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GÜNEYDE KÝMLÝK MAFYASI

Kim kýrdý be
masayý?

Erdoðan Baybars

EÝDE ÝKNA
EDEMEDÝ SIRA
NEOFÝDU'DA

Mehmet Levent

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar... Ali Osman

HAYALLERDE
DOLAÞMAK

Beyaz Saray'da Alman Baþbakaný Merkel'in elini sýkmayan ABD Baþkaný Trump, kendisini ziyarete gelecek
olan devlet baþkanlarýný þimdiden korkuttu. Anladýnýz deðil mi? Trump'a elinizi uzatýrsanýz yandýnýz!

Bülent Tümen
l 7. sayfada

YURTTAÞIN GÖREVÝ

BURADA ÖYLE
BÝRÝ
OTURMUYOR

Fatma Ergün

Aziz Þah
l 10. sayfada

Merkel'in memeleri,
havadaki eli ve telefonu

KÝÞÝLÝK

Yaþar Altay

l 2. sayfada

1974'TEN ÖNCE VE SONRA
ÝÇÝMÝZDEKÝ TÜRKÝYE

“AFRÝKA”dan mektup...

ÇÝRKÝNLER ADASI

Elvan Levent
l 3. sayfada

Diplomatik skandal

Trump Merkel'in elini sýkmadý
n Beyaz Saray'da Alman Baþbakaný Merkel'i kabul eden ABD

Baþkaný Trump, Merkel'in elini sýkmayarak tüm dünyayý
hayretler içinde býraktý…     l 3. sayfada

Güneyde
Güneydeki muhaceret dairesinde
Kýbrýslý Türklerin bitmeyen çilesi…

n Güneydeki muhaceret dairesinde Kýbrýslý Türklerin kimlik ve pasaport almasý iþkenceye
dönüþtü… Hakký olanlar hakkýný alamayýnca pasaport çetelerine büyük miktarda paralar
ödeyerek pasaporta sahip olabiliyor… Kimliðe karþýlýk 5 bin Euro talep edenler var…
n Kimliðini uzatmaya giden bir vatandaþýmýzýn iþlemi dört

yýldýr yapýlmýyor. Daireye her gidiþinde vatandaþýmýza,
"Bakan henüz imzalamadý" deniliyor…

n Uzun zamandan beri faaliyet gösteren kimlik ve pasaport
çetelerine güneydeki yönetim de göz yumuyor…

l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda…

Pasaport mafyasý

Yine Tüfekçi…

Çalýþma izinsiz ve
ehliyetsiz þoför

n Tüfekçi Ltd'e ait bir
kamyon þoförü bu kez
de çalýþma izinsiz ve
yetersiz ehliyetle polis
tarafýndan tutuklandý…

l 4. sayfada

l 3. sayfada

Müzakereler kopunca Akýncý
içimizdeki sorunlarý da
farketmeye baþladý…

Daðlarýmýzý tüketiyoruz
n Tepebaþý Lale Festivali'nde

konuþan Mustafa Akýncý çevrenin
korunmasý ve temiz tutulmasý için
elele çalýþmak gerektiðini
belirterek, "Bugünkü örneðimizde
Medoþ Lalesi var. Bir baþka
örnekte taþocaklarý var. Güzelim
daðlarýmýz var, bir bir tüketiyoruz"
dedi…

n Akýncý: Bir baþka konu da
çevre kirliliðidir.
Cumhurbaþkanlýðý olarak
biz de bu konunun içine
aktif olarak girmeyi uygun
gördük…



Bir zamanlar çok severdi bu toplum
Türkiye'yi…

Ýstanbul'dan bir artist gelse, onu
görebilmek, onun elini sýkabilmek, onunla bir
hatýra resmi çekebilmek için birbiriyle adeta
yarýþýrdý…

O zamanlar kimler gelip geçmedi ki
buralardan…

Münür Nurettin Selçuk…
Abdullah Yüce…
Ne unutulmaz konserler vermiþti…
Yýllar sonra onlarý babalarýmýzdan,

dedelerimizden dinledik…
Anlatýrken aðýzlarýndan bal akardý…
Abdullah Yüce'yi o günlerde sazý elinden

düþürmeyen Arif Hoca'dan dinlemiþtik…
Abdullah Bey güneydeki bir sinemada,

sanýrýz "Lukudi" sinemasýnda vermiþ
konserini…

"Yürüyen daðlara dur dedim durdu"
þarkýsýný da çaðýrmýþ…

Hoca'nýn anlattýðýna göre "dur dedim"
derken üstad bir ayaðýný öne atarak yere
vururmuþ…

Yine anlatýlanlara göre Münür Nurettin
Selçuk burada bizim Küçük Aysel'in sesine
hayran kalmýþ…

Onu Ýstanbul'a götürmek istemiþ…
Konservatuvarda eðitim için…
Ancak Küçük Aysel'in babasý izin

Bir vatandaþ geldi.
Derdini anlattý.
Derdi güneyde kimlik derdi…
Sorunu öðrenir öðrenmez,
-Bak, dedim ona, yapýlabilecek hiçbir þey

yok… Rum tarafý çok katý davranýyor bu
konuda…

-Hele bir dinle, anlatayým, dedi…
Dinledim…
Haklýymýþ…
Diðerleri gibi deðildi…
Hikayesini yazacaðým, ama ismini ve adý

geçen diðer þahýslarý yazmayacaðým…
Bende mahfuz kalacak onlar…
Açýk isimleri yazarsam, baþýna daha büyük

belalar geleceðinden korkuyor çünkü…
Ýþin içinde mafya da var…
Kimlik ve pasaport mafyasý…

***
Yurttaþýmýz kýrklý yaþlarýnda…
Güneydeki köylerden birinde doðmuþ…
(Köyün adýný da yazmýyorum)…
Kapýlarýn açýldýðý sýralarda güneye gidip

kendine bir kimlik çýkarmýþ o da…
Kimliði çýkarýrken de hiçbir sorun

yaþamamýþ…
Ne zaman sorun yaþamýþ?
Süresi biten kimliðini uzatmaya

gittiðinde…
Dört yýl önce...
Muhaceret dairesinde iþlemlerini yapmýþ,

parayý yatýrmýþ, makbuzunu almýþ ve
beklemeye koyulmuþ…

Sonrasý mý?
Gidip gelmeye baþlamýþ daireye…
Kimliðini almak için…
Ve dört yýldýr hala gidip geliyor…
Her gidiþinde ne diyorlar ona bilir misiniz?
-Bakan henüz imzalamadý…
Dört yýlda hala imzalamamýþ bakan…
Baþka bir mazeret yok!
Sadece bu…
Bakan henüz imzalamamýþ!
Maþallah!

***
Yaklaþýk beþ yýl güneyde bir inþaat

þirketinde çalýþmýþlýðý olan yurttaþýmýzýn
güneyde yatýrýlan sigorta primleri de var…

Kimliði kendisine vereceklerine dair
umudunu kaybetmeye baþlayýnca, birileri
fýsýldamýþ ona:

-Bak, dostum, demiþler, bu iþi parayla
yapanlar var… Onlara git…

Çaresiz, söylenen herife gitmiþ…
Herif tamam demiþ ona…
Fiyatýný da söylemiþ:
-Beþ bin Euro!
Fukara adamda öyle para ne gezer…
Beþ bin Euro'su olsa açýklarýný kapatýr,

borçlarýný temizler…
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vermemiþ…
***
Kýbrýs'ta televizyon istasyonu

kurulduðunda Türkiye'de henüz televizyon
yoktu…

Bazý Türkiyeli sanatçýlar ilk kez Kýbrýs'ta
çýktýlar televizyona…

O yýllar Kýbrýs Cumhuriyeti yýllarýydý…
Hani haftada bir de Türkçe film gösterirlerdi

ekranda…
Neþe Karaböcek de buradaki ekrana ilk çýkan

sanatçýlardandý…
Ve bize, "Bak bir varmýþ bir yokmuþ, eski

günlerde, tatlý bir kýz yaþarmýþ Boðaziçi'nde"
þarkýsýný söylemiþti…

Daha ileriki yýllarda Cem Karaca da geldi
buraya, Barýþ Manço ve Erol Büyükburç da…

Gönülleri fethettiler…
*
Türkiye ile iliþkilerimiz ne zaman bozuldu?
1974'ten sonra…
Bizi bir alt yönetimi ile idare etmeye

baþlayýnca…
Ayrýca 20 Temmuz'da tüm Kýbrýs halkýna

verdiði sözü de tutmadý…
Bozulan Kýbrýs anayasasýný yeniden tesis

edip buradan çekilecekti hesapta…
Çekilmedi…
Tam aksine iyice yerleþti adaya…
Kýrk bin askerinin yanýsýra, birkaç yüz bin

Almanya mektubu
Yaþar Altay

KÝÞÝLÝK
Kiþilik doðumdan ölüme ayni
kalmýyor.
Aile ve toplum kiþiliði belirliyor,
olumlu veya olumsuz
yönlendiriyor.
Hayat içinde geliþen olaylarla
baþa çýkma çabalarýnýn uzun
süreli kaybedilmesi, kiþilik
bozukluðuna, ruh hastalýðýna
sebep oluyor.
Koþullar olumlu yönde
deðiþkenlik gösterse de, kiþi
toplumun beklentilerinden farklý
davranýþlar sergilemeye baþlar.
Kiþinin diðer insanlarla
iliþkilerinde olumsuz davranýþlara

baþvurmasý ve
sürekli tartýþma
halinde olmasý
kaçýnýlmaz olur.
Koþullar zaman
içinde aðýrlaþýr ve
kiþi esnekliðini
kaybeder.

Kiþilik bozukluðu üç ana grupta
toplanýr:
1. Garip, alýþýlmadýk davranýþlar
sergileme paranoid ve þizoid
kiþiliði içerir. Gerçekte öyle bir
durum olmamasýna raðmen,
çevresindeki herkesin ve her
þeyin kendisine karþý olduðu
duygusuna kapýlýr; diðer
insanlarla iletiþim kurma ve
sosyalleþme yeteneðini yitirir.
2. Dramatik, duygusal ya da
dengesiz tavýrlar antisosyal,
sýnýrlý, histrionik ve narsistik
kiþiliði oluþturur. Kiþi
duygusallýkla sürekli dikkat
çekmek eðilimiyle aþýrý derecede
kendine odaklý olur. Kendisini
mükemmelmiþ gibi hisseder,
eleþtirilere karþý hassas ve
tahammülsüzdür. Herkesin
koþulsuz kendisini sevmesini
ister.
3. Korkulu, endiþeli olma özellikle
obsesif-kompulsif (takýntýlý)
kiþiliði yaratýr. Zorlayýcý
düþünceler ve gerçekle
baðlantýsý bulunmayan takýntýlar
oluþur.
Bu kýsa anlatýmlar kimi
hatýrlatýyor?
Ardýndan körü körüne gidilen,
her isteði koþulsuz yerine
getirilen, her gün býkýp
usanmadan konuþup cahilleri
galeyana getiren...
Þimdi dinler savaþýyla önce
Avrupa‘yý, sonra da belki
dünyayý tehdit eden...
Tedavi zamanýnda baþlamazsa
her hastalýk gibi ruh hastalýðý da
kronikleþir.
Doktorun yapabileceði pek
birþey kalmaz, sadece belirtileri
azaltmaya çabalayabilir.
Kiþilik bozukluðu geri kalmýþ,
býraktýrýlmýþ halk kitlelerine de
bulaþabilir.
Yaptýðý zararý temizlemek zorlaþýr,
onyýllarý alýr.
Uyarmadý demeyin.
Siz kendi kiþiliðinizi kaybetmeyin.
Ruh hastalarýna güvenmeyin!!

“AFRÝKA” dan
mektup...

Baþvurduðu herif iþinin ehliymiþ…
Bugüne kadar pek çok Kýbrýslýtürke böyle

miktarlar karþýlýðýnda kimlik ve pasaport
çýkarmýþ…

Herif anasýnýn gözü…
Bu alýþveriþten çoktan köþeyi dönmüþtür

herhalde…
Kimlik ve pasaport dairesinde kendine

yardýmcý olanlar saðolsun…
Onlar da hakkýný almýþ olmalý…

***
Nice Kýbrýslýtürkler tanýdým…
Buna benzer sorunlarla boðuþuyorlar

yýllardýr…
Kendilerinden anne-babalarýnýn evlilik

belgesi talep edilenler var…
Ben þanslýymýþým…
Bana onu sormadýlar…
Sorsalar, imkaný yok öyle bir belge

sunamazdým onlara…
Annem-babamýn okuma yazmasý yoktu…
Ýmza atmalarý gereken yerlerde baþparmakla

mühür basarlardý…
Sanýrým öyle bir belgeden kendilerinin bile

hiç haberi olmadý!
***

Güneydeki kimlik ve pasaport dairesinde
yasal yollarla hakkýný elde edemeyen
yurttaþlarýmýz böylelikle mafyaya havale
ediliyor ve onlarýn insafýna terkediliyor…

Bu rezillik de yýllardýr böyle sürüp gidiyor…
Güneydeki yetkili makamlar göz yumuyor

buna…

Zaten Kýbrýslýtürklere kimlik ve pasaport
vermek için pek istekli deðiller…

Ama bir yandan da çetelerle iþbirliði
yapmaktan hiç çekinmiyorlar…

***
Bir dostum, Türkiye'nin Kýbrýs iþgaline

karþý olan ve her alanda mücadele veren bir
dostum, beni çok þaþýrtan bir þey söyledi
birkaç gün önce bana…

Dedi ki:
-Güneyde bize iyi davrananlar varsa,

neden iyi davranýyorlar bilir misin? Türk
askeri burada olduðu için!

Kýbrýslýrumlarla çok yakýn iliþkileri olan
biriydi…

-Gerçekten öyle mi düþünüyorsun,
dedim…

-Düþünmüyorum, eminim, dedi… Türk
askeri buradan giderse, bu dairelerde hiç
yüzümüze bakmayacaklar!

***
Dün güneyde ayaküstü birþeyler

atýþtýrdýðým bir yerde yanýma yaklaþan bir
Rumla tanýþtým…

Bir dairede çalýþýyormuþ, 43
yaþýndaymýþ…

-Asýl sorun þu, dedi… Bizim taraf
Kýbrýslýtürklerle gücü paylaþmak istemiyor…
Özellikle benim yaþtakilerin çoðunluðu
böyle…

Kýbrýs sorunu ne zaman çözülür bilemem,
ama burada adam olmak oldukça uzun
sürecek galiba…

kiþilik nüfusunu da taþýdý…
Demografik yapýmýz bozuldu…
Asimile olduk…
Topraklarýmýzý yaðmaladý ve yaðmalattý…
Üretimden büsbütün koptuk…
Tüketici bir toplum olduk…
Bize "besleme, asalak, tembel" dediler…
Kriminal olaylarýmýz tavana vurdu…
Hapisanemiz dýþtan gelenlerle doldu…
*
Dünyanýn tüm diðer ülkelerinde deðerler

gibi, Türkiye'deki deðerleri de insanlýðýn
deðerleri sayarýz…

Biz Türkiye'deki iktidarlarla anlaþamayýz.
Türk halký ile deðil…
Türkiye'deki futbol takýmlarýný tutanlarý da

iþgalcinin takýmlarýný tutuyorlar diye
kýnamayýz…

Sýnýf bilincimiz dünyadaki tüm emekçi
kesimlerle bir olmayý gerektirir…

Türkiye'de þu anda bizi anlayabilecek siyasi
bir güç olmadýðýný biliyoruz…

Ýktidarýn da, muhalefetin de bize karþý yanlýþ
"milli" tutumlarýnýn farkýndayýz…

Ancak bu yanlýþ üzerinden onlarý
yargýlamak gerekmez…

Umarýz ayný sýnýfýn insanlarý ergeç bir yerde
buluþacaktýr…



ÇÝRKÝNLER ADASI
Seninle oynamýyorum, diyen

mahalledeki çocuða benzer bir hali vardý
doðrusu Merkel'le tokalaþmayan Trump'ýn.

Karýsýna feci halde sitem eden bir kocayý
da andýrýyordu bir yandan.

Onu kendi ülkesinde ziyarete gelen bir
ülkenin baþbakanýnýn elini sýkmamasý,
yüzüne bile bakmamasý, onu duymazlýktan
gelmesi alýþýlmýþýn çok dýþýnda tavýrlardý
gerçekten de.

Sonuçta siyaset sahnesinde birbirlerinin
arkasýndan söylemediklerini býrakmayan
figürler bile bir araya geldiler mi,
tokalaþýrlar ve zor da olsa, gülümsemeyi
baþarýrlardý.

Adýna diplomasi dedikleri bu
ikiyüzlülüðe alýþtýk.

Oyunun kurallarýný kabul ettik.
Ama þimdi kötü çocuk geldi ve oyunu

bozdu.
Merkel tek baþýna gülümseyip durdu bu

kez; yüzünde yaramaz çocuk adýna özür
dilermiþ gibi bir ifadeyle.

Ýdare etti yani durumu, yoksa kapýyý
çarpýp gidebilirdi de, deðil mi?

Dünya siyaset sahnesi de bizim
müzakere masasý gibi daðýlýrdý böylelikle.

Bakýn burada kimse Kýbrýs sorunundan,
çözümden falan bahsedip durmuyor pek
son zamanlarda.

Þimdi kuzeyde Türkiye'de yaklaþan
referandum…

Güneyde de gelecek yýlki seçimler var
gündemde.

Yani þimdi kafa karýþtýrma dikkat daðýtma
zamaný deðil anlaþýlan.

Kýbrýs sorunu çoktan bir modaya
dönüþtü zaten bana sorarsanýz.

Bahar modasýna…
Ortaya çýkaracak yeni bir þey olmadýðý

zamanlarda geri geliyor hep.
Ve bir süre peþinden sürükleyip meþgul

ediyor insanlarý…
Sonra yeniden paketlenip rafa

kaldýrýlýyor; buzluða, derin dondurucuya,
BM'nin çelik kasasýna…

Birisi, "Ýnsanlar bir þeye sahip deðillerse
eðer, onu haketmedikleri içindir", demiþti.

'Barýþ' da bizim için böyle bir þeydi
herhalde; haketmediðimiz bir þey…

Sadece bu konuda samimiyetsiz
davrandýðýmýzdan deðil, adanýn kuzey
yarýsýnda da yaþanabilir bir düzen kurmayý
beceremediðimizden ayrýca…

Kendi sorunlarýmýzý bile çözemedikten
sonra, baþkasýyla olan sorunlarýmýzý nasýl
çözecektik, deðil mi?

Burada tek bir sorunumuz yoktu zaten,
hatta hangi taþý kaldýrsanýz, altýnda bir
sorun yatardý.

Ýletiþim Fakültelerinde okuyan
öðrencilerin bile yazdýklarý her cümlede en
az bir imla hatasý yapmalarýndan tutun
da,sokaklara kadar baþtan sona sorunlu
bir yer burasý…

Sokaklar önemliydi- sokaklar bir
toplumun aynasýdýr, diyorlarsa üstüne basa
basa, boþuna deðildi.

Geçtiðimiz hafta baþýmdan geçen bir olay
var mesela…

Selen otoparktan arabayla çýkýþta bir lise
arkadaþýma rastladým.

Yürüyüþ destek aletiyle aðýr aðýr
yürümeye çalýþan annesinin koluna girmiþ,
mahkeme binasýna doðru gidiyorlardý.

Önünden geçeceðim için kadýný arabayla
mahkemenin kapýsýna býrakmayý teklif
ettim.

Böylelikle yolu karþýdan karþýya geçmek
zorunda da kalmazdý.

Öyle de yaptýk.
Arkadaþýmýn annesinin aðýr aðýr

arabadan inmesi en çok birkaç dakika
sürdü herhalde.

Arkada oluþan araba kuyruðundan boru
sesleri yükselmeye baþladý.

Ve sonra da o korkunç küfür geldi.
Buraya yazamayacaðým kadar çirkin.
Motorun üstünde iki gençti sanýrým.
O kadar aceleleri vardý ki ilerdeki trafik

ýþýklarýnda bile durmadýlar, kýrmýzýda
geçtiler.

Çirkin bir yere dönüþtü burasý.
Bir çirkinler adasýna…

Elvan Levent

ex istence
elvan12@mail.ru

n Trump'ýn Beyaz Saray'daki
görüþmede Merkel'in elini
sýkmamasý kamuoyunda ve
medyada gündemin en çok
tartýþýlan konularýndan biri
haline geldi…

Almanya Baþbakaný Angela Merkel'i
Beyaz Saray'da ilk kez aðýrlayan ABD
Baþkaný Donald Trump'ýn, Oval Ofis'teki
görüþmede Almanya Baþbakaný'nýn elini
sýkmamasý ikili buluþmaya damgasýný vurdu.

Muhabirlerin, iki liderin tokalaþmasýný
istemesi üzerine Merkel'in Trump'a dönerek,
"El sýkýþmak ister misiniz?" þeklindeki
sorusuna Trump'ýn herhangi bir tepki
vermemesi, kýsa sürede sosyal medyada en
çok paylaþýlan videolar arasýna girdi.

Bazý kiþiler Trump'ýn, Merkel'in sözlerini
duymamýþ olabileceði yorumunu yaptý.
Alman Baþbakan'ýn sesini duymasýna
raðmen Trump'ýn bilinçli olarak
duymamazlýktan geldiði yorumu da aðýr
bastý. Sorusuna yanýt alamayan Merkel'in
Trump'a þaþkýn bakýþý da dikkatlerden
kaçmadý.

Görüþmede Trump'ýn Merkel'e doðru
deðil de muhabirlere doðru dönerek
konuþmasý ikili arasýndaki görüþmenin
beklentilerin altýnda geçtiði yorumlarýna
yol açtý.

Amerikan medyasýnda yoðun biçimde
yer verilen olayýn videosu sosyal
medyada da "handshake" etiketiyle kýsa
süre içinde binlerce kiþi tarafýndan
paylaþýldý.

Akýncý: Daðlarýmýzý bir bir tüketiyoruz
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, gelecek

nesillere daha temiz ve güzel bir çevre
býrakmanýn görevleri olduðunu söyledi.

Akýncý dün eþi Meral Akýncý ile birlikte,
13. Tepebaþý (Yorgoz) Lale Festivali'ne
katýldý. Tepebaþý Kültür Sanat ve Doðayý
Koruma Derneði'nin düzenlediði festivalin
açýlýþýna Akýncý'nýn yanýsýra 2.
Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve CTP
Genel Baþkaný Tufan Erhürman da katýldý.

Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan
açýklamaya göre Akýncý, festivalin açýlýþýnda

yaptýðý konuþmada, etkinlikte bulunmaktan
duyduðu mutluluðu dile getirdi. Herhangi
bir konuda baþarýya ulaþmak için tüm
paydaþlarýn el ele vermesi gerektiðini
belirten Akýncý, "Tüm paydaþlar el ele
verildiði zaman baþarýlamayacak hiçbir þey
yoktur" dedi. Halkýn, ülkenin deðerlerine
sahip çýkmasý ve korumasýnýn önemine
deðinen Akýncý þöyle devam etti: "Bugünkü
örneðimizde Medoþ Lalesi var. Bir baþka
örnekte taþ ocaklarý var. Güzelim daðlarýmýz
var, bir bir tüketiyoruz. Bir baþka konu da

çevre kirliliðidir. Cumhurbaþkanlýðý olarak
biz de bu konunun içine aktif olarak girmeyi
uygun gördük. Çevre hepimizin. Bu çevreyi
gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz
býrakmak zorundayýz. 'Temiz Düþün' isminde
bir projemiz var. Tüm paydaþlar bu proje
içerisinde yer alýyor. Buna sahip çýkmamýz
lazým. Laleyi korumak, bu anlayýþýn
geliþmesiyle mümkündür. Bu ancak, doðal
çevrenin hepimize ait olduðunu kavramamýz
ve buna zarar vermekten kaçýnmamýzla
mümkün olur."

Trump Merkel'in elini sýkmadý
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P
HAYALLERDE
DOLAÞMAK

Ýçinde yaþadýðým zaman beni mutlu
etmiyor…

Geçmiþimi arýyorum hep,
geleceðimden umudumu yitirdim
büsbütün…

Böyle bulutlarla kaplý, yaðmurlu,
güneþsiz havalarda teneke bir barakada
oturup yaðmurun barakanýn üzerine
vurduðu zaman çýkardýðý seslere þarap
içmek geliyor içimden…

Isýnmak için ne kalorifer istiyorum, ne
de gazyaðlý soba…

Yarýdan kesilmiþ bir yað tenekesinin
içerisine doldurulan odun
parçalarýndan kömür yapýp ýsýnmak
kadar güzeli var mý?

Sönmeye yüz tutmuþ ateþe arada
sýrada bir parça odun atarak
alevlendirmek ve varsa eðer üzerinde
zeytin, birkaç dilim ekmek kebap edip
meze yapmak þaraba…

Geçmiþi özlüyorum, geleceði hiç
düþünmem bile…

Þimdiki zaman umurumda deðil gibi
bir þey…

Einstein haklý mýdýr, zaman mekan
konusunda bilemem…

 Geçmiþten mi geliyoruz?
Zaman ayný yerde sayýyor da biz

geçmiþle gelecek ve þimdiki zaman
aralýðýnda yolcu muyuz?

Kendimi çimdiklediðimde acý
hissediyorum…

Seviþirken zevk alýyorum mesela…
Bu yolculukta geçerli mi bu zevk ve

acýnýn tadýmý?
Futbol oynamak eski günlerdeki

gibi…
Sað ayaðýmla topu kaleye vurmak,

vurduðum topun gol olmasýný sol
ayaðýmla engelleyip topu taca atmak
bile beni mutlu eder…

Gol atamadýðýma üzülmem mesela…
Çünkü kendi topumu kendim

engelliyorum…
Baþkasý yok karþýmda…
Lefke Gazi Lisesi'nden koþar adým

çýkýp daðlardaki mersin aðaçlarýnýn
arasýndan, tülümbelerin kokusunu
alarak koþar adým Acendu'ya ve oradan
da Karþýyaka yolunu takip ederek geri
dönmek kadar güzeli var mý?

Geçmiþte maðara adamýydým herhalde
diye düþünürüm bazan…

Çünkü hep bir maðarada yaþamayý
hayal ederim hala…

Tavuklarýn arasýna girip onlarý
saatlerce izlediðim olur…

Ýnsanlarý da severim mesela…
Ama  alkýþlamayý sevmem…
Alkýþlanmayý da…
Piþmanlýk duymadým bugüne kadar

yaptýklarýmdan…
Yaþanacaktý dedim hep kendi

kendime…
Ýnsan doðar, yaþar, ölür derler ya

onun gibi bir þey bu da…
Yaþanacaktý ki yaþandý…
Varolan bir þey yok olmaz, yoktan bir

þey de varolmaz derler…
Fizik kanunuymuþ bu…
Þimdiki fizikçiler, gözle görünmeyen,

ne yerde ne gökte olan…
Aðýrlýðý olmayan, kainatta bir yer

kaplamayan ve bir güç olduðuna
inanýlan  için ne derler mesela…

Geçmiþimde de bir þey yoktu aslýnda
ama platonik aþklarým çok güzeldi…

Az mý seviþtim hayalimdeki
kadýnlarýmla…

O hayallerimi arýyorum iþte…

EÝDE ÝKNA EDEMEDÝ
SIRA NEOFÝDU'DA

Akýncý ile DÝSÝ lideri Neofidu, Türk ve Rum
Ticaret Odalarý baþkanlarýnýn organizasyonuyla
bir yemekte buluþmuþlar.

Amaç, Akýncý'nýn masayý terketmesine neden
olan Enosis krizinin aþýlmasý.

Eide canýný yedi Akýncý'yý masaya dönmeye ikna
etmek için.

Baþaramadý!
Ne yaptý, ne ettiyse kabul ettiremedi Akýncý'ya.
Sonunda sorunun Akýncý'da deðil, onu teslim

alan Türkiye yönetiminde olduðunu kavradýysa,
o da kâr!

***
Eide'nin baþaramadýðýný iki toplumun ticaret

odasý baþkanlarý ve Neofidu baþarabilir mi?
Zor, çok zor…
Hatta imkânsýz.
Bir kere adres yanlýþ.
Çünkü ikna edilmesi gereken kiþi Akýncý deðil,

TC Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'dur.
Neofidu Çavuþoðlu'nu ikna edebilirse, Akýncý

da otomatikman ikna edilmiþ olacaktýr.
Türk ve Rum Ticaret Odasý baþkanlarý bunu

bilmiyor olamazlar.
Keþke DÝSÝ lideri Neofidu'yu þu anda bu konuda

en küçük bir siyasi iradeye sahip olmayan Akýncý
ile buluþturacaklarýna, bu konudaki karar
mekanizmasý olan Çavuþoðlu ile buluþturmaya
harcasalardý enerjilerini!

Ha öyle bir durumda, ki bu hayal bile
edilemeyecek kadar uzak bir ihtimaldir, Neofidu
Çavuþoðlu'nu ikna edebilir miydi müzakerelere
yeniden baþlamak için?

Bana sorarsanýz bu da kesinlikle mümkün deðil!
Müzakere masasýný berhava edip, Rum tarafýný

suçlayarak bu süreci de ortadan kaldýrmak için
hep böyle bir aný bekleyen Türkiye'nin,
beklenmedik þekilde kendisine sunulan bu
momenti kolay kolay harcayacaðýný hiç
düþünmüyorum.

Çünkü Türkiye'nin Kýbrýs sorununun
çözümünü istediðine hiçbir zaman inanmadým.

Buna inanmak için hiçbir nedenim de olmadý.
Türkiye'nin peþinde olduðu tek bir þey vardýr.
O da 1974 iþgalinden beri Kýbrýs'ta hukukdýþý

olarak yarattýðý tüm oldu-bittileri yasallaþtýrýp,
adadaki hükümranlýðýna hiçbir þekilde halel
getirmeyecek bir "çözüm"!

Yani namümkün bir "çözüm"!
***

Gelelim Akýncý ile Neofidu'nun buluþma
yemeðinde neler konuþtuklarýna…

DÝSÝ yeni bir tasarý sunmuþ meclise.
Enosis plebisiti kararýnýn meclisin uhdesinden

alýnýp Eðitim Bakanlýðýna verilmesi
öngörülüyormuþ tasarýda.

Bu durumda Enosis kararý dolaylý olarak pasifize
edilmiþ olacakmýþ!

Akýncý da "Ya karar tamamen iptal edilecek, ya
da baþka bir tasarý ile pasifize edilecek" þartýný
koymuþ ortaya.

***
Bildiðim kadarýyla Kýbrýs Cumhuriyeti yasalarý

ne Neofidu'nun bahsettiði yeni tasarýya, ne de
Akýncý'nýn ýsrarla ortaya koyduðu iki þarta cevaz
veriyor!

Krizin ilk günlerinde yapýlan açýklamalarda bu
durum Rum basýn haberlerinde yer almýþtý.

Buna göre Anastasiadis'in kararý imzalamamasý
mümkün deðil.

Çünkü meclis kararlarýnýn Cumhurbaþkanýnýn
onayýna sunulmasý zorunlu deðil.

Dolayýsýyla kararýn iptali mümkün görülmüyor.
Ve bir diðer önemli nokta…
Eðer bu haberler doðruysa…
Bir yýl içinde meclise ayný konuda yeni bir öneri

sunulamaz…
Bu da DÝSÝ'nin, 1 yýl geçmeden ayný konuda

yeni bir tasarý sunmasýný engelliyor.
Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarý bu engeli ancak

kendi yasalarýný çiðneyerek aþabilir.
Çavuþoðlu "Çiðneyin" diyor!
Ýþgalcinin her dediðine yüzde 90 boyun eðenler,

buna da boyun eðerler mi?
Göreceðiz…

Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent

TÜRKÝYE'NÝN AÐLANACAK
HALLERÝNE GÜLMEK ÝÇÝN

TC Baþbakaný Binali  Yýldýrým tuhaf adam. Meydan meydan geziyor ve
anayasa referandumunda baþbakanlýðý da ortadan kaldýracak olan baþkanlýk
sistemine "evet" oyu verilmesini istiyor. Yani bir bakýma "ben lüzumsuzum,
baþbakanlýðý kaldýrýn" diyor. CHP'li Muharrem Ýnce'ye göre Binali Yýldýrým
gerçekte seçimle gelmedi, "abidik gubidik" bir yöntemle geldi. Bu yöntemle
geldiði için baþbakanlýðý feda edebiliyor.  Sýrf Binali Yýldýrým'ýn gitmemesi için
bile "hayýr" denmesi gerektiðini de söylüyor Ýnce. "O bu ülkenin
neþesidir" diyor. Kara bir neþedir oysa bu. Türkiye'nin
aðlanacak haline gülmek için bire bir...

Eide baþaramadý sýra Neofidu'da

Hep nor diyen Akýncý þimdi peynir diyecek mi?

Ýcazet Çavuþoðlu'nda deðil mi bu konuda?

Çavuþ gitme derse Akýncý gidecek mi?

mehmetlevent1946@gmail.com

ÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirdididididi

Yine çalýþma izinsiz ve ehliyetsiz þoför!
n Tüfekçi LTD’e ait bir kamyon þoförü bu kez de çalýþma

izinsiz ve yetersiz ehliyetle polis tarafýndan tutuklandý...

gündemkýbrýs -  Girne- Daðyolu’nda
okul minibüsüne çarparak 2 öðrenci ve
minibus  þoförünün ölümüne neden olan
Tüfekçi Þirketine ait  bir baþka kamyon
þoförü de bu kez de çalýþma izinsiz ve

yetersiz ehliyetle yakalandý.
PE 106 plakalý kamyonun

kapasitesinin üzerinde yük taþýdýðý da
tespit edilirken, kamyon þoförü polis
tarafýndan gözaltýna alýndý.

SIÐINMA EVÝ'NE YAKIN DOÐU KOLEJÝ'NDEN DESTEK
Yakýn Doðu Koleji Müdür Muavini Ömer Özkan, Yakýn Doðu Koleji Ortaokul Türkçe
Bölümü tarafýndan LTB Kadýn Sýðýnma Evi yarýna 8 Mart'ta düzenlenen kermesten elde
edilen geliri, LTB Baþkaný Mehmet Harmancý'ya teslim etti. LTB'den yapýlan açýklamaya
göre kermeste, öðrencilerin ve öðretmenlerin evlerinde yaptýklarý tatlý ve tuzlu
yiyeceklerin yaný sýra, seramik dersinde yapýlan çeþitli taký ve süs eþyalarýnýn satýþýndan
toplanan 2 bin 500 TL, Lefkoþa Belediye Baþkaný Mehmet Harmancý nezdinde LTB
Kadýn Sýðýnma Evi'ne baðýþlandý. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý kabulde yaptýðý
konuþmada, Yakýn Doðu Koleji Müdür Muavini Ömer Özkan ile Yakýn Doðu Koleji
Ortaokul Türkçe Bölümü öðretmen ve öðrencilerine, LTB Kadýn Sýðýnma Evi'ne
gösterdikleri duyarlý ve anlamlý katkýlarýndan ötürü teþekkür etti.
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Erdoðan Baybars

Þaziye’nin Görüþü:

ebaybars@yahoo.com

Bulaþýkçýdan kamyon þoförü
olduðuna göre,  bir yerlerde de,
garsondan otobüs þoförü vardýr
mutlaka… Bakýn bulursunuz...

* Eide, tarihi fýrsat penceresinin
sonsuza kadar olamayacaðýný

söylemiþ.
-  Derinya kapýsý ile Aplýç

kapýlarý açýlýyor, pencereye
ihtiyacýmýz olmayacak zaten.

***
* Türkiye'den Kýbrýs'a uyuþturucu

ile geliyorlarmýþ.
-   Top tüfek ile giriþ yaptýktan

sonra, arkadan ne olsa girebilir.
***

* Ertuðruloðlu, KKTC'ye de
baþkanlýk sistemi getirilmesini

istemiþ.
- Benden okey!

***
* Kýbrýs dili insanýmýza komik

geliyormuþ.
- Nasýl gelmesin..  Komiktir

zaten… Gendimiz anar,
gendimiz gülerik!

***
* Akýncý 'Temiz ve saðlýklý bir

çevrede yaþamak en baþta insan
hakkýdýr' demiþ.

- Maþallah, sivile çok çabuk
adapte oldu… Daha dün

'Kýbrýs'ta eþit bir þekilde barýþ
içinde yaþamak  en baþta insan

hakkýdýr' diyordu da…
***

* Liderlerin inisiyatif alýp masaya
dönmeleri istenmiþ.

- E insaf artýk… Zorlayan olmadý
ki…   Kendi istekleri ile

ayrýldýlar masadan… Böyle
söyleyince sanki direktif ile
ayrýldýklarý akla geliyor da..

***
* Trafik sorununu uzmanlar

çözebilirmiþ.
- Saçmalama… Hepimiz

uzmanýz, hani çözebildik mi…
***

* Rumlarýn çözüme inancý çok
yükselmiþ.

-  Yaþasýn barýþseverlerimiz…
Yaþasýn çözüm yanlýlarýmýz…

Nasýl becerdiler de ikna ettiler ?
(15 Eylül 2015 / LOLOLO'dan)

MÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLAR

 

Lütfen kimsecikleri
suçlamayýn. Anlaþýldý

ki, becerimiz bu kadar.
Elimizden gelen bu

kadar. Þükredin Allah
beterinden saklasýn..

BÖYLE BÝR ANDI
Fotoðraf:

Erdoðan  BAYBARS

Kim kýrdý be masayý?
Týkýr…
Týkýr…
Týkýr…
Gorkmayýn da iþler týkýrýndadýr...
Saat gibi çalýþýrlar.
Týkýr…
Týkýr…
Týkýr…
Týkýr…
Gorkmayýn da iþler týkýrýndadýr...
Saat gibi çalýþýrlar.
Taaak...
Nasýl gýrýldý be bu masanýn ayaklarý böyle.
Napacayýk þimdi?

VERGÝ ÝNSANDAN DEÐERLÝ MÝ?
'Hollanda'da adam öldürsen 10 yýl yersin.
Ama..
Vergi Dairesini dolandýrýrsan, ömür boyu gibi bir ceza

alýrsýn.'
***

Hollanda kalan, orada çalýþan bir gurbetçinin yazdýklarý
bunlar.

Belli ki, Hollanda'yý, Avrupa'yý, ekmek yediði yeri
övmek için anlattý.

Ama ben, madalyonun tersine baktým.
Ve þimdi daha iyi anladým,  polislerin neden atlarla,

coplarla, itlerle, Tomalarla saldýrýp insanlarý haþat
ettiklerini. Çünkü vergi,  insandan daha deðerli.

Cezadan belli.
Vergi toplamazsan nasýl besleycen bunlarý deðil…!

ÝYÝSÝ DE VAR…
Kötü bir huyumuz var.
Kurunun yanýnda yaþý da yakýyoruz.
Oysa her meslekte var fedakar çalýþanlar.
Al sana doktorlar..
Al sana öðretmenler…
Ýyi araþtýrýrsan milletvekillerimiz arasýnda  bile

bulabilirsin ..
Ama kaç tane.?
3, 5, 10… Ama var…
Ha, gerisinin hepsinin ayaðýný kesmek gerek.
Hem de saðlam ayaklarýný…
Yoldan çýktýlar çünkü, zor toparlanýrlar.
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Günün Kahramaný

“Týrnak”...
"Adadaki Ýngiliz üssünde
restoranlara satmak için 800 bin
pulya öldürülmüþ… Çoðu öten
türdeki bu kuþlar, üsse yapay
kuþ sesleriyle çekilerek aða
yakalandýktan sonra kafalarýna
iðne batýrýlarak öldürülüyor.
Habere göre, pulya
(Ambelebulya) avý yasak
olmasýna raðmen, kaçak avcýlar
avlanmak için gizlice Ýngiliz
üssünü kullanýyor. Baþta kuþ
severler olmak üzere,
çevrecilerin, hayvan severlerin
tepkilerini duymak istiyor
herkes."
Akay CEMAL (Kýbrýs)

"Tarih oldu hepsi… Böyledir
çünkü… Diktatörler er ya da geç
yýkýlýr… Pespayelikleri bir zaman,
halklarýný utandýrmaya devam
eder… Sonra diktatörlerin
isimleri unutulmaya baþlanýr…
Halklar er ya da geç diktatörleri
tarafýndan kýrýlan onurlarýný geri
alýrlar… Er ya da geç…"
Sinan Dirlik (Yenidüzen)

"O adama suçu iþlemesi için
verilmemiþti o araç,  belki de
bulaþýkçýlýk yerine kamyon
þoförlüðünün parasý daha
cazip olduðu için o iþe talip
olmuþtu. O aracý aldý ve
zincirin halkalarý bir bir
kopmaya, yaþamlar
deðiþmeye ve suçlular
ortaya çýkmaya baþladý.
Evet suçlular ortaya
çýkmaya baþladý, fakat bu
suçlulardan hiçbiri ne yazýk
ki ceza yemeyecek, o
gariban þoför dýþýnda."
Ertaç HAZER (Yeni Bakýþ)

DONALD TRUMP
Seçildiði günden bu yana
ABD Baþkaný Donald Trump
"diplomatik sayýlabilecek"
en garip hareketini önceki
gün yaptý ve kendisini
ziyarete gelen Alman
Baþbakaný Angela
Merkel'in elini sýkmadý.
Merkel bu karþýlaþma

sýrasýnda Beyaz Saray'da
çok güç durumda kaldý…

Foto muhabirleri onlarýn el
sýkýþmasýný beklerken, Trump elini

uzatmadý. Merkel birkaç kez Trump'a dönerek,
"El sýkýþmamýzý istiyorlar" diye ona seslendiyse de, Trump
bunu duymazlýktan geldi ve Merkel'e bakmadý bile.
Böylelikle dünya siyaset sahnesi böyle bir skandala da
tanýk oldu. Trump Merkel'in elini sýkmamakla Alman halkýný
da aþaðýladý ve kendisini ziyarete gelecek olan devlet
baþkanlarýný da þimdiden korkuttu…

KAPTAN
Kaptan TAK Ajansý
çalýþanlarýnýn iki yýldýr,
Maliye Bakanlýðý onay
vermesine karþýn
terfilerinin Baþbakanlýk
tarafýndan engellediðini
söyledi ve Pazartesinden
itibaren greve gideceklerini
belirtti. Ýlahi Ahmet, TAK'ýn
görevinin toplumu
bilgilendirmek olduðunu
söylen de engelleyenlerin
bunu istemediklerini
anlamaz mýsýn?

PERSONA NON
GRATA
KKTC Bakanlar Kurulu
Birleþmiþ Milletler Barýþ
Gücü personeli ve Finans
Direktörü Husein
Moussa'yý, KKTC'de
"istenmeyen kiþi" ilan etti.
Bu da 28 Þubat tarihli
Resmi Gazete'de
duyuruldu. Hayýrdýr,
sadece bakanlarýn bildiði
ne yanlýþlýðý yaptý Moussa?
Toplumun da bilmesi
gerekmez mi? Yoksa?!

ENDÝÞE
Kýbrýs Rum müzakerecisi
Mavroyannis, "Türkiye'de
yaþanan geliþmeler ve bu
geliþmelerin Kýbrýs sorunu
çözüm sürecinin gidiþatýna
etkilerinden endiþe
duyuyorum" demiþ…
Sadece kendisi deðil, onu
kullanýrken destekleyenler
de þimdi endiþe
içerisinde…

ANKET SONUÇLARINDA
ÖÐRENÝLMÝÞ ÇARESÝZLÝK

Gezici Araþtýrma Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Gezici,
þirketin yaptýðý son referandum anketini ilk kez Tele1
ekranlarýnda Merdan Yanardað'ýn programýnda açýkladý.
Gezici referandum sonucunu 'kararsýz' ve sandýða gitmeyi
düþünmeyen  seçmenin
belirleyeceðini söyledi.
Sandýða gitmeyenlerin
oranýnýn yüzde 17-18
olduðunu söyleyen Murat
Gezici, bu oranýn yüzde
55'inin "Benim bir oyumla
hiçbir þey deðiþmeyecek"
dediðini aktardý ve
demokrasiye inancýn gün
geçtikçe azaldýðýna dikkat
çekti. Sandýða gitmeyi
düþünmeyenlerin yüzde 75'inin 'Hayýr' oyu verebilecek
kiþiler olduðunu belirten Gezici, Cumhurbaþkanlýðý
seçiminde de benzer bir durum yaþandýðýný, oy kullanmayan
kiþilerin Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný seçtirdiðini vurguladý.
Sandýða gitmeyecek olanlarýn yüzde 25'inin 'potansiyel
evetçi' olduðunu belirten Gezici, yandaþ anket firmalarýnýn
artýk anket yayýnlamadýðýný hatýrlattý. Anket açýklanmamasýnýn
nedeninin 'Evet'çileri sandýða taþýyabilmek olduðunu belirten
Gezici, "Bu bir yandan 'hayýr'cýlara yenilgi psikoloji
yaþatýrken diðer taraftan 'evet' cephesinde rahatlama
yaratýyor. Bu öðrenilmiþ çaresizliktir" dedi.

KUMARHANEYE
ALINMAYAN BÝR

KÝÞÝ AYDINLATMA
LAMBALARINI KIRDI

Girne'de faaliyet gösteren bir
kumarhaneye alýnmadýðý

gerekçesi kumarhanenin
dýþýndaki aydýnlatma

lambalarýný kýran bir kiþi
tutuklandý.

Polis basýn bültenine göre,
isminin baþ harfleri S.Y. (E-39)
olan þahýs, önceki gece yarýsý

Girne'deki bir kumarhaneye
alýnmayýnca kumarhanenin

dýþýndaki 4 aydýnlatma sokak
lambasýný kasten kýrdýðý
gerekçesiyle tutuklandý.

GÝRNE'DE HUZUR
OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüðü dün
akþam sorumluluk sahasýnda
huzur operasyonu düzenledi.

Önceki gece saat 21.00'de
baþlayýp bu sabah 08.00'e dek

süren operasyon sýrasýnda
diskotek, kahvehane ve

pansiyonlarý kapsayan
kontrollerde herhangi bir

olumsuzluða rastlanmadý, 3
kumarhanede ise

kumarhanede bulunmasý
yasak 6 kiþi tespit edilerek

haklarýnda yasal iþlem
baþlatýldý.

TRAFÝKTE
KONTROLLER

Girne Polis Müdürlüðü'ne baðlý
trafik ekipleri Girne'de 800

aracý kontrol ettii. Trafik suçu
iþlediði tespit edilen 119 araç

sürücüsü hakkýnda ileri iþleme
gidildi.

GÜNEYDE GÜZELLÝK
MERKEZÝNDE

BOMBA PATLADI
Limasol'da iþlek bir cadde

üzerinde bulunan bir güzellik
merkezinin giriþine

yerleþtirilen el yapýmý
bombanýn, trafiðin yoðun

olduðu saatlerde patladýðý
bildirildi.

Politis ve diðer gazeteler,
önceki sabah 07.30'daki þiddetli

patlama sonrasýnda güzellik
merkezinin giriþinde ve
camlarýnda büyük hasar

meydana geldiðini, patlama
sonrasýnda etrafa daðýlan

camlarýn yoldan geçen araçlarýn
üzerine fýrladýðýný yazdýlar.

Haberde, patlamada herhangi
birinin yaralanmadýðý ve olayýn

Rum polisince araþtýrýldýðý
belirtildi.

S&P GÜNEY
KIBRIS'IN NOTUNU

YÜKSELTTÝ
Ekonomi derecelendirme

kuruluþu "Standard & Poors"
(S&P) Güney Kýbrýs'ýn ekonomi

notunu bir puan yükseltti.
Politis ve diðer gazeteler,

S&P'un Güney Kýbrýs
ekonomisinin uzun vadedeki

notunu "BB"'den "BB+"'ya
yükselttiðini yazdýlar. Gazete,

böylece Güney Kýbrýs'ýn yatýrým
yapýlabilir ülkeler arasýna

girmesi için bir puan daha
almasýnýn yeterli olacaðýný

belirtti.

PERU
SEL FELAKETÝ:

67 ÖLÜ
Peru'da aþýrý yaðýþlar nedeniyle
meydana gelen sellerde 67 kiþi

hayatýný kaybetti. Yetkililer,
ülkede etkili olan þiddetli

fýrtýnanýn akabinde meydana
gelen sel ve toprak

kaymalarýnda 67 kiþinin
öldüðünü, binlerce kiþinin

tahliye edildiðini ve pek çok
kiþinin evlerinin çatýsýnda

kurtarýlmayý beklediðini belirtti.
Ülke genelinde, El Nino

yaðmurlarý nedeniyle taþan
nehirlerde 115 bin evin hasar

gördüðü, 117 köprünün
çöktüðü ve çok sayýda yolun

ulaþýma kapandýðý kaydedildi.
Peru'nun kuzey sahillerinde

etkili olan sel nedeniyle
bölgedeki bazý köyler

boþaltýldý.

Çavuþoðlu enosis fobisine yakalandý
n Çavuþoðlu: Kýbrýs'ý çözmek için gayret sarf

ediyoruz ama Rum tarafýnýn halen enosis hayali,
rüyasý içinde olduðunu da son meclisten
çýkardýklarý kararlarda gördük ve samimi
yaklaþmadýklarýna þahit olduk… Eðer gerçekten
Kýbrýs'ta çözüm istiyorlarsa bu tür rüyalardan
vazgeçecekler"

VADÝLÝ'DE KAN BAÐIÞ KAMPANYASI -  Saðlýk Bakanlýðý,
Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Vadili Belediyesi, Kuzey Kýbrýs Türk
Kýzýlay Derneði ve Gazimaðusa Devlet Hastanesi iþbirliðinde Vadili'de
kan baðýþ kampanyasý düzenlendi. Saðlýk Bakanlýðý açýklamasýna göre,
Vadili köy meydanýnda yer alan etkinliðe Saðlýk Bakaný Faiz Sucuoðlu,
Bakanlýk Müsteþarý Kemal Deniz Dana, Vadili Belediye Baþkaný Mehmet
Adahan, Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimi Hasan Topal ve
vatandaþlar katýldý.

"SAÇLARI DUMAN
BEYAZI KADIN"

28 MART'TA
TANITILIYOR

Kýbrýslý Türk Þair Mehmet Aþýk
Kaynakcý tarafýndan kaleme alýnan

"Saçlarý Duman Beyazý Kadýn"
adlý þiir kitabýnýn tanýtýmý 28

Mart'ta yapýlacak.
Londra'da yaþayan Kaynakcý, ilk

þiir kitabý olan "Saçlarý Duman
Beyazý Kadýn"ý annesi Sultan
Kaynakcý'ya ithaf etti. Kýbrýslý

Türk Þair Mehmet Aþýk, kitabýný,
annesinin doðum günü olan 28

Mart'ta Lefkoþa Bedesten'de
18.00- 21.00 saatleri arasýnda

düzenleyeceði etkinlikte tanýtacak.
Kitap tanýtým etkinliðine herkesin

davetli olduðu bildirildi.

MAÐUSA'DA DÜNYA ÞÝÝR GÜNÜ
ETKÝNLÝKLERÝ

Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu, "Kýbrýs'ý çözmek için
gayret sarf ediyoruz ama Rum
tarafýnýn halen Enosis hayali, rüyasý
içinde olduðunu da son meclisten
çýkardýklarý kararlarda gördük ve
samimi yaklaþmadýklarýna þahit
olduk. Eðer gerçekten Kýbrýs'ta
çözüm istiyorlarsa bu tür
rüyalardan vazgeçecekler." dedi.

Antalya'nýn Alanya ilçesinde
Alanya Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði üyeleriyle bir araya gelen
Çavuþoðlu, yaptýðý konuþmada, 16
Nisan'da gerçekleþtirilecek
referandumun önemli bir oylama
olduðuna dikkati çekti. Kýbrýs
müzakerelerine deðinen Çavuþoðlu,
"Kýbrýs'ý çözmek için gayret sarf
ediyoruz ama Rum tarafýnýn halen

Enosis hayali, rüyasý içinde
olduðunu da son meclisten
çýkardýklarý kararlarda gördük ve
samimi yaklaþmadýklarýna þahit
olduk. Eðer gerçekten Kýbrýs'ta
çözüm istiyorlarsa bu tür
rüyalardan vazgeçecekler. Çözümün
ve müzakerenin çerçevesi belli.
Siyasi eþitliðe, iki kesimliliðe saygý
duyacaklar. Orada seçim
yaklaþtýkça bunu da söylemleriyle
sulandýrmaya baþladýlar" diye
konuþtu. Kafkasya'da Karabað,
Abhazya ve Kýrým sorunlarý
olduðuna iþaret eden Çavuþoðlu,
Balkanlar'da savaþlarýn sona
erdiðini ancak kýrýlganlýðýn devam
ettiðini, bu sorunlarýn çözümüne
katký saðlamanýn önemli olduðunu
dile getirdi.

Gazimaðusa Belediyesi, Dünya
Þiir Günü'nü dolayýsýyla 2 þiir
etkinliði düzenleyecek.

Gazimaðusa Belediyesi'nden
yapýlan açýklamaya göre, yurt
dýþýndan þairlerin katýlacaðý 2'nci
Gazimaðusa Uluslararasý Þiir
Günleri etkinliði 21 ve 22 Mart'ta,
Türkiye'den þairlerin de katýlaacaðý
21 Mart Dünya Þiir Günü etkinliði
ise 21 Mart'ta yapýlacak.

2'nci Gazimaðusa Uluslararasý
Þiir Günleri etkinliðinin birinci
günkü programý Rauf Raif Denktaþ
Kültür ve Kongre Sarayý'nda,
Gazimaðusa bölgesindeki lise ve
ortaokul öðrencilerine yönelik

olarak yapýlacak. Etkinlik saat
10.00'da baþlayacak. Etkinliðin
üniversite öðrencilerine yönelik
ikinci günkü programý DAÜ
Mustafa Afþin Ersoy Salon'unda
yer alacak ve 22 Mart Çarþamba
saat 10.30'da baþlayacak.

Þair Beste Sakallý'nýn projesini
yaptýðý Ýkinci Gazimaðusa
Uluslararasý Þiir Günleri etkinliðine
KKTC'den Arif Albayrak, Ayþen
Daðlý, Bedia Balses, Bülent
Fevzioðlu, Ulus Irkad, Turgay
Akalýn ile Portekiz'den Rui Coias,
Ýngiltere'den Ella Chappel,
Norveç'ten Ingrid Storholmen ve
Türkiye'den Ýlter Yeþilay katýlacak.
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Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

TELEFON DAÝRESÝ
SATILDI

Telekomünikasyon Dairesi'nin
özelleþtirilmesiyle ilgili KKTC Bakanlar
Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayýnlanan
gerekçeli yazýsýný eleþtiren bir vatandaþýmýzýn
þikayeti þöyle:
"En sonunda beklenen gerçekleþiyor. Kapalý kapýlar
ardýnda da yapýlmýyor bu tür iþler. Karþýsýndakini
kandýrarak da deðil. Açýk ve aleni… Güzel bir þey
ama bu yapýlacak olanlar eðer toplumun zararýnaysa,
toplumun aleyhineyse güzelliði kalmaz. Sadece
medazori ve ben yaparým olur mentalitesinin yani
zorbalýðýn kendisidir. Telekomünikasyon Dairesi
özelleþtiriliyor. Bu konu basýna da yansýdý. Yansýtanlar
bir kahramanlýk yapýyorlarmýþ gibi duyurdular
bunu…  Haberi sosyal medyada okudum. Bakýn ne
yazýyor: 'Dairenin günün teknolojik geliþimine paralel
deðiþen ihtiyaçlarý karþýlar duruma getirilerek
geliþtirilmesi, verimliðinin ve etkinliðinin artýrýlmasý
amacýyla, Özelleþtirme Yasasý'nýn 5'inci maddesi
uyarýnca ön rapor hazýrlanacak. Bakanlar Kurulu'nun
23 Þubat tarihli kararýna göre ayrýca, gelir ortaklýðý
yöntemi ve pazarlýk usulü ihale uygulanacak.' Günün
teknolojik geliþimine paralel diye baþlayan kýsa da
olsa açýklama aslýnda hiçbir þey ifade etmeyen bir
cümlenin baþlangýcýdýr. Neden bir þey ifade etmiyor.
Hiçbir mazeret geçerli deðildir de ondan. Olay þudur.
Ankara buraya bir paket gönderdi. Özelleþtirme
paketi. Sendikalarýn tabiriyle ölüm paketi, yokoluþ
paketi. Yani yokoluþ Kýbrýslý Türkler içindir. Buradaki
kurum ve kuruluþlarý sattýlar, peþkeþ çektiler ve
ellerimizde kalan sadece Telekomünikasyon ve
Elektrik oldu. Telekomünikasyon Dairesi'nin
özelleþtirilmesiyle ilgili karar CTP döneminde atýldý. O
gidip UBP geldiðinde, onun da fazla bir beklentisi
yoktu zaten… Elinde bulduðu bu imzalarý yürürlüðe
koydu. Biraz sallandýysa bugüne kadar o da iþin
üstüne gitmeyiþlerindendi. Eðer CTP olmuþ olsaydý
emindim ki çoktan çalýþanlar sokaða atýlacak veya
bazý dairelere nakledileceklerdi. Sonuçta
Telekomünikasyon Dairesi'nin özelleþtirmesiyle ilgili
alýnan karar yakýnda yürürlüðe girecek. Personelin
baþka dairelere aktarýlacaðý, emeklilik hakký
kazananlarýn ise emekliye sevkedilecekleri biliniyor.
Hazýr olun öyleyse, Bakanlar Kurulu'nun aldýðý karara
göre  gelir ortaklýðý yöntemi ve pazarlýk usulü ihale
uygulanacak
deniyor. Ýhalesi
mihalesi yok. Bu iþ
çoktan bitti ve
Telekomünikasyon
Dairesi Türk
Telekom'a verildi.
Ýhaleye girilecek
bile olsa bu ihaleyi
Türk Telekom
alacak… Bari bizi
satarken yalan da
söylemesinler…"

BÝZÝM DUVAR

ÝNEKLERÝNEKLERÝNEKLERÝNEKLERÝNEKLER
"OUT","OUT","OUT","OUT","OUT",

EÞEKLEREÞEKLEREÞEKLEREÞEKLEREÞEKLER
"IN""IN""IN""IN""IN"

Bir uyuþturucu taciri için mahkemenin verdiði
24 yýl hapislik cezasý mandra halký arasýnda
büyük memnunluk yaratýr. Uyuþturucu
tacirliði yaptýklarý sabit görülenlere daha da
aðýr caydýrýcý cezalar verilmesinin, toplumun
geleceðinin zehirlenmesine karþý verilen
mücadelede çok önemli olduðunu belirten
vatandaþlar, "bir-iki gramla yakalanan içicilere
deðil; kilolarca yakalanan tacirlere ve
baronlarýna baksýnlar" diyerek
memnuniyetlerini dile getirirler.

Rüzgara karþý

Bülent Tümen
YURTTAÞIN GÖREVÝ…

Hepinizin
malûmudur, yeni
seyrüsefer affý
yasasýný
duymuþsunuzdur;
mecilisten geçti…
Vergisini (ruhsat

harcýný) ödemeyen yurttaþlara, af
getirdi bu yasa…

Peki, ruhsatýný düzenli
ödeyenlere, ne getirdi acaba?

Bu yýl, seyrüsefer ruhsatý
harcýmýzý, gecikmeli olarak ödedik…

Bizim peder yaþlýlýktan, kalçasýný
kýrmýþtý Aralýk ayýnda, sonra da
ameliyat oldu…

Nitekim Ocak ayýnda da,
aramýzdan ayrýldý… Biz de
seyrüsefer ruhsatýmýzý 25 gün
sonra, gecikmeli olarak çýkardýk…

Yanýlmýyorsam, hayatýmda ilk
defa, ödememiz gereken bir harcý
gecikerek ödedik…

Bu yazdýklarým, kesinlikle kendimi
savunmak için deðildir! Yaþadýðým
bir olayý açýklamaktýr, sadece…

Babamýn defin iþleminden sonra,
arabamýzýn ruhsatýný çýkardýk; 36TL-
48kuruþ, gecikme zammý da
ödedik…

Þimdi, acaba biz enayi miyiz, deðil
miyiz?

Gerçi düzgün vergi ödeyen
yurttaþlar, bu sistemsizlik içerisinde,
her zaman soyguna uðrayanlardýr…

Vergisini ödemeyenler de, sürekli
kazanan olmuþlardýr…

Yurttaþ görevini yaptý, kaybetti!
***

Ulaþtýrma Nazýrlýðý’nýn iþleri,
bununla bitmiyor; Kabine’nin de…

Seyrüsefer anýnda, kendi
tarafýnda dikkatli araç kullanan,
kurallara uyan sürücü, bir aðýr
vasýta tarafýndan, aracýyla birlikte
eziliyor…

Yurttaþ kurallara uyar, görevini
yapar; ancak ömrü vefa etmez, bir
kez daha araç kullanmaya…

Sürücüler de ölür, yolcular da…
Ýlgili Nazýr efendi basýnýn önüne

geçer; “Ýstifa edecek misiniz?”
diye soru soran arkadaþýmýza:
“Gündemimde öyle bir þey yok”
diye sýrýtarak cevap verir…

Yollarýmýz, on yýllardýr ölüm
tuzaklarýyla dolu; dünya ülkeleri
içerisinde, nüfusa göre trafik
çarpýþmasý sonrasý, ölüm oraný
þampiyonuyuz, sanýrým…

Karþý yoldan gelen araç, karþý
þeritteki aracý biçer 3-4 genç
insanýmýz öldürülür…

Yurttaþ kendi tarafýnda aracýný
kullanýr, kurallara uyar, çarpýþma
sonrasý öldürülür…

Bu, kaza deðildir, kesinlikle!
Bazýlarýna göre ,  KKTC’nin
fýtratý…

Kurallara uymayan yaþar, o
çarpýþmada ona hiç bir þey olmaz…

Týrlarla, kamyonlarla, tankerlerle
yaþanan çarpýþmalar, bir türlü
bitmez, bu coðrafyada…

Bu iþ araçlarýnýn hemen hemen
tümü, kurallara uygun araçlar,
deðildir; sürücüleri kimlerdir? biri
çaycý, hem de rafçý; diðeri,
bulaþýkçý…

Ýþveren için ucuz iþçi, ya da köle;
yurttaþ için, pahalý…

Bu sürücüler, yollarýmýzda,
sokaklarýmýzda, fink atýyorlar…

Ýlgili Nazýr K. Dürüst, ne
yapýyor? Kýbrýs’ýn Kuzeyi’ne pro-
paganda yapmaya gelen, TC
Baþbakaný’nýn mitinginde, boy
göstermekle meþgul oluyor…

Hýz tespiti için, radar alýyor;
gülümseyerek demeç veriyor, bol
bol da gezer…

Peki ya yollarýmýzýn durumu?
Tümü de “Amerikan Asvaltý”,

kaydýrýn gitsin…
Bütün KKTC yollarý, ölüme

doðrudan gönderme müessesesi…
Önceki gün, Cuma  öðleden

sonra, Boðaz  istikametinden
Ortaköy’e geliyordum; saat 15:30
civarý…

15 Dakika içerisinde; týr þeklinde
kýrmýzý boyalý bir su tankeri, beyaz
renk bir beton mikseri tanker; beton
pompalayan beyaz boyalý bir araç,
kýrmýzý renk bir akaryakýt tankeri,
çakýl yüklü beyaz renk bir kamyon,
içerisinde ne taþýdýðý belli olmayan,
mavi renk baþka bir kamyon…

Tümü de, o trafik keþmekeþi
içerisinde, gayet rahat bir þekilde
seyrediyorlardý…

Mesaileri bitti(!) de, paydos mu
ediyorlardý, acaba?

Nerede, yasalara uyanlar? ya da,
polis denetimi nerede?

***
Yurttaþýn görevi; kullandýðý

elektrik enerjisi tutarýný, zamanýnda
ödemek…

Ödeyemezse elektrik akýmý kesilir!
Tarife tutarý mý, en zengin ülkeler
sýnýfýnda, birazcýk(!) pahalý…

Oteller, Üniversiteler, Kýb-Tek
ile hep kavgalý(!); onlar elektrik
paralarýný ödeyemezler(!).

Sürekli teþvikler onlar için;
maliyetinin altýnda enerji tutarý
ödüyor, “Aðalar, Beyler.”

Peki, aradaki farký, kim ödüyor?
onu da ödemek, yine yurttaþýn
görevi…

Örnek mi istersiniz, Çatalköy
Cennet Sokak’daki Cratos
P.Hotel’in 9 Milyon TL’lik elektrik
enerjisi tutarý, mahkeme safhasýnda
karþýlýklý anlaþarak, affedildi…

Peki, bu parayý kim ödeyecek?
tabii ki, yurttaþ ödeyecek…

Ödemek, yurttaþýn görevi!
Bu teþvikleri öngören Nazýrlar,

nerede peki? ya mitinglerde, ya da
gezmelerde…

Onlarýn maaþlarýný ve gezi
paralarýný, ödeyen kim? tabii ki,
yurttaþ…

Ödemek, sadece “Yurttaþýn
görevi!”

Peki, bu efendiler, o harcadýklarý
paralarý, ya da aldýklarý maaþlarý, hak
ediyorlar mý?

Siz söyleyin!
Yurttaþýn görevi, kurallara

uyarak soyulup, ölmek mi?
Hayýr’lý Pazarlar, hepinize…
Gene gonuþuruk buraþda.

ÝYÝLÝK GÖNÜLLÜSÜ GENÇLER, GERÝ
DÖNÜÞÜM FUARI'NA DESTEK VERDÝ
Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi

bünyesinde gönüllü gençlerden
oluþturulan "Ýyilik Gönüllüleri",
dün gerçekleþtirilen Geri
Dönüþüm Fuarý'na destek verdi.

Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi'nden
yapýlan açýklamaya göre,
Lefkoþa'da Lokmacý-Arasta
bölgesinde, Yeþil Barýþ Hareketi
Umut Tenekeleri Projesi
kapsamýnda çevre temalý
düzenlenen ve sivil toplum
örgütlerinin de destek verdiði festivalde, Ýyilik Gönüllüleri, "Doðaya
iyilik, geri dönüþüme destek" diyerek, örnek olmasý amacýyla, yapýlan
iyilikleri anlattý. Ýyilik Gönüllüleri, insanlarýn çevreye karþý duyarlýlýðýný
artýrmak amacýyla düzenlediði çevre faaliyetleri hakkýnda vatandaþlara
bilgi vererek, lokum ikram etti.
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ÝSKELE
Fatma Ergün

ftm_ergn@yahoo.com.tr

BURADA ÖYLE BÝRÝ
OTURMUYOR

Ankara'da geçen yýl aðaçlar çiçekleri ile
birlikte karþýlamýþlardý baharý. Bu yýlýn ayný
günlerinde ise hala kara kýþý yaþýyoruz.

Cemreler düþtü. Þunun þurasýnda bahara
sadece bir hafta kaldý. Oysa hala kar yaðýyor.
Hele bugün kýsa bir süreliðine öyle iri yaðdý ki
bu irilikteki karý kýþ boyunca bile görmedik…

Türkiye'de ve Kýbrýs'ta "Bu kadarý da olmaz
artýk" dediðimiz olaylar artarken; bazý semtlerde
ve alýþveriþ merkezlerinde bombalarýn
patlayacaðý söylentileri yeniden dolaþmaya
baþlamýþken; havanýn da karanlýk ve soðuk
oluþu insaný daha da karamsar yapýyor…

Bugün öðleye doðru evimizde kahvemizi
içerken; apartmanýn giriþ kapýsýndaki zilimize
basýldý. Beklediðimiz kimse olmadýðý için eþim
diyafonun düðmesine basýp "Kim o?" diye
sordu.

Aþaðýdan gelen ses "Maliyeden geliyorum.
Ahmet Güngör'ü arýyorum" dedi...

Eþim "Burada öyle biri oturmuyor!" dedi...
Tekrar zile basýldý. Ayný konuþmalar

tekrarlandý.
"Maliyeden geliyorum" diyen beyin gideceðini

sandýk.
Yanýlmýþýz. Üçüncü kez zile basýldý.
Yine ayný konuþmalar…
Baktýk gideceði yok.
Eþim otomatiðe bastý; "Benden günah gitti.

Beþ kat çýk da Ahmet Güngör'ü deðil ama
gününü gör" dedi.

Tekrar zile basýldý. Biz yukarýdan kapýyý
açýyoruz. O aþaðýdan zile basýyor.

Bu kaç kere tekrarlandý? Üç mü, beþ mi?
Nihayet maliyeden geldiðini söyleyen bey

kapýyý itip açmayý baþardý.
Beþ katý çýktýðýnda nefes nefese kalmýþtý.
Kendine geldikten sonra "Ahmet Güngör"

dedi.
Güldüðüm duyulmasýn diye mutfaktan

balkona çýktým.
Artýk birimizin Ahmet Güngör olmasý þart!
Eþim "Size üç kere söyledim. Burada öyle

biri oturmuyor"...
"Ben maliyeden geliyorum"
"Söylediðinizi anladým. Siz benim söylediðimi

anlamýyorsunuz"
Ben de kapýya geldim.
Maliyeden gelen bey ne kimlik görmek istiyor

ne de elindeki evraktaki adresi doðrulatýyor.
Boynunda kimliðini gösteren kart olmasa

maliyeden geldiðine de inanmayacaðýz.
Sonunda dayanamadým "Sizdeki adres ne?"

diye sordum.
Bize yakýn bir apartmanýn adýný söyledi.
Ucuz kurtulmuþtuk. Derin bir oh çektik.
Apartmaný tarif ettik gitti.
Bizim oturduðumuz apartmanýn üzerinde,

gayet görünür bir yerde, gayet okunur vaziyette
ismi yazýyordu. Gelen memur bunu nasýl
göremedi?

Hadi görmedi diyelim. Eþim, burada öyle biri
yok dedikten sonra neden doðru geldim mi diye
tekrar kontrol etmedi.

Bastýðý zilde eþimin ismi yazýyordu. Ve o da
tabii ki Ahmet Güngör deðildi…

Defa defa zile bastýðýna göre eminsin
demektir. Hazýr beþ katý da çýktýn bir kimlik
sorsana…

Peki, memur doðru adresi buluðunda da
kapýya çýkan "Burada öyle birisi oturmuyor"
dese ne olacak?

Bizde yaptýðý gibi dönüp gidecek mi?
Gün boyu düþündüm durdum.
Sonunda vardýðým sonuç: Ya memur iþe

bugün baþlamýþtý. Acemiydi.
Ya da daha acýsý okuma yazmasý yoktu ki ne

apartmanýn üzerinde yazan adýný ne de eþimin
zildeki adýný okuyamamýþtý…

 Olmaz mý?
Kýbrýs'ta ehliyeti olmayan kiþiler kamyon

kullanýp kazalara sebep olmuyorlar mý?
Kazalara sebep olup da ocaklarý

söndürmüyorlar mý?

TEKKE BAHÇESÝ'NDE TÖREN -  18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yýl dönümü
dolayýsýyla Lefkoþa Tekke Bahçesi Þehitliði'nde dün sabah saat 09.00'da anma töreni düzenlendi. Protokol sýrasýna göre çelenklerin
þehitliðe sunulmasý, saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesiyle baþlayan törende,
Lefkoþa Kaymakamý Ýbrahim Basri, Þehitlik Özel Defteri'ni imzaladý.

ÝSKELE'DE DE TÖREN DÜZENLENDÝ -  18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102.
yýldönümü dolayýsýyla Ýskele'de dün tören düzelendi. Tören, protokol sýrasýna göre çelenklerin Larnaka Þehitler Anýtý'na konulmasýyla
baþladý. Saygý duruþu, saygý atýþýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklarýn göndere çekilmesi ile devam eden törende
günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Hava Savunma Teðmen Burak Sancak yaptý.

18 Mart Þehitleri, Boðaz Þehitliði'nde
düzenlenen devlet töreniyle dün anýldý.

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, Boðaz
Þehitliði Özel Defteri'ne yazdýklarýyla
þehitlere "Sizler canýnýz pahasýna bir daha
geçmiþin karanlýklarýna dönülmesini
engellediniz. Bu adada barýþ, huzur,
eþitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yeni
bir yaþamýn alt yapýsýný hazýrladýnýz"
ifadeleriyle seslendi.

Akýncý, Enosis plebisitinin Güney
Kýbrýs'taki Rum okullarýnda
onurlandýrýlacak bir olgu olarak Rum
Meclisince listeye alýndýðý bu günlerde
þehitlerin verdiði mücadelenin anlamý ve
haklýlýðýnýn bir o kadar daha anlaþýlýr
olduðunu da kaydetti.

18 Mart Þehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Zaferi'nin 102. yýl dönümü
nedeniyle düzenlenen törende,
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý,
Anýtkabir'e konulmak üzere Boðaz
Þehitliði'nden alýnan, Türk ve KKTC
bayraðýna sarýlý topraðý, Türkiye'nin

ÇANAKKALE ÞEHÝTLERÝ BOÐAZ ÞEHÝTLÝÐÝ'NDE ANILDI

Lefkoþa Büyükelçisi Derya Kanbay'a
sundu. Kanbay da topraðý öpüp baþýna
koyarak teslim aldý.

Protokol sýrasýna göre çelenklerin
þehitliðe sunulmasýyla baþlayan tören,
saygý duruþu, saygý atýþý ve Ýstiklal Marþý
eþliðinde bayraklarýn göndere
çekilmesiyle sürdü.

Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri
Komutanlýðý'ndan Muharebe Yüzbaþý
Erkan Özer'in günün anlam ve önemini
belirten konuþmasýyla devam eden tören,
þehitlik özel defterinin imzalanmasý,
topraðýn sunulmasý ve þehitliðin gezilip
þehit kabirlerine çiçek sunulmasýyla son
buldu.
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ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

TARÝH 2 MART 2016
Bugün Ankara'da su anlaþmasýný
imzalayacak olan Baþbakan Ömer
Kalyoncu Ercan Havaalaný'nda
pankartlý protestoyla uðurlandý... TDP
Gençlik Örgütü ve Baraka Kültür
Merkezi'nin düzenlediði eylemde
baþbakanýn arkasýndan su dökenin
olmayacaðý belirtildi ve çekilecek
peþkeþe imza atmamasý istendi...

"Baþbakanlýk yetkilileri ile
sendikamýzýn yapmýþ olduðu
görüþmede tarafýmýza 'Uygun

Görülmemiþtir' gibi maddi dayanaðý
olmayan bir gerekçe iletilmiþtir."

Ahmet Kaptan
(KTAMS Genel Baþkaný)

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

USTALARI DUR DÝYENE
KADAR

TC Enerji Bakaný yakýnda Akdeniz'de
hidrokarbon arayýþlarýna gireceklerini
açýklamýþtý ki bundan maksat da Rumlarý

rahatsýz etmekti aslýnda. Rahatsýz etti de bu
açýklamalarý… Kýbrýslý Rumlar da Münhasýr
Ekonomik Bölgedeki bazý parsellerde gaz
için ihaleye çýkýldý. Yabancý þirketlerle de bu
konuda anlaþma saðlandý… Hatta anlaþma
için imza edilecek tarihler de belli oldu. Þimdi
bu duruma karþý TC de ataða geçecek!
Önümüzdeki günlerde olasý bir açýklama da
onlar yapacak. Nereye kadar mý? Ustalarý dur
diyene kadar!

ALINTI

CUMHURÝYETÝN
KARANLIK YÜZÜ
Türkiye
Cumhuriyeti'nin 100
yýla yaklaþan tarihini
de bugünden bakarak
bir buçuk tarikat
üzerinden yeniden
yazmak mümkün.
Nakþibendiye ile
mücadeledir
Cumhuriyet. O
mücadele nedeniyle
Nakþibendiye
metastaz yapmýþ
Nurculuðu
doðurmuþtur.
Nurculuðu bir tarikata
dönüþtüren "Nur
talebeleri" ve daha
çok Fethullahilerdir.
Onlar da tarihsel
misyonlarýný
"hizmet"le, yani Said-i
Nursi'nin fikirlerini
yaymak ile
sýnýrlandýrmýþlardý. O
hizmetin peþinden
giderken baþka
hizmetleri keþfettiler.
Holding oldular, büyük
paralara hükmetmeye
baþladýlar. Böylece bir
tür Vatikan devletine
dönüþtüler. Bunun
onlara yetmeyeceði
belliydi, onlar da
kalkýp devletin
tamamýna el koymaya
kalkýþtý. Darbe
dedikleri bu. Geride
ne kaldý?
Nakþibendiyeden
gelen hafifmeþrep
Necip Fazýl.
Bankacýlýktan þairliðe,
oradan dinciliðe
iktisap etti.
Söylediklerine göre
bu sýçramaya
Nakþibendi þeyhi
Abdülhakim Arvasi'yi
tanýmasý vesile
olmuþtu. Abdülhakim
Arvasi, Türk-Ýslam
sentezinin fikir babasý
olan Seyyit Ahmet
Arvasi'nin babasýydý.
Biraz dinci, biraz
ülkücüdür hazret.”
    Orhan GÖKDEMÝR

(soL)

YENÝ UYGULAMA
Vergi Dairesi Müdürü Kalkanlý, yakýnda
yürürlüðe girmesi beklenen seyrüsefer
vergisinin akaryakýt yoluyla alýnmasý
konusunda açýklama yaptý. Hedefin,
elektronik sistemle kayýt yapýlarak
akaryakýtýn ülkeye giriþinden tüketimine
kadarki tüm aþamalarýnýn takip edilip
vergilendirilmesi, böylece kayýp ve kaçaðý
önlemek olduðunu söyledi. Sigortacýlar
Birliði ile iþbirliðiyle uygulamaya konacak
elektronik takip sistemi sayesinde,
araçlarýn sigorta ve muayene gibi zorunlu
iþlemlerinin yapýlýp yapýlmadýðýnýn da
kontrol edilebileceðini, yazarkasa fiþinde
sürücülere hatýr latma yapýlýp uyarý
verilebileceðini anlatan Kalkanlý, sistemin
tüm bunlara imkan verecek þeki lde
tasarlandýðýný belirtti.

ONU ANASI BÝLÝR

TC Milli Eðitim
Bakanlýðý, imam
hatip liselerine

2018 yýlý için 879
milyon 35 bin TL,
2019 için ise 269

milyon 500 bin
TL'lik bütçe ayýrdý.
Devam eden 128
imam hatip lisesi
inþaatýna 50 yeni

inþaat daha
ekleyecek.

"Esas mesele Sayýn
Akýncý'nýn müzakere

masasýna dönmesi deðil,
daha öteye gidilmesi için
koþullar olup olmadýðýdýr."

Andreas Mavroyannis
(Kýbrýslýrum Görüþmeci)

Bir gün bir çocuk "Kral Allahsýz!"
demeyiversin… Seyreyle gümbürtüyü!
Sýradan dindar bir aileyi (anne,

baba ve reisin talimatý gereði üç
çocuk olsun) ve günlük yaþamlarýný
düþünelim. Bu ailenin günlük iþleri
dini kurallara göre mi yürütülür,
"din ile dünya iþlerinin birbirinden
ayrýlmasý" (oldukça radikal bir
laiklik anlayýþý) ilkesine göre mi?

Örneðin evin bütçesi nasýl
hazýrlanýr? Ayýn sonu nasýl getirilir?
Toplu halde dua ederek mi, yoksa
gelir-gider dengesinin
hesaplanmasýyla mý? Her ayýn baþý
kira için kapýya dayanan ev
sahibine "Allah versin" denilebilir
mi? Ne kadar dua edilirse edilsin
Allah kirayý verir mi?

Aile bireylerinden biri hasta
olduðu zaman "saðlýk duasý"na mý
çýkýlýr, yoksa doktora mý gidilir?

Bilimsel gerekler yerine
getirilmezse, herkes bilir ki, Allah
hasta bireyi virüslerden
korumayacaktýr.

Her türlü dünyevi araç
kullanýlmasýna karþýn sorun
çözülememiþse, Tanrý'ya
baþvurulur. Bu baþvuru, sorunu
çözmek için deðil, soruna
katlanabilmek içindir.

Müslüman ya da deðil, Türkiye
halkýnýn yüzde 99'u laiktir. Din ile
dünya iþlerini birbirinden ayýrýr.

Ayný tezgâhta çalýþan biri dindar
diðeri olmayan iki emekçinin
günlük yaþamýna bakýldýðýnda bu
rahatça anlaþýlýr. Aralarýndaki tek
fark, birinin namaz kýlýp oruç
tutmasý, diðerinin bunlarý
yapmamasýdýr. Birlikte maça

giderler, çilingir sofrasýnda kafa
çekerler, greve çýkarlar.

Siyasal Ýslam halkýn doðal
yaþamýna aykýrý bir zorlama
ideolojidir.

Egemenler iktidarlarýný korumak
için Allah'ý kullanýrlar. Dini ve Allah'ý
metalaþtýrýrlar. Din alýp satarlar, din
tüccarýdýrlar.

Halkýn Allah'a fazla ihtiyacý
yoktur; onu ikide bir rahatsýz etmez.
Allah'ýn dünyevi iþlere
karýþtýrýlmasý ayýptýr . Çaresiz
kalýndýðýnda baþvurulan bir
mercidir Allah katý; o da bir çözüm
mercii olarak deðil, katlanma aracý
olarak.

Allah'a asýl ihtiyaç duyanlar
egemenlerdir. Dindar olduklarýndan
deðil, dinci (din tüccarý)
olduklarýndan.

Dindar emekçilerin Allah'ý
koruyucu, yardýmsever, þefkatli,
adaletli bir Allah iken; egemenlerin
Allah'ý ürkütücü, zorba bir Allah'týr.
Her sýnýf Allah'ýný kendi suretinde
yaratýr.

Allah'ýn "bir" olduðu külliyen
yalandýr. Emekçinin Allah'ý ile
sömürücünün Allah'ý taban tabana
zýttýr. Allah'ýn gerçekten "bir"
olabilmesi için her türlü sömürünün
ortadan kalkmasý gerekir. O zaman
Allah da özgürleþecek ve gerçek
yerini bulacaktýr.

Bir noktadan sonra egemenlerin
Tanrý'sý "isyan edilesi bir figür"
haline gelecektir.

Halk bu Tanrý'ya isyan edecektir.
Tanrý'ya bir þey olmaz; o aradan
sýyrýlacaktýr. Bu isyanýn kime
yöneleceðini anladýnýz siz! Bir gün
bir çocuk "Kral Allahsýz!"
demeyiversin… Seyreyle
gümbürtüyü!

(Bu yazý Ender
Helvacýoðlu'nun abc'de

yayýmlanan "Halka yabancý bir
ideoloji: Siyasal Ýslam" baþlýklý

yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

Türkiye’den manzaralar

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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Merkel'in memeleri,
havadaki eli ve telefonu
2013 yýlýnda Merkel'in gençliðinde çýplaklar

kampýnda çekilmiþ bir fotoðrafý basýna servis
edilmiþti. Ayný dönemde Merkel'in 90'larda neo-
nazilerle çekilmiþ fotoðraflarý da saçýlmýþtý
ortalýða...

Merkel'in çýplak fotoðrafýný Ruslarýn servis
ettiðine yönelik genel bir inanýþ vardý. Doðru da
olabilir, ilerde bu iþin de CÝA'in iþi olduðu ortaya
çýkabilir...

Ayný dönemde Merkel'in cep telefonunu
dinleyen Obama'nýn servis ettirmediði ne malum
bu fotoðrafý...

Suç Ruslarýn üzerine kalmýþtý,
lâkin fotoðrafýn servis edildiði
günlerde Putin Merkel'i ziyarete
gittiðinde çýplak memeleriyle
protestolar gerçekleþtiren
FEMEN'in saldýrýsýna uðramýþlardý...

FEMEN uzun yýllar çýplaklýðýyla
gündemde kaldý, feministler epey

kafa patlattý FEMEN üzerine, saðolsun FEMEN
Ukrayna faþizmi iktidar yürüyüþüne geçtiðinde
kendini ele verdi...

Bu kez memeleri kapalý, yumruklarý havada,
Ukrayna'nýn ünlü Nazileriyle birlikte omuz omuza
katliamlar örgütlerken poz verdiler...

FEMEN'in çýplaklýðýnda mesele ne kadýn
özgürleþmesiydi ne cinsel devrim, ne kadýn
bedeni üzerinde kadýnýn söz söyleme hakký, ne
"Ukrayna bir kerhane deðildir" derken Ukraynalý
kadýnlarýn onurunu savunmak umurlarýndaydý...

Faþizme kök salmýþ bir Ukrayna yurtseverliðiyle
ABD emperyalizminin emrinde Rusya'ya karþý
Ukrayna cephesini açýyorlardý, Ukrayna'yý
ABD'nin kerhanesine ve garnizonuna
dönüþtürüyorlardý...

Emperyalist bir hamleydi çýplaklýklarý, önce ABD
bayraðýyla, sonra Hitler selamýyla poz verdiler...

FEMEN gibi faþizmin öncü kadýn birliðinin
bedeninde ya da Merkel'in baþýna geldiði gibi,
uluslararasý politikada çýplaklýk silahlaþabilir.

Merkel'in fotoðrafý ta baþýndan boþa
düþmüþtü. Bir kere Almanlar böyle þeyleri
umursamaz, bunu Ruslarýn bilmeme ihtimali
olacaðýný sanmýyorum. Fakat en önemlisi, Merkel
bir Alman saðcýsý olarak 1968 hareketinin
Almanya'da gerçekleþtirdiði "cinsel devrim"
sayesinde, cinsel özgürleþme sayesinde bu kadar
kolay atlatmýþtý bu "skandalý". Bir de Clara'lý
Rosa'lý Alman devrimci kadýnlarýnýn mirasý
sayesinde!

Bugün Alman emperyalizminin sesi bir kadýnýn
bedenini bile lanetle andýðý devrimler
özgürleþtirdi...

Merkel gibi aileyi, cinselliði, kadýnýn evdeki
yerini belli kalýplara sýkýþtýran muhafazakâr sað
parti geleneðinden biri iyi atlatmýþtý bu "varta"yý,
Alman 1968'i saðolsun, Rudi'ler, Ulrike'ler
saðolsun...

Trump denilen serseri mayýn faþistinin
Merkel'in elini sýkmaya yanaþmamasý hatýrlattý bu
eski hikâyeyi...

Merkel'in telefonunu dinleyen, çýplaklýðýný pro-
paganda malzemesi yapan, elini sýkmýyor...

7 Nisan 2013 tarihli Birgün Gazetesi'nde bir
sayfayý kesip bir kitabýn arasýnda sakladým.
Türkiye'nin ünlü feministlerinden Gülfer
Akkaya'nýn "Çýplak Merkel" baþlýklý yazýsý.
Yazýnýn haklý yönleri olsa da vardýðý yer midemi
bulandýrmýþtý: Ortadoðulu bir feministin Merkel'e
hayranlýðýný ilan etmesi, liberalizmin akýl
tutulmasýydý...

Yazýda Yunanistan ve Kýbrýs Cumhuriyeti'ne
Merkel'in dayattýðý kemer sýkma politikalarýna
karþý bir tarafsýzlýk takýnýlýyordu. Merkel'in çýplak
fotoðrafý ise Kýbrýs'ta ekonomik olarak zarar gören
oligarklara baðlanýyordu! Rusya çýplak fotoðrafla
intikam almýþ Merkel'den... Bunun üzerine Merkel
ayný günlerde havuzda mayo ile poz vererek bu
Rus oyununu bozmuþ!

Merkel'in çýplak fotoðrafýný anlamsýzlaþtýran
Merkel gibilerin muhafazakâr barikatlarýna
raðmen Almanya'da belli bir raddeye kadar
yaþanmýþ olan kadýn özgürleþmesiydi, Merkellere
raðmen özgürleþen kadýnlar kurtardý Merkel'i...

Erdoðan gibilere ilham olan "evde çocuk bakan
kadýna maaþ baðlama" gibi kadýný eve kapatan
politikalarýn uygulayýcýsý bir Merkel'e hayran olan
Ortadoðulu kadýnlar, sakýn Trump karþýsýnda yine
Merkel'e hayranlýk ilan etmeyin, üzülürsünüz...

Merkel'in havada kalan eli daha çok silahlanma
için imzalar atacak!

dünya kazan, devrim kepçe

Aziz Þah

Erdal Eryener- Lefkoþa Sarayönü, 1969...

Ahmet Karakaþlý

Nazý Subaylarý Start oyuncularýný
ikinci maç öncesi tehdit ederler. Maçý
kazanmalarý halinde sonlarýnýn meçhul
olacaðý konusunda tehdit ederler. Ancak
Sovyet oyuncularýnýn durumu nettir.
Düþmana karþý boyun eðmektense dik
durmayý tercih edeceklerdir. Takýmýn
kaptaný maç öncesi arkadaþlarýna "bazý
þeyler ölmeye deðer" der ve maça
çýkarlar. Ve maç baþlamak üzeredir.
Sahaya hiçbir Start taraftarý alýnmamýþtýr.
Bütün seyircileri iþgal kuvvetleri
doldurmuþtur. Maç öncesi
futbolculardan Nazi Selamý vermeleri
istenir. Ancak futbolcular bütün
baskýlara raðmen Nazi Selamý vermeyi
reddederler. Hakem bile SS Subayýdýr.
Buna raðmen Start 1-0 geriye düþtüðü

maçta 2-1 öne geçmeyi baþarýr ve ilk yarý
bu skorla biter.

Devre arasýnda Nazi subaylarýnýn
tehditleri artar. Ve ikinci yarý baþlar. Artýk
hakem maçýn sertleþmesine izin
vermektedir. Alman oyuncularýn yaptýðý
abartýlý sertliðe müsaade etmektedir. Ýþgal
kuvvetlerinin yaptýðý hiçbir sert hareketi
faul diye çalmamaktadýr. Ve maçýn
sonlarýna gelmek üzeredir ki skor 5-3
Start lehinedir. Ve Startlý futbolcu
Klimenko bütün Alman defansýný
çalýmlayýp kaleci ile karþý karþýya kalýr.
Herkes golü atmasýný beklemektedir.
Ancak Klimenko durur ve topu kaleye
vurmak yerine tam ters yöne orta sahaya
doðru vurur. Bu Almanlar için maçý
kaybetmekten bile daha aðýr bir
hakarettir. Alman hakem maçýn bitmesine
daha olmasýna raðmen maçý orada bitirir.

Þener Ýzmen

Tufan Erhürman, yerli bir Kanal da
konuk...

"Kesinlikle, sistemin deðiþmesi lazým.
Hangi parti gelirse gelsin hiçbirþey
deðiþmeyecek." Ýlave etti " Tuðrul
Türkeþ, ihalelerin Ankare'de açýlmasýnýn

Sebebinin, Kýbrýs'taki ihalelerin þaibeli
olduðunu ve rüþvet söylentilerinin

gözardý edilemeyeceðini
söyledi...Güzelyurt'taki Hastane ve
Cratos otelin

Elektrik faturasýnýn silinmesinin

rahatsýzlýk yarattýðýný nazik bir dille ifade
etmiþ...

yani diyor ki Erhürman:
1- Artýk partilerin palavralarýna

kanmayýnýz... sistem bizi bizde
sizi esir ettik...bu ülkeyi yaþanmaz hale

bizler getirdik...
2- Rüþvet illeti ile itibarýmýzý iki paralýk

ettik....
yani 40 yýldýr bizleri perisan eden sistem

ve aç gözlü
politikacýlarýn farkýna yeni yeni

varýldý...
E.... Günaydýn yahu...

Ayþen Daðlý

BÝR ÞEY
bir þey var
hiç vazgeçmeyecek gibi
anlaþýlmaz olmaktan
bir þey var
intihar reklamý yaparken,
araya hayat sýkýþtýran
ah sen, bir þey
hesaplaþmamýz bittiði gün
kalmayacak dönecek köþen
ve ben çok güleceðim
arkamda býrakýp seni
dünyayla yuvarlanýrken

***

Ahmet Sanverdi

Bir elinde cýmbýz bir elinde ayna
umurundaki mi dünya.Diye bir
parça vardý.Tam bizlik yani tam
biz sosyalistler için bestelenmiþ
muazzam bir þarký.Neden mi?
Þimdi ordan birileri çýkýp"hadi be
ordan biz sonuna kadar
devrimciyiz" kliþeleþmiþ sözü
söyler kesin.Ya da bahattin abi
mangalýn baþýnda yaný baþýnda
bir duble rakýsý "yaþasýn
özgüükkk"diye yarý mayhoþ bir
kafayla naralar atacaktýr.Arkadaþ
kuzularýn sessizliðine bürünmek
neden? bu semekeþlik niye? Che
yattýðý yerden kalkýp size devrim
müjdesi mi verdi? ya da Fidel
size"siz rahatýnýza bakýn devrim
bizim iþimizdir"mi dedi.Ya sol
cidden tarih oldu ya da biz
solcular çoktan tarih olduk.O
zaman ne Saray'a, ne saray
padiþahýna söz etmeyin.Rahat
býrakýn saltanatýný, iliþmeyin.Açýn
zivanýyalarý, rakýlarý, þaraplarý ve
kapitalizmin, faþizmin,
emperyalizmin þerefinede biz
kadeh kaldýralým ve kahrolsun
devrim, kahrolsun sosyalizm,
kahrolsun proleter diktatörlük
diye çýðlýk atalým.

***

Semen Yönsel Saygun

1.Kadýna Yönelik Þiddet
Çalýþtayý'nýn en sürpriz ismi hatta
yýldýzý bence Milli Eðitim Bakaný
Özdemir Berova idi.Þiddet
konusunda mutlaka önlem
alýnmasý gerektiðini söyledi. Tam
ciddiye alacaktým ki bir gülme
tuttu beni. Sayýn Berova
okullardaki þiddet olaylarýnýn
durdurulmasý için ne çözüm
üretmiþ bu güne kadar?  Mesela
Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'nde bir
kadýn öðretmen þiddete
uðradýðýnda ne yapmýþ?
Dipkarpaz Ýlkokulu'nda müdür
öðretmenlere mobbing
uyguladýðýnda ne yapmýþ? Bir
öðretmen öðrencisini öldüresiye
dövdüðünde ne yapmýþ? Hangi
öðretmene öðrencisine þiddet
uyguladýðý halde ödül vermiþ?
Hangisine uyuþturucu alma,
verme, tasarruf suçlarýndan
yargýlandýðý halde disiplin
soruþturmasý bile yapýlmamýþ?
Okullardaki tacizi, mobbingi
durdurmak için ne yapmýþ, hangi
önlemleri almýþ? Eskiler bu gibi
durumlar için birçok güzel söz
söylemiþ. Onlar geldi aklýma
güldüm.

Seyhan Ýbrahim Yýldýrým
Istediginiz kadar kendi insaniniza aptal deyin,trol web
gazetelerinden sahte paylasimlarla pes dedirtin.T.C'nin onunde
2 secenek vardir;1-RTE ve 2-CIA'nin kurduttugu,52 senede
tum iktidarlarin bastaci yaptigi,Kenan Evrenin yucelttigi
sinsice her yere girmis olan ve hala her kurumda var olan
Ataturk Turkiyesinin en buyuk sinsi dusmani FETTO.CHP
sayesinde 3. Bir tercih yok.gerisi martaval.Birine oy
toplamiyorum,analizim bu.....

Taner Ulutas

Dostlarýmýz, arkadaþlarýmýz, bizi
sevenler yaptýðýnýz programlar ile bizim
televizyondaki sözcümüz ve dilimiz
oluyordunuz. AS TV kapandý bizim de
aðzýmýz kapandý. Derdimizi kimseye
anlatamýyoruz. Ne zaman Televizyon
programlarýna baþlayacaksýnýz diye
soruyor. Toplu bir yere gittiðiniz zaman.
Veya bir dost sohbetinde bulunduðunuz
vakit. Veya sosyal medyada hep bu
sorular ile karþý karþýya kalýyoruz. Evet

bu sorularýn cevabýný þimdi verelim
istiyorum. Kanal T sahibi ve idarecisi
Sibel Tatar hanýmefendi ile bugün bu
konuda bir ön görüþme yaptýk.
Saðolsun Kanal T kapýlarýný bize açtý.
Kanal T'nin programlarý yoðun. Bu
nedenle önceleri daha az ancak
sonrasýnda artýrarak programlara
baþlayacaðýz. Ve sonunda her gün
eskiden olduðu gibi akþam üzerleri
sizlerin sözcüleri olacaðýz. Yakýnda
hasret bitiyor. Kanal T'de buluþmak
üzere diyelim.

Selim Sayari

Çeþitli suçlardan defalarca hüküm giymiþ yeteneksiz bir bar þarkýcýsý tamamen ticari
maksatlar için gözünü 18 Mart'a dikiyor ve bir marþ söylüyor. Ayný maksatlardaki bir
kaz-te de bunun yayýlmasýna aracý oluyor. Buraya kadar her þey normal, sorun yok.
Sorun bu tezgaha gelenlerde, bunu yiyenlerde ! Meseleyi anlamak için en
yakýnýnýzdakine bakýn. Mesela iþe kendinizden baþlayýn. Ayýn ve yýldýzlarýn parladýðý,
güneþli bir gün diliyorum. Bol bol kahve için.
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3. Böbrek Hastalýklarý Farkýndalýk Yürüyüþü -  Diyaliz ve Böbrek Hastalarý Dayanýþma Derneði 3. Böbrek Hastalýklarý Farkýndalýk Yürüyüþü'nü
dün gerçekleþtirdi... Arasta'da temiz bir çevre ve saðlýklý bir yaþam için Yeþil Barýþ Hareketi, Umut Tenekeleri Projesi olan Lefkoþa Geri Dönüþüm Festivali baþkenti
renklendirdi... Yürüyüþte “böbreklerimizi koruyalým” pankartý taþýndý. Halka 'su' içmenin önemini hatýrlatmak için su ikram edildi.
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Afrika dahil bütün kara parçalarýnda
rrrrr Hüseyin Bahca

huseyinbahca1989@gmail.com

Deniz Feneri

Gecenin kara ovasýnda yýldýz aðacýnýn
ýþýktan gölgesine yummuþum gözlerimi…
Düþümde bir düþ sürüsünü güdüyordum.
Kavalýmýn naðmelerini sahiciymiþ gibi
duyuyordum. Kendi kavalýmýn metanetiyle
göðüs göðüse çarpýþarak bir yerlere
gidiyordum...

Rüya bu ya!
Arap Ahmet'te durmuþum. Epeyce yol
tutturmuþum. Ne aradýðýmý bilmeden
geldiðim yerde aradýðýmý bulmuþum.

Gözlerinin bin yýllýk zeytin siyahý vücut
bulmuþ parantez heybeli kadýn, karþýmda
belirmiþ de aklýmýn bütün dizginleri koparak
deli taylarým daha daha delirmiþ.
Ona bir kez bakan zat en kuytu zamanlarda
olup biteni avcunun içi gibi bilirmiþ.
Gördüðünün gerçek olmasý için yalan
ömrünü bir celsede verirmiþ!

Yüzü, gecenin rengine anlam veren Ay'dan,
yýldýz yýldýz süzülen ýþýklý bir nehir. Saçlarý
kâinat þairinin yazdýðý en destansý þiir.
Dudaklarý, yaðmur sonrasý ýþýyan
gökkuþaðýndaki bütün renklerin kývrýmý.
Nasýl anlatsam da, anlatýlamayacak kadar
güzel bir þeyin güzelliðini ifade edebilecek
kelimeleri ayný cümlenin içinde toplasam…
Rüya bu ya!
O da oradaymýþ
Parantez heybeli kadýn!

Oturmuþum yorgun bacaklarýmýn diz
çökümündeki surlarýn gediðine.
Yanýma iliþivermiþ titrek bir serçe yavrusu
kadar narin. Hemen sol yanýmda. Volkan
ifrazatýyla yanýp kül olan yüreðimin bir þiir
kenarýnda…
Rüya iþte…
Ne söylesem revaymýþ dinleyene…

Karþýmýzda gökyüzünden bozma bir sahne,
sahnede aksakallý iç ses þairi!
Beraberinde, türkü kuþatmasýnda mertçe
çarpýþan þiir neferleri. Ölü düþler
hengâmesinin hemen yamacýnda. Cesur,
maðrur ve de oldukça dertli…
Gözler sahnede akýp giden çaðlayanýn dalga
köpüklerinde.
Bense bir türkü tutturmuþ giderim kendi
selimde…
Sanki zaman durmuþ. Koca gökyüzü
bomboþmuþ. Yanýmda, parantez heybeli
kadýn. Ben dalmýþým! Ummakla bulmak
deryasýnýn amansýz kulaçlarýnda baþýboþ
dolanmýþým.
Rüya bu,
Ne kadar kanadýysam hepsini içime
akýtmýþým…
Ýþi zor bu parantez heybeli kadýnýn!
Sað yanýnda ben! Kýrýlganlýðýnda buz
tutmuþ bir göl yataðýnýn çatlamýþlýðý…
Sol yanýnda köpüklü dalgalarýyla kaya
söken hýrçýn bir nehir. Peþinde cüssesinden
kalýn bir gölge gibi hayat, heybesinde
katýksýz dünlerden kalma zehir…

Ýþi zor parantez heybeli kadýnýn…
Her þey güzel onun gözünde.
Ne var ki yasak elma aðacýnýn yetmiþ yedi
renk meyveleriyiz.
Caiz deðilse de bir diþ ýsýrýk, sofrasýz
hanelerin gönüllü bekçileriyiz.
Rüya bu iþte
Dinleyen beri gelsin…
Tanrýnýn elçisi huzuruna çaðýrmýþ
Nurdanlýklarýn aydýnlattýðý cennet
bahçelerinde kývrýlan yollarýn ardýndan,
ýrmaklarýn fon müziðinde uzanan bir sokak
Öyle bir rüya ki bu, uyanmak istemezsin
gözlerinin yumuðundan.

Bir garip derviþ, derviþ ki tanrýnýn elçisi imiþ,
bana þöyle hitap etmiþ;
Ey yüreði köz olmuþ ölümlü kiþi!
Bu kadar yanmak için niye acele edersin?
Ben hemen konuya girmiþim…
Not: Normalde karþýlaþsan kekeme olur

konuþamazsýn.
Demiþim ki;
Ey Erenler! Ben yanmayayým da kimler
yansýn? Her þeyimi paylaþýrým… Gözümün
ferini. Alnýmýn terini. Yüreðimin yerini.
Elimin emeðini. Aþýmý, yemeðimi…
Her þeyimi paylaþýrým!
Zalim de olsa paylaþýrým, mazlum da olsa
paylaþýrým.
Ama parantez heybeli kadýnýmý, o ay yüzlü
malum kiþiyi nasýl paylaþayým baþkalarýnýn
cüretkâr gözleriyle?!

Derviþ aksakallarýný sývazlayarak ve
acýyarak bana seslenmiþ;
Ey oðul!
Bir þeyi paylaþabilmen için o þeyin sana ait
olmasý gerekmez mi?
Sen senin olmayaný nasýl baþkalarýndan
esirgersin?!
Þimdi rüya bu ya... Güya
Ben biraz sinirlenerek erenlere çýkýþmýþým;
Eren dede!
Bak dedeciðim!

Ben en zorlu zirvelerden koparak yardan
aþaðýya yýka döke çýðlayan tonlarca karýn
eriyip karýþtýðý nehirlerin, ormanlarýn en sote
yerinde payýma düþeni kadarýyým.

Ben kendi halinde akýþan bir dere yataðýyým.
Sularým berrak ve de serindir. Ýçimde her
þekilden çakýl taþlarým, kývýl kývýl balýklarým
vardýr.

Ay yüzlü malum kiþi de mevsimde bir gelip,
kýyýlarýmda dolanýrken suyumdan yudum
alýp serinleyen, berrak sularýmda bana bakýp
kendini gören, çakýl taþlarýmý kalp þekillerine
benzeterek oyunlar oynarken balýklarýmla
dertleþen, narin ürkek ve orman gözlü bir
ceylandýr…

Ne var ki orman karanlýk sýð ve tehlikelerle
doludur. Bazen ava çýkmýþ çakal sürüleri
çamurlu patileriyle girip kirletirler suyumu.
Oradan biliyorum.

Sen dersin ki Ceylan suyundan bir yudum
içti diye Çakal'a yem olmasýn! Bu devran
böyle dönmesin!
Ben derim ceylanýma pençe atacak olan
çakalý derinime çeker boðarým!

Anlýyorum dedi. Ermiþ yüzünde,
anlayamadýðýmý anlatamadýðým þeyleri
anlamýþ gibi bir ifade vardý…

Ey oðul dedi;
Peki bizden muradýn nedir?
Derin bir iç çekerek sýraladým muradýmý;

Ey Erenler,
Dilimde mühür var
Derdimi söyleyemem

Sözlerim yankýsýz zindanlarda mahpus
Bin kýrbaç yesem
Aman dileyemem
Susmalarým son söze mahsus
Türkülerim
Teli kopuk sazlarýn salkýmýnda
Þiirlerim pusulasýz yollara revan
Odur ki hâlim
Dil çaresiz

Gözlerim karanlýða sürgün
Güneþe kör olmak evladýr
Gözlerine bakamamaktan
Bir güzeller güzelinin
Karanlýklarýn uçurum boylarýnda
Yüreðine sýðmaz bir tay gibi
Dellenmem bundandýr
Odur ki hâlim
Göz çaresiz

Ellerim kördüðüm
Yazý tutmaz
Þiir dökmez
Uzanýp cesaretin deminde
Ellerine dokunamamak sürgünü
Bir güzeller güzelinin…
Nasýrlarýn çürüttüðü yaralarý
Ýflah olmaz
Kalemi kýrýk
Ýnfazý buruk
Odur ki hâlim
El çaresiz

Muradýmý soranlara
''Ben en derin kesiklerine
Yüreðimdeki uçurumlarýn,
Ateþte kavrulmuþ tuz basmýþým.
Yaram yar olmuþ
Yaralanmýþým…''
Diye söylerim.

Bilirim ki
Zamana hüküm geçmez
Akrep Yelkovan'a yâr olmaz
Bir aþk öncesine alabilsem
Anlardan o âný
Silkelerdim keþkeler aðacýnýn
Bütün kurumuþ dallarýný

Anladým ki bu yarenlik
Bin yýllarýn suçu
Eyy daraðacýmýn göçer kuþu

Odur ki hâlim
Aþk çaresiz
….
Sonra dönüp erenlere bir baktým, bütün
sakallarý dökülmüþ!
Eyyyoðuuuul dedi.
Allah yardýmcýn olsuuuuun!  Allah
yardýmcýn olsun.

Tam o sýrada uyanmýþým…
Rüya iþte.
Aþk rüyasý.

SEVGÝLER
-Arabam fazla sallýyordu, ben ise

servis ettirmeye korkuyordum. Bir
ay, iki ay derken makinistime
götürdüm. Ben servis sevmem, süslü
laflar, kalem kalem parça tutarlarýný
görmek istemem. Ben makinist
severim. O bana sövsün, ben ona
söveyim. Pis dedikodu yapalým
isterim. Gözüm arkada kalmasýn,
beni gazzýklamasýn isterim. Evet,
öyle bir makinistim var. Et' senin
kemiði benim dedim. Mýsmýl gitsin
beni sallamasýn dedim. 'Yürü be
p......' diye beni paketledi. Herþey
yolundaydý. Arabaya baktý ve iki gün
sonra acý haberi verdi; Lefkoþa
çukurlarýna düþmekten arabanýn
oynar bacak süspansiyonu kýrýlmýþ.
Hemde geçen hafta okkalý bir
seyrüsefer parasý vermiþken. Biraz
hak, biraz adalet dedim. Makinistim
de üzüldü, ilk kez sövmedi. Yere
baktýk, isyanýmýz içimizde,
hüznümüz gözlerimizde, ýþýðýmýz
umudumuz gizlenmiþ bir yerlere.

-Yeni bir mutluluk yaþamak için,
mevcut mutluluðu bozmaya hiç
gerek yok ki. Mutluluða mutluluk
ekleyebilir, hissine yön verebilir, onu
geri göndermeyip yaradýlýþýna sahip
çýkabilirsin. Günün sonunda, sana bir
tek sen kalýyor.

-Herþey gönlünce olsun diyerek
sevmeye baþlayýnca neler ýþýldýyor
hayatýnda neler.

-Yeni bir hobim var, umarým erken
zamanda vazgeçerim. Alkol
satmayan markete, ama kola
satýyorsunuz dememle baþladý.
'Neden?' dedi. Çünkü onun içinde
yarým bardak þeker var,
iktidarsýzlýða, diyabete, kansere yol
açar dedim. Adamý sorular içinde
býrakýp 'umarým doðru yolu
bulursun' bakýþý atýp kaçtým. Þimdi
de aynisini berberde yapýyorum.
mütemadiyen hepsinde haber kanalý
var ve siyasiler halký korkutmakla
karýþýk azarlýyor. 'Abi sence bunlar
televizyon aracýðýyla beynimize bir
þey sokmaya çalýþýyor gibi? Sence?'
diyorum gayet sakin. 'Doðru' diyip
çýraðýna deðiþtirtiyor kanalý. Sanki
kendi açmamýþ gibi hafiften kýzýyor
da çýraða. Her 15 günde bir farklý
berber bulup deniyorum, sonuç hep
ayni. Ýstersen dene.

-Dünya bazen daha güzel bir yere
dönebilir. Bir oda dolusu aðýr abi,
gelenek görenek hiç eðlenmeden
ahkam keserse, o odaya rengarenk
ýþýklar dolsa. Bu bir UFO'nun ýþýðý
olsa içinden bir uzaylý inse, bu abilere
kil maskesi sürse. Sonra onlarýn
yüzünü lavantalý su ile ýslatýlmýþ
mikrofiber bez ile silse. Gözenekler
bir açýlsa, kafalar ferahlasa. Dünya
daha yaþanýlýr bir yer olur mu olmaz
mý? Çok da güzel olur.

Sevgiler.

Halil Aða

AÞK RÜYASI Ýsmail
BOYRAZ
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AYRAÇ  /

Gazap Üzümleri
John Steinbeck

Ýnsan demek bu demek: Bir duvar
yapmak, bir ev, bir baraj kurmak, ona
insandan bir þey katmak, demek, o
duvardan, evden,barajdan da insana
bir þey katmak.Aðýrlýk kaldýra kaldýra
sert kaslar edinmek,düþüne düþüne
net çizgi ve þekiller bulmak.Çünkü
insanýn bu evrendeki organik olsun
inorganik olsun,baþka hiçbir þeye
benzememesinin nedeni,yaptýðý iþin
ötesinde geliþmesidir. Kavradýðý
þeyleri basamak olarak kullanýp
yükselir,yapýtlarýnýn çok ilerisine
varýr.Þunu söyleyebilirsiniz insan
için:Kurumlar deðiþip yýkýldýðý
zaman,düþünce okullarý, felsefe ve
inançlar, kimi milliyetçi, kimi
dinsel,kimi ekonomik konuda dar ve
karanlýk düþünce yollarý önce geliþip
sonra parçalandýðý zaman,insan ileri
doðru uzanýr,sendeler,acý duyar,bazen
de hatalar yapar.Adýmýný attýktan
sonra bazen gerisin geri gidebilir
ama,en fazla yarým adým geriye kayar,
asla bir adým geri kaymaz.Kesinlikle
inanabilirsiniz buna.
Kapkara uçaklardan atýlan bombalar
pazar yerinde patladýðý zaman,
tutsaklar domuzlar gibi birbirine
sokulduklarý zaman, ezilmiþ vücutlarýn
kanlarý tozlarýn üstünde pis pis
süzüldüðü zaman bunu
anlayabilirsiniz. Bunu ancak böyle
anlayabilirsiniz: Eðer ileriye doðru
adým atýlmasaydý, eðer insanlarda
ilerleme açlýðý olmasaydý, bombalar
patlamaz, insanlar birbirlerinin
boðazlarýna sarýlmazlardý.
Bombardýman uçaklarý var olduklarý
halde bomba atmazlarsa asýl o zaman
korkun... Çünkü, her bomba, o ruhun
hâlâ ölmediðini ispatlar. Ve büyük mal
sahipleri varken, grevlerin
durmasýndan korkun... Çünkü, her
yenilen küçük grev, atýlan adýmýn
atýldýðýný ispatlar. Özellikle þunu
unutmayýnýz ki: Ýnsanýn kendisi, bir
ülkü uðrunda ýstýrap çekmez ve
ölmezse korkun, çünkü bu tek nitelik,
insanýn temelidir ve bu tek nitelik,
insaný evrendeki bütün öteki
þeylerden ayýrýr.

…

KALBÝMÝN EN SOYKA YERÝ

FIRTINA
Bir deli fýrtýna
Penceremin yüzüne gülümsüyor

Parmaklýklar ardýnda

Derin, düþünceli gözlerim

Geçmiþimi, çocuksu sevincimi geri verin bana

Ben yaþamayý özledim

Þu kelepçeleri çözün

Hüzün yüreðim

Hangi yerden geldin ey deli fýrtýna

Hangi çocuðun dizlerindeki heyecan izini anlatýyorsun

Kim bilir belki de hangi yetiþkinin
yorgunluðu var sözlerinde

Nereden geldin nereye gitmeyi planlýyorsun

Benim kendime dahi hayrým yok artýk

Yorgunum, düþerim, umudum yenik

Yorgunum ey deli fýrtýna

Kalbimin gözleri kanlý

Yadýrganmýþ bir mahkumum ben

Sanma ki pes ettim fýrtýna

Sadece yorgunum diyorum

Bir çocukluk masumiyeti üzerimde

Önem vereceksen gel

Yoksa gülümseme artýk

Caným acýyor fýrtýna

Mehmet

Orhunöz

XXIII.
Sýrtsýz býçaklarýn yeþerebildiði

ormaný al gözüne
bu her þeyden çok daha dar
fakatfazlacadýr her þeyden

Ýlla gýrtlaðýný kes demiyorum
susuzluktan kalan dudaklarýmda

çatlak ve en kliþesi
sen geçen romantizmlerin

unuttun mu bakire…
vajinandaki ince damar sýrattan kalýndý

…ve tanrý eski kulaðý kesiklerden
hile yapmaya devam edersek…

Korkmadýðýmý sen de biliyorsun
madonna gözüme

sýrtsýz býçaklarýn dahi kesildiði
yasak ormanlarý aldým

Bu her þeyden çok daha geç fakat ilkidir
aldanan insanýn aþklarýndan beri,

her þeyden!

Ali Can
(Devam edecek…)

KIBRIS SANATÇI VE
YAZARLAR BÝRLÝÐÝ'NÝN

DUYURUSUDUR:

21 MART DÜNYA ÞÝÝR GÜNÜ
ETKÝNLÝÐÝ

YER : Buðday Camii -Maðusa/ Suriçi
SAAT : 18.00

PROGRAM AKIÞI:
18.00-19.00 Konuk þairler Orhan Alkaya, Sina Akyol
ve KSYB üyesi þairlerin kitap imza vakti… 19.00 Açýþ
Konuþmalarý... KSYB Baþkaný Zeki Ali ve Maðusa
Belediyesi Baþkaný Ýsmail Arter…
Kýbrýs Sanatçý ve Yazarlar Birliði üyesi þairlerin þiir
okumalarý… Konuk þairlerle söyleþi ve konuk þairlerin
kendi þiirlerini okumasý…
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Yusuf Tandoðan
Eczanesi: Yýldýrým

Beyazit Sok. Cafe Biyer
Karþý Yolu Gloria Jeans

Karþýsý Dereboyu
Tel:2272350

Zehra Eczanesi: Þht.
Kemal Ünal Cad. No:11

Taþkýnköy-Metropol
Yolu Tel:2255947

Maðusa
Ada Eczanesi: Salamis

Yolu-Sakarya
Dükkanlarý No:3

Tel:3653130
Kunter Güven

Eczanesi: Topkapý Sok.
No:2 (Kunter Güven
Hastanesi Karþýsý)

Tel:3661909

Girne
Mehmet Güven

Eczanesi: Namýk Kemal
Cad. No:59/G Yukarý

Girne Yazýcýzade
Camisi Yaný (Türk

Mahallesi) Tel:8152190
Nazým Varýþ Eczanesi:

Karaoðlanoðlu Cad.
Yayla Mahallesi No:149
Alsancak Tel:8213088

Güzelyurt
Sevil Eczanesi: Ecevit

Cad. No:53 Tel:7143591

Yukarýdan Aþaðýya:

Soldan Saða:

1-Bir devletin kendi
ülkesinin sýnýrlarý
dýþýnda egemenlik
kurarak yönettiði,
ekonomik veya siyasal
çýkarlar saðladýðý ülke,
koloni. Göçebelerin
konak yeri. 2-Türk
kadýn pop sanatçýsý. Bir
kimseye veya bir
aileye kendi adýndan
ayrý olarak sonradan
takýlan, o kimsenin
veya o ailenin bir
özelliðinden
kaynaklanan ad.
3-Yayla, diz üzerinde
çalýnan, üç telli küçük
bir çalgý (çoðul). 4-Ters
okunuþu "Büyük erkek
kardeþ". Sýký
dokunmuþ bir tür
pamuklu kumaþ.
Vilayet. 5-Baþka bir
zamana býrakmak,
tehir etmek. 6-
Ýridyum'un kýsaltmasý.
Taneli veya un gibi toz
durumunda olan þeyleri yabancý
maddelerden ayýklamak veya incesini
kabasýndan ayýrmak için kullanýlan
araç. Söz, lakýrdý. 7-Hacýlarýn Kâbe'de
giydikleri beyaz üstlük. Belli amaçlarla
kurulmuþ konutlar topluluðu. 8-Ayný
dinin içinde, tasavvufa dayanan ve bazý
ilkelerle birbirinden ayýran, tanrýya
ulaþma arzusuyla tutulan yollardan her
biri. 9-Kullanma süresi. Yýkanmak için
kullanýlan bitki telleri demeti. Uzaklýk
bildirir. 10-Tugayla Kolordu arasýnda
yer alan birlik. Ýslamýn beþ þartýndan
biri. 11-Ters okunuþu "Sözünde ve
davranýþlarýnda doðruluktan
ayrýlmayan kimse". Cepte taþýnan,
içine para konulan, kumaþtan veya
örgüden küçük torba.

BULMACA
Hazýrlayan: Osman Levent

(leventosman@yahoo.com)

1-Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan
kimse. Bir yerde oturma. 2-Türlü,
önemsiz, ufak tefek þeyler. 3-Yapýlarýn
planýný yapýp bunlarýn
gerçekleþmesini saðlayan kimse. Bir
topluluk veya bir toplum içinde bir
kimsenin durumu veya kazandýðý
saygýnlýk. 4-Aza. Eski dilde "Bir haberin
aðýzdan aðýza yayýlmasý, yaygýn
söylenti". 5-Tahta yüzeyleri pürüzsüz
duruma getirmek, biçim vermek için
marangozlarýn kullandýðý araç (çoðul).
Vurgusuz soru eki. 6-Derviþlerin 40
gün süre ile kendilerine uyguladýklarý
zahmetli ve perhizli dönem. Ters
okunuþu "Akýl hastasý". 7-Sýnav veya
yarýþma yoluyla en iyileri seçmek. Öç
almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. 8-
Bilim adamý. Katýþýksýz, halis. 9-Ters
okunuþu "Müzikte sesin
yankýlanmasý". Seçkin. Helyum'un
kýsaltmasý. 10-Bir yolu veya geçidi
kapamak için her türlü araçtan
yararlanýlarak yapýlan engel.
Genellikle içine sulu þeyler konulan
metal kap. 11-Avrupa
Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý.
Kadýnlarýn sokakta giydikleri, mantoya
benzer, arkasý bol, yakasýz, eteklere
kadar uzayan üst giysisi.

Önceki bulmacanýn çözümü
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3.615 3.650 3.880 3.920 4.460

DOLAR          EURO              S.T.G.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI

4.520

  Alýþ           Satýþ       Alýþ           Satýþ        Alýþ           Satýþ

Ýlanlarýnýz
için

22 71338’i
arayýnýz...

Ýhale Sýra No :  005/2017
Ýhale Makamý : Girne Belediyesi
Ýþ Konusu : Girne Belediyesi Hizmet Binasý, Kültür Merkezi ve

Rekreasyon Düzenleme Projesi için hazýrlanan þartname ve detaylara uygun olarak
teklif kabul edilecektir.

Geçici Teminat : 20/2016 sayýlý Kamu Ýhale Yasasý’nda belirtilen geçici
teminat miktarlarý geçerli olacaktýr. Teminat olarak, Banka Teminat Mektubu ve/veya
Girne Belediyesi’ne yatýrýlacak para karþýlýðýnda alýnacak makbuz geçerli olacaktýr.
Banka çeki kesinlikle kabul edilmeyecektir. Verilecek teminatýn süresi 45 (kýrk beþ)
günden az olmayacaktýr. Yeterli teminat miktarý ve süresi olmayan ihale katýlýmcýlarýnýn
teklifi deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

Ýhale Dosya Bedeli : 7.500 TL.

Ýhale Þartlarý : 1) Ýhale dosyasý, Belediye Veznesi’ne yatýrýlacak 7500
TL. (nakit veya günlük çek) karþýlýðýnda en geç 24 Mart 2017, Cuma günü mesai
bitimine kadar, Girne Belediyesi Mali Ýþler Birimi’nden alýnabilir.

2) Ýhale dosyasý ve ihale dökümanlarýna www.girnebelediyesi.com adresinden
ulaþýlabilir. Bu dökumanlar yalnýzca fikir edinme amaçlýdýr. Ýhale katýlýmcýlarý, ihaleye
katýlmak için ihale CD dosyasýný (Compact Disc olarak) Girne Belediyesi Mali Ýþler
Birimi’nden almalarý gerekmektedir.

3) 31 Mart 2017, Cuma günü saat 09:30’da teklif verecek müteahhitler Girne
Belediyesi Hizmet Binasý, Kültür Merkezi ve Rekreasyon Düzenleme Projesi’nin
yapýlacaðý alanda toplanacak ve Ýdare’nin görevlendireceði personel ve/veya proje
müellifleri ve/veya idare danýþmaný ile iþ güzergahýný yerinde inceleyip katýlým
tutanaðýný imzalayacaklardýr. Belirtilen yer ve saatte ziyarete katýlmayýp, katýlým
tutanaðýný imzalamayan müteahhitler yer ziyaretine katýlmamýþ sayýlacak ve teklifleri
deðerlendirilmeyecektir.

4) Teklifler en geç 21 Nisan 2017, Cuma  günü saat 09:30'a kadar Girne Belediyesi
Leymosun Kültür Evi’ndeki teklif kutusuna kapalý zarf olarak atýlmalýdýr.

5) Ýnþaatlarla ilgili teklif verecek müteahhitlerin 19/1998 sayýlý “Yapý Ýnþaat Ýþler
Müteahhitleri Kayýt ve Denetim Yasasý” gereðince Encümene kayýt þartý gerekmektedir.
Bu ihale için Yapý Ýnþaat Ýþler Müteahhitleri teklif verebilecektir.

6) Ýnþaatlarla ilgili müteahhitlerin Ýnþaat Encümeni Baþkanlýðý’ndan Yapý Ýnþaatý
için  1. Sýnýf karnesi olmasý gerekmektedir. Güncel karnesi olmayan müteahhitlerin
teklifleri kabul edilmeyecektir.

7) Ýhale Deðerlendirme Komisyonu ve/veya Belediye Meclisi en düþük ve/veya
herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluðunda deðildir.

8) Ýhale ile ilgili deðerlendirme 20/2016 Sayýlý Kamu Ýhale Yasasý’nda ve Özel Ýdari
Þartname’de belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak sonuçlandýrýlacaktýr.

Ýlgililere saygý ile duyurulur.

GÝRNE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI.

GÝRNE BELEDÝYESÝ
HÝZMET BÝNASI, KÜLTÜR MERKEZÝ VE

REKREASYON DÜZENLEME PROJESÝ ÝÇÝN

TEKLÝF KABULÜ
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KÝRALIK
ARANIYOR

Eþyalý-Eþyasýz-
Müstakil-Daire-Villa

0548 8533845
gudevrim60@hotmail.com

Yenicami þampiyonluða koþuyor
K-Pet Süper Lig'de lider Yenicami

23'üncü hafta maçýnda baþkentte
Binatlý'yý konuk etti.

Þampiyonluk yolunda ilerleyen
lider Yenicami rakibini 4-0 maðlup
ederek emin adýmlarla hedefine
ilerlemeyi sürdürdü ve þu anda maç
fazlasýyla en yakýn rakibinin 18
puan önüne geçmiþ oldu.

Yenicami'de golcü futbolcu John
da ligdeki 5 haftalýk suskunluðu
attýðý 3 golle bozmuþ oldu.

20.dakikada ceza sahasýnda
John topu filelere göndererek
takýmýný 1-0 öne geçirdi.

35.dakikada kornerden gelen
topta Erbay ayak koyarak topu
filelere gönderdi ve takýmýný 2-0 öne
geçirdi.

Ýlk devre 2-0 Yenicami
üstünlüðünde sona erdi.

78.dakikada ani geliþen Yenicami
ataðýnda topla buluþan John
kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü
golü kaydetti: 3-0.

86.dakikada ceza sahasýnda
John düzgün bir vuruþla takýmýný
4-0 öne geçirdi.

Karþýlaþma 4-0 Yenicami
üstünlüðünde sona erdi.

Deðirmenlik
umutlarýný sürdürdü

Deðirmenlik: 3
Maðusa Türk Gücü: 1

Yer: Deðirmenlik Sadýk Cemil Stadý
Hakemler: Mehmet Sezener, Ali

Akçýnar, Ömer Doðru
Deðirmenlik: Çayan, Sercan,

Burçin, Rifat, Yusuf, Haþim, Miranda
(Dk.90+1 Emre Ýmam), Fehim, Yaþar
(Dk.83 Uður), Ümitcan, Victor

M.T. Gücü:  Türkkan, Hasan (Dk.59
Uvanç), Okan, Lewis, Louka, Sami,
Yasin (Dk.83 Ali Ýmam), Mehmet Gürlü,
Kaan, Mehmet Çil, Ýbrahim Kabore

Goller: Dk.36-Dk.88 Miranda, Dk.86
Victor (Deðirmenlik) Dk.66 Yusuf
(kendi kalesine) (M.T.Gücü)

Deðirmenlik Sadýk Cemil Stadý'nda
oynanan karþýlaþmada Deðirmenlik
konuk etiði MTG'yi 3-1 maðlup ederek
önemli bir 3 puan aldý.

34.dakikada Haþim'in saðdan
ortasýnda Victor'un kafa vuruþunda top
az farkla üstten auta gitti.

36.dakikada Victor'un kafa ile indirdiði
topta Miranda yerden bir vuruþla rakip
fileleri havalandýrdý: 1-0.

38.dakikada Ümitcan'ýn ceza sahasý
dýþýndan þutunda topu kaleci iki hamlede
önledi.

Ýlk yarý 1-0 Deðirmenlik üstünlüðünde
sona erdi.

53.dakikada Victor'un ceza sahasý
dýþýndan þutunda top direðin yanýndan
az frakla uta gitti.

59.dakikada Mehmet Çil'in ceza sahasý
üzerinden þutunda kaleci topu son anda
kornere çeldi.

66.dakikada soldan Uvanç'ýn ortasýnda
Yusuf ters bir vuruþla topu kendi aðlarýna
gönderdi: 1-1.

72.dakikada Miranda'nýn ortasýnda
Victor vurdu, top az farkla kale direðinin
aynýnda auta gitti.

80.dakikada Okan'ýn þutunda kaleci
Çayan güçlükle topu kornere çeldi.

86.dakikada Haþim'in savunma
arkasýna gönderdiði topu Victor aldý. Vic-
tor düzgün bir vuruþla topu rakip filelerle
buluþturdu: 2-1.

88.dakikada saðdan Miranda'nýn
serbest þutunda top kalecinin yanýndan
filelere gitti.

Karþýlaþma 3-1 Deðirmenlik galibiyeti
ile sona erdi.

Baf, Mormenekþe'yi
dipte býraktý (3-2)

Üner Berkalp Stadyumunda oynanan
önemli karþýlaþlmada Baf Ülkü Yurdu,
Mormenekþe'yi 3-2 maðlup ederek önemli
bir 3 puanýn sahibi oldu.

9.dakikada Loizou'nun pasýnda Joseph
yerde bir vuruþla takýmýný 1-0 öne geçirdi.

17.dakikada Bünyamin'in ceza
sahasýnda Sami'ye müdahalesinde
Mormenekþe takýmý penaltý bekledi.
Hakem bu pozisyonda devam dedi.

28.dakikada Burak'ýn pasýnda ceza
sahasýnda Sami topla buluþtu, Sami'nin
þutunda top yan direðe de çarparak
filelere gitti: 1-1.

35.dakikada Hüseyin'in soldan
kullandýðý kornerde topla arka direkte
buluþan Hamis skoru 2-1 yaptý.

37.dakikada Sami saðdan ceza sahsýna
girdi, þutunda top Erdoðan'a da çarparak
filelerle buluþtu: 2-2.

39.dakikada Emre'nin þutunda top üst
direðe çarpýp auta gitti.

Ýlk yarý 2-2 sona erdi.
62. dakikada Mustafa'nýn þutunda top

kalecide kaldý.
73.dakikada 25 metreden Loizou'nun

nefis þutuna top direðin dibinde aðlarla
buluþtu: 3-2.

90+4.dakikada Sami'nin ortasýnda
Drissa boþ durumda kafa vuruþunda top
kalecide kaldý. Devamýnda karþý ataða
çýkan Baf'ta Hüseyin uygun durumda
vurdu top kalecide kaldý.

Karþýlaþma 3-2 Baf Ülkü Yurdu
üstünlüðünde sona erdi.

Gençlik Gücü, geçmiþte kulübe hizmet verenleri hatýrlamaya devam edecek

GG vefa plaketi verdi
n Gençlik Gücü'ne hizmetleri geçen Mustafa Aytaç (Beton) ve

Rýza Kordal'a Vefa Plaketleri Gençlik Gücü - Lefke
karþýlaþmasýnýn devre arasýnda Kulüp Baþkaný Suma Zafer
Choudhry ve eski Gençlik Gücü yöneticileri birlikte verdi...

K-Pet Süper Ligi'nin
Lefkoþa kulüplerinden
Gençlik Gücü dünden
tibaren Vefa Plaketi
vermeye baþladý.
Gençlik Gücü'ne
hizmetleri geçen
Mustafa Aytaç
(Beton) ve Rýza
Kordal'a Vefa
Plaketleri Gençlik
Gücü - Lefke
karþýlaþmasýnýn devre
arasýnda Kulüp
Baþkaný Suma Zafer
Choudhry ve eski
Gençlik Gücü
yöneticileri birlikte verdi. Yeþil beyazlý kulüp, ev sahibi olduðu karþýlaþmalarda her hafta
iki kiþiye olmak üzere Vefa Plaketi vermeye devam edecek.

Yer: Lefkoþa Þht. Hüseyin Ruso Stadý
Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Özal

Çaðlayan
G. Gücü: Çaðatay, Ali, Özcan, Addo, Ýsmail

(Dk.81 Tayfun), Hüseyin, Hascan, Burak
(Dk.77 Hüseyin), Debola (Dk.68 Abdu),
Gökhan, Derviþ

Lefke: Ahmet, Amstrong, Hüseyin, Allen,
Arif, Yakup, Semih, Zekai, Mehmet (Dk.53
Yýlmaz), Shabat (Dk.54 Smart), Kasým

Goller: Dk.4 Özcan, Dk.7 Hascan, Dk.85 Ali
(G.Gücü)

Ligde kalma yolunda mutlak galip gelmek
isteyen Gençlik Gücü, konuk ettiði Lefke'yi
3-0 maðlup ederek rahat nefes aldý. Lefke dün
aldýðý 3-0'lýk maðlubiyetle sezonun ikinci
devresinde 7'inci maðlubiyetini almýþ oldu ve
düþüþü sürdürdü.

4.dakikada Hüseyin'in saðdan ortasýnda
Özcan geliþine vurarak topu aðlarla
buluþturdu ve GG 1-0 öne geçti.

7.dakikada Özcan'ýn ortasýnda ceza
sahasýnda Hascan, Mehmet Toros tarafýndan
düþürülünce hakem penaltýyý verdi. Hascan
penaltýdan skoru 2-0 yaptý.

Lefke 25 ve 36'ýncý dakikalarda Kasým'la

GG, Lefke'yi rahat geçti: 3-0

yakaladýðý pozisyonlarda golü bulamadý.
Ýlk devre 2-0 G.Gücü üstünlüðü ile sona

erdi. 85. dakikada Özcan'ýn saðdan pasýnda
Ali þýk bir plase vuruþla skoru 3-0 yaptý.

89. dakikada Hascan'ýn ceza sahasý
üzerinden þutunda top az farkla auta gitti.

Karþýlaþma 3-0 G.Gücü galibiyeti ile sona
erdi.



Sahibi

“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited

Direktör

ALÝ OSMAN TABAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT

Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk

Limited Tesisleri

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

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

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

Dýþ muhabirler:

Deðirmenlik umutlarýný
sürdürdü

Deðirmenlik Sadýk Cemil Stadý'nda oynanan
karþýlaþmada Deðirmenlik konuk etiði
Maðusa Türk  Gücü'nü 3-1 maðlup ederek
önemli bir 3 puan aldý.  Bu sonuçlar
Deðirmenlik puanýný 19'a yükseltti ve ligde
kalma umutlarýný ileriki haftalara taþýdý.

(Haberi sayfa 19'da)

Bölgesel Federasyonlar Toplantýsý Türkiye Futbol
Federasyonu'nun da katýlýmý ile güney Kýbrýs'ta yapýldý…

TFF-KOP iliþkileri devam ediyor
Futbolda bölgesel federasyonlar

toplantýsý, güney Kýbrýs'ta yapýldý.
Türkiye Futbol Federasyonu adýna

Baþkan Yýldýrým Demirören, 1. Baþkanvekili
Servet Yardýmcý, Yönetim Kurulu Üyesi
Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir
Kardaþ'ýn katýldýðý Bölgesel Federasyonlar
Toplantýsý, Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nde
yapýldý.

Toplantýya TFF heyetinin yaný sýra
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Güney Kýbrýs Rum Kesimi, Hýrvatistan,
Makedonya, Karadað, Romanya, Rusya,
Sýrbistan, Slovenya, Yunanistan futbol
federasyonlarýnýn baþkanlarý, yönetim
kurulu üyeleri ve genel sekreterleri katýldý.

Toplantý sonucunda, toplantýya katýlan

ülke federasyonlarý ve bir sonraki bölgesel
toplantýda resmen yer alma hakkýna sahip
olacak Kosova Futbol Federasyonu da
dahil olmak üzere 14 ülke federasyonu, TFF
1. Baþkanvekili Servet Yardýmcý'nýn UEFA
Yönetim Kurulu Üyeliði için adaylýðýna
destek vereceðini yazýlý olarak belirtti.

Toplantýda ayrýca, Arnavutluk Futbol
Federasyonu Baþkaný Armand Duka'nýn da
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olmak için
adaylýðýnýn 14 ülke federasyonu tarafýndan
desteklendiði yazýlý olarak ifade edildi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak 4
sene boyunca görev yapacak 8 ismin
seçimle belirleneceði UEFA Kongresi, 5
Nisan 2017'de Finlandiya'nýn baþkenti
Helsinki'de yapýlacak.

Yenicami þampiyonluða koþuyor Futbolda dünkü
sonuçlar ve

günün maçlarý

K-Pet Süper Lig
Deðirmenlik - M.T. Gücü: ........... 3-1
Yenicami - Binatlý: ........................ 4-0
Baf Ülkü Yurdu - Mormenekþe: ... 3-2
Gençlik Gücü - Lefke: ................. 3-0

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup
Lapta - Karþýyaka: ........................ 1-2
Serdarlý - Gönyeli: ........................ 0-2
Ozanköy - Girne Halk Evi: ........... 2-0
Doðancý - Esentepe: ..................... 0-3
Bostancý Baðcýl - Tatlýsu: ............. 1-1

BUGÜN
K-Pet Süper Lig

Cihangir - Doðan Türk Birliði:
Utku Hamamcýoðlu

Türk Ocaðý - Kaymaklý:
Serkan Durmaz

Gençler Birliði - Dumlupýnar:
Emre Öztaþlý

Yalova - GAÜ Çetinkaya:
Hakan Muhtaroðlu

K-Pet 1.Lig Kýrmýzý Grup
Maraþ-Yeni Boðaziçi:

Mehmet Malek
M. Alsancak Yeþilova -

Hamitköy: Mustafa Öztugay
Dipkarpaz - Göçmenköy:

Ýhsan Payas
Düzkaya - Akova:

Fehim Dayý
Mehmetçik - Mesarya:

Serdar Bilgimer

4-0

Yenicami'den John Ebuka 4 haftalýk suskunluðunu bozdu ve bu maçta hat-trich yaptý.
Ðrata John'un bir mücadelesi görülüyor... (FOTO: NECATÝ ÖZSOY)

n Lider Yenicami alt sýralarda
mücadele eden Binatlý'yý
konuk etti. Rakibini 4-0
maðlup ederek þampiyonluða
bir adým daha yaklaþtý. Maçýn
baþýndan sonuna üstün bir
oyun sergileyen Yenicami ilk
devrede John ve Erbay'ýn
golleri ile 2-0 üstünlük
yakaladý. Ýkinci devrede 2 gol
daha kaydeden John Hat-
Trich yaparken Yenicami
maçý 4-0 kazandý...

Yer: Lefkoþa Atatürk Stadý
Hakemler: Hasan Eriþ, Þakir Azizoðlu,

Sonay Dericioðlu
Yenicami: Yusuf, Hüseyin, Halil, Erbay,

Çaðdaþ, Mehmet Altýn (Dk.83 Rifat), Ünal,
Adil, Tansel (Dk.73 Mehmet Göktaþ), Ýbrahim
(Dk.76 Ömer, John

Binatlý:  Ercan, Emek, Kadir, Oweye,
Abdullah, Musa, Offor (Dk.60 Aleksandr),
Berkem (Dk.70 Edip), Devrim, Mehmet Neþe
(Dk.60 Erencan), Sertaç

Goller: Dk.20-Dk.78-Dk.86 John, Dk.35
Erbay (Yenicami)

(Haberi sayfa 19'da)

Süper Lig'e yükselecek olan 3 takýkmýn 2'si beli oldu. K-Pet Birinci Lig
Beyaz Grup lideri Ozanköy, konuk ettiði Girne Halk Evi'ni 2-0 yenerek ligin
tamamlanmasýna 2 hafta kala þampiyonluðunu ilan etti ve Süper Lig'e direk
yükselen ikinci takým oldu.  Önceki hafta Kýrmýzý Grup'ta Merit Alsancak
Yeþilova'nýn þampiyonluðunu ilan etmesinin ardýndan Ozanköy de Beyaz
Grubu þampiyon olarak tamamlayarak 6 sezon sonra ülke futbolunun en
üst ligine geri dönmüþ oldu. Süper Lig'e yükselecek olan 3. Takým kýrmýzý
grup ve beyaz grup arasýndaki play off maçlarý sonunda belli olacak.

Ozanköy  6 yýl sonra Süper Lig'de!


