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Mont
Pelerin Mont Pelerin'deki beþli konferansýn bugün son günü…

lllll 2. sayfada

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent1@gmail.com

CENNET-Ý ALA
KERHANE MÝDÝR?

 n 8. sayfada

Bugün Amerika'da Trump Beyaz Saray'ý Obama'dan teslim alýyor. Bizim Amerika sevdalýlarý için zor dönem
baþlýyor… Eskiden öve öve bitiremedikleri ABD politikalarýný þimdi nasýl öveceklerini bilemiyorlar!

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

OHHH… EMPATÝ
YAPMAYA
BAÞLADIM…
RAHATLADIM…

Erdoðan BaybarsAli Osman

ORTALIKTA
KAN KOKUSU
VAR

Özgün
Kutalmýþ

Kapýldýk
gidiyoruz

MASAYI KAN
TUTTU BÝR
KERE

Mehmet Levent

GARANTÝ
ANLAÞMASI
MI? GÜVENLÝK
ANLAÞMASI MI?

Ülker Fahri

Kan isteyen Yiðit Bulut'a KTÖS'ten yanýtKan isteyen Yiðit Bulut'a KTÖS'ten yanýt

Mezbahaya git
Tayyip Erdoðan'ýn Baþdanýþmaný Yiðit Bulut'un Kýbrýs'ta savaþ çýðýrtkanlýðý karþýsýnda Mustafa Akýncý ile
meclisteki partiler sessiz kalýrken, toplumumuzun onurlu sesi Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'ndan
yükseldi yine… KTÖS, "Burasý Kýbrýs'týr, Türkiye deðil, Yiðit Bey kan istiyorsan mezbahaya git" dedi…
nBKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Yiðit Bulut'u "ýrkçý ve

faþist" olarak niteledi. Ýzcan, "Yiðit Bulut ve onun
gibiler bilmelidirler ki, Kýbrýs ayrý, baðýmsýz AB üyesi bir
devlettir ve besledikleri ilhakçý emellerine asla
ulaþamayacaklardýr" ifadesini kullandý…

nSosyal Demokrat Parti Yiðit Bulut'u Recep Tayyip Erdoðan'a þikayet
etti… Tunalý, Bulut'un Kýbrýs tarihini bilmediðini savundu. Demokratik
örgütlerimizden Bulut'a tepki gösteren yalnýz Dayanýþma oldu.
Dayanýþma Bulut'un siyasi irademizi hiçe saydýðýný belirtti…

n 3. sayfada

Binali Yýldýrým imkansýzý istiyor
nYýldýrým: Çözüm halinde Türkiye AB'ye girmiþ gibi muamele görmeli!
n "Þu anda görüþmelerde birbirlerini yokluyorlar. Kim

ne kadar isteyecek? Olgunlaþma olursa, görüþmeler
daha üst düzeye taþýnýr."

n "Bizim görüþümüz çok net… Kýbrýs'ta 60'lý 70'li yýllardaki duruma
dönülmemesi için Türkiye'nin etkin garantisi ve güvenlik konusu
tartýþma dýþýndadýr"…

Tarihsel, sosyal, ekonomik
þartlarýn zarurî
neticelerine raðmen!

Aziz Þah
l 13. sayfada

Dolgun Dalgýçoðlu
l 7. sayfada

OTURMAYA DEVAM ET...

Elvan Levent
l 3. sayfada

ÇEKÝNGEN
VE UTANMAZ

Faize Özdemirciler
l 2. sayfada

BU BÝR SINIR HARBÝ
DEÐÝL, SÝNÝR HARBÝDÝR

Kývanç Buhara
l 3. sayfada

EN DERÝNDEN
ENDERUNA….

Tecavüzcüye
7 yýl hapislik

n Zambiya uyruklu 20 yaþýndaki genç
kadýný eve kilitleyip önce darp, sonra
da tecavüz eden Nijeryalý 7 yýl hapse
mahkum edildi…

nnnnn 4. sayfada

KTOEÖS: Alým
gücü %30 azaldý

n "1834 TL olan asgari ücretin
karþýlýðý 632 dolardan 483
dolara geriledi"

n 14. sayfada

Kudret Özersay:

Ýngiltere pazarý
KKTC'ye açýlabilir

nHalkýn Partisi Genel Baþkaný
Özersay'a göre, Ýngiltere'nin AB'den
kopmasýndan sonra ürünlerimizi
Ýngiltere'ye pazarlamak imkaný
doðdu…

nnnnn 15. sayfada n 7. sayfada



Türkiye yüz yýl deðil, sekizyüz yýl
geriye gitti…

Ömer Hayyam þu dizeleri sekizyüz
yýl önce yazdý çünkü:

Irmaklarýndan þaraplar akacak
diyorsun

Cennet-i ala meyhane midir?
Her mümine iki huri diyorsun
Cennet-i ala kerhane midir?
Hayýr Hayyam hayýr, sekizyüz yýl

deðil, daha da geriye gitti…
Her mümine iki huri senin

zamanýndaydý…
Þimdi iki deðil yetmiþiki…
Erkeðin motoru buna yeter mi diye

soranlara da mollanýn cevabý hazýr:
-Yetmiþiki huriyi baðýþlayan Allah,

erkeðe motoru da verir!
***

Cennet-i ala bir kerhane midir, diye
mi soruyorsun?

Bilmem ki…
Kerhaneciler kesiyor bileti…
Mustafa Kemal Çanakkale'de þehit

olmaya hazýr askerlerine böyle bir þey
vadetmemiþti…

Suriye'de ve Irak'ta ölenlere
vadediliyor bu þimdi…

Kürt öldürmeye giderken ölenlere…
Ölmeyenler gazi…
Ölenlere huri!
Dünyanýn halini anlata anlata

mürekkep tükendi…
Tuþlarda da derman kalmadý…
Yumruk kadar yürek kaldýrýr mý

hepsini?…
Sahtekarlýðýn, ikiyüzlülüðün, yalanýn

dolanýn ve yalakalýðýn en çok prim
yaptýðý zamanlardan geçiyoruz…

Bilirim, bunlar bu dünyada yeni þeyler
deðil…

Homeros da yazdý çoktan…
Shakespeare de…
Ama uçaklar uçmaz, otomobiller

yürümezdi daha o zaman…
Uzayý da fethetmemiþtik daha…
Klima yoktu odalarýmýzda…
Þimdi dijital zulüm var dünyada…
Akýllý telefonlar çýktý çýkalý akýlsýzlýk

tavan yaptý…
***

Evet ey baþ zurnacý…

CENNET-Ý ALA
KERHANE MÝDÝR?

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent@yahoo.com
senerlevent1@gmail.com

Kan mý istersin bu adada?
43 yýl önce kanýný döktüklerinin

kemiklerini bile bulamadýk daha…
Daðlarýmý tükettin…
Zeytinlerimi doðradýn…
Ne limonum kaldý betondan, ne

portokalým…
Þimdi de besleme mi diyorsun bana?
Sabah gazetelerine baktým…
Çýt yok…
Hey gidi hey…
Herkes nasýl da kanýksamýþ…
Nasýl da alýþmýþ besleme haline…
Bu ne sindirim, bu ne mide…
Beyin de çürümüþ, yürek de…
"Bu toplum bitti" dedim

yanýmdakine…
Bir Hataylý yýkar ölümüzü…
Bir Konyalý okur selamýzý…
Bir Adanalý toprak atar üstümüze…
Cenazelerde bile bulamayýz artýk

birbirimizi…
***

Çözüm ve barýþ diye sayýklaya
sayýklaya ölecek herkes bu

memlekette…
Öleceðiz…
Hep öleceðiz çünkü…
O yüz yýl önceki siyah-beyaz

fotoðraflarda gördüðümüz herkes gibi
biz de öleceðiz…

Ve bizden sonrakiler de gün ýþýðýnda
fenerle aramaya devam edecekler
barýþý…

Bütün dostlarým Ýstanbul'daki Silivri
hapisanesinde…

Hüsnü Mahalli de, Kadri Gürsel
de…

Ve sevgili Ahmet Þýk…
Selam olsun hepsine…
Yüzlerce yýllýk bir karanlýðýn

tünelinde ýþýk ararken, cadý avcýlarýnýn
pençesine düþtüler…

Iþýk aramak yasak…
Aydýnlýk yasak…
Gel de anlat bunu yurdumdaki

çözümcü ve barýþçý kardeþime…
Cehennem zebanilerinden barýþ

bekliyor.
Suriye'de beþyüz bin kiþinin can

vermesine sebep olanlardan…
Kürdün evini barkýný kül edip,

cesetlerini de çýrýlçýplak soyduktan
sonra meydanlarda dolaþtýranlardan…

Reina'nýn katilini bir haftada
yakalamýþ diye övünüyor.

O halde Hrant Dink'in katilini on
yýldýr neden yakalayamadýn bayým?..

Ya diðer faili meçhuller?
Saysam sayýlmaz…
Bunlardan mý medet umuyorsun

kardeþ?
Bunlar mý barýþ yapacak sana?
Bunlar mý birleþtirecek böldükleri

yurdunu?
***

Ankara ile istiþare içinde misin
Mustafa?

Beraber mi yürütüyorsun bu iþi?
Devam et…
Ben yokum…
Ve bu ittifakta olamam da…
Bütün dostlarým iyi bir insan olduklarý

için þimdi hapisteyse, ben o cehennem
zebanilerinden iyilik beklemem…

Gölge etmesinler yurduma…
Baþka ihsan istemem!

“AFRÝKA” dan
mektup...

 Sevgili okurlar…
Teknik heyetlerin Mont Pelerin'deki

müzakerelerinin bugün sonuncu günü…
Ýlk iki günde neler oldu…
Neler konuþuldu…
Ýlerleme var mý, yok mu, hiçbir haber

alýnamadý…
Ne BM Genel Sekreteri Eide bir þey

söyledi, ne de bu müzakerelere
katýlanlardan herhangi biri…

Bundan dolayý toplumumuzda pek ilgi
olmadý buna…

Teknik heyetlerin görevi neydi?
Anlaþmazlýk konularýný masaya yatýrýp

uzlaþma yollarý aramak…
Ve konferansý daha üst düzeye taþýmak

için fýrsat yaratmak…
Üst düzey toplantý teknik heyetlerdeki

ilerlemeye baðlý yani…
Taraflar mevcut pozisyonlarýndan geri

adým attý mý?
Bilemeyiz…
Ancak bildiðimiz þu:
Her iki tarafýn da kýrmýzý çizgileri

kýpýrdamadan yerinde duruyorsa, üst

düzey konferansta da bir þey yapýlamaz…
Hatta üst düzeyin toplanmasý bile suya

düþer…
Öyle ya…
Ayný tas, ayný hamam ise neden boþu

boþuna toplansýnlar ki?
*
Bu süreç içinde Türkiye'den olumlu

hiçbir ses çýkmadý…
Verdikleri demeçleri görüyorsunuz…
Erdoðan'ýn baþdanýþmaný olan adam neler

neler söylüyor…
Açýkça savaþ çýðýrtkanlýðý yapýyor…
Cevap veren de yok burada kendisine…
Neden?
Bulut'u mu önemsemiyorlar?
Bugüne bugün Erdoðan'ýn birinci

adamý…
Onu da önemsemezsek kimi

önemseyelim?
Erdoðan'ýn ondan farklý olduðunu mu

düþünüyorsunuz yoksa?
Reis'in onaylamadýðýný söyleyebilir mi hiç

baþdanýþmaný?
Ýþte dün de Binali Yýldýrým konuþtu…

Ve Bin Ali deðil, Cin Ali olduðunu ispat
eti bir daha…

Ne istiyor?
Kýbrýs'ta çözüm olursa, Türkiye'nin

AB'ye girmiþ gibi muamele görmesini…
Ýmkansýzý istiyor yani…
Zaten daha önce de baþka þekillerde ifade

etiler bunu…
Kýbrýs'ýn kapýlarýnýn 80 milyon TC'liye

açýlmasýný ve herkesin AB vatandaþý
muamelesi görmesini talep ettiler…

Bilirsiniz…
Kýbrýs'ta çözüm olursa Türk vatandaþlarý

adaya vize ile girebilecek ancak…
Bu bile size bir þey söylemiyor mu?
Þimdi bu han kapýsýndan elini kolunu

sallaya sallaya geçip giden Türkiye,
bundan vazgeçip vizeyle giriþe razý olur mu
hiç?

Türkiye iþte asýl bunun için çözüm
istemiyor  adada…

Bunu herkes biliyor da, bir tek
buradakiler mi bilmiyor?

BÝN ALÝ DEÐÝL, CÝN ALÝ

BU BÝR SINIR HARBÝ
DEÐÝL, SÝNÝR HARBÝDÝR

Kan döktüler aldýlar Kýbrýs'ý, bu
yüzden bu topraklarý geri almak
isteyenler müzakere masalarýnda deðil,
ancak kan dökerek alabilirler.

Tapusu yoktur bu topraklarýn, bu
topraklar tapusuzdur, bu topraklarda
yaþayan insanlar hem tapusuz, hem
'kapusuz'dur ve fakat Türkiye'nin "kan
döktük aldýk" tabusu diridir, tazedir ve
bayatlasa da fýrýndan yeni çýkmýþ
gibidir ve ne yazýk Kýbrýslýlarýn büyük
bir çoðunluðu tarafýndan "yenir
yutulur"dur hâlâ...

Midesi de yoktur çünkü bu
topraklarýn, çünkü bu topraklar nicedir
kalýn bir baðýrsaktan ibarettir, baðýrsak
da baðýrmasak da, bu
memleketin içine ya
edilecek ya edilecektir...

2017 yýlýnda
Türkiye'nin Kýbrýs
politikasýnýn temeli bu
'kahraman'  fikirler
üzerinde yükseliyor
iþte...

"Kan döktük aldýk"ýn anlamý Duruma
göre baþka, Uruma göre baþkadýr...

"Geri alacaksan kan dök", yani, kendi
kanýný kendin dök, kendi kendini
yerden yere vur, bileklerini kes intihar
et, patlat kendini havaya uç parçalarýn
dört yana savrulsun, sen cennete
intikal et, seninle birlikte havaya
uçacak olanlar da cehennemin dibinde
alsýnlar yerlerini...

"Bu topraklarý geri alacaksan kan
dök"; yani, bu topraklarý geri almaya
kalkarsan kanýný dökeriz, cesursan gel
al, bekleriz...

Ortadoðu'da stratejik bir sefalete
dönüþen ve Türkiye'ye kandan
katliamdan ölümden baþka hiçbirþey
getirmeyen "stratejik derinlik"
safsatasý, bu sefer de Kýbrýs'ta mý
tedavüle sürülüyor?

'Yeni' Türkiye sayesinde Kýbrýs da
'hayýrlý' bir yola mý giriyor?

Yola girmek ne kelime, KKTC'nin
makamlarýnda yer kaptýktan sonra bir
iki diklenecek gibi olup rayýna
oturanlar ve yola gelenler sayesinde
Kýbrýs da resmen yoldan çýkýyor...

Reis'in en mühim taraftarlarý bile
hapislerde çürümeye terkedilmiþken,
bu Saraylý provokasyon karþýsýnda
suskun kalarak kendimizi emniyete
aldýðýmýzý sanacak kadar aklýmýzý mý
yitirdik?

Reis, barýþý çözümü dillerinden
düþürmeyen siyasi partileri ve
tabanlarýný Baþdanýþmaný Yiðit Bulut
aracýlýðýyla sýnýyor...

Tavan'ýn Reis'e biat etme derecesi
ölçülürken, barýþ ve çözüm isteyen
taban da çöken tavan'ýn enkazý altýnda
kalýyor...

Bu bir sýnýr harbi deðil,  sinir
harbidir...

Ve fakat gelin görün ki, Kýbrýs'ýn
sýnýrlarý çizilirken sinirleri de alýnmýþtýr,
sinirleri alýnýrken ayaklar baþ baþlar
ayak olmuþtur, ayaklar baþ baþlar ayak
olurken ayaklanma da tarihe karýþmýþtýr,
ayaklanma tarihe karýþýrken "duruþ"
da firar etmiþ memleket mülayim bir
"oturuþ"a mahkum edilmiþtir...

Ah Nâzým "Burjuvazi, katletti
içimizden ikimizi/ bu iki ölü ölmeyen
iki ölümüzdür./ Burjuvazi, kavgaya
davet etti bizi davetleri
kabulümüzdür" diyorsun ya bir
þiirinde...

Biz ne hep bir aðýzdan gülmesini
bildik, ne de öðrenebildik bir aðaç gibi
tek ve hür ve bir orman gibi
kardeþçesine yaþamasýný....

Bak iþte, Ýslamcý burjuvazi kavgaya
davet ediyor bizi ama davetleri
kabulümüz deðildir...

Çünkü hem kurbanýyýz bu cinayetin,
hem katili; hem yargýcýyýz bu davanýn
hem celladý...

Çünkü içimizi öldürdüler önce,
içimizi...

Adressiz yazýlar

n Faize Özdemirciler



ÇEKÝNGEN
VE UTANMAZ

Böyle bir kýþ günüydü iþte
'çekingen'le 'utanmaz' sözcükleri arasýna
sýkýþmýþ…

Arabayla trafikte ilerlerken yol
verdiðiniz zaman teþekkür eden
insanlarýn sayýsý kaç kiþiyse burada,
tanýmadýðý halde baþkasýnýn derdine
duyarsýz kalmayacak insan sayýsý da o
kadardý.

Geçenlerde bu cümleyi kurduðum
arkadaþým, "Ne yaptýn", dedi,
"Ýnsanlarýmýz çekingendir, teþekkür
etmekten bile utanýr"…

Saya saya bitiremedi sonra ada
insanýnýn 'utangaçlýk' listesini:

Kalabalýkta tanýdýðý birisine de selam
veremez, yüzü kýzarýr…

Týpký satýn alacaðý eþyanýn fiyatýný
sormaktan utandýðý gibi…

Fiyatý sorup fazla bulsa, 'Kalsýn'
demekten utanýr, çýkarýr verir bütün
parasýný. Ýçinden küfreder tabii, ama belli
etmez…

Her fýrsat bulduðunda arkasýndan
küfrettiði bir mevki sahibiyle yüz yüze
geldiðinde aðzýný açýp tek kelime
etmekten çekinir, hatta selam verir ayýp
olmasýn diye.

Konuþmaktan utanýr ama susmaktan
utanmaz.

Böyle bir kýþ günüydü iþte,
çekingenlikle utanmazlýk arasýnda sýkýþýp
kalmýþ…

On yýl geçmiþ Türkiye'de Hrant Dink'in
gün ortasýnda kurþunlanarak
öldürülmesinin üstünden.

Tetiði çeken Ogün Samast yaþý küçük
diye, Çocuk Aðýr Ceza Mahkemesi'nde
yargýlandý.

Cinayetle ilgili ihmali olduðu öne
sürülen 26 kamu yetkilisi hakkýna
cinayetten ancak sekiz yýl sonra dava
açýlabildi…

Ne kadar acý bir ironidir ki, Hrant
Dink'in öldürülmesinden iki yýl sonra,
ayný gün Moskova'nýn göbeðinde
Stanislav Markelov vuruldu.

Güpegündüz sokak ortasýnda
kurþunlandý týpký Hrant Dink gibi o da…

34 yaþýnda muhalif bir avukattý…
Haksýzlýk karþýsýnda hiç çekinmeyen,

susmayan bir insan haklarý
savunucusu…

Sadece Markelov'u deðil, o gün
onunla birlikte olan genç kadýn gazeteci
Anastasia Baburova'yý da vurdular…

Markelov 2006 yýlýnda Moskova'da
kaldýðý binanýn asansöründe
kurþunlanarak öldürülen gazeteci Anna
Politkovskaya'nýn da avukatýydý ayný
zamanda.

Politkovsakaya Rusya-Çeçenistan
savaþý sýrasýnda Çeçenistan'da sivil
halka karþý düzenlenen katliam ve
iþkenceleri araþtýrýyor ve bunlarla ilgili
haberler yayýnlýyordu.

Öldürülmesinin ardýndan Putin'in
sarfettiði sözler ise þunlar oldu:

"Bu cinayet, bugün Rusya'da ve
Çeçen Cumhuriyeti'ndeki mevcut
iktidarlara, Politkovskaya'nýn son
zamanlarda bu iktidarlarla ilgili yaptýðý
haber ve yayýnlardan daha fazla zarar
verdi"…

Utanmazlýk mý, yoksa çekingenlik mi
daha aðýr basýyordu çýkýp sokaða
yürüdüðünüzde?

Hangi rüzgar daha sert vuruyordu
yüzünüze bu tepenizde aldatýcý bir
güneþin parladýðý kýþ günü: kuzeyden
esen mi, güneyden esen mi yoksa?

'Savaþ ve Barýþ' romanýnda Tolstoy,
bir savaþtaki baþarý faktörünün
ordunun baþýndaki komutanýn
zekâsýndan çok, o ordunun 'ruhuna'
baðlý olduðunu yazmýþtý…

Ve þöyle bir not düþmüþtü
günlüðüne:

"Hiçbir kuþkum yok ki, bu dünyayý
tamamen aklýný kaçýrmýþ insanlar
yönetiyor"…

Elvan Levent

ex istence
elvan12@mail.ru

EN DERÝNDEN
ENDERUNA….

Sýnýfýn tümü erkek çocuk…
Aralarýnda kýz yok…
Hep bir aðýzdan Türkiye Ýslam

Cumhuriyetinin ( Yeni Osmanlý
Devletinin) ve ileriki günlerde Kuzey
Kýbrýs Türkiye Ýslam Cumhuriyetinin
andýný içiyorlar…

Ýmam yüksek sesle okuyor,
þakirtler(*)  hep bir aðýzdan
tekrarlýyor:

" Selamünaleyküm ve
aleyküm selam,

Ne güzel kelam,
Yaþasýn Ýslam…"

Elimizde Kur'an,
Kalbimizde iman,
Müslümanýz

Müslüman…"
Sanýrsýnýz ki, bu

þakirtlerin tümü Hristiyan dininde
devþirilen çocuklar…

Ýslam kafalarýna sokulacak,
eðitilecek ve birer has Müslüman
olarak yetiþecekler…

Hal böyle deðil…
Ýstanbul'da Milli Eðitim Bakanlýðýna

baðlý bir ilkokulda edilen "yemin"…
Enderun mektebi adý verilen bu

okulda;
Müslüman ana-babanýn Müslüman

çocuklarýna ýsrarla "Müslüman"
olduklarý tekrarlatýlýyor…

Neden?
Geleceðin Ýslam devletine mürit

yetiþtirmektir amaç…
***

Osmanlý'da Enderun Mektepleri,
Hristiyan çocuklarýn eðitildiði ve
Osmanlý sarayýna yönetici yetiþtiren
okullardý…

Enderun, Farsça " sarayýn içi"
anlamýndadýr…

Ve bu mektepler genellikle sarayýn
içinde yer alýrdý…

Padiþaha hizmet etmeleri için
yetiþtirilen bu çocuklara "iç oðlan"
denirdi…

Ýç oðlanlar, padiþahlarýn her türlü
isteklerini yerine getirirlerdi…

"Hamam oðlaný" adýyla da anýlan iç
oðlanlar, hamamlarda Osmanlý
paþalarýna ve aðalara hizmet
ederlerdi…

Murat Bardakçý'nýn " Osmanlý
Cinsel Hayat- Ýlk Fahiþeler, ilk
Jigololar, Lezbiyen Cümbüþü" adlý
kitabýnda anlatýlmaktadýr bu tür
sapkýn iliþkiler…

Ve TBMM'de kavgalar-çekiþmeler-
ayak oyunlarý arasýnda geçirilmeye
çalýþýlan tek adam rejimi, daha
uygulamaya geçmeden…

…Enderun mektepleri
açýlmaktadýr.

Tek farkla ki; þimdiki mektepler
saray içinde deðil, saray dýþýnda
açýlýyor þimdilik…

***
Hazýrlýklý olalým…
Bir "Enderun Mektebi" de yakýnda

Kuzey Kýbrýs Türkiye
Cumhuriyetinde kurulacak…

Eðitim ve pratik öðretim için,
Büyük Hamam en ideal yer…

Ayrý bir mektep açmaya gerek var
mý?

2023 yýlýna kadar, zaten Güney
Kýbrýs'ý da sýnýrlarýmýza katacaðýz…

Devþirilecek çok sayýda Hristiyan
Rum çocuðu da bulunur o zaman…

Hepsini de Yeni Osmanlý Sarayýna
"iç oðlan" olarak yetiþtirilecekler…

***
Vah benim güzel Anayurdum…
Ne yiðitler yetiþtirdin Enderun

Mekteplerinde…

AZ GÝTTÝK… UZ GÝTTÝK…

DR. KIVANÇ BUHARA

KTÖS'ten kan isteyen Yiðit Bulut'a:

Kan istiyorsan mezbahaya git!

Ýzcan: Irkçý ve faþist

SDP ERDOÐAN'A ÞÝKAYET ETTÝ

Dayanýþma: Siyasi iradeyi hiçe sayýyor

Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý
(KTÖS), Türkiye Cumhurbaþkaný
Baþdanýþmaný Yiðit Bulut'un açýklamalarýna
tepki gösterdi.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal
yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kýbrýslý Türklere
besleme edebiyatý yaparak hakaretler
yaðdýran bir danýþman profili ile karþý karþýya
kalýndýðýný" vurguladý. Baysal’ýn bildirisi
þöyle:

"1950'lerden beri Türkiye'nin dýþ
politikadaki en önemli konularýndan biri
Kýbrýs sorunu olmuþtur. Zaman zaman
Türkiye diplomasisi dünyanýn birçok önemli
ülkesi ile Kýbrýs'ý kullanarak iliþki geliþtirmiþtir.
Özellikle 1974'ten bugüne kadar gelen
diplomasi süreçlerini dikkatle incelemek
gerekirse Kýbrýs sorununun kaba tabirle koz
olarak kullanýldýðý çok net olarak görülecektir.
Bunun kaynaðý olarak Kýbrýslý Türklerin
adadaki varlýðý ile iliþkisi yadsýnamaz bir
gerçektir. Eðer Kýbrýslý Türkler adanýn
Ýngiltere'ye devrinden itibaren örgütlü ve
direngen bir varlýk mücadelesi ortaya
koymasalardý bugün böyle bir konudan
bahsetmemiz bile mümkün olmayacaktý.
Kýbrýslý Türklerin verdiði mücadelenin tüm
Türkiye'de yaþayan yaklaþýk 80 milyon
nüfusun tamamýnýn bilmesini ve politika
geliþtirmesini beklememiz mümkün deðildir.
Ancak bugün Türkiye'deki iktidar odaklarý
ve bunlarýn danýþmanlarý durumundaki
þahsiyetler tarafýndan gerçeklerin idrak
edilmesini beklemek de tüm Kýbrýslý Türklerin
hakkýdýr.

Geldiðimiz noktada Kýbrýslý Türklere karþý
hem TC egemenleri hem de Türkiye'deki genel
politik bakýþ açýsý efendi-köle yaklaþýmý
geliþtirilmesini getirmiþtir. 1974 öncesinden
baþlayan Türkleþtirme ve asimilasyon
çalýþmalarýna  1986'dan bugüne ekonomik ve
siyasal baðýmlýlýðý artýrmak için dayatýlan
paketler ve süreçler sonunda üretimden
kopartýlmýþ ve memurlaþtýrýlmýþ bir toplum
yapýsý öngörülmüþtür.

Yaþadýðýmýz süreçte ise AKP iktidarý Kur'an
kurslarý, Sünni Ýslam dayatmalarý, cami
yapýmýna verilen hýz  ve  "ilahiyat koleji" gibi
bir imam hatip yapýlanmasý ile kimlik ve kültür
yapýmýza uymayan,  toplumsal varlýðýmýzý
tehlikeye atan giriþimlerde bulunmaktadýr.
Tüm bunlar yetmezmiþ gibi bir de reisinden

aldýðý feyzle Kýbrýslý Türklere besleme
edebiyatý yaparak hakaretler yaðdýran bir
danýþman profili ile karþý karþýya kalýyoruz.
Kýbrýs sorununun çözümsüzlüðünü
savunan, Kýbrýs'ý Türkiye'nin bir ili olarak
gören, Kýbrýs'ta yaþayan insanlarý birer nesne
olarak algýlayan, Kýbrýslý Türklerin seçilmiþ
yöneticilerine hakaret etmeyi alýþkanlýk haline
getiren bir zihniyeti tasvip etmemiz
beklenemez. TC'nin ve yöneticilerinin bu
yaklaþýmýna karþý geçmiþten bugüne kadar
verdiðimiz mücadeleyi 2011 yýlýnda ortaya
koyduðumuz direngen yapýyý ve on binlerce
insanýmýzýn meydanlarda gösterdiði tavrý bu
zihniyetteki herkese yeniden hatýrlatýrýz.

Kýbrýs'ta esas söz sahibi Kýbrýs'ta yaþam
mücadelesi veren insanlardýr. Kendini
Kýbrýs'ýn sahibi gören her kim olursa olsun
karþýnda olacaðýmýzý burada yaþayan
geleceðini burada gören insanlara saygý
göstermeyi öðrenene kadar da mücadelemizi
sürdüreceðimizi açýklýkla ifade ederiz.

Kýbrýs sorununun çözüm görüþmelerinin
hem ülkemizde hem de Türkiye'deki saldýrgan,
yayýlmacý ve ýrkçý yapý ve kiþileri rahatsýz
ettiðini görebiliyoruz. Onlarýn bu saldýrý ve
aþaðýlamalarýna inat çözüm mücadelesine de
barýþ mücadelesine de sonuna kadar devam
edeceðimizi vurgularýz.

Burasý Kýbrýs'týr Türkiye deðil. Yiðit Bey,
kan istiyorsan mezbahaya git!"

Dayanýþma, Türkiye Cumhurbaþkanlýðý
Baþdanýþmasný Yiðit Bulut'un açýklamalarýna
tepki göstererek, dile getiridði sözlerin Kýbrýs
Türk toplumunun siyasi iradesini hiçe sayar
nitelikte olduðunu belirtti.

Dayanýþma'dan yapýlan yazýlý açýklamada,
Türkiye Cumhuriyeti'nin söylemlerinin
gittikçe sertleþtiði iddia edilerek, " Türkiye

Cumhuriyeti'ni Kýbrýs'ta egemen ve eþit Kýbrýs
Türk ve Kýbrýs Rum toplumlarýnýn iradesine
saygý duymaya ve sorumluluklarýný yerine
getirmeye çaðýrýyoruz" denildi.

Açýklamada, Türkiye'nin Kýbrýs
Cumhuriyeti'nin kuruluþu sýrasýnda imzalanan
antlaþmalardan kaynaklanan sorumluluklarý
olduðu savunuldu.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Baþkaný
Tözün Tunalý, TC Cumhurbaþkanlýðý Baþ
Danýþmanlarýndan Yiðit Bulut'un geçtiðimiz
günlerde yaptýðý açýklamalarý protesto
ettiklerini söyledi.

Tunalý, yaptýðý yazýlý açýklamada, Bulut'un
açýklamalarýnýn kabul edilebilir olmadýðýna
dikkat çekti. Kýbrýs Türklerinin verdiði
mücadelelere deðinen Tunalý, Kýbrýslý Türk

insanýn onurlu, þerefli ve Türkiye sevdalýsý
olduðunu vurguladý.

Bulut'un Kýbrýs tarihini bilmediði savunan
Tunalý, tarih ve devam eden müzakere süreci
hakkýnda bilgi de aktardý.

Tunalý, Bulut'u, TC Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'a þikayet ederek, görevden
alýnmasýný isteyen bir yazý yazmasý için
hükümete çaðrý yaptý.

Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Baþkaný Ýzzet
Ýzcan, Kýbrýs konusunda hassas bir
süreçten geçilirken birtakým fanatik
çevrelerin ortamý germek adýna yaptýðý
açýklamalarý kýnadýklarýný açýkladý.

TC Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Yiðit
Bulut 'un "Kanla aldýk kanla veririz"
þeklindeki açýklamalarýnýn ýrkçý ve faþist bir
söylem olduðunu belirten BKP Genel
Baþkaný Ýzzet Ýzcan, hegemonyacý bir
anlayýþla Kýbrýslý Türklere "Beslemeler"
diye hitap etmesinin kabul edilemez bir
söylem içerdiðini vurgulayarak "Yaptýðý
hakaretleri aynen kendisine iade ediyoruz"
dedi.

Fetih peþinde koþanlar besledikleri
ayrýlýkçý emellerine asla ulaþamayacaklardýr.

Kardeþ Türkiye halkýnýn baþýna ne
geldiyse bu gibi kendini bilmez ýrkçý

yöneticiler sayesinde gelmiþtir diyen Ýzzet
Ýzcan, "Yiðit Bulut ve onun gibiler
bilmelidirler ki Kýbrýs ayrý baðýmsýz AB
üyesi bir devlettir ve besledikleri ilhakçý
emellerine asla ulaþamayacaklardýr" dedi.

Önümüzdeki öncelikli görev görüþme
süresinin baþarýsý için çalýþmaktýr.

"Önümüzde duran öncelikli görevin
Kýbrýs sorununu çözmeyi hedefleyen
görüþme sürecinin baþarýya ulaþmasý için
çalýþmaktýr" diyen BKP Genel Baþkaný Ýzzet
Ýzcan, görüþme sürecini berhava etmeye
yönelik hareketler karþýsýnda hazýrlýklý
olunmasý gerektiðini vurguladý.

Birleþik Kýbrýs Partisi, Kýbrýs'ýn tüm
Kýbrýslýlarýn anayurdu olduðuna
inanmaktadýr diyen Ýzzet Ýzcan "Bu tür faþist
söylemler bizleri çýktýðýmýz yoldan
çeviremeyecektir" dedi.



Kalay

Kalaycý

Cenevre'de kar, masada kan kokusu var

Sanki Ortaçað'dan kalma barbarlýk narasý

Ama kar aydýnlýðýnda deðil artýk umutlar

Bir kez daha uçuruldu barýþ masasý

ALAKAYA

DÝRÝFÝLALAKAYA

DÝRÝFÝL

MASAYI KAN
TUTTU BÝR KERE

HadeNikos…
Yeter artýk oyalandýðýn…
Türk askerini adadan çýkaracaðýz,

Omorfo'yu, Maraþ'ý geri alacaðýz, Karpaz'da
kantonumuz olacak, Türkiye'nin
garantörlüðünden kurtulacaðýz diye hayaller
kurduðun…

Hrisostomos'u bile bunlara inandýrdýðýn
yeter!

Havanda su dövmekten vazgeç artýk!
***

Hadegardaþimu…
Cenevre'yi menevreyi de bir tarafa býrak.
Sen asýl Erdoðan'ýn yiðidine bak!
Ve tabii ki ne diyeceðini kurgulayýp ona

dikte ettiren Kasýmpaþa aðasýna!
Çünkü bu yiðit senin bildiðin yiðitlerden

deðil!
Bulutlarda uçuyor, bulutlarda!
Yiðitlerden bir yiðit, bulutlardan bir bulut

iþte!
Yýldýrýmlar yaratan bir ýrkýn ahfadý!
Tufanlarý gösteren tarihlerin yadý!
Erdoðan 'Konuþ yiðidim' dedi.
O da konuþtu!
"Almak isteyen varsa, þehit kaný ile

sulanmýþ Kýbrýs'ý, her santimetre karesini kanla
aldýk, her santimetre karesini de kanla veririz…"
(!)

***
Adý Yiðit Bulut…
Erdoðan'ýn baþdanýþmaný…
Aðzýndan çýkan her sözcük, her harf

Erdoðan'ýn aðzýndan çýktý demektir.
"Kanla aldýk, ancak kanla veririz" diyor

hazret!
"Kan" diyor da baþka bir þey demiyor.
Kana kan…
Mikrofonu bir Osmanlý gürzü gibi tutuyor

bir elinde.
Diðer eli Rum'un suratýnda patlamaya hazýr

bir yumruk!
Aðzýndan kan damladýkça iþtahý daha da

kabarýyor!
***

HadeNikos…
Hadegardaþimu…
Býrak inadý…
Býrak Cenevre'yi menevreyi, Mont

Pelerin'i…
Sana masada zýrnýk yok!
Deðil Omorfo'yu, Maraþ'ý, Karpaz'ý…
Bir çakýl taþý bile alamazsýn!
Deðil mi ki yiðitler çýkmýþ meydane…
Hepsi de birbirinden divane!
Kana kan olmazsa olmaz!
Anlayacaðýn Nikos…
Bu Cenevre senaryolarý abesle iþtigalden

baþka bir þey deðil.
Bunlarýn havanda su dövmek olduðunu

anla artýk.
Erdoðan savaþ borusunu çaldý bir kere…
Burnundan kan soluyor…
Gözleri kan çanaðý…
Beynine kan sýçramýþ.
Her santimetre karesini kan tutmuþ…
Ýyisi mi sen de daha fazla vakit

kaybetmeden, komutanlarýný içtimaya çaðýr…
Orduyu topla…
Onlara brifing ver…
Erdoðan'ýn kan histerisini anlat.
Topraklarýmýzý geri almak için bizi kan

dökmeye çaðýrýyor de!
Cenevre'ye boþ ver…
"Kanla aldýk, masada vermeyiz" diyenlerle

konuþacak neyin kaldý ki hâlâ?
Hele hele siyasi partilerini ateþ-kese davet

etmenin hiç zamaný deðil þimdi!
Tam aksine, onlarý da cepheye, ateþe ve kan

dökmeye çaðýrma zamanýdýr!
Cenevre'den bir þey çýkmaz!
Masayý kan tuttu bir kere!

Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

Ali  OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

P
ORTALIKTA KAN

KOKUSU VAR
Bu iþler böyledir…
Bir yerlere gelmek isteyenlerin ilk iþi el

altýndan veya direkt olarak yanlarýna
birilerini almak ve  daireyi giderek
büyütmektir.

Rejim yanlýlarýnýn yeri belli, muhalifleri
de ele geçirmek lazým. Hele de padiþah,
kral olmak için "tek adam tek devlet"
anlayýþýyla yola çýkmýþsan…

Muhalefettekileri de yanýna
almalýsýn…

Yanýna alacaðýn muhalifler önce
toplum tarafýndan sevilen kesimlerden
olmalý…

Televizyoncu, sanatçý, yazar çizer, þair,
futbolcu…

Hep gözününde olan insanlardan…
Türkiye'nin bugünkü durumuna

baktýðýmýzda bu süzgeçten geçerek
bugünlere geldi Tayyip Erdoðan…

Þairleri yanýna çekti, þiirler okudu…
 Futbolculuðundan dolayý futbol

takýmlarýný kontrole aldý.
Gazetecilerden ve televizyonculardan

gördüðü yardým bir baþka oldu ama…
Onlar da o kadar ileri gittiler ki

Tayyip'in önünde yaptýklarý yaðcýlýktan
bir gün ayaklarýnýn kayacaðýný
düþünmediler…

Demokrat, halkçý diye övdükleri ve
toplumu kývama getirdikleri Tayyip'in
niyetinin önce padiþahlýk ve ardýndan
da Atatürk tarafýndan laðvedilen halifelik
olduðu anlaþýldýðýnda, yalaka takýmý
hapisanelerde, hücrelerdeydiler.

Oradan izlemek zorunda kaldýlar
sürecin bir kýsmýný ve geriye kalanýný da
oradan izlemeye devam edecekler.

Sýrtlarýný okþayan Tayyip dökülen
yaðlara basýp kaymaktan korktuðu için
iþlerini halletti ve tehlikeyi bertaraf
etmeye çalýþtý kendine göre…

Yalakalýk bir insaný alçaltýr
yüceltmez…

Aslýnda bunu söylemeye yazmaya da
gerek yoktur.

Türkiyeli yöneticilerin Kýbrýs'a bakýþ
açýlarý belli…

Halklarýný da o hale getirdiler ki Kýbrýs
konusunda, "kan döktük aldýk kanla
veririz" anlayýþý içinde hareket etmelerini
saðladýlar.

Bu aslýnda milliyetçilik falan da deðildir.
Sadece  iþgalciliktir, istila ruhunun

galeyana gelmesidir…
Hala Limasol'u, Baf'ý, Larnaka'yý alýp

ganimet toplamayý hayal edenleri
görebiliyoruz, duyabiliyoruz
etrafýmýzda…

Akýncý, büyük bir destekle lider
koltuðuna otururken halkýn büyük
kesimi muhalif kiþiliði ve bilhassa gen-
eral e ve Tayyip'e yeri geldiðinde verdiði
cevaplar nedeniyle oyunu ona verdi.

Seçildikten kýsa süre sonra Ankara'nýn
her dediðini yapmaya ve uygulamaya
baþladý.

Bu gözle görünür bir olgu olarak
duruyor önümüzde…

Kýbrýslý Türklerin sýðýnacaklarý tek
limanýn halifenin kýlýcýnýn altýnda
olduðunu ýsrarla söyledi…

AB'ye girecek KKTC'nin Türkiye'ye
yol açacaðýný da vurgulayýnca Tayyip
konuþmasý için yerine baþdanýþmanýný
görevlendirdi.

O da "Sen kimsin ki Türkiye'nin önünü
açacaksýn"dan baþlayarak veryansýn
etti…

Kan nutku attý…
Akýncý Kýbrýslý olduðuna dua etsin…
Türkiye'de  yaþasaydý, o beðendiði

limana deðil, ortalýkta kan kokusu olan
ülkenin zindanlarýnda çürüyecekti…

ONUNCU KÖYDE DE HAYAT
KALMAYACAK BÖYLE GÝDERSE

Tutuklu gazeteci Hüsnü Mahalli hakkýnda, "Cumhurbaþkaný'na hakaret" ve
"Kamu görevlilerine görevlerinden dolayý hakaret" suçlarýndan 7 yýl 4 aya kadar
hapis istemiyle iddianame hazýrlandý. Mahalli'nin tutuklama gerekçesin, bir televizyon
programýnda yaptýðý konuþmalar. Mahalli'nin konuþmalarýnda Cumhurbaþkaný ve
Hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasýnda olduðunu ima ettiðini, Suriye'de
yaþanan olaylardan TC yetkililerini sorumlu tuttuðunu iddia
ediyorlar. Doðruyu söyleyeni dokuz köyden kovuyolar iþte.
Onuncu köyde de hayat kalmayacak böyle giderse...

ÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirdididididi

Tecavüzcüye 7 yýl hapislik
(Kamalý Haber)-Ýþ bulmak vaadiyle

evine götürdüðü Zambiya uyruklu 20
yaþýndaki genç kadýný eve kilitleyip önce
darp ardýndan tecavüz eden Nijerya
uyruklu Adetola Abiodun hakkýndaki
dava dün karara baðlandý. Girne Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde tecavüz, ciddi darp baþta
olmak üzere 6 davadan yargýlanan sanýk 7
yýl hapse mahkûm edildi. Aðýr ceza heyeti,
kararýnda tecavüz suçlarýnýn insana karþý
yapýlan en aðýr suçlardan biri olduðuna
vurgu yaptý.

ÝKÝ YUMRUK ATTI,ÝKÝ KEZ
TECAVÜZ ETTÝ

Sanýk hakkýnda verilen kararý okuyan
Yargýç Murat Soytaç, Zambiya uyruklu 20
yaþýndaki M.C.'nin Mart 2016 yýlýnda
eðitim görmek için KKTC'ye geldiðini, iþ
aradýðýný ve bir arkadaþý vasýtasý ile sanýk
ile tanýþtýðýný söyledi. Sanýk ile M.C'nin 20
Mayýs 2016 tarihinde buluþtuklarýný,
sanýðýn M.C'ye iþ bulacaðýna dair vaat
verdiðini ve Girne'de bulunan evine
götürdüðünü ifade eden Soytaç, sanýðýn
burada M.C ile cinsel iliþkiye girmek
istediðini ifade etti.

M.C'nin sanýk ile cinsel iliþkiye girmek
istemediðini, direndiðini, sanýðýn M.C'nin
direncini kýrmak için yüzüne iki yumruk
attýðýný, etkisiz hale getirdikten sonra iki
kez tecavüz ettiðini dile getirdi. Sanýðýn

M.C'yi eve kilitlediðini de kaydeden
Soytaç, bir süre sonra M.C'nin evine gidip
iki saat uyuduktan sonra Lefkoþa Devlet
Hastanesi'ne gittiðini kaydetti.

Soytaç, hastanedekilerin yönlendirmesi
ile genç kadýnýn polise giderek þikâyetçi
olduðunu, þikâyet üzerine tutuklanan
sanýðýn suçunu kabul ettiðini ve "Þeytan
beni kullandý, çok üzgünüm" þeklinde
konuþtuðunu belirtti. Yargýç, sanýðýn
aleyhine getirilen suçlamalardan cinsel
iliþkiyi ve yumruk attýðýný kabul ettiðini
ancak M.C'yi eve kilitlemediðini
söylediðini belirtti.

ALTI DAVA, 7 YIL HAPÝS
Cinsel tecavüz suçlarýnýn insana karþý

yapýlan en aðýr suçlardan biri olduðunu,
maðdurlarda yaþam boyu süren izler
býraktýðýný belirten Soytaç, sanýðýn
tecavüzün yaný sýra M.C' yi ciddi þekilde
darp ettiðini, olayla ilgili fotoðraflarda
genç kýzýn yüzünde darp izlerinin açýkça
görüldüðünü dile getirdi.Yargýç Soytaç,
olayýn hemen akabinde sanýðýn M.C.'den
özür dilediðini, piþman olup suçlarýný
kabul ettiðini belirterek, bu huþularýn da
sanýk lehine deðerlendirildiðini ifade etti.
Soytaç, tüm olgularý deðerlendirdiklerini
ifade ederek, sanýðý yargýlandýðý 6
davadan suçlu bulup 7 yýl hapse mahkûm
ettiklerini açýkladý.
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** Rum ELAM, Cenevre buluþmasý
için 'Lüks tatil' demiþ.

- Rum için eðer lüks ise, bizimkiler
için  her þey dahil ultra süper lüks
bir tatil oldu. Baksanýza… Dönmek

istemeyenler bile oldu.
***

*Dönüþümlü baþkanlýk kabul
edilmiþ.

- Baþkanlar dönüþünce, bakanlar
da dönüþecek mi? Siyasi istikrar

nasýl saðlanacak?  Her bir iki
senede seçim mi yapýlacak?
Þimdilik bu kadar soru yeter.

***
* Akýncý, "Rumlarýn haritasýný bir tek

Türk kabul etmez" demiþ.
- O kadar emin olmasýn… Az

bulanlar bile var.
***

*  Türkiye ile Kuzey Kýbrýs heyetlerinin
görüþleri örtüþüyormuþ.

-  Tost gibi… Örtüþmeyenler de
aradan kayýyor.

***
* Hükümetin amacý sendikalarý

kapatmakmýþ.
- Bu kadar kolay mý?  Eðer 1-2

sendikacýnýndevletten maaþ almasý
kesilince 1 sendika kapanacaksa,
milim inanç kalmamýþ demektir ki,

varsýn bir saat evvel kapansýn.
***

*  Güneyde Kýbrýs Türk mallarýnýn
deðeri  6 milyar 500 milyon Euro

olarak hesaplanmýþ.
-Bizim zeytinciklere ne kadar deðer

biçtiler acaba?
***

* 10 TL olan doðum ve ölüm
belgeleri 100 TL olmuþ.

- Þimdi yýrtýnmak, baðýrýp çaðýrmak
boþuna... 10 TL olduðu gün

ayaklanacaktýnýz…
***

* Haftaya al-ver süreci
baþlayacakmýþ.

-  Denktaþ kamyonetle gidip,
kamyonla dönmeyi düþünüyorsa
yanýlýyor. Çünkü Papadopulos el

arabasý ile gelecek! (7 Mart 2004 /
LOLOLO'dan)

MÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLARMÝÞ-MIÞLAR

Þaziye’nin Görüþü:

Saçmalayan saçmalayana…
Usandým artýk… Ben kuyuya

atýlan her taþý çýkarmak
zorunda deðilim ya…

 

Sonuç... Kendi
kendimizle
konuþup,

kendimize  de soru
sormaya baþladýk,
bu iyiye iþarettir.

Ohhh… Empati
yapmaya

baþladým…
Rahatladým…

Bana birþeyler  oldu!
Huyum suyum  çok deðiþti.
Hiç kimsenin yapmaya yanaþmadýðý iþler  yapmaya

baþladým.
Kendimi hep  baþkalarýnýn yerine koyuyorum þu son

günlerde.
Empati yapýyorum yani.

***
Meðer ne güzel bir duyguymuþ bu empati.
Ýnanýn mutluluðu, huzuru yakaladým…

***
Küçük bir örnek vereyim hemen.
Diyelim ki,  ben anayolda arabamla gidiyorum.
Bakýyorum ki,  bir baþka araba,  yan yoldan çýkýþ yapmak

istiyor.
Arabasýný yarýya kadar çýkarmayý da baþardý.
Saðduyu sahibi bir sürücü olarak,  benim durmam ve ona

yol vermem gerekirdi.
Yani ben, eskiden,  kendi halimde iken,  hep böyle

yapardým.
Dururdum, yol verirdim.
Þimdi empati yapmaya baþladým dedim ya.
Bu durumlarda kendimi bir baþka sürücünün yerine

koyuyorum artýk.
Mesela sizin yerinize!
Siz olsanýz,  durup yol verecek miydiniz?
Hayýr, asla…
Bu nedenle, ben de, sizin gibi  durmuyorum artýk.
Üstelik elimle o sürücüye kabaca iþaret edip "patladýmýn

be ama..." deyip öyle geçiyorum yanýndan.
Ve böyle davranmakla,  kendimi çok rahatlamýþ

hissediyorum.
***

Bu empati dedikleri gerçekten çok güzel birþey.
Size de tavsiye ederim.
Yakýnda  baþka örnekler de vereceðim.

BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf:
Erdoðan  BAYBARS
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“Týrnak”...
"Diðer yandan 2003 yýlýndan beri
KC pasaportu kullanan ve yýðýnlar
halinde Rum tarafýna geçip çeþitli
ihtiyaçlarýný gideren, birlikte iþ
yapan insanlarýmýz korkuyor mu?
Ýnsan korktuðu insanlarýn yaþadýðý
yerlere gitmekten çekinmiyorsa,
neden ve niçin korkular öne
dürülüyor? Bu korku 'ezberini' en
azýndan kapýlarýn açýlmasýndan,
Kýbrýs'ýn AB'ye girmesinden sonra
bittiðini dürüstçe söyleyemiyorsak
vay halimize!"
Fatma AZGIN
(Yenidüzen)

"En fazla iþ kazalarý inþaatlarda
oluyor. Böyle kelle koltukta çalýþýlýr
mý? Kimsenin yetkili bir makamdan
korktuðu yok, Çalýþma Bakanlýðýný,
Çalýþma Dairesini taktýðý da yok…
Çalýþma Dairesi'nin yeterli elemaný
yokmuþ… Kaç bakan deðiþti,
hepsi de ayný þeyi söyleyip
duruyor. E alýn, istihdam edin,
partizanca gereksiz istihdamlar
yapacaðýnýza Çalýþma Dairesi'ne
eleman alýn… Gerekli yere
istihdam yapýn."
Ali BATURAY
(Kýbrýs)

"Evet her yýl sonu harçlara
zam yapýlýr… Gelecek yýlýn
bütçesini dengelemek adýna
dolaylý vergidir bu… Devlet
önce zammý yapar, sonra da
memuruna bir miktar yem
atar. Ama böylesi ne görüldü
ne duyuldu… 10 liralýk hizmet
100 liraya çýkmýþ bu defa…"
Mehmet MOREKET
(Havadis)

"Ýþini iyi yapan,
tavizsiz bir gazeteci"

Cumhuriyet'in yazar ve yöneticisi 13 kiþi, 'FETÖ ve PKK
terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adýna suç
iþlemek' gerekçesiyle gözaltýna
alýnmýþ, 10 kiþi tutuklanmýþtý. Son
olarak da gazetenin muhabiri
Ahmet Þýk, 'terör örgütü
propagandasý'  suçlamasýyla
tutuklanmýþtý. Þýk dýþýnda
gazetenin tutuklu 10 ismi, 76
gündür iddianame hazýrlanmasýný
bekliyor. Hürriyet'ten Ayþe
Arman'a konuþan Nazire Gürsel,
þöyle diyor: "Ýþini iyi yapan,
tavizsiz bir gazeteci ve bir
düþünce adamýdýr. Türkiye'deki
genel geçer erkek profilinin çok
dýþýndadýr. 22 yýllýk karýsý olarak
söylüyorum, o kusursuz bir
centilmendir.  Sadece dýþarýda deðil, evde de. Kadri'nin asla
bir kadýndan hizmet beklentisi yoktur. Ben onun çorabýnýn
bile yerini bilmem. 9 yaþýndaki oðlumuz Erdem katillere ve
tecavüzcülere ayda bir açýk görüþ hakký olduðunu
öðrenmiþ. Bize, iki ayda bir. 'Anne, katillere var da babama
neden yok!' diye sorduðu an, ömrümün en çaresiz anýydý.
Kadri sadece ülkesini düþünen ve bu uðurda kariyerini
dahi hiçe sayan biri. Yýllardýr yaptýðý uyarýlarý bugün artýk
herkes gerçek olarak kabul ediyorsa neden hapiste?"

Günün Kahramaný

BESÝM BAYSAL
Kýbrýs Türk Öðretmenler
Sendikasý Örgütlenme
Sekreteri Besim Baysal,
Tayyip Erdoðan'ýn
Baþdanýþmaný Yiðit Bulut'a
"Kan istiyorsan
mezbahaya git" diye yanýt
verdi. Meclisteki siyasi
partilerimizden ise Bulut'a
hiçbir tepki gelmedi. Ne

CTP'den, ne TDP'den…
Genelde zaten herkes sustu

ve bunu da sineye çekti. Birleþik
Kýbrýs Partisi'nden tepki geldi yalnýz.

Ýzzet Ýzcan Yiðit Bulut'u "faþist ve ýrkçý" olarak
niteledi. Sosyal Demokrat Parti Baþkaný Tözün Tunalý ise
Bulut'u Tayyip Erdoðan'a þikayet etti. Demokratik
örgütlerimizden ise ses veren Dayanýþma oldu yalnýz…
Dayanýþma Bulut'un açýklamalarýnýn siyasi iradeyi hiçe
sayan açýklamalar olduðunu belirtti… Kýsacasý toplum artýk
kendine hakaret edilmesine de alýþtý!

GÜZELYURT'A
BAK
Lefkoþa'nýn yollarýnýn
aksine Güzelyurt
durmadan asfaltlanýyor ve
görünüm olarak da
neresinden bakarsanýz
bakýn Lefkoþa'ya fark
atýyor. Temizlik açýsýndan
da yollar açýsýndan da…
Demek ki bu iþler muhalif
olmak veya iktidar
partisinden olmakla
ölçülmez… Özçýnar, CTP
döneminde de, UBP
döneminde de hükümette
kim olmasýna bakmadan
çalýþtý Güzelyurt için…
Mazeretler arkasýna
saklanmadý… Ayinesi iþtir
kiþinin derler…

GÜVENLÝK
BOTU
Türkiye GKK'ye iki adet
sahil güvenlik botu hediye
etmiþ… Aman dikkat…
2000 yýlýnda Afrika
yazarlarý tutuklandýðýnda,
yayýnlamadýklarý bu botun
resmini çektiler diye
general tarafýndan
suçlandýlar ancak kendi
gazeteleri tam sayfa
övünmek için bu botun
resmini yayýnlayýnca ne
yapacaklarýný þaþýrmýþlar
ve Rum casusu aramaya
baþlamýþlardý…

YAN BAKTI
Türkiye'den yeni gelen
turist parkta otururken
kendisine yan baktý diye
karþý bankta oturan
vatandaþý býçaklamýþ… E
kolay mý? Geldiði yerde IÞÝD
cirit atýyor…

Cuma’dan Cuma’ya

Ülker Fahriufahri@kibris.net

Herhangi bir
konuda, kafasýnda
þartlanmýþ insanlara,
bildiðinin ve
inandýðýnýn aksini
anlatabilir misiniz?

Mümkün mü?
Rahatlýkla söyleyebilirim,

mümkün deðildir.
Ona her kim söylemiþse,
Ve...
Öyle olduðuna, onu her kim

inandýrmýþsa,
Artýk,
Onun kafasýna o yerleþmiþtir,

deðiþtirmesi çok güçtür.
Kimse alýnmasýn veya üzerine

almasýn ama,
Aslýnda,
Bu hal, çoðunlukla “zayýf

kiþilikli” ve kendine güven
sorunlarý olan “ezik” dedikleri,
“aþaðýlýk duygusu” baskýsý altýnda
olan insanlarda görülür.

En önemlisi,
Bu insanlar, “kafalarýna

yerleþtirdikleri” konuyu,
Zahmet edip de...
Hiç araþtýrmadan, hiç okumadan,

bir bilene sorup danýþmadan ve
farklý kiþilerden de bilgi almadan,
“körü körüne” savunurlar ve
uðruna kavga da verirler.

Ve...

GARANTÝ ANLAÞMASI MI?
GÜVENLÝK ANLAÞMASI MI?

Ýþin kötüsü,
Böyle yaparak, içinde

bulunduklarý “ruh hali”nden
kurtulacaklarýný ve “önemli kiþi”
olacaklarýný da zannederler.

Oysa,
Hiç de öyle olmuyor.

***
Ne anlatmaya çalýþtýðýmý anlamýþ

olmalýsýnýz,
Günümüzün en önemli gündemi

olan “Garanti Anlaþmasý”ndan
Ve...
Anlaþmanýn “ne olduðu”nu ve

maddelerin “neler içerdiðini” “ne
anlama geldiðini” bilmeden,
anlamadan, sormadan ve
öðrenmeden,

Körü körüne “Garanti
anlaþmasýndan asla
vazgeçmeyiz” diyenlerden söz
ediyorum.

O anlaþma ki...
Kýbrýs’ýn ve Kýbrýslý’larýn baþýna

gelmiþse,
O anlaþma gereði “Garantör”

olan ülkelerin,
Anlaþmaya “aykýrý” olarak

yaptýklarýndan ve anlaþma gereði
kendilerine “yüklenen görevi”
yapmadýklarýndan  gelmiþtir.

Bakýn,
Garantör ülkelerin görev ve

yükümlülüklerini belirleyen bu

anlaþmanýn 1. maddesi aynen þöyle
diyor “Kýbrýs Cumhuriyeti’nin,
baðýmsýzlýðýnýn, toprak
bütünlüðünün ve güvenliðinin
idamesini ve ayni zamanda
Anayasasýna riayet edilmesini
saðlamayý taahhüt eder”

Garantör ülkeler bu maddeye
riayet ettiler mi?

Mesela,
Baðýmsýzlýðýna ve toprak

bütünlüðüne riayet ettiler mi?
Etmediler,

Yunanistan, 1974 yýlýnda
Kýbrýs’ýn Cumhurbaþkaný’na darbe
yaparak, yönetime oturttuðu kiþiler
tarafýndan, adayý Yunanistan’a
baðlamaya teþebbüs etti.

Türkiye ise Yunanistan’a
baðlamayý engellemek için askeri
müdahale yaptý, ama Kýbrýs’ýn
baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü
ve Anayasasýna riayet edilmesini
saðlamak yerine,  adayý ikiye böldü.

Anayasasýna riayet edilmesini
saðladýlar mý?

Makarios 1962  yýlýnda 13
maddeyi deðiþtirmeye
kalkýþtýðýnda, engellediler mi?
Engellemediler.

***
Mont Pelerin ve Cenevre

süreçlerinde gördük ki,
Kýbrýs sorununu görüþmelerle

çözümlemek, “meðer” yýllardýr
söylendiði gibi “Kýbrýslý’lar
tarafýndan çözülecekmiþ”
söylemi de gerçek deðilmiþ, o da
bir büyük yalanmýþ.

Ýþte...
Yýllardýr süren görüþmeler

sonrasý,
Ýþ, son aþamaya geldiðinde,
Masanýn etrafýnda “Garantör”

ülkeler yerlerini aldýlar...
Ve...
Garantör ülkelerin kendi

aralarýnda çýkan “uzlaþmazlýk”
nedeniyle, komitelere havale edildi.

Komiteler, bir sonuca varýr mý?
varmaz mý? önümüzdeki günlerde
göreceðiz.

Ancak...
Komitelerin varacaðý veya

varamayacaðý sonuç sonrasý ne
olacak?

Son sözü yine Garantör ülkeler
söyleyeceðine göre!!!

Ah Kýbrýs’lým, vah Kýbrýs’lým...
Hala,
Aralarýndaký “güven” sorununu,

Garantör ülkelerin çözmesini
bekliyor ve Garanti Anlaþmasý
devam etmeli mi etmemeli mi
tartýþýyor.

Oysa...
Kýbrýslý Türk’ler ve Rum’larýn

Garanti Anlaþmasý’na deðil,
Kendi aralarýnda yapacaklarý bir

“Güvenlik Anlaþmasý”na ve bu
anlaþmanýn nasýl çalýþacaðýna
ihtiyaçlarý var.

Ve...
Ne yazýk ki,
Yazýnýn baþýnda sözünü ettiðim,
Anlaþmanýn “ne olduðu”nu ve

maddelerin “neler içerdiðini” “ne
anlama geldiðini” bilmeden,
anlamadan, sormadan ve
öðrenmeden,

Körü körüne “Garanti
anlaþmasýndan asla
vazgeçmeyiz” diyenler var ya...

Gel de bunu onlara anlat.
Daha da acýsý,
Aslýnda onlarýn istedikleri de tam

da bu....
Ama,
Ne istediklerinin farkýnda

deðiller.

Yargýç Ömer Güran: Hükümsüz tutuklular
mahkum olmuþ gibi hapiste bekliyorlar

Doludan zarar gören bölgeler
nGENEL TARIM SÝGORTASI FONU BOÐAZÝÇÝ,

AKOVA VE YILDIRIM'I  "DOLUDAN ZARAR GÖREN
BÖLGE" ÝLAN ETTÝ

nPATATES ÜRETÝCÝLERÝ 25 OCAK'A KADAR
BAÞVURU YAPACAK

Genel Tarým Sigortasý Fonu, doludan zarar gören Boðaziçi, Akova ve
Yýldýrým'lý patates üreticilerinden, 25 Ocak mesai bitimine kadar baþvuru
ve zarar deðerlendirme formu doldurup Tarým Dairesi veya Genel Tarým
Sigortasý'na teslim etmesini istedi. Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan
yapýlan açýklamaya göre, Fon Yönetim Kurulu 17 Ocak'ta yaptýðý
toplantýda Saptama ve Deðerlendirme Komitesi raporu ýþýðýnda Kasým
ve Aralýk aylarýnda Boðaziçi, Akova ve Yýldýrým köylerinde yaðan dolu
nedeniyle bu köyleri 'doludan zarar gören bölge' ilan etti.

Açýklamada, bu kapsamda 2016 Sonbahar Patates bitkilerinin zarar
tespitlerinin yapýlabilmesi için üreticilerin belirtilen süre içerisinde form
doldurup ilgili daire ve fona teslim etmesi duyuruldu.

(Kamalý Haber)-Lefkoþa Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer
Güran dünkü duruþmalar
baþlamadan önce Lefkoþa Polis
Müdür yardýmcýsý Ahmet Soyalan
ve Cezaevi Müdürü Derviþ
Cebiç'ten askýda bekleyen
dosyalar ve hükümsüz tutuklular
ile ilgili bilgi aldý.

Baþkan Ömer Güran
konuþmasýnda, ülkemizde
uyuþturucu suçunun en yaygýn
suç olduðunu ve bu suçlarda
özellikle havalimanýndan
uyuþturucuyla gelip, suçüstü
yakalanan kiþilerin davalarýnýn
çokluðunun dikkat çektiðini
söyledi. Baþkan Ömer Güran
havaalanýnda yakalanan kiþilerin
uzunca bir süre hükümsüz tutuklu
olarak cezaevine
gönderilmelerinden heyet olarak
rahatsýzlýk duyduklarý bir husus
olduðunu hükümsüz tutuklu
olarak teminata baðlanan kiþilerin
davalarýnýn ivedilikle hazýrlanmasý
ve sonuçlanmasý gerektiðinin
altýný çizdi. Cezaevinde bulunan
birçok hükümsüz tutuklunun
mahkum olmuþ gibi cezaevinde
uzunca bir süre beklemesinin
kabul edilemez bir yanlýþ
olduðunu ve bu kiþilerin
davalarýnýn hassasiyetle

mahkemeye intikal ettirilmesine
direktif verdiðini belirtti.

Lefkoþa Polis Müdür Yardýmcýsý
Ahmet Soyalan ise Ocak ve Aralýk
2016 tarihleri arasýnda Lefkoþa'da
893 Cürüm suçu, 652'de kabahat
suçu iþlendiðini söyledi. Soyalan
ayrýca 1 Ocak 19 Ocak tarihi
arasýnda ise 37 cürüm, 23 kabahat
suçu iþlendiðini belirterek Lefkoþa
Polis Müdürlüðü hücrelerinde 7
tutuklu olduðunu aktardý.
Soyalan, polis hücresinde Suriyeli
bir kiþinin ihraç iþlemi için
beklediðini 5 tutuklunun
uyuþturucu zanlýsý olduðunu ve
1 tutuklunun ise askeri bölgeyi
ihlal suçundan tutuklu
bulunduðunu kaydetti.

Merkezi Cezaevi Müdürü
Derviþ Çebiç ise konuþmasýnda,
Cezaevi'nde 11'i kadýn 303 tutuklu
olduðunu belirterek bunlarýn 45
tanesinin Lefkoþa bölgesine ait
hükümsüz tutuklu olduðunu
söyledi.  Çebiç, 13 tutuklunun
davasýnýn Lefkoþa Aðýr Ceza
Mahkemesi'ne havale edildiðini
kaydetti.

Derviþ Çebiç, Lefkoþa ile
Güzelyurt'un 45, Maðusa'nýn 41,
Girne'nin 46, Ýskele'nin 4, Lefke'nin
ise 1 'hükümsüz' tutuklusu
bulunduðunu açýkladý.
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Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

CTP'LÝYÝM DERSEN HASAN ULAÞ
ALTIOK GÝBÝ OLACAKSIN…

Lefkeli okurlarýmýzdan Bumin Bezmen, CTP
MYK'sýndan istifa eden ve konuyla ilgili bir
televizyon programýna katýlan Hasan Altýok'un
düþüncelerine ve yaptýklarýna övgüler düzdü.
Sosyal medyada paylaþtýðý yazýsýný yayýnlamamýz
için bize de gönderdi.
"Hasan Ulas Altýok'u hiç tanýmam, hayatýmda
görmedim. Sadece TV'lerden izliyorum. Babasý Asým
beyi biliyorum…, Yeþilýrmaklý… Bir  de anne
tarafýnýn da Elye'den olduðunu biliyorum. Bugün
Kýbrýs TV'deki konuþmalarýný
dinledim ve bu gencimizle
gurur duydum. Tek tek
nedenlerini ve bilinmeyenlerini
anlattý enerji protokolünün…
Bunun asla bizim yararýmýza
olmayacaðýný detaylarý ile
açýkladý. CTP'nin þu anda
direnmesi gerektiðini ve hayýr
demesinin gerekli olduðunu
söyledi. Madem ki bazý
maddeler olmazsa ilerde hayýr
diyeceðiz, karþý çýkacaðýz
diyeceklerine, þimdiden hayýr
demeleri gerekirdi deyip
,gereken direniþin yapýlmadýðýný, ilerde yapýlacak bir
direniþin de bu yüzden çok cýlýz olacaðýný izah etti ve
de sokakta olmasý gerektiðini söyleyip neden direnç
gösterdiðini anlattý. Ve de bizim gibi düþünenlere
tercüman oldu.
Ama programýn sonuna doðru, memlekette mantar
gibi biten taþýma gazetecilerden biri mesaj gönderip,
Hasan'a geçenlerde açýklamasýný yaptýðý santrallar için
Hasan'ýn doðruyu söylemediði, bu konuda elçiliðin
yaptýðý açýklamanýn doðru olduðunu mesajla iletince
Hasan Altýok kardeþimiz her CTP'linin yapmasý
gerektiði gibi, gerçek bir Elyeli gibi  cevabýný verdi
'Hasan Altýok yalan söylemez. Sen onlara yakýnsýn,
git da söyle yalaný onlar söylüyor' deyiverdi,. O
gazetecinin Elyelilerin nasýl biri olduklarýndan haberi
yok anlaþýlan. Diðer CTP'liler gibi Hasan Altýok'un da
uslu çocuk olacaðýný sandý herhalde, ama sonunda
anladý kayaya çarptýðýný. Hasan Altýok kardeþim, seni
tanýmam ama sana çok teþekkür ediyorum, onurlu
duruþun, makam ve koltuk uðruna susmayýp
hislerimize
tercüman olduðun
için. Onurumuzu
ve gururumuzu
ayaklar altýnda
ezdirmediðin için.
Umarým partide
senin gibi
gençlerimizin
çoðunlukta
olduðu günleri
görebiliriz.
Sevgiler, yolun
açýk olsun…"

Erdoðan'ýn "Kanla aldýk, ancak kanla veririz"
çýkýþý ,  mandradaki çözüm umutlarýnýn
üstüne olduðu kadar, Rum toplumunda da
hýzla tükenmekte olan barýþ ve çözüm
umutlarýnýn üstüne de turþu suyu sýkar.
Baþladýðý günden beri  Cenevre
müzakerelerinin Türkiye tarafýndan sürekli
dinamitlendiðini belirten vatandaþlar, son
umutlarýnýn da böylece berhava edilmiþ
olduðunu belirtmekten kendilerini
alamazlar.  Sokaktaki adam, "Türkiye'nin
kuyruðunda sürüklenme çilemiz daha
dolmadý" diye acý acý söylenir.

BÝZÝM DUVAR

"HAYIR"LI
CUMALAR
DÝLERÝZ

Baflýnýn Köþesi

Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

OTURMAYA
DEVAM ET...

Yiðit'e vur ama hakkýný ver caným
kardeþim...

Adam  olmasý gerekenleri söyledi.
Bakkala gittin, ekmek aldýn, geldin...
Uyardý, deli misin,  saf mýyým ki

ekmeði sana vereyim?
Gücün varsa sen de al.
Bak sokaðýn haline.
Sokakta beþ yüz liraya adam

vuracak bir sürü insan var.
Onlara cebindekini de

ver diyemezsin caným
benim.

Seni çok seviyorum
ama benden bir þey
istediðin an sevgimiz
biter.

Biticidir sevgiler.
Tüm aþklar da bir zaman sonra eskir.
Kösele olur.
Deri yani.
Mandanýn gönü, derler bazýlarý.
Gön deridir hemþerim.
Deri.
Serttidr.
Ýðneyi batýr, batmaz.
Býçaðý sok, girmez.
Böyledir bu gön meselesi.
Sen kalkmýþ bir de utanmadan.
Cýk cýk cýk.
Adam doðruyu söyledi.
Biz öfkelendik.
Bir kere kaþýmýz güzel diye

gelmediler buraya.
Kaþýmýza da öyle.
Bizi sever görünebilirler.
Ayný dilden konuþuyoruz çünkü.
Üstlik onlarýn duymak istediklerini

söyleyip durduk yýllarca.
Gel kurtar, bile dedik hatta.
Yani düþene acýma meslesi bu.
Düþtük, geldiler, kaldýrdýlar!
Bunun bir karþýlýðý olmalýydý.
Öyle deðil mi caným kardeþim?
Hala öðrenemedin demek.
Ben yýllar önce oralara gittiðimde

anlamýþtým bu gerçeði.
Yýllarca kendim gibi durmak

istedim.
Durdukça kazýk yedim.
Çok yakýným ticaret yapýyordu

onlarla.
Mal satýyordu.
Ýlk günlerde, sýk gelenlerden bazýlarý

ufak borç býraktýlar.
Kýsa süre sonra gelip ödediler.
Sonra.
Ýþte güler yüz yýlaný deliðinden

çýkarýr ya, bizimkinin de gönlünü
almayý bildiler.

Ne de tatlý dilleri var bir bilsen...
Son seferinde yüklü alýþveriþ yaptýlar

ondan.
O da, "iyi iþ yaptýk" dedi.
Ýnandý ya...
Tatlý dil meselesi.
Tamam olur, dedi.
Adam gidiþ o gidiþ.
Bir daha uðramadý.
Yapý meselesi.
Yiðit'e vur ama hakkýný ver arkadaþ.
Çýktý ve söyledi.
Kanla aldýk vermeyiz.
Vermez kardeþim.
Vermez...
Sen malýna sahip çýkmazsan vermez.
Sen þimdi aklýný kullan.
Ya saf halinden çýk, doðrularý gör.
Ya da saf saf saftirik biçimde

oturmaya devam et.
Oturan yol alamazsa sen de alma

caným kardeþim.
Yol alanlar da ölüyor, oturanlar da .
Sen oturmaya devam ettikçe, Yiðit

gibileri daha çok hakkýný hakký sanýr
güzel kardeþim.

Aðaoðlu taburcu oldu, ancak tedavisi sürecek
Gazetemiz yazarlarýndan sevgili arkadaþýmýz Zübeyir Aðaoðlu,

geçirdiði beyin kanamasý nedeniyle, bir süre tedavi gördükten sonra
hastaneden taburcu oldu, ancak daha kapsamlý bir tedavi için yeniden
hastaneye dönecek… Edindiðimiz bilgiye göre Deniz Plaza 28 Ocak
Cumartesi günü Zübeyir Aðaoðlu için bir imza günü düzenledi.
Aðaoðlu'nun geçtiðimiz ay yayýnlanan "Anýlarým" isimli kitabý
toplumumuzda büyük bir ilgiyle karþýlandý… Anýlarýnýn 1. bölümü
olan bu kitaptan sonra, Aðaoðlu 2. kitabýný da halen yayýna hazýrlýyor.
Arkadaþýmýza geçmiþ olsun der, bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný
dileriz.

SERDAR DENKTAÞ:

Denktaþ'ýn haritasý çok farklý

ABD ELÇÝSÝ GELÝP-GÝDÝYOR- Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý, ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi Kathleen Doherty'yi
kabul etti. Saat 17:00'de baþlayan görüþmede Cumhurbaþkanlýðý Tarih
Siyasi Ýþler Özel Danýþmaný Meltem Onurkan Samani ile Doherty'nin
beraberindeki Büyükelçilik yetkilileri de hazýr bulundu.

Binali Yýldýrým'dan Kýbrýs açýklamasý
n "Çözüm halinde Türkiye AB'ye girmiþ

gibi muamele görmeli"

Türkiye Cumhuriyeti
Baþbakan Binali Yýldýrým,
"Kýbrýs'ta 60-70'li yýllardaki
duruma dönülmemesi için
Türkiye'nin etkin garantisi ve
güvenlik konusu tartýþma
dýþýndadýr. Yönetimin adil olmasý,
topluluklarýnýn haklarýnýn teminat
altýna alýnmasý, dörtlü
özgürlüðün saðlanmasý.
Bütünleþik Kýbrýs'tan
bahsediyoruz. Bu anlaþma
saðlandýðý zaman Türkiye, Kýbrýs
bakýmýndan AB'ye girmiþ gibi
muamele görmeli" dedi.

Yýldýrým, TBMM Genel
Kurulunda anayasa deðiþikliði
teklifinin ikinci tur görüþmeleri
yapýlýrken, makam odasýnda
basýn kuruluþlarýnýn Ankara
temsilcilerinin gündeme iliþkin
sorularýný yanýtladý,
deðerlendirmelerde bulundu.

Baþbakan Yardýmcýsý Tuðrul
Türkeþ'in Cenevre'de olduðu

hatýrlatýlarak Kýbrýs
görüþmeleriyle ilgili son
durumun sorulmasý üzerine
Yýldýrým, "Ýþin ekonomik
boyutunda bir þey olursa farklýlýk
nasýl giderilir, detaylarý olacak. Þu
anda görüþmelerde birbirlerini
yokluyorlar. Kim ne kadar
isteyecek? Olgunlaþma olursa,
görüþmeler daha üst düzeye
taþýnýr. Sorun görmüyoruz, bizim
görüþümüz çok net. Kýbrýs'ta 60-
70'li yýllardaki duruma
dönülmemesi için Türkiye'nin
etkin garantisi ve güvenlik
konusu tartýþma dýþýndadýr.
Yönetimin adil olmasý,
topluluklarýnýn haklarýnýn teminat
altýna alýnmasý, dörtlü
özgürlüðün saðlanmasý.
Bütünleþik Kýbrýs'tan
bahsediyoruz. Bu anlaþma
saðlandýðý zaman Türkiye, Kýbrýs
bakýmýndan AB'ye girmiþ gibi
muamele görmeli." diye konuþtu.

Demokrat Parti (DP) Genel
Baþkaný Serdar Denktaþ,
Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý'nýn bugün basýna
yansýyan bir açýklamasýna iþaret
ederek, haritanýn müzakere
tarihinde ilk kez Cumhurbaþkaný
Akýncý tarafýndan verildiðini
kaydetti.  Serdar Denktaþ
konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda
"Akýncý'nýn 'Bizim sunduðumuz
harita, rahmetli Rauf Denktaþ'ýn
imzaladýðý yüzde 29 artýdýr'
açýklamasý, geçmiþte masaya
Denktaþ tarafýndan harita
konulduðu þeklinde yanlýþ bir

algýlamaya neden olmuþtur" dedi
ve þöyle devam etti:"1974'ten
itibaren ortaya çýkmýþ olan tek
harita Annan Planý'ndaki haritadýr
ve o harita Kýbrýs Türk tarafýnca
verilmemiþtir. Harita müzakere
tarihimizde ilk kez Sayýn Akýncý
tarafýndan verilmiþtir.

Kurucu Cumhurbaþkaný Sayýn
Denktaþ'ýn 'yüzde 29 artý' olarak
yine görüþmelerde kabul ettiði
yaklaþým, yüzde 29'un altýna
inilmeyeceðini ve bunun
üzerinde bir yüzdeliðin ancak
konuþulabileceðini ortaya koyan
bir yaklaþýmdýr"



8 20 Ocak 2017 Cuma

Arada Bir

Özgün Kutalmýþ
okutalmis@yahoo.com

Kapýldýk gidiyoruz
Türk sanat müziðinde makamýný

bilmediðim ama en güzel Zeki Müren
tarafýndan yorumlanan bir þarký vardýr.
"Kapýldým gidiyorum bahtýmýn rüzgârýna"
diye baþlayan bu þarký sanki de bizler, yani
Kýbrýs Türkü için yazýlmýþ gibi. 1974'ten önce
Geçici de olsa bir yönetimimiz vardý. 1974
Temmuz'undan sonra, önce otonom, sonra
ise 1975 Þubat'ýnda Türk Federe Devleti adý
altýnda bir devletimiz oldu. 1983 Kasým'ýnda

da bu devleti Kuzey Kýbrýs
Türk Cumhuriyeti yaptýk.

Aradan nerdeyse 34 yýl
geçti. Býrakýn bir devlet
olmanýn gereklerini yerine
getirmeyi, bir kabile yönetimi
bile kuramadýk. Düþünün.
Devletin tahlil laboratuarý

geçmiþte çýkan yangýnda da zarar görmüþtü.
Önlem alýnmadýðý için ikinci defa yanan
laboratuar yangýnýnda, bu defa boyutunu
bilemediðimiz bir çevre felâketi yaþanýyor.
Yangýnýn maddi zararlarý, çevre zararlarý
yanýnda hiç kalmaktadýr.

Ýþin acý yaný, 1974 Temmuz'undan sonra
kurduðumuz ve 43 yýl geçmesine raðmen
övündüðümüz bu devletlerde laboratuar
yangýnýnýn enkazýný kaldýracak ne ekibimiz
ne de ekipmanýmýz vardýr. 1974'den sonra
nakavt olmuþ Rum komþularýmýzdan yardým
istemiþiz. Son laboratuar yangýnýnýn bize
hatýrlattýðý baþka yangýnlar da vardýr. Ancak
henüz ders ve önlem aldýðýmýzý ben
göremedim.

Örneðin aile mahkemesi yangýnýnda
evlilikle ilgili tüm evraklar yanýnda diðer
evraklar da yanmýþtý. Ayni þekilde Ýskân
Dairesi yangýnýnda da birçok evrak yanýnda
verilen feragatnameler de yandý. Bilhassa
haksýz yere Rum malý tutanlarýn, ki Ýskân
yangýný herhalde o yüzden çýkmýþtý, þimdi
kaptýklarý Rum mallarý ellerinde kalacak.

Þimdi sorulmasý gereken soru þudur.
Bilhassa Tapu Dairesi, Mahkemeler,
Savcýlýk, Motorlu araçlar ile Þirketler
Mukayyitliðinde olasý bir yangýna karþý
alýnan önlemler var mý? Örneðin tüm
bilgilerin digital ortamda yanmayan çelik
kasalarda muhafaza edilen kopyalarý var mý?
Olasý yangýnlarda yukarýda yazdýðým kilit
dairelerde evraklarýn korunduðu yanmayan
çelik veya beton odalar var mý? Yangýn
denince hemen akla gelmesi gereken, çok
katlý binalarda yangýn merdiveninin olup
olmadýðýdýr. Bildiðim kadarý ile yoktur.

Yangýn merdiveni olmamasý yanýnda, beþ
katýn üzerindeki çok katlý binalara yetiþecek
itfaiyenin merdiveni de yoktur. Bu arada
diðer zamlar yanýnda harçlara da %900 gibi
fahiþ zamlar yapýlýrken Maliye Bakaný Serdar,
"Benim haberim yoktur. Ancak devlete
ödenen harçlara yapýlan zam, gözden
geçirilecek" dedi. Bakana bakar mýsýnýz?
Adam Maliye Bakaný. Haberim yok diyor.
Biraz fazla geldi, gözden geçiririz diyor.
Ülkede müthiþ bir grip salgýný var. Saðlýk
Bakaný salgýn yok diyor.

Bu arada basýna yansýyan haberlere göre
binlerce doz grip aþýsý depolarda zaman
aþýmýna uðratýlmak üzere bekletiliyor ama,
insanlarýmýza uygulanmadý. Oy uðruna
kamuya gereksiz yüzlerce istihdam
yapýlýrken, hastanelere doktor istihdamý
yapýlmadý. Göç Yasasýndan sonra ise
doktorlar kamuya raðbet etmediði için,
kamuda doktor ve saðlýk personeli eksikliði
yaþanýyor. Göç Yasasýndan sonra kamuya
giren doktorlar istifa ederlerken, bizi
yönettiðini sanan aymazlar ne yapýyor?
Doktorlarýn ikinci iþ yapmalarý ile
uðraþýyorlar.

Sanki de doktorlarýn ikinci iþ yapmalarý
bugünün sorunu imiþ gibi, bir anda
halledeceklermiþ gibi tafra atýyorlar. Bu
arada doktorlarýn örgütlü olduðu Týp Ýþ
Sendikasýnýn baþkaný "Ýyileþmesi mümkün
hastalar bile kaybedilecek" diye feryat figan
ediyor. Bizi yönetme iddiasýnda bulunan
aymazlarýn sayesinde, týpký þarkýda olduðu
gibi "Kapýldýk gidiyoruz bahtýmýzýn
rüzgârýna".

Baðýmsýz Köþe

Ali Kiþmir
alikismir@yahoo.com

TÜRKÝYE NE DÝYOR,
BÝZ NE ANLIYORUZ

"KKTC halký, Türkiye'nin garantörlüðünü
istiyor"...

Doðrudur...
Peki, KKTC halkýnýn garanti anlaþmasýndan

beklentisi nedir?
Türkiye'nin kendisini Rum toplumundan

korumasý!..
Çok net deðil mi?

Hani bu istek ve beklentinin
anlaþýlmayacak bir tarafý yok!..

Öyle ki, gerek KKTC
yetkililerinin, gerekse de
"Çözümü arzulayan" bazý
kiþilerin bu konuda oldukça
parlak bir fikri de var...

"Türkiye sadece kuzeydeki
kurucu devletin garantörü olsun"...

Yani, yine ayný sonuca varýyoruz ve istikrarlý
bir þekilde, "Türkiye gel bizi Rum'dan koru"
diyoruz...

Tekrarlýyorum, çok net bir istekte
bulunuyoruz...

Hatta bahsettiðim "Parlak fikri" de Rumlarý
düþünerek ifade ettiðimizi söylüyoruz...

Yani, "Siz katilsiniz. Bizi öldürme ihtimaliniz
var. O nedenle toplum olarak sizden
korkuyoruz ve Türkiye'nin bizi korumasýný
talep ediyoruz" anlamýnda parlak bir fikir
ortaya atýyoruz ve dönüp adamlara, "Sizi de
tedirgin etmeyecek bir öneri sunduk" diye
övünüyoruz...

Bu tür konulara ilginç bir bakýþ açýmýz
olduðu kesin...

Neyse, konuyu daðýtmadan asýl amaca
geleyim...

Ayný yazý içerisinde üçüncü kez
tekrarlýyorum ki, KKTC halkýnýn garanti
sisteminden ve Türkiye'den beklentileri çok
nettir...

***
Peki, Türkiye bu konuda ne diyor?
Ve en önemlisi de, KKTC'nin sunduðu, "Gel

sadece benim garantörüm ol" isteðine nasýl
bakýyor?

Öncelikle garanti ile güvenliði birbirine
karýþtýrmýþ durumdayýz...

Öyle ki, bu karýþýklýðý gideren tüm
açýklamalar bizim ilerici, solcu ve aydýn
kesimlerimizden geleceðine, sürekli bir þekilde
Türkiye'li yetkililerden geliyor...

Önce Türkiye Baþbakan'ý Binali Yýldýrým, "Biz
sadece kuzeyin deðil Kýbrýs'ýn tamamýnýn
garantörüyüz" dedi...

Ve bunun da olasý bir çözümde aynen devam
edeceðini ifade etti...

Ardýndan TC Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu'na, Cenevre'de düzenlediði basýn
toplantýsýnda bu yönde bir soru yöneltildi ve
kendisi de bu soruya, "Türkiye, Kýbrýs
Cumhuriyeti'nin garantörüdür. Çözüm sonrasý
da ayný þekilde devam edeceðiz" diye cevap
verdi...

Ve son olarak Türkiye Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamalarý ve
ortaya sunduðu rakamlar...

Tümü de Kýbrýs Cumhuriyeti'ni iþaret
ediyor...

Yani Türkiye, "Ben adanýn tamamýnýn
garantörüyüm ve öyle de olmaya devam
edeceðim" diyor...

Daha açýk yazmam gerekirse, hem Rumlara,
hem de bizlere, "Ben bir tarafý, diðer taraftan
korumam. Ben adanýn tamamýndan vazgeçip
bir yarýsýna razý olmam" diyor...

Peki, Türkiye'nin "Asla geri adým atmam"
dediði garanti sisteminde "Herhangi bir
toplumu, diðer toplumdan korumak" gibi bir
yükümlülük var mý?

Yok...
Peki, ne var?
Kýbrýs Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüðü ile

anaysal nizamýnýn korunmasý!..
Kýsacasý Türkiye diyor ki, "Yeni kurulacak

devlette de benim görevim bu olacak. Ýsteyen
kabul eder, isteyen de etmez"...

Peki, bu söylemden biz ne anlýyoruz?
Garanti sistemi devam edecek ve Türkiye

bizleri Rumlardan koruyacak!..
Deme o ki, sýkýntý söyleyende deðil algýlamak

istemeyende!..

KÝYED'DEN ZAMLARA TEPKÝ…

"Topluma aðýr bir darbe daha"
n"FÝYAT ARTIÞLARININ BÜTÇEDE HANGÝ KALEMLERE

HARCANACAÐI VE TOPLUMSAL GETÝRÝLERÝNÝN NE
OLACAÐI KAMUOYUNA ÞEFFAF BÝR ÞEKÝLDE
AÇIKLANMALI"

Beþli konferansýn son günü
nTARAFLARIN GÜVENLÝK VE GARANTÝLERLE ÝLGÝLÝ

POZÝSYONLARINI LÝSTELEME ÇALIÞMASI DEVAM EDECEK
nLÝDERLERÝN GELECEK HAFTA GÖRÜÞMESÝ ÖNGÖRÜLÜYOR
nTÜRKEÞ, ÇALIÞMA GRUBUNUN FAALÝYETLERÝ HAKKINDA

BÝLGÝ ALMAK ÜZERE CENEVRE'YE GÝTTÝ

BÜYÜK ÝKRAMÝYE MAÐUSA'DA
Devlet Piyangosu'nun dünkü çekiliþinde 200 bin TL'lik büyük ikramiye,

Gazimaðusa'da satýlan "23922" numaralý bilete isabet etti. Spor Dairesi Piyangolar
Birimi tarafýndan gerçekleþtirilen Devlet Piyangosu'nun çekiliþi dün akþam yapýldý.

Piyangolar Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Genç TV'den canlý yayýnda çekilen
Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesinin bileti, Gazimaðusa bayisi Hasan
Ýpekçioðlu tarafýndan satýldý.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi'nin resmi web sitesi www.kktcpiyangolar.com
adresinden tüm çekiliþ sonuçlarýna ve güncel haberlere ulaþabileceði belirtildi.

Ýsviçre'de Kýbrýs müzakereleri
çerçevesinde "Güvenlik ve Garantiler"
konusunun ele alýndýðý Beþli Konferans
dün de devam etti.

Mont Peleri'nde önceki gün baþlayan
ve 3 gün sürmesi öngörülen konferansýn
dünkü bölümünde, "taraflarýn güvenlik
ve garantilerle ilgili pozisyonlarýný
listeleme çalýþmasý"na devam edildi.

Katýlýmcýlarýn, ilk bacaðý önceki gün
yapýlan konferans sýrasýnda, çok sayýda
ikili toplantý yaptýðý ve görüþ
alýþveriþinde bulunduðu öðrenildi.

TC Baþbakan Yardýmcýsý Tuðrul
Türkeþ de, Beþli Konferans çerçevesinde
sürdürülen çalýþma grubu faaliyetleri
hakkýnda bilgi almak üzere önceki gece
Cenevre'ye gitti.

KIBRIS TÜRK TARAFINI NAMÝ
TEMSÝL EDÝYOR

Kýbrýs Türk tarafýný temsil eden
Müzakereci Özdil Nami'ye konferansta
Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Barýþ Burcu,
Diplomasi ve Avrupa Birliði Özel
Danýþmaný Erhan Erçin,
Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri
Danýþmaný Sülen Karabacak, Dýþ Ýliþkiler
Uzmaný Ýpek Borman Genç ve Müzakere
Heyeti Üyesi Sertaç Güven eþlik ediyor.

Rum tarafýnýn, Müzakereci Andreas
Mavroyannis baþkanlýðýndaki bir ekiple
katýldýðý konferansa Türkiye adýna
Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý,
Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün
baþkanlýðýnda bir heyet katýlýyor.

LÝDERLER GELECEK HAFTA
BULUÞUYOR

Bu arada, Mustafa Akýncý ile Nikos
Anastasiadis'in gelecek hafta yeniden bir
araya gelmesi öngörülüyor.

Liderlerin, 20 Ocak'ta sona ermesi
beklenen çalýþma gruplarý çalýþmasýnýn
ardýndan Beþli Konferans'ýn siyasi

seviyeye yükselme konusunu ele almasý
bekleniyor

Beþli Konferans'ýn dün baþlayan ikinci
oturumunun, 3 gün sürmesi ve
konferansýn, ay sonu veya þubat baþý,
sonuca götürecek nihai kararýn
verilmesinin beklendiði siyasi seviyeye
yükselmesi öngörülüyor.

TÜRKEÞ CENEVRE'DE
Öte yandan TC Baþbakan Yardýmcýsý

Tuðrul Türkeþ, Beþli Konferans
çerçevesinde sürdürülen çalýþma grubu
faaliyetleri hakkýnda bilgi almak üzere
önceki gece Ýsviçre'nin Cenevre kentine
gitti.

TC Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü
Büyükelçi Hüseyin Müftüoðlu, konuyla
ilgili bir soruyu yanýtýnda, "Kýbrýs'la ilgili
koordinasyon iþlerinden de sorumlu
Baþbakan Yardýmcýsý Tuðrul Türkeþ,
Kýbrýs Konferansý çerçevesinde
sürdürülmekte olan çalýþma grubunun
faaliyetleri hakkýnda bilgi almak üzere
Cenevre'de bulunmaktadýr" ifadelerini
kullandý.

HAZIRLIK AMACIYLA ARA
Cenevre'de 9-11 Ocak tarihlerinde

gerçekleþen 3 günlük yoðun
müzakerelerin ardýndan Kýbrýs'taki taraflar
ve 3 garantörün katýlýmýyla 12 Ocak'ta
baþlayan konferansa, Yunanistan'ýn
hazýrlýk talebiyle 18 Ocak'a kadar ara
verilmiþti.

Taraflar, yaptýklarý ortak açýklamada,
çalýþma gruplarýnýn dün baþlayan ve 3
gün sürmesi öngörülen konferansta,
"spesifik sorunlarý ve onlarý çözmek için
gereken enstrümanlarýn" tespit
edilmesine yönelik çalýþma yapacaðýný
belirtmiþti.

Bu arada Kýbrýs sorunuyla ilgili diðer 5
baþlýkta uzlaþýlamayan konularla ilgili
müzakerelerin de devam edeceði
açýklanmýþtý.

Kýbrýs Ýþinsanlarý Yatýrýmcýlar ve
Ekonomi Derneði (KÝYED), 11 Ocak'tan
itibaren devlet hizmetleri için ödenen
harçlara yapýlan zamlarýn ekonomik
zorluklarla mücadele eden topluma aðýr
bir darbe daha vurduðunu kaydetti.

KÝYED'den yapýlan yazýlý açýklamada,
zamlarýn zaten daralmakta olan ticari
faaliyetler ve olumsuz seyreden döviz
kurlarý kaynaklý sorunlarla birlikte göz
önünde bulundurulduðu zaman ülke
ekonomisinde küçülmeyi hýzlandýracaðý
ifade edildi.

Devletten beklentinin, temel gider
kalemlerine her fýrsatta zam
yapýlmasýndan ziyade devletin
iþleyiþinde var olan kronik yapýsal
sorunlarýn çözülmesi adýna detaylý bir
eylem planý hazýrlanmasý ve uygulanmasý
olduðu belirtilen açýklamada, kötü
yönetilen bütçe ve devlet maliyetinin
halka yüklenilmesinden vazgeçilmesi
istendi ve günlük hayatý zamlarla

pahalýlaþtýran eylemlerden kaçýnýlmasýnýn
önemine iþaret edildi.

KÝYED açýklamasýnda, halkýn günden
güne eriyen alým gücünün yapýlan
zamlarla yok olmasýnýn önüne geçmek
için tüm sivil toplum örgütlerinin ve
toplumun tüm kesimlerinin dayanýþma ve
birlik içinde olmasý gerektiði de
kaydedildi.

Fiyat artýþlarýnýn bütçede hangi
kalemlere harcanacaðý ve toplumsal
getirilerinin ne olacaðýnýn kamuoyuna
þeffaf bir þekilde açýklanmasýnýn gerekli
olduðu savunulan açýklamada, harçlara
yapýlan zamlarýn günümüz ekonomik
koþullarýna göre gözden geçirilmesi talep
edildi.

Açýklamada, KÝYED'in KKTC'deki
ekonomik þartlarýn iyileþtirilmesi adýna
gerçekleþtirilmesi öngörülen yapýsal
reformlarla ilgili yapýlacak çalýþmalara her
türlü katkýyý sunmaya hazýr olduðu da
ifade edildi.
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Posta... Posta... Posta...Posta... Posta... Posta...TünelTünel
ARÞÝV

DÝPNOT
AKP iktidarýna yakýn

gazeteciler
tarafýndan topa

tutulan New York
Times'ýn muhabiri

Rod Nordland,
Atatürk

Havalimaný'nda
durdurularak

gerekçe
gösterilmeksizin
Londra uçaðýna

bindirildi.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

"Kart projesi
cezaevinde reform

niteliðindedir."
Kutlu Evren

(KKTC Ýçiþleri Bakaný)

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

SAVAÞA DOÐRU
Þimdi bir savaþ daha baþladý… Doktorlar

arasýnda baþlayan bu savaþ serbest
çalýþan hekimler ile devlette çalýþan ve
Týp-Ýþ'te örgütlenen doktorlar arasýnda.

Serbest çalýþanlar, Týp-Ýþ'in, "hastalara
bakacak iyi hekimler bulamayacaksýnýz
demiþtik, bulamýyorsunuz, bu koþullar
devam ettiði sürece de bulamayacaksýnýz.
Ýyileþmesi mümkün olan hastalar bile
kaybedilecek, sorumlusu siz olacaksýnýz"
açýklamasýna bozuldu. Açýklamanýn talihsiz
bir açýklama olduðunu ve daha dikkatli
açýklamalar yapýlmasýný istedi.

ALINTI

LÝNÇ
Bu coðrafyanýn her
daim alýþkýn olduðu
'linç kültürü'
Barbaros Þansal'a
yönelik saldýrýda,
apron görevlileri
normal hayatlarý,
aileleri olan
insanlar. Özel
paramiliter bir
yapýdan
bahsetmiyoruz.
Linç olaylarýnýn ilk
adýmý þiddetin
meþrulaþtýrýlmasý.
Linç edilecek kiþi
önce ötekileþtirilir,
sonra
þeytanlaþtýrýlýr. Son
olarak da lincin
gerçekleþtirilebileceði
kadar kalabalýk
kitlenin bir araya
gelmesi gerekir. 6-7
Eylül olaylarýnda
yerel gazeteler ve
radyo yayýnlarý,
Madýmak'ta ulusal
gazeteler bu rolü
oynamýþtýr.
Þansal'ýn ineceði
uçaðýn saatine
varana kadar
Anadolu Ajansý
tarafýndan
duyurulmasý bu
iþlevi görmüþtür. Bu
skandalla ilgili
medyadan,
havaalaný
iþletmesinden ya
da emniyetten
kimsenin hesap
vermemiþ oluþu bu
þiddetin
meþrulaþtýrýlmasýna
iyi bir örnektir. Biri
baðýrýr, diðeri küfür
eder, öteki tehdit
savurur, beriki
tartaklar ve
yüzlerce kiþinin her
biri meþrulaþtýrýlmýþ
birer tekme atar.

Ý lker
KÜÇÜKPARLAK

(Psikiyatr/diken)

ORTAK ÇÖZÜM
Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov Kýbrýs
konusunda devam eden görüþmelerle
ilgili düþüncelerini açýkladý. Somut bir
þey ortaya koymadý sadece soyut bir
deðerlendirme yaptý… Kýbrýs'ta Türk ve
Rum halklarýnýn bulacaðý, yani
anlaþacaklarý ortak bir çözümü
destekleyeceklerini belirtti.  Mühim
olan ortak bir çözüm bulmak… Ancak
Türkiye'den dünyaya ulaþtýrýlan Kýbrýs
hakkýndaki açýklamalara baktýðýmýzda
Kýbrýs'ta iki toplumun bu iþi
baþarmasýnýn mümkün
olamayacaðýný görebiliriz. Lavrov iki
toplumun da destek istediðini, köstek
istemediklerini bilmiyor mu?

ÖNCE EHÝL
SÝYASETÇÝYE

ÝHTÝYAÇ VARDIR…

"Ülkenin kimyasal yangýnlar
konusunda ehil personele

ve ekipmana ihtiyacý olduðu
ortaya çýktý."

Faiz Sucuoðlu
(Saðlýk Bakaný)

"Saltanat kayýðýna binmenin bir bedeli var"
Türkiye tarihinde cinayete

kurban giden onca gazeteci
arasýnda, ölümünün ardýndan
Hrant Dink kadar ihanete uðrayan
yoktur.

AKP-Cemaat koalisyonun
bozulup taraflarýn birbirine savaþ
ilan etmesi pek çok kirli çamaþýrý
ortaya döktü. "FETÖ" marifetiyle
hanedanýn  yolsuzluklarýný
öðrendik, AKP marifetiyle de 19
Ocak 2007'den beri üzeri itinayla
örtülen Dink suikastýndaki "FETÖ"
baþrolü iyot gibi açýða çýktý.

Hayatýnýn son üç yýlýnda hedef
haline getirilip aleyhinde açýlan
davalarýn duruþmalarýnda
kendisine bozuk paralar fýrlatýlýrken
yanýnda bir avuç insan vardý.

Ölümünden sonra bir anda
kendini onun arkadaþý ilan eden
pek çok kiþi suikastý AKP-Cemaat
koalisyonunun iþine gelecek politik

bir baðlama týkýþtýrmaya çabaladý.
Ergenekon tutuklamalarýnda,

alýkonanlar arasýnda Dink'in son
yýllarýný cehenneme çeviren kiþiler
de vardý. Böylece Dink'in katli
"Ergenekon" ile birleþtirilerek
demokrat kesimlerin operasyonlara
destek vermesi amaçlandý.

Ne var ki Ergenekon'un, AKP'nin
(ve Cemaat'in) muhaliflerini hedef
alan bir siyasal tasfiye hareketi
olduðu ortaya çýktý (Cumhuriyet
mitinglerini düzenleyenler
tutuklanýyor, kanser hastasý Türkan
Saylan'ýn evi aranýyordu).

Dink'in var ettiði Agos gazetesi
ve adýný taþýyan vakýf  liberal bir
kuþatma altýndaydý. Kendilerine
"Hrant'ýn Arkadaþlarý" adýný veren
grubun buluþtuðu zemin, Dink'i
Ergenekon adlý varlýðý þüpheli
örgütün öldürdüðüne kamuoyunu
inandýrmaktý.

Halbuki Dink öldürüldüðü gün
yayýmlanan yazýsýnda iktidara
þöyle sesleniyordu:

"(…) Ne diyordu Dýþiþleri Bakaný
Gül? Ne diyordu Adalet Bakaný
Çiçek? "301'in abartýlacak bir yaný
yok. Mahkûm olmuþ hapse girmiþ
biri var mý?". Sanki bedel ödemek
sadece hapse girmekmiþ gibi. Ýþte
size bedel. Ýnsaný güvercin
ürkekliðine hapsetmenin nasýl bir
bedel olduðunu bilir misiniz siz ey
bakanlar?"

Dink'in ardýndan Agos'un baþýna
geçen Etyen Mahçupyan, gazeteyi
AKP yanlýsý bir çizgiye oturttu.
Ayný zamanda da Cemaat'in Zaman
gazetesinde yazarlýðý sürdürdü.

2011'de Hrant Dink Ödülü Ahmet
Altan'a verildi. Altan, Taraf'ýn
baþýndaki isimdi. Taraf; polis
þeflerinin Dink suikastýndaki
rolünü karartmaya çalýþan bir yayýn
organýydý.

Agos'ta yazan Oral Çalýþlar,
cinayeti tezgahlayanlarýn AKP'yi
darbeyle devirmeyi hedeflemiþ
olan Ergenekoncular olduðunu
yazýyordu. AKP sözcüsü Hüseyin
Çelik Dink'in yem olarak seçildiðini,
asýl hedefin AKP olduðunu
söylüyordu.

Fakat bu "Ergenekoncular" ile
suikast arasýndaki baðlantý hiçbir
zaman kurulamadý.

AKP eski suç ortaðýný kollamayý
býrakýnca "FETÖ" faktörü
vurgulanmaya baþladý.

Þimdilerde karþý-devrimin kendi
evlatlarýný yemesi kapsamýnda pek
çok kiþi için olduðu gibi
Mahçupyan için de mantýk
sýnýrlarýný zorlayan ithamlarda
bulunuluyor. Güneþ gazetesi
Mahçupyan'ýn suikastta rolü
olabileceðini ileri sürdü.

Lakin kendisi için üzüldüðümü
söyleyemeyeceðim. Saltanat
kayýðýna binmenin bir bedeli var.
Sanýyorum ki Hrant Dink'in ruhu o
kayýk tümden devrildiðinde huzura
kavuþacaktýr.

(Bu yazý Burak Cop'un soL'da
yayýmlanan "Dink suikastý
üzerine bir muhasebe denemesi"
baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr...)

TARÝH 2 OCAK 2015
Yeni yýlýn ilk müjdesi… Kýbrýs elektrikte birleþti.
Güven artýrýcý önlemler kapsamýnda kuzey
ve güney elektrik þebekelerinin birleþtirilmesi
kapsamýnda dün önemli bir adým atýldý. Her iki
kesimdeki elektrik þebekesi iki noktadan
birleþtirildi…

Türkiye’den manzaralar

Karikatür: Ercan AKYOL
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BÝZ HEP ÖLEN BÝRÝLERÝYÝZ
Bazen siz de sýkýlýyor musunuz? Bütün bu olan

bitenler sizi de bunaltýyor mu? Bazen sizin de artýk
duymak, görmek istemediðiniz oluyor mu? Benim
oluyor. Hele bu aralar çok fazla, çok hacimli ve yoðun
ve katý!

"Ulen Deniz Gezmiþ oldunuz, Uður Mumcu oldunuz,
Hrant Dink oldunuz, Ethem, Ali Ýsmail, Berkin oldunuz,
bir vatansever olmadýnýz."

Olamadýk! Haklýsýn reis! Olmadýk hatta! Ben kendi
adýma konuþayým. Vatansever deðilim. Vatan sevilesi
birþey mi ki? Nesi sevilir vatanýn? Yaþayan benim, hatta

bu kadar VATANSEVERÝN zulmüne
raðmen bir þekilde belki þans eseri belki
çok göze batmadýðýmýz için yaþayabilen
benim. Vatan beni sevsin önce... Beni
sevmeyeni ben niye seveyim.

"Vatan, mýzraklý ilmühalse, vatan,
polis copuysa" sadece sevmiyor da
deðilim, vatan hainim de ayný zamanda...

Sadece o mu? Mesela milliyetçi filan
da deðilim. Hiç bir millete ait hissetmem kendimi. Ne
kuru kuru vatan için ne kuru kuru millet için birþeyleri
feda edecek yürek vardýr bende. Kuru bir yürek. Bomboþ
bir yürek...

O yüzden bazý konular da hak veriyorum size. Biz
hep ölüleriz. Hep ölen birileriyiz. Hep iþkence görenleriz
biz. Hep tutsaklarýz. Hep mazlum, hep ezilmiþ... Hep
vatan haini, hep terörist... Hep Ermeni, hep Kürt, hep
Alevi, hep eþcinsel, hep kadýnýz biz... IÞÝD'in canlý canlý
yaktýðý Türk askerleriyiz biz...

Ulen bir vatansever olamadýk, bir vatansever olup da
ahkam kesemedik, býdý býdý yapamadýk. Habire acýnýn
içindeyiz, ha bire ölülerin içindeyiz... Yoksa mazoþist
miyiz lan biz?

Sadist olmadýðýmýz kesin çünkü. Beceremedik o iþleri
pek. Yapamadýk. Üzgünüm aslýnda. Yüzünüze bazen
bakamýyorum.

Not: Bundan kýsa süre önce Dink cinayeti ile alakalý
iki komutanýn 15 Temmuz sonrasý ifþa olmalarýnýn
ardýndan bütün kirli çamaþýrlarý ortaya döküldü ve
adamlar tutuklandý. Yüzbaþý Muharrem Demirkale'nin
ve Astsubay Yavuz Karakaya'nýn dosyalarýna Ermeni
bir aydýnýn, gazetecenin kaný da usul usul sýzdý. Dink
cinayeti FETÖ'ye baðlandý.

Ne tuhaf? Zamanýnýn vatanseverleri terörist ilan
edilmeye baþlandý. Ayný dili konuþan insanlar. Ayný
tastan yemek yiyen insanlar. Hala ayný cazý yapýyorlar.

Sýkýldýk! Farkýndayým. Hepimiz sýkýldýk artýk. Ne
olacaksa olsun derdindeyiz. Bir an önce olsun da bitsin.
Öleceksek ölelim, hapis yatacaksak yatalým. Ne bileyim
ilhak olsun veya barýþ filan. Olmadý komple batsýn bu
ada Atlantis misali. Ne olacaksa olsun artýk!

Baþkan seçilsin, halife seçilsin, þeriat gelsin...
Kafamýzý kessinler, önce elimizi kolumuzu kessinler.
Biþeyler... Çok sýkýldým, bunaldým. Hadi olsun bunlar,
yavaþ yavaþ deðil bir anda. Siz de görün biz de görelim...
Hanya'yý Konya'yý.

Ama yok! Olur mu öyle þey? Farkýndamýsýnýz?
Buradan besleniyor bu asalak sistem. Bu belirsizlik
besliyor onu. Askýya alma besliyor birþeyleri.
Sonuçlanmayan görüþmeler, sonuçlanmayan bombalý
eylemler, seçimler, yasa tasarýlarý, meclis bahçesinde
mangal partileri... Böyle yeniyor o köfteler!

Hem bence konu ekmek ve köfte oldu mu tarihin en
saðlam sözüdür "Ne kadar ekmek, o kadar köfte!" Yani
ne kadar fukaranýn ekmeðini tutarsan elinde o kadar
köfteyi kaparsýn. Kim demiþ ekmek aslanýn aðzýnda,
hatta midesinde, hatta sýçtý aslan ekmeði. Yok öyle
birþey! Aslanlar aç biilaç yaþýyor ve hatta vuruyorlar
aslanlarý, olmadý kafeslere koyuyorlar, olmadý baský filan
sirk hayvaný yapýyorlar. Biz onlara bazen dönekler de
diyoruz. Ekmek çakallarýn elinde. Siz aslanlarla uðraþa
durun, vatanseversiniz ya! Çakallar ne kadar ekmek o
kadar köfte, doldur boþalt yapsýnlar.

Köfte demiþken... Bakýn Hrant Dink bu sirk aslanlarý
hakkýnda, köþelerinde köfteli, pilakili Ermeni
komþularýný anlatan ve solcu geçinenler hakkýnda ne
diyor:

"Ve anlýyorsunuz ki bunlarýn köfte ve pilaki meraklarý
da sadece kendi nefs-i bencilliklerinden…

Yoksa sizi beni düþündükleri yok.
Bu ülke demokratlarýnýn henüz yeterince tartýþmadýðý

bir soru duruyor orta yerde.
Ermeni sorunu konusunda devletin resmi tezi belli ve

bunun anlaþýlýr yanlarý var. Keza sað kesimin, devletin
tezine verdiði destek de bilinen ve anlaþýlan bir þey.

Sahi Ermeni sorunu üzerine Cumhuriyet tarihi
boyunca sol geçinen kesim ne yazdý?

Hangi edebiyatçýlarýmýz, hangi büyük þairlerimiz
yazdýklarý onca dillerden düþmeyen dizelerine iki satýrla
da olsa bu topraklarda yaþanan bu dramý da sýðdýrdýlar?

Gerçek demokratlarý tenzih ediyorum elbet ama…
'Ne yazýk ki pek yok' demekten de kendimi

alamýyorum.
Herkesin notunun belli olmasý açýsýndan, böylesi tabu

tartýþmalar hakikaten gerçek sýnavlara dönüþtüler.
Milliyetçilerin alacaðý not zaten belli, þaþýrmýyoruz.
Asýl çakanlar bizim sözde demokratlar." (Hrant

DÝNK, Birgün gazetesi, 13.05.2005)

"Simula-tin"

Ali Can
Salim Akbaþ
Þu iþe bakýn... Evde oturan ve çalýþmadan ayda 7 bin
lira maaþ alan 128 müþavirimiz var. Buna karþýlýk
hastahanede hayat kurtaran uzman bir doktorun maaþý
4 bin lira ! Siz böyle bir idareden hayýr mý beklersiniz?
Daha çok beklersiniz. 1974 savaþýndan önce Rum'un
bize dinlettiði o þarký vardý ya " Bekledin de
gelmedim" Halen daha dinlemeye devam edin.

Lila Hayri

Sn Mustafa Akýncý'ya çok inanmýþtým,
referansý güçlüydü, güvenilir ve
dürüsttü.
"Çizme " ve Ýspanya'daki duruþu yeter
de artardý bile desteklemem için.
Ama þimdi sizden farklý olarak beni
kesseler, damarlarýmdan AKINCI
akmayacak.

***

Mete Hatay

AKEL milletvekili Skevi Koukouma
4,246 Rum göçmen ailesinin Kýbrýslý
Türklerin evlerinde kaldýðýný; 492 evin
ise göçmen olmayan kiþiler tarafýndan
kullanýldýðýný belirtti. Buna ek olarak
yazlýk olarak kullanýlan 1.342 Kýbrýslý
Türke ait evin olduðunu ve bunlarýn
759 tanesinin göçmen Rumlar, 583
tanesinin ise göçmen olmayan Rumlar
tarafýndan kullanýldýðýný bildirdi. Kýbrýslý
türklere ait iþyeri ve dükkanlarýn 2,205
tanesinin göçmenler tarafýndan
kullanýldýðýný, 226 tanesinin ise göçmen
olmayan Rumlar tarafýndan
kullanýldýðýný iddia etti. Öte yandan
Kýbrýslý Türklere ait 8,695 tarýmsal
arazinin göçmen Rumlar tarafýndan,
99'unun ise göçmen olmayan Rumlar
tarafýndan kullanýldýðýný bildirdi.

***

Doðuþ Derya

Daha KKTC'nin adýný doðru
söyleyemiyor, Kuzey Kýbrýs Türkiye
Cumhuriyeti diyor! Üstüne de
utanmadan insanlarýmýza besleme
diyor! Sen kimsin ki bu þekilde bir
topluma hakaret edercesine
konuþabiliyorsun? Gevþemiþ vana gibi
her konuda yorum yapacak diye
saçmalayan bir Cumhurbaþkaný
Danýþmaný!

***

Mahmut Anayasa

Baþbakan Binali Yýldýrým: "Yavruvatan
KKTC'nin içinden geçtiði bu kritik
süreçte, Yiðit Bulut'un sürekli olarak
Türkiye'nin hoþgörülü ve özgürlükçü
yapýsýndan faydalanýp, Türk halkýnýn
tolerans sýnýrlarýný zorlayarak
yavruvatandaki soydaþlarýmýza aþýrý
ifadelerle dil uzatmasýna hükümet olarak
müsamaha etmemiz mümkün deðildir,
gereði yapýlacaktýr"...
Mesela yau…:) Bunu ancak bizim
"Omurgasýzlar" yapar.

*
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý: "Yiðit
Bulut'un halkýmýz ile ilgili sarfettiði
sözleri esefle karþýlýyorum... Bu konu
ile ilgili az önce Sn.Erdoðan ile bir
telefon görüþmesi yaptýk, kendisine
hassasiyetlerimizi ilettim, o da bana
"Yalan mý lan? Besleme deðil misiniz?"
dedi, sonra hat koptu...
Baþbakan Hüseyin Özgürgün:
"Sn.Yiðit Bulut'un halkýmýz ile ilgili
nefret söylemini þiddetle kýnýyorum...
Bulut'un söz konusu açýklamalarýndan
dolayý az önce Türkiye'nin Lefkoþa
Büyükelçisini Baþbakanlýða çaðýrýp
Ankara'ya nota verdik, "Do-Re-Mi-Fa-
Sað"... Gerekirse gitar da vereceðiz,
bizim elimiz banana toplamýyor"...

***

Bülent Kanol

Yiðit Bulut þahsi kapasitesi ile Kýbrýs
müzakere sürecini deðerlendirmiþ..
.kýzan üzülen çok! Bir adamýn þahsi
kapasitesine baktým.... gülümsedim...bir
da arkasýndan aklýma Arif Hoca gelmez
mi?..

Ali Halisdemir

TCMB'nin likidite adýmlarý anca
24 Aralýk'ta yapýlacak PPK
toplantýsýna kadar piyasanýn
agresifliðini alabilir. Enflasyon oraný
ve nominal faiz oraný arasýndaki
farka baktýðýmýzda memleketteki
reel faiz oranlarý negatifleþmis
durumda. Ayrýca belirtmekte fayda
var ki yurtiçi yabancýlar hâlâ çýkýþ
yapmadýlar, dolar kurunun bu
þekilde yüksek seyretmesinin temel
sebebi özel sektörün 200 milyar
dolarlýk döviz talebinden
kaynaklanýyor.

Yani 300-400 baz puan faiz artýþý
yapamayan Merkez Bankasý, özel
sektörü tekrar yoðun bir þekilde
dýþardan gelmeyecek döviz için
içeriye yönlenmek zorunda
býrakabilir, dolayýsýyla döviz 24
Aralýk öncesi düþse de çýkmak

Yýlmaz Parlan

 2 yýl önce Derinya kapýsý için sýnýrda eylem yapacaðýz,  CTP eyleme 5 Bakanla
katýlýp destek verdi. Bu arada dikkat çekerim arkadaþlar hükümette. Hatta CTP'li
refikler kýzdý "yaa Parlan niye eylem yapýyorsunuz ki açmak için çalýþma
baþlatmýþlar zaten", yani 41 yýl düþünmemiþ biz eylem yapýnca ''Çalýþma
baþlatmýþlar'' Her neyse iþ icraata gelince ilk kim itiraz etti bilir misiniz?

Statükonun Amiral gemisinin baþkaný Sn Mehmetali Talat bey Güzelyurt'ta
basýna yaptýða açýklama kapýlarýn açýlmasýna açýkça karþý geldi ve doðal olarak
hükümet olmalarýna raðmen, kendilerine AB'den 2 milyon 100 bin euro' sivil
toplum örgütleri olarak parayý bizzat saðladýðýmýz halde kapý açýlmadýðý gibi en
ufak 1 adým bile atmadýlar sonra hükümet deðiþti. Maksat dostlar alýþveriþte
görsün UBP'yi zora sokmak için tekrardan kapý sevdalýsý oldular...

Maalesef gerçeðimiz bu arkadaþlar herkes bunlarýn yüzünü artýk görecek ve
gerçekle yüzleþecek yoksa iþimiz borudur boru..

Münür Rahvancýoðlu

Tayyip Erdoðan'ýn danýþmaný Yiðit Bulut'un televizyon konuþmasýný sýrf
Kýbrýs'tan bahsediyor diye izledim. Uzun zamandýr bu kadar sýð, yüzeysel,
hamasi ve boþ bir konuþma dinlememiþtim. Zavallý sunucu kendi çapýnda
konuyu biraz derinleþtirmeye çalýþtýkça, Yiðit Bulut "kan, vatan, toprak, secde,
vatikan, osmanlý, þehit, darbe" deyip durdu. 13 dakikalýk videoda en az 13 kere
ayný cümleyi tekrar etti... Buradaki muadillerinin sonsuza dek yaþatacaðýný
iddia ettiði kktc'nin adýnýbile bilmiyor. Cumhurbaþkanýnýn sýfatýný bilmiyor, en
önemlisi haddini bilmiyor... Peki neyi biliyor? Hamaset, vahþet, tehdit, zorbalýk
biliyor. Elemaný mahalle kavgasýndan almýþlar, kravat takýp televizyona
çýkarmýþlar...

Kýbrýs halklarý, onlarýn arzularý, özlemleri, istekleri, iradesi önemsiz... Varsa
da yoksa da Yiðit efendinin paranoyakça psikolojisi... "Vermeyiz de vermeyiz"
diye tutturmuþ eleman... Bunca zamandýr devam eden 50 yýllýk bir görüþme
sürecini ve kendi devletinin bu sürece dair söylediði her þeyi inkar edebiliyor...
Ondan sonra da biz "Ankara Elini Yakamýzdan Çek" dediðimizde fena oluyor

Kenan Behcet Ýnatçý- 23 nisan 1960 kasaba- Osman Latif, Kemal Recep, Nejat
Ramadan Ceylanýn, Süleyman Salih (muhtar) ve Kenan Ýnatço

zorunda gibi biþey. Ayrýca þunu da
belirtmek gerekiyor ki ülke fonlama
maliyeti olarak konuþtuðumuz 300-
400 baz puanlýk faiz artýþý "politik"
risk arttýkça yetersiz gelmeye
baþlayacaktýr. Velhasýl finansal
tahminden ziyade memlekette
yaþanacak reel sektör daralmasý bu
döviz kuruyla ilgili olduðu için
üzerinde çok duruyorum; kýsa
vadede özel sektörün iþçi kýyýmýna
gitmesi, Nisan referandumu sonrasý
daha da netleþecek kriz atmosferi
memleket gündeminde belirleyici
olacak. Ýþte sosyalistlerin 90'da
aldýklarý büyük yenilgiden sonra
bekledikleri fýrsat karþýlarýna tekrar
çýktý. Al yazmalým filmindeki gibi
olacak herþey, sýnýf soracak, emek
neydi diye, (reformist ve
revizyonist olman) sosyalistler
cevap verecek emek DEVRÝM'dir
diye.



1120 Ocak 2017 Cuma

SENDÝKALAR,  ÖZELDE
ÖÐRETMEN  SENDÝKASI...
Kýbrýs’ýn kuzeyi’nde bizi yönettiðini zannedenler,

deyim yerinde ise kafayý  sendikalara taktý... Tüm
sendikalara deðil tabii; sadece öðretmenlerin
sendikalarý’na...

Profesyonel olan sendikacýlarý, ki her sendikadan
azami 3 (üç) kiþidir, onlarýn görevlerinden muaf
statüsünü, ortadan kaldýrmak istiyor...

Bu statüdeki sendikacý sayýsý, söylendiðine göre
toplam 12 (oniki) kiþidir...

Yani bu profesyonelliðin KKTC maliyesine faturasý,
taþ patlasa ayda 100 bin TL’nin altýndadýr...

Þimdi  bazýlarýnýz sendikalarýn istenilen hizmeti
yapamadýðýný dahi, söyleyebilir...

KKTC’de patronlarýn, yani iþverenlerin bile
sendikasý var...

Yýllardan beri, hekimlerin “Tabipler Birliði” var,
bildiðim kadarýyla üyelik mecburidir...
Avukatlarýn “Baro”su var,  üyelik
mecburidir...

Mühendislerin, Mimarlarýn “Odasý”
var, “Birliði” var, üyelik mecburidir...

Esnafýn “Odasý” var, Müteahhidin
“Birliði” var...

Kýsaca, tüm iþ kollarýnda, odalar ve
birlikler vardýr...

Ticaret ve Sanayi erbabýnýn da, odalarý  vardýr; yani
patronlarýn, iþverenlerin de  örgütleri  vardýr...

Ancak, KKTC’de iþçinin örgütlenmesi için,
herhangi bir yasa, inatla çýkarýlmamýþtýr...

Son olarak, ajanda olayý sebep gösterilerek “Kýbrýs
Türk Öðretmen Sendikasý”ný kötüleme gayreti
içerisine girilerek; binalarýnýn önüne, bilinen güruhlar
salýverilmiþtir...

Yasa  marifetiyle, sanki tassarruf yapýlacakmýþ gibi,
profesyonellikleri ortadan kaldýrýlmak istenmektedir...
Bankalarýna, yolsuzluk yapýyorlarmýþ gibi,  polis
gönderilmiþtir...

Örgütlenmek, ortak çýkarlar temelinde, ortak hedefler
için, birleþmek demektir...

Siz, bizleri idare ettiðini zannedenler, bütün gerçekleri
insanýnýzdan gizlemeye çalýþacaksýnýz!

Seçimleri esnasýnda, para ile oy satýn alacaksýnýz,
bunu  itiraf bile edeceksiniz; ama, size hiçbir þey
olmayacak...

Öðretmenler Sendikasý, yýllar önceki gerçekleri,
bir ajanda sayfasýna yazdý diye, “Haddini aþtý” öyle
mi?

Doðrudan ‘Öðretmenler Sendikasý’ný
kapatabilseydiniz, sanýrým hemen  yapardýnýz!

Ancak, demokrasi varmýþ gibi, davranmanýz
gerektiði için, þu anda böyle yapmak
durumundasýnýz...

Halbuki, demokrasi olan memleketlerde
sendikalaþma, tüm iþ kollarýndaki iþçiler için
mecburidir; bu durum yasa ile güvence altýna
alýnmýþtýr...

Yanýbaþýmýzdaki, Kýbrýs Cumhuriyeti’nde de bu du-
rum, yasa ile mecburi kýlýnmýþtýr...

Çalýþma koþullarýnýn ve sürelerinin, kölelikten farklý
olabilmesi için, sendikalaþma, olmazsa olmazdýr...

Bir husus daha vardýr; özellikle ‘Öðretmenler
Sendikasý’nýn kendi kuruluþ felsefesinde, Öðretmen
sorunlarý toplum sorunlarýndan farklý deðildir,
mücadelede de farklýlýk olmayacaktýr mealinde, bir
deyiþ vardýr, sanýrým...

Ýþte bu felsefe, bizi yönettiðini  zannedenlerin, hiç
de hoþlanmayacaðý bir husustur...

1978 Ocak ayýnda, Avustralya’nýn Melbourne
þehrinde “Ford Motor Company”de, iþçi olarak
çalýþmaya baþlamýþtým...

Ýki gün sonra çalýþýrken, yanýma Lübnan asýllý bir
çalýþan geldi... Ben sendikacýyým, (union) herhangi
bir talebin veya zorluk çektiðin bir husus var mý,
diyerek benimle konuþmak istediðini söyledi...

Ýþçi haklarý yönünden “Melbourne” þehrinin, ne
kadar önemli olduðunu birçoðunuz bilir sanýrým...

Bir düþünün, büyük bir Amerikan þirketinin, Uzak
Asya ötesinde Ýngiliz Dominyonu  Avustralya’da,
mecburi sendikalaþmaya razý gelmesi, nasýl bir iþtir?

Sorgulanmasý gereken, çok uluslu þirketlerin bile,
sendikalaþma karþýsýnda yasalara uymasýna, neden
gerek duyduðudur?! Ama, bizim Baþvekil CAS’ta,
bunu saðlayamamýþtýr...

Ancak bizim bu memlekette, sendikalaþmanýn 40
yýl öncesindeki Avustralya’ya, hala yetiþememiþ
olmasýnýn sebebi, acaba nedir?

Yoksa, yarým asýr önce, etnik ayýrým olmadan
sendikalý olan, ‘Kýbrýslýtürk’ iþçilere karþý yapýlanlar,
yeniden yapýlmak mý istenmektedir?

Gene gonuþuruk buraþda...

Rüzgara karþý

Bülent Tümen

nBAKAN SUCUOÐLU:
"ÇALIÞMAYA 3 BÝN 989
ÇOCUK KATILDI… ÇÖLYAK
ORANI DÜNYA
STANDARTLARINDA"

nALÝGÜLLÜ: "ÇALIÞMA
NÝSAN 2015'TE BAÞLADI"

nÇOKUÐRAÞ: "HASTALIK
DEÐÝL YAÞAM BÝÇÝMÝ"

Saðlýk Bakanlýðý'nýn, Kýbrýs Türk
Pediatri Kurumu ve Türk Pediatri
Kurumu ile iþbirliði içinde yürüttüðü ve
6-11 yaþ arasý 3 bin 989 çocuðun katýldýðý
saðlýk taramasýnda, çölyak hastalýðý oraný
yüzde 1 olarak belirlendi.

Konuyla ilgili dün Saðlýk Bakanlýðý'nda
basýn toplantýsý düzenlendi.

Toplantýya Saðlýk Bakaný Faiz Sucuoðlu
yanýnda, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi
Müdürü Yeþim Gümüþdað, Temel Saðlýk
Hizmetleri Dairesi eski Müdürü Emine
Aligüllü, Kýbrýs Türk Pediatri Kurumu
Baþkaný Gülten Erçal ile Türk Pediatri
Kurumu'ndan Prof.Dr. Fügen Çullu
Çokuðraþ ve Doç Dr. Ömer Faruk Beþer
katýldý.

Toplantýda konuþan Saðlýk Bakaný

Sucuoðlu, kesin sonucun baðýrsak
biyopsisiyle belirleneceðini dile getirerek
yüzde 1'lik oranýn dünya standartlarýnda
olduðunu açýkladý.

SUCUOÐLU
Basýn toplantýsýnda konuþan

Sucuoðlu, kalýtsal bir hastalýk olan ve
tedavi edilmediði takdirde mide baðýrsak
kanserine kadar varabilen sistemik bir
hastalýk olan çölyakýn erken taný ve
tedavisini hedefleyen bu çalýþmada, ada
genelinde 6-11 yaþ gurubu 3 bin 989
çocuktan kan numuneleri alýndýðýný dile
getirdi.

Yapýlan testlerin ardýndan 39 çocukta

çölyak hastalýðý tespit edildiðini anlatan
Sucuoðlu, bunun yüzde 1'e denk
geldiðini ve bu oranýn dünya
standartlarýnda olduðunu ifade etti.

Kan numunelerinde hastalýk þüphesi
tespit edilen çocuklarýn ailelerine,
hastalýk ve bundan sonra yapýlmasý
planlananlar hakkýnda bilgi vermek
üzere bugün saat 15.00'te Kýbrýs Türk
Tabipleri Birliði'nde toplantý
düzenleneceðini ifade eden Sucuoðlu,
toplantýya katýlmak üzere ilgili çalýþmalarý
yürüten Prof.Dr. Fügen Çullu Çokuðraþ
ve Doç Dr. Ömer Faruk Beþer'in de adaya
geldiðini anýmsattý.

Sucuoðlu, kan sonuçlarý pozitif çýkan
çocuklara kesin taný için baðýrsak
biyopsisi yapýlmasýnýn planlandýðýný
kaydetti.

ALÝGÜLLÜ
Çalýþmalarýn yürütüldüðü dönemde

Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü
olarak görev yapan Emine Aligüllü ise
toplantýda yaptýðý konuþmada,
çalýþmanýn, Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý ve
gerekse serbest çalýþan toplam 15 çocuk
doktoru ve 17 hemþirenin katkýsýyla
yapýldýðýný kaydetti.

Aligüllü, Nisan 2015'te baþlayan
çalýþma kapsamýnda Lefkoþa'da 13
okuldan 1242; Gazimaðusa'da 14 okuldan
947; Girne'de 11 okuldan 601;
Güzelyurt'ta 6 okuldan 563, Ýskele'de 7
okuldan 636 olmak üzere toplam 3 bin
989 öðrenciden kan numuneleri alýnarak
Türk Pediatri Kurumu'na gönderildiðini
kaydetti.

Yapýlan tetkikler sonucu Lefkoþa'da 16,
Gazimaðusa'da 9, Girne'de 6, Ýskele'de 4
ve Güzelyurt'ta 4 öðrencinin kan
testlerinin pozitif çýktýðýný kaydeden
Aligüllü, çocuk doktorlarýnýn çalýþma
yapýlan okullardaki öðretmenleri
bilgilendirdiðini de sözlerine ekledi.

ÇOKUÐRAÞ
Basýn toplantýsýnda konuþan Türk

Pediatri Kurumu eski baþkaný Prof.Dr.
Fügen Çullu Çokuðraþ ise, çölyaka bir
hastalýk deðil yaþam biçimi olarak
yaklaþmak gerektiðini anlattý.

Çokuðraþ çölyak hastalarýnýn yaþam
boyu saðlýklý beslendikleri için baþka bazý
rahatsýzlýklardan da korunduðunu ifade
etti. Çokuðraþ konuþmasýnýn ardýndan
Saðlýk Bakaný Sucuoðlu'na plaket takdim
etti.

Türk Pediatri Kurumu'ndan Doçent
Doktor Ömer Faruk Beþer ise, çalýþmayla
ilgili bilgi vererek, hastalýðýn kesin tanýsý
için baðýrsak biyopsisine ihtiyaç
duyulduðunu dile getirdi.

Hava-Sen'den TDP'ye, desteði için teþekkür

Çölyak hastalýðý oraný yüzde 1

Hava-Sen yetkilileri, TDP'ye,
KTHY'nin kapatýlmasý sürecinde ve
sonrasýnda yanlarýnda olduðu ve
özelleþtirme yasasýnda yapýlan
deðiþikliðe verdiði destek için
teþekkür etti.

TDP'ye gerçekleþtirilen ziyaret
sýrasýnda Hava-Sen Baþkaný Buran
Atakan, yasa deðiþikliðiyle
amaçlananýn bu olmadýðýný ancak
bunun bile intibaklar sayesinde
maðdur olan bir kýsým insana bir nebze
de olsa nefes alma þansý tanýdýðýný
anlattý.

Kendilerinin diðer kamu kurumlarý
gibi hangi yýlda istihdam edilmiþlerse
haklarýný o yýllardan almayý
arzuladýklarýný ancak meclisten geçen
haliyle herkesin 1 Ocak 2011'den
sonra çalýþmaya baþlamýþlar gibi kabul
edildiðini söyleyen Atakan, göç yasasý
olarak anýlan yasayla ortaya çýkan
eþitsizliðin de giderilmediðini kaydetti.

Atakan, göç yasasý ile de gerektiði
þekilde mücadele edilmediðine
inandýðýný söyleyerek, çalýþanlarýn
hala sorunlarý olduðunu dile

getirdi.Atakan, her zaman emekçinin
çalýþanýn yanýnda olduðunu ifade
ettiði TDP'den, "muhalefetteyken
söylediklerinin iktidardayken
arkasýnda durmasýný" istedi.

TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit
ise, TDP'nin sosyal demokrat bir parti
olarak her zaman emek mücadelesinin
yanýnda olduðunu ve olacaðýný
belirterek, temel politikalarýnýn baþýnda
insan ve yaþam standardýnýn
yükseltilmesi olduðunu ifade etti.

Özellikle çalýþanlarýn güvenceli bir
iþ ortamýnda sendikal haklarý en
geliþmiþ þekilde çalýþmalarýný
arzuladýklarýný vurgulayan Özyiðit,
ETÝ'nin de KTHY'nin de
kapatýlmasýndan çalýþanlarýn deðil
yönetenlerin sorumlu olduðunu
söyledi.

Özyiðit, çalýþanlara yapýlan her türlü
katkýnýn yanýnda olduklarýný ve alýnan
olumlu sonuçlarýn kendilerini mutlu
ettiðini dile getirerek, "þimdi sizler gibi
mücadele vermeye çalýþan
sendikalarýn sesi kýsýlmak isteniyor"
dedi.
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Günün Manisi TADIMLIKKitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER

"Peteksiz
arýnýn balý
yalandýr."

Aþýk Veysel

Kötü þans dilemedi
N'apacak bilemedi
Kýbrýs sýrýlsýklamdý
Yýlbaþý inemedi

Karþýmdasýn iþte
sohbet edebileceðiz sonunda
öylesin deðil mi
yok yanlýþ yazdým
yanýmdasýn yazmalýydým
karþýmdasýn diye yazýnca
baþka taraflardayýz gibi anlaþýlýyor

Beste Sakallý
"Dip" adlý þiirinden

KÜLTÜR - SANAT

Emine Hür Semboller Nasýl
Okunur?

Resimli Sembol
Okuma Rehberi

Clare Gibson
YEM

YAYINLARI

Ressam-Þair Ümit Ýnatçý'nýn ilk roman
denemesi "Kuyu/Ýç ve Hiç" ile "Nerdeyse
Hiç" adlý þiir kitabý yayýmlandý.

Kýbrýs Kültürel ve Bilimsel Araþtýrmalar
Enstitüsü'nden yapýlan açýklamaya göre,
"Kuyu/Ýç ve Hiç" Ýnatçý'nýn iki öykü
kitabýnýn ardýndan ilk roman denemesi;
"Nerdeyse Hiç" ise 13'üncü þiir kitabý oldu.

Kuyu/Ýç ve Hiç romanýnda varoluþçu
yaklaþýmlarýn oldukça belirgin olduðu ve

M. Erkan -    Iþýk Kitabevi ve aktivistlerin
mücadele aðý Dayanýþma, "Yüzleþemedik-
lerimiz" temasýyla ortak panel düzenledi.

Panel, 17 Ocak 2017 Salý  akþam saat
19.00'da Lefkoþa, Naci Talat Vakfý'nda yer aldý.

Panelde, akademisyen ve yazar Niyazi
Kýzýlyürek "Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlarýn
Yüzleþemedikleri",  Kýbrýs Üniversitesi'nde
öðretim görevlisi Yektam Türkyýlmaz ise
"Türkiye'de yüzleþme sorunsalý"  baþlýklý
sunumlar gerçekleþtirdi.

Panelin moderatörlüðünü ve giriþ
konuþmasýný ise Dayanýþma aktivisti
Mertkan Hamit yaptý.

Etkinlikte, Kitabevi'nin standýnda  gerek
Kýbrýs, gerekse de çeþitli ilgi alanlarýnda kitap
satýþý gerçekleþtirildi. Gecede 'Dayanýþma'ya
destek amaçlý stand da kuruldu.  Panel soru
cevaplarla  sohbet þeklinde son buldu.

Naci Talat Vakfý'nda  anlamlý bir etkinlik

Panelde "Yüzleþemediklerimiz" konuþuldu

Ressam-þair Ümit Ýnatçý'dan roman ve þiir kitabý

betimleme ve imgesel temsil anlatým dilinin
kullanýldýðý belirtildi.

Ýnatçý'nýn yakýn geçmiþin birden çok
gerçek hikayesini tek akslý bir kurgu içinde
birleþtirerek ortaya çýkardýðý yapýtýnda,
þiirsel bezemelerle deneysel bir karakter
kazandýðý kaydedildi.

Ümit Ýnatçý'nýn inanç ve adanma arasýnda
kendi neslini çürümenin eþiðine getiren
insanoðluna bir sitem niteliðinde olan þiir

kitabýnda ise bireyin kendi ve toplumla olan
iliþkilerindeki zihinsel salýnmalarýný
gerçeküstücü imgelerle anlattýðý ifade
edildi. Ýnatçý'nýn ayný zamanda sanat ve
yayýn yönetmeni olduðu Kýbrýs Kültürel ve
Bilimsel Araþtýrmalar Enstitüsü Kültür
Sanat Yayýnlarý altýnda çýkan kitaplardan
elde edilecek gelirin enstitünün araþtýrma
ve yayýn alanlarýnda kullanýlacaðý da
bildirildi.

Piyanist Rüya
Taner Antalya' da

Ülkemiz Konser Piyanisti Rüya Taner,
birkaç hafta önce Þef Emin Güven Yaþlýçam
yönetiminde  "Çukurova Devlet Senfoni
Orkestrasý " eþliðinde Adana' da vermiþ
olduðu baþarýlý konseri sonrasý Çarþamba
gün de konser vermek üzere Antalya' ya
gitmiþtir.

Antalya da T.C.Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü
" Antalya Devlet Senfoni Orkestrasý  "
eþliðinde Þef Nesrin Bayramoðullarý
yönetiminde solist olarak Mozart'ýn en çok
sevilen " Elvira Madigan " adý ile de anýlan
No 21 Piyano Konçertosunu Antalya
Atatürk Kültür Merkezi Aspendos
Salonunda saat 20.30 da seslendirecektir.
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dünya kazan, devrim kepçe

Aziz Þah

Tarihsel, sosyal, ekonomik þartlarýn
zarurî neticelerine raðmen!

Ermeni soykýrýmýnýn üzerinden 100+1 küsur yýl geçmiþ...
Enternasyonalist ve sosyalist Ermeni devrimciliðinin en

son temsilcilerinden Hrant Dink’in öldürülmesinin
üzerinden ise 10 yýl geçmiþ...

Hrant öldürülen 1.500.000+1. Ermeni’dir...
Ermeni soykýrýmý bir halka yönelik bir eylem olmanýn

ötesinde, 1800’lerin sonu ve 1900’lerin baþýnda Balkanlar,
Kafkaslar, Ortadoðu ve Anadolu’da sosyalizmin bayraðýný
taþýyan insanlýða yönelik bir katliamdý...

Komünist Manifesto’nun 1887 tarihinde Ermeniceye
çevrildiðini biliyoruz...

Ermeni devrimcilerin Ýran, Suriye, Lübnan,
Mýsýr, Yunanistan ve Bulgaristan komünist
partilerinin kuruluþunda öncü roller
oynadýklarýný biliyoruz...

Soykýrým artýðý Ermeniler, kýlýç artýklarý,
ayak bastýklarý her ülkede o ülkenin ve
insanlýðýn kurtuluþu için tarih sahnesine
yeniden ve ýsrarla çýktýlar...

1896 yýlýnda Ýkinci Entenasyonal’e “Fabrikalarýmýz da yok,
burjuvazimiz de yok… Ama sizin insanlýðýn sosyalist
geleceði üstüne görüþünüzü paylaþýyoruz.” diye yazan
Ermeni Devrimci Federasyonu gibi Mezopotamya’nýn
Balkanlar’ýn ve Ortadoðu’nun en ücra köþelerinde
sosyalizm bayraðý yükselten ilk devrimcileri boðmak için
de yapýldý bu büyük soykýrým dalgasý...

Ermeni aydýnlarýnýn 1800’lerin sonunda ortaya koyduðu
enternasyonalizmi bugün Türkiye solunun büyük bir kýsmý
aklýna getiremiyor...

Ýnsanlýðýn iki büyük düþmaný Türk devlet geleneði ve
Alman emperyalizmi boþuna deðil ki Ermenileri yok etti...

Britanya emperyalizminin Taþnak ve Menþevik hainlerle
birlikte öldürdüðü “Kafkaslar’ýn Lenin“i olarak anýlan
Stephan Þahumyan da Ermeni halkýnýn yetiþtirdiði en yiðit
evlatlarýndandý...

10 Yýl oldu Hrant öldürüleli. Hrant da kendinden önceki
Ermeni devrimci geleneði gibi bir sosyalist ve
enternasyonalistti. Hrant’ýn cesedi üzerinde liberaller
yükseldi. Öyle sýký sarýldýlar ki Hrant’a, Hrant’ýn üzerinden
kimlik politikalarýný yükselttiler. Hrant’ýn üzerinde
özgürlükçü anayasa tartýþmalarý yükselttiler...

Devrimci Marksist gelenek en baþýndan karþý çýktý
anayasa tartýþmalarýna. Biliyorduk bu iþin nereye
varacaðýný...

Vardý! Türkiye, liberallerin özgürlükçü zýrvalarý arasýndan
Abdülhamit öncesi istibdad dönemine ulaþtý...

Liberallerin yýllarca ýsýtýp ýsýtýp gündeme getirdiði
anayasa meselesi TBMM’nin gündeminde...

Dayakla anayasa yapýlýyor. Yumruk yumruða, ya seve
seve ya döve döve her halukarda yapýlacak diyorlar bu
anayasa...

Bunu istemiyor muydunuz? Senelerce yeni anayasa diye
diye Türkiye’de hem solu hem saðý kendinize baðladýnýz.
Eserinizle gurur duyun...

Mustafa Akýncý’nýn limanýný tusunami almýþ götürmüþ.
Bizdeki liberaller de Türkiye’deki liberallerin artýðýyla
beslenmiþ, büyümüþ, serpilmiþ...

Biz kýlýç artýðý tarihten “Yenenler, yenilenlerin dikiþsiz ak
gömleðinde sildiler kýlýçlarýnýn kanýný“ dersi ile çýktýk...

Sizin her eyleminiz düþmana zaman kazandýrdý... Sandýnýz
ki Ýslamcýlara “demokrat muhafazakar“ dedikçe gerçeði
uysallaþtýrabileceksiniz. Sandýnýz ki Ýslamcýlar Ermeni
soykýrýmý ile yüzleþecek...

Birkaç gösteri ve þov yeter miydi tarihi ters düz etmeye?
Sizin demokrat muhafazakarlarýn içinden tekfirci mezhepçi

Vahhabilik çýktý. Siyonizm ve emperyalizm ile birleþti.
Liberal hülyalar, pasifist hayaller ve sivil toplumcu

fantezilerin anayasasý yapýlýyor þimdi. Kürsüde bir Ermeni
konuþuyor...

Kürsüde HDP milletvekili Garo Paylan “1913-1923
yýllarýnda Ermeniler, Süryaniler, Rumlar ve Yahudiler
kaybedildi. Büyük katliam ve soykýrýmlarla bu topraklardan
ya sürüldüler ya mübadelelere uðradýlar” dediði için
konuþmasý kesiliyor ve ceza alýyor...

Geçen yüzyýlýn ilk büyük taarruzunu Mezopotamya’ya
yapan Alman emperyalizmi, hem Fransýz-Britanya
emperyalizmlerini hem de Türkiye’nin yerli sermayedarlarý
olan Rumlarý ve Ermenileri tasfiye etme çabasýna
kalkýþýyordu.

Doðuya yayýlma politikasýnýn kod adý olan ”Berlin-
Baðdat tren yolu” güzergâhý üzerindeki bütün Hýristiyan
halklarý kýyma makinesinden geçirmesi için Ýttihatçýlarý bu
konuda teþvik etmekten hiç geri durmadý Alman
emperyalizmi...

Ege’yi, Anadolu’yu ve Mezopotamya’yý zapt etmek
istiyordu. Bunun için nüfusu kontrol etmek þarttý.
Ýttihatçýlarýn programýyla Alman emperyalizminin “Turan”
hedefi, karþý devrim, etnik temizlik ve Avrasya’ya giden
güzergâhta birleþiyordu...

600 yýl önceki Þeyh Bedrettin ihtilalinin yenilgisi için
Nazým “Tarihsel, sosyal, ekonomik þartlarýn zarurî neticesi
bu!” diyordu...

100 yýl önce için de böyle dedik. Bugün de þartlarýn zarurî
neticeleri var. Lâkin þartlarýn içinde biz varsak, biz de koþul
koyarýz. Yok öyle yaðma...

SAHTEKARLIKLA
PARA TEMÝNÝ VE
CANLI MERMÝ
Lefkoþa'da sahtekarlýkla para
temin etmek ve patlayýcý
madde tasarrufu suçlarýndan
isminin baþ harfleri H.T. (E-46)
olan bir kiþi tutuklandý.
Polis basýn bülteninde, bahse
konu þahsýn, çalýþma izni biten
bir þahýstan muhaceret
iþlemlerini yaptýrmasý için 3 bin
TL temin ettiðinin tespit
edilmesi üzerine tutuklandýðý,
ardýndan üzerinde yapýlan
aramada da 9 mm çapýnda 10
adet canlý mermi bulunduðu
kaydedildi.

DÝYALÝZ HASTASI 36
YAÞINDAKÝ KADIN
HAYATINI KAYBETTÝ
Güvercinlik'te yaþayan ve aðýr
diyaliz hastasý olduðu belirtilen
36 yaþýndaki Ayfer Köstü adlý
kadýn dün öðleden sonra
evinde hayatýný kaybetti.

ERCAN'DAN GELEN
YOLCUDA
HÝNTKENEVÝRÝ
Ercan Havalimaný'ndan önceki
gün KKTC'ye giriþ yapan
isminin baþ harfleri S.K.(E-28)
olan bir kiþi üzerinde, narkotik
köpeðin tepki vermesi üzerine
yapýlan aramada hintkeneviri
türü uyuþturucu olduðuna
inanýlan yaklaþýk 30 gr
aðýrlýðýnda madde bulundu.
Zanlý genç tutuklandý,
soruþturma devam ediyor.

GÖNYELÝ VE BOÐAZ
ARASINDAKÝ BAZI
BÖLGELERDE ELEKTRÝK
KESÝNTÝSÝ
Gönyeli ile Boðaz arasýndaki
bazý bölgelerde bugün elektrik
enerjisi kesintisi uygulanacak.
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu
Lefkoþa Bölge Amirliði'nden
yapýlan açýklamaya göre, orta
gerilim hatlarýndaki çalýþmalar
nedeniyle 09.00-14.00 saatleri
arasýnda, Gönyeli-Girne arasý
eski yol üzerindeki Gönyeli
Yalçýn Park ile Boðaz Polis
Lojmanlarý arasýnda kalan
bölge, Gönyeli Çemberi ile
Boðazköy arasý ana yol boyu ve
civar sokaklar, eski Dikmen
çöplüðü bölgesi ile Eþref Bitlis
Kýþlasý'na elektrik enerjisi
verilemeyecek.

"ÞEKERLE
BERABERLÝÐÝMÝZ"
KONULU EÐÝTÝM
Kýbrýs Türk Diyabet Derneði
(KTDD) Ýskele'de "Þekerle
Beraberliðimiz" konulu eðitim
düzenliyor.
Dernekten yapýlan açýklamaya
göre eðitim, 21 Ocak
Cumartesi günü 09.00-17.00
saatleri arasýnda Ýskele
Atatürk Kültür Merkezi'nde
(AKM) yer alacak.
Etkinlik sýrasýnda Kolan British
Hospital'den doktorlar, "göz
dibi taramasý" ve diyabetle ilgili
sunum yanýnda açlýk ve tokluk
kan þekerlerine bakarak
deðerlendirmeler yapacak.
Halka açýk etkinliðin
katýlýmcýlarýna ara öðün ve öðle
yemeði de verileceði belirtildi.

YAKIN DOÐU
ÜNÝVERSÝTESÝ'NÝN 184
BÖLÜMÜNE YATAY
GEÇÝÞ BAÞVURULARI
BAÞLADI
Yakýn Doðu Üniversitesi'ne
bahar dönemi yatay geçiþ
baþvurularý baþladý.
YDÜ'den yapýlan açýklamaya
göre, bir baþka
yükseköðrenim kurumunda
eðitimlerine devam eden ve
Yakýn Doðu Üniversitesi'nde
bulunan 184 bölümden
herhangi birine yatay geçiþ
yapmak isteyen öðrenciler,
Yakýn Doðu Üniversitesi
Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne
baþvurularýný yapabilecekler.

Erhürman: Kýbrýs konusunda artýk sonuç bekliyorum
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Baþkaný Tufan Erhürman, Kýbrýs konusunda,

herkesin enerjisini kapsamlý çözümle odaklamasý gerektiðini belirterek, "Þubat ortasý
veya sonuna artýk sonuç bekliyorum. Çok uzarsa mevcut momentumu
kaybedeceðiz" dedi.  Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Baþkaný Tufan Erhürman,
dün CTP Genel Merkezi'nde bazý gazetecilerle bir araya geldi.  CTP Basýn
Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, hükümetin icraatlarý, Kýbrýs sorunu ve CTP'nin
politikalarý konusunda deðerlendirmelerde bulunan Erhürman, iç ve dýþ konularda
yaþanan geliþmelerle ilgili görüþlerini aktardý.

GIDA-SEN ÝLE TÜTÜN ENDÜSTRÝSÝ
ARASINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ

Özersay: Ýngiltere pazarý açýlabilir

KTAMS GÝRNE'DE GREV YAPACAK
Kýbrýs Türk Amme Memurlarý

Sendikasý (KTAMS), bugün Sosyal
Sigortalar Girne Þubesi'nde tam gün,
Çalýþma Dairesi Girne Þubesi'nde ise
11.00-12.00 saatleri arasýnda uyarý grevi
yapacak.

KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan
yaptýðý yazýlý açýklamada, geçmiþ
günlerde Sosyal Sigortalar Dairesi Girne
Þubesi'ne personel takviyesi yapýlmasý
amacý ile gerçekleþtirdikleri grevlerin
dikkate alýnmamasý ve gerekli takviyenin
yapýlmamýþ olmasý nedeniyle Sosyal
Sigortalar Dairesi Girne Þubesi'ndeki
üyeleri ile birlikte yarýn tam gün grevde
olacaklarýný açýkladý.

Kaptan, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý, Girne hizmet binasýnda

bulunan asansörün 2 aydan beri arýzalý
olduðunu, engelli yurttaþlarýn üçüncü
katta bulunan Çalýþma Dairesi Girne
Þubesi'ne eriþimde sorun yaþadýklarýný
belirtti.

Kaptan, "Engelli yurttaþlarýmýzýn
hizmet almasýný yaklaþýk 2 aydýr
engelleyen ve engelli yurttaþlarýmýzdan
birinci derecede sorumlu olan Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýný göreve
çaðýrmak amacý ile bugün 11:00-12:00
saatleri arasýnda Çalýþma Dairesi Girne
Þubesinde uyarý grevi
gerçekleþtirilecektir" dedi.

Kaptan, bugün saat 11.00 de Çalýþma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Girne
hizmet binasý önünde basýn açýklamasý
yapacaklarýný duyurdu.

Kýbrýs Türk Gýda, Tütün ve Müskirat
Ýþçileri Sendikasý (Gýda-Sen) ile Kýbrýs
Türk Tütün Endüstrisi arasýnda toplu
iþ sözleþmesi yeniden imzalandý.

Gýda-Sen'in üye olduðu Kýbrýs Türk
Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'ndan
(Türk-Sen) verilen bilgiye göre, Gýda-
Sen adýna Metin Akoðlu, Türk-Sen
Genel Baþkaný Arslan Býçaklý ile Kýbrýs
Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Þti. Yönetim
Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü
Selahaddin Bayýrkan arasýnda toplu iþ
sözleþmesinin günün koþullarýna göre
yeniden düzenlenmesi amacýyla yapýlan

görüþme baþarýyla sonuçlandý.
Toplu iþ sözleþmesinin yenilendiði

imza töreninde konuþan Türk-Sen Genel
Baþkaný Býçaklý, Kýbrýs Türk Tütün
Endüstrisi Ltd. Þirketi'nin üretim
açýsýndan önemli bir kurum olduðunu,
kurumsal vergilerde son dönemlerde
devlete çok büyük katkýlarda
bulunduðunu kaydetti.

Býçaklý, kurumun, çalýþanlarýna gerekli
özeni gösterdiðini ve KKTC için örnek
bir kurum olduðunu belirterek toplu iþ
sözleþmesinin çalýþanlara ve ülkeye
hayýrlý olmasýný diledi.

Halkýn Partisi (HP) Genel Baþkaný
Kudret Özersay, Birleþik Krallýk'ýn
Avrupa Birliði'nden çýkýþýyla birlikte
Kuzey Kýbrýs'ýn ticari iliþkileri açýsýndan
bir fýrsat penceresinin ortaya
çýkabileceðine dikkat çekerek, bu
konularda acilen giriþim yapýlmasý
gerektiðini belirtti.

Halkýn Partisi'nden yapýlan yazýlý
açýklamaya göre Özersay, 1994 yýlýnda
KKTC ürünlerine bir nevi ambargo
uygulamasýna dönüþen AB mahkeme
kararýnýn etkisini ortadan kaldýrmak ve
Birleþik Krallýk'la doðrudan ticaret için
bir imkan doðduðuna iþaret etti.

Özersay "AB mahkemesinin kararý
sonucunda KKTC'den baþta Birleþik
Krallýk olmak üzere AB'ye yapýlan
ihracat sekteye uðramýþtý. Ancak þimdi
Ýngilizlerin AB'den çýkmalarýyla birlikte
bu pazar yeniden açýlabilecek gibi
görünüyor. Bunu ülke ekonomimiz adýna
bir avantaja dönüþtürmek için bir eylem
planý geliþtirilmesi, öneri ortaya
konulmasý ve diplomatik giriþimlerle
bunlarýn desteklenmesi gerekir. Tüm
bunlarýn yapýlabilmesi için ise ekonomik
vizyonu olan bir hükümet
gerekmektedir" dedi.

Ýki gün önce Ýngiliz Baþbakaný
Theresa May'in açýklamalarýnýn KKTC
ticaretinin önünün açýlmasý açýsýndan
yeni bir fýrsat penceresine imkan
vereceðinin iþaretlerini içerdiðini de

belirten Özersay, Halkýn Partisi'nin bu
konuda bir çalýþma yapmakta olduðunu,
göreve geldiklerinde bu giriþimi hayata
geçireceklerini vurguladý.

Özersay þöyle devam etti:
"Birleþik Krallýk Baþbakaný Theresa

May'in AB'den çýkýþ konusunda
geçtiðimiz gün açýkladýðý yol haritasý ve
temel hedefler, bir süre önce KKTC
açýsýndan ortaya koyduðumuz
düþünceyi doðrulamaktadýr. Birleþik
Krallýk Avrupa Topluluklarý Adalet
Divaný (ATAD) kararlarýnýn kendileri
AB'den çýktýktan sonra artýk ülkeleri
üzerinde baðlayýcý olmasýný
istemediklerini, bunun son bulmasýný
istediklerini vurgulamýþtýr. 1994 yýlýna
kadar KKTC'de üretilen özellikle
narenciye, patates ve bazý tekstil
ürünleri uygun gümrük koþullarýndan
yararlanarak Avrupa tek pazarý içerisine
girebilmekte ve rekabet edebilmekteydi.
KKTC ihracatý esasen buna
dayanýyordu ve bu ülkemizdeki üretim
ölçeðini geliþtirmeye ve dolayýsýyla
istihdamý artýrmaya imkan tanýyordu.
1994 yýlýnda ATAD kararý, KKTC'de
verilen saðlýk ve menþe sertifikalarýnýn
geçerli kabul edilemeyeceðine hükmetti.
Bu karar, bahse konu ürünlerimizin
baþta Birleþik Krallýk olmak üzere AB tek
pazarýna giriþini ya imkansýz kýldý ya da
bazý ürünleri rekabet edilebilir olmaktan
çýkardý."
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Dilek Eczanesi: Þht.
Ecvet Yusuf Cad. E-

37/A Kýzýlbaþ Çemberi
Yeniþehir Iþýklarý Arasý

Tel:2281867
Gönül Eczanesi: Þht.

Gazeteci Hasan
Tahsin Cad. No:13
Hacý Ali Apt. Lemar

Yolu Kermiya
Tel:2278461-2293133

Maðusa
Öznergis Eczanesi:
Salamis Yolu Þýk

Prenses Karþýsý-Kaya
Telefon Yaný
Tel:3652492

Girne
Gündal Eczanesi:
Ýskenderun Cad.
Altýnör Apt. A Blok
Zemin Kat No:2
Karakum Lemar

Karþýsý-Ýktisat Bank
Yaný Tel:8160543

Güzelyurt
Erin Eczanesi: Kutlu
Adalý Bulvarý No:41
Lemar Dükkanlarý

Tel:7147052

Yukarýdan Aþaðýya:

Soldan Saða:

1-Ýnsan kökenini,
evrimini, biyolojik
özelliklerini,
toplumsal ve
kültürel yönlerini
inceleyen bilim,
insan bilimi.
2-Sodyum'un
kýsaltmasý. Bir gýda
maddesi. Bir nota.
3-Bir yerden,
dinlenmeden,
beklemeden,
durmadan geçme.
Baba, cet. 4-Güney
Kýbrýs'ýn resmi
televizyonu. Güney
Kýbrýs'ta bir futbol
takýmý. 5-Geniþlik.
Mecazi anlamda
"Çözümlenemeyecek
kadar karýþýk
durum" (iki kelime).
6-Ters okunuþu "Neon'un
kýsaltmasý". Harf okunuþu.
7-Aðaçlarla örtülü geniþ alan.
Bulunma hali eki. Uzaklýk
bildirir. 8-Ýlgilendiren, ilgili. Kol
ile ön kol arasýndaki eklemin
arka yaný. 9-Bir müzik sesini
belirtmeye yarayan iþaret. Ters
okunuþu "Ansýzýn, birdenbire".
10-Rahat olamamak, kendinde
bir eksiklik duymak. Borudan kol
almakta kullanýlan baðlantý
parçasý. 10-Onarým. Islandýðý
zaman kolayca
biçimlendirilebilen yaðlý toprak.

BULMACA
Hazýrlayan: Osman Levent

(leventosman@yahoo.com)

1-Gümrüklere gelmiþ ticari eþyanýn
konulduðu, korunduðu yer. Topraðýn
kayýp akmasýný ve suyun yayýlmasýný
önlemek için yapýlan kalýn duvar.
2-Ýnce yapýlý, nazik. Radyum'un
kýsaltmasý. Bulunma hali eki.
3-Beyaz. Ünlü Amerikan erkek pop
sanatçýsý. 4-Avrupa'da bir nehir.
Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve
organlarýnýn birbiriyle olan iliþkilerini
inceleyen bilim. 5-Ters okunuþu
"Haþlandýktan sonra veya doðrudan
doðruya kýzartýlarak piþirilen ve dilim
dilim kesilen et". Derinin
gözeneklerinden sýzan, kendine
özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu
sývý. 6-Hammaddeyi iþleyip mal
üretme. Karelere ayrýlmýþ zemin
üzerinde on altý taþla iki kiþi
arasýnda oynanan oyun. 7-Vücutta
kemiklerin bozukluklarýný düzelten,
tedavi eden cerrahi kolu. Bir gýda
maddesi. 8-Harf okunuþu. Ters
okunuþu "Kalay'ýn kýsaltmasý". Bir
yaz meyvesi. 9-Duru, sakin havada
çýkan kuru soðuk. Alfabenin 22 ve
17. Harfleri. 10-Soyluluk, iktidar, güç
veya hükümdarlýk sembolü olarak
baþa giyilen, deðerli taþlarla süslü
baþlýk. Karþýlýklý alýp verme.
11-Dolaylý anlatým. Türkiye'ye komþu
sorunlu bir ülke. Yabancý.

Önceki bulmacanýn çözümü

3.800 3.840 4.050 4.090 4.685

DOLAR          EURO              S.T.G.
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BES'ten sendikalara destek
nBES: "TOPLUMUN GÜVENCESÝ OLAN SENDÝKALARIMIZI

YIKMAYA KÝMSENÝN GÜCÜ YETMEYECEKTÝR"

KTOEÖS: Alým gücü % 30 azaldý

Kanatlý: Ýþ yasasý deðiþtirilmeli
Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu

üyesi Murat Kanatlý, Ýþ Yasasý'nýn
deðiþtirilmesini talep etti.

Kanatlý yazýlý bir açýklama
yaparak, CAS çalýþanlarýnýn
yaþadýðý sorunlarla ilgili
deðerlendirmelerde bulundu ve Ýþ
Yasasý'nda haksýz iþten
çýkarýlmalar konusunda herhangi
bir deðiþiklik yapýlmamasýný
eleþtirdi.

Kanatlý, yasanýn mevcut hali
nedeniyle, iþverenlerin, ILO'nun
ilgili sözleþmelerine aykýrý olarak, tazminat
vererek, haksýz da olsa herhangi bir toplu
veya bireysel iþ sözleþmesini
çiðneyebileceðini ve herhangi bir kiþiyi
iþten çýkarabileceðini kaydetti.

"CAS'ta yaþanan sürecin basit bir iþten
atma ve eylem hali deðil, ülkede
kýrýntýsý kalan emek haklarýnýn,
o son kalan küçük kýsmýnýn da
iþlevsiz hale getirilmesi için
gerçekleþtirilen operasyondur.
Böylesi koþullar altýnda YKP,
direnen CAS çalýþanlarý ile
dayanýþma halinde olamaya
devam edecektir" ifadelerini
kullanan Kanatlý, YKP olarak Ýþ
Yasasý'nýn ILO sözleþmelerine
uygun hemen þimdi

deðiþtirilmesini talep ettiklerini ifade etti.
Kanatlý, UBP-DP hükümeti ile CTP'nin

hükümette bulunduðu sürede, yasanýn
deðiþtirilmesine yönelik adým atmamasýný
eleþtirdi.

Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler
Sendikasý (KTOEÖS), aylardýr Türk Lirasý
döviz karþýsýnda hýzla deðer kaybederken
UBP-DP hükümetinin de ayný hýzla zam
üstüne zam yaptýðýný savundu.

KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel yaptýðý
yazýlý açýklamada, ülkenin yangýn yerine
döndüðünü, resmi iþsizlik verilerinin bile %
20'lere yükseldiðini, 1834 TL olan asgari
ücretin karþýlýðýnýn 632 dolardan 483 dolara
gerilediðini belirtti.

Dövize baðlý olarak akaryakýt ürünleri, tüp
gaz, elektrik, temel saðlýk ve gýda ürünleri
sürekli zamlanýrken DPÖ rakamlarý ile
oynanarak HP rakamlarýnýn çok düþük
gösterildiðini ileri süren Gökçebel, "alým
gücünün bir yýlda % 30'lara varan oranda
gerilediði bir dönemden geçerken, hükümetin
halkla dalga geçercesine zamlara devam
etmesinin infial yarattýðýný" savundu.

Hükümeti eleþtiren Gökçebel, UBP-DP
hükümetinin bir yandan halkýn büyük
çoðunluðunu kölelik þartlarýna mahkûm
ederken, bir yandan da yapay gündemlerle
halkýn nefes almakta zorlandýðýný gizlemek
istediðini iddia etti.

Gökçebel, alým gücünün % 30 azaldýðý,
yoksulluðun kader haline getirildiði dönemde
UBP-DP hükümetinin harçlara, elektriðe, tüp

gaza, akaryakýta zam üstüne zam yaptýðýný
ileri sürdü.

Acilen döviz ve pahalýlýk karþýsýnda önlem
alýnmasý, Euro'ya geçilmesi ya da döviz
karþýsýndaki borç ve harçlarýn sabit kura
endekslenmesi gerektiðini belirten Gökçebel,
alým gücü düþtüðü için mal ve hizmetlerin
ucuzlamasý gerektiðini kaydetti.

Vergi muafiyetinin yeniden düzenlenmesi
gerektiðini belirten Gökçebel, "Halkýn % 15.4'
nün yoksulluk sýnýrý altýnda olduðu ülkemizde
4500 - 5000 TL gelir aralýðýnda olan
mükelleflerin tamamen vergi dýþýnda
tutulmasý; büyük kazançlar % 37 diliminin çok
üzerine çýkarýlmasý gerekmektedir" dedi.

Ýþ, maaþ garantisi için toplu sözleþmeli
sendikacýlýðýn tüm iþ yerlerinde yasal hale
getirilmesi gerektiðine deðinen Gökçebel,
saðlýk, eðitim gibi kamusal hizmetlerin
niteliðinin artýrýlmasý, fakir ve yoksul kitlelerin
kolayca ulaþýmýna sunulmasý gerektiðine
iþaret etti.

Asgari ücret ile "göç yasasý" olarak
nitelendirdiði yasa kapsamýndaki ücretlerin
reel asgari yaþam þartlarýna yükseltilmesi ve
vergiden muaf tutulmasý gerektiðini
kaydeden Gökçebel, HP hesaplamalarý
sepetinin yeniden düzenlenmesi gerektiðini
de belirtti.

Belediye Emekçileri Sendikasý (BES)
Baþkaný Mustafa Yalýnkaya, hükümetin
sendikalara karþý  var olduðunu
savunduðu sindirme çabalarýnýn yanlýþ
olduðunu ve hükümet partilerinin bu
tavrýndan vazgeçmesi gerektiðini belirtti.

Yalýnkaya yaptýðý yazýlý açýklamada,
özellikle Cyprus Airport Services'teki
(CAS) emekçilerin sýrf örgütlenme hakkýný
kullandýklarý  gerekçesiyle iþten
durdurulmalarýnýn bardaðý taþýran son
damla olduðunu kaydederek, gerek bu,
gerekse de hükümetin sendikalara karþý
genel tavrý konusunda yaptýklarý yapýcý
uyarýlarýn UBP-DP hükümeti tarafýndan
dikkate alýnmadýðýný bildirdi.

Yalýnkaya, hükümetin attýðý yanlýþ
adýmdan geri dönmesi ve emekçilerin gasp
edilen haklarýný yeniden tesis etmesi
beklenirken, hükümetin tüm bu uyarýlarý
görmezden gelerek "intikamcý" bir
düþünceyle sendikalara ve sendikacýlara
saldýrmaya devam ettiðini savundu.

Profesyonel  sendikacýl ýðý  ortadan
kaldýrmak ve hükümete karþý muhalif bir
tavýr içerisindeki sendikalarý sindirmek
adýna atýlan adýmýn BES tarafýndan kabul

edilemez bir durum olduðunu kaydeden
Yalýnkaya, hükümetin bunu yapma amacý
ve ortaya koyduðu argümanlarýn da devlet
ciddiyetinden çok uzak olduðunu ifade
etti.

Yalýnkaya þöyle devam etti:
"Þu çok net olarak bilinmelidir ki,

sendika olarak at ý lan bu adýma ve
sendikalara karþý takýnýlan bu tutuma
sessiz kalmayacaðýz.  Sendikalar  bu
toplumun hem emek, hem demokrasi, hem
de Kýbrýs'ta bir çözüm adýna en büyük
güvencesidir.

Bu güvenceyi ortadan kaldýrmak
isteyenlere de günü geldiðinde en büyük
cevabý toplumumuzun vereceðinden
þüphemiz yoktur. Dün olduðu gibi bugün
de emeðe, emekçiye ve emeði koruyup
savunan sendikalarýmýza karþý olan bu
saldýrýlara karþý gereken tepkiyi ortaya
koyacaðýmýzdan ve kardeþ
sendikalarýmýzla gereken mücadeleyi
birlikte vereceðimizden kimsenin þüphesi
olmasýn.

Bu toplumun güvencesi  olan
sendikalarýmýzý yýkmaya kimsenin gücü
yetmeyecektir."
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BRÜKSEL'DEKÝ KIBRIS
BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ

KAPANDI
Brüksel'deki Güney Kýbrýs

Büyükelçiliði'nin, 45 yýldýr süregelen
faaliyetlerine 31 Aralýk 2016'dan itibaren
son verdiði açýklandý.

Alithia gazetesi, Rum Dýþiþleri
Bakanlýðý kaynaklarýndan edindiði
bilgilere dayanarak, büyükelçiliðin
kapatýlmasý kararýnýn, Rum Bakanlar
Kurulu'na ait olduðunu ve tasarruf
tedbirleri çerçevesinde alýndýðýný yazdý.

Haberde, Brüksel'deki büyükelçilik
tarafýndan saðlanan hizmetlerin, bundan
böyle Lahey'deki büyükelçilik tarafýndan
saðlanacaðý ve Brüksel'de Güney Kýbrýs
adýna maslahatgüzarýn olacaðý belirtildi.

LÝSELERDE KIBRIS TÜRK
EDEBÝYAT METÝNLERÝ

OKUTULMASI TARTIÞMA
KONUSU OLDU

Rum Eðitim Bakaný Kostas Kadis, Rum
tarafýndaki liselerde Kýbrýs Türk edebiyat
metinleri okutulmasýnýn, isteðe baðlý/
seçenekli olduðunu söyledi.

Politis gazetesinin "Kýbrýs Türk
Edebiyat Metinleri Okutulmasý Ýsteðe
Baðlý/Seçenekli" baþlýklý haberine göre
Kadis, Rum kesimindeki liseler için Kýbrýs
Türk edebiyat metinleri okutulmasýnýn
isteðe baðlý/seçenekli olduðunu, çünkü
bunlarýn diðer metinlerle birlikte
okunmalarý/karþýlaþtýrýlmalarý için
öðretmenlere yönelik önerilere dahil
edildiklerini, öte yandan bunlarýn
baðlayýcý bir nitelikleri olmadýðýný ifade
etti.

Bir öðrencinin annesinin bir lise
müdürüne yönelik mektubunun
akabinde, Panikos Leonidas isimli Rum
milletvekilinin de Kadis'e konuyla ilgili
bir soru sorduðunu yazan gazete,
Kadis'in ise buna yanýtýnda, liselerde
Kýbrýs Türk edebiyat metinleri okutulmasý
kararý alýnmadan önce, Eðitim Bakanlýðý
tarafýndan bir araþtýrma ve deðerlendirme
yapýldýðýný söylediðini aktardý.

Gazeteye göre Kadis, liseler için bu
metinlerin okutulmasýnýn, isteðe baðlý
olduðunu yineledi.

FLAMÝNGOLAR TUZ
GÖLÜ'NDE

Göçmen kuþ türlerinden pembe
flamingolarýn, Larnaka Tuz Gölü'ne
gittikleri bildirildi. Fileleftheros gazetesi,
kýþ mevsiminin geç gelmesinden dolayý
göldeki flamingo sayýsýnýn az olduðunu
ancak flamingolarýn muhteþem bir
görüntü yarattýklarýný yazdý.

HASÝKOS AÞAÐI
POLEMÝDYA'DAKÝ (BÝNATLI)
EVLERÝN TAPULANMASINA
ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA YAPTI

Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos,
Aþaðý Polemidya (Binatlý) bölgesinde,
Kýbrýs Rum topraðý üzerine inþa edilen
evlerdeki hak sahiplerine tapularýnýn
verildiðini, Kýbrýs Türk malý üzerine inþa
edilen evlerin hak sahiplerine ise kira
sözleþmesi verilmesine devam edileceðini
belirtti.  Alithia gazetesi, Rum Ýçiþleri
Bakaný Sokratis Hasikos'un, bu
açýklamayý, Rum basýnýnda çýkan ilgili
habere atfen yaptýðýný yazdý.

OKULDA PSÝKOLOJÝK
DANIÞMANLIK YERÝNE

CÝNSEL ÝSTÝSMAR
Öðrencisine, psikolojik danýþmanlýk

yapmasý gerekirken cinsel istismarda
bulunan öðretmen 12 yýl hapse mahkum
edildi. Fileleftheros "Öðrencisi Ýle Ýliþkisi
Yüzünden Hücreye… Görevi Gereði
Psikolojik Danýþmanlýk Hizmeti Vermek
Yerine Ýstismar Etti" baþlýklý haberinde,
Lefkoþa Rum Aðýr Ceza
Mahkemesi'nin,39 yaþýndaki psikolojik
danýþmanlýk öðretmenine, 15.5 yaþýndaki
öðrencisine cinsel istismarda bulunmak
suçundan 12 ay hapis cezasý verdiðini
yazdý.

GÜNEYDEN...

Rum yönetiminin, Kýbrýs sorununun
çözümü sonrasý için federal bir devlet
þemsiyesi altýnda meslek düzenlemelerini
(standartlarýný) içeren çalýþmayý ilerlettiði
haber verildi.

Simerini'nin haberine göre Rum
Müzakereci Andreas Mavroyannis'in Rum
Çalýþma Bakanlýðý baþta olmak üzere bütün
bakanlýklarla yaptýðý elektronik yazýþmalar,
dün gece Sigma TV'nin bir programýnda
yayýmlandý.

Gazete Rum yönetiminin, iki kurucu
devleti de kapsayacak bir veya iki konsey
kurmaya hazýr göründüðüne iþaret ettiði
haberinde Rum yönetiminin, Kýbrýs
sorununun çözümü sonrasý için aklýnda
"National Agency: Professional Standards
and Registration Boards for Regulated Pro-
fession" (Mesleki Düzenlemeler Ýçin Mesleki

nGÜVENLÝK-GARANTÝLERLE
ÝLGÝLÝ SORULAR ORTAYA
KONULDU CEVAPLARI
BEKLENÝYOR

nHRÝSTODULÝDÝS: "HEDEF
SÝYASÝ GÖRÜÞMELERDÝR. ÞU
ANDA BÝR TARÝH YOKTUR"

nÇÝPRAS: "ÝLK KEZ HARÝTALAR
TEATÝ EDÝLDÝ, GÜVENLÝK VE
GARANTÝLER KONULARI ÝLK
KEZ GÜNDEME ALINDI. BU
BÜYÜK BÝR DÝPLOMATÝK
BAÞARIDIR"

Beþli Konferans çerçevesinde çalýþma
gruplarýnýn Mont Pelerin'deki görüþmeleri ve
taraflarýn açýklamalarý Rum basýnýnda geniþ
yer aldý.

Güney Kýbrýs'ta konferansla ilgili
beklentilerin düþük olduðu yönünde
yayýnlara yer veren Rum basýný, ortak bir
çalýþma belgesi ortaya çýkarýlmasý amacýyla
taraflarýn "Güvenlik"le ilgili sorularý ortaya
konulduðu dünkü çalýþmanýn ardýndan
bugün de bu sorularýn cevaplanmasý
beklendiðini yazdý.

Fileleftheros "Beklentiler Alçak Ýrtifada…
Mont Pelerin'de Sorular ve Cevaplar Ýle
Güvenlik Üzerinde Çalýþýlýyor… Erdoðan'ýn
Danýþmanýndan Savaþ Çýðlýklarý" baþlýk ve
spotlarýyla manþete çektiði haberinde, 5
çalýþma grubunun ortaya çýkarmaya çalýþtýðý
çalýþma belgesinin, 12 Ocak'taki oluþumuyla
toplanacak Kýbrýs konferansýnýn bileti
olacaðýný yazdý.

Habere göre, BM'nin ev sahipliðinde
yapýlan ve AB'nin de gözlemci statüsüyle
katýldýðý Mont Pelerin'deki görüþmelerde
çalýþma gruplarý müzakere yapmýyor;
taraflarýn güvenlik baþlýðýna dair tezlerinin
ortaya konacaðý bir çalýþma belgesi
oluþturulmaya çalýþýlýyor.

Ýlk toplantýdan edinilen ilk izlenimin,
taraflarýn tezleri deðiþmediðinden, özellikle
garantiler ve askerler konusunda müdahillerin
görüþleri arasýnda uçurum bulunduðu
yönünde olduðundan, konferansýn
"biletine" ulaþýlmasýnýn zor olacaðý yorumu
yapýldý.

Gazeteye göre, ABD'nin Lefkoþa
Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile dün
bir görüþme gerçekleþtiren Rum Yönetimi
Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum çalýþma
grubunun Mont Pelerin'de ortak görüþmeler
dýþýnda Ýngiliz ve Yunan heyetleriyle ikili
görüþmeler yaptýðýný söyledi.

Hristodulidis, Rum Yönetimi'nin Yunan
hükümeti ile tam bir koordinasyon içerisinde
olduðuna dikkat çekerek, "Yapýlacak
görüþmeden, 'Güvenlik ve Garantiler'
baþlýðýna iliþkin çok somut sorulara verilecek
cevaplara baðlý olarak Kýbrýs için siyasi
düzeyde ve sonuçlanmasý açýsýndan olumlu
perspektifleri bulunan bir konferansa olanak
tanýyacak altyapýyý içeren bir belgenin ortaya
çýkmasýný bekliyoruz" dedi.

Alithia "Siyasi Konferansýn Arka Planýný
Þekillendiriyorlar" baþlýklý haberinde, çalýþma

gruplarýnýn dünkü görüþmelerinde Kýbrýs'ta
bir federal devletin güvenliðine iliþkin
muhtemel sorularý ortaya koyduklarýný yazdý.

HRÝSTODULÝDÝS
Habere göre, Hristodulidis,

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve TC
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
açýklamalarýný yorumlarken þunlarý söyledi:

"Çok açýklama yapýlýyor, Sayýn Erdoðan ve
Sayýn Akýncý tarafýndan neredeyse her gün
Kýbrýs sorununun yönleriyle ilgili açýklamalar
yapýlýyor. Artýk müzakere masasýndayýz ve
hepimiz ciddiyet içerisinde olmalýyýz.
Anlaþýlacaðý gibi müzakerelerin nasýl
ilerleyeceði açýklamalara baðlý deðil.

Dolayýsýyla, sonucu belirleyecek olan
açýklamalar deðil. Artýk hepimiz, Türk
heyetinin karþýsýnda müzakere etmek için
ayný masadayýz. Bu müzakere, daha çok
prosedürün nasýl ilerleyeceðini belirleyecek."

Hristodulidis, prosedürün geleceðinin
büyük ölçüde Cuma günü mü belli olacaðý
yönündeki soruyu yanýtýnda, "Ýlla öyle deðil.
Teknokratlar düzeyindeki bir görüþme
prosedürün bütününü belirleyemez. BM
Genel Sekreteri'nin önerisi üzerine kurulan,
kendine has rolü ve önemi olan bir çalýþma
grubudur ancak takdir edersiniz ki önemli
kararlarýn siyasi düzeyde alýnmasý gerekir"
dedi.

Hristodulidis, siyasi düzeye geçilip
geçilemeyeceðinin çalýþma gruplarýnýn
görüþmelerinde varýlacak noktaya baðlý olup
olmadýðýna iliþkin soruya "Hayýr, hedef, siyasi
düzeydeki konferansýn yapýlmasýdýr.
Teknokrat heyetleri ne prosedürün geleceði,
ne de görüþmenin özüyle ilgili karar alabilir.
Hedef, siyasi düzeydeki görüþmenin
yapýlmasýdýr. Þu anda bir tarih yoktur.
Sonuçlarý da görmeyi bekliyoruz. Sonuçlarý
görelim ve ona göre karar verelim" cevabýný
verdi.

Rum Sözcü Hristodulidis, Rum Yönetimi
Baþkaný Nikos Anastasiadis'in görev süresi
yarýn sona erecek ABD Baþkan Yardýmcýsý
Joe Biden ile dünkü görüþmesi haricinde, bu
hafta sonuna kadar diðer Avrupalý yetkililerle
de telefon görüþmeleri yapacaðýný; bunun
yanýnda Avrupa Konseyi toplantýsýnda
konuþma yapmak üzere Strazburg'a da
gideceðini söyledi. Anastasiadis'in
Strazburg'ta Parlamenterler Meclisi ve

Avrupa Konseyi üyelerine Kýbrýs sorununa
dair "bilgi verme" fýrsatý bulacaðýný kaydeden
Hristodulidis, Rum liderin katýlacaðý üye
devletleri toplantýsýnda Kýbrýs sorununun
gündemde olacaðýný belirtti.

Gazete "Aleksis Çipras: Baþkan
Anastasiadis Ýle Yakýn Temas" baþlýklý
haberinde ise Yunanistan Baþbakaný
Çipras'ýn dün Yunan meclisinde yaptýðý
konuþmaya yer verdi.

 Habere göre Cipras, Cenevre
konferansýnýn teknik ve diplomatik düzeyde
devam ettiðini, Yunan hükümetinin Rum
Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile
yakýn iletiþim içerisinde olduðunu söyledi.

"BÜYÜK DÝPLOMATÝK BAÞARI"
Habere göre, "Yunanistan, müzakerelerde,

kendi tezlerinden ödün vermeden yapýcý bir
rol oynuyor" diyen Çipras "Ufukta hemen
çözüm görünmese de önemli geliþmeler
oluyor. Anlaþmazlýklar varlýðýný korusa da ilk
kez haritalar teati edildi. Garantiler ve
güvenlik konularý ilk kez gündeme alýndý, bu
büyük bir diplomatik baþarýdýr" ifadelerini
kullandý.

Politis "Cevap Bekleyen Onlarca Soru…
Teknik Komiteler Mont Pelerin'de Ýþe
Baþladý… Deðerlendirme Üç Günün
Sonunda" baþlýklý manþet haberinde, çalýþma
gruplarýnýn dünkü ilk toplantýsýnýn iç ve dýþ
güvenlik, asker, garantilerin gerekli olup
olmadýðýna dair onlarca sorunun masaya
konulmasýyla baþladýðýný yazdý.

Taraflardan her birinin kendi sorularýný
masaya koyarken, karþý tarafýn da bu sorulara
cevap vermesi gerektiðini belirten gazete,
çalýþma gruplarýnýn çalýþmalarýnýn 3 günün
sonunda deðerlendirileceðini, siyasi
düzeydeki konferansýn yapýlmasý için zeminin
oluþup oluþmadýðýnýn da bu
deðerlendirmede ortaya çýkacaðýný kaydetti.

MASADA ONLARCA SORU.
DEÐERLENDÝRME CUMAYA

Gazete, ilk günün, taraflarýn niyetleri
açýsýndan herhangi bir iþaret vermediðine
iþaret ederek, özetle þu detaylara yer verdi:

"Masaya onlarca soru ve Kýbrýs'taki iki
tarafýn endiþeleri konuldu. Yalnýz Kýbrýs Rum
tarafýnýn beraberinde götürdüðü soru sayýsý
20'ye ulaþýyor. Görüþmede bütün taraflarýn
soru ve endiþeleri ile her bir tarafýn çözüm
sonrasýnda Kýbrýs'ýn dýþ güvenliði ve iki
toplumun iliþkilerinin tabi olduðu iç güvenlik
konularýndaki önerileri kaydedilecek."

Gazete, Çipras'ýn açýklamasýný "Çipras'tan
Yunan Meclisi'ne Kýbrýs Sorunuyla Ýlgili
Mesaj… Diplomatik Baþarý" baþlýðýyla
aktardý.

Simerini manþet haberine "Mont Pelerin'de
Tezleri Kaydediyorlar… Teknik Gruplar Dün
Ýlk Görüþmelerini Yaptý… Hedef, Ortak
Çalýþma Belgesi Oluþturmak" baþlýðýný attý.

Rum Sözcü'nün dünkü açýklamasýný "Mont
Pelerin'e Dönüþ… Hükümet, Teknik
Düzey'deki Görüþmeler Ýçin Somut Bir Tarih
Yok" baþlýðýyla aktarýrken, Mont Pelerin'deki
görüþmelere katýlan heyetlerdeki isimlere de
yer verdi.

Standartlar ve Kayýt Kurullarý Ulusal Ajansý)
adýyla bir ulusal merci olduðunun
anlaþýldýðýný yazdý.

Habere göre Mavroyannis'in ofisinden
gönderilen elektronik iletide (e-mail) devam
etmekte olan müzakereler çerçevesinde, ilgili
Rum birimlerinden, "federal bir devlette
mesleki standartlarla ilgili bir yapýya dair
öneriler isteniyor. Ýletide ayrýca
"Yetkinizdeki meslekler için federal düzeyde
bir konsey mi önerirsiniz yoksa her
oluþturucu eyalet (devlet) için iki konsey
mi?" sorusu da yöneltiliyor.

Elektronik postada Rum yönetiminin
konuyla ilgili görüþü ise þöyle ortaya
konuluyor:

"1-Niyetimiz, ülkenin tamamý için 'National
Agency: Professional Standards and Reg-
istration Boards for Regulated Professions'

adýnda ulusal bir makam önermektir.
2-Ulusal Makam dýþýnda düzenlenecek

meslekler için ulusal düzeyde ayrý konseyler
mi olmalý yoksa her oluþturucu eyaletin
kendi konseyi mi olsun?"

Habere göre ayný elektronik iletide
Mavroyannis'in çalýþma ofisi yetkililerinin;
kurulmasý düþünülen Ulusal Makam'ýn,
uygulamanýn ülke çapýnda ayný olmasýný
saðlayacak kabiliyette olmasý gibi bazý
kaygýlarýna da yer veriliyor. Her bir kurucu
devlette 100 olmak üzere federal devlette
toplamda 200 konseyin faaliyet
göstermesinin sürdürülebilir olup olmadýðý;
doktorlar, avukatlar, muhasebeciler v.b.
hassas meslekler baþta olmak üzere
konseylerin ne kadar etkin olacaðý ve kim
tarafýndan denetleneceði gibi konular da
sorgulanýyor.

Federal devlet þemsiyesi altýnda mesleki standartlar çalýþmasý

BEÞLÝ KONFERANS

Güneyde beklenti düþük
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ÞANEL
CÝLTÇÝLÝK

Gazete dergi okul tezleri
vs.  sýcak yaldýz

baský ve ciltleme iþleri
yapýlýr.

Tel:05338453338 /
05428768735

KÝRALIK KLÝNÝK
MUAYENEHANE

Yenikent’te lokasyonu ana caddeye
bakan ve kolay eriþimi olan kiralýk
muayenehane. Ýçerisinde 3 ayrý
saðlýk kliniði ve ortak kullanýmlý geniþ
antre ve hasta bekleme odasý
mevcuttur. Ayrýca tam kapasiteli
baðýmsýz mutfak ve 3 adet banyo ve
tuvalete sahip olan bu daire, sadece
saglik uzmanlarina kiralanýlacaktýr.

Tel: 0548 8668999

ADA
ODUNCULUK

Odunlarýmýz kurudur.
Arayýn istediðiniz yere

getirelim.
1 van 400 TL.

Tel: 0542 8518279

SATILIK ARAZÝ
Kýrný'da yolu, içinde su

kuyusu ve elektriði
olan Türk koçanlý arsa

nitelikli 8 dönüm 1 evlek
arazi. Dönümü 10 bin Stg.

0542 8580347

KAYIP KÖPEK
Köpeðimiz Durrell Çatalköy,

Tempo Süpermarket
civarýnda kayboldu.

Erkek, 6 aylýk, kahverengi-
beyaz, mikro chipli.

Ýrtibat no: 05488759652

KAYIP DÝPLOMA
1977-78 yýlýnda mezun olduðum
Haydarpaþa Ticaret Lisesi'nden aldýðým
diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.

Yonca Çeliker

KÝP TÜZÜÐÜ GÝZLÝ
BELGELERÝN 100 SENE VE
ÜZERÝ GÝZLÝ TUTULMASINI

ÖNGÖRÜYOR
Rum Ýstihbarat Teþkilatý'nýn (KÝP) geçen

yýl yapýlan yeni yasasý gizli belgelerin 30
yýl gizli tutulmasýný, hazýrlanan teþkilat
tüzüðü ise bu sürenin çok daha uzun
olmasýný öngörüyor.

Fileleftheros'un "KÝP Belgeleri
Karanlýkta… Belgelerin Gizliliðinin 30, 50,
75 ve 100 Yýl Sonra Kaldýrýlmasý" baþlýklý
haberine göre, KÝP tüzüðünün dün
görüþülmeye baþlandýðý Meclis Kurumlar
Komitesi'nde üyelerin büyük bölümü,
tüzükte öngörülen sürelere itiraz ederek,
gizli belgelerin geçen yýl kabul edilen
yasada olduðu gibi 30 sene sonunda
kamuoyuna açýklanmasýný istedi.

Kurumlar Komitesi'nin toplantýsýnýn
ardýndan tüzük, deðiþtirilmek üzere Adalet
Bakanlýðý'na geri gönderildi.

KÝP Baþkaný Kiriakos Kuros, görüþmeye
açýlan tüzüðün öngördüðü sürelerin,
komite üyelerinin talep ettiði süreye
yaklaþtýrýlmasý maksadýyla tüzük metni
üzerinde çalýþma yapacak.

ABD

GÜVEYE "TRUMP"
ADI VERÝLDÝ

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi
Entomoloji Müzesi'nde böcek
koleksiyonlarýný inceleyen bir bilim adamý
tarafýndan keþfedilen güve türüne, ABD
Baþkaný seçilen Donald Trump'ýn adý
verildi. Aslen Kanada'nýn Ottowa
kentinden olan biyolog Dr. Vazrick
Nazari'nin Kaliforniya'da yaptýðý araþtýrma
sonucunda bulunan 9 milimetre kanat
geniþliði olan güveye, "Neopalpa
donaldtrumpi" adý kondu.

Dr. Nazari, Live Science adlý bilim
yayýnýna yaptýðý açýklamada, daha önce hiç
görülmeyen bir tür olan güvenin sarý
tüyleri nedeniyle Trump'ý çaðrýþtýrdýðýný ve
bu nedenle "Neopalpa donaldtrumpi" adýný
verdiðini bildirdi.

TÜRKÝYE

NUTELLA: ÝDDÝALAR
ASILSIZ

Ferrero Grubu, çikolata ve fýndýk
karýþýmýndan oluþan ezme markasý
Nutella'ya iliþkin ortaya atýlan iddialara
cevap verdi. Ferrero Türkiye Genel
Müdürü Azmi Gümüþlüoðlu, son günlerde
Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi'nin
(EFSA) Mayýs 2016'da açýkladýðý rapor
içeriðinden yola çýkarak baþta "Nutella"
olmak ürünleri hakkýnda ortaya atýlan
iddialara düzenlediði basýn toplantýsýnda
cevap verdi.

Nutella'yý en yüksek saðlýk güvenliði
standartlarýnda ürettiklerini ve
tüketicilerinin güvenle ürünü
yiyebileceklerini belirten Gümüþlüoðlu,
"Tüketicilerimiz güvenle Nutella
yiyebilirler. Biz bunu garanti etmek için
ürünü en yüksek saðlýk güvenliði
standartlarýnda üretiyoruz. Nutella, Ýtalya
ve tüm dünyada gururla raflardaki yerini
korumaktadýr. EFSA'nýn açýklamalarý tüm
bitkisel yaðlarý kapsamaktadýr. Nutella'ya
yönelik hiçbir iddia olmadýðý gibi, EFSA'nýn
parametrelerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için tam
destek vermekteyiz." diye konuþtu.

ÝTALYA

ÇIÐ FELAKETÝ
Ýtalya'nýn orta kesiminde dün meydana

gelen depremlerin ardýndan bölgede
yaþanan çýð felaketinden etkilenen otelin
enkazýndan þu ana kadar 3 kiþinin cesedi
çýkarýldý. Pescara kentinin batýsýndaki
Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel
Rigopiano Gran Sasso Resort'a dün akþam
saatlerinde sismik hareketlerin
tetiklemesiyle düþen çýðýn ardýndan,
bölgede arama-kurtarma operasyonlarý zor
koþullara raðmen devam ediyor.

Ýngiliz üs bölgelerinin imar ve kalkýnmaya açýlmasý konusunda anlaþma

Rum yargýç, mesleki izni bitti gerekçesiyle Kýbrýslý
Türk avukatýn davaya girmesine izin vermedi

TARIM DAÝRESÝ'NDEN YEDÝDALGA'DA TARLA GÜNÜ VE GECE EÐÝTÝMÝ
Tarým Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalýþmalarý çerçevesinde tarla günleri ve gece eðitimlerini bu hafta Yedidalga'da gerçekleþtirdi.

Daireden yapýlan açýklamaya göre, bu çerçevede dün Yedidalga'da Kazým Taçay'ýn bahçesinde bað budanmasý konusunda üreticilere
uygulamalý eðitim verildi. Öte yandan dün akþam Yedidalga Muhtarlýðý'nda "Bað Hastalýk ve Zararlýlarýyla Mücadele" konularýnda Tarým
Dairesi uzmanlarý tarafýndan üreticilere eðitim verildi.

Güney Kýbrýs ve Ýngiltere arasýnda, 2014
yýlýnýn Ocak ayýnda imzalanan ve Kýbrýs'taki
Ýngiliz Üsleri içerisinde kalan arazilerin ve
taþýnmazlarýn imara ve kalkýnmaya açýlmasýna
imkân verecek olan anlaþmanýn içeriðinde
boþluk olduðu ve imzalandýðý tarihten bu
yana aktif olmadýðý ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre,
Rum Dýþiþleri Bakanlýðý Genel Müdürü
Aleksandros Zinon, Meclise yönelik
mektubunda, "Ýngiliz Üsleri içerisindeki,

askeri nitelikli olmayan kalkýnma
anlaþmasýnýn, tamamen askeri olan bölgelerin
dýþýnda, üs alanýnýn tamamýný kapsadýðýný, öte
yandan bahse konu anlaþmanýn,
uygulanmasýna iliþkin istiþareler
çerçevesinde ele alýnmakta olan, elle tutulur
maddeler içermediðini" ifade etti.

Gazeteye göre Zinon, "Geliþme halinde
olan kentsel kalkýnmanýn, bu aþamada, Üslerin
Kýbrýslý sakinlerinin de yararýna olacak
þekilde, yerleþim alanlarýnýn stratejik

kalkýnmasýyla alakalý olduðunu ve bunun
anlaþmanýn sonuçlandýrýlmasýna iliþkin
baþlýca amacý teþkil ettiðini" dile getirdi.

Limasol Limaný'nýn, "Merra Zakakiu" isimli
bölgenin bir parçasýný da içerisine alacak
þekilde geniþletilmesi konusunda ise,
Ýngiltere'yle olan müzakerelerin sürdüðünü
ifade eden Zinon, Ýngiliz Üslerinin statüsü
yüzünden, bu bölgenin kullanýlmasýnýn
oldukça karmaþýk bir hukuki çabadan ibaret
olduðunu sözlerine ekledi.

Baf Kaza Mahkemesi'nde görev yapan
Rum yargýcýn, Kýbrýslý Türk avukatý
"avukatlýk yapabilmesi için gereken iznin
süresinin dolduðu" iddiasýyla davaya
girmesine izin vermediði bildirildi.

Politis gazetesi, Baf Kaza Mahkemesi'nde
dün meydana gelen olayla ilgili haberinde,
Rum yargýcýn Kýbrýslý Türk avukatý
tanýmýyor olmasýndan dolayý mesleki
kimliðini talep ettiðini ve kimliðin arkasýnda
yazan sürenin 31 Aralýk 2016'da bittiði
iddiasýyla, avukatýn davaya girmesine izin
vermediði kaydedildi.

Rum yargýcýn, diðer avukatlarýn
kimliklerini kontrol etmediðini kaydeden

gazete, söz konusu Kýbrýslý Türk avukatýn
"Tüm Kýbrýs Barolar Birliði" üyesi olduðunu
ve mesleki izninin bulunduðunu, yalnýzca
yenilemeyi yapmadýðýný ve daha önce iznini
yenilemeyen avukatlarýn sorunsuz bir
þekilde davaya girdiklerini yazdý.

Gazete, bu durumun ender görülen bir du-
rum olduðunu ve yargýcýn bu tutumunun,
söz konusu avukatýn Rum olmasý
durumunda da ayný olup olmayacaðý
konusunda soru iþaretleri bulunduðunu
bildirdi.

Kýbrýslý Türk avukatýn, Rum avukatlarla
eþit muamele görmediðini belirten gazete,
Rum yargýcýn bu tutumunun bazý Rum

avukatlar tarafýndan da "anlaþýlmaz" olarak
nitelendirildiðini kaydetti.

Habere göre, Baf Barolar Birliði Baþkaný
Epaminondas Korakidis, konuyla ilgili
açýklamasýnda, bu durumdan resmi olarak
haberdar edilmediðini; yalnýzca birkaç
avukat arkadaþýnýn kendisine sözlü
bilgilendirme yaptýðýný ifade ederek, izinler
konusundaki yasanýn katý olduðunu ve bir
avukatýn izninin geçerli olmamasý halinde,
davaya giremeyeceðini söyledi. Korakidis,
avukatlara izinlerini yenilemeleri için 2-3
aylýk gayrý resmi bir süre tanýndýðýný ve bu
sürede davalara girmelerinde sorun
çýkarýlmadýðýný da kabul etti.
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E-Mail: avrupa@kktc.net
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

Dýþ muhabirler:

U15 Ligi fikstür
çekimi bugün

2016-2017 Sezonu U15 Ligi Gruplarý fikstür
çekiliþleri bugün 17.00'da KTFF Ahmed Sami
Topcan Salonunda gerçekleþecek. Grup
karþýlaþmalarý, 5 takýmlý gruplar için 04-05 Þubat
2017 tarihlerinde, 4 takýmlý gruplar için ise 11-
12 Þubat 2017 tarihlerinde baþlayýp, Haziran
2017'de oynanacak olan Final karþýlaþmasýyla
tamamlanacak.

Bolkan: Yalova maçýna hazýrýz
n Antalya'da çok iyi bir

hazýrlýk dönemi
geçirdiklerini söyleyen
Türk Ocaðý Teknik
Direktörü Mehmet
Bolkan yarýn
oynayacaklarý Yalova
maçýna hazýr olduklarýný
söyledi. Bolkan ilk
devredeki baþarýlý
performansý 2. devrede
de sürdürüp lider
Yenicami'yi takibe
devam etmeyi
hedeflediklerini söyledi

Türk Ocaðý'nýn baþarýlý Teknik Direktörü
Mehmet Bolkan takýmýn yarýn oynayacaðý
erteleme maçýna hazýr olduðunu söyledi.
Sezonun ilk devresinde yakaladýklarý iyi bir
seri olduðunu söyleyen  Mehmet Bolkan tek
düþüncelerinin bu performansý ligin ikinci
devresinde sürdürmek olduðunu belirtti.
Göreve geldiði günden itibaren temel hedefin
kupa olduðunu belirten Mehmet Bolkan, bu
doðrultuda çalýþmalarýna devam ettiklerini,

Ertelenen maçlarýn
programý

 21 Ocak Cumartesi Saat  14.30
K-Pet Süper Lig

YALOVA -T. O. L.:  MEHMET SEZENER
DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ -GENÇLÝK
GÜCÜ:  HAKAN MUHTAROÐLU

K-Pet 1.Lig Kýrmýzý Grup
DÝPKARPAZ -YENÝ BOÐAZÝÇÝ:
ÖMER DOÐRU
MEHMETÇÝK -MERÝT A. YEÞÝLOVA:
EVREN KARADEMÝR

K-Pet 1.Lig Beyaz Grup
SERDARLI -ESENTEPE: HASAN ERÝÞ
DOÐANCI -DENÝZLÝ: HÜSEYÝN
ÖZKAN

'Engelsiz Yürekler' ilk
devreyi evinde kapatacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye
Basketbol 1.Ligi'nde ülkemizi baþarýyla
temsil eden Kuzey Kýbrýs Turkcell
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý Ýlk
yarýnýn son maçýný kendi saha ve
seyircisi önünde kapatýyor. Temsilcimiz
21 Ocak cumartesi Atatürk Spor
Salonu'nda Karþýyaka ESK ile saat 13.00
de karþý karþýya gelecek. Ligin ilk
yarýsýnda kendi evinde muhteþem bir
seyirci desteði ile oynayan Kuzey Kýbrýs
Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takýmý 5 galibiyet 5 maðlubiyetle
Keçiören Güçlü Eller'in ardýndan ikinci
sýrada yer alýyor.

Zirvedeki ilk 3 takýmýn süper lige
çýkacaðý tekerlekli sandalye basketbol
1 Ligi'nde geçtiðimiz hafta yenilgisiz lider
Keçiören Güçlü Eller'e konuk olan
engelsiz yürekler maçtan 66 - 43 yenik
ayrýldýlar. Türkiye Tekerlekli Sandalye
Basketbol 1. Ligi 21 Ocak sonrasýnda 4
haftalýk bir ara yapacak. Lige yeniden
18 Þubat'da baþlanacak.  Temsilcimiz 18
Þubat'ta yine kendi sahasýnda
Ceylanpýnar Bld. ile karþý karþýya
gelecek.

Aziz Yýldýrým'a 6 ay ceza!
TFF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe

Baþkaný Aziz Yýldýrým'a aðýr bir ceza
verdi. Yýldýrým, 6 ay 15 gün hak
mahrumiyeti cezasýna çarptýrýldý. Aziz
Yýldýrým, 2-2 biten Fenerbahçe -
Adanaspor maçýnýn ardýndan
federasyon ve hakemleri hedef alan
açýklamalar yapmýþtý.

Disiplin Kurulu, Yýldýrým'a "Hakeme
yönelik soyunma odasý koridorlarýnda
sportmenliðe aykýrý hareket, tehdit
eylemi ve sportmenliðe aykýrý
açýklamalarý" nedeniyle 6 ay 15 gün
hak mahrumiyeti cezasý verdiðini
açýkladý. Disiplin Kurulu, Fenerbahçe
Yöneticisi Alaeddin Yýldýrým'a da
"Soyunma odasý koridorlarýnda
hakeme yönelik hareketi ve baþkasýna
ait akreditasyon belgesi kullandýðý"
gerekçesiyle 6 ay ceza verdi

Türkiye Salon Þampiyonasý'na
YDK'dan  5 sporcu

Emre Ersoy
Türkiye 4.'sü

n Türkiye Bireysel Yýldýzlar
Yüzme Þanpiyonasý 50 m
sýrtüstü final
müsabakasýnda YDÜ
yüzücüsü Emre Ersoy
00:31.21'lik derecesiyle
Türkiye 4.sü oldu. Ayný
zamanda KKTC 13 yaþ
rekorunu kýrdý

Türkiye Yüzme Þampiyonasýnýn
düzenlediði Türkiye Bireysel Yýldýzlar
Yüzme Þanpiyonasý'nýn 2. günü akþam
seansýnda yüzülen 50 m sýrtüstü final
müsabakasýnda Yakýn Doðu Üniversitesi
yüzücüsü Emre Ersoy baþarýlý bir
performans sergiledi. Emre bu kategoride
00:31.21'lik derecesiyle Türkiye 4.sü olup
ayný zamanda KKTC 13 yaþ rekorunun
sahibi oldu.

bunun yanýnda ise lider Yenicami'yi ligin
sonuna kadar takip etmek istediklerinin altýný
çizdi.

Baþkan ve yönetimin kendilerine her türlü
olanaðý sunmakla birlikte verimli bir Antalya
kampýný geride býraktýklarýný aktaran Türk
Ocaðý Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, iyi
bir ortamdan sonra ülkedeki mevcut

tesislerde çalýþmanýn ise kendilerini son
derece üzdüðünü söyledi.

Antalya da gerçekleþtirdikleri kampýn son
derece verimli geçtiðini bunun yanýnda çok
önemli ve ciddi bir rakip ile de hazýrlýk maçý
yaptýklarýný belirten Bolkan, artýk gözlerini
hafta sonu ligde karþýlaþacaklarý Yalova
maçýna çevirdiklerini belirtti.

Yakýn Doðu Kolejinden 5 sporcu, Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Atletizm Milli
Takýmý'na seçilerek Türkiye Salon
Þampiyonasý'na katýlmaya hak kazandý. Yakýn
Doðu Kolejinden þampiyonaya katýlacak olan
Azad Etkü, Mustafa Yorulmaz, Kubilay Tok,
Sude Kadýoðlu ve Hasan Avkat 23-25 Ocak
tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan
Türkiye Atletizm Salon Þampiyonasý'nda
ülkemizi temsil edecekler.

Yakýn Doðu Koleji atletizm antrenörleri
Özgür Kýralp ve Niyazi Serhaner, elde edilen
gurur verici baþarýyla ilgili yaptýklarý

deðerlendirmede, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti genelinde 7 sporcunun gitmeye
hak kazandýðý Türkiye Þampiyonasý'na Yakýn
Doðu Kolejinden 5 sporcunun gidecek
olmasýnýn gururunu yaþadýklarýný belirttiler.
Antrenör Kýralp ile Serhaner, sporcu
öðrencilerin akademik baþarýlarýnýn yaný sýra
spordaki bu baþarýyý yakalayýp
sürdürebilmelerini azimli oluþlarýna ve okul
yönetiminin büyük desteðine borçlu
olduklarýnýn altýný çizerek, öðrencilerine çok
güvendiklerini ve mutlaka iyi sonuçlarla
döneceklerini dile getirdi.


