden sonra hayatýnda ciddi bir deðiþiklik olacaðýna inanmýyor…
n Pek çoklarýna göre, yeni seçim sistemi nedeniyle bu
seçimler tam bir fiyasko olacak… Sandýktan ikili veya üçlü
bir koalisyon çýkabileceði ve en çok bir yýl sonra seçimin
yeniden yapýlabileceði belirtiliyor…

n Kamuoyunda yaygýn iddialara göre UBP lideri Hüseyin Özgürgün'ü Ýrsen
Küçük'ün akýbeti bekliyor… CTP atýlýmda, HP ilk zamanlarki parlaklýðýnda deðil,
DP toparlanýyor, arkasýna Akýncý rüzgarýný alan TDP gibi TKP YG de iddialý…
YDP'nin alacaðý oy merak ediliyor…
l 2. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta

“AFRÝKA” dan mektup...

TAÇOY TALÝMATI
KÝMDEN ALDI?

HALK DEÐÝÞÝME ÝNANMIYOR

Ali Kiþmir
l 8. sayfada

l 2. sayfada

Geleceði düþünmek

Çay demlerken göðe
bakalým…

Özgün Kutalmýþ
l 8. sayfada

Aziz Þah
l 10. sayfada

ANLAYAN VARSA BERÝ
GELSÝN…

TARÝH TEKERRÜRDEN
MÝ ÝBARET OLACAK?

Dolgun Dalgýçoðlu
l 7. sayfada

Selma Bolayýr

ÖDE ÖDE BÝTMÝYOR…
Bülent Tümen
l 11. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Tam liste

TDP adaylarý belirlendi
n TDP'li üyeler, aday belirleme ve sýralamaya yönelik, 'Güçlü',
'Temiz' ve 'Özgür' temasýyla gerçekleþtirilen etkinlikte oy
vermek için sandýk baþýna gitti...
l 3. sayfada

AKLA
DÜÞENLER…

Tilki
kocayýnca...

Ali Osman

Erdoðan
Baybars

l 6. sayfada

KAYDA DEÐMEZ
SEÇÝMLER
Sezan Artun
l 6. sayfada

ÞÝMDÝ KAPIMIZA BÝR
YASEMÝN DALCIÐI
BIRAKARAK SESSÝZCE
ÇEKÝLÝR MÝSÝNÝZ?

BU BÖREK
BAÞKA
BÖREK

ÖKÜZ
BAÞKAN

Faize Özdemirciler

Mehmet Levent

Canan Sümer

Ýþte son sýralamadan sonra DP ve YDP adaylarý…

n 8. sayfada

Adressiz yazýlar

Þener LEVENT

n Faize Özdemirciler

ÞÝMDÝ KAPIMIZA BÝR
YASEMÝN DALCIÐI
BIRAKARAK SESSÝZCE
ÇEKÝLÝR MÝSÝNÝZ?
Sonbahar'dan gün çalarak ömrünü
uzattýkça uzatan yaz geçip gitti.
Her seferinde Eylül'ün canýna okuyan
utanmaz Temmuzlar, arlanmaz Aðustoslar
yakýn geçmiþin mezarlýðýnda yeniden
dirilecekleri günü beklemeye koyuldular
sinsice...
Kazandýðýmýzda da kaybettiðimizde de
bozguna uðrayan o yasemin ordusu ve
o orduya eþlik eden hiçlik kaldý geriye...
Yazlarýn miadý doluyordu da, yazýlarýn
miadý dolmuyordu iþte...
Geçen sene, evvelki, daha evvelki sene
ne yazdýysak, hatta bizden
önce ne yazdýlarsa, bugün
de aynýný yazýyorduk...
Dönüp dolaþýp ayný
yalana demir atýyor, kýsa
sürede
o
yalandan
paçalarýmýzý kurtarýyor ve
koynumuzda beslediðimiz
yýlanlarý hayatýmýzdan çýkararak,
yelkenlerimizi derin sulara açýyorduk...
Ayný hatalarýn tekerrür ederek
yüzümüze tükürdüðünü farkettiðimizde
aynalara bakýyor ve utanýyorduk, çünkü
seçimden seçime bizi sahte umutlarla
zehirlemeye çalýþanlara bir an inanacak
gibi olmak bile yeter de artardý
utanmamýza:
-Bu sefer çok sevdiðimiz güvendiðimiz
adaylar vardý ve onlar meclise girdi mi,
herþey tamam olacaktý, güzel günler
görecektik, motorlarý maviliklere
sürecektik hatta...
Neyse ki yol yakýnken anlýyorduk
umudunu yalanlara baðlamanýn umutsuz
olmaktan beter olduðunu...
Öngörülerimize çomak sokmalarýna ve
sezgilerimizi iki paralýk etmelerine izin
vermenin dayanýlmaz aðýrlýðý çöküyordu
içimize ama neyse ki erken uyanýyor,
yalanlarla uyumak ve rüyalarda gezinmek
yerine, gerçeklerle uyanýk kalmaya ve
düþlerimizi yitirmemenin yollarýný aramaya
koyuluyorduk yine...
Yaz geçip gitmiþti ve fakat, yüzümüzü
güldüren yaðmurlarýn üstüne zývanadan
çýkmýþ bir seçimin kirli gölgesi düþmüþtü...
Seçimin bir milat olacaðýna þüphe yoktu
ama içler acýsý bir milat olacaktý bu, çünkü
bu sefer, seçime giren bütün siyasi
partilerin sandýklardan tek parti olarak
çýkacaðý açýktý...
Sosyal medya muazzam bir yüzsüzlüðe
sahne oluyordu. Adaylarýn da
taraftarlarýnýn da saðý solu rengi veya
dünya görüþü yoktu, kalmamýþtý, ortak
hedefleri meclise kapaðý atmaktý. Hiç
biraraya gelemeyeceðini sandýðýmýz
siyasi partilerin adaylarýnýn birbirlerine
"bol þans" dilemeleri hoþgörünün en
kusturucu haliydi ve facebookta istek
kutusuna yaðan arkadaþlýk önerilerine
baktýkça midem bulanýyordu...
Bütün adaylar kendi fotoðrafýný
etiketleyecek duvar arýyordu sanal
ortamda...
Anlaþýlan seçim bitene kadar baþka
paylaþým göremeyecektik, varsa yoksa o
yalama olmuþ sloganlar, o sahte
fotoðraflar...
Hangi partiden olduðunuzun önemi
yok ama adaysanýz veya herhangi bir
adayýn taraftarýysanýz, çok rica ediyorum,
seçim bitene kadar bana ve arkadaþým
Hüseyin Özinal'a facebooktan arkadaþlýk
isteði göndermeyiniz ve özel mesaj
atmayýnýz. Biz Ocak ayýnýn ortalarýna kadar
bulantý nedeniyle kapalý olacaðýz.
Hüseyin içinden geçtiðimiz bu
sefaletin resmini çizecek, ben de þiirini
yazacaðým.
Ben ve Hüseyin, bu süre zarfýnda
büyük olasýlýkla Birhan Keskin þiirleriyle
ve Hüseyni Faslý'yla hüzünlenip
Ýstanbul'da geçen günlerimizi
hatýrlayacak, seçim sonrasýna efkar
biriktireceðiz...
Þimdi kapýmýza bir yasemin dalcýðý
býrakarak, sessizce çekilir misiniz?

Açý
Ah Kemalým Kemalým…
Sen neymiþsin de bilmezdik…
Bir ses attýn Omorfo'dan…
Duyuldu ta Jamaika'dan…
Jamaika nerde bilir misin?
Küba'nýn altýna bak…
Tam orda iþte…
Bizimki kadar bir adacýk…
Karayipler Denizi'nde…
Tropikal, nemli, sýcak bir hava…
Üç milyon insan yaþar orda…
Bizim kadar zengin deðil biçareler…
Bizim milli gelirimiz maþallah onbeþ
bin dolar, onlarýn dokuz bin…
Herhalde bizdeki kadar çok
Mercedes falan görmezsin oralarda…
Git Kemal'ýn, sen de git bir bak…
Karayipler güzeldir…
Yalnýz korsanlara dikkat!
Efsaneleþmiþler…
Bizimkilere benzemezler…
Onlar tek gözlü, bizimkiler dört
gözlü!
Ve de hep açgözlü…
Yani ideolojik bir tasnif yaparken
bizim Mercan arabýn dediði gibi:
-Saðcýlar sað elleriyle, solcular sol
elleriyle çalarlar! Dinciler ise iki elleriyle
birden…
Bak iþte Mercan araba arap dedim
diye yeni dünya düzeninin yýlmaz
bekçileri, Çiçek Çocuklarý deðil, Soros
çocuklarý yine ýrkçýlýkla suçlayacaklar
beni…
Bilmezler ki benim en iyi dostlarým
Malili ve Ugandalýdýr ve bu gazetenin
de adý "Afrika"dýr…
Benim Mandela, Lumumba ve
Amilkar Kabral gibi kahramanlarým da
vardýr…
Arap Ali Arap Ali'dir…
Arap Erdoðan Arap Erdoðan, Arap
Ömer de Arap Ömer'dir…
Þeyimizi kesen de Arap Sünnetçi…
Sen bilmezsin Kemal, bilmediðin
meselelerde sus!

“AFRÝKA” dan
mektup...
Sosyal medya bu seçimlerde oldukça
öne çýktý…
Ve savaþ kýzýþtý…
Adaylarýn resimleriyle doldu bu sihirli
kutu…
Ancak pek çoklarý bundan rahatsýz…
Herkes uyarýyor onlarý…
Uyarýlarý dikkate almayan adaylarý ya
arkadaþlýktan atýyor, ya engelliyor…
Halk bu seçimlere inanmýyor…
Seçimlerden sonra hayatýnda hiçbir
ciddi deðiþiklik olabileceðini sanmýyor…
Ve herhalde bunda sürekli deðer
kaybeden Türk Lirasý gibi, Kýbrýs
sorunundaki yaklaþýmlarýn da büyük payý
var…
Euro'ya geçileceðini vadeden hiçbir
parti yok…
Kýbrýs sorununda katý milliyetçilerden
bir farký kalmayan muhalefet partileri de
mevcut statükoyu restore edebilecekleri
konusunda inandýrýcý olamýyor…
Sonuçta ipler Ankara'nýn elinde çünkü…
Ve biz baðýmsýz, egemen bir meclis
seçmiyoruz…
Bir alt yönetim seçiyoruz…
Türkiye'nin alt yönetimini…
Bunun ne demek olduðunu izah etmeye
gerek yok!
*
Hafta sonu yapýlan ön seçim ve
düzenlemelerden sonra 7 partinin 350

KARAYÝP KORSANLARI BÝZÝM
KORSANLARA BENZEMEZ

Bilenler konuþsun!
Kadýna kota koyarak ayýrýmcýlýk
yapanlar söylesin fikrini…
Kadýnlarýn bu hakareti nasýl sineye
çektiklerine hala þaþarým…
Sen arsacýklardan bahset bana
Kemal…
Elimizde daha çok var mý dedin?
Ýkiyüz, beþyüz ve hatta iki bin daha
daðýtacaksýn deðil mi?
Aferin…
Bir tik de sana benden…
Bu iþ tik-tak iþi…
Tak fiþi bitir iþi…
Ahmaklar ne bilir bu iþi…
Sen baþkasýn Kemaaal!
Sendeki aklýn yarýsý bile yok
onlarda…
Seninle bir tek Kenan Akýn aþýk
atabilir, bir de Aslanbaba…
Hüseyin ile Tahsin beylerin hakkýný
da yememeli tabii…
Sandýkta ikisine de dikkat!
Anlarsýn ya, gombina meselesi…
Eline
su
dökemeyeceðin
gombinacýlar yetiþtirdik bu diyarda…
Karayip korsanlarý bile melek kalýr
bunlarýn yanýnda…
Sen Omorfo'nun asil evladý…
Bugüne bugün Kemal Dürüst derler
sana…
Dürüst…
Yani dür ve üstünü ört…
Sarý çizmeli Mehmet aða yazsýn
deftere bir daha!
Ne yani, hesabý hep Muhtar Meraklý
ile ben mi ödeyeceðim…
Görneç'ten Sabri Livaneli,
Lurucina'dan
Karaböcek
ve
Kaleburnu'ndan Þullu halanýn
toruncuklarý mý ödeyecek?
***
Lafý çok uzattýk Kemal…
Omorfo'dan attýðýn ses daðlarý deldi,
denizleri aþtý ve Küba'da Castro'nun
ruhuna bir selam çakarak Karayipler'e

ulaþtý…
Jamaika'ya…
Eski hemþehrimiz Ole bir köpek
balýðý avýnda duydu sesini ve çok
heyecanlandý…
Omorfoluymuþ babasý…
Annesi Jamaikalý…
Senin iki bin arsacýk daha daðýtacaðýný
duyunca hemen kaðýda kaleme
sarýldý…
Ve bir mesaj uçurdu bize ordan…
Dedi ki:
-Ben da arsa isterim!
Bilmem okudun mu?
Okumadýysan oku…
Sen Ole'ye cevap vermekte geç
kalýnca ve özel kalemin de hafta sonu
bahçe ve mangal iþlerine dalýnca, sizin
yerinize ben verdim ona müjdeyi…
-Merak etme arabým, sana da
vereceyik, dedim…
Dedim, ama kargalar yine baþýma
üþüþtü…
Irkçý karanfillerden bir demet
sundular bana…
Turuncu devrimlerin aslan evlatlarý…
Nijerya'da Godwin'i, Uganda'da
Tom'u ve Mali'de Gaussi ile Þeikna'yý
hatýrladým…
Bir de Sierra Leonlu Ransford'u…
Irkçýlarýn elinden kurtulup sað
kaldýlarsa, hepsine selam olsun!
Sen de Kemal sýký tut iþi…
Milletin ümidi sende…
Ole de Karayipler sularýnda sana
baðlamýþ umudunu…
Çok bir þey istemedi…
Sadece bir arsacýk ve bir memurluk!
Geceleri ilk akþamdan uyuduðunu
duydum…
Uyuma Kemaaal!
Omorfo'nun narenciye bahçelerinde
sabah olmasýn…
Jamaikalý kardeþimizin yanýnda felek
bizi utandýrmasýn!
Amin…

HALK DEÐÝÞÝME ÝNANMIYOR
adayý ve sýrasý kesinleþti…
Adaylarýný ön seçimle belirleyen son
parti Toplumcu Demokrasi Partisi oldu…
Oy kullanma iþlemi dün saat 18.00'de
sona erdi ve 18.30'da sayýma geçildi…
Sayým geceyarýsýna sarktý…
Yeni seçim sistemiyle halk bu seçimlerin
fiyasko ile sonuçlanacaðýna, pek
çoklarýnýn oylarýnýn yanacaðýna
inanýyor…
Ýkili veya üçlü koalisyon öngörenler
var…
Bu nedenle seçimlerden sonra siyasi bir
kriz yaþanacaðý ve büyük bir olasýlýkla bir
yýl geçmeden seçimin yinelenebileceði
düþünülüyor…
*
Siyasi partilerdeki son durum ne?
Yaygýn bir iddiaya göre UBP lideri
Hüseyin Özgürgün'ü Ýrsen Küçük'ün
akýbeti bekliyor, ancak bu konuda daha
fazla bir bilgi yok…
CTP, eski günahlarla ilgili yapýlan tüm
suçlamalara raðmen atýlýmda… Ne var ki
bu seçimde gönüllü olarak adaylýktan
feragat edenlerin sandýk için ne yapacaðý
bilinmiyor. Ya kendileri gittikten sonra bir
baþarýya tahammül ederler, ya da "Biz
gittik, iþte bu hale geldi" anlayýþýný göze
alýrlar…
Halkýn Partisi'nde durum eski
parlaklýðýnda deðil…

Adaylarýný açýkladýktan sonra gözden
düþmüþ gibi…
Akademisyen
bolluðu
baþarý
getirmiyor…
"Barajý geçemeyecek" denilen Demokrat
Parti Serdar Denktaþ'ýn hamleleriyle
toparlanmýþ görünüyor…
Mustafa Akýncý rüzgarýný arkasýna alan
Toplumcu Demokrasi Partisi iddialý, ama
Mehmet Çakýcý'nýn TKP YG'si de ondan
daha az iddialý deðil… Birbirinden kopan
bu iki partinin alacaðý sonuçlar merak
ediliyor…
Yeniden Doðuþ Partisi de öyle, onun
alacaðý oylar da merak konusu…
Tanýnmýþ bazý Kýbrýslý isimleri de kattýlar
aralarýna…
*
Gazete olarak biz de bu seçime
inananlardan deðiliz…
Çürümüþ ve kokuþmuþ olan bu
statükonun restorasyonu mümkün
deðil…
Cesaretle doðruyu ve gerçekleri
söyleyenler toplumumuzda hala
azýnlýkta…
Kendi düþen aðlamaz diyen toplum,
seçimlerden sonra bir daha aðlamak için
düþmeye hazýrlanýyor…

ALAÞYA' DAN NOTLAR
Canan Sümer

ÖKÜZ BAÞKAN
SOLuksuz kalan, bölük pörçük bir
siyasetle düzeni deðiþtirmeye aday
olmak ne kadar vahimse, toplum
sorunlarýyla ilgili iki laf etmiþliði bile
olmadan milletvekili adayý olmak da o
kadar vahim bence.
Öyle bir vahamet ki mizaha, Aziz
Nesin’e sýðýnacaðýmýz türden.
“Hayvanlar, feodal düzenden
demokratikdüzene geçmeye karar
vermiþler.
Tarih boyunca hayvanlara krallýk
eden aslan, çok doðal
olarak
baþkanlýða
adaylýðýný
koymuþ.
Aslanýn en büyük rakibi
olan kaplan da baþkanlýða
adaymýþ.
Ýki baþkan adayý da çok
sert
seçim
propagandasýna giriþip birbirleri ile
çekiþmeye, birbirlerini kötülemeye
baþlamýþlar.
Hayvanlar, tarihleri boyunca
kendilerine krallýk etmiþ olan aslandan
artýk býkmýþlar. Aslan sadece kendi
ailesi ve yandaþlarý için çalýþýyormuþ.
Ormanýn
geleceðini
düþünenhayvanlar, seçimi kaplanýn
kazanmasýný istiyorlar;
“Bu
sistem
deðiþmeli”
diyorlarmýþ…
Artýk ormanda radikal deðiþiklikler
yapacak bir lidere ihtiyaç varmýþ.
Kaplan güçlü, zeki, dürüst ve
baþarýlýymýþ ama aslanla kaplan,
birbirlerinden çok çekiniyorlarmýþ. Ýkisi
de birbirlerine çamur atarken, mandayý
da seçimlere girmesi için teþvik
ediyorlarmýþ.
Ýkisi de “Ben kazanmayacaksam,
bari manda kazansýn” diye
düþünüyorlarmýþ.
E, manda durur mu o da baþkanlýk için
aday olmuþ.
Mandanýn da en büyük rakibi
suaygýrýymýþ. Mandanýn aday
olduðunu öðrenince o da aday olmuþ
ve seçim propagandasý kýyasýya bir
kavgaya dönüþmüþ.
Suaygýrý, düþmaný ve rakibi olan
“manda seçilmesin de hangi hayvan
seçilirse
seçilsin”
diye
düþünüyormuþ. Manda da “su aygýrý
seçilmesin de kim seçilirse seçilsin”
mantýðýndaymýþ. Sonunda manda, “Ben
kazanmayacaksam su aygýrý hiç
kazanmamalý!” diye düþünüp, ayýyý
övmeye baþlamýþ.
Ayý da aday olunca, onun rakibi olan
yaban domuzu da kendi yandaþlarýnýn
üstelemesiyle baþkanlýða adaylýðýný
koymuþ. Ayý ise yaban domuzu baþkan
seçileceðine eþeðin baþkan seçilmesine
razýymýþ…
- Eþek aday olunca da rakibi olan at
durur mu?
O da aday olup eþeðin kirli
çamaþýrlarýný bir bir ortaya dökmüþ.
Eþek ise atýn baþkan olacaðýný
görmektense ölmeye razýymýþ.
Seçim maratonu giderek kýzýþmýþ.
Birbirine rakip olan hayvanlar aday
olup, birbirlerini yýpratmaya
baþlamýþlar…
Bu
olanlarý
gören
öküz,
çevresindekilerin de iteklemesiyle aday
olmuþ.
Öküz, sistemden çok memnunmuþ,
ormanýn en güzel arazileri ve tüm
ihaleler hep ona veriliyormuþ.
Seçim yapýlmýþ ve yýllardýr ormanda
hiçbir iþe yaramayan, bencil öküz
baþkan seçilmiþ ve sistem aynen devam
etmiþ...
Hayvanlar, öküzü baþkan yapmanýn
kendileri için yüzkarasý olduðunu
anlamýþlar ama artýk iþ iþten geçmiþ.
Öküzün baþkanlýk dönemi, hayvanlýk
tarihine kara bir leke olarak þöyle
yazýlmýþ;
“Öyle bir zaman gelir, akýllýlar
birbirine girer, bu arada öküz bile
baþkan olur.”

TDP adaylarý belirlendi
n TDP'li üyeler, aday belirleme
ve sýralamaya yönelik,
'Güçlü', ' Temiz' ve 'Özgür'
temasýyla gerçekleþtirilen
etkinlikte oy vermek için
sandýk baþýna gitti...
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 7
Ocak'ta
gerçekleþtirilecek
2018
Milletvekilliði Erken Genel Seçimi için
milletvekili adaylarýný ve sýralamalarý dün
belirledi.
TDP'li üyeler Lefkoþa Atatürk Kültür
Merkezi'nde 10.00-18.00 saatleri arasýnda oy
kullanarak adaylarý ile sýralamalarýný belirledi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel
Baþkaný Cemal Özyiðit, 7 Ocak 2018
seçimlerine yönelik iddialý bir kadroyla yola
çýktýklarýný belirterek, "Güçlü, Temiz ve Özgür
bir gelecek için yollardayýz" dedi.
Üyelerin yoðun katýlýmýyla bir demokrasi
þöleni yaþadýklarýný belirten Özyiðit, bu
kadronun 7 Ocak'ta toplumdan çok güçlü
bir destek alacaðýný, bu konudaki tek
güvencelerinin de yine toplum olduðunu
vurguladý.
TDP'de aday belirleme ve sýralama için
üyeler sandýk baþýna gitti. Lefkoþa Atatürk
Kültür Merkezi'nde dün sabah 10.30'da
üyelerin yoðun ve coþkulu katýlýmýyla
baþlayan ve 'Güçlü', ' Temiz' ve 'Özgür'
temasýyla gerçekleþtirilen etkinliðin baþýnda
TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit bir
konuþma gerçekleþtirdi.
Özyiðit'in konuþmasýnýn ardýndan aday
adaylarý tek tek sahneye davet edilerek
üyelere takdim edildi.
Divan Baþkanlýðýný Mehmet Hoca
yaparken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da 4

görevli divanda hazýr bulundu.
Cemal Özyiðit
TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit,
konuþmasýna, "Çok deðerli divan kurulu,
yüksek seçim kurulunun deðerli üyeleri ve
41 yýllýk gelenekten 7 Ocak’ta geleceði
þekillendirecek, aydýnlýk yarýnlarý
belirleyecek TDP’liler, demokrasi þölenimize
hoþ geldiniz" diyerek baþladý.
TDP’li adaylarýn her birinin, birbirinden
deðerli, birbirinden donanýmlý bireyler
olduklarýný, bunun takdirinin de zaten
toplum tarafýndan yapýldýðýný belirten
Özyiðit, “TDP, güçlü, temiz ve özgür bir
kadroyla, bu ülkenin geleceðini
þekillendirmek için yoldadýr" dedi.
Temizlik ve þeffaflýk ilkelerinden asla
ödün vermediklerini, bu konuda kararlý bir
duruþ sergilediklerini kaydeden Özyiðit,
"Güçlü, temiz ve özgür bir geleceði
þekillendirmeye önce kendi içimizde

baþladýk. Bir þeyleri, önce kendi içimizde
inanarak þekillendirmek ve içselleþtirmek
gerek. Sosyal demokrasiyi sadece
sloganlarda yaþamak deðil, bunu bir yaþam
biçimine dönüþtürmek gerek. Bizim
geleneðimiz de bizlere tam da bunu iþaret
etmektedir. Bu baðlamda, bir birinden
deðerli, donanýmlý güçlü, temiz ve özgür bir
kadro ile yola çýktýk ve inanýyorum ki 7
Ocak’ta bu kadro, gelecek nesiller adýna
toplumdan çok güçlü, çok anlamlý bir destek
alacaktýr" ifadelerini kullandý.
Salonu dolduran yüzlerce TDP gönüllüsü
ile demokrasi þöleni yaþamakta olduklarýný
belirten Özyiðit, "Sýralama elbette bireysel
olarak önemli, ama önemli olan kadrodur,
bizler de bir birinden deðerli kiþilerin
oluþturduðu güçlü bir kadroyuz. Bu kadro
da toplumun desteði ile 7 Ocak’ta sandýktan
güçlü bir þekilde çýkarak, güçlü, temiz özgür
bir ülkeyi þekillendirecektir" diyerek
sözlerini tamamladý.
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Ülkeden kovduðunuz hýrsýzlara arsýzlara
Madem ki yeniden buyur gel diyorsunuz
Af çýkarýn hapisanedeki mahkûmlara
Farkýnda mýsýnýz be ne haltlar yiyorsunuz?

AliOSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

AKLA DÜÞENLER…
Geçen hafta sonuna doðru CTP bizim
köydeydi…
Daha önceden haberim yoktu…
Gece sosyal medyada gördüm.
Ertesi gün de bazý gazetelerin haber
bültenlerinde…
Ateþi yakýp startý vermiþler…
Da benim aklým hep eskilere gider
takýlýr…
Birçok olayda olduðu gibi bu eskilerin
içine seçim dönemlerinde yaþananlar da
girer…
KTFD'nin ilk seçimi miydi, ikinci
seçimi miydi hatýrlamam…
UBP konuþma yapacaklarý alanda
getirdiði militanlarýyla toplandý…
Biz köylüler bir tarafta, onlar bir
tarafta…
Birkaç tane de polis var meydanda…
Konuþma baþlar baþlamaz hükümetin
icraatlarýndan caný yanan birisi sesini
yükselterek soru sormaya kalkýnca
UBP'nin birlikte getirdiði kiþiler
tarafýndan susturulmaya çalýþýldý..
"Kahrolsuýn faþizm" sloganlarýyla
girdik iþin içine…
Evlerinden çýkan kadýnlarýn da
desteðiyle geldikleri yoldan deðil ova
yolarýndan köyden kaçmak zorunda
kaldýlardý…
***
CTP de Doðancý Spor Kulübü'nde
benzer bir þeyler yaþadý…
Ha bu ölene kadar böyle mi gider?
Gitmez!
Gitmemesi gerekir de…
Annan Planý döneminde yakýlan ateþ
sonucu bir hareket baþlatýlmýþ olabilir
KKTC'de ama önemli olan sonucuydu…
Ateþ yandý, seçimler yapýldý ve Talat
haber saldý köye…
"Durum tamamdýr, ateþi söndürün
artýk…"
Yalaný, uydurmasý yok iþin.
Ayniyle vaki…
Tabii bu arada söz vermeler falan
derken o ateþi yakan çocuklar on gün
sonra gazetenin kapýsýný çaldýlar…
Hýsým akraba hepsi de…
Kapýyý girer girmez baþladýlar
anlatmaya.
Bilmediðim þeyler deðildi bunlar…
Ama en çarpýcý sözü de onlarýn
aðzýndan duydum…
"Ateþ yakmýþýz da bir geleneði
baþlatmýþýz… Ateþ yaktýðýmýz doðru,
ama o ateþte bizim yandýðýmýzý þimdi
anladýk…"
* **
Muhalefet dendiðinde akla gelen
köylerden bir tanesidir Elye…
Muhalefettirler diye illa ki
muhalefetteki bir partiye gidip oy
verecek deðiller…
Kime oy verecekleriyle ilgili
duruþlarýndan bahsetmek istemem…
Karar ne zaman verilir, nasýl yayýlýr
evden eve ve kesinleþir burada yazmak
istemediðim bir özelliktir…
Belki zaaflarý sayýlýr bu…
Ancak eðer sevdikleri, inandýklarý
insanlarýn partisi veya örgütü birisine
bir hata yaparsa, onlara göre tabii, tavýr
koyarlar…
Sevdiðim yönleridir bu köylülerimin…
Geçmiþten getirip hala koruduklarý bir
deðerdir benim gözümde…
Seçimler yaklaþtý, sonucunda ne
olacaðý belli deðil…
Kim kazanýrsa kazansýn bir þey fark
etmeyeceði de ortada…

Kalay

Üretim yok, ihracat yok, yatýrým yok, Kýbrýs Türk sermayesi sýfýrlanmýþ, turizm,
ticaret ve ulaþým Türkiye sermayesinin tekeline geçmiþ ama CTP Genel Baþkaný
Tufan Erhürman gözümüzün içine bakarak "Ekonomik ve sosyal kalkýnma planýmýz
hazýrdýr" diyor. Planýný bize anlatmýyor, planýný öðrenmek için seçilmesini
bekleyeceðiz bu duurmda. Böyle bir ortamda "ekonomik ve sosyal kalkýnma planý"
hazýrlamak büyük cesaret gerektirir, evet ama sadece cesaret deðil,
bu ayný zamanda büyük yalanlar da içerir. Yalan da olsa söylesin
tabii Erhürman, yalanlarla galeyana gelen çok
memlekette...

Ka l a y c ý

Minibüsün çarptýðý
Çinler'in durumu kritik
(Kamalý Haber) - Lefkoþa'da otobüs
terminali yakýnlarýnda minibüsün yaya
olarak karþýya geçmeye çalýþan Günay
Çinler'e çarptýðý kazada minibüs þoförü
Nihat Aktaþ tutuklanarak dün mahkeme
huzuruna çýkarýldý.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
þahadet veren Polis Müfettiþ Muavini
Mehmet Özatýlgan olayla ilgili bulgularý
aktardý. Özatýlgan 25 Kasým tarihinde saat
17.25 raddelerinde Lefkoþa'da Gazeteci
Kemal Aþýk Caddesi üzerinde (City Royal
Otel'in önü), zanlý Nihat Aktaþ,
yönetimindeki TAT 464 plakalý minibüs ile
güney istikametinden kuzey istikametine
doðru dikkatsizce seyrettiði sýrada o
esnada yolun batý kýsmýndan doðu
kýsmýna doðru yaya olarak geçmeye
çalýþan Günay Çinler'e çarptýðýný söyledi.
Polis kaza neticesinde aðýr yaralanan
Çinler'in kaldýrýldýðý Burhan Nalbantoðlu
Devlet Hastanesi'nde yapýlan tedavisine
müteakip nöroloji yoðun bakým servisinde
makineye baðlý olarak müþahade altýnda
tutulduðunu söyledi.

Sessizliðin Sesi
Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

BU BÖREK BAÞKA
BÖREK

Müfettiþ Mv. Özatýlgan mesele ile ilgili
olarak baþlatýlan soruþturmanýn devam
ettiðini, müþtekinin hayati tehlikesinin
sürdüðünü belirterek zanlý aleyhine
baþlatýlan tahkikatýn boyutunun deðiþe
bileceðini mahkemeye aktardý. Polis tüm
aktardýklarý ýþýðýnda zanlýnýn soruþturma
maksatlý 3 gün poliste tutuklu kalmasýný
talep etti.
Huzurunda
verilen
þahadeti
deðerlendiren Yargýç Vedia Berkut Barkýn
zanlýnýn soruþturma maksatlý ilk etapta 3
gün poliste tutuklu kalmasýna emir verdi.

Baðýmlýlýk kongresinde KKTC’ye ödül
haberatorkibris.com - YDÜ Psikoloji
Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet
Çakýcý ve ekibi, 11. Türkiye Alkol ve
Madde Baðýmlýlýðý Kongresi’nde, 100’ün
üzerinde bilimsel araþtýrma arasýnda
ikincilik ödülüne layýk görüldü.
YDÜ Psikoloji Bölümü Öðretim Üyeleri
olan Prof. Dr. Mehmet Çakýcý, Prof. Dr. Ebru
Çakýcý, Uz. Psk. Asra Babayiðit, Uz. Psk.
Meryem Karaaziz ve Yrd. Doç. Ayhan
Çakýcý Eþ’in katkýlarýyla hazýrlanan
“KKTC’de Eriþkin Bireylerde Psikoaktif
Madde Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý, Risk
Faktörleri ve Madde Kullanýmýna Yönelik
Tutumlarýn Ýncelenmesi, 2003-2017” isimli
araþtýrma, 11. Türkiye Alkol ve Madde
Baðýmlýlýðý Kongresi’nde, 100’ün üzerinde
bilimsel araþtýrma arasýnda ikincilik
ödülüne layýk görüldü.
24-26 Kasým 2017 tarihleri arasýnda
gerçekleþen kongrede almýþ olduklarý
baþarýlý sonuç ile Kýbrýs Türk Halkýný
gururlandýran Prof. Dr. Mehmet Çakýcý ve
Uzman Psikolog Meryem Karaaziz, almýþ
olduklarý sonuçtan çok mutlu olduklarýný
söylediler ve araþtýrmada emeði geçen
herkese sosyal medya aracýlýðý ile teþekkür
ettiler.

YALAN DA OLSA SÖYLESÝN
HOÞLARINA GÝDÝYOR

Çakýcý’nýn açýklamasý þöyle;
“Deðerli Arkadaþlar 11. Türkiye Alkol
ve Madde Baðýmlýlýðý Kongresi’nde
“KKTC’de Eriþkin Bireylerde Psikoaktif
Madde Kullanýmýnýn Yaygýnlýðý, Risk
Faktörleri ve Madde Kullanýmýna Yönelik
Tutumlarýn Ýncelenmesi, 2003-2017” isimli
bilimsel araþtýrmamýz Kongrede 100’ün
üzerindeki bilimsel araþtýrma arasýnda
ikincilik ödülü aldý… yazarlarý YDÜ
Psikoloji Bölümü Öðretim Üyeleri olan
Prof. Dr. Mehmet Çakýcý, Prof. Dr. Ebru
Çakýcý, Uz. Psk. Asra Babayiðit, Uz. Psk.
Meryem Karaaziz, Yard. Doç. Ayhan Çakýcý
Eþ… Türkiye Antalya’da bu ödülü alarak
halkýmýza bu hediye ile dönmek bize
mutluluk ve gurur vermektedir…”

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Evet, bu börek baþka börek.
O kadar baþka ki bir börek uzmaný olsanýz
bile ne kadar düþünürseniz düþünün kolay
kolay aklýnýza gelmeyeceðine eminim.
Meselâ hellim böreði deðil…
Nor böreði deðil…
Ispanak böreði deðil.
Aklýnýza gelen bütün börekleri sayýn
isterseniz.
Kol böreði, tepsi böreði, tatar böreði,
fincan böreði, avcý böreði, ada böreði…
Deðil…
Hiçbiri deðil.
Ne kaldý saymadýðýnýz?
Yaðma Hasan'ýn böreði mi?
Bilemediniz.
O da deðil iþte.
Ýyisi mi daha fazla kafanýzý yormamak için
ben söyleyim.
Bu börek yaðma Kemal'ýn böreði!
Menü listenize ekleyebilirsiniz!
Özellikle börekseverlere hararetle tavsiye
ederim!
Yaðma Hasan'ýn böreðini çok duydunuz
ama, yaðma Kemal'ýn böreðini ilk kez
duyduðunuza eminim.
Hamurunu ister kendiniz yoðurun…
Ýster hazýr yufka kullanýn, farketmez.
Çünkü önemli olan iç malzemesidir.
Ama iki olmazsa olmaz malzemeyi bilmeniz
þart.
Birincisi, silâh zoruyla ve kan dökerek
Rumlardan ganimetlenen "arsalar", tarlalar!..
Ýkincisi de, münhalsiz sýnavsýz yapýlan
istihdamlar!
Ýkisi, de yaðma Kemal'ýn böreðinin
vazgeçilmez iki ana malzemesi!
Bunlarý bulamayan börek meraklýlarý,
Ulaþtýrma Bakaný ve 7 Ocak erken seçiminde
UBP adayý sayýn Kemal Dürüst'e
baþvurabilirler.
Yaðma Kemal'ýn böreði sayýn bakanýn
kendi icadýdýr.
Malzemesi de bol miktarda kendilerinde
mevcuttur.
Zaten bunu geçtiðimiz günlerde açýkça dile
getirmiþti Kemal bey, gençlere yönelik bir
seçim konuþmasýnda.
Seçimden, yani Þubat ayýndan sonra
binlerce arsa daðýtacaklarýný söyledi.
"Öyle 30-40 falan deðil 500, 2000 arsa
daðýtacaðýz" dedi!
Yalnýz arsa deðil, bol bol istihdam da
daðýtacaklarmýþ!
Maliye Bakanlýðý kendilerinde olmadýðý
için istedikleri gibi yapamamýþlar bu
istihdamlarý ama seçimden sonra
oluþturulacak yeni hükümette Maliye
Bakanlýðýný
da
alarak,
bunu
gerçekleþtirecekleri imasýnda bulundu!
***
Yaa…
Ýþte böyle sevgili okurum.
Adýný ilk kez duyduðun yaðma Kemal'ýn
böreði böyle doðdu iþte.
Bu bir rivayete dayanmýyor.
Dünya mutfaklarý literatüründe de
aramayýn boþuna.
Bulamazsýnýz.
Sayýn Kemal Dürüst'ün KKTC mutfak
kültürüne kazandýrdýðý çok özel bir
speþialitedir bu.
Yaðma Kemal'ýn böreðini tatmak için þimdi
daha çok þansýnýz var.
Bunun için taþ atýp kolunuzu yormaya da
gerek yok.
Tek bir koþulu yerine getirmeniz yeterli.
7 Ocak'ta sandýða gidip oy kabinine
girdiðinizde…
Kemal Dürüst'ü unutmayacaksýnýz!
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Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Hamamböceði
ters döndü mü
kurtuluþu yoktur.

Tilki kocayýnca...
Polislik günlerimde, bir kavga sonrasýnda
karþýlaþmýþtýk ilk...
Her zamanki gibi, o akþam da sarhoþtu.

MÝÞ-MIÞLAR
* Adaylar arasýnda emekli
milletvekillerinin çocuklarý
çoðunluktaymýþ.
- Ne mutlu onlara… Yarým
býraktýklarý hizmetleri evlatlarý
tamamlayacak… Her kula nasip
olmaz.
***
*MDP Genel Baþkaný Buray
Büsküvütçü, gýda maddelerinden
KDV'yi kaldýracaklarýný açýklamýþ.
- En güzel vaat bu… Daha ne
istersiniz?!
***
* Akýncý, þimdi çözümün 2004'ten
daha zor olduðunu söylemiþ.
- Neden acaba… Kendisine uygun
elbise mi kalmadý?!
***
* Serdar Denktaþ, Fiyat Ýstikrar
Fonu'nun dibine gelindiðini açýklamýþ
-Annadýnýz ya… Madem orda para
kalmadý, þimdi sizin cebinizin dibine
el atacaklar…
***
* Finlandiya açlar için çekirgeden
ekmek üretmiþ.
- Çok komik… Adam o kadar aç ki,
çekirgenin ekmek olmasýný
beklemez, doðrudan aðzýna atar.
***
* 13. Maaþ ödenmeye hazýrmýþ.
- Ne bekliyorlar öyleyse… Döviz
altýnda ezilmeden bir an önce
daðýtsýnlar.
***
* TKP Yeni Güçler, BKP Ýttifaký Eþ
Baþkaný Ýzzet Ýzcan, seçimden sonra
hýzlý bir görüþme trafiðinin
baþlayacaðýný ve hazýr olunmasýný
istedi.
- Tamamdýr… Kemerleri baðladýk
bile!
***
* Türkiye'de sol birleþmeye
çalýþýyormuþ.
- Mümkün deðil birleþemezler.
Çünkü yine kafa kafaya deðil,
gödhgötdhe verdiler.
(4 Aðustos 2002 / LOLOLO'dan)

Laf ve vaat üretimi
sürecine girmiþ
bulunuyoruz.. Lütfen
dikkatli olun. Kýbrýs
sorununu bile
çözeceklerini
söyleyebilirler.

BÖYLE BÝR ANDI

Kendisine "yan bakan" -evet sebep
buydu- 4 kiþiyi paçavraya çevirmiþ,
hastanelik etmiþti.

"Gerekli
zoru"
kullanarak
tutuklayabilmiþtik.
***
Kocaman, "ayý" gibi bir adamdý.
Güçlü kuvvetliydi...
Tuttuðunu koparýrdý...
Görünüþü korkunç ve ürkütücüydü...
***
Belli bir iþi yoktu.
Para getirecek ne iþ olsa "yok" demezdi...
Maraþ'ý avucunun içi gibi bilirdi.
Maraþ'tan kapý mý isterdiniz, yoksa gece
kulübüne kapýcýlýk mý...
Hazýrdý…
Kanunsuz iþleri daha çok sever, beladan
kaçmazdý.
***
Sonuçlarýn nereye varabileceðini
hesaplamaz, hiç kafa yormazdý...
"Sen bilirsin abi" der, ta baþtan sonuca
razý olurdu.
***
Sevdiklerine karþý saygýlý ve hürmetkardý.
Laf söyletmez, toz kondurmazdý...
Korurdu da…
***
"Gel" dedin mi gelir; "bekle" dedin mi
saatlerce gýk çýkarmadan beklerdi.
Sebep sormazdý.
Orada durdurulmasýnýn bir anlamý
olduðunu bilirdi.
***
Aramýz iyiydi…
***
Yýllardýr görmemiþtim.
Bir süre önce karþýlaþtýðýmýzda, omuzlarýnýn
çöktüðünü,
o heybetli görünüþünden eser kalmadýðýný
fark etmiþtim...
Dün, birilerinin bu eski ve korkusuz
kabadayýyý yumruklayýp, hastanelik ettiðini
duydum.
Burnu kýrýlmýþ…
Çok üzüldüm.
Dayak yiyecek adam deðildi o…
Su testisi su yolunda kýrýldý diyemedim.
Felek utansýn.
Tilki kocayýnca tavuklarýn maskarasý
olmasý Allah'ýn emri!

Fotoðraf:
Erdoðan BAYBARS

Bilinmesi gereken
Sezan Artun

(sartun47@yahoo.com.tr)

Niçin seçim yapýlýr,
düþündünüz
muhakkak!
Demokrasinin
gereðidir…
Halk yöneticiden
hesap sorar…
Kötü gider, iyi gelir.
Tümü kulaða hoþ gelir.
Amma gerçek bu mudur?
Demokrasinin
gereði,
"gerektiðinde deðiþim" gerçekleþir
mi?
Demokrasi bilincinin yerleþtiði
toplumlarda seçim, bir "umut ve
çözüm" sembolüdür.
Halk hesabýný sorar, seçimle,
kayda deðer deðiþimler oluþur.
Bizim gibi devlet olamamýþ
devletlerde seçimler kayda deðmez.
Demokrasi örneði olduðunu iddia
ettiðimiz 1976 seçimlerinden
günümüze yapýlan seçimlerin
tümü…
Seçimin getireceði deðiþim ile
sorunlarýn çözümüne umut olma
beklentisini giderek zayýflatmýþtýr.

KAYDA DEÐMEZ
SEÇÝMLER

Kuzey'de bir devlet deðil, devlet
görünümünde "kukla devlet"
isteyenler…
Seçimlerin ve sonuçlarýnýn "umut"
olmaktan çýkmasýný saðlayýp,
"talimat" sisteminin temellerini
attýlar.
Seçimlerin göstermelik olduðunu
çoktan tescil ettiler.
Bu yüzdendir ki her seçim,
öncekinden daha az deðer ifade
etmeye baþladý.
Bütün partiler, siyasal, ideolojik
görüþler, bir pota içinde yoðruldu
ve tümü…
Toplumu yok edip ona ihanet olsa
bile, Türkiye'ye kulluk yarýþý
noktasýnda birleþti.
76 seçimlerinde statükonun
temsilcisi UBP, ezici bir çoðunlukla
40 sandalyelik üyelerin 30'unu alarak
iktidar oldu.
Halk, seçimle deðiþimin
olabileceðini düþünerek, 1981
seçimlerinde sandýða gitti. Ve
gereðini yaptý.
UBP, o zamanýn tabiri ile "tumba"

D oðrudan
bolayir@north-cyprus.net Selma Bolayýr

TARÝH TEKERRÜRDEN MÝ
ÝBARET OLACAK?
Tarihi yazan insanlardýr ve
antik çaðdan beridir de tarihin
ne olduðu tartýþýlýr..
Doða gibi döngüsel bir süreç
olduðu söylenir...
Yani tekerrürden ibaret
olduðu...
Modern tarih felsefesine göre
de tarihin çizgisel ilerleyen bir
süreç olduðu..
Ama dünyanýn savaþ gibi
felaketler yaþýyor olmasý,
ilerleme
konusundaki
yaklaþýmlara, ne çare ters
düþer...
Onun
için
modern
toplumlarda daha gerçekçi olan
tarih anlayýþý...
Ýnsanýn insan üzerinde
egemen olmasý aþamasýndan,
aklýn herkes üzerinde egemen
olmasý aþamasýna geçmesi
olmalýdýr...
***
Yaþadýðýmýz son elli sene bir
ömürlük bir tarih sürecidir...
Geçmiþ tarihimiz konusunda
bütün gizli belgeler artýk gün
ýþýðýndadýr..
Hangimiz geçmiþ tarihimizden
ders aldýðýmýzý, insanýn insana
egemen olma aþamasýndan,
aklýn herkese egemen olmasý
aþamasýna
geçtiðimizi
söyleyebilir?
Söyleyemez.
***
Çoðu partilerin, özellikle de
UBP ve DP'nin aday seçimi,
Antik Çað'da savunulan,
"Tarihin tekerrür ettiði"
noktasýnda olduðumuzun
göstergesidir.
Ýnsanýn insana egemen olmasý
uðruna "Her þeyin mübah"
sayýldýðý bir toplumda, etik ve
ahlaki deðerlere yer yoktur.
Her þeyin, alýþ veriþ konusu
olup metalaþtýðý bu zamanda...
Alýnýp satýlmayan, üstünden
komisyonluk alýnmayan ne

kaldý?
Rüþvet olarak alýnan paralarý,
meclis kürsüsünden sallayarak,
adeta herkesin gözüne
sokarcasýna gösteren birinin
yeniden aday gösterildiði bir
düzende etik ve ahlaktan söz
edilebilir mi?
Her þeyin metalaþmasý, her
türü yalan ve dolanýn,
sahtekarlýk ve hýrsýzlýðýn,
ahlaksýzlýðýn olaðan sayýlmasý da
doðaldýr.
Tarihin de yalanlar ve
kandýrmacalar
üstüne
kurulmasý da "Devlet" dediðimiz
düzen bile kandýrmacalar ve
gayrý yasallýklar üzerine
kurulmuþ ve o doðrultuda
bugünlere gelinmiþtir..
***
Tam seçim zamaný, hem de
göz göre göre alt yapýsý
tamamlanmadan
arsa
daðýtýlmasý…
Birinci parti olmak için
gereken oy hesaplanarak
daðýtýlan madalyalar...
Verilen vatandaþlýklar…
Kapýlarý kendilerinin açtýðý
konusunda Serdar'ýn söylediði
yalanlar...
Maraþ'ýn
Efkaf
malý
olduðunda ýsrarcý olunmasý da
kandýrmacalarla, kendilerine
yarar
saðlamanýn
halkalarýndandýr.
***
Bu seçimler, çýkar için her þeyi
mübah sayan çýkar kültürünün
mü?
Yoksa aklýn mý, adalýlara ne
kadar hakim olduðunun
göstergesi olacak...
Keþke teker teker bireyler
kendi güçlerinin bilincinde ve de
kendi kiþisel çýkarlarýndan çok
ülkenin ve çocuklarýnýn
geleceðini düþünerek…
Barýþ ve çözümden yana
olanlara oy verseler.

olup, 30 milletvekilinden 18'e düþtü.
TKP o dönem 13 milletvekili
çýkarmýþtý.
CTP ve Nejat Konuk'un partisi ile
salt çoðunluða ulaþýlmýþtý.
O zamanýn Cumhurbaþkan
Yardýmcýsý Denktaþ, türlü
dalaverelerle,
hükümet
kuruluþunun, halkýn tercihi
yönünde oluþmasýna izin vermedi.
Görevi UBP'ye verdi.
UBP kuramayýnca etik gereði,
TKP'ye vermesi gerekiyordu.
Denktaþ, haftalarca süren
savsaklama ile halkýn iradesine
raðmen UBP'ye azýnlýk hükümeti
kurdurdu.
Aradan geçen bunca yýl içinde
statükonun hedeflerinde deðiþim
olmazken, karþý olanlar arasýnda
büyük deðiþimler oldu.
81 yýlýna kadar verilen ideolojik
mücadele, sonralarý kiþisel hýrs ve
çýkarlara dönüþtü.
Sidik yarýþý, hedefi þaþýrtýp, tüm
muhalefeti statükonun kucaðýna
oturttu.
Statükonun korkulu rüyasý sol,
olmayan iktidar uðruna prensiplerini
deðiþtirdi.
Þimdi yeni yýl ile yeni seçimler
yaþanacak KaK TeCe'de.
Siyasilerimiz, yeni yýlýn umut
olduðu önyargýsýndan esinlenmiþ
olacaklar ki…
Seçimi, yeni yýlýn ilk haftasýna
aldýlar.
Millet, "yeni yýl, yeni meclis"
deyip umudunu canlandýrsýn.
Partilerin ideolojik tavýrlarý ve parti
adaylarý, geleceðin habercisi.
Kim kazanýrsa kazansýn, talimat
alacak.
Özellikle "Umut" iddiasý ile yola
çýkan ve bir dönem halka umut olan
sol partiler, misyon deðiþikliði ile
sað partilerden ziyade statükoya
omuz veriyorlar.
CTP, ideolojik deðiþimini Özker
Özgür ve arkadaþlarýný ihraç ederek
iþe baþladý.
2004 seçimlerinde Statükonun en
zayýf olduðu dönemde, BG'lendi.
"Muhalefetin
birlikte
hareketini"engelleyerek, statükoya
vurulacak darbeyi
önledi.
Colony hotelde sermaye ile ilk açýk
dayanýþmasýný gerçekleþtirdi.
Kýbrýslýnýn asimilasyonunda baþ
sorumlu olan yerleþikleri, üç-beþ oy
uðruna "Kýbrýslý" saydý.
Þimdi de temsil ettiðini iddia ettiði
"emek" ile taban tabana zýt
ideolojideki bir sýnýf ile kol kola girdi.
Bir dönem "umut" olan TKP,
sorunlarýnýn üstesinden gelemeden
parçalandý. Bir iken yapamadýðýný,
þimdi nasýl yapacak merak konusu.
***
Kuzeydeki bu iç geliþmeler göz
önünde tutulduðu zaman, yeni yýlda
yapýlacak seçimin hiçbir kýymet-i
harbiyesinin olmadýðý sonucunu
ortaya koyar.
Halk, yine bir önceki gününü arar
olacak…
Halkýn
emeklerini
deðerlendirmekten uzak Türk Lirasý
erimeye ve döviz karþýsýnda dibe
vurmaya devam edecek…
Kalan
Rum
mallarýnýn
yaðmalanmasý yine sürecek…
Partizanlýk ve adaletsizlikler
durmayacak…
Çiftçi, hayvancý, esnaf, memur,
emekli… Hasýlý tüm kesimler, þimdi
yaþadýklarý sorunlarý yine
yaþayacak. Þu farkla ki katmerlenmiþ
halde.
Türkiyelilerin burayý istilasý yine
devam edecek ve Kýbrýslýlar daha da
silinecek.
Bu sorunlarý çözecek iradeyi
gösteremeyecek olan önümüzdeki
seçimler; öncekiler gibi "kayda
deðmez" olmaya mahkûm.

GÜNLÜK
GÜNLÜK
Gözaltýndaki ifadesi de
dava nedeni oldu
Halklarýn Demokratik Partisi Eþ Baþkaný Selahattin
Demirtaþ'ýn 4 Kasým 2016'da gözaltýna alýnýp götürüldüðü
Diyarbakýr Baþsavcýlýðý'nda verdiði ifadede söyledikleri
"Cumhurbaþkanýna
hakaret" sayýldý. Zaten
tutuklu olan Demirtaþ þimdi
bir de bu ifadeden
yargýlanacak. Türkiye'de
gerçekleri söylemenin
bedeli aðýr. Þöyle demiþti
Demirtaþ: "Ülkemizde
yargýnýn saygýnlýðý ayaklar
altýnda iken düðmesiz olan
cüppelerini iliklemeye
çalýþan böylesi bir
yargýlamanýn öznesi olmayý
da asla kabul etmeyeceðim.
Þaibelerle dolu bir siyasi geçmiþe sahip olan Erdoðan emretti
diye baþlatýlan bu yargý tiyatrosuna figüran olmayý kabul
etmiyorum. Soracaðýnýz hiçbir soruya cevap vermeyeceðim.
Benim buraya getirilmem bile hukuk dýþýdýr. Sizler evrensel
hukuk ilkelerine baðlý olmasý gereken yargý mensuplarý olarak
siyasi oyunlarýn ve tezgahlarýn parçasý olmayý
reddetmelisiniz. Sizden hiçbir talebim ve beklentim yoktur."

EZBER
BOZULMADI
Ýngiltere'de Kýbrýslý
Türklerle biraraya
gelen Akýncý, adadaki
son siyasi durumu
deðerlendirdi ve yine
Rumlarý suçladý.
Kýbrýs sorununu
çözmenin 2004'den
daha zor olduðunu
belirttikten sonra
Rum tarafýnda
zihniyetin deðiþmesi
gerektiðini söyledi.
Ezberini bozmadý
yani...

YASAKLAR
Kabe'de resim ve
video çekimleri
yasaklandýktan sonra
Papa da selfie
çekimini yasakladý.
Din simsarlarýnýn
korkularý var
anlaþýlan... Yalanlarý
ortaya çýkmasýn diye
olabilir mi bu?

MUTLAKA
Mýsýr'daki cami
saldýrýsýnda ölü ve
yaralý sayýsý gittikçe
artýyor. Mýsýr ordusu
yetkilileri bu katliamý
yapanlarýn IÞÝD
militanlarý olduðunu
açýkladý. Bunun
arkasýnda olanlardan
da mutlaka bir gün
hesap sorulacak...

“Týrnak”...
"21. Yüzyýlda 20. Yüzyýl
anlayýþlarý ile Türkiye'nin eðitimi
ne kadar ileriye gidebilir ki…
KKTC mi dediniz? Kedinin
kuyruðunda maþrappa."
Barýþ UZUNAHMET (Havadis)
"Dünya kadar para vererek aday
olan insanlar, bir idela için köyleri
kentleri ve adadaki bütün
kahvehane ve kulüpleri
dolaþacaklar, kontenjan adaylarý
odsa 'oh gel keyfim gel' diyerek
evlerinde istirahatlarýný
yapacaklar. Bence partiler bu
konuda yanlýþ yapýyorlar
kontenjandan aday göstermekle."
Osman GÜVENÝR (Vatan)
"Çözüm için hala bir þansýn
olduðunu düþünüyorum. 2018
yýlýnýn baþýnda yapýlacak seçimleri
NikosAnastasiadis'in kazanacaðý
kesindir. NikosAnastasiadis'in
çözüm performansýný yeterli
bulmayabilirsiniz ama þurasý bir
gerçektir ki, Anastasiadis
Kýbrýs'ta federal bir devletin
kurulmasý yolunda adým
atabilecek bir liderdir. Kýbrýslý
Türkleri azýnlýk olarak gören biri
deðildir."
Niyazi KIZILYÜREK
(Yenidüzen)
"Ne acýdýr ki kadýna þiddetin
önlenmesi noktasýnda en
öncelikli görev devlete
düþmesine karþýn KKTC bu
konuda tam anlamýyla sýnýfta
kalmýþ bir yapý."
Ýsmet ÖZGÜREN
(Yeni Bakýþ)

Günün Kahramaný

MEHMET ÇAKICI
Türkiye'deki Alkol ve Madde
Baðýmlýlýðý Kongresi'nde
100 katýlýmcý arasýnda
KKTC'ye ikincilik ödülü
kazandýran Mehmet
Çakýcý'nýn bir psikolog ve
psikiyatrist olarak ünü
uluslararasý alana taþtý…
Bilimde olduðu kadar
siyasette de iddialý olan
TKP Yeni Güçler Partisi lideri
Çakýcý iddialý bir ekiple
önümüzdeki seçimlere katýlýyor…
Bazý çevreler, Çakýcý'yý siyaset sahnesinde
etkisizleþtirmek için, Mustafa Akýncý'nýn da eski partisi
TDP için aktif biçimde devreye girdiðini ileri sürüyor. Her
zamanki gibi kendine güvenen Mehmet Çakýcý ise "TKP
Yeni Güçler bu seçimden alnýnýn akýyla çýkacak ve kilit
parti olacak" diyor… Kendisine baþarýlar dileriz…
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ANLAYAN VARSA
BERÝ GELSÝN…
Çok çalýþmak lazým çok…
Ki KKTC'yi daha ileriye götürelim…
Amaç bu…
KKTC önemli…
Sanmasýnlar ki 1974'te elde ettiðimiz
topraklarý geri vereceðiz.
1974'den sonra elde edilen topraklarý
alnýmýzýn teriyle kazandýk,
vermeye niyetli deðiliz.
Derken…
Aklýma
Akýncý'nýn
seçilirken söyledikleri ile
dün yani yukarýda
yazdýklarýma
yakýn
söylediklerini kýyaslamak
geldi…
Sonra vazgeçtim.
Gerçeklere dönülmeli, dedim.
Ýlk aklýma gelen gerçeklerden birincisi
Ahna köyü ile Larnaka þehri…
Þehir dediðime bakmayýn siz.
Eskiden kasabaydý týpký Baf gibi…
O da liman kasabasýydý, Baf da…
Onlar da balýkçýydýlar, Baflýlar da…
Baf'tan belki de daha küçüktü hatta.
Babutsalarý vardý, tuz gölü, bir de eski
mahalleleri…
Þimdi…
Havaalaný ile kocaman þehir…
Hem denizi var hem de alýþveriþ
merkezleri…
Modern bir kent görünümünde…
Savaþ bitti bitmedi zamanlarýnda…
Anlaþmalar baþlamadan daha…
Barut kokusu gitmeden…
Baktýlar ki Türk askerinin bir tarafý
Larnaka'da dolanýyor…
Pergama'yý, Pile'yi geçti, gitti ta oralara
kadar…
Hýzýný alamadý yani asker.
Üstten birileri onlara, "Ne
yapýyorsunuz" diye sordu.
Oradan cevap geldi.
"Ne yapalým, direnç yoktu, burayý da
aldýk, fena mý?" .
Çabuk geri dönün, dendi kendilerine.
Biraz direnmek istedilerse de…
Olmaz, orasý harita dýþý, denildi.
Oradaki asker geri çekildi.
Ta Maðusa'ya kadar geldiler.
Ahna…
Savaþ bitti, Ahna Kýbrýs Cumhuriyeti
kontrolündeki topraklarda kalmýþtý.
Ancak.
Köylü huzursuzdu.
Gece orada kalmak tehlikeli olabilirdi.
Ne koruma askerleri var, ne de mayýn
tarlalarý…
Köylü gündüz tarlasýna gelir, eker,
biçer, akþam olunca da az güneye doðru
gider…
Yani evini, köyünü boþaltýr.
Sabah yine gelir.
Köylüler bir sabah evlerine, tarlalarýna
doðru gelirken askerin süngüsüyle
karþýlaþtýlar…
Meðer gece köyün boþ olduðunu
gören bölgedeki asker gidip oraya da
yerleþti.
Þimdi Ahna planlamalara göre
cumhuriyete ait.
Ama…
KKTC sýnýrlarýnda duruyor.
Oysa…
Garantörlük denilen þey toprak almaya
yönelik deðildi.
Anayasayý düzenleyip dönene
kadardý hak.
Bunlar sandýlar ki.
Aldýk, bizim oldu.
Akýncý bunu bilmez mi?
Bilir.
Bilir de ne demeye "1974'den sonra
elde edilen topraklarý vermeye niyetli
deðiliz" der.
Anlayan varsa beri gelsin.

ALO AFRÝKA HATTI
ORTAYA ÇIKANLAR…

Lefkoþa -Girne anayolunda kaza...

Araç elektrik direðine
çarparak alev aldý
Lefkoþa -Girne anayolunda
dün meydana gelen trafik
kazasýnda kontrolden çýkan araç
elektrik direðine çarparak alev
aldý. 23 yaþýndaki sürücü
Uttuman Adewale (E) hafif
yaralandý.
Polisin verdiði bilgiye göre,
kaza dün saat 10.45 sýralarýnda
Lefkoþa -Girne anayolunun 4 ile
5'inci kilometreleri arasýnda
meydana geldi.
Aþýrý süratli ve dikkatsiz
þekilde Lefkoþa istikametine

seyreden Adewale, sola meyilli
virajda yönetimindeki LK 684
plakalý salon aracýn direksiyon
hakimiyetini kaybetti.
Yo l d a n ç ý k ý p e l e k t r i k
direðine çarpan araç yanarak
zarar gördü. Elektrik direði de
kýrýldý.
Hafif yaralanan sürücü
Uttuman Adewale, Lefkoþa Dr.
Burhan Nalbantoðlu Devlet
Hastanesi'ne kaldýrýldý. Polisin
kazayla ilgili soruþturmasý
sürüyor.

Nikos Anastasidis:

Zihniyet deðiþtirmesi
gereken Akýncý’dýr
Nikos Anastasiadis, Mustafa
Akýncý'nýn, Kýbrýs Rum tarafýnda
"zihniyet dönüþümüne gerek
olduðu"
þeklindeki
açýklamasýna yanýt verdi.
Fileleftheros ve diðer gazeteler,
Nikos Anastasidis'in dünkü
açýklamasýnda, Akýncý'nýn
açýklamalarýný yorumladýðýný ve
"zihniyet
deðiþtirmesi
gerekenlerin Kýbrýs Türk tarafý
ve
Akýncý
olduðunu"
söylediðini yazdýlar.
Habere göre Anastasiadis,

Akýncý ve Kýbrýslý Türklerin
gerçekten zihniyet deðiþtirdiklerini gösteren açýklamalar
yapmalarýnýn umut ve cesaret
verici olacaðýný iddia etti.
"Hali
hazýrda
zihniyet
deðiþtirdiðini açýklamalarýnda
görebilmek bana büyük cesaret
verecek" þeklinde konuþan
Anastasiadis, "Akýncý'nýn da ne
yazýk ki, kendi ilkelerine
uymasýný Avrupa'dan talep eden
Türkiye gibi davrandýðýný"
savundu.

Ýsmi yanýmýzda saklý ve UBP'li olduðunu
söyleyen bir vatandaþýmýzýn elektronik postayla
gönderdiði mektup þöyle:
"Bir seçmen olarak seçimleri izlemeye çalýþýyorum…
Daha doðrusu seçim propagandalarýný… Özgürgün
yine racon kesti bana göre… Birinci parti olmazsa
istifa edecekmiþ. Sayýn Özgürgün ülkeden ve
UBP'den bihaber gibi… Oksijensizlikten midir, bol
oksijenden midir nedir akýl terazisi hiçbir þeyi güzel
ölçüp tartamýyor… Aday adaylarýnýn adaylýklarýnýn
belirlenmesi ile ilgili kurultayda kardeþi ve ekibi aday
yapýlmasýný istemediði kiþilerle ilgili liste daðýttýðý her
yerde söylenmekte. Ancak onun istemediklerini yine
de üyeler seçtiler. Seçimlere vekil olarak giren bu
iþiler þimdi vekil adayý sayýlýrlar. Bu listeler onlarýn da
ellerine geçti veya en azýndan bilgileri oldu. Onlar da
þimdi vargüçleriyle parti baþkanýnýn ve onun listesinde
olanlarýn seçilmemesi için çabalýyorlar… Özgürgün
bir komutan gibi ön cephede çarpýþacaðýna kendini
seçime sokmayarak ne kadar korktuðunu
göstermiþtir. Bu benim gibi düþünenlerin düþüncesi.
Tabii diðer parti baþkanlarý için de ayný öngörüyü
paylaþmaktayým. Bana göre eþitlik varsa herkes
kendini seçime sokmalýydý. Ak koyun kara koyun belli
olmasý için. Güven de tazelenirdi en azýndan… Ancak
7 Ocak herkesin boyunun ölçüsünü alacaðý gün
olacak… Özgürgün'ün malikaneler almasý, vatandaþlýk
vermesi ve mahkemelerde olan boþanma konusunda
açýklananlar bence eksi puan olarak yansýyacak
sandýkta kendisine. Bir de betçilerle ilgili söylenenler
var. Kardeþinin devlet dairesindeki durumu var. Kýrsal
kesim arsalarýnda partizanca davranmasý ayrý bir
konu… Gaminiciler, arsa kavgalarý her gün söylenip
durmakta. Bunlar diðer partilerin de politikalarýný
oluþturmaktadýr. Bir konu daha var. Eroðlu ile
kurduðu ve herkesin kurtsal ittifak dediði mesele var.
Eski Kýbrýs Türk Havayollarý binasýnýn arka
kýsmýndaki arazi neden iptal edilmedi? Eroðlu'ndan
yardým için bir koz olarak mý sümenaltý edildi?
Adaylardan Oðuz Ceyda'nýn haksýzlýða uðradýðýný
söyleyerek YSK'ye müracaat etmesi ve orada
haksýzlýk yapýldýðýný söylemesi az þey mi? Ýlk kez
oluyor bunlar… Bana göre bir Ýrsen Küçük vakasý
daha yaþanabilir… Veya kazansa bile diðerlerinden
daha az bir oyla kazanabilecek bu seçimi… O
durumda da yapmasý gereken sade bir milletvekili
olarak kenara çekilmesi ve meclise gidip gelmesidir
yapacaðý. Çünkü
halkýn
güvenoyudur
BÝZÝM DUVAR
kendisine
verilecek olan…
Ben þahsen
sandýktan
çýkmamasý için
çabalýyorum…
Ýsmimi de seçime
az bir süre kala
açýklayacaðým. Bu
da böyle biline."

KIBRIS BÝR
ADA DEÐÝL
ADAYDIR

Bizim Mandra

ÇAÐDAÞ MÜZÝK DERNEÐÝ'NDEN
KAN BAÐIÞI KAMPANYASI
Çaðdaþ Müzik Derneði Sanat Merkezi, Thalassaemia Derneði
yararýna düzenlediði kan baðýþý kampanyasýnda 15 ünite kan
toplandýðýný açýkladý. Kampanyaya katký koymak isteyenler Cuma
günü 12.00-16.00 saatleri arasýnda Çaðdaþ Müzik Derneði
yanýnda konuþlandýrýlan Mustafa Gürsoy Kan Baðýþ Aracý
aracýlýðýyla kan baðýþýnda bulundu. Çaðdaþ Müzik Derneði
Baþkaný Ersin Tünay, konuyla ilgili açýklamasýnda, halký bu
konuda duyarlý olmaya davet ederek, bir damla kanýn insan
yaþamýndaki önemini dile getirdi.

Ýsale hattýnda yapýlacak çalýþma
nedeniyle Lefkoþa'ya 5 günlük su
kesintisinden sonra verilen suyun kir pas
içinde olmasý ve en az 1 ton akýtýldýktan
sonra bile bu bulanýklýðýn tamamen
geçmemesi vatandaþlarýn haklý tepkilerine
neden olur. Özellikle depolarýný yeni
temizleten vatandaþlar kirli suyun
depolarýna akmasýný büyük bir
sorumsuzluk olarak nitelerken, sokaktaki
adam "Hani ya da borular deðiþtirilmiþti
be?" diye kahretmekten kendini alamaz.
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Arada Bir
Özgün Kutalmýþ
okutalmis@yahoo.com

Geleceði düþünmek
Dünyanýn insanlara sunduðu
kaynaklar sonsuz deðildir. Dünyada bir
nokta kadar bile yer almayan 3300
kilometre karelik KKTC'nin kaynaklarý
ise, sýnýrlý olmanýn da ötesinde her an
bitebilecek kadar azdýr.
Buna karþýn, KKTC'ni bugüne kadar
yönettiðini sanan aymazlar ile halkýn aç
gözlülüðü neticesinde toprak baþta
olmak üzere, birçok doðal kaynaðýmýzý
hýzla rant uðruna yok ediyoruz. Suyu
tükettik ama halâ daha hoyratça
kullanmaya ve yok etmeye devam
ediyoruz. Denizlerimizi
lâðýma boðduk. Her yeri
çöplük yaptýk.
Havamýzý
kirlettik.
Ormanlarýmýzý insan eli ile
yok
ederken,
yok
edemediklerimizi de çam
kese böceklerine teslim
ettik. Ülkenin simgelerinden ve
zenginliðinden olan harub aðaçlarýný
önce lahmacýn fýrýnlarý ile gaminilere
teslim ettik. Sonra kalanlarý da farelere
býraktýk.
Çekirdeðinden meyvesine kadar bir
çok alanda kullanýlan harub, hayvan
yemi yapýmýnda da kullanýlmaktadýr.
Önemli bir ihraç gelirimiz olan harubu
yakýnda ithâl etmeye baþlayacaðýz.
Ülkesel Fiziki plânýný çok geç
yaptýðýmýzdan, topraðýmýzý sit alanlarý,
tarým alanlarý, ormanlýk alanlar ve imara
açýlacak olan alanlar olarak çok geç
belirledik. Belirledik ama, ülkesel fiziki
plâna uygun Lefkoþa dýþýnda yerleþim
yerleri için imar plânlarý yapmadýk. Gerçi
Lefkoþa'da imar planý vardýr da ne oldu?
Yine isteyen imara açýlmamýþ bölgelere
inþaat yapabilmekte ve kimse de onlara
dokunmamaktadýr.
Örneðin dürüst politikacý Mustafa
Arabacýoðlu'nun
Yakýndoðu
Üniversitesine yakýn yamaçlara yaptýðý
konutlar gibi. Ýmar plânlarý olmayýnca,
önce denize sýfýr arazilerden baþlayýp,
tarýma da elveriþli arazileri betona teslim
ettik. Yetmeyince daðlara doðru, orman
içlerini de beton doldurduk. Ben bir
zamanlar ava gittiðim orman arazilerinin
nasýl olup da özel mülke ve sonrasýnda
da betona dönüþtüðünü halâ daha
anlamýþ deðilim. Tüm ilçelerde deyim
yerinde ise, "Ýçinde yumurta cirlesen
(yuvarlasan) kýrýlmayacak kadar düz
ovalarý" da imara açtýk.
Nüfusumuza ve nüfus yapýmýza
baktýðýmýz zaman, yerel nüfusun bu
kadar çok inþaata ihtiyaç olmamasýna
karþýn, inþaatlara enine ve dikine olarak
artan bir hýzla devam ettik. Çok
topraðýmýz varmýþ gibi de, arsa
boyutlarýný 5600 ayak kareden 8600 ayak
kareye çýkarttýk. Yetmezmiþ gibi arsa içine
yapýlacak inþaat alanýný küçülttük.
Yukarýda da yazdým. Rant uðruna yerli
müteahhitler yanýnda, yabancý yap
saçtýlar da lüks apartman ve müstakil
konutlar yaparak yabancýlara satmaya
baþladýlar. Baþta Türkiye olmak üzere,
Rus ve yabancý ülke vatandaþlarý çok
yüksek rakamlar tutan konutlardan sayý
sýnýrlamasý olmadan almaya baþladýlar.
Bu gidiþle üç beþ kiþi zengin olacak
diye, her yeri beton ile doldurup, ne
idüðü belirsiz yabancýlara satacaðýz.
Azalan toprak yüzünden gün gelecek
maydanozu bile ithâl eder duruma
düþeceðiz.
En önemlisi gelecekte torunlarýmýz
baþlarýný sokacak bir yuva yapmak için
bir parça arazi bulamayacaklardýr.
Yabancýlarýn kaçakçý, kara para
aklayýcýlarý yurdumuzda safa sürerken,
bizim insanýmýz üst üste yaþamaya
mahkûm edilerek cefa çekeceklerdir.
Zaman geçmeden bizi yönettiðini
sanan aymazlar, bizim gibi küçük bir ada
ülkesi olan Malta'yý bu konuda örnek
alsýnlar. Kim olursa olsun, bir yabancýya
birden fazla konut satýlmasýn.
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DP milletvekili adaylarýnýn
sýralarý belirlendi
Demokrat Parti, 7 Ocak 2018 milletvekiliði
erken seçimi için aday sýralamasýný seçimle
belirledi. Partiden yapýlan açýklamaya göre,
Lefkoþa'daki Elysium Park'ta önceki gün
yapýlan seçimde bin 124 üye ve delege oy
kullandý. Seçimde tüm bölge adaylarýna
oranla en yüksek oyu 831 oyla Fikri Ataoðlu
aldý.
Lefkoþa bölgesinde 688 oyla Eda Çelik
Yýldýrým, Girne bölgesinde 710 oyla Hande
Kayasal, Ýskele bölgesinde 608 oyla Þirin
Zaimaðaoðlu, Güzelyurt bölgesinden 569
oyla Çelebi Ilýk ve Lefke bölgesinden 573
oyla Ersin Doðaç birinci oldu.
DP'nin ilçelere göre milletvekili aday
sýralamasý ve adaylarýn aldýðý oylar þöyle:
Lefkoþa
1 Serdar Denktaþ
2 Eda Çelik Yýldýrým
688
3 Mert Taþkýn (Kontenjan)
4 Tigin Kiþmir
638
5 Okyay Sadýkoðlu (Kontenjan)
6 Nihal Sofu
610
7 Sedat Hacýmehmet (Kontenjan)
8 Ali Tunçtaþlý
608
9 Ýpek Kabidan
556
10 Hasan Tosunoðlu
551
11 Abdullah Aktolgalý 533
12 Mehmet Burçaklý
424
13 Tankut Rýfký
420
14 Nevzat Nevzat
415
15 Hüseyin Akcan
375
16 Servet Dinççetin
356."
Gazimaðusa
1 Fikri Ataoðlu
831
2 Afet Özcafer (Kontenjan)
3 Azmiye Yýnal
624
4 Banu Kuman
559
5 Hamide Çelik
532
6 Sultan Vural Çatalkaya 531
7 Kenan Akýn
508
8 Tuncay Seymen
488
9 Þevket Þenbülbül
481
10 Ertan Kaygan
476

LEFKOÞAADAYLARI
1)BERTAN ZAROÐLU-MÝMAR
2)TURAN BÜYÜKYILMAZ-EMEKLÝ
SUBAY
3)ENVER ÖZTÜRK-AVUKAT
4)YRD. DOÇ DR. HÜSEYÝN ÝLKER
ÝPEKDAL- NÖROLOG
5)YUSUF ÇELÝK- SÝVÝL SAVUNMA
GÖREVLÝSÝ
6)SÝNEM TÝP- TURÝZM-HUKUK
7)DR.HALE ALÝBABA ERDEN- EÐÝTÝM
UZMANI
8)MUSTAFA
ULAÞ-HUKUKÇUEÐÝTÝMCÝ
9)HÜSEYÝN AZER ÖZKAN-EÐTÝMCÝEMEKLÝ RTÜK ÜST KURUL ÜYESÝ
10)ALÝ YENEN-MÜFETTÝÞ
11)EMRE DALGIÇ-EÐÝTÝMCÝ
12)METE TOPÇU-EÐÝTÝMCÝ
13)MUSA SUÝÇMEZ- MUHTAR, DÝN
GÖREVLÝSÝ
14)ÖZEN GÜNERALP- SPOR ANTRENÖRÜ
15)FECRÝYE OSMAN YÖNDER- ÝÞ KADINI
16))BAYRAM ÖZEL- EMEKLÝ
GAZÝMAÐUSA
1)ERHAN ARIKLI- AKADEMÝSYEN
2)MAHMUT
ERDENZÝRAAT
MÜHENDÝSÝ
3)FIRAT YILMAZ- BÜROKRAT

Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

TAÇOY TALÝMATI
KÝMDEN ALDI?

11 Ali Anýl Yüce
12 Elif Ýlgün
13 Erol Karakýþ

466
422
250

Girne
1 Hande Kayasal
710
2 Koral Çaðman (Kontenjan)
3 Anýl Kaya
575
4 Cem Ýbrahim Hocaoðlu (Kontenjan)
5 Gülþen Çataloðlu
526
6 Aslý Babayiðit Cansýz 513
7 Ender Erler Çabuker 488
8 Altan Karaçay
484
9 Enver Hoca
465
10 Murat Erdoðan
363
Ýskele
1 Þirin Zaimaðaoðlu
608
2 Turgut Ceyda (Kontenjan)
3 Halil Talaykurt
602
4 Hüseyin Çebi
503
5 Ýsmail Özkurt
270
Güzelyurt
1 Çelebi Ilýk
569
2 Meral Karafistan (Kontenjan)
3 Ýsmet Esenyel
287
4 Türker Yiðitcan
167
Lefke
1 Ersin Doðaç
2 Rahme Öðütveren

573
457

YDP MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI
YDP milletvekili adaylarýný belirledi.
Milletvekili adaylarýnýn da katýldýðý
toplantýda bir konuþma yapan Genel Baþkan
Erhan Arýklý, zor ve kritik süreci atlatmak
üzere olduklarýný belirterek; "Birbirinden
deðerli 80 civarýndaki baþvuruyu önce 50
ye indirmek ve bunlarý sýralamak, bunu da
kimseyi kýrmadan, incitmeden, küstürmeden
yapmak gerçekten çok zor. KKTC'nin
kronikleþmiþ sorunlarýný çözmek daha kolay
olsa gerek" dedi.
Bu sýralamayý yaptýktan sonra adaylarý 2
günlük bir eðitim kampýna alacaklarýný
söyleyen Arýklý, bu kampta öncelikle
adaylara Parti programýný ve seçim
bildirgesini anlatacaklarýný belirtti.

Baðýmsýz Köþe

4)ÝLTER ÖMEROÐLU-ÝÞLETMECÝ
5)BÜLENT FEVZÝOÐLU- ÞAÝR YAZAR
6) ÞEYDA LUCKÝNGER- DAÜ ÝÞLETME
7)MAHMUT HAYTA-ÝÞLETMECÝ
8) MEHMET KELEBEK-ÝÞLETMECÝ
9)RAKKATE FATI- MUHASEBECÝ
10)AYHAN
DEMÝR-BÝLGÝSAYAR
MÜHENDÝSÝ
11)BERNA ÇELÝK-ÝÞLETME MEZUNU
12)BÜNYAMÝN ÖZTÜRK- SERBEST
13)NURCAN ÇÝFTÇÝ-EÐÝTÝMCÝ
GÝRNE
1)FUAT TEK- EÐÝTÝMCÝ
2)ARZU PÜLTÜR- MUHASEBECÝ- PARTÝ
AR-GE SORUMLUSU
3)MEHMET ÜNAL BAY- GAZETECÝ-ÝÞ
ADAMI
4)SUNALP SENCER- AVUKAT
5)OKAN ERDEMSÝZ- EMEKLÝ ASKER,
ÝÞLETME MEZUNU
6)GÜLDEM AKDAÐ- BÝLGÝSAYAR
MÜHENDÝSÝ
7)CANAN CANBOLAT- MUHASEBECÝ
8)DERÝN OKÇELEN- YÖNETÝCÝ
9)YILDIZ ALTUNTAÞ- BÝYOLOG
10)GÜLTEKÝN
BENTURÝZM
ÝÞLETMECÝSÝ
ÝSKELE
1)ÝSMET ÝLKHAN- EMEKLÝ POLÝS
2)YAKUP ÝSKENDER- EÐÝTÝMCÝ
3)AHMET DÝNÇ- ÝÞ ADAMI
4)MUSTAFA DEMÝRYÜREK-EÐTÝMCÝ
5)EJDER ASLANBABA- MÜTEAHHÝT
GÜZELYURT
1)ABDULLAH SEBAHATTÝN ALICIBANKACI
2)GÖKHAN SARAÇ- ÝÞLETMECÝ
3)DÝLEK ÝNÝK- ÝÞLETME MEZUNU
4)EKREM KARA- MÜTEAHHÝT
LEFKE
1)NEJLA GAZI- GAZETECÝ-TERAPÝ
UZMANI
2) EMRULLAH AVÞAN- BÜROKRAT

UBP ile DP arasýnda gidip gelen ve en
sonunda UBP'den aday olmaya karan
veren
Hasan
Taçoy'un,meclis
kürsüsünden Dome Otel hakkýnda ifade
ettikleri en az Kemal Dürüst'ün dünyalarý
daðýttýðý videosu kadar iðrenç!..
Çünkü içerisinde yalan, sahtelik ve
çýkar var…
En önemlisi de bu konuya girmesi ve
bu konuyu gündeme getirmesi için belli
ki birileri tarafýndan
yönlendirilmiþ…
Talimat almýþ yani!..
Neden?
Sýrf seçim döneminde
destek alabilmek için!..
Evet, "Sana seçimlerde
yardýmcý oluruz" diyenler
tarafýndan yalanlarla dolu bu dosya
Hasan Taçoy'un eline verildi!..
O da hiç çekinmeden çýkýp,"Dome Otel
terk edilmiþ ve denetlenemeyen bir
yapýda" dedi…
Ýyi de bunu yapan Taçoy neden kalkýp
ayný günün akþamý konu ile alakalý olan
birisini arayýp günah çýkartýrcasýna, "Yahu
merak etme be abi, seçimden önce
gündeme gelmez, seçim sonrasýna kalýr"
dedi?
Çünkü sýrf verilen talimatý yerine
getirebilmek için yalan söylediðinin ve
bu yalanýnýn birçok insan tarafýndan
bilindiðinin kendisi de farkýnda!..
Yoksa Dome hakkýnda sorduðu tüm
sorularýn yanýtýný kendisi de biliyor…
Diyelim ki hiç okumuyor, sormuyor,
sorgulamýyor, o zaman da dilediði an tüm
bu bilgileri "Ýyi Ýdare Yasasý"
kapsamýndan öðrenebilir…
Þimdi ben sizlere soruyorum;
-Zararda olan ve bu zararý Vakýflar
tarafýndan karþýlanan bir otel emekçilerin
yönetimine geçtikten sonra býrakýnýz
zararý, daha ilk yýldan kar yapmaya
baþlýyorsa ve her yýl üzerine koyup
Vakýflara elde ettiði kardan para
aktarmaya baþlýyorsa, burada Taçoy'un
iddia ettiði gibi "Batmýþ" veya "Terk
edilmiþ" bir yapýnýn olduðunu
söyleyebilir miyiz?
Üstelik de geçmiþte kumarhanesi ile
birlikte zarar eden bu otel þimdi
kumarhanesi olmadan kar ediyor!..
Deðerli
okurlar,
emekçilerin
yönetiminde olduðu 10 yýllýk süreçte
Kýbrýs'taki üretime ve esnafa 15 milyon
Dolar
kazandýran
bir
otelden
bahsediyoruz…
Yine
Dome
Otel'indevlete borcu olmayan tek otel
olduðu gerçeði de ortada duruyor…
Hani Taçoy eski baþkaný olan Serdar
Denktaþ'a sorsa bu gerçeðin kendisi de
farkýna varabilmiþ olacaktý!..
Ki eski baþkaný Denktaþ ve þimdiki
baþkaný Özgürgün daha iki ay öncesinde
Dome ile alakalý olarak "Biz sözleþmenin
uzatýlmasýndan yanayýz" demiþlerdi…
Hatta Denktaþ geçmiþteki söylemlerinin
hatalý olduðunu, Dome hakkýndaki
fikrinin deðiþtiðini ve Dome Otel'i çok
baþarýlý bulduðunu ifade etmiþti…
Ýþin ilginç yaný ise Cratos Otel'in 9
milyon TL'lik elektrik borcu affedilirken
ortaya hiçbir duyarlýlýk koymayan ve bu
konuda tek soru dahi sormayan Hasan
Taçoy'un, ülkenin en dürüst ve düzgün
çalýþan oteline kafayý takmasýdýr…
Çünkü bu yönde talimat almýþtýr…
Amaç týpký Saray Otel gibi Dome Otel'i
peþkeþ çekmek ve Girne'nin kalan tek
nefes
borusunu
kumarhaneye
çevirmektir…
Taçoy ve ona bu talimatý verenler
bilsinler ki, bizler nefes aldýðýmýz sürece
Dome Otel Kýbrýslýnýn malý olarak kalmaya
devam edecektir…
Not: Konunun daha da anlaþýlýr olmasý
ve bu konuda bilgi sahibi olmadýðýný iddia
edip saçma sapan sorulara baþvuran
kiþiler için önümüzdeki günlerde sizlere
rakamlarla Dome mucizesini yazacaðým.
Yine hükümetlerin bu süreçte ortaya
koyduklarý basiretsizlikleri ve bu iþin
arkasýndaki güçleri hep birlikte
sorgulayacaðýz…
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

Gerçekçi manzaralar

ARÞÝV

ABD'NÝN
ÇIKARLARI
Zarrab davasý ABD
mahkemelerinde
devam ediyor. Aksini
öngören bir
uluslararasý hukuk
kuralý bulunmadýkça
devlet, yetkilerini
ülkesi dýþýnda
kullanamaz. Ancak
yetkinin ülkeselliði
ilkesi, devletin ülkesi
dýþýnda bulunan kiþi
ve eylemlere bir
düzen getirmesini,
mahkemelerini bu
konuda yetkili
kýlmasýný yasaklamaz. Zarrab
hakkýnda iddia edilen
suçlarý kapsamýna
alan bölgesel veya
ikili anlaþmalar da
vardýr. Ancak Zarrab
davasýnda aslolan
ABD'nin Ýran'a
yönelik yaptýrýmlarýdýr. Bu yaptýrýmlar
ABD'de kanun
olarak yürürlüktedir.
Konuyu uluslararasý
yapan ABD
kanunlarýnýn
uluslararasý
içeriðidir. Yani ülkesi
dýþýnda iþlenen
ihlalleri de yetkisine
dahil etmesidir.
ABD'nin uluslararasý
çýkarlarýný koruyan
Ýran yaptýrýmlarýný
konuþuyoruz.
Türkiye ve ABD
arasýnda Ýran
yaptýrýmlarýna iliþkin
bir uluslararasý
anlaþma varsa
Türkiye'nin devlet
olarak
sorumluluðundan
söz edebiliriz. Eðer
yoksa, "Reza
Zarrab ve çevresi
böyle bir suç
iþlemiþ, cezasýný
çeksin, bana ne"
diyebilirsiniz.
Doç. Dr. Reþat
Volkan GÜNEL
(gazeteduvar)

TARÝH 8 KASIM 2016
Pire ýsýrdý çýk yukarý...
Show must go on
(Oyun devam etmeli)

Gözden kaçmayanlar...
YALAN ÜSTÜNE
YALAN…
Türkiye'de yöneticilerin yalan üstüne
yalan söylemlerine raðmen Türkiye
halký buna inanýyor. Küçük bir azýnlýk
dýþýnda... En son yalanlarýndan birisi
þu: Amerika'ya rest çekmiþler ve
Amerika bundan sonra YPG'ye silah
vermeyeceðini açýklamýþ. Yani
Amerika'yý da dize getirdik anlamýnda
içteki kamuoyuna bunu söylüyorlar.
Oysa YPG'ye yardým yapan Rusya'dýr.
Amerika
PYD'ye
yardýmda
bulunmaktadýr. Yakýnda bölgede
kurualacak olan Kürt devleti için "Biz
onlarýn garantörüyük" derlerse
þaþmayýn.

DÝPNOT
ABD Baþkaný
Donald Trump
Time dergisinin
kendisini 'yýlýn
kiþisi' seçtiðini
ama bunu
reddettiðini öne
sürdü. Time ise
Trump'ý
yalanladý.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

"Türkiye stratejik
ortaðýmýz olacak."
Birikim Özgür
(CTP Milletvekili)
VÝRGÜL...

UMUDUMUZ
Türkiye ile birlilkte Tahsin Ertuðruloðlu'nun
da "vururuz" dediði olay gerçekleþiyor.
Nedir bu? Güneydeki münhasýr alanda
Ýtalyan sondaj gemisi iki ayrý yerde
sondaj iþlemlerine baþlýyor... Eh, bizim
gözlerimiz de Ankara ile Tahsin'de...
Bakalým önce kim davranacak? Tahsin bu
günlerde Koçero tepelerine de çýkamaz.
Seçim de yaklaþtý. Kendisini kurtarma
peþinde... Demek ki güneydeki yönetim
bunu fýrsat bildi! Tahsin'i boþta
yakaladýlar... Oysa umudumuzdu... Seçim
umutlarýmýz da yýkýldý...

BÝZE BULDUÐUNUZ
PAZARLARI DA
SÖYLEYÝN...

"Üretmekten baþka þansýmýz
yok. Çözüm olsa da olmasa
da varoluþumuzu
sürdürebilmemizin tek
noktasý üretmektir".
Tufan Erhürman
(CTP Genel Baþkaný)

"Siyaset programlarýný izlemiyorsanýz,
ciddi bir komedi kaçýrýyorsunuz"
Bunca avukat tanýdým, 5 yýla
yakýn adliye ve sýkýyönetim
muhabirliði yaptým ama avukatlarýn
Türkiye ve dünya siyasetinde bu
kadar
bilgili
olduklarýný
bilmiyordum. Son aylarda
televizyonlardaki
siyaset
programlarýný izliyor musunuz
bilmiyorum ama izlemiyorsanýz,
ciddi bir komedi kaçýrýyorsunuz
demektir. Moderatör ayakta
duruyor, solunda 3 kiþi, saðýnda 3
kiþi diziliyor. Genellikle solundakiler
hükümete muhalifler, saðýndakiler
de Erdoðan yanlýsý.
Erdoðan yanlýsý grubun ortak
noktasý "Biliyorsunuz, ben AKP'li
deðilim ama bu Erdoðan var ya, ya
nasýl anlatayým, iþte siz
biliyorsunuz." Diðer grubun ortak
noktasý da "Erdoðan çok yanlýþ

yapýyor ama sonuçta konu milli, o
kadar milli ki, Metin Milli yanýna
yaklaþamaz."
Bu 6 kiþilik grup da kendi içinde
2'ye ayrýlýyor, avukatlar ve
gazeteciler. Herþeyi biliyorlar.
IÞÝD'in Ýspanya saldýrýsý sonrasý,
biri avukat, biri gazeteci 2
konuþmacý
bu
saldýrýyý
beklediklerini ve niye geç
kalýndýðýna
þaþýrdýklarýný
söylemiþlerdi. Programlarda avukat
yerine hukukçu yazýlýyor, o zaman
daha ciddi oluyor ya da daha bilgili.
Bu gazeteci ve hukukçulara ne
sorarsanýz biliyorlar. Bunlar neden
"Siz de Milyoner Olmak Ýster
misiniz" yarýþmasýna katýlmýyorlar?
Uzmanlýk alanlarýný sayayým: Irak,
Suriye, Orta-Doðu, Kürdistan,
NATO, AB, darbeler, öldürülen,

Karikatür: Musa Kart/Cumhuriyet

tecavüz edilen kadýn ve çocuklar,
Rusya
ve
satamadýðýmýz
domatesler, Amerikan hukuku,
Zarrab, 10 günde bir deðiþtirilen
eðitim sistemi, CHP'nin ne yapmasý
gerektiði...
Hepsi Kürt sorununun Kürtlersiz
çözülmesi gerektiði konusunda
uzmandýrlar. 1 milyondan fazla
Ermeni'nin katliamýnýn asla soykýrým
olamayacaðýnda hemfikirdirler. Gezi
olaylarý iyi baþlamýþtýr ama iþin
içinde devrimciler ve Kürtler
olmasa, derler. 6-7 Eylül katliamý
tartýþýlamaz, Dersim deyince alayý
kaþlarýný Atatürk gibi çatar. Kimileri
proftur ama nasýl olduklarý
konusunda kendilerinin bile haberi
yoktur.
Eskiden deprem olunca deprem
uzmaný, kadýn cinayeti olunca
dernek sorumlularý çýkardý. Þimdi
her sorunun yanýtýný veren 10 kiþi
var.
2018'de gazetecilikte 40. yýlýma
giriyorum ama son 10 yýlda
gördüklerim bana mesleðimi
unutturdu. Geçenlerde Abdülkadir
Selvi "Sayýn Erdoðan son 3 seçimi,
7 Haziran, 1 Kasým ve referandumu
açýk ara kazanmýþtýr" dedi ve ben
kendi gazeteciliðimi sorguladým.
Kimse Selvi'ye dönüp de "7
Haziran hükümetin yýkýldýðý
seçimdir" demedi. CHP'ye hükümet
görevi verilmemesi yalakalara göre
demokrasi, muhalife göre
Kýlýçdaroðlu'nun
hatasýdýr.
Nasreddin Hoca misali hýrsýzýn hiç
suçu yoktur.
Zarrab olayýnda 17-25 Aralýktaki
hýrsýzlýk önemli deðildir, bu bir
Gülen komplosudur.
Hepinize tavsiye ederim, bir hafta
usanmadan bu programlarý izleyin
ama bana küfretmeyin...
(Bu yazý Ahmet Nesin'in
artýgerçek'te yayýmlanan "Bu
siyaset programlarý oscarlýk,
tam komedi" baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr...)
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dünya kazan, devrim kepçe
Ýpek Maðusalý
Bir gün boynundaki davula iþgalci kurtarýcýn tokmaðý
öyle bir vuracak ki 'yandým anam' demeye dahi vaktin
olmayacak! Siz daha iþgalcinin iþbirlikçisini seçme
saçmalýðýyla uðraþýn, iþbirlikçi partiler uðruna da
birbirinizi kýrmaya devam edin. Sakýn ha akýllanýp da
birlik mücadele yolunda ilerleyelim demeyin.
Djemal Elüstün Günsel
Vay be ne büyük laf etti Sn Akýncý
Londra'da?
'Rumlarýn ruhu Türklere uygun deðil'
dedi...
Yapmayýnýz Sn Akýncý Türkler ve
Yunanlýlar...
Kýbrýslý-Rum &Türkler de birbirlerini
çok severler...
ayný yemekleri yiyen, ayný müzikten
zevk alan insanlarýz biz...
Sizin politikanýza uymaz...
Bakmayýn siz þimdilerde Lokmacý
Barikatý'nda seviþtiðimize...
***
Bülent Kanol
Aslolan ekonominin kamulaþtýrýlmasý
yani devletleþtirilmesi deðil
toplumsallaþtýrýlmasýdýr.
Bunun için de yolsuzluða, partizanlýða
bulaþtýrýlmamýþ katýlýmcý kooperatifler,
kobiler, esnaf ve zanaatkarlar, kar
amacý gütmeyen kurumlar, hatta
azýnlýðýn güdümüne girmemiþ anonim
yani halka açýk þirketlerin üretim ve
ekonomideki
önemli
rolleri
anlaþýlmalýdýr.
Gelir daðýlýmý, vergi sistemi ve rekabet
ortamýný adil hale getirirken, ekonomik
aktörler arasýndaki iþ ve güç birliðini
teþvik edecek, ekonomik kurumlarýn
daha katýlýmcý karar almalarýný
saðlayacak
mekanizmalarýn
çalýþtýrýlmasýna ihtiyaç vardýr.
Ama en önemlisi ve olmazsa olmazý
bunlarý yapacak Etik ve yetkin bir
siyasi irade ve idare umuduyla gidelim
seçimlere, veya bu ülkede hiçbir þey
olmaz hepsi ayný deyip meyhaneye!
***
Mahmut Anayasa
Arabahmet ilkokulunda Ülkü
Hocaným diye bir öðretmenimiz vardý,
sert bir kadýndý ama en sevdiðim
öðretmendi, üzerimde çok emeði var...
Ýlkokul bittikten sonra kendisini hiç
görmedim, tam 15 yýl sonra evlilik
hazýrlýðý yapýyorum, malum davetiye
daðýtma seansý... Ülkü hocaným aklýma
geldi, aradým, taradým evini buldum...
Elimde bir çiçek gidip kapýyý çaldým,
kapýyý kendisi açtý, aðarmýþ saçlarý ve
o müthiþ bakýþý ile "Buyur oðlum, kimi
aran?" dedi... Tabii ki beni
tanýmamýþtý, "Hocam, ben öðrenciniz
Mahmut Anayasa, belki beni
hatýrlamazsýnýz ama ben sizi hiç
unutmadým... Düðünüm var, size
davetiye getirdim, emeðiniz çok, sizi
bu mutlu günümde yanýmda görmek
isterim" dedim...
Derin bir iç geçirdi ve hüngüre
hüngüre aðlamaya baþladý, uzanýp
elini öptüm, kendi çocuðuna sarýlýr
gibi bana sarýldý...
Hayatým boyunca unutamadýðým
günlerden biridir, yaþýyorsa saðlýk
dilerim, tanýyan da varsa ellerinden
öperim...
***
Lila Hayri
Küçücük bir ülke.
Birbirini tanýr dosttur akrabadýr vs.
Aday oldu diye, þimdi ben oy mu
vereceðim?
Yok yok bana uymaz.
Babamýn oðlu olsa bile...
Kimse için kendimden vazgeçmem .

Erdal Eryener - Lefkoþa, Selimine arkasý... 1960...
Niyazi Perk

Ancak o zaman ruhlar uyuþur...
"Rumlarin ruhu Türklere uygun
deðil!"
Bunu Sn. Cumhurbaþkanýmýz
söylemiþ...
Doðrudur...
Ada ekonomisine % 42 katký
yapan ve tamamý Ruma ait olan
Maraþ'ý ellerinden aldýk, tamama
yakýný onlara ait olan ve
Lefkoþa'ya en yakýn liman þehri
olan Girne'yi ellerinden aldýk,
bankalarýnda paralarýný, garajýnda
arabasýný, ocaðýnda yemeðini
býrakýp gittiler..
Biz ganimetlerle onlar sýfýrdan
baþladýlar...
Þimdi
onlar
yasalarý,
davranýþlarý, yollarý, sokaklarý ile
Avrupa'ya yakýþýr bir noktada.. Biz
ise... Malumunuz...
Evimizi aldýnýz, ailemizi
öldürdünüz sizi sevmiyoruz diyen

yüzde 10 faþistine karþýlýk, fazlasýný
söyleyen en iyi ihtimalle yüzde 50
faþiste sahip bir toplum...
Hýrsýzlýða, yalancýlýða, hak
yemeye, ganimete, torpile,
kuralsýzlýða dayanan sistemin
parçasý olmaya devam eden ve
destekleyen bir toplum...
E tabii ruhlarýmýz uymaz...
Ruhlarýmýzýn uymasý için
Rumlarýn bütün mal ve mülklerini
bize helal etmesi hatta Rum
tarafýnda kalan bize ait mallarý da
ekleyerek geri vermesi lazým..
Türkiye'ye 80 milyonluk bir
vatandaþlýk kontenjaný açmasý,
hükümete Türkiye'yi de ortak
etmesi lazým...
Þu anda baþardýklarý ne varsa
Türkleri de bunlara ortak etmesi
lazým..
Ancak o zaman ruhlar uyuþur...

Atamer Nuri Sýlay

Hayat bir tecrübedir babadan oðla gecen
Ben babamdan ileri oðlumdan
geriyim
Ne güzel bir sözdür aslýnda, içinde
yeni anlamlar taþýr.
Derki her an her saniye yeni
anlamlar taþýr hayata...
Gecen her zaman dilimi bir
bilinmeyeni daha gün yüzüne
çýkarýr.
Bir babanýn kendi babasýndan
öðrendikleri üstüne kendi
öðrendiklerini katmasýyla, kendi
fikirleriyle yeni oluþumlar
yaratmasýdýr bu, bir oðlun kendi
babasýnýn
babasýndan
öðrendiklerini yeni bulgularla
süsleyerek daha ileri görüþlü
olduðunu söyler bizlere.
Yalnýz bir farký yakalamak gerekir.
Tecrübe önemlidir ama yaþla
kazanýlmayacak
kadarda
deðerlidir.
Yaþadýklarýnýzdan ders almadan
sürekli ayný hatlarýn içinde
yoðrularak yaþýnýzý ilerletiyorsanýz

buna tecrübe deðil ahmaklýk denir.
Babadan oðla gecen bu tecrübe
yumaðý nasihatlerin birikimi deðil,
bir babanýn oðluna oðlunun da
kendi oðluna söylediði hayat
birikimlerinin kullaným aþamasýdýr.
Ýnsanoðlu atasýndan baþlar
hayata yani.
Ýçine kendi fikirlerini katarak, aldýðý
birikimleri kendi hayatýna
uyarlayýp yeni birikimler
yaratarak.
Siz isteseniz de istemeseniz de bu
bir devrandýr.
Sonsuza kadar sürecek.
Hayat bir tecrübedir.
Kaybetmenin ve kazanmanýn
deðiþtirmediði bir mutlak
sonuçtur.
Hayat bir tecrübedir babadan oðla
gecen.
Peki bir bakýn bakalým þu an aday
olan
eski
siyasetçilerin
çocuklarýna, hangisi babasýndan
ileri?!

Aziz Þah

Çay demlerken göðe
bakalým…
Sendikada kurultay olur... Meyhanelerde lobicilik
yapýlýr. Listeler dolaþýr. Kimi tikleycen, kimi
tiklemeycen. Dün eylemde omuz omuza dururmuþ gibi
yapanlar, sendikada bahar temizliði yaparken kirli
çamaþýrlar ortalýða saçýlýr. Memleketin mevzileri böylece
bir bir daðýlýr. Sýrf geleceðin büyük sendika bürokratlarý
ilerde ayaðýna dolanabilecek sendikacýlarý temizlemek
için sendikayý ateþe atar...
Sað parti milletvekili adaylarýný belirlemek için seçime
gider. Son dakika arsa daðýtýlan aileler delege yazýlarak
kimleri tikleyecekleri ellerine tutuþturulur. Bütün hýyarlar
duzlanýr... "Devlet malý"ný ve "vatandaþlýk"ý nasýl ki har
vurup harman savururlarsa parti üyeliði de har vurulup
harman savurulur. Devlete, topraða ve vatandaþlýða
saygýsý olmayanýn partisine mi olur! Ülkesine saygýsý
olmayanýn kendisine mi saygýsý kalýr?
Yoldan geçeni partiye yaz, eline da listeyi
tutuþtur. Burjuva partisi olmanýn bile bir
adabý vardýr. Bunlarda ne edep ne adap,
ne yol var ne yordam, hoyratlýk herþeyde...
Kendini sol diye pazarlayan sað parti
adaylarýný belirlemek için seçime gider.
Partinin baþý ile kýçý ayrý oynar. Baþý
Ankara'da kýçý Brüksel'de midesi Kýbrýs'ta olan parti
kývrým kývrým kývrýmcýk, kývrýlýr da kývrýlýr. Kolay mý
baþla kýçý senkronize etmek! Partinin baþý neoliberal kýçý
neoliberalizme utangaç utangaç muhalefet eder. Partinin
içinde o kadar çok kuyu kazýlmýþtýr ki birbirlerinin
kuyusunu kazanlarýn Doðancý'da el ele horon
pozisyonunda çekindikleri fotoðraf bile örtemez bu
kuyularý...
Sendika, sað parti ve kendini soldan sayan sað parti.
Üç vaka. Ayný hikâye...
Mustafa Akýncý'nýn Londra'da Ýngiliz emperyalizminin
kucaðýnda böl-yönet politikalarýný yad eder gibi
"Rumlarýn ruhu Türklere uygun deðildir" diyerek ruh
çaðýrmasýný da dördüncü vaka olarak yazalým...
Sendikada, sað partide, sol diye kiralanan sað partide
ve sarayda... Koltuðun yeri ve cinsi fark etmez.
Sonradan görmenin politikasý da sonradan görme
küstahlýðýnda olur. Herkes bu topraklardan intikam alma
derdinde. Ýllâ ki sizden sonra geleceklere þu soruyu
sorduracaksýnýz: Kim varýmýþ biz yoðuken burada?
Elinizden gelse göðü de yaðmalarsýnýz...
Yine de heyecanlýsýnýz. Memleket davasý yerine mal
davasý gütseniz de, parsellenmemiþ bir arsa gibi sahibini
arýyor heyecanýnýz...
Papa'nýn çocuklara tecavüz eden kilise eþrafýnýn
suçlarýný örtmeye çalýþýrkenki heyecaný var üzerinizde...
Avrupa Parlamentosu'nun sponsorluðunda kadýnlarý
þiddete karþý koruduðunu iddia eden bir reklam panosu
kadar utanmazsýnýz. Avrupa Parlamentosu'nda taciz
edildiðini söyleyen onca kadýnýn þikayeti askýda
duruyorken sömürgeciliðinizden taviz vermiyorsunuz...
Ýki kadýn cinayeti arasý aðzýný açmamýþ bir KKTC'nin
huzuru ile sokaklara dökülen bir masumiyet var
üzerinizde...
Kadýn kotasýný elma kasasý sanan ve "taneyle mi
satýyoruz kiloyla mý" diye soran bir esnafýn zanaatkârlar
odasýnýn tüm küçük burjuva karakteri ile takýlmýþsýnýz
kitlenin kuyruðuna, kitleyi kuyruðunuzda
sanýyorsunuz...
Bunca taciz, tecavüz, cinsel istismar skandalý
ortasýnda foyasý ortaya saçýlan Hollywood'un bir 8 Mart
filmi çekmesi ihtimali kadar yakýnsýnýz insanlýða...
"Teyze amca bir imza ver, çocuklar öldürülmesin,
þeker de yiyebilsinler" sizin sayenizde "teyze amca bir
tik at, biz da arsa isterik"e dönüþtü bu topraklarda...
Bugün sabah haberlere bir baktým. Kuyu kazan kazana,
kazan kaldýrýr gibi yapýp malý kaldýran kaldýrana...
Dedim ki: Ey proleterya! Mezar kazsana...
Memlekete bak çay demle, dedim sonra...
Ve hatýrladým büyük usta Brecht'in "çay piþirirken
gazete okumak" þiirini:
Gazete okurum sabahleyin,
Günlük tasarýlarýný okurum Papanýn,
krallarýn, bankacýlarýn tasarýlarýný,
petrol babalarýnýn tasarýlarýný okurum.
Bir yandan da bakarým çayýn suyu
aðzýna kadar dolu kapta
ilkin nasýl bulanýr,
sonra nasýl baþlar kaynamaya,
sonra durulur da nasýl
taþar kabýn aðzýndan,
söndürür ateþi.
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noktakibris

Rüzgara karþý

Hasan Hastürer

Bülent Tümen

''Oyum yanar'' diye asla
düþünmeyin…

ÖDE ÖDE BÝTMÝYOR…
‘Türkiye ekonomisi koþuyor!’ diyor TC Ekonomi
Bakaný N. Zeybekçi, ancak Türk Lirasý (TL)
koþamýyor maalesef, deyim yerindeyse battýk sonra
batýyor…
Bu durum yaþantýmýzda var, her þeyin fiyatýnýn
pozitif yönde deðiþimi yani sürekli artýþý, elle tutulur,
gözle görünür ve yaþanýr…
Bazý ekonomistler:
‘TC Merkez Bankasý yetkilileri’ gerçekten
uðraþýyorlar, ne yapacaklarý belli,
onu da yapýyorlar… Ancak
ekonomik veriler, iyiye doðru
gitmiyor…
Bizim buralarda da durum vahim,
tedavüldeki para TL olunca, durum
böyle olacak elbette…
“Türkiye nezle olduðu zaman,
KKTC zatürree olur!” diyorlardý
eskiden…
Maliye Nazýrýmýz da buyurdu:
Fonlardaki paralar tükendi, artýk akaryakýta ve
dolayýsýyla elektriðe de zam kapýda…
Elektrik dedik de birden aklýmýza geldi…
***
Türkiye’deki Yargýtay: “Elektrik abonesinden
‘kayýp kaçak’ parasý alýnamaz!” diye bir karar
üretti…
Emsal niteliði taþýyan bu karar, yýllardýr
mahkemelerde devam eden davalar için verildi…
Vatandaþ þimdi, bu kalem için eskiden ödediði
parayý geri alabilecek!
Türkiye’de 36.9 milyon abone varmýþ, 2014 yýlý
için abonelerin 162 lira alacaðý olduðu ortaya
çýktý…
Önceki gün öðrendiðimize göre, Yargýtay Hukuk
Genel Kurulu’nun kararý: “Hýrsýzýn kullandýðý
kaçak enerji, dürüst vatandaþtan tahsil edilemez!”
diye açýklandý…
Geriye dönük olarak, 10 yýllýk kayýp kaçak bedeli,
tahsil eden þirketlerden geri istenebilecek!
***
Þimdi Türkiye’de durum böyle, bizdeki benzer durum ne olacak acaba?
Gerçi bizde daha özelleþtirme baþlamadý bu elektrik
iþinde, ama baþka bir sorun var…
Elektrik enerjisi konusunda farklý tüketici
tarifeleri var…
Sanayicinin elektriði ucuz, otellerin,
üniversitelerin elektriði indirimli; baþka da enerji
bedelini tamamen veya kýsmen ödemeyenler var mý,
yok mu onu da bilmiyoruz?
Zaten, hiçbir þey þeffaf deðil bizim buralarda…
Elektrik enerjisinin kilovat-saati, çeþitli
tarifelere göre hesaplanmakta…
Kýsaca, indirim tarifelerinin farklarýný, sýradan
müstehlik olan yurttaþ ödüyor…
Bunu sadece biz söylemiyoruz, kurumun eski
yöneticileri de söylemiþti…
“Ben otelin indirimini ödemek zorunda mýyým?”
der ve mahkemeye müracaat edersek, davayý
kazanabilir miyiz acaba?
Hatýrlayacaksýnýz, bir otelin 9 milyonluk elektrik
enerji borcu silinmiþti…
O bedeli kim ödedi dersiniz? Herhalde yönetim
kurulu üyeleri, ya da ‘Nazýr Efendi’ ödemedi, bizler
bölüþerek ödedik elbette…
Baksanýza kurumlar vergisi bile ödemiþ bu yýl
“Elektrik Daire’miz,” hem de KKTC tarihinde ilk
defa…
Demek ki, kâr ediyormuþ bu kurumumuz… Ha,
henüz borcu sýfýrlanmýþ da deðil ama olsun, o
borcun faizini de zaten biz müstehlikler
ödüyoruz…
***
Bir de su meselesinde kayýp-kaçak hesabý olmalý,
bu oranýn da fiyatlarýn üzerine bindirildiði biliniyor…
Zaten su meselesinde de, þeffaflýk yok!
Acaba diyorum, bu su meselesi için de, bir dava
açýlabilir mi?
Biz hukukçu deðiliz, ama yaþadýðýmýz bu siyasal
ortamda her önüne gelen, elini cebimizden
çýkarmýyor…
Ýnsafý olan kalmadý, mobil telefon parasý, elektrik
parasý, su parasý… Akaryakýt fiyatý, vergiler,
harçlar, hatta binek araçlarýnýn fiyatlarý ve
diðerleri…
Öde öde bitmiyor…
Bir de, ‘Bileþik faiz’ soygunu var…
Ne dersiniz, bu seçim öncesi o konuyu gerçekten
dillendirecek birileri çýkar mý ortaya?
Gene gonuþuruk buraþda.

Çakýcý: TKP Yeni Güçler
seçimlerde kilit parti olacak
Toplumcu Kurtuluþ Partisi (TKP)
Yeni Güçler Genel Baþkaný Mehmet
Çakýcý, partisinin 7 Ocak Erken Seçimi
sonrasýnda kilit parti olacaðýný ve
hükümeti belirleyeceðini savundu.
Çakýcý seçimle ilgili yazýlý
açýklamasýnda, TKP Yeni Güçler
olarak bu seçimin olacaðýný ön
gördüklerini ve tüm hazýrlýklarýný
yaptýklarýný belirtti.
Milletvekili adaylarýnýn tam Kýbrýs
Türk Halkýný temsil eden bir profilleri
olduðunu söyleyen Çakýcý, "27
yaþýnda genç kadýn aday da var,
tecrübeli adaylarýmýz da var. Ýçinde
çiftçi, mimar, öðretim görevlisi,
doktor, avukat, mühendis, hemþire,
emlakçý, esnaf, iþ insaný vb. birçok
alandan insanýmýz var. Biz sadece
doktorlarýn ya da akademisyenlerin
oluþturduðu bir parti deðil tüm
meslek gruplarýný içinde barýndýran bir
partidir" dedi.
TKP Yeni Güçler'in milletvekili
adaylarý içinde 16 kadýn adayý
olduðunu
söyleyen
Çakýcý,
"Milletvekillerimiz içinde Kýbrýslýlar
olduðu gibi, içinde Karadenizlisi de
var, Doðu kökenlisi de var. Kýbrýs

Türk halkýnýn tüm renklerini içinde
barýndýran bir parti konumundayýz.
Sloganýmýz deðiþim ve kurtuluþtur. Bu
rüþvet, soygun, hýrsýzlýk düzeninden
kurtulacaðýz. Bilimin öncelikli olduðu,
hukukun üstün kýlýndýðý eþit ve adil
bir yaþam standardýna geçeceðiz."
dedi.
Çakýcý, þöyle devam etti:
"Arkamýzda hiçbir büyük güç, hiçbir
büyük sponsor þirket yoktur. Sadece
öz kaynaklarý kendi üyelerinden
almýþ
olduðu
aidatlardan
oluþmaktadýr. Bizden daha zengin
partiler var. Hükümet olduklarý
dönemlerde parti kaynaklarýný ve
parti yöneticilerini zenginleþtiren
partiler oldu. Bu seçim eþit þartlarda
yarýþýn yapýlacaðý bir seçim
olmadýðýný da biliyoruz"
Çakýcý, "Kýbrýs Türk Halkýnýn kaderi
bu deðildir. Bu düzen deðiþmeli ve
bu statüko partilerden halkýmýz
kurtulmalýdýr. Deðiþim Kurtuluþtur.
Halkýmýz elinde bulundurduðu gücün
farkýnda olmalý ve kötü gidiþe artýk
dur demelidir. Bu deðiþimi de
gerçekleþtirecek tek parti TKP Yeni
Güçler'dir" ifadelerini kullandý.

AKDAÐ: KKTC'DE KÝÞÝ BAÞINA DÜÞEN GELÝRÝ
BÝZ 25 BÝN DOLARA ULAÞTIRACAÐIZ
TC Baþbakan Yardýmcýsý Recep
Akdað, "Bugün Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'nde kiþi baþýna gelir 13 bin
dolara ulaþmýþ durumda. Biz bunu 25
bin dolara ulaþtýracaðýz. Bütün mesele
bu. Orasý çok daha iyi yaþanan bir ülke
olduðu zaman, sorun büyük oranda
çözülmüþ olacak." dedi.
Akdað, CNN Türk'te yayýmlanan
Hakan Çelik'in sunduðu Hafta Sonu
programýna konuk oldu. Akdað, Çelik'in
Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin,
"Ýyimser bir þey görüyor musunuz?"
sorusu üzerine, "Ben son derece
iyimserim çünkü konu hep Rumlarla
anlaþma üzerine tartýþýlýyor. Rumlarýn bu
konuda bir anlaþmaya gelmeyecekleri,
en azýndan yakýn zamanda belli." diye
konuþtu.
Sorunun kendisine göre büyük
ölçüde çözüldüðünü dile getiren Akdað,
þöyle devam etti:
"Bugün Kuzey Kýbrýs Türk

Cumhuriyeti'nde kiþi baþýna gelir 13 bin
dolara ulaþmýþ durumda. Biz bunu 25
bin dolara ulaþtýracaðýz. Bütün mesele
bu. Orasý çok daha iyi yaþanan bir ülke
olduðu zaman, sorun büyük oranda
çözülmüþ olacak. Halkýn en büyük
taleplerinden biri saðlýk. Kýbrýs Türk
halkýnýn birinci talebi. Aslýnda Rumlarýn
da öyle. Burasý bir ada. Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti'nde Allah nasip
ederse önümüzdeki 2 senede saðlýðý
tamamen ayaða kaldýracaðýz, mükemmel
bir hastane yaparak. Sistemi de
iyileþtiriyoruz, onlarla iþ birliðiyle
elbette. Ekonomik iþ birliði ve kalkýnma
programýmýz var. Bu programýn en
baþýna koyduðumuz hususlardan biri de
saðlýk þu anda. Çünkü vatandaþýn talebi
bu, Kýbrýs halkýnýn talebi bu."
Akdað, Lefkoþa'da, Türkiye'deki þehir
hastanelerine benzer bir hastane
yapacaklarýný, hatta güneydeki Rumlarýn
da bu hastaneye geleceðini vurguladý.

"Her Daim Dostlar" siyasi partilere
çevre politikalarýný sordu
Her Daim Dostlar, seçime katýlacak
siyasi partilere çevre politikalarýnýn ne
olacaðýný, eski eserler, atýklar, enerji
kaynaklarý, taþ ocaklarý gibi konularda
nasýl politikalar izleyeceklerini sordu.
Her Daim Dostlar Grubu, çevre
konusunda belirlenen sorunlar ve
çözüm politikalarýnýn siyasi partilerin
seçim bildirgelerinde yer almasýný
istedi.
Ülkedeki eski eserlerin bakýmsýzlýktan
döküldüðünü söyleyen Her Daim
Dostlar, yazýlý açýklamasýnda "Tarihi
eserlerin bakým ve idamesini
yönetecek, devlet, yerel yönetim ve
sivil toplumdan oluþacak kurul

oluþturmayý düþünür müsünüz? Tarihi
kent merkezlerinde atýl durumda
bulunan binalarýn ekonomi ve özellikle
turizme kazandýrýlmasý için ne gibi
projeleriniz var?" diye sordu.
Her Daim Dostlar, partilere þu sorularý
da yöneltti:
"Naylon poþetlerin kullanýmýný
azaltmak için ne gibi tedbirler almayý
düþünüyorsunuz? Güneþ ve rüzgar
enerjisinden daha çok yararlanmak için
ne gibi planlarýnýz var? Kimyasal
atýklarýn yarattýðý tehlikenin önüne
geçmek için projeniz var mý? Ýyi tarým
uygulamalarý ya da organik tarýmla ilgili
proje geliþtiriyor musunuz?"

Kendi oy istikametim ne olursa olsun
her seçimde oy oraný düþük partilere
sempatiyle yaklaþtým.
Medya olanaklarýnýn, propaganda
olanaklarý daha az olanlarý düþünerek
düzenlenmesine de sýcak baktým.
***
Çok partili demokratik yapýda
seçimlerin elbette özel önemi var.
Herkesin fiilen katýlacaðý,
doðrudan
demokrasi
olamayacaðýna
göre,
parlamentonun, meclisin,
toplumun siyasi eðilimlerini,
tercihlerini eksiksiz temsil
etmesi gerekir.
En baþta 'Siyasi istikrar'
kýlýfý giydirilerek, sayýsal
olarak büyük olanlar kendilerine ait
olmayan oylarý da torbalarýný doldurmak
isterler.
Sistemi de buna göre düzenlerler.
Sistem amaçlarýna ulaþmaya yetmezse,
gerçekleri saptýrýlarak, kötü niyetli
propagandaya baþvururlar.
Elimde olanak olsa barajý tamamen
ortadan kaldýrýrým.
7 Ocak için açýklanan aský öncesi
seçmen sayýsý 188 bin 668…
Seçmen sayýsý bu ise…
188 bin 668'i 50'ye bölelim.
3 bin 773…
Barajý marajý boþverin 3 bin 773 oy alan
parti, 1 sandalye sahibi olur.
Baraj altý kalan partilerin oylarý, barajý
geçenlere paylaþtýrýlýr…
Aslýnda paylaþtýrýlan oylar deðil, meclis
dýþý býrakýlan patilerin hakký olan
sandalyelerdir.
Daha da önemlisi seçmenin oylarý,
tercih etmedikleri partilere kaydýrýlýyor…
***
Seçim sonrasý, meclisin seçmenin
iradesini ne kadar temsil ettiðini
belirlemek için dikkat edilecek en önemli
nokta, Mecliste temsiliyet elde eden
partilerin toplam oy oranlarýdýr…
O oran yüzde yüzden ne kadar eksikse,
o eksik kýsým çalýnan iradenin ne
olduðunu gösterir.
***
Bu irade hýrsýzlýðý kampanya
döneminden baþlar…
Týrnak içinde ''BÜYÜK PARTÝLER''
kendilerine göre küçük partiler için
kapkara bir kampanya yürüttüler…
O kampanya yürütülürken söylenen
her zaman aynýdýr…
''Barajý geçemezler, oyunuzu boþ yere
yakmayýn.''
Ne demek oyunuzu yakmayýn?
Bizde siyaset arzulanan düzeyin altýnda
olsa da yine de seçmenin kullandýðý oy
siyasi bir tercihtir.
Siyasi tercihin adresinin sandýktan çok
sandalye kazanarak çýkmayacak olmasý o
tercihi ortadan kaldýrmalý mý?
Asla kaldýrmamalý…
Tam tersine sýký sýkýya oya ve partiye
sahip çýkýlmamalý.
***
2009 seçimleride organize br þekilde
''ÖRP barajý geçmez'' kampanyasý
yürütüldü.
Düzmece anketlerle kötü niyetli
kampanya beslendi.
ÖRP barajý geçip, iki vekillik kazandý.
O kampanya sürdürülmese ÖRP 5-6
milletvekili çýkaracak, UBP de 26 vekil
sayýsýna ulaþamayacaktý.
Bu seçimlerde ayný kampanya þimdilik
DP için sürdürülüyor. YDP þimdilik
yükselen olarak iþaret ediliyor.
DP'nin icabýna bakýldýðýna kanaat
getirilebilirse o noktada YDP için yýpratýcý
kampanya baþlayacak.
Bunlar demokrasinin kirletilmesidir.
Demokrasi, partilerden çok daha
deðerlidir.
Bu nedenle ''OYUM YANAR'' diye asla
düþünmeyim…
Önemli
olan
kalabalýklarla
inanmadýðýnýz yolda yürümek yerine
gerekirse tek baþýnýza doðru bildiðiniz
yolda yürüyebilmektir.
Siyasi etik ve onur bunu söyler…
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KÜLTÜR - SANAT

Kitap Dünyasý

Emine Hür

Sarý Sessizlik
Sarýkamýþ 1914:
Bir Kayboluþ
Romaný
Cihangir Akþit
ASÝKÝTAP

Önümde dev dalgalar
Sular çakýlý yalar
Beden rahat ruh dingin
Beni mutluluk sarar
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ÖZDEYÝÞLER

TADIMLIK

"Yoksulluðun hüküm
sürdüðü yerde ne
utanma kalýr, ne suç,
ne namus, ne de ruh."

Küçük çocuklar yapýp geceleri kendimden
Seni öpsünler diye gönderiyorum sana
Bana, kucaklarýnda seni getiriyorlar
Ben de sonra o seni getiriyorum

Balzac

Özdemir Asaf

SANA

ezelden
beri

"Ev" Antalya'da Kapalý Giþe Oynadý

zihnin soygun aðaçlarýnda
ayaklarýma dolanýyor siyah yapraklar
heyy þu yalanlarýnýz, siz insanlar, akbabalar gibi
benden çýðlýklarýmý kopardýnýz
beni ondan aldýnýz
yanýnda olamamanýn olanýksýzlýðýyla bir baþýmayým..
varlýðýn hala burada ve sen uzaklardasýn
zamanýn senden aldýðý yaðmurlarý getirmek için
gözyaþlarýmý sildim... bunu senin için yaptým
bunca yýl sana uzaktan dokundum
bana bunu yaptýn.. bana sahip oldun bebeðim
ama neden hala yalnýzým...
mecburdum, buna alýþmak zorundaydým biliyorum...
sesin boþ sayfalar gibi zihnime akýyor...
konuþ benimle...
sevincimi kuþatan bu kuþlar senin sesin mi...
yoksa bu, trajedinin lanet sesi mi ...
kanatlarým, mühürlenen mirasýmýn aþk dolu satýrlarý
bedenim çaðlarý aþan bir yabancýdan ibaret

Lefkoþa Belediye Tiyatrosu, "Ev"
oyunuyla Antalya Büyükþehir
Belediyesi Þehir Tiyatrolarý kasým ayý
programýnda konuk tiyatro olarak yer
aldý. Aliye Ummanel'in yazýp
yönettiði oyun, 23, 24, 25 Kasým
tarihlerinde Mall of Antalya
sahnesinde kapalý giþe oynadý,
seyircinin büyük ilgi ve beðenisiyle
karþýlandý.
25 Kasým gösterimine katýlan
Antalya Þehir Tiyatrolarý Þube
Müdürü Seyfi Albayrak, oyun
sonrasý Lefkoþa Türk Belediyesi
Kültür Sanat Þube Amiri Kýymet
Karabiber'e tiyatro adýna bir aný
plaketi takdim etti.
Albayrak, Antalya Büyükþehir
Belediyesi Baþkaný Menderes Türel
ve Antalya Þehir Tiyatrolarý Genel
Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür
adýna Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'na
teþekkürlerini sundu. Albayrak, bu
sezonun konuk tiyatrolar projesinin
ilk ekibi olarak Lefkoþa Belediye
Tiyatrosu'nu konuk ettiklerini dile
getirerek
düþüncelerini
"Performanslarýndan ve anlamlý
oyunlarýndan dolayý kendilerine çok
teþekkür ederiz. Kendilerini
kentimizde aðýrlamaktan dolayý çok

mutluyuz, iyi ki geldiler ve bizimle
birlikte oldular." þeklinde ifade etti.
Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Sanat
Yönetmeni Aliye Ummanel,Antalya
Büyükþehir Belediyesi ve Þehir
Tiyatrolarý'na Lefkoþa Türk
Belediyesi Baþkaný Mehmet
Harmancý ve Lefkoþa Belediye
Tiyatrosu adýna konuk tiyatrolar
projesi aracýlýðýyla Lefkoþa Belediye
Tiyatrosu'nun Antalya seyircisiyle
buluþmasýna olanak yarattýklarý için
teþekkürlerini iletti. UmmanelLefkoþa
Belediye Tiyatrosu adýna bir aný

ruhumun derin kuyularýnda yabancý cisimler yýkadý seni..
ben güzel kadýnlarýn tatlý rüyalarýndan yapýlan ýsýrýklardan
yaratýldým

ÇAÐDAÞ MÜZÝK DERNEÐÝ
THALASSAEMÝA DERNEÐÝ
ÝÇÝN SÖYLEYECEK

ben kimim ki?
bu dünyada tamamlanmak için
aforoz edilenlerden deðil miydim
seni doðurmakla suçlanan,
seni sevmekle infaz edilen bir kadýn...
seni kullananlar eski bir kýyafet gibi hayallerine giriyor
seni deðersiz bir þeymiþ gibi alýyorlar benden
çünkü içimdeki boþluklarý da alýp götürdüler
seni sahte yaþamlarla süsleyip, ruhumu istismar ettiler
tüm dünyayý gezdim kendimi bulabilmek için
yeni anlamlar yarattým... adaleti verdim onlara
ve seni buldum.. oluþu hatýrladým
ben zihnindeki kadýn
seni hiç üzmeyecek olan yaþamýn
iþte o benim hatýrla kalbimi

burçin

plaketi takdim etti.
Her iki kurumun temsilcileri de iki
kurum arasýnda ileriki yýllara dönük
iþbirliði dileðinin de altýný çizdi.25
Kasým'daki son gösterim sonrasý
yapýlan seremonide Ummanel,
Kadýna Karþý Þiddetle Mücadele
günü dolayýsýyla "Kadýnlarýn
hikayelerini anlatan bir oyunla
burada sizlerle bulunduk, bütün bu
kadýn sanatçýlardan oluþan ekibimiz
ve Lefkoþa Belediye Tiyatrosu olarak
'Kadýna karþý þiddete hayýr!' diyoruz"
þeklinde konuþtu.

"BANA BÝR ÞANS VER" 1 ARALIK'TAN
ÝTÝBAREN LEFKOÞA'DA SAHNELENECEK
Alper Susuzlu'nun yazýp Ýlke Susuzlu'nun yönettiði "Bana Bir Þans Ver"
komedi oyunu 1 Aralýk'tan itibaren Lefkoþa'da sahnelenecek. Kýbrýs Türk
Komedi Tiyatrosu'nun oyunu, Arabahmet Kültür Evi'nde izleyiciyle 6 kez
buluþacak. "Bana Bir Þans Ver", 1, 4, 8, 11, 15, 18 Aralýk tarihlerinde saat
20.00'de sahnelenecek. Bilet ve bilgi için 366 76 97 veya 0533 866 2704
numaralý telefonlar aranabilecek.

Çaðdaþ Müzik Derneði,
Thalassaemia Derneði yararýna
bu akþam konser veriyor.
Merhum sanatçý Mustafa
Gürsoy'un anýsýna ithaf
edilecek "Bir Damla Þarký" isimli
Türk Sanat Müziði konseri Yakýn
Doðu Üniversitesi (YDÜ)
Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezi'nde
(AKKM)
yapýlacak. Gençlik Dairesi'nin
katkýlarýyla düzenlenecek
konser
saat
20.00'de
baþlayacak.
Þef
Ersin
Tünay
yönetimindeki konserde TRT
Ýstanbul Radyosu Ses Sanatçýsý
Yahya Geylan ile TC Kültür ve
Turizm Bakanlýðý Ýstanbul
Devlet Türk Müziði Sanatçýsý
Canan Sezgin Geylan konuk
sanatçý olarak bulunacak.
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Sosyal Medya
Cenk Ozdag

Mizahistro
GURKUDA EXPRESS / AE Production (mizahistro@gmail.com)

ACABA ÞÝMDÝ NE
YAPIYORLAR?
(aþaðýdaki atmasyon yazý,
sadece ve sadece hayal ürünü bazý
karakterlerin
seçilemediði
varsayýlarak kurgulanmýþtýr)
CAMEL HONEST:
Saç sakal birbirine karýþmýþ
vaziyette Güzelyurt çarþýsýndaki
kahvehanelerde kimi bulursa “ben
bakan iken” diye baþlayan konuþmalar
yapýyor ama dinleyeni yok. Bölge halký
bazen yarkasýndan ‘cavv’ veya
‘yangyaav’ çekmekte, bazen de “hade
be Camel, aðnat bize esgi günneri,
hem da çal bir kemanecik” diyerek
gýrgýr geçmektedir. Mandýrasý çalýþýr
vaziyette, ev ev gezip süt ve hellim
daðýtýyor. Yiðidi öldür hakkýný ver, sütü
çok kaliteli.
THASSOS
ERTOUGRULOPULOS:
Seçimi kaybettiði gün silahlanýp
daða çýktý. Yanýna iki takým kamuflaj
elbise, Rambo býçaðý bulamadýðý için
orta boy bir döner býçaðý, guþ lasdiði,
Mekap ayakkabýlar ve yiyecek olarak
bol bol samarella ve kurutulmuþ
molehiya aldý. “Ben bu daðlarýn
efesiyim,
canýmý
sýkmayýn,
bombalarým” diye konuþtuðu rivayet
ediliyor. Geceleri aydýnlýk olduðu için
daðdaki bayraðýn yakýnlarýna gidiyor.
Geçimini saðlamak için 4 koyun ve 3
de keçi aldý, besliyor.
USAIN FREEDAY:
Kýsa zaman içerisinde bestseller
olan 2 kitap yayýnladý. 1. Kitabýn adý
Çapkýným Hovardayým (aný/kiþisel
geliþim türü), 2. kitabýn adý ise Kýz
tavlamanýn 50 yolu (gençlere ve
ihtiyaçlýlara tavsiyeler). Bu kitaplar þu
ana kadar 89 dile çevrildi. Kendisiyle
beraber sokaða çýkmasý için önünde
ve damýnda janjanlý lambalar yanan 2
araba içerisinde 4 koruma tuttu.
Korumalardan birisi “napalým be abi,
iþ golay, eyi da para verir, sadece sn.
baþbakan diye hitap etme þartý koydu”
dedi.
VERDAR EQUALSTONE:
1978 model Siyah Mercedesi ile
sürekli dolaþýyor. “Ben dedim,
diðnemediler beni, seçimleri erken
yaptýk çok” diye sürekli kendi kendine
konuþuyor. Haftada bir eski
milletvekillerini arayarak “grubu
yeniden topluyoruz” diyor ama onlar
da býktý usandý, kaale almýyorlar.
Devlete Sahip Çýkalým ve Kendim
Ettim Kendim Buldum adlý iki türkü
yaptý, akþamlarý Silihtar yakýnlarýnda
söylüyor, iyi de para topluyor þaka
maka derken.
NORLU TÖREN:
Puro iþine devam etmeye çalýþtý,
beceremedi. Þu anda Lefkoþa
mezarlýðýnda tütsü, bereket duasý ve
karanfil satýyor. “Napayým, olmak
istediðim, sevdiðim yerdeyim, üçe beþe
bakmadan idare edeceyik, baþýnýz
saðolsun” dedi, sonra da “pardon
karýþtýrdým, daha sýradaki cenazeye 2
saat var” dedi.

SABAH AJANS

SORU KÖÞESÝ

Hükümetin büyük ortaðý UYP
(Ulusal Yaðma Partisi), yeni yýl
yaklaþtýkca Noel Baba hediyelerine
devam ediyor. Geçicilerin gayrý
yasal kalýcýlaþmasý, polisin GKK
personeli gibi emekliye çýkma
hakký, leblebi gibi kimlik daðýtma,
çeþit vergiye af uygulamasý,
kapiþari arsa daðýtýmý hýzla devam
ediyor. Abazalar Birliði'ni
kabulünde konuþan Baþbakan
Hüseyin Kapiþarioðlu "Kimse
yasalara, tüzüklere, büzüklere takýlmasýn. Biz yasanýn babasýyýz, biz ne dersek o
olur" beyanatýnda bulundu. Abazalar Birliði Baþkaný Kavalcý ise "üyelerinin üçte
ikisinin Ultra-abaza moduna geçtiðini ve ülkede tecavüzlerin baþý alýp gideceðini
savunarak Baþbakandan yardým istedi. Buna sinirlenen Baþbakan "Bulsam ben
yapacam. Bulduklarým bulacaklarýmýn garantisidir. Benden geçenleri size pas ederek
acýnýzý dindireceðim" sözünü vererek Abazalarý sakinleþtirerek odadan paketledi.

Aþaðýdakilerden
hangisi geçici
memurlarla ilgili
söylenemez?
a. Arkalarýnýn saðlamlýðý
b. Sorgusuz sualsiz istihdam avantajý
c. Seçim yatýrýmý
d. Geç boþalmalarý
e. Geçti borun pazarý sür torpili
kamuya
f. Geçicilerin Geçimsizlik Sendromu
ve Geçiciyatrik Analiz
g. Yaðma Mahmudun boðaçasý
h. Dönülmez Ammenin ufkundayýz
j. Mikime da bullez

AKÞAM AJANS

H A F TA N IN
SÖZÜ

ki
Vücudumuzda
tüm organlar
on
satýlsa 52 mily
.
lira ediyormuþ
Varlýk içinde
z
yokluk çekiyoru
amk…

GSYKBCM (Gayri safi yýllýk kiþi baþý
cenaze merasimi) katýlým istatistiðinde
ilk iki sýrayý alan milletvekilleri Zorlu
Kabiroðlu ve Ersin Selaokuroðlu, gerek
katýldýklarý açýlýþlarda gerek düðünlerde
ve balolarda halkla kaynaþmaya devam
ediyor. Bayýndýrlýk ve Kýrsal Kesim
Arsasý Ulaþtýrma Bakaný Kemal'i ziyaret
eden iki vekil, ondan Lefkoþa
Mezarlýðýna yakýn, kýrsal kesim arsasý
talep ettiler. Alacaklarý araziye, yeni
evlerini inþa ederek 7/24 kamerayla

mezarlýðý takip edeceklerini bildiren
vekillerin, bu talebine karþý çýkan bakan
"Bu hakkýmý size kullanamam. Bana oy
getirmez. Hade baþka kapýya" diyerek
reddetti. Buna sinirlenen Zorlu Kabiroðlu
"Daðýtma mazlumun arsasýný, çýkar
aheste aheste" diyerek ona Baþbuð
bedduasý etti. Bu bedduanýn ardýndan
yola çýkan Bakan Kemal, Gönyeli
çemberindeki kaçýþ yolunda zincirleme
kazaya uðrayarak sol ayak týrnaðýný
kaybetti.

BURAM BURAM KIBRIS
Talvar Altý Konuþmalarý;
Raþid : Bu sistem deðiþecek abim
Fuat : Bizi ancak 3-5-2 kurtarýr
Raþid : Onu mu derim be yerro.
Statükoyu derim
Fuat : Statük mü, statik mi bilmem
ama gazzýkmatik olduk
Raþid : Tek baþýna gelirsek devrim
olacak
Fuat : Yarým da gelsen, çifte da gelsin
devenin eðriliði gitmez
Raþid : Ee git ver þükrancýlara,

yaðmacýlara o zaman hýyarto
Fuat : En iyisi boykot edecem
Raþid : Masturbasyon forever yani
Fuat : Alýþtýk be sör
Raþid : Nerde drombodo, nerde
muçyos be gumbare.
Fuat : Hangisi mýsmýl yahu da vereyim?
Raþid : En az hangisinde acýtýrsa.Ýç
güdüsel bir olay.
Fuat :
Biz lenger olduk
yahu,baloncuklar uçuþur içinde.

ÞÝÝR KÖÞESÝ
N'oluyor yahu Koop
Yuttular genni hoop
Temizlemez bunu mop
Memleket doldu top
xxx
Her yer karanlýk
Hayal olmuþ aydýnlýk
Sultanlýkmýþ bekarlýk
Kaderin olmuþ abazalýk
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Nöbetçi
Eczaneler

ÖNCEKÝ GÜN

Lefkoþa
Ebru Baþay Eczanesi:
Mehmet Akif Cad. No:63/A
Califorian Yaný
DereboyuTel:2270242
Cemre Eczanesi: Marmara
Bölgesi 30. Sok. No:1
Devpa Süpermarket Arkasý
Tel:2276549
Maðusa
Halil Hamzalar Eczanesi:
Halil Hamzalar Yolu No:1
Dükkan 2-Kaliland Yolu-Halil
Hamzalar Ayakkabý
Maðazasý Yaný Tel:3655594
Girne
Aþar Eczanesi: Mustafa
Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ
Merkezi No:32 Su Dairesi
Yaný Tel:8157075
Emin Eczanesi: No:136/C
Girne Alsancak Yolu Ýleli
Süpermarket Karþýsý
Tel:05338701946
Güzelyurt
Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada
Sok. No:22 A/B (Ýncirli
Çocuk Kliniði Önü)
Tel:7142874
Ýskele
Avicenna Eczanesi:
Bahçeler Köyü Bereket
Sok. No:2/4 Kordonboyu
Cad. Tel:05428550015

BULMACA
Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

1-Eski dilde "Kurtulma
bedeli, kurtulmalýk". 21
2
Operalarda
solistlerden birinin
1
orkestra eþliðinde
söylediði þarký.
2
Hastalýk, illet. 3-Bir
nota. Eski dilde
3
"Yýldýrým". Kýrmýzý. 4Hareketli olmayan,
4
belirli bir süre
deðiþmeyen, duruk.
Titan'ýn kýsaltmasý. 55
Bazý hayvanlarýn
derisinde, insan
6
vücudunun belirli
yerlerinde çýkan, üst
7
deri ürünü olan ipeksi
uzantý. Ýçinden sarkan
8
tokmaðýnýn kenarlara
vurmasýyla ses çýkaran
9
madenden araç,
kampana. 6-Bir emir.
Bir günahý Tanrýya
10
baðýþlatmak umuduyla
verilen sadaka veya
11
tutulan oruç. 7-Yünden
dövülerek yapýlan kalýn
ve kaba kumaþ. Güç veya tehlikeli bir
iþe giriþirken kiþinin kendinde
bulduðu güven, yiðitlik, yürek ve göz
pekliði. 8-Yapýlarý ve tren, gemi gibi
ulaþým araçlarýný aydýnlatmak amacýyla
yapýlan, çerçeve, cam, panjur, perde
gibi eklentilerle daha kullanýþlý bir
duruma getirilen açýklýk. Ýhlas Haber
Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 9-Çocuk dilinde
"Kötü, fena". Ýlave. 10-Minare, kubbe,
sancak direði gibi yüksek þeylerin
tepesinde bulunan, madenden
yapýlmýþ ay yýldýz veya lale biçiminde
süs. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý
saðladýðýna ve ölümle vücuttan
ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk.
Bir nota. 11-Hiçbir zaman, asla. Satranç
oyununda en önemli taþ.

Dünün çözümü

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Kýbrýs Hayvan Haklarý Derneði'ne "LEO'NUN PAZAR
GEZÝLERÝ" isimli hikaye kitabýyla anlamlý baðýþ
"LEO'NUN PAZAR GEZÝLERÝ" isimli kitap
projesi hayvansever Yücem Rasýmoðlu'nun
öncülüðünde ve Derya Atamer'in hikayeyi
kaleme almasýyla gerçekleþti.
Tam bir yýl önce 26 Kasým 2016'da
köpekleri Leo'yu sonsuzluða uðurlayan
Yücem Rasýmoðlu ve eþi Meltem
Nalbantoðlu, onun sevgisini unutmadýlar ve
ölümünün ilk yýlýnda Leo'yu anmak için
anlamlý bir proje baþlattýlar. Leo'yu anmak ve
de çocuklara hayvan sevgisini, yurt
sevgisini aþýlamak için baþlattýklarý projeden
elde edilecek tüm gelir yardýma muhtaç
hayvanlara katkýda bulunmak için derneðe
baðýþlanacak. Yücem Rasýmoðlu'nun
öncülüðünde gerçekleþtirilen projede, Derya
Atamer Leo'nun özelliklerini ve maceralarýný
bir araya getirerek Kýbrýs'ý gezen bir köpeðin
aðzýndan hikayeleri yazmaya baþladý.
"Leo'nun Pazar Gezileri" adýyla yayýnlanacak
olan kitap dizisinin ilki "Leo Bellapais'te"
önümüzdeki günlerde Kýbrýs Hayvan Haklarý
Derneði tarafýndan satýþa sunulacaktýr.
Yücem Rasýmoðlu, Derya Atamer ve
Kýbrýs Hayvan Haklarý Derneði Baþkaný Seda
Günsoy Çaðdan Bellapais'te bir araya gelerek
projeyi tanýttýlar.
Yücem Rasýmoðlu, "Geçtiðimiz yýl
kaybettiðimiz köpeðimiz Leo ile 12.5 yýl
birlikte Kýbrýs'ýn her yanýný gezdik ve bu
gezilerin fotoðraflarýný sosyal medyada
"Leo'nun Pazar Gezileri" adýyla paylaþtýk."
Dedi. Leo ile yaptýklarý bu gezileri çocuklara
hikaye kitabýyla aktarmak istediklerini
sözlerine ekleyen Rasýmoðlu bu fikri daha
önce çocuk kitaplarý yazan Derya Atamer ile
paylaþtý ve kabul görünce ilk adýmý atmýþ
oldularý, projeden elde edilecek tüm gelirinde
sokak hayvanlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere derneðe baðýþlanacaðýný söyledi.
Derya Atamer "Mavifilm Yayýnlarýnýn
sosyal sorumluluk proje çalýþmalarýndan biri
olan Leo'nun Pazar Gezileri'ni tüm
hayvanseverlerin ve çocuklarýn keyifle
okumasýný diliyorum. Çocuklara hayvan
sevgisini aþýlamak ve ülkemizin tarihi
mekanlarýný tanýtmak konusunda kitabýn
önemli bir misyonu olduðunu düþünüyorum.
Birincisi Bellapais'te geçen hikaye Salamis
Harabeleri'nde devam edecek. Yazarken hem
duygulandým hem de çok eðlendim.
Umuyorum çocuklarda hikayeyi beðenriler."
þeklinde duygularýný aktardý. Kitabýn kapak
ve çizimleri konusunda gönüllü olarak
yardýmcý olan Senih Çavuþoðlu ve
arkadaþlarýna da teþekkür etti.
Kýbrýs Hayvan Haklarý Derneði baþkaný
Seda Günsoy ÇaðdanGeliriyle hayvanlara
yardýmcý olacaklarýný belirten duygularýný
þöyle ifade etti. "Leo'yu hiç tanýmadým ama
Leo'nun bu güzel anýlarýný okurken
gözyaþlarýmýn akmasýna engel olamadým.

Hepimizin Leo gibi bir çocuðu eminim
olmuþtur. Hepimiz kayýplar yaþamýþ, ancak
onlarý en güzel hatýralarýyla anýp gözlerimiz
dola dola düþünmüþüzdür.
Leo'nun hikayesi o kadar anlamlý o kadar
güzel o kadar duygulu ki. Leo ve Leo gibi bir
çok dostun sevgisi dünyada görebileceðiniz
en saf ve en temiz sevgilerden bir tanesi. Limon, Leo, Shorty ve daha niceleri… Hepsinin
de tek ihtiyacý olan þey sevgi. Yani insanlarýn
kalbinde barýndýrdýðý o güzel hisse muhtaç
hepsi. Sýcak bir yuva ve sýcak bir kucak.
Sonsuza dek ona verebileceðiniz dostluk
onlar için pahabiçilmez bir hediye. Ve her canlý
gibi hayat onlar için de sona geldiðinde
dayanýlmaz acýnýn ardýndan bu güzel
anýlarýyla onlarý anmak bize onlardan geriye
kalanlar. Böyle bir düþünce ile yola çýkýp bu
anlamlý kitabý yazan Derya Atamer'e ve
Leo'nun sahipleri Yücem Rasýmoðlu ve
Meltem Nalbantoðlu'na ilk önce Kýbrýs
Hayvan Haklarý Derneði adýna sonra da kendi
adýma teþekkür ediyorum. Bu kitap onlarý
anýlarla yaþatabileceðimizin en anlamlý ve en
güzel örneði. Bu kitap, can dostlarýmýzý
anmanýn dýþýnda hayvan sevgisini
çocuklarýmýza aþýlayabilmemizin en çarpýcý
örneði. Kitabý daha da önemli kýlan nokta,
satýlmak üzere derneðimize baðýþlanmasý ve
satýlan tüm kitaplarýn gelirinin derneðimize
baðýþlanmasý. Biz de bu anlamlý kitaplarýn
satýþýný yaparak elde edeceðimiz geliri
sokakta ve barýnaklarda yaþam savaþý veren
can dostlarýmýzýn tedavi, beslenme ve barýnma
masraflarýna harcayacaðýz. Tekrardan bu
anlamlý proje için Yücem Rasýmoðlu'na
teþekkür ederiz. Güzel kalpler ile güzel iþler
çýkarmak pahabiçilemez bir duygu."

Yukardan Aþaða:

MECLÝSÝ BUGÜN TOPLANACAK

1-Yanlýþ davranýþta bulunmak (iki
kelime). 2-Gelir. Doðum iþini
gerçekleþtiren kadýn. Bir nota. 3Belirli geçmiþ zaman eki. Beyaz.
Herhangi bir konuda kiþilere soru
yönelterek bilgi toplama iþi. 4-Baþýn
altýna koymak veya sýrtý dayamak için
kullanýlan, içi yün, pamuk, kuþ tüyü
gibi þeylerle doldurulmuþ küçük
minder. Müslümanlarýn, içinde ibadet
ettikleri bina. 5-Bütün aile hep
birlikte. 6-Halk dilinde "Boðaz,
gýrtlak". Kadýnlarýn sokakta
giydikleri, mantoya benzer, arkasý
bol, yakasýz, eteklere kadar uzayan
üst giysisi. 7-Ters okunuþu
"Damarda dolaþan". Cam, çini veya
topraktan yapýlmýþ derince çanak.
En kýsa zaman. 8-Erden baþgedikliye
kadar askerlerin genel adý.
Radyum'un kýsaltmasý. Geniþlik. 9Kalsiyum'un kýsaltmasý. Bir
anlatýmda verilmek istenen öz,
düþünce ve duygularýn bütünü,
muhteva. 10-Üye. Bunama, bunaklýk.
Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran
vurgusuz ek. 11-Birçok kiþinin zor
kullanarak ele geçirdikleri malý alýp
kaçmasý, yaðma. Þans, baht, felek.

n GENEL KURUL, POLÝS ÖRGÜTÜNÜN KURULUÞ GÖREV VE
YETKÝLERÝNÝ DÜZENLEYEN YASA ÖNERÝSÝ ÝLE YASA TASARINI
GÖRÜÞECEK…
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul'un saat 10.00'da
baþlamasý beklenen toplantýsýnda, Ýdari, Kamu ve Saðlýk Ýþleri Komitesi'nde oybirliðiyle
onaylanan polis örgütünün kuruluþ görev ve yetkilerini düzenleyen yasa önerisi ile
yasa tasarý görüþülecek. Kurulda önce Polis Örgütü (Kuruluþ, Görev ve Yetkileri)
(Deðiþiklik) Yasa Önerisi, daha sonra da Polis Örgütü (Kuruluþ, Görev ve Yetkileri)
(Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ele alýnacak.

KÝRALIK EV
Lefkoþa Marmara bölgesi 27. sokak 9 A, 1+1
eþyalý yardýmcý ev. 500 TL. Tel: 0533 8307206
DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.930

EURO
Satýþ
3.960

Alýþ

Satýþ

4.660

4.700

S.T.G.
Alýþ
5.240

Satýþ
5.260

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
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Her Telden
Gülsade SOYKÖK
gulsade01@superonline.com

"Kötüyü ve yanlýþý affedecek kadar iyi
olsan da asla ve asla onlara bir þans verecek
kadar saf olma!
Tom Rubbins"
Size karþý yapýlan hatýrý sayýlýr yanlýþlarý
sýk eleyip dokuduktan sonra affedip,
büyüklüðün sizde kalmasýný garantilemek,
hemen herkesin baþýna
gelmiþtir.
Fýrsat verip çanak
tutmasanýz da bir yolunu
bulduklarý ilk anda, iç ve dýþ
hain mihraklar (odaklar) gibi
dökeceðiniz insaf dileyen
gözyaþlarýnýza
bile
aldýrmazlar. Silindir gibi, iyi niyetlerinizin ve
sazan saflýðýnýzýn üzerinden presleyerek
geçiverirler! Yapýþtýrýldýðýnýz yerden, el alemin
diline "Baf Sakýzý" olmakla kalýrsýnýz..
Herþeye karþýn "enseyi karartmamak"
lazým. Kuyruðu düzeltir düzeltmez yapýlacak
ilk iþ; hatanýzýn ne olduðunu, kýran kýrana bir
dürüstlükle önce kendinizle yüzleþmenizdir.
Kýrýk notlarýnýzý bir kenara not ettikten sonra,

BUNDAN BÖYLE SIFIR TOLERANS
"veba virüsü" gibi yayýn. Yapanýn edenin
yanýna kalmamasýný, ebediyete dek saðlayýn.
Teþhir edin onlarý. Ele güne karþý sipersizce
aciz-taciz olsunlar. Her kuþun etinin av yasaðý
ve koruma kapsamýnda olmadan da
yenmeyeceðini, ömürlerinin sonuna dek
anlamalarýný saðlayýn…
Bunu yapamazsanýz, kendinize olan
saygýnýzdan bir daha nasýl söz edersiniz?
Aynaya nasýl bakarsýnýz? Göze göz, diþe diþ
cenkleþmeniz bitmeden, gözaltý morluklarýnýz
nasýl kalkar, þuh kahkahalar sokak köpeklerini,
kedilerini nasýl ürkütür sonra?
***
Ýnsanlara ikinci bir þansý verip vermeme
ikilemini, bir arkadaþtan dinlediðim gerçek bir
"ihanet" öyküsüyle taçlandýrmadan geçmek
olmazdý.
Söz konusu kahramanlarýmýz, orijinal
Kýbrýslýlar… Kadýn, özel bir kurumda üst
düzey bir yöneticiymiþ. Adam da anladýðým
kadarýyla babadan zenginmiþ ve salt zevk için
çalýþýyormuþ. Öyle "Ay sonlarýný nasýl
denkleþtiririm, þurdan kýsayým, buraya
ulayayým mý?" derdi de hiç yokmuþ!

Yolunda gitmeyen, rayýndan çýkan þeyleri
ilk olarak iþ yerindekiler, sonra mahalleli en
sonunda da geniþ kabile olan aile duyar!
Nahoþ durumlarý gizlemeye kalkmak
olanaksýzdýr. Hadi diyelim ki gizlediniz, sýr gibi
sakladýnýz. Baþta kendiniz olmak üzere kimi
kandýrdýðýnýzý sanacaksýnýz? Yahu Mýsýrlýlar
bile ölülerini tüm sýrlarýyla mumyaladýlar da
neler oldu düþünsenize. Bazýlarýnýn
zehirlenerek öldürüldüklerini kaç milenyum
sonrasý öðrenmedik mi?
Diyeceðim o ki, acýsýyla tatlýsýyla gerçekler
er ya da geç ortaya çýkar!
***
Kuruyasýca huyum gereði, lafý çok
gevelediðimi biliyorum. Ýhanete uðrayan
maðdur kadýnýn ne gibi misilleme yaptýðýný,
adamýn defterini dürüp dürmediðini merak
ediyorsunuz. Daha fazla meraktan çatlayýp
da genel cerrahlarýn eline düþmeyesiniz.
Kadýn akþam mesai bitiþi eve döndüðünde,
iki küçük kýz çocuklarýnýn karnýný doyurup
odalarýna göndermiþ. Adam, Alman gümüþ
kabýndan sakarlýkla sütünü döken iç ve dýþ
parazitleri kontrollü kedi modunda salonda

P…. hükümetimiz böyle nahoþ olaylara meydan vermemek için kerhaneleri boþuna
mý açýp ellerini oðuþturarak kasalarýný dolduruyor? Elalemin kocasýný ayartýp
yuvalarýný baþýna yýkmakla, kendilerini gönüllü kullandýrtan o….pularýn eline ne
geçiyor? Memlekette zina suç sayýlmadýðý için yasal bir yaptýrým da yapýlamýyor.
sizi sazan yerine koyanlarýn icraatlarýný,
kuyumcularýn hileli ama hassas terazilerinde
tartmak, karar mekanizmanýzda önemli bir rol
oynayacaktýr…
***
Affedersiniz yenilen kazýklarýn boy ve
ebadý, cinsi, hazýrlýksýz darbeler olmasý,
dostane ihbarlarý es geçip kulak ardý etmenizin
geç kalýnmýþ yenilgisi, "travmanýzýn"
þiddetini tespitte önemlidir.
Aslýnda tüm yaþananlar, hiçbir sigortanýn
zarar-ziyan kapsamýna girmez! Manevi
kayýplarýn, maddi karþýlýðý olamaz zaten. Size
dünyayý verseler, kaç yazar? Sadece gerçeði
bilmekte büyük yarar var…
Ýki sýfýr yenik düþmeniz, bazan bunu iyi
analiz edenlere çok iyi gelir. Dibe vurulmak,
yaylý yataða düþmüþsünüz etkisi verir: Cheky
Chen'in karýsýymýþcasýna tavana sýçrarsýnýz.
Karþý saldýrýda belirleyeceðiniz strateji,
güç ve intikam savaþýnýn rüzgarýný umulmadýk
derecede deðiþtirir.
Sörf tahtanýzýn üzerine ve görsel
gösterinizi yapýn: Önce nasýl dengede
kalýnýrmýþ, dalgalarýn azgýnlýðýna aldýrmadan
üzerinden nasýl aþýlýrmýþ; dost bildiklerinizle,
seceresini bellediðiniz düþmanlarýnýza zevkle
gösterin!
Ama coþkunuza biraz ara verip durun, bir
soluk alýn. Cezalarýný, bu kadarcýkla
bitirmeyin. Bakiye kalan araklanmamýþ iþin
zevki, asýl bundan sonra baþlayacak! Size
yapýlanlarý küçücük yerde yaþýyor olmanýn
avantajýyla, elinizdeki güçleri kullanarak

Kadýnýn akýllý telefonundan eþini
arayacaðý tutmuþ. Kadýn içgüdüsü iþte. Bir
þeylerden pirelenmiþ olmalý. Gözünüzden
kaçsa da ruhunuzdan kaçarý yoktur bazý
þeylerin. Cevap vermemiþ beyefendi.
Kapalýymýþ telefon doðrudan ve nezaketen
de olsa meþgule olmamýþ. Kýsa aralýklarla,
sürekli aramalarla devam etmiþ kadýncaðýz.
Telefon bir türlü açýlmak bilmemiþ.
Ýþ yerine mazeretini söyleyip, içgüdüsel
bir dürtüyle doðruca evine gitmiþ kadýn.
Sinirden titreyen elleriyle, lüks aracýnýn
anahtarlýðýna ilintili anahtarýyla çilingir
edasýndan uzak lüks evlerinin kapýsýný
sessizce açýp ayný dikkatle kapatmýþ!
Elindekileri orta sehpanýn üzerine koyup,
doðruca yatak odalarýna yönelmiþ. Bilmem
kaç yýllýk kocasýný, (hem de kendi iþyerindeki
bekar personelin birisiyle) seviþirken
suçüstü yakalamýþ.
Milenyumun Adem ve Havva'sý, tabii ki
cennet olmayan o ortamda kaçak/göçek
olarak oracýkta elma yemiyorlarmýþ! Trafik
ýþýklarýnýn ve týpký elmada olduðunca sarý,
yeþil, kýrmýzý biberlerin renklerinden de
sorumlu deðillermiþ…
***
Kadýn gerisin geriye iþ yerine dönmüþ.
Kimseye bir þey belli etmemeye çalýþsa da
kýç içi kadar veya ferah ofisdeki çalýþanlarý
bilirsiniz. Hepsi benden beter "sismografi
cihazý" gibi hassas bir þekilde sensörlerini
açýk tutup, olasý artçý ve yýkýcý depremlerin
bildirimlerini yaparlar!

TV karþýsýnda umursuzca "zaping"
yapmaktaymýþ. Elinde tuttuðu kumandayý
son kez bastýðýndan habersizce rehavet
iþçindeymiþ.
Kadýn, kararlý bir biçimde sesi titremeden
þöyle gürlemiþ: "Dolabýn üstündeki büyük
kara valize ne kadar eþyaný sýðdýrabildiðince
sýðdýr" diyerek eklemiþ "Hemen bana
boþanma davasý aç, bu evden ve hayatýmdan
sonsuza kadar s…tir git."
***
Ýhaneti görmezden gelip sineye çekmeyi
reddeden kadýna helal olsun. Hiç ikiletmeden
kocasýna çocuklarýnýn hatýrýný bahane
etmesine fýrsat vermeden ikinci bir þans
vermediði için; ayaklarý üzerinde savaþýmýna
kararlý olduðu ve her þeyi göze alabildiði için
nice övgüler düzülse azdýr.
Ahh sazan adam, bari bir halt yiyeceksin
kendi evini ve iþ arkadaþýnýn eþinin
camiasýndan seçme budalalýðýný niye
yapýyorsun?
P…. hükümetimiz böyle nahoþ olaylara
meydan vermemek için kerhaneleri boþuna
mý açýp ellerini oðuþturarak kasalarýný
dolduruyor?
Elalemin kocasýný ayartýp yuvalarýný
baþýna yýkmakla, kendilerini gönüllü
kullandýrtan o….pularýn eline ne geçiyor?
Memlekette zina suç sayýlmadýðý için yasal
bir yaptýrým da yapýlamýyor.
Küçücük yerde (baþýmýzý nereye çevirsek)
binbir mundar kadýndan maðdur edilen çoluk
çocuk sahibi eþler ne zaman kurtulacaklar?!

BAZI BÖLGELERDE
POLÝS VE ÝTFAÝYEYE
YENÝ NUMARALARDAN
ULAÞILABÝLECEK
Dipkarpaz, Ziyamet, Yeþilköy, Lapta ve
Ýskele'de, hava koþullarýna baðlý olarak
telefon hatlarýnda arýza meydana
geldiðinden polis ve itfaiyeye
ulaþýlabilecek yeni numaralar belirlendi.
Polisin açýklamasýna göre, Dipkarpaz
Karakolu'na 0548 811 7764, Ziyamet
Karakolu'na 0548 811 7754, Yeþilköy
Ýtfaiyesine 0548 811 7505, Lapta Polis
Karakolu'na 0548 811 5754, Ýskele Polis
Müdürlüðü'ne 0548 811 7000 numaralý
hattan ulaþýlabilecek.

GÜZELYURT'TA
ASAYÝÞ VE TRAFÝK
OPERASYONU
Güzelyurt Polis Müdürlüðü sorumluluk
sahasýnda asayiþ ve trafik operasyonu
gerçekleþtirdi.
Polisten yapýlan açýklamaya göre, 2526 Kasým tarihleri, 23:00-01:00 saatleri
arasýnda, yapýlan operasyon kapsamýnda
bölgedeki gece kulüpleri ve alkollü içki
satýþ yerleri kontrol edildi, herhangi bir
olumsuzluða rastlanýlmadý.
Araçlarda yapýlan kontrollerde ise bir
araçta, bir tahta sopa ve 1 muþta bulundu.
Araç sürücüsü hakkýnda yasal iþlem
baþlatýldý.
Trafik ekipleri tarafýndan yapýlan trafik
kontrollerinde ise 228 araç kontrol edildi,
60 araç sürücüsü aleyhinde çeþitli trafik
suçlarýndan ileri iþleme gidildi.

ÞEHÝT ECVET YUSUF
CADDESÝ'NDEKÝ
ASFALTLAMA
ÇALIÞMALARI
ERTELENDÝ
Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan iki
farklý ihale olarak baþlatýlan, Barýþ ve
Özgürlük Anýtý'ndan baþlayýp, Dr. Fazýl
Küçük Bulvarý'na kadar olan 2 kilometrelik
alaný kapsayan Altyapý ve Düzenleme
Projelerinde çalýþmalar sürüyor.
Belediyeden yapýlan açýklamaya göre,
Þehit Ecvet Yusuf Caddesi'nde Okullar
Yolu Kavþaðý ile Sivil Savunma Baþkanlýðý
arasýnda kalan bölümde altyapý çalýþmalarý
tamamlandý. Asfaltlama çalýþmalarý
olumsuz hava þartlarýndan dolayý
durduruldu. Asfaltlama çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýna kadar yolun bu bölümü
trafiðe kapalý kalacak.
Açýklamaya göre, yolun kapalý olmasý
nedeniyle Trafikte seyreden sürücüler ;
"Yeniþehir Iþýklarýndan Sivil Savunma
Baþkanlýðýna gelindiði zaman saða Þht.
Sýtký Hasan sokak istikametine ve sola
Þht. Kamil Balkan Sokak istikametine
mecburi dönüþ, Kýzýlbaþ Kilisesi'nden
Okullar yolu kavþaðýna gelindiði zaman
(Okullar yolu istikametine) mecburi sol,
Okullar Yolu istikametinden gelindiðinde
caddeye çýkýþta Kýzýlbaþ Kilisesi
istikametine mecburi sað yapmak
durumunda olacak"

ELEMAN ARANIYOR

ADA ODUNCULUK

Lefkoþa'da bayan muhasebeci yardýmcýsý aranýyor.

Þöminelik, sobalýk, fýrýnlýk odun. 1 van 450 TL.

0542 8580347

Tel:0542 8518279

YATILI BAYAN ARANIYOR
Güneyde çalýþmýþ, Kýbrýs yemekleri yapabilen Vietnamlý
yatýlý bayan aranýyor. Maaþ Euro olarak ödenecektir.
Personel alýmý mülakatla olacaktýr.

Tel: 0542 8580347

TEKNE ÝLE
BALIK TURU
Orkinos ve
palamut
Tel: 0542 8693288

ÞANEL
CÝLTÇÝLÝK
Gazete dergi okul tezleri vs.
sýcak yaldýz baský ve
ciltleme iþleri yapýlýr.
Tel:05338453338 /
05428768735
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GG'den, Lefke'ye puan yok (2-1)
Son iki haftanýn kaybeden iki takýmýnýn
mücadelesini ev sahibi takým Gençlik Gücü
2-1 kazanarak rahat bir nefes alan taraf oldu.
Ýki takýmýn da çok sayýda pas hatasý yaptýðý
karþýlaþmada, hakem Hüseyin Eyyüpler'in
tartýþmalý düdükleri karþýlaþmanýn
tansiyonunu yükseltti.
13'üncü dakikada, Gençlik Gücü'nün
saðdan kazandýðý köþe atýþýný Hascan Kýrmaz
kullandý. Ön direðe gönderilen topu Ali
Akbulut kafa ile geriye gönderdi, topla sol
çaprazda buluþan Tayfun Doðan güzel bir
vuruþla topu aðlara gönderdi, Gençlik Gücü:1
- Lefke:0.
17'inci dakikada, geliþen Gençlik Gücü
ataðýnda Debola Daniel Ogun Seye'nin
kestiði topla ceza sahasý içerisinde buluþan
Hascan Kýrmaz'ýn plase vuruþunda Lefke
savunmasý topu son anda çýkarttý.
37'nci dakikada, Gençlik Gücü'nden William Owusu Kwah'ýn vuruþunda top yan kale
aðlarýnda kaldý.
38'inci dakikada, Lefke'den Kasým
Taðman'ýn sol çaprazdan þutunda kaleye
paralel giden top sað taraftan oyunu terk etti.
44'üncü dakikada, Lefke'den Burak Koþar'ýn
güzel þutunda kaleci Çaðatay Gürler ayni
güzellikte uçarak topu tokatladý ve gole izin
vermedi.
Karþýlaþmanýn ilk yarýsý ev sahibi Gençlik
Gücü'nün 1-0'lýk galibiyetinde kapandý.
52'nci dakikada, ani geliþen Lefke ataðýnda
Burak Koþar kendi götürdüðü topla Gençlik
Gücü ceza sahasýna girdi, vuruþunda kaleciyi
geçen topu Hakan Kaçaroðlu gol çizgisinin
üzerinden çeldi.
53'üncü dakikada, bu kez soldan geliþen
Lefke ataðýnda Semih Ünaldý'nýn ortasýnda
topa kaleci Çaðatay Gürler'in önünde sahip
olan Burak Koþar, golü kaydetmede

K-PET SÜPER LÝG
PUAN DURUMU
Takýmlar
1.Binatlý
2.GAÜ Çetinkaya
3.K. Kaymaklý
4.Yenicami
5.G. Birliði
6.D.T. Birliði
7.B.Ü. Yurdu
8.M.A. Yeþilova
9.Lefke
10.G. Gücü
11.Y. Boðaziçi
12.T. Ocaðý
13.M.T. Gücü
14.Ozanköy
15.Yalova
16.Cihangir

Yer: Lefke 16 Aðustos Stadý
Hakemler: Kerem Eran, Þakir Azizoðlu,
Doðan Elmalý
Yalova: Ýrfan, Uche, Buðra (Dk.74 Ulaþ),
Reþat, Mithat (Dk.32 Veli), Selçuk (Dk.57
Erkan), Mahmut, Akafor, Yusuf, Ali,
Adjeman
Binatlý: Yusuf, Reþit (Dk.59 Abdullah),
Taner, Erencan, Erbay, Mehmet, Kehinde,
Bello, Burak (Dk.84 Alaaddin), Murat
(Dk.69 Çaðdaþ), Kemal
Goller: Dk.12, Dk.83 Akafor, Dk.54
Adjeman (Yalova) - Dk.7 (pen), Dk.16 (pen),
Dk.46 Bello, Dk.49 Burak, Dk.71 Kehinde
(Binatlý)
K-Pet Süper Lig'in 10. haftasýnda oynanan
Güzelyurt derbisinde Binatlý, Yalova'yý 5-3
maðlup etti. Yalova teknik direktörü Derviþ
Kolcu cezasý nedeniyle tribünde yer alýrken
Yalova'da 3 yabancý oyuncu uzun süre sonra
ayný anda sahada bulundu. Binatlý'da ise
Peter ve Sertaç sakatlýðý nedeniyle kadroda
yer almazken sakatlýðý tam düzelmeyen Kemal
Uçaner de yedekler arasýndaydý. Maçtan
önce Binatlý takýmý sahaya, hayatýný
kaybeden Yalova Baþkaný Tahsin Mertekçi
adýna "Kalbimizdesin" yazýlý pankartla çýktý.
Karþýlaþmada Binatlý'ya galibiyeti getiren
golleri ikisi penaltýdan olmak üzere Bello (3),
Burak ve Kehinde kaydetti. Bu arada
Binatlý'da takýmýna 3 penaltý atýþýný kazandýran
isim Mehmet üçüncü penaltýyý kaçýran isim
oldu. Yalova'nýn golleri ise Akafor (2) ve
Adjeman'dan geldi. Bu sonuçla puanýný 21
yapan Binatlý zirvede yalnýz kaldý. Yalova ise
8 puanla düþme hattýnda yer aldý.
Dk.7: Kemal'ýn pasýyla ceza alanýna giren
Mehmet, Mithat'ýn müdahalesiyle yerde kaldý
ve hakem penaltý noktasýný gösterdi.
Penaltýyý kullanan Bello topu aðlarla
buluþturdu. (0-1).
Dk.12: Geliþen Yalova ataðýnda kale alaný
içerisinde Yusuf'un yakýn mesafeden
vuruþunu kaleci çeldi. Dönen topu Akafor
tamamladý. (1-1).
Dk.16: Ani geliþen Binatlý kontrasýnda
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K-PET 1. LÝG PUAN DURUMU
zorlanmadý, Gençlik Gücü:1 - Lefke:1.
59'uncu dakikada, Lefke ceza sahasýna
saðdan giren Debola Daniel Ogun Seye'nin
Kaan Savaþkan tarafýndan düþürülmesini orta
hakem Hüseyin Eyyüpler penaltý olarak
cezalandýrdý.
Penaltý atýþýný Hascan Kýzmaz, kaleci
Mehmet Özeralp'ýn müdahalesine raðmen
gole çevirdi, Gençlik Gücü:2 - Lefke:1.
76'ncý dakikada, Gençlik Gücü'nden Debola
Daniel Ogun Seye'nin kestiði topa Özcan

Saygý geliþine vurdu, kaleci Mehmet Özeralp
topa iki hamlede sahip oldu.
88'inci dakikada, rakipten aldýðý topla Lefke
ceza sahasýna giren Halan Kaçaroðlu'nun
vuruþunda top kaleci Mehmet Özeralp'ýn
ayaklarýndan oyun alanýna döndü.
89'uncu dakikada, Lefke'den Yýlmaz
Þipol'un aðlara gönderdiði top ofsayt
gerekçesi ile gol olarak kabul edilmedi.
Karþýlaþma ev sahibi Gençlik Gücü'nün 21'lik galibiyetinde tamamlandý.

Lefke'de gol yaðmuru vardý
Binatlý: 5-Yalova: 3

O
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10

Bello'nun ceza alanýna gönderdiði topta
Ali'nin Mehmet'e müdahalesini hakem yine
penaltý olarak deðerlendirdi. Bello ikinci kez
penaltýyý golle sonuçlandýrdý. (1-2).
Dk.26: Yalova ataðýnda topla müsait
durumda buluþan Yusuf'un gol giden
vuruþunu Taner son anda çizgiden çýkardý.
Ýlk devre 2-1 Binatlý üstünlüðünde geçildi.
Dk.46: Mehmet'in pasýyla ceza alaný içinde
topla buluþan Bello düzgün bir vuruþla
köþeden topu aðlara yolladý. (1-3).
Dk.49: Kazanýlan serbest atýþý Burak
doksandan filelere gönderdi. (1-4).
Dk.54. Kazanýlan serbest atýþta Uche'nin

kale içerisine gönderdiði topa son dokunan
isim Adjeman oldu. (2-4).
Dk.71: soldan topla ceza alanýna giren
Kehinde düzgün bir vuruþla topu Ýrfan'ýn
altýndan aðlara gönderdi. (2-5).
Dk.83: Adjeman'ýn vuruþunda defanstan
seken topu takip eden Akafor yakýn
mesafeden topu aðlara yolladý. (3-5).
Dk.85: Ceza alaný içinde Reþat'ýn Mehmet'e
yaptýðý hareketi hakem penaltý olarak
deðerlendirdi. Atýþý Mehmet kullandý kaleci
Ýrfan gole izin vermedi.
Karþýlaþma 5-3 Binatlý galibiyetiyle
sonuçlandý.

Off Road da sezon tamamlandý
Kuzey Kýbrýs Off Road Derneði'nin organize ettiði 2017 KKORD Off Road
Þampiyonasý'ný dün Haspolat'ta bulunan
Kombos Park'ta yapýlan "Jeep Renegade
Off Road Yarýþý" ile tamamlandý. Yarýþta
en iyi dereceyi güneyden katýlan
Efstathiou kardeþler elde ederken,
þampiyon pilotlarda Görkem Eren, copilotlarda Hasan Güney oldu.
Kuzey Kýbrýs Off Road Derneði'nin
(KKORD) organize ettiði 2017 KKORD Off
Road Þampiyonasý'nýn final yarýþý, dün
Haspolat'ta bulunan Kombos Park'ta
yapýldý. "BU YOLUN ÇIKIÞI VAR" sloganý
ile Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele
Komisyonu ve Spor Dairesi'nin
katkýlarýyla organize edilen Off Road
Þampionasý'nda final yarýþý, Kombos
Otomotiv'in ana sponsorluðunda yapýldý.
Kuzey Kýbrýs Otomobil Kulübü'nün
(KKOK) sportif direktörlüðünde organize
edilen yarýþta 17 ekip start alýrken,
yarýþmacýlar dört kategoride podyum
mücadelesi verdiler. Ýki kilometrelik zorlu
engellerle dolu etapta iki kýsým üzerinden
yapýlan yarýþa damga vuran ekip Nikolas
Efstathiou-Stathis Efstathiou ikilisi oldu
ve 6 dakika 55 saniyelik dereceleri ile
zirvede yer aldýlar. Motor hacimlerine göre

sýnýflandýrýlan yarýþmacýlardan S2
kategorisinde yarýþan genç ekip, Görkem
Eren-Ahmet Türcan ikilisi genel klasmanda
ikinci olmayý baþarýrken, pilotlarda Görkem
Eren sezonu þampiyon olarak tamamlamayý
baþardý. Bir diðer genç yarýþmacý Hüdan
Hüdan, Hasan Reyhan'ýn co-pilotluðunda
genel klasmanda üçüncü sýrada yer alýrken,
S2 kategorisini de ikinci sýrada
tamamladýlar. S2 üçüncüsü Cemal ÇelikRecep Bilgin ikilisi oldu. Þampiyonluk için
start alan Niyazi Bedel-Hasan Güney ikilisi
mekanik arýza yaþayarak yavaþ kalýnca
genel klasmaný yedinci, S4 kategorisini ise
ikinci sýrada tamamladýlar. Bu derece ile
Hasan Güney sezonu co-pilotlarda
þampiyon olarak tamamladý. S4 üçüncüsü
ise Sami Þenbaþ-Ali Elizel ikilisi oldu. S3'de
ise Halil Erdoðuþ-Hakan Kofalý ikilisinin
üstünlüðü vardý. Ýkinci Spyros DroushiotisAntonis Marasinos ikilisi olurken, onlarý
Spyros Spyrou- Filippos Filippou ikilisi
takip etti. S1'de sýrasýyla Burak EmingilEmin Emingil, Erkut Cambaz-Nelin Cambaz
ve Erdem Oskar-Raif Paþa ekipleri
podyumda tamamladý. Güven Sigorta,
Bigibox Enerji FM ve Pekur Limited'in de
katkýlarýyla hayata geçirilen yarýþýn ödül
töreni yarýþ sonunda yapýlýrken dereceye
girenlere kupalarý takdim edildi.

Takýmlar
1.Gönyeli
2.Hamitköy
3.Maraþ
4.G.H. Evi
5.Dumlupýnar
6.Mormenekþe
7.Esentepe
8.Lapta
9.Göçmenköy
10.B. Baðcýl
11.Deðirmenlik
12.Görneç
13.Doðancý
14.K. Mehmetçik
15.Akova
16.Çanakkale
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Güreþçiler
Kosova'da
üçüncülük
kürsüsüne çýktý
Kosova'da 24-26 2017 tarihleri
arasýnda düzenlenen "Adem Jashari
Uluslararasý Büyükler Serbest Güreþ
Þampiyonasý"nda güreþçimiz Ekim
Özgüvenli üçüncülük kazandý.
Güreþçilerimiz; Serhat Kasap, Ekim
Özgüvenli ve Hakký Karapelit ile
katýldýðýmýz þampiyonada Ekim
Özgüvenli üçüncülük madalyasý
kazanarak, gururlandýrdý. Serhat Kasap
ve Hakký Karapelit 5'inci olabildiler.
Fransa, Bosna-Hersek, Makedonya,
Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye ve
Kosova'dan 100 sporcunun mücadele
ettiði þampiyonada, ayrýca hakemlerimiz
Kemal Bayraktar ve Oruç Ertürk
yönettikleri maçlarda göz doldurarak final maçlarýnýn tümünde görev aldýlar.
KAVAZ MEMNUN
Güreþ Federasyonu Baþkaný Hüseyin
Kavaz, sporcularýmýzýn aldýklarý
derecelerden memnun olduðunu
vurularken, þampiyonaya katýlan
ülkelerle iyi iliþkiler kurulduðunu ve bu
ülkelerden davet aldýklarýný söyledi.

Girne'de Leymosun
derbisi heyecaný
K-Pet Süper Lig 10. Haftasýnda gözler bu
akþam Girne'de olacak. Ülkemizin en büyük
derbisi olan Leymosun derbisinde
futbolseverler yine heyecanlý bir maç
izleyecek. Girne 20 Temmuz Mete Adanýr
Stadý'nda Doðan Türk Birliði ile Türk Ocaðý
Limasol'un karþý karþýya geleceði maçý
Mehmet Malek yönetcek. Karþýlaþma saat
18.00'de baþlayacak.

GG'den, Lefke'ye puan yok
n K-Pet Süper Lig'in
10. haftasýnda Gençlik Gücü
konuk ettiði Lefke'yi 2-1
maðlup etti. Lefkoþa Þht.
Hüseyin Ruso Stadý'nda
oynanan karþýlaþmada ev
sahibi takýma galibiyeti
getiren golleri 13. dakikada
Tayfun ve 59. dakikada
penaltýdan Hascan atarken
konuk takýmýn tek golünü
53'te Burak kaydetti…

2-1

Futbolda sonuçlar
K-Pet Süper Lig 10. Hafta
B.Ü. Yurdu-GAÜ Çetinkaya: .. 2-1
M.T. Gücü-K. Kaymaklý: ........ 2-1
Cihangir-Ozanköy: .................. 1-1
Yenicami-Y. Boðaziçi: ............. 1-0
G. Birliði-M.A. Yeþilova: ......... 0-0
G. Gücü-Lefke: ....................... 2-1
Yalova-Binatlý: ......................... 3-5

n Bu sonuçla yeni teknik
direktörü Hakan Sermaye ile
çýktýðý ilk maçýnda maðlup
olan Lefke 11 puanda
kalýrken Gençlik Gücü
rakibiyle puanlarýný eþitledi…

K-Pet 1.Lig 10. Hafta
Hamitköy-Esentepe: ................ 3-3
G.H. Evi-Doðancý: .................. 3-1
Akova-B. Baðcýl: .................... 0-1
Deðirmenlik-K. Mehmetçik: ... 2-0
Maraþ-Mormenekþe: ............... 2-1
Dumlupýnar-Lapta: .................. 4-0
Görneç-Çanakkale: ................. 1-1
Göçmenköy-Gönyeli: ............... 1-4

Ýskele'de sessizlik vardý

Gönyeli tam gaz devam

Gençler Birliði-Yeþilova: 0-0

Göçmenköy:1-Gönyeli:4

n Ýskele Cumhuriyet
Stadý'nda oynanan
Gençler BirliðiMerit Alsancak
Yeþilova
karþýlaþmasýnda
90 dakika boyunca
iki takým da gol
bulamadý ve maç
baþladýðý gibi sona
erdi...

STAT: Atatürk.
HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Emine
Yarkýn, Ferhay Tuna.
GENÇLÝK GÜCÜ: Çaðatay Gürler, Tayfun
Doðan(Agit Altan), Hüseyin Taþçý, William
Owusu Kwah (Uður Sönmez), Orhan
Çokbekler (Ahmet Can Tokmak), Gökhan
Özer, Ali Akbulut, Özcan Saygý, Hascan
Kýrmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan
Karacaoðlu.
LEFKE: Mehmet Özeralp, Yakup
Esmeraslan, Yýlmaz Þipol, Aykut Esmeraslan,
Rahmi Çelik, Burak Koþar, Semih Ünaldý,
Candy Augustine Aubana, Kasým Taðman
(Zekai Serdar), Kaan Savaþkan (Arif
Solkanat), Ruslan Taliev (Zihni Temelci).
GOLLER: Dk:13 Tayfun Doðan, dk:59
Hascan Kýrmaz (Penaltýdan) (Gençlik Gücü);
dk:53 Burak Koþar (Lefke).

Yer: Ýskele Cumhuriyet Stadý
Hakemler:
Utku
Hamamcýoðlu, Cemal Sakallý,
Özal Çaðlayan
G. Birliði: Ali Aydemir (Dk.24
Ali), Sercan, Sinan, Yusuf,
Ertan, Mehmet, Sertan (Dk.82
Mustafa), Ýbrahim (Dk.50
Emir), Þenol, Tonbara, Yakubu
M.A. Yeþilova: Hasan,
Bayram, Memduh, Vakkas,
Ýlyas, Yasin, Cevdet (Dk.46
Abdullah), Mustafa (Dk.77
Aksel), Binya, Billy Mehmet,
Adeleke
K-Pet Süper Lig'in 10.
haftasýnda Gençler Birliði
konuk ettiði Merit Alsancak
Yeþilova ile 0-0 berabere kaldý.
Ýskele Cumhuriyet Stadý'nda
oynanan karþýlaþmada 90
dakika boyunca iki takýmýn
çabalarý sonuç vermeyince
maç golsüz tamamlandý ve

taraflar haftayý 1'er puanla
kapadý. Bu sonuçla G. Birliði
puanýný 17'ye, M.A. Yeþilova
ise 15'e çýkardý.
Dk.9: Cevdet'in þutunda
kaleci Ali topu son anda
kornere çeldi.
Dk.13: Sinan'ýn ortasýnda
Þenol kafayla vurdu top az
farkla auta çýktý.
Dk.21: Yasin'in boþ kaleye
gönderdiði topu Yusuf
kafayla çizgi üzerinden
çýkardý. Dk.30: Þenol'un
þutunda defanstan dönen
topu Tonbara tamamladý
kaleci Hasan dizleriyle çýkardý.
Dk.45: Sertan kaleci ile karþý
karþýya kaldýðý anda topu auta
gönderdi. Ýlk devre golsüz
tamamlandý.
Dk.68: Köþe vuruþundan
gelen topa Sercan kafayla
vurdu top üstten auta gitti.
Dk.69: Mustafa'nýn sol
çaprazdan çektiði sert þutta
top yan aðlarda kaldý.
Dk.84:
Kaleciyi
de
çalýmlayan Þenol'un boþ
kaleye yolladýðý topu Binya
çizgiden çýkardý.
Dk.89: Hasan kalesini tek
etti, oluþan karambolde top
Sercan'ýn önünde ancak
Sercan boþ kale yerine topu
auta yolladý.
Karþýlaþma 0-0 sona erdi.

(Geniþ haber ve fotoðraflar sayfa 19'da)

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

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

K-Pet Birinci
Lig lideri
Gönyeli,
Göçmenköy
deplasmanýnda
4-1 galibyet
elde ederek
zirvede çýkýþýna
devam etti.
Göçmenköy'ün
kötü zeminli
antrenman
sahasýnda
oynanan
karþýlaþmada
futbolcular
zeminde çok
zor anlar
yaþadýlar.
Karþýlaþmanýn
ilk
dakikalarýnda
Velat'ýn
katydettði
golle Gönyeli 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göçmenköy 18 dakikada
Suat'ýn kaydettiði golle eþitliði yakaladý. 1-1.
Karþýlaþmanýn 21. Dakikasýnda Raif güzel bir golle takýmýný 2-1 öne
geçirdi. 32. dakikada yine Raif sahneye çýktý ve atýðý golle maçýn
skorunu 3-1 yaptý.
Ýlk devre bu skorla sona erdi.
Ýkinci devrede karþýlýklý ataklar vardý. Saha zemininin kötü olmasý 2
takým futbolcularýný olumnsuz yönde etkiledi.
90. dakikada Ýbrahim Öksüzoðlularý'nýn ortrasýna Mehmet Barkýnay
kafa ile vurdu ve maçýn skorunu ilan eden golü kaydetti.
Göçmenköy: 1-Gönyeli: 4

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

Dýþ muhabirler:

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

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

