
1 Afrika’ya yapılan saldırıya polis neden hiç müdahale etmedi? Bu
konuda Ankara’dan aldığı bir talimat mı var?  2 Polis saldırganlardan o

dokuz kişiyi neden hala yakalayamadı?  3 Afrika saldırganlarına hiçbir müdahalede bulunmayan ve bayrak
direğine tırmanarak penceremizden içeri giren şahsı bir action filmi izler gibi izleyen polis neden Newroz
kutlamalarında kitap dağıtanlara anında müdahale ederek gözaltına aldı?  4 Selahattin Demirtaş’ın “Seher”
isimli öykü kitabı KKTC’de yasak bir kitap mı?  5 Meclis önünde terör estiren ve meclis damına çıkarak fetih
bayrağı açanlara neden bugüne kadar dava okunmadı?  (3. sayfada Afrika’dan Mektup’ta)

Şener Levent

n 2. sayfada

“BU GEMİ BİR KARA TABUT,
KIBRIS BENİ UNUT” DİYEREK

ÇEKİP GİDİYORLAR

AçıAçı
TARİH: 25 Mart 2018 Pazar YIL: 17  SAYI: 5932 FİYATI: 3 TL İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Türkiye’ye Akdeniz’deki faaliyetlerini durdurmak çağrısı yapmakla Avrupa Konseyi’nin
Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesini çiğnediğini söyleyen Tufan Erhürman’a sorular…

Gece kulüplerinin ışıklı ve uygunsuz tabelaları yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yol kenarlarından sökülmüş!
Söndür ışıkları da kimse görmesin mi? Fuhuş da yasaya aykırı olduğu halde tabelalar gibi neden kaldırılmıyor?

n Anayasamızda “geçici” denilen, ama geçici olmayan 10. madde var. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi bize “Türkiye’nin Alt Yönetimi” diyor. Başbakan olmadan önce
Tufan Erhürman “vesayet rejimi” diyordu… Pek çokları gibi biz de dobra “işgal”
diyoruz. Bu durumda Erhürman hangi siyasi iradeden söz ediyor?
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Avrupa Konseyi bölünmüşlüğe bir çivi daha çaktı… n 7.sayfada

CEHENNEMİ
YAŞAMAK…

VATANDAŞLIK,
NÜFUS VE BAL
YAPMAZ
ARILAR

19 SENE ÖNCE
ÇOCUKTUM VE
BELGRAD
BOMBARDIMANI
NI İZLİYORDUM…

KONTROLDAN
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İşgal altında 
İCAZETSİZ 

yazılar...

Mustafa
Akıncı

Bülent Tümen
n 11. Sayfada

SAVAŞA KARŞI
BARIŞTAN YANA…

Özay Hüseyin Kurtdere
n 12. Sayfada

PASİF DİRENİŞLER VE
DEVRİMCİ HAREKET…

Yaşar Altay 
n 2. Sayfada

MAL

NORMALLEŞMİŞ
ANORMAL
HALLER

Elvan Levent

Fuhuş da yasaya aykırı değil mi?
n İçişleri Bakanı
Ayşegül Baybars,
gece kulüplerinin
ışıklı ve cinsel
tabelalarının yasaya
aykırı olduğu için
kaldırıldığını
açıkladı… Ancak
fuhuş da yasak
olduğu halde ona
dokunulmadı! 3.

sayfada

Mahmut Anayasa
n 5. Sayfada

BİR DELİNİN NOT
DEFTERİ.....!!!

SAATLER İLERİ ALINDI
Kış saati uygulaması bugün sabah sona

erdi ve saatler 1 saat ileri alındı.
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca,
saatlerin 1 saat ileri alınması
bugün (25 Mart Pazar) saat
03.00’te gerçekleşti. Bugün
başlayan yaz saati uygulaması,
28 Ekim Pazar gününe
kadar devam edecek.

Tufan Erhürman’a sorular

g Halk arasında “Bolibif vergisi” olarak bilinen,
kuzeydeki Maronit ve Rum azınlığa gönderilen
yardımlardan alınan vergi kaldırılıyor… Özersay,
“Rum ve Maronit azınlığın siyaset malzemesi
yapılmasını istemiyoruz” dedi… 3. sayfada

“Bolibif vergisi” kaldırılıyor

LEKAD’DAN BİR
CMC UYARISI DAHA
n CMC alanlarının kontrolü
konusunda sorumlu makamlar
önlem almaya çağrıldı…

8. sayfada

KKTC’de kalp 
nakli yapılacak
n Sağlık Bakanlığı ile Antalya
Akdeniz Üniversitesi arasında
protokol imzalandı…

8. sayfada



Geceleyin fırtına pencereleri dövdü
durdu… Bir kedi miyavladı…  Bir
köpek havladı…

Az ötedeki bardan çıkan Nijeryalı
öğrenciler neşeli çığlıklarıyla geçip gittiler
caddeden…

Frida’nın hayatı ile ilgili bir film
izliyorum…

Troçki kıskanmasın, ama izlerken ben
de aşık oluyorum ona…

Yalnız o muhteşem resimlerine değil…
O hırçın, o aykırı, o hiçbir şeye boyun

eğmeyen kişiliğine…
Meksika’nın en büyük gururu bence…
Bakın kendini ne güzel anlatmış:
“Kusurlarımı seviyorum!
Darılınca surat asmayı,
Canım sıkıldığında sebepsizce

bağırmayı,
Olur olmaz yerde kahkahalar

atmayı,
Normal olmamayı seviyorum.
Sadece canımın istediği şeyleri

yapmayı,
Bazan düşünmediklerimi birden

söylemeyi,
Bazan her şeyi yüzüme gözüme

bulaştırmayı,
Öfkelerimi,
Kızınca küsmeyi,
Heyecanlarımı,
Bazıları hak etmediği halde sevmeyi,
İçimdeki çocuğu,
Beni seviyorum.
İyi ki varım.
İyi ki ben benim.
Ne mutlu!
Çok mükemmel değilim.
Ama benden bir tane daha yok!
Beni seven böyle sevsin!”

*** 
Fırtına sürdü sabaha kadar…
Ve sabah da devam etti…
Rüzgar ılık…

Kuzeyden esmiyor…
Bunun için kamış gibi eğilmene gerek

yok kardeş…
Yine de eğilirsin…
Çünkü eğilmen için artık kuzeyden

şiddetli rüzgara da gerek yok!
“Nüfusunu artır” mı dedi sana Tayyip

Erdoğan?
Herhalde yurtdışındaki Kıbrıslıtürkleri

getir de artır demek istemedi değil mi?
Kıbrıslıtürklerin varoluşu ile ilgili bir

derdi mi var Erdoğan’ın?
Adada kaç kişi kaldık, kaç kişi göç etti

umurunda mı?
Yoksa o Denktaş’tan farklı olarak giden

de Türk, gelen de Türk diye düşünmüyor
mu?

Bizim eksilmemizden ve Türkiyeli
nüfusun artmasından kaygılandığına dair
bir işaret gördün mü hiç?

Hepimiz çekip gitsek ve yerimizi
Türkiye’den gelenler doldursa üzülür mü?

Sana “nüfusunu artır” dediyse, ne
demek istediği çok açık değil mi?

Geçmişte Mustafa Akıncı’ya da söyledi
bunu…

Ne dedi?
-Size daha çok vatandaş yollayalım…
Yurtdışındaki kardeşlerimiz dönmüş

dönmemiş umurunda mı?
Ama sen o görüşmedeki bu konuşmaya

böyle bir kılıf uydurdun Tufan…
Sanki sana yurtdışındakileri geri getirin

dedi… O halde haydi sıva kollarını…
Londra’dakileri, Sydney’dekileri,

Melburn’dakileri geri getir de görelim…
Bakalım gelirler mi? Bu batağa

kendilerini atarlar mı? Sen hala farkında
değilsin galiba… Gelenler dayanamadı…
Geri döndü… Hem de bir daha gelmemek
üzere döndü… Benim yeğenim de döndü
Avustralya’ya…

Giderken,
-Ölürsem artık orada öleceğim, dedi…

Oysa uzun gurbet yıllarından sonra
hayali burada yaşamak ve ömrünü burada
tamamlamaktı.

Geldi, bir daire aldı, döşetti…
Ancak uzun sürmedi mutluluğu…
Dedi ki:
-Ben iyiyim, param da var, ama yolum

hastaneye düşünce, çocukları okula
götürünce, trafiğe çıkınca, resmi bir
daireye gidince bunalıyorum ve adeta
cinnet geçiriyorum. Biz hepimiz bir
gemideyiz… Parası olan da olmayan da…
Gemi sallanınca hep birlikte sallanırız…

*** 
Farkında değilsiniz hala…
“O gemi bir kara tabut, Kıbrıs beni

unut” diyor çekip gidenler… Rotasız
pusulasız bir gemi… Çürük mü çürük…

Denktaş zamanından kalma!
Restore edilecek tarafı mı kaldı?
Bağnaz din ve faşizm batağına batmış

bir ülkeden nasıl bir garantörlük
umarsınız daha?

Canını yakmadığı hiçbir onurlu ve
namuslu insan kalmayan bir diktatörle
nerede nasıl buluştuğunuzu ve
anlaştığınızı anlatın bana da…

Maraş’ı bile 44 yıldır kapalı tutarsınız
da eski sahiplerine vermezsiniz…

Bir de gazdan hemen pay istersiniz…
Maraş bütünlüklü çözümden sonra, ama

gaz hemen şimdi değil mi?
Siyasi iradenizi kim gaspediyor?
Avrupa mı?
Türkiye mi?

*** 
Ne kadar anlatsam da anlamazsınız

bunları…
En iyisi fırtınayla gelen Frida’ya

döneyim ben yine… Muhteşem kadın…
Normal olmamayı seviyormuş…
Bu kadar anormallikler arasında normal

olanlara baktıkça, kim onlar gibi normal
olmayı ister ki?

Almanya Mektubu
Yaşar Altay

MAL
Kimsenin malında gözüm yok!
“Canın yongası” dememişler boş yere.
İnsan yaşadığı sürece hayatın elbette

tadını almalı.
Ardından ne söylenirse söylensin,

aldırmamalı..
Adalet de mülkün temeli ise, herkesin

malı kendinde kalmalı!
Adalete vicdan için değil, malını

kaybetmemek için mi sarılmalı?
Herşeyi alın teriyle kazanmışsa, sorun

yok, öyle biline!
Ama hazıra konanlar aldırmaz malın

değerine.
“Haydan gelen huya gider”

dememişler boş yere!
Emek sömürüsüyle erişilen zenginlik

de.
Nereden mi çıktı bu mal demeyin,

bakanların başının son mal beyanı beni
hayran bıraktı.

Yolların bozukluğu ve
doluluğundan herkes
şikayetçi olurken üç,
makam aracıyla dört

arabalı olan bir
Başbakan, vatan-
daşlarına örnek olmuş.

Ne seçtim, ne de
seçildim.

Ama ben de saydamlığa katkı için „tek
malımı göstereyim“ dedim.

Ve arabamda herkese yer yok diye
kimseyi incitmeyeyim.

Havuzlu villaları, birden çok daireleri,
yazlıkları saymayalım.

Onlarda gözüm yok, puan veya
ganimet de almadım.

Çünkü çok malı olanın derdi de çok
olur.

Daha fazlasını ister, hem kendinin, hek
de çevresinin huzurunu kaybeder.

Kıbrıs barışa ulaşamamışsa, hep bu
mal paylaşımı yüzünden değil mi?

Eskiden de söyleniyordu, yapılıyordu.
Bakın şu yalansız Avrupa-Afrika

arşivlerine..
Sanki bugünün aynası yıllar önce

yazılanlar.
Nüfusun paylaşımı bu soruna çözüm

getirmez.
Dağıtılan vatandaşlıklarla hak

paylaşımı elde edilmez.
Bir yüzükle iktidara gelen Reis‘in

şimdi ailesiyle birlikte olan mal varlığını
kimse bilmez!

Bunları araştıran olursa, güneş yüzü
görmez.

Ve ona göre üç-dört çocuk
yapamayanlara nüfus göndermek uluslar
arası anlaşmalarda

imzası olsa da, problem teşkil etmez.
Yeşil sermaye yalnız Türkiye‘de değil,

Kıbrıs‘ta da çok çalışkan, AKladığı
paralar ne kadar

çok olsa da, değeri yine bilinmez!
Yalnız Rum malları değil, Kıbrıs‘ın

doğası da kendilerine yetmez!
Akdeniz‘de petrol ve gaz zenginliği

varsa, yeni bir savaşa değer.
Zaten ölenlere şehitlik, ailelerine

taziye mesajları yeter!!

“BU GEMİ BİR KARA TABUT, KIBRIS BENİ
UNUT” DİYEREK ÇEKİP GİDİYORLAR

Şener Levent

AçıAçı

“Beraste apo ton elengho kirie: Kontrolden
geçiniz beyefendi!”

Ledra Palace barikatında görevli olan polis
böyle buyurdu!

Kendi dilinde. Rumca.
Şagi Rumcayı da ana dili gibi konuşuyor,

anlıyordu. Bakışı o an polisin bakışıyla
çakıştı. Suratı asıktı polisin. Bir karış!

Alaylı. Sinsi…
Şagi bir sıkıntı yaşanacağını hissetti.
Türkçe konuşan vatandaşları barikattan

giriş çıkışta her vesile ile rahatsız eden,
aşağılamayı “görev” sayan sakat kafalı bir
polis memuru idi.

Şagi bu defa kendisine takıldığını fark etti.
Şagi’nin ne işgalden önce, ne de işgalden

sonra dayatılan taksim entrikalarına
katılmadığını, taksime karşı duruşu
nedeniyle “hain” ilan edildiğini, yeraltı
teşkilatın veya daha sonra Türk askerinin
kontrolünde bulunan bölgelere o güne kadar
hiç geçmediğini, geçmesinin yasak ve
tehlikeli olduğunu barikattaki polisler bilmez
değildi.

Tabii ki biliyorlardı bilmesine. Ve o
barikatlarda görevli olan asık suratlı, Marios
adlı polis memurunun da tüm bunlardan
habersiz olması mümkün değildi. Ancak
Türkçe konuşan başka vatandaşlara yaptığı
gibi, o sabah yine şoven sendromuna
bulaşmış hastalıklı düşünceleriyle
kurguladığı “Türklük”-“Rumluk”
ayrıcalığına kapıldı ve onurlu duruşunu
hazmedemediği Şagi’yi de orada, o geçitte
kıstırmış, aşağılama fırsatını yakalamışken:

“İşte sen de Türk’sün ve şimdi burada
istesen de istemesen de emirlerime boyun
eğeceksin” havasında, Şagi’nin karşısına
dikilivermişti.

Şagi o sabah, dayısının oğlu Şini ile
anlaşmış olduğu gibi, saat sekizde Ledra
Palace barikatına gitti. Barikatta kurulmuş

olan telli çitler dışından yürüdü ve polis
kulübesinin önünden geçerek ara bölgeye
girdi.

Telli çitler arasındaki geçitlerin girişinde,
takriben “A4” sayfası büyüklüğünde,
üzerlerinde aynen “Kıbrıslı Türkler” ve
“Kıbrıslı Rumlar” yazılı birer levha asılmıştı.
Birinden Türkler, diğerinden Rumlar geçsin
diye dizilmişti yol üstüne o telli geçitler.

Şagi, barikata her gittiğinde girişlerine o
levhaların asıldığı geçitlerin ne birine ne de
ötekine girerdi. O geçitler bölünmüşlüğün
simgesiydi. Birinden de, ötekinden de
rahatsız oluyor, bundan nefret ediyordu.

Polis memurlarının tanıdığı Rum kimlikli
vatandaşların o geçitlere yönlendirilmeden
geçtiklerini de biliyordu.

Tanıdık olmayanlara polisler Rum olup
olmadıklarını sorar ve “evet” cevabını alınca,
telli geçitlere yönlendirilmeden ellerini
kollarını sallayıp serbestçe geçmelerine
“izin” verirlerdi. Şagi bunun da farkında idi.
Aynı ülke insanlarının “Turkos” ve “Helen”
diye birbirinden ayrılıp telli çitler arasındaki
o daracık geçitlere sıkıştırılması sıkıştırıp
daraltıyor, kişiliğine, öz varlığına derin
yaralar açıyordu.

Orada “Turkos” ve “Helen” ayırımı
yapılmasına şiddetle tepki gösteriyordu.

Şagi, kimliğine ve kişiliğine
dokunulmasına fırsat vermemiş,
bölünmüşlüğün içinde her zaman bütün
kalmış, kendi kendini ikiye bölmeyi
vicdanına sindirememişti. Yurdu, toprağını,
coğrafyasını ikiye böldükleri gibi, yurt
insanlarının barikatlardaki geçitlerde de ikiye
bölünmesini her vesileyle reddetmişti.

Barikattaki polis memurlarından kimileri
Şagi’nin duygularına saygılı idi. Geçişte
sorunları olan bazı vatandaşların sorunlarının
aşılması için çok kez yardımcı olmuş,
kendisiyle muhatap olmuşlar, konuşmuşlar,

sohbet etmişlerdi.
Kuzeye geçemediğini, sadece ara bölgeye

girip çıktığını pek iyi biliyorlardı.
Polis memurlarından bazıları ise soğuk ve

kayıtsızca davranır, Şagi’nin orada var
olmasından hoşlanmadıklarını
hissettirmekten kaçınmazlardı.

O barikatta “Türklük”-“Rumluk”
sendromuna yakalanmış olan suratları asık,
bakışları sert bazı polisler de görevli idi.
Marios adlı polis, işte bunlardan biriydi.

“Bu Turkolar bu tarafta ne arıyordu?
Neden gelip gidiyorlar, cehenneme gitsinler”
tavrıyla birçok vatandaşı hırpalamış, kırmış,
ağlatmıştı o geçitte.

Ve bundan sanki zevk alıyor böbürleniyor,
gururlanıyordu!

Şagi, Ledra Palace barikatında yakınlarını
veya arkadaşlarını karşılamak için oraya her
gittiğinde, polisin kontrolündeki kulübeden
öteye, ara bölgeye geçmez, yol üstünde durur
veya yandaki kahvehanede oturur, beklerdi.

O gün, dayısının oğlu Şini, eşi ve iki
çocuğuyla, kızı ve oğluyla buluşacaklar,
kimlik ve pasaport işlemleri için Lefkoşa
Kaza Amirliği’ne gideceklerdi. Onları
karşılamak için kahvehanede veya yol
üstünde durup beklemedi. Ara bölgeye girme
ihtiyacını hissetti. Dayısının oğlu ve ailesi ile
uzun süre görüşememişti. Bir an olsun daha
erken görüşme özlemiyle ara bölgeye
yürüdü. Polis barikatının önünden geçerken
kendisiyle kimse ilgilenmedi, kimlik
kontrolü yapmasını istemedi.

İsaak ve Solomu cinayetlerini
görüntüleyen duvarı aşıp ileriye bakınca,
karşısından gelen dayısının oğlu ve ailesinin
yürüyerek geldiğini gördü. Orada
kucaklaştılar. Özlem giderdiler ve birlikte
yürüyerek, İngilizceden Check Point – Çek
Point denen polis kulübesinin önüne geldiler.

(Devam edecek)

İbrahim Aziz

Bir başka açıdan
KONTROLDAN GEÇİNİZ (1)



Elvan Levent
elvan12@mail.ru

eXistence

NORMALLEŞMİŞ
ANORMAL HALLER
İki ay geçti gazetemiz ‘Afrika’ya

düzenlenen taşlı, döner bıçaklı saldırının
üstünden.

Bu saldırı suçundan yargılanıp altı ay
hapislik cezası alan altı kişiden ikisi yaza
serbest kalacak.

Diğerleri onlardan da önce...
Aynı saldırı ile ilgili güya aranan dokuz

kişi halâ bulunamadı ve bu durum da,
polisin onları gerçekten arayıp aramadığı
konusunda kafalarda kocaman soru
işaretleri doğurdu doğrusu.

Küçücük bir yer burası sonuçta; ada
yarısı...

Üstelik konuyla ilgili açıklama da
yapmıyor polis:

Devam ediyor mu aramaya, etmiyor
mu?

Kaç polis görevlendirildi bu kişilerin
bulunması için?

Ne gibi bulgulara ulaşıldı şu ana kadar,
herhangi bir bulguya ulaşıldı mı?

Bu soruları, polis önceden o dokuz
kişiyi aradığı yönünde açıklama yaptığı
için soruyoruz.

Madem ki aranıyorlar, bulundular mı,
bulunacaklar mı, var mı bu konuda bir
ümit, diye bir merak içindeyiz biz de.

Sormazsak söylemiyorlar çünkü,
kimseden ‘çıt’ çıkmıyor.

Sorduğumuzda da söylemiyorlar...
Ama biz yine de soruyoruz işte...
Nasıl olsa herşey kuralına, hukukuna

göre gidiyormuş gibi ya sanki;
tutuklamalar, duruşmalar, hapislik
cezaları ve halâ aranan dokuz kişi...

Yoksa polisin, 22 Ocak günü gözünün
önünde gerçekleşen saldırıyı nasıl
görmezden gelip öylece seyrettiğini
düşünürsek, kulağa garip geliyor elbette
bu sorular.

Yapılan bir saldırıyı izleyen güvenlik
makamlarının, sonradan o saldırganların
peşine düşeceklerini düşünmek, buna
inanmak, bunu beklemek en hafif deyişle
acayip bir durum gerçekten.

Biz de işte böylesine acayip bir
durumun içindeyiz.

Bu soruları sadece bizim değil, kendine
‘basın’ diyen diğer yayın organlarının da
sorması gerekirdi kuşkusuz.

Halkın da sorması gerekirdi.
Ama gelin görün ki, bizden başka

kimse sormuyor.
Umursamıyor, aklına bile gelmiyor

böyle bir soru sormak...
Sanki böylesi bir saldırıdan aranan

kişilerin bu kadar zamandır bulunmaması
ve polisin konuyla ilgili hiçbir açıklama
yapmaması normalmiş gibi...

Ama normalleşti ya herşey...
Normalleştirdik.
Sormayarak, ilgilenmeyerek,

umursamayarak, geçiştirerek...
Korkudan, sinirilmişlikten,

kanıksadığımız için hiç kanıksanmayacak
ne varsa.

“Birşeyleri değiştirmek için artık çok
geç, böyle geldi, böyle gider” diyenler de
yürüdüler kuşkusuz 26 Ocak akşamı
Lefkoşa’da....

‘Barış ve Demokrasi’ yürüyüşünde...
‘Yağmura rağmen’ üstelik... Bunu da

tırnak içinde yazmak gerekti, bu
yürüyüşün ardından absürd şekilde bir
‘umursama’ kriterine dönüştüğü için...

Yürüdüler...
Böyle geldi, böyle gider ama, bir

yürüyüşten ne çıkar sonuçta...
Yürüyüşten sonra da, yürüyüşten önce

geldiği gibi gidebilir herşey pekalâ...
Bakın, gece kulüplerinin ışıklı ve cinsel

içerikli tabelaları sökülüp kaldırılmış...
Şimdi karanlıkta ve iyice göze batmaz

olacaklar...
Büyük icraat gerçekten...
Tam da buraların ‘normalleşmiş’

anormal hallerine yakışır...

Gece kulüplerinin ışıklı ve cinsel
içerikli tabelaları kaldırıldı

Kıbrıs GAzetesi muhabiri Tünay
Mertekçi’nin haberine göre İçişleri
Bakanı Ayşegül Baybars, yasaya
aykırı olduğu kararı verilen ışıklı ve
uygunsuz tabelaların yol
kenarlarından söküldüğünü
belirterek etkin denetimlerin
süreceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın gece kulüpleriyle
ilgili etkin denetimleri sürüyor. Bakanlık bu
kapsamda yasaya aykırı olduğu kararı
verilen ışıklı veya uygunsuz tabelaların yol
kenarlarından ayrıca gece kulüpleri
bünyesinden kaldırılması için de işlem
başlattı.

İlk olarak Lefkoşa, Girne ve Alayköy
bölgesinde olan gece kulüplerinin tabelaları
söküldü. Gazimağusa bölgesindeki
çalışmalar ise sürüyor.

Baybars: Gece kulüpleri konusunda
etkin denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “İçişleri
Bakanlığı olarak gece kulüpleri konusunda
denetimlerimiz etkin bir şekilde devam

ediyor” dedi.
Baybars, geçtiğimiz haftalarda alınan bir

kararı hayata geçirdiklerini ifade ederek
yasaya aykırı olduğu kararı verilen ışıklı
veya uygunsuz tabelaların yol
kenarlarından, keza kulüp bünyesinden
kaldırılması işlemine başladıklarını söyledi.

“Cinsel içerikli tabelalar da
kaldırıldı”

İlk olarak Lefkoşa, Girne ve Alayköy
bölgesinde olan gece kulüplerinin
tabelalarının söküldüğünü kaydeden
Baybars, Mağusa bölgesindeki çalışmaların
ise devam ettiğini belirtti.  Baybars, “Sadece
ışıklı ve trafiği etkileyen tabelalar değil,
cinsel içerikli tabelaların da kaldırılma
işlemi gerçekleşti” diyerek tüm hususlarda
etkin denetimlerin yapıldığını söyledi.

Baybars, “İşletme izinlerinin
yenilenmesinde yasanın atadığı her şartın
üzerine gidildi ve yasaya uygun hale getirme
çalışmalarına başladık. Bu konuya olan
hassasiyetimiz devam edecek. Yapılan
işlemlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye
devam edeceğiz” dedi.

“Bolibif vergisi” kaldırılıyor
ÖZERSAY MARONİT VE KIBRIS
RUM AZINLIĞA GÖNDERİLEN
YARDIMLARA GÜMRÜK
VERGİSİNİN
KALDIRILACAĞINI AÇIKLADI
ÖZERSAY: “KIBRIS TÜRK
TOPLUMU İÇİNDE YAŞAYAN
KIBRISLI RUM VE MARONİT
AZINLIĞIN SİYASET
MALZEMESİ YAPILMASINI
İSTEMİYORUZ”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,
KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit
azınlık için Güney Kıbrıs’tan gönderilen
erzak yardımlarına uygulanan gümrük
vergisinin kaldırılacağını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu öncesi
Başbakanlık’ta TAK ve BRT’ye yaptığı
açıklamada, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı
Rum ve Maronitlere Kıbrıs Rum tarafından
uzun yıllardır gönderilen erzak yardımlarına
hükümet olarak düzenleme getireceklerini
daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak,
yardımlarından alınan gümrük vergisinin
kaldırılması yönünde adım atacaklarını
söyledi.

Güney Kıbrıs’tan gönderilen erzak

yardımlarının satılması noktasında yaşanan
sıkıntıların aşılması için ise Birleşmiş
Milletler aracılığı ile gönderilen yardımların
miktar ve nitelik açısından denetleneceğini
ifade eden Özersay, ürünlerin üzerine
satılmasının yasak olduğunu hatırlatacak
birden fazla dilde uyarılar içerecek etiketler
yapıştırılıp, broşürler dağıtılacağını kaydetti.

“SİYASET MALZEMESİ
YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”
Kıbrıs Rum basınında, KKTC’deki

Maronit ve Kıbrıslı Rumlara yapılan
yardımlar konusunda KKTC’nin tavrını
“mahsurlarla oyun” olarak verildiğine işaret
eden Özersay, “Kıbrıs Türk toplumu içinde
yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlığın
siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz.
Medeni, çağdaş bir yaklaşım
uygulayacağımızı açıklamıştık” dedi. 

Kıbrıs Rum tarafının bahse konu insanlar
için her zaman mahsurlar tanımlamasını
yaparak mahsurlar edebiyatı yaparak
istismar politikası izlediğini kaydeden
Özersay, “Dileriz ki bizim iyi niyetle
attığımız bu adıma karşılık önümüzdeki
dönemde Kıbrıs Rum tarafı da mahsurlar
edebiyatını bir tarafa bırakıp azınlıklar
üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçer”
dedi.

“AFRİKA”dan
mektup...

HANGİ SİYASİ İRADEDEN
BAHSEDİYORSUN?

Tufan Erhürman’a bakılırsa, Avrupa Birliği
siyasi irademizi gaspediyormuş!

Nasıl gaspediyormuş?
Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetlerini

izlemeye alarak…
Aynı fikirde misiniz siz de?
Aynı fikirde iseniz soralım o halde:
-Bizim siyasi irademiz mi var?
Ne zamandan beri?
Anayasamızda geçici dedikleri, ama geçici

olmayan bir 10. madde var…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

“Türkiye’nin alt yönetimi” diyor bize…
Tufan başbakan olmadan önce “vesayet

rejimi” diyordu…
Pek çokları da bizim gibi dobra “işgal” diyor…
Bu durumda Tufan hangi siyasi iradeden

bahsediyor?
Olmayan siyasi irademizi Avrupa nasıl

gaspedebilir ki?
*

Tufan Erhürman Avrupa’ya bunun hesabını
soracağına, siyasi irademizi hiç takmayan polise
hesap sorsa olmaz mı?

Birinci soru: Afrika’ya yapılan saldırıya polis
neden hiç müdahale etmedi? Bu konuda
Ankara’dan aldığı bir talimat mı var?

İkinci soru: Polis saldırganlardan o dokuz
kişiyi neden hala yakalayamadı?

Üçüncü soru: Afrika saldırganlarına hiçbir
müdahalede bulunmayan ve bayrak direğine
tırmanarak penceremizden içeri giren şahsı bir
action filmi izler gibi izleyen polis neden Newroz
kutlamalarında kitap dağıtanlara anında
müdahale ederek gözaltına aldı?

Dördüncü soru: Selahattin Demirtaş’ın
“Seher” isimli öykü kitabı KKTC’de yasak bir
kitap mı?

Beşinci soru: Meclis önünde terör estiren ve
meclis damına çıkarak fetih bayrağı açanlara
neden bugüne kadar dava okunmadı?

Bu soruların yanıtları hala yok sevgili Tufan…
*

Dahası var…
Gazetemize saldırı iyice araştırılır ve

soruşturulursa daha çok şeyler çıkar ortaya…
Saldırı günü polis palalı iki kişiyi tutukladı…
Gece vakti…
Ki yeniden saldırıya hazırlanıyorlardı…
Bunun hikayesini de bir polis dostumuzdan

dinledik…
Utanarak anlattı…
-Biz gece vardiyasındaydık… Palalı şahısları

tutukladık ve içeriye soktuk… Ama çok
geçmeden bir telefon geldi ve serbest
bırakıldılar…

Gerisini zaten siz de biliyorsunuz…
Serbest bırakılan şahıslar daha sonra Türkiye

elçiliğine teşekkür ettiler…
Tüm bunlardan sonra sen hangi siyasi iradeden

bahsediyorsun Tufan?
Avrupa Türkiye’nin Akdeniz’deki

faaliyetlerini izlemeye alıyormuş da, bizim siyasi
irademize saygısızlıkmış bu!

Bunca yıldır Türkiye bizim siyasi irademizi
çiğneyip geçiyor da, şimdi sen kabahati
Avrupa’ya mı buldun?

*
Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetine sen mi

izin verdin?
Uluslararası anlaşma mı yaptın Türkiye ile?
Hiçbir şekilde ve hiç kimse tarafından

tanınmayan KKTC’nin uluslararası anlaşma
yapmaya hakkı mı var?

Sen Türkiye ile yaptığın bu anlaşmayı
Avrupa’nın ve dünyanın geçerli saymasını mı
bekliyorsun?

Dünyada var mı bunun başka bir örneği?
***

Türkiye’nin Kıbrıs’ta bizi kendi çıkarları için
rehine olarak kullanmasına daha ne kadar izin
vereceğiz?

Sizden öncekiler hep Türkiye’nin önünü
açmakla uğraştı…

Türkiye’nin önü açıldıkça bizim önümüz
kapandı…

Siyasi irademizin gaspedilmesi sizi gerçekten
kaygılandırıyorsa, her şeyden önce önümüzdeki
duvarı kaldırmaya bakın… 
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YÜRÜ KEMAL EFENDİ, KİM DUTAR SENİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk’te katıldığı

canlı yayında şöyle dedi: “TSK ve ÖSO’nun Afrin’e yönelik
operasyonunu başından beri destekledik. Olası bir Menbiç operasyonunu da
destekleyeceğiz.” CHP herhalde AKP’nin başına gelen en iyi şeydir. CHP ile
AKP ise ikisi beraber Türkiye’nin başına gelen en kötü iki şey. Yürü o zaman
Kemal efendi, kim dutar seni! Partinle birlikte Kıbrıs işgalini de zaten
desteklemiştiniz. Hade o halde, goflayın diktatörü da Kıbrıs’a
üçüncü harekatı da başlatsın...
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Ali Osman 

eriyodikPP
aliosmanus@yahoo.com

Sessizliğin Sesi  
Mehmet Levent

CEHENNEMİ YAŞAMAK…
Ne olacakmış bu durum?
Olacağı yok…
Bir şey olmasını istersen mücadele

edeceksin…
Mücadelenin küçüğü büyüğü yok, maksat

hedefe doğru gidebilesin…
Kıbrıs için mücadele illa ki silahla olacak

değil…
Şartlar neyi gösterirse onu yapmak

zorundasın…
Senin yapacağın mücadele yazı yazmak,

resim çizmek, bir amaçla yürümek de olabilir…
Bu hep rahatsız eder seni baskı altında, işgal

altında, hegemonyasında tutanları…
Kurtulman için karşındakini huzursuz etmen

şarttır.
Bizim yaşadığımız coğrafyaya baktığımızda

her şeyin korkaklığımızdan olduğunu
görebiliriz…

Ancak bu korkaklık da nereye kadardır?
Korkunun zaman içerisinde cesarete

dönüştüğünü söylerler hep…
22 Ocak’ta bize yapılan faşist saldırıdan sonra

toplumun ayağa kalkmasını da ben buna
yorumlarım…

Faşizm bellidir…
Önce korkutur…
İşbirlikçileriyle, yandaşlarıyla korku salar her

tarafa ki Kıbrıs’ın kuzeyine baktığımızda bunu
hayatımızın her alanında görmek mümkün…

Trafikten, tutun da spora kadar…
İnanışlara kadar…
Onlardan değilseniz size yaşam hakkı

tanımazlar…
Bugün bilhassa üniversitelerde meydana gelen

olaylara bakıldığında ülkücülerin ve dincilerin
Allah-ü ekber seslerini duyabilirsiniz sadece…

Geriye kalanlara yaşam hakkı tanımazlar…
Ve artan bir baskı var üzerimizde…
Onların düşünmediğini yazmak, konuşmak

suçtur…
Eleştirmek mi dediniz?
Onlar ne anlar bundan…
Hakaret sanırlar ve ellerindeki polis, asker ve

yargı gücüyle de akıllarınca sizi etkisiz hale
getirirler…

Öldürmemeleri için gerekçe de yoktur onlara
göre…

Hele şimdi…
Karşıtlarının ölümü onlar için mübahtır…
“Allah için”, “Kitap için” derler ardından…
Ama kitapları da yakmadan edemezler…
26 Ocak’taki toplu yürüyüş bu korkunun

cesarete dönüşme noktasıydı bir yerde…
“Ya karnı ya sırtı”na gelinmedi henüz…
Çünkü yarı yolda hep birileri tarafından

engellendi…
Sartre’ın dediği gibi “Savaşı zenginler çıkarır,

fakirler ölür”…
İşte coğrafyamızın durumu ve bizim de bunun

üzerinden yola çıkarak yaptığımız
değerlendirmelere karşı birilerinin
kızgınlıkları… 

Bugün işbirlikçiler tarafından üzerimize
salınanlar yakında bu topraklardan kaçarak
çoluk çocuklarını kurtarmanın yolunu
arayacaklar…

Belki akıllarına geliriz o zaman ve
yazdıklarımızın pesimistlik olmayıp öngörü
olduğunu anlarlar…

Hem kaçmak kolaydır da bu ada hiç bırakmaz
peşlerini…

Savaşlardan, düşmanlıklardan, uzaklaşamaz
ve bulunduğumuz coğrafyayı “cennete”
çeviremezsek nereye gidersek gidelim hep
cehennemi yaşarız…

VATANDAŞLIK, NÜFUS VE BAL
YAPMAZ ARILAR

Maşallah…
Hükümetimizin de, meclisimizin de hamaratlığı

üstünde.
Gerçi bal yapmaz arı gibi çalışıyorlar ama olsun.
Bol bol lâf yapıyorlar ya!
Gün gelir o lâflar bala da döner!

***
Geçmiş dönemlerde haftalar süren bütçe görüşmeleri

bu kez ekspres bir süratle tamamlandı.
Umarım aynı ciddiyet ve hamaratlıkla yeni bütçe

uygulamaya konur ve onu bekleyen, örneğin
hastanelerde ilâç ve tıbbi araç gereç yetersizlikleri gibi
sorunlar da yavaş yavaş çözülmeye başlar.

***
KKTC bütçesi hangi nüfus sayısına göre yapılıyor?
Malûm kaç kişi olduğumuzu bilen yok!
Sokaklar, hastaneler, hapisaneler, arabalar, her gün

çıkan ekmek sayısı başka söylüyor, resmi ağızlar başka!
Son nüfus sayımı 2011 yılında yapılmış ve DPÖ

rakamı 294906 olarak açıklamıştı ilk aşamada.
İkinci aşamada bu rakam 286257’ye düştü!
Herkes hayretler içinde kaldı ve inanan bir tek kişi

çıkmadı bu rakama.
7-8 yüz bin olduğunu söyleyen de var…
1 milyona dayandığını, hatta geçtiğini söyleyen de.
Bir dönemin başbakanı İrsen Küçük, çok yerinde bir

sözcük bulmuştu buna.
Her hâlükârda içinde olmak için “Kalabalık” diyordu!
Siz o “kalabalığın” yerine, istediğiniz rakamı koyun

artık!
DPÖ’nün açıkladığı 294 bin rakamı hariç tabii.
Onun üzerinde durmaya bile değmez.

***
Meselâ UBP’nin ağır toplarından Faiz Sucuoğlu, bütçe

görüşmeleri sırasında “Kalabalık” sözcüğünün yerine
neyi koymuş biliyor musunuz?

600 bini.
Sucuoğlu’na göre bütçe 600 bin nüfusa göre

yapılmalıymış.
Ne demektir bu?
Faiz bey, DPÖ’nün açıkladığı rakamı yalanlıyor

demektir.
Kendi gönlüyle 600 bini verdiğini ve bütçenin buna

göre yapılması gerektiğini söylediği düşünüldüğünde bu
rakam kesin 800 binin üzerindedir!

***
Maşallahla başladık…
Maşallahla devam edelim.
Bakanlarımızda lâf çok!
En fazla kulaklara dolan sözcüklerden ikisi de şöyle:
“Gereken yapılacak”!
Bugüne kadar ortaya henüz bir gereken çıkmış değil!
Ne yığınla yolsuzluk dosyalarından bir gereken çıktı…
Ne usulsüz ve yasadışı vatandaşlıklardan!
Meselâ adamın KKTC’de hiçbir kaydı kuydu olmadı

yıllarca!
Cismi oldu ama ismi olmadı anlayacağınız.
Askerlik falan da yapmadı!
Soranlara “Doğrudur, yapmadım ama ben doğuştan

askerim” dedi!
Ve gün geldi…
Birileri onu vatandaş yaptı!
Karşılıksız mı oldu bu kıyak?
Yoksa bir bedeli oldu mu bilmiyorum.

***
Ve o…
Şimdi KKTC meclisinde bir milletvekili!
“Usulsüz ve yasadışı vatandaşlıklar için gereken

yapılacak” demişti İçişleri Bakanı.
Dediğim gibi…
Henüz gereken ortaya çıkmadı galiba.
Ancak gerçek olan bir şey var.
Zaroğlu’nun vatandaşlığı iptal edilmeden, hiç

kimsenin vatandaşlığı iptal edilemeyecek gibi geliyor
bana.

Güney Lefkoşa’da, 2017
yılında 1974 yılında ölenlerin
bulunması amacıyla Athalassa
hastanesi yanında gerçekleştirilen
kazılar sırsında bulunan, 11 kişiye
ait kemik kalıntılarına yönelik
kimlik tespit çalışmalarının, en
kısa zamanda başlayacağı
belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum
Başkanlığı İnsani Konular ve Dış
Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun
bu konudaki açıklamalarına yer
verdi.

Fotiu’nun dün  Rum Genetik ve
Nöroloji Enstitüsü Yönetim
Kurulu başkanı ve üyeleriyle bir
araya geldiğini yazan gazete,
Fotiu’nun ayrıca Enstitü’nün İcra
Müdürü Lonida Filaktu ile
birlikte, Rum Yönetimi ile
kayıpların/ölenlerin kalıntılarının
kimlik tespitiyle ilgili Müsküler
Distrofi Araştırma Kurumu
arasındaki anlaşmayı
yenilediklerini belirtti.

Habere göre Fotiu, bu
çerçevede yaptığı açıklamada,
birkaç gün içinde yurt dışından
yabancı uzmanın gelmesinin
beklendiğini, uzmanın gelmesiyle
Genetik ve Nöroloji
Enstitüsü’ndeki antropolojik ve
akabindeki bilimsel çalışmaların
başlayacağını ifade etti.

Athalassa Akıl Hastanesi’ndeki
kazılara ilişkin bir soru üzerine
Fotiu, bugüne kadar, aranmakta
olan 31 kişiyi tespit etmeyi

başaramadıklarını, birinci
(bombaların neden
olduğu)kraterde 11 kişiye ait
kemik kalıntısının tespit edildiğini
söyledi.

İkinci kraterin tespiti
çalışmalarında ise iskelet
örnekleriyle üç küçük mezar
bulunduğunu söyleyen Fotiu,
ikinci kraterin tespit
edilemediğine dikkati çekti.

Fotiu, 7 kişinin, “Eleni ve
Konstantiou” Mezarlığı’na
gömülü olduğuna ilişkin bilgilere
de atıfta bulunarak bunlardan
ikisinin, aranmakta olan 31 kişinin
listesine eklendiğinin
görüldüğünü, diğer 5 kişiye ilişkin
şahsi verilerin ise var olmadığını
belirtti.

Genetik ve Nöroloji Enstitüsü
ile gerçekleştirdiği görüşmede
kayıp kemiklerinin ilaçlanması
konusunu da ele alan Fotiu, bu
kalıntılardan genetik örnek almak
için mümkün olan her şeyi
yaptıklarını ifade etti.

ABD’de uzman bir enstitüyle
iletişim halinde olduklarını ve bazı
ilk sonuçların geldiğini de ifade
eden Fotiu, bazı verilerin Birleşik
Krallık’a da gönderildiğini
söyledi. Kuzey’deki Kıbrıs Rum
kayıplara ait kemiklerim
bulunmasında azalma olduğuna
ilişkin endişesini de dile getiren
Fotiu, Türk ordusuna ait arşivler
konusunda bilgi verilmediği
şeklindeki iddiasını da yineledi.

KAYIPLARIN KİMLİK TESPİTİ ÇALIŞMALARINA
YURT DIŞINDAN YABANCI UZMAN

Çözümü bekleyen mazlumlar gibiyiz
Umutlar Kaf Dağı’nın ardında masal
Karardı ufuklara bakan gözlerimiz
Kalmadı dermanımız ne fiziksel ne ruhsal

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen
sendikalarının dün, karma köy
Pile’de fidan diktikleri bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıslı Türk
ve Rum öğretmenlerin, köy
meydanına yakın olan ve “Barış
Parkı” olarak adlandırılacak
bölgede fidan dikerek, sınıfların
dışında barış dersi verdiklerini
yazdı. Gazete, bölgeye fidan
dikilmesi öncesinde, köyün Rum
ve Türk ilkokullarının bahçelerine
de birer zeytin ağacı fidanı
dikildiğini kaydetti.

Habere göre, Rum İlkokul
Öğretmenleri Sendikası (POED)
Başkanı Filios Filaktu, etkinlikte

yaptığı konuşmada, iki toplumun
temasları içerisinde duvarların
yıkıldığını ve önyargıların yok
olduğunu kaydederek,
eğitimcilerin, özellikle çocuklar
arasında uzlaşı ve hoşgörü kültürü
yaratılmasında önemli rol
üstlendiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS) Genel
Sekreteri Şener Elcil ise, ilk defa
yapılan bu etkinliğin önem
taşıdığını, çünkü eğitimcilerin, iki
toplum arasında barış içerisinde
bir arada yaşama hedefinin
başarıya ulaşmasında oynadığı
role işaret ettiğini kaydetti.

KIBRISLI TÜRK VE RUM ÖĞRETMEN
SENDİKALARI PİLE’DE FİDAN DİKTİ
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Mahmut
ANAYASA

BİR DELİNİN NOT
DEFTERİ.....!!!

Ben Kıbrıslı bir deliyim…
Halis, muhlis yerliyim...
Dağları kabak gibi oyulan bir ülkem,
İkiye bölünmüş, surlarla çevrili bir

şehrim,
On ikiden sonra volta atamadığım

caddelerim,
Diyetini ödeyememiş ama mutlak

ihanete uğramış bir halkım,
Üç pasaportum, bir da götü yırtık

kotum var...
Ben Lefkoşa’nın piri,
Doğal bir felaket,
Sosyal bir deliyim...
Beyin ölümü gerçekleşmiş,
Ve manifestosu alınmış sağlam bir

deliyim...
Bazen kendime kağıttan uçalar,
Bazen de tenekeden madalyalar

yaparım...
Yürek kısmından teğet geçen sinir

uçlarım,
Ve tedavülden kaldırılmış duygu

fırtınalarım var...
Bazen yerde, çoğu zaman gökteyim...
Öylesine yaşamak,
Öylesine olmak,
Ve öyle olmak yerine, uçlarda

yaşarım...
Düşerim,
Düşmeye bayılırım...
Dedim ya ben deliyim...

Dünyanın her yerinde GSM telefon
konuşma ücretleri ucuzlarken, her
konuda olduğu gibi bu konuda da
tersine giden KKTC’de GSM
fiyatlarına rekor artış geldi. Telsim ve
Türkcell fiyatlarına %50 zam yapıldı.
Hatta telefonu eline almak bile paralı
hale geldi…

Kıbrıs Türk halkını dünyanın en
pahalı cep telefonu ücreti ödeyen
toplumu haline getiren KKTC GSM
şirketleri hafta sonundan itibaren yeni
zamları açıkladı. Buna göre zam
oranları basına yansıyan şekliyle %10
değil, %50 ve üzeri şeklinde
gerçekleşti. Hatta bazı yeni kalemler de
icat edilerek bunlardan da para alma
yoluna gidiliyor.

Mandıra Times’ın büyük bir
gazetecilik başarısı yaparak ele
geçirdiği yeni zam listesine göre
GSM’in tüm kalemlerinde en az %50
zam yapılıyor.

İşte listeden bazı ilginç yeni icat

fiyatlar:
-Telefonu eline almak   1TL
-Telefonu eline alıp gelen aramaya

cevap vermek: 2 TL,
-Telefon açma niyetini aklından

geçirmek: 0.50 Kuruş
-Selfie çekmek: 3 TL
-Başkasının fotosunu çekmek: 4 TL

-Telefonda oyun oynamak: 5 TL
-Telefonda Candy Crash oynamak: 3

TL
Mandıra Times’a  yeni zamlar

hakkında açıklama yapan Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanına göre zamlar
normal…

Haber: Ulaş Barış

CEP TELEFON KONUŞMALARINA  %50 ZAM…

25 Mart 2018 Pazar

Karnavalesk / Kaptan Ahmet UstaoğluSenih Çavuşoğlu
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Sevsinler AP’nin ‘derin
üzüntü’lerini...

Avrupa
Parlamentosu'nun
(AP) 75 üyesi,
Avrupa Konseyi
Başkanı Donald
Tusk ile Avrupa
Birliği Komisyonu
Başkanı Jean
Claude Juncker'e
gönderdikleri
mektupta AB -
Türkiye
ilişkilerinin insan
hakları
çerçevesinde ele alınması çağrısında bulundu. 75 AP
milletvekilinin imzasını taşıyan mektupta Türkiye'de tutuklu
bulunan gazetecilerin serbest bırakılması için AB liderlerinden
Türk hükümetine baskı yapılması isteniyor. Türkiye'yi eleştiren
AP üyeleri, "Türkiye'de haksız şekilde tutuklanan her bir gazeteci
ülkenin demokrasisine zarar veriyor. Bu kişilerin durumları AB-
Türkiye zirvesinin ana gündemini oluşturmalı. Türkiye'de
bağımsız yargının çökertilmesinden dolayı derin üzüntü
duyuyoruz" dedi. Koskoca Avrupa Birliği’nin parlamentosu dinci
faşizmin kıskacındaki Türkiye’ye dair fikir beyan ediyor...
Sevsinler sizin derin üzüntülerinizi...

AYDIN DOĞAN
Yaklaşık 40 yıl önce

yayıncılık sektörüne patron
olarak giren ve aralarında
Hürriyet Gazetesi ile CNN
Türk’ün de olduğu medya
imparatorluğunu Demirören
Gruba satan Aydın
Doğan’ın bu kararı,
şaşkınlıkla karşılanmakla

birlikte kafalarda soru
işaretleri de uyandırdı. Genel

yayın yönetmenlerini arayarak “Artık
dayanacak gücüm kalmadı” dediği öne

sürülen 82 yaşındaki Aydın Doğan, 2002 yılı öncesi AKP’nin
iktidara gelişine büyük destek vermişti. Satış için baskı
görmediğini söylese de, Aydın Doğan’ın bu gidişinin öylesine
olmadığı ve Türk medyasında bir sayfanın kapandığı
yadsınamaz bir gerçek kuşkusuz. 

Günün Kahramanı

“Tırnak”...
“Trajik olan ölüm değil, yok

ediliştir. İnsan büyük bir süratle
kendi dışındaki bütün canlıları yok
ediyor umursamadan, hatta farkında
olmadan. Başı ve sonu olmayan
kâinatta sonsuz çeşitleriyle hayatın
var olduğu belli tek yer olan
dünyayı çöle döndürüyor. Geçen
gün bir arkadaşımdan aldığım not
durumu özetliyor: ‘İnsan, en deli
canlı türüdür. Görünmez bir tanrıya
tapar. Gözler önündeki doğayı
katleder. Farkına varmaz ki
katlettiği bu doğa, taptığı o
görünmez tanrının kendisidir.’”

Metin MÜNİR
(Diyalog)

“Yerli kimliğimizi (yerel değil),
Kıbrıslı kültürel aidiyetimizi yitirme
noktasına geldik… Kendimize özgü
sosyal yaşamımız da allak bullak
oldu… Kendi kendimizi özlemeye
başladık… Bize ait olan her şeyin
hasretini çekiyoruz…”

Ali TEKMAN
(Yeni Bakış)

“Ailenin yoksulluk sınırı 4 bin
500 TL, asgari ücret 2 bin 365
TL… Çarpık denge! Eğer CTP ile
TDP muhalefette olsaydılar
düşünün ne gürültüler çıkarırlardı!”

Ahmet TOLGAY
(Kıbrıs)

“Şimdi de uçkurunu çözen
önüne gelen kadına saldırıyor!
Yetmiyor, adam üniversitede
öğrenci olan öz kızına tecavüz
etmek için cebinde cinsel güç
haplarıyla pat diye Ercan’a
düşüyor! Hey Allah’ım aklımıza
mukayyet ol gayri!”

Eşref ÇETİNEL
(Havadis)

AB KİM?
TC Dışişleri Bakanlığı

Sözcüsü Hami Aksoy, basın
toplantısında AB’nin
Kıbrıs’la ilgili açıklaması
sorulduğu zaman, AB
söyleminin Rum - Yunan
tezlerine hizmet ettiğinden
söze girdi ve  AB’nin,
Kıbrıs konusundaki
tarafsızlığını tamamen
yitirdiğini söyledi. Bu
tutumun devam etmesi
halinde AB'nin Kıbrıs
meselesinde üçüncü bir
taraf olarak kabul
edilmesinin mümkün
olmayacağını belirtti.
Haksız mı Aksoy? AB
Kıbrıs’a ne hakla karışıyor? 

ANASININ KUZUSU
AB’nin Türkiye ilgili

raporu hakkında Erhürman,
“Türkiye’yi kınıyoruz,
adadan çekilsin, hak
taleplerinden vazgeçsin.
Güney, faaliyetlerine yalnız
devam etsin. Bunun da
egemen devlete dayandırsın.
Bu kabul edilebilir değil.
Siyasi parti farkı olmaksın
bunu dile getiriyoruz” dedi.
Ne diyelim? Anasının
kuzusu!

İYİSİ
Eğitim Bakanı Özyiğit

bazı okul müdürleriyle
yaptığı toplantıda şura
kararlarının uygulamaya
konacağını ifade etti… Ah,
sevgili Cemal, şura
kararlarından önce
okullarda çocuklara
oynatılan tiyatrolarda
ölümün, şehit olmanın ve
birisini öldürmenin
engellenmesine çalış, daha
iyi… 

Rum Nüfus ve Kayıt Dairesi’ne ait
arşivde, 1800 yılında doğduğu görülen
kayıtlı insanların bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Nüfus ve
Kayıt Dairesi’ne ait arşivlerde 1800
yılında doğduğu görülen kayıtlı
insanların var olduğunu ayrıca en
azından 10 tanesinin de 1821 yılında
doğduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete bunların, kayıtlarının
silinmediği için teorik olarak,
diğerleriyle birlikte 100 yaş üzeri 70 bin
insanın aralarında görüldüğünü belirtti.

Bazı kayıtların yanlış olduğuna, bir
çoğunun öldüğüne ve yıllardan beridir
kaydının silinmediğine dikkati çeken
gazete, bu unsurlar nedeniyle 100 yaş
üzeri nüfusun fazla olduğu bir ülke
olarak görüldüklerini ifade etti.

Nüfus ve Kayıt Dairesi’nin, her
fırsatta  “canlı ölülerin” (kaydı
silinmeyen ölüler) kayıtlarını sildiğini,
ayrıca arşivden vefat edenlerin

temizlenmesi için Rum İçişleri
Bakanlığı’na öneriler sunduğunu da
yazan gazete, yaklaşık bir yıl önce 100
yaş üzeri görülenlerin sayısının 97 bin
olduğunu belirtti.

Habere göre, arşivi inceleyen Rum
Seçim Kurulu yetkilisi Dimitris Dimitru
gazeteye yaptığı açıklamada, seçmen
listelerinin temizlenmesi sırasında, 100
yaş üzeri görülen 2 bin 550-3 bin kadar
kişinin çıkarıldığını, bunun akabinde 20
bin kişinin daha çıkarıldığını ifade etti.

Gazete önerilen şekliyle arşivin
temizlenmesi durumunda, seçmen
listelerindeki 100 yaş üzeri kişi sayısının
üç basamaklı olacağını belirtti.

Gazete bununla birlikte hayatta olan
100 yaş üzeri insan sayısının da çok az
olduğunun kesin olarak addedilmesine
karşın, kayıt silme çalışmalarının,
hayatta olanların da kaydının
silinmemesi için, karşılaştırmalı
yapılacağını yazdı.

RUM NÜFUS VE KAYIT DAİRESİ
ARŞİVİ’NDE CANLI ÖLÜLER

KİPRİANU AKEL’DE 3 YÖNLÜ
DEĞİŞİKLİK YAPILACAĞINI
AÇIKLADI

AKEL Genel Sekreteri Andros
Kiprianu, AKEL içersinde 3 yönlü
değişiklik yapılacağını açıkladı.
Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun dün
düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı
açıklamalarda, AKEL’in işleyişinin
iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına
yönelik çalışma yapılmasını; Merkez
Komite bünyesinde bulunan ve politika
üretme yükümlülüğü bulunan ofislerin, bu

işi zamanında ve daha etkin şekilde
yapmalarının sağlanmasını, son olarak da
AKEL’in halka açılmasını
hedeflediklerini kaydettiğini yazdı.

HAFTAYA CTP VE TDP İLE
GÖRÜŞECEK

Öte yandan Haravgi gazetesi de,
AKEL’in haftaya Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi
Partisi (TDP) yetkilileriyle temaslarda
bulunacağını yazdı.

Haberde, görüşmelerin kesin tarihiyle
ilgili detay verilmedi.

AKEL, CTP ve TDP ile görüşecek

Limasol Teknik Okulu’nun zemin
kaplamalarında kullanılan ve Yeşil Hat
Tüzüğü’ne uygun ithal edilmiş olmasına
karşın KKTC’de üretilmiş olmaları
nedeniyle tepki çeken mozaiklerin
döşendiklerinin yerlerden sökülmekte
olduğu bildirildi.

Fileleftheros “İşgal Bölgelerinden
Mozaikler Okuldan Çıkarılıyor” başlıklı
haberinde, okul müdürü Andreas
Marankos’un, Limasol Teknik Okulu
örneğinin Yeşil Hat Tüzüğü kurallarının
uygulandığı “Tüm Kıbrıs Ortaokulu”
örneğindeki gibi olmadığı açıklamasına

yer verdi.
Gazete, müteahhit ile Teknik Birim

yetkililerinin pazartesi günü yaptığı
görüşmede, kullanılan mozaik
kaplamaların, Teknik Birim’in bu okul
için belirlediği standartlara uymadığının
saptandığını yazdı Habere göre, okul için
belirlenen standart, zemine sadece Rum
tarafında üretilen çift katlı mozaik
döşenmesini öngörüyordu ancak okulun
bazı noktalarına tek katlı mozaik
(KKTC’den ithal) döşendiği saptandı ve
müteahhide, bu mozaik kaplamaları
derhal sökülmesi emri verildi.

GÜNEYDE KKTC MENŞELİ MOZAİK
KAPLAMALAR OKUL ZEMİNİNDEN SÖKÜLÜYOR

Rum ekonomisini gözetimi
çerçevesinde 4’ücü gözden geçirme
ziyaretinde bulunan Troyka’nın Rum
yönetimine sert mesajlar verdiği
bildirildi.

Fileleftheros “Troyka’dan Nota…
‘Kooperatif Kıbrıs Bankası’nı
Özelleştirin’” başlıklı haberinde 4’üncü
gözden geçirmesini tamamlayan Troyka
heyetinin, batık krediler ile mücadele için
eldeki imkanların kullanılması ve  ikincil
kredi piyasası ile kredilerin menkul

kıymetleştirilmesinin iyi çalışabilmesi
için gerekli yasal düzenlemelerin
hızlandırılmasını istediğini yazdı. Habere
göre, ödemeler kültürünün iyileşmesinin
önemine vurgu yapan Troyka heyeti
batık kredi miktarının önemli ölçüde
düşmüş olmasına rağmen halen AB
ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat
çekti, “Kooperatif Kıbrıs Bankası’ndaki
yatırımlar için normal araştırma
yapılması ve şeffaflık önemlidir”
vurgusunu yaptı.

Troyka’dan Rumlara nota:
KOOP. KIBRIS BANKASINI ÖZELLEŞTİRİN

Dikelya İngiliz Üsleri Polisinin, kaçak
yabani kuş avcılığıyla mücadele
çerçevesinde, 2017 yılında yapılan
operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda
ağ ve kuş taklit cihazını, önceki gün
imha ettiği belirtildi. Buna ek olarak,
kuşlara yasadışı tuzak kurulmasının
desteklenmesi için kullanılan 60
kilometre uzunluğundaki yasadışı
sulama borusunun da imha edildiğini
yazan Politis gazetesi, devamla, Dikelya
Polis Müdürü Jon Ward’ın
açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında, kaçak avcılık
yapanları, geçtiğimiz yılki
operasyonların yalnızca başlangıç

olduğu ve kaçak avcılık dolayısıyla
yakalananların çok sert cezalarla karşı
karşıya kalacakları konusunda uyaran
Ward, Üs Polisinin 2018 yılı içerisinde
drones’ların olanaklarını iyileştireceğini,
buna paralel olarak gizli kameraların ve
gece görüşü sağlayan NVG
teknolojisinin yaygın kullanımını
meşrulaştırmaya devam edeceğini de
ifade etti. Gazeteye göre, İngiliz Üsleri
Polisi Müdürü Chris Eyre ise
açıklamasında, ele geçirilmiş kuş
yakalama ekipmanlarının imha
edilmesinin yayınlanmasının, pulya
avcılığından hoşlananlara, güçlü bir
mesaj göndereceğini ekledi.

KAÇAK KUŞ AVCILIĞIYLA MÜCADELE 

GİRNE BÖLGESİNDE
PAZARTESİ 6
SAATLİK ELEKTRİK
KESİNTİSİ
Alsancak Trafo Merkezi’nde
yapılacak bakım-onarım
çalışması nedeniyle; pazartesi,
doğuda; Karaoğlanoğlu’nun
batı bölümleri ile Edremit ve
Karmi köylerinden başlayarak,
batıda; Karşıyaka’nın doğu
kısmına kadar olan bölgenin, 6
saat elektrik enerjisi kesik
olacak. Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu’ndan verilen bilgiye
göre, kesinti, 09:00 - 15:00
saatleri arasında
gerçekleşecek.

BUGÜN
GÜZELYURT’TA
KESİNTİ OLACAK
Bu arada, Elektrik Kurumu,
orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak SCADA
proje çalışması nedeniyle
bugün 11:00 – 14:00 saatleri
arasında; Güzelyurt Atatürk
Caddesi’nin Lemar
Süpermarket’den başlayarak,
Lefkoşa – Lefke Yolu ile
birleştiği kavşağa kadar olan
kısmında kalan tesis ve
konutlarda elektrik kesintisi
olacağını açıkladı.

MAKİNE
MÜHENDİSLERİ
ODASI BAŞKANI
AHMET ULUBAY…
Makina Mühendisleri Odası’nın
dün KTMMOB Salonunda
gerçekleştirilen 42. Olağan
Genel Kurulu’nda, Oda
Başkanlığına tek aday olan
Ahmet Ulubay oy birliği ile
seçildi. Makina Mühendisleri
Odası Başkanı Ahmet
Ulubay’ın açıklamasına göre,
Divan Başkanlığını İzzet
Volkan’ın, divan
sekreterliklerini ise Gün Okut
ve Kemal Mümtazoğlu’nun
yaptığı Genel Kurul’da,
Yönetim Kurulu’na, Serhat
Mahan, Tamer Zaim, Yunus
Terlik ve Meryem Baltacı asil
üye,  Nafi Cabacaba ile Yusuf
Ertürk de yedek üye olarak
seçildi. Denetim Kurulu ise
Mustafa Metbulut ile Memduh
Aybar’dan oluştu.

SAHTE KİMLİKLE
KKTC'YE GİREN
ŞAHIS TUTUKLANDI
Girne Turizm Limanı’ndan
başka bir şahıs adına
düzenlenmiş kimlik kartına
kendi fotoğrafını yapıştırıp
KKTC’ye giriş yaptığı tespit
edilen H.Ç.(E-38) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan
verilen bilgiye göre, 1 Mart’ta
meydana gelen olay hakkında
polis soruşturması devam
ediyor.

CİNSEL TACİZ
SUÇUNDAN
“POTAMYA”
(DERELİKÖY)
MUHTARINA HAPİS 
“Potamya” (Dereliköy) Muhtarı
57 yaşındaki Panayiotis
Yatru’nun, yanında çalışan
personele cinsel tacizde
bulunmak suçundan 9 ay hapis
cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Politis gazetesi ve diğer
gazeteler, Lefkoşa Rum Kaza
Mahkemesi’nin, “Potamya”
(Dereliköy) Muhtarı Panayiotis
Yatru ’yu, cinsel tacizden suçlu
bularak 9 aylık hapis cezasına
mahkum ettiğini yazdı. 

GÜNEY KIBRIS’TA
2017’DE 52 TANE
TÜBERKÜLOZ VAKASI 
Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında 52
tüberküloz vakasının kayıtlara
geçtiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Rum Salık
Bakanlığı’nın, konuyla ilgili
açıklama yaparak, aşı
yaptırmanın  önemini
vurguladığını ve 2006 yılından
2017 yılına kadar, toplam 625
tüberküloz vakasının
saptandığını kaydettiğini yazdı.



ÜRETİM Mİ DEDİNİZ?
İsmi yanımızda saklı Elyeli bir vatandaşımız üretimle ilgili

düşüncelerini aktardı. Telefonla bildirdiği patates üretimiyle
ile ilgili sözleri şöyle: 

“Ben aslen Elyeliyim…
Üretim yapan köylerden
birisinden… Ancak bizler
ürettikçe battığımızın
farkındayız… Üretmeyin
diyeceksiniz… Üretim
olmazsa bizim
yaşamamız da mümkün
değildir. Zararına iş yapar
mı insan? Yapar işte. Bir
çobanın önünden
koyunlarını aldığınız zaman onu çırılçıplak bırakmış olursunuz.
İşte biz de böyleyiz. Akmazsa damlar hesabıdır işimiz. Ancak
üretimin kazancı şu anda yok gibidir. Emektir bizim elimizde
avucumuzda kalan. Yani ekmek, sulamak, sökmek ve satmak
emek ister. Emeğimizi de kendi ailemizle sağladığımız için
emeğin karşılığı olmasa da en azından ona para ödemediğimiz
için kar olarak sayarız… Bu yıl her zamanki gibi yine patates
ektik. Başka şeyler de ektik ama ben patatesten söz etmek
istiyorum… Şimdiye kadar gelen tüm hükümetler bizim Pazar
sorunumuzu halledemediler. Kaç kez medyada bunu dile
getirdik. Kaç kez eski TC elçilerinin huzuruna çıkıp en azından
Mersin Kapısı’nı bize açmalarını söyledik. Açtık dediklerinde
kamyonlarla patatesimizi otaya gönderdik ancak bir süre
yanlarında tuttuktan sonra geri gönderdiler. Belge istediler.
Avrupa Birliği’nden aldığımız belgeyi sunduk ama onların başka
sağlık belgeleri varmış ve biz o belgelere göre sınıfı
geçemezmişiz… Sonuçta cebimizden patateslerimizi
buzluklarda korudurlar diye para da ödeyerek geri alıp ülkemize
döndük. Zaman zaman güneye patates satıyoruz. Zaten
girdilerimiz çok pahalı. Şimdi döviz karşısında Türk Lirası’nın
durumunu da düşünürsek üretim en azından önümüzdeki yıllarda
yarı yarıya düşecek. Biz burada başka ülkelerden gelecek olan
patatesi yiyeceğiz ki bizim ürettiğimiz patates toprağımızdan
dolayı dünyada üretilen patateslerin en güzelidir. Arkadaşlarımız
bir kooperatifleşmeden söz ediyorlar. Katılmamak mümkün
değil ancak kooperatif kuruldu diyelim… Üretici malını
kooperatife verecek. Arpayı buğdayı verdiği gibi. Ama o
kooperatif bu patatesleri nereye satacak? Kime satacak? Pazar
var mı? Yok… Güneye satmaya çalışsa kapılarda alınan harçlar
sayesinde patates alıcıları da bundan vazgeçmektedirler.
Suriye’den veya başka ülkelerden Kıbrıs’ın güneyine getirilen
patatesleri kullanmaktadırlar. Hatta geçmiş senelerde iki kamyon
patatesi güneye geçirmek için anamızdan emdiğimiz süt
burnumuzdan geldi. Alıcı bir Rumdu ve aldığı patatesleri
Avrupa’ya gönderecekti. Bir daha gelmedi. Sorduğumuzda da
kapılarda kendilerine yapılan eziyeti söyledi,. Ve şunları ekledi
sözlerine: ‘Biz
Suriye’den de
patatesi alırız. Tadı
benzemese de şekil
olarak aynı Kıbrıs
patatesidir. O
patatesler hem ucuza
mal oluyor hem de
Avrupa’ya onları
ihraç ediyoruz.
Avrupa bizim
malımızı alıyor ama
Türkiye kabul
etmiyor…”   

GÖR DUY KONUŞGÖR DUY KONUŞ

ALO AFRİKA HATTI

Bizim Mandra
Meteorolojinin hafta sonu sağanak

yağmur haberi, yağmur özlemi ile yanıp
tutuşan vatandaşların yüreğine su
serperek, mandrada sevinçle karşılanır.
Gözler gökyüzünde yağmur bulutlarının
yoğunlaşmasını beklerken 7’den 70’e
herkes, “Keşke yalnız hafta sonu değil,
günlerce yağsa” dileklerini dile
getirmekten kendini alamaz. Sokaktaki
adam, “Ben bu yaşın sahibiyim, böyle
yağmursuz kış yaşamadım” diye acı acı
söylenir.
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BİZİM DUVAR

DOKTORUN
SİYASETE DEĞİL,

SİYASETİN
DOKTORA

İHTİYACI VAR

Geçenlerde, İbrahim Aziz Afrika
Gazetesindeki köşesinde, Kıbrıslı
ana babadan, İngiltere’de doğan
kardeşlerin bedelli askerlik yapmak
için Kıbrıs'a geldiklerinde p
yaşadıklarını yazmıştı...Tam fıkra

gibiydi.Okurken
kahkaha atmamak
mümkün değildi...

Buna benzer iki
ayrı kişiyle
askerde iken
benim de anılarım
olmuştu. İster

istemez o yıllara gittim...
1975 yılının Ocak ayında,

Mağusa Sancağında göreve
başlamıştık.  Yatacak koğuş yoktu.
Mağusa bölgesinde oturanlara
evlerinde yatma izni verilirken,
bizler de çok eski tarihlerden
sağlam kalan kiliseden bozma
yerlerde yatıyorduk. Bir kampet bir
iki de battaniye tamam... Bazı
arkadaşlar o günlerde Maraş’tan
getirtilen ve güneyde arabasını
bırakıp kaçmak zorunda kalan
göçmenlere verilmek üzere koruma
altına alınan sivil arabalarda
yatıyorlardı .Etrafı tellenen
arabaları bizler koruyorduk...
İçlerinde, Volvo, Audi, Opel,
Mercedes gibi klas olanlar da
vardı... 

Acilen inşaat işine başladık.
Bütün bölük seferber olduk. Harıl
harıl çalışıyorduk. Bir gün sivil
giyimli birisi yanıma yaklaştı.
"Halov" dedi ve ekledi: “ Ben
isterim olayım komando. Onun için
bura geldim."

“Sen kimsin, nereden geldin?
diye sorunca, “Ben geldim
Londra’dan olayım Komando "…

Londra’da doğmuş büyümüş
insanlarımız genelde Türkçe’yi
doğru düzgün konuşamıyorlar.
İngiliz aksanıyla konuşunca da
ilginç oluyor. Çok saf bir görünüşü
vardı.

Ona “İnsanlar, askere gitmemek
için memleketten kaçar, sen Londra
gibi yerden buraya asker olmaya
mı geldin, delirdin mi? " dememe
rağmen ısrarlıydı:

“Yes, ben geldim solcer
komando olayım"…

Kendisini bu işlerle görevli
subaya gönderdim... 

Yarım saat kadar sonra gülerek
geldi " Okey, yarın dediler ba
getireyim kağıtlarımı da yazacaklar
beni "...

Ertesi sabah elinde evraklarla
Sancak Binasından içeri girdi...

İşi bitince tekrar yanıma geldi.
Elinde çanta içinde Mücahit
elbiseleri...

“Verdiler ba urubalarımı
tomorrow  gelecem da başlayım.”

Ertesi sabah, üniformalar içinde
belirdi.

Gözlerime inanamadım...
Elbiselerin içine bir kişi daha

sığabilirdi. Yanımdan hiç
ayrılmadı. Sanki da babamın
oğluydu... 

Bana yardım etti. Mesai bitince
de evine gitti... 

Ertesi gün onun eline de bir el
arabası verdiler başladı kum çakıl
taşımaya. 

Baktım, of puf ediyor."Ben
gelmedim ırgat olayım. No no "
demeye başladı...

Üçüncü gün şikayetler arttı.
"Ben gaçacam. Dayanamam”

demeye başladı.
Kafaya takmıştı. Günü zor etti...

Dördüncü  gün,kaytarmaya başladı.

Haline üzülüyordum. Nereye
gidebilirdi ki? Kaçsa, firardan
yakalansa ceza yiyecekti... Kendi
eliyle kapana kısılmıştı. Birden
aklıma geldi. DAÜ’nün yanındaki
BM kampına gönderdim onu.

"Git, derdini anlat. Belki sana
yardımcı olurlar” dedim.

O dönemde, Türk ismi

taşıyorsan, hangi ülkenin vatandaşı
olursan ol sorgusuz sualsiz askere
alırlardı...

Bu Arkadaş kendi ayağa
gelmişti..

Hiç kaçırırlar mıydı? 
Bu konuşma son konuşmamız

olmuştu... Gidiş o gidiş... Onu bir
daha gören olmadı…

Sosyal medya
Şener İzmen

Onu bir daha gören olmadı...

AKINCI: “AVRUPA
KONSEYİ’NİN SON
ALDIĞI KARAR KIBRIS’IN
BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNE YENİ
BİR ÇİVİ ÇAKMAKTAN
BAŞKA BİR ANLAMA
GELMİYOR”

Mustafa Akıncı, Avrupa
Konseyi’nin son aldığı kararın
Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne yeni bir
çivi çakmaktan başka bir anlama
gelmediğini vurguladı.

Akıncı, bu yanlıştan süratle
dönülmesi gerektiğini söyledi.

Osman Örek’in anma töreninde
konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı,
Kıbrıs’ta Kıbrıs Türklerinin
haklarının teslim edilerek,
Türkiye’nin meşru hak ve
çıkarlarının da görmezden
gelinmeden, bölgede huzur, barış ve
istikrarın gelişmesine katkıda
bulunulması temennisinde bulundu.

Akıncı, aksi takdirde, bugüne
kadar yaşananların bundan sonra
maalesef daha da tedirginlik
yaratacak boyutlarda devam
edeceğini kaydetti.

Merhum Başbakan Osman Örek,
ölümünün 19. yıldönümünde törenle
anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken
Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri adına GKK Komutanı
Tuğgeneral Tevfik Algan, TC
Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay
adına Maslahatgüzar Ayşe Zeybek,
bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil
toplum örgütü temsilcileri ile
Örek’in ailesi katıldı. 

Örek için Lefkoşa Devlet
Mezarlığı’ndaki kabri başında
yapılan tören, saat 11.00’de
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve
ailesi tarafından çelenk sunulmasıyla
başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
eşliğinde bayrakların göndere
çekilmesiyle devam eden törende,
Örek’in kızı Yeşim Örek ve
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
da, Osman Örek’i 19. Ölüm
yıldönümünde bir kez daha saygı ve
minnetle andığına işaret ederek,
Örek’in 1960 Cumhuriyeti’nin
savunma bakanı olduğunu ama onun
sonrasında Kıbrıs Türk Federe
Dönemi, geçici Kıbrıs Türk
Yönetimi dönemlerinde de Dışişleri
ve Savunma Bakanlığı görevlerini
birlikte yürüttüğünü anımsattı.

Örek’in aynı zamanda engin
hukuk bilgisi ve deneyimi ile de yeri

geldikçe kendilerine ışık tutuğunu
ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı,
kendisiyle Lefkoşa Belediye
Başkanı olduğu dönemde sıkı bir
diyaloğu olduğunu, o anlamda eski
deneyim ve tecrübelerinden, yeri
geldiğinde hukuk bilgisinden
yararlandığını kaydetti.

1959 Londra Konferansı’na
gidildiği süreçlerde ve daha sonra
1963 olayları sırasında ve sonrasında
Osman Örek’i hep Dr. Fazıl Küçük
ve Rauf Raif Denktaş’la birlikte
mücadelenin yoğun safhaları içinde
gördüklerini vurgulayan
Cumhurbaşkanı Akıncı, yeri
geldiğinde uzun süreler yurt dışında
kalma zorunluluğunun hasıl
olduğunu hatırlattı.

Öylesi bir dönemde, Örek’in ilk
çocuğunu doğduktan 7 ay sonra
görebildiğini söyleyen
Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam
etti:

“Osman Örek için toplumsal
mücadele, Kıbrıs davasına
adanmışlık o boyutlardaydı ki ilk
evladını doğduktan 7 ay sonra
kucağına alabilmişti. Böylesi bir
değerli mücadele insanını tabi ki
rahmetle ve saygıyla anacağız.
Yapmış olduğu mücadelenin temeli,
bu adada Kıbrıslı Türklerin de var
olduğu, kurulan devlette ortaklık
hakları bulunduğu, bunun
kaybedilmemesi için var gücümüzle
uğraşmamız gerekliliğidir.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Örek’in,
böyle bir davanın varlığının
anlaşılabilmesi için gerek
Türkiye’de, gerekse dünyanın çeşitli
ülkelerinde çok büyük uğraşlar
verdiğini, diplomasi yeteneklerini,
Kıbrıs Türk halkının yararına
kullanmaya çalıştığını anlattı. 

Günümüze gelindiğinde ise,
Kıbrıslı Türklerin bu adadaki
varoluş ve ortaklık haklarının
peşinden koştuklarını ifade eden
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,
“gasp edilen ve gasp edilmekte
direnilen haklarımızın peşinden
koşuyoruz. Aynen geçmişte Osman
Örek’in verdiği mücadelenin bir
başka şekilde devamıdır. Kıbrıs Türk
insanı haklı olmayanı talep
etmemiştir, etmemektedir” dedi.

OSMAN ÖREK KABRİ BAŞINDA ANILDI
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Kıbrıs konusunun da gündeme geldiği
görüşmede Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki
hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak
Türkiye’nin ve KKTC’nin meşru haklarının
korunması gerektiğini belirtti. 

Türkiye Cumhurbaşkanlığı
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün
akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve
bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme
vesilesiyle Fransız mevkidaşı Macron’a,
Fransa’nın güneyinde meydana gelen ve
can kayıplarının yaşandığı rehin alma
eylemiyle ilgili olarak taziye dileğinde
bulundu. 

Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi
paylaşımında bulunan Erdoğan, Afrin
konusunda yapılan temelsiz açıklamalardan
duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki
son gelişmeler hakkında fikir teatisi
sırasında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine
yönelik tehditleri bertaraf etme
çerçevesinde Afrin’i terör unsurlarından
arındırdığını ve oradaki sivil halka huzur

ortamı sağladığını vurguladı. 
Erdoğan, Kıbrıs konusunda ise Doğu

Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla
ilgili olarak Türkiye’nin ve KKTC’nin
meşru haklarının korunması gerektiğini
belirtti. Görüşmede, pazartesi günü

Varna’da gerçekleşecek olan Türkiye-AB
liderleri zirvesine de değinildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye olarak
AB ile ilişkilere ivme kazandırmaya, üyelik
sürecinin yeniden canlandırılmasına önem
verdiklerini belirttiği öğrenildi. 

ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile
KKTC’nin meşru hakları korunmalı

ORAN, CMC ALANLARININ
KONTROLÜ KONUSUNDA
SORUMLU MAKAMLARI
SOMUT ÖNLEMLER ALMAYA
DAVET ETTİ

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve
Kalkındırma Derneği(LEKAD) Başkanı
Hakan Oran, CMC alanlarının kontrolü
konusunda sorumlu makamları somut
önlemler almaya davet etti.

Oran yaptığı yazılı açıklamada, aksi
takdirde Anayasa’ya göre halkın sağlığını
korumakla yükümlü olanlara karşı dava
açma hakkı dahil, tüm hakları
kullanacaklarını kaydetti.

Ülkenin kanayan yarası CMC kirliliğinin
hala olduğu yerde durduğunu ifade eden

Oran, ülkede artan kanser vakalarına
rağmen CMC’nin temizlenmesi yolunda
herhangi somut bir gelişme ve proje ortaya
konulmadığını söyledi.

“KİRLİ ALANLARDAN ÇIKAN
ÜRÜNLER TÜM ADAYA

DAĞITILIYOR”
Özelde Lefke halkı, genelde de KKTC

halkının yıllardır bu kirlilikle yaşatılmaya
devam edildiğini ve CMC  kirliliğinin
geleceğe  iktidarların kötü bir mirası olarak
ertelendiğini söyleyen Oran, CMC
kirliliğinin  yalnızca Lefke bölgesinin değil,
Lefkoşa’nın ,Gazimağusa’nın ,Girne’nin de
sorunu olduğunu, çünkü bu kirlilikle
kontamine olmuş alanlarda üretim
yapılmaya devam edildiğini ve ürünlerin
tüm adaya dağıtıldığını kaydetti.

Bölgede bulunan su motorları ile diğer
bölgelere su pompalandığını ifade eden
Oran, hayvancılık alanlarının ilçede içiçe
geçtiğini, bu alanlarda üretilen süt yoğurt
gibi ürünlerin de vatandaş tarafından
tüketildiğini söyledi.

“HALEN HAYVANCILIK VE
TARIM ALANLARI AÇILIP
ÜRETİM YAPILIYOR …”

Bilim adamlarının ısrarla yalnız bu
kirliliğin bulunduğu alan içerisinde değil,
çevresinde  dahi dolaşılmaması, bölge
sınırlarına yakın yerlerde tarım
yapılmaması uyarılarına rağmen bugün hala
CMC  kirliliğinin bulunduğu bu alanlarda
hayvancılık ve tarım alanları açıldığı ve
üretim yapıldığını vurgulayan Oran,
tehlikenin çok büyük olduğunu vurguladı.

LEKAD’DAN BİR CMC UYARISI DAHA

KKTC’DE KALP NAKLİ
YAPILMASINI MÜMKÜN KILAN
ANLAŞMA İMZALANDI
SAĞLIK BAKANI BESİM,
ORGAN BAĞIŞI YAPMA
ÇAĞRISINDA BULUNDU

Sağlık Bakanlığı ile Antalya Akdeniz
Üniversitesi arasında kalp nakli için
protokol imzalandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Akdeniz Üniversitesi
Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü ile
imzalanan protokolle, iki yıl süreyle
Akdeniz Tıp Fakültesi Kardiyovasküler
Cerrahi bölümünden gelecek bir ekiple,
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde
kalp nakli ameliyatları yapılabileceği

belirtildi.
Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de katıldığı

imza törenine, Antalya Tıp Fakültesini
temsilen Kardiyovasküler Bölüm
sorumlusu Prof. Dr. Ömer Beyazıt katıldı. 

Bakan Filiz Besim imza töreninde yaptığı
konuşmada, Türkiye tıp dünyasının kalp
naklinde 50’nci yılını kutladığı bu günlerde,
bugüne kadar 100 canlı kalp nakli ve 200
de yapay kalp nakli gerçekleştiren Akdeniz
Tıp Fakültesi ile böyle bir işbirliği
yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Besim, “Tıp alanında muhteşem
yenilikler var. Bu yenilikleri ve bilimi takip
ederek hastalarımıza yerinden çağdaş sağlık
hizmeti vermek bizlerin birincil görevidir.
Kalp Damar Cerrahi Servisi uzun zamandır
alanında çok güzel başarılara imza
atmaktadır. Kalp nakli yaşamı kurtarmaktır.

Tıptaki bu mucize gelişmenin ülkemizde de
yapılabilecek olması çok önemlidir. Bundan
önce ülkemizde yapılan üç organ
bağışından elde edilen 3 tane kalp Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesinde kalp bekleyen
hastalara takılmıştı. Şu anda bu 3 şanslı
hasta Kıbrıs’tan giden kalplerle hayatlarına
kaldıkları yerden devam etmektedir” dedi. 

Besim başkalarının hayatını kurtarmak
anlamında organ bağışının kutsal olduğunu
vurguladı.

BİR ÖZEL HASTANEYE DE
YAKINDA BU İZİN VERİLECEK

Kalp nakli ruhsatlandırması için gerekli
belgeleri tamamlayan bir özel hastaneye de
çok yakında bu iznin verileceğini açıklayan
Besim, böylece Kuzey Kıbrıs’ta iki
merkezin kalp nakli yapabileceğini söyledi.  

KKTC’DE KALP NAKLİ YAPILACAK

Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne
ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla
başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,
park bahçeler, yol kenarları, yeşil alanlarda
yürütülen ağaçlandırma kampanyası
çerçevesinde Karakum’da ileriki günlerde
açılışı yapılacak Sanat Parkı’na 19 Mayıs
Koleji öğrencileriyle birlikte fidan dikimi
gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve
belediye çalışanları gençlerle birlikte fidan
dikti.

GENÇLER, YENİ AÇILACAK SANAT PARKI’NA FİDAN DİKTİ
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Görünmez bir tanrıyı katletmek
Bir gün bahçede yürürken patikada ölü bir kedi

buldum.
Uzunlamasına yatıyordu.
Sakin bir ölüm geçirmiş gibiydi. Tüyleri temizdi ve

üzerinde yara bere izi yoktu. O kadar ki, ilk bakışta onu
uyuyor sandım. Ama tabii ki uyumuyordu. Kuralı

biliyordum: Yabanî bir yaratık insan
görüp kaçmıyorsa ya ölüdür ya da
ölüme yakındır.

Bahçem büyük, sakin ve duvarsız
olduğu için köyün kedileri,
Limon’un mama tabağına sefer
eylemek, uyumak, avlanmak, transit
geçmek, seks yapmak ve başka
kedilik etkinlikleri için buraya uğrar.

Bu kedi ölmek için gelmiş ve ölmüştü.
Kedilerin ne zaman öleceklerini bildiği ve ölmek için

yaşadıkları yerden uzaklaştığı, son anları için kuytu,
korunaklı bir yer seçtiğine inanılır.

Bu inanç bilimsel mi bilmiyorum, ama mantıklı
olduğu muhakkak.

Ben de hastane ve eş dost tantanasından uzak,
korunaklı, kuytu bir yerde ölmek isterim.

Ölüm, seks gibi iki veya daha çok kişiyle yapılan bir
şey veya aile ziyafeti veya meyhane muhabbeti değil.
Özel, uyumak gibi tek kişiye has bir şey. Beynin ölümü
kolaylaştırmak için insanın içinde gizli mekanizmayı
devreye soktuğu bir an.  

O anı tam yaşamak için yalnız olmak, olmamaktan
daha iyidir.

Kediler bunu biliyor olmalı.
Ölmeden önce kediye “Nasıl bir cenaze istiyorsun,”

diye sorabilseydim herhâlde sualimi çok saçma
bulurdu.

PaylaşPaylaş
Bir süre patikada yatan kedinin başında durdum ve

“Şimdi ben seni ne yapayım,” diye düşündüm.  Ve
hiçbir şey yapmamaya, onu olduğu yerde bırakmaya
karar verdim.

Doğal olan oydu. Ölmeden önce kediye “Nasıl bir
cenaze istiyorsun,” diye sorabilseydim herhâlde sualimi
çok saçma bulurdu. Ölümden sonrasını hesaplamazdı,
çünkü bunu yapmanın absürt bir şey olduğunu bilirdi.

“Nereden biliyorsun,” diye sorarsanız cevabım şu
olur:

Science Dergisi’nde kabul görecek kanıtlara sahip
değilim, ama şunu biliyorum: Doğum doğaldır,
gömülme değildir. İnsan icadıdır. Kedi de insan
olmadığına göre, insan icadı bir şeyi talep etmezdi.

Hemcinslerini gömen insandan başka yaratık
olmaması, mezar olayının insana has bir acayiplik
olduğunu gösterir.

Neyse.
Kediyi öldüğü yerde bıraktım ve yürüyüşüme devam

ettim. Onu bahçeye uğrayan diğer yaratıklar yiyecekti.
Ve yediler.
Kedi, onu ilk gördüğümde canlı olmamak dışında

kediliğinin bütün özelliklerine sahipti. Bütündü, el
değmemiş, tamam ve eksiksizdi.

Günler geçtikçe azaldı. Kediyi yiyenler onu patikanın
dışına, yüksek otların altına çektiler. Bir gün sadece
kuyruğunun ve kemiklerinin kaldığını gördüm. Sonra
onlar da kayboldu.

Kedicik sahip olduğu her şeyi varlığa geri vermiş
oldu.

Köydeki diğer kediler onun aralarından
kaybolduğunu fark ettiler mi, eksikliğini hissediyorlar
mı, arkasından matem tuttular mı, bilmiyorum ama
sanmıyorum.

Hayvanlar için yaşam da ölüm de doğaldır - olağan,
alışılmış, beklenildiği gibi.

*
“İnsan, en deli canlı türüdür. Görünmez bir tanrıya

tapar. Gözler önündeki doğayı katleder"
PaylaşPaylaş
Trajik olan ölüm değil, yok ediliştir.
İnsan büyük bir süratle kendi dışındaki bütün canlıları

yok ediyor. Umursamadan, hatta farkında olmadan.
Başı ve sonu olmayan kâinatta sonsuz çeşitleriyle
hayatın var olduğu belki tek yer olan dünyayı çöle
döndürüyor.

Geçen gün bir arkadaşımdan aldığım not durumu
özetliyor:

“İnsan, en deli canlı türüdür. Görünmez bir tanrıya
tapar. Gözler önündeki doğayı katleder. Farkına varmaz
ki katlettiği bu doğa, taptığı o görünmez tanrının
kendisidir.”
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Ben yazılarımın başlığını 1 gün
önceden duyuruyorum ya, bir grup
var, yazıyı okumadan küfre
başlıyor. Oysa okusalar belki de
hak verecekler. 

Ben bugüne değin ABD'de bu
kadar bürokratın istifa ettiği ya da
görevden alındığı bir dönem
anımsamıyorum. Son görevden
alınan korgeneralle birlikte 27
oldu bu rakam. Büyük bir
çoğunluğu Trump'a
güvenmediklerinden istifa
ediyorlar. Trump'ın yapmak
istediklerine ortak olmak
istemiyorlar...

Erdoğan 2 polisin derin devlet
tarafından öldürtülüp, bunu
bahane ederek Sur'a girdiğinde
kulağımıza istifalar gelmişti. Polis
de, asker de olsanız, gençlerin
bodrumlarda yakılmasına,
kadınların cesetlerinin çıplak
halde sokak ortasına bırakılmasına
ortak olmak kolay değil. O dönem
istifasını sunan asker ve polislerin
çoğunun Gülen hareketinden
dolayı hapiste olduğundan
eminim.

Erdoğan mı büyük oynuyor,
Türkiye mi, bilmiyorum ama
bugünkü tarih yazıldığında siyaset
olarak haddimizi çok aştığımızı
anlatacağız çocuklarımıza.
Ankara'da Afrin'e atanacak vali ve
Mımbiç'e ve Irak Kürdistanı'na
nasıl girileceği tartışılıyor. Halkı
"Biz NATO'nun ikinci büyük
ordusuyuz, her yere gireriz" diye
kandırabilirsiniz ama dünya
Türkiye halklarından oluşmuyor.

Orta Doğu'daki Kürt sorunu
dünya masasına oturmuş durumda.
Savaşın kızışmasının nedeni
Kürtlerin artık bütün ülkeler
tarafından terörist olarak
görülmemesi ve kendi
inisiyatifleriyle yaşayabilmeleri
için ciddi müzakereler yapılması.
Aslında Türkiye de Suriye
Kürdistanı'nı kabul etmiş
durumda, sadece alanını
daraltmaya çalışıyor.

Almanya, ABD, Fransa,
Rusya’nın PKK'yi terörist örgüt
ilan etmesi tek başına bişey ifade
etmiyor, aynı ülkelerin
temsilcilerinden oluşan BM,

PKK'yi terörist örgüt olarak
görmüyor. 

Gelelim bana küfredenlere.
Erdoğan ve Çavuşoğlu ABD
dışişleri bakanı Tillerson'la
görüştü. Görüşme sonrasında
Çavuşoğlu "Mımbiç konusunda
ABD'yle anlaştık" dedi. Sonra
Tillerson, Trump tarafından
görevden alındı ve yerine dinci
örgütlerden ve Türkiye'nin
politikasından nefret eden Pompeo
getirildi. Tillerson'ın temsilcisi
Türkiye ile anlaşmadıklarını
açıkladı. Çavuşoğlu "Anlaştık
demedim, anlayışa vardık dedim"
dedi.

Türk siyasetinin başına çuval
geçirilmiştir. Çuval geçirmek için
gerçek çuvalı bir askerin başına
geçirmek gerekmiyor. Siyaseten
çuval geçirmek hepsinden
beterdir, size söylediklerinizi
yalatırlar, bütün prestijinizi
sıfırlarlar. Umarım bana
küfredenler Türk askerinin başına
çuval geçirildikten sonra
Türkiye'nin aldığı tavrı
anımsamaya çalışır, çünkü ben
anımsamıyorum. Haaa,
anımsadığım bişey var, o da
Kurtlar Vadisi gibi saçma bir
dizide ABD askerlerinin başına
çuval geçirdiğimiz. Ama Trump ve
Pompeo o diziyi izlemiyordur,
belki gönderirseniz korkarlar da
Erdoğan'ı rahat bırakırlar. O
yüzden bana küfredeceğinize,
desteklediğiniz lider ve partiden,
ülkeyi bu duruma getirmemesini
isteyin.

(Bu yazı Ahmet Nesin’in
artıgerçek’te yayımlanan “Dikkat

et Erdoğan, Pompeo'nun elinde
çuval var!” başlıklı yazısından

kısaltılmıştır...)

TünelTünel Posta... Posta... Posta...Posta... Posta... Posta...

Türkiye’den manzaralarARŞİV

TARİH 6 MART 2017
Gönyelili Mehmet Şah’a “Şah Aşevi

için vermediği izni kokoreççiye
veren Gönyeli Belediye Başkanı
Ahmet Benli’ye sosyal medyada

tepki yağdı. Benli’nin bı konuda bir
açıklama yapması bekleniyor.

Gözden kaçmayanlar...
TABELA CUMHURİYETİ

Ayşegül Baybars gece kulübü diye
anılan kerhaneleri denetliyor KKTC
yasaları çerçevesinde. Neon ışıklı ve
cinsel içerikli tabelalar yasaya aykırı
olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor.
KKTC yasalarında tabela mevzuatı
var demek ki! Gece kulübü denilen
kerhanelerin insan onuruna aykırı
olan kısmı yerli yerinde... İnsan
kaçakçılığı, kurbanlık koyun gibi
alınıp-satılan kadınlar, üstü örtülen
kadın cinayetleri yerli yerinde!
Tabelalar kalkınca sorunların
görünmez olacağı sanılıyorsa bu
tabela cumhuriyetinde, fena halde
yanılıyorsunuz efendiler... Makyaj
pislik örtmez!

ALINTI
İT MUAMELESİ
GÖRMEME HAKKI
Kullandığım ‘it’
ifadesi, o güzelim
hayvanları hedef
almıyor. Bu deyimi,
daha ağır bir şey
yazamadığım için
kullanıyorum.
Dolmuşçudan fırça
yiyoruz. Taksiciden,
otobüs şoföründen
fırça yiyoruz. Her
düzeydeki
yöneticiden ve
devletin
tepelerinden fırça
yiyoruz.
Komutandan fırça
(ve dayak!) yiyoruz.
Fırça yemeden
akşamı ettiğimizde
o günü kâr kabul
ediyoruz.
Analarımız bizi,
birilerinden fırça
yemek, birilerince
aşağılanmak,
birilerinden kazık
yemek için
doğurmuş gibi.
Neden? Neden
bizler insan gibi
değil de, it gibi
yaşamaya mahkum
edilmiş
durumdayız?
Neden canımızı
tehlikeye atan 19
yaşındaki serseri
dolmuş sürücüsünü
uyarmaya dahi
çekiniyor,
uyardığımızda
tehdit ediliyoruz? O
pervasız serseri bu
gücü kendinde
nasıl buluyor?
Neden, otorite
önünde yere
kapaklanan
organizmalar,
dişlerini
geçirebileceklerini
hissettikleri herkese
hoyratça
davranabiliyor?
Neden bu
memlekette herkes
her türlü iktidar
karşısında bu denli
çekingen ve
aptallaşmış halde?

Murat SEVİNÇ
(diken)

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Gece kulüpleri
konusunda

denetimlerimiz etkin bir
şekilde devam ediyor...”

Ayşegül BAYBARS
(İçişleri Bakanı)

Cizre’de 288
kişinin

yaşamını
yitirdiği, 79

günlük
“sokağa

çıkma yasağı”
süreciyle ilgili

sadece bir
“güvenlik

görevlisi”ne
dava açıldı.

PSİKOLOGLARIN İŞİ NE?
Seçimlerde 10’larca psikolog milletvekili adayı
vardı. Hepsi vitrine çıktı. TKP’nin lideri Çakıcı bir

psikiyatır olarak toplumumuza büyük
hizmetler verdi. İki tane aktif durumda psikoloji

derneği var...  Akdoğan’da cami avlusuna yapılan
çocuk parkına, daha sonra çocuklara
düzenlenen Afrin kampına, son olarak Omorfo’da
da Çanakkale şehitleri anmasında çocukların
kullanılmasına ve Yedikonuk’ta silahlar ve
işkence sahnesiyle çocuklarla çekilen videoya
öğretmen sendikaları gibi psikologlar ve
psikiyatristler de  ses çıkarmıyor... 

VİRGÜL

KARİKATÜR  /   İsmail Kızıldoğan

Dikkat et Erdoğan, Pompeo'nun
elinde çuval var!.

KOMÜNİSTLER
KADAR TAŞ DÜŞSÜN

BAŞINA TAYYİP

“O komünist, vatan haini
gençlere üniversitede

okuma hakkı
vermeyeceğiz...”

Recep Tayyip ERDOĞAN
(TC Cumhurbaşkanı)
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Akýncý: Çevre çok kirletildi, doðal zenginlikler tahrip edildi...
Tatlýsu

Festivali

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ

yazýlar...

"BÜYÜK SORUYU
SORMA ZAMANI"
GELMÝÞ

Erdoðan Baybars Mehmet LeventAli Osman

AÇLARI
DOYURMANIN
MUTLULUÐU…

STRATEJÝ
MÜHÝM…

TAM
TUTACAKKEN

Dolgun
Dalgýçoðlu

Takke düþtü
kel göründü
(3)

Özgün Kutalmýþ

n 11. sayfada

lllll 2. sayfada

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent1@gmail.com

NARÝN HANIM'A SAYGILARIMLA

Sosyal medyada Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli'ye tepki büyük… "Þah Aþevi"ne vermediði
izni kokoreççiye verdi… Gönyeli halkýnýn þeftali deðil, kokoreç sevdiðine mi hükmetti acaba?

Aziz Þah
l 10. sayfada

Hamburg barikatlarýndan
istibdad zindanýna

Bülent Tümen
l 11. sayfada

MEMUR CENNETÝ'NÝN
GELECEÐÝ…

Ali Kiþmir
l 8. sayfada

ÖZGÜRGÜN
ÝSTEDÝÐÝNÝ ALDI

Abdullah Korkmazhan
l 11. sayfada

2017 yýlýnýn gergin
geçme olasýlýðý yüksek

Canan Sümer
l 3. sayfada

EZÝDÝLÝ KADINLAR SAÇLARINI
RÜZGÂRA VERÝP
AÐITLAR YAKACAK…

Faize Özdemirciler
l 2. sayfada

Sezan Artun
l 6. sayfada

ÇARE SEÇÝM DEÐÝL,
ÇÖZÜMDÜR

BÝR DARBE BÝR HAREKAT,
BÝR DARBE BÝR ÝLHAK

Özay Hüseyin Kurtdere
l 12. sayfada

ANLAÞMA VEYA BARIÞ
DEDÝÐÝNÝZ  GÖRÜÞMELERDE NE
KADAR CÝDDÝSÝNÝZ?

Gönyelili Mehmet
Þah'a "Þah Aþevi"
için vermediði izni
kokoreççiye veren
Gönyeli Belediye
Baþkaný Ahmet
Benli'ye sosyal
medyada tepki yaðdý

Yüksek Mahkeme'den
açýklama bekliyoruz

nnnnnKendisine hiçbir celpname
tebliði yapýlmadýðý halde
mahkemeye gelmedi diye
Sevda Günsev hakkýnda
tutuklama kararý nasýl
çýkarýldý?

Þener LEVENT yazýyor,
2. Sayfada "AÇI" sütununda

nnnnn Bir vatandaþýmýz þöyle yazdý: Bu kýzgýnlýklara, bu lanetlere, bu
ayýplamalara koca Gönyeli Belediye Baþkaný Benli, bir cevap
vermelidir. Koltuðunun avantajýna sýðýnýp sessiz kalamaz. Nedenini,
niçinini vatandaþa açýklamalýdýr. Yoksa vicdanlarda ve akýllarda
mahkum ve suçlu sayýlacak!

Kokoreç tepkisi
Gazetemizin dünkü yayýný toplumumuzda Ahmet Benli'ye karþý sert
tepkilere neden oldu, sosyal medyada "kokoreç öfkesi" patladý…
Benli'nin bu konuda kamuoyuna bir açýklama yapmasý talep ediliyor…

nnnnnBir vatandaþýmýzýn tepkisi de þöyle: Ahmet Benli acaba hiç duymadý mý, etme
bulma dünyasý denilen o meþhur deyimi? Nasýl ki Mehmet Þah'ýn dükkan
açmasýna izin vermeyip Kýbrýs'ý terk etmesine sebep olduysa, gün gelecek onun
çocuklarý ve torunlarý da Kýbrýs'ý terk edecek…

nnnnn 2. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta

Cemal Özyiðit:

Özgürgün kaçacak delik arýyor
nUBP'de erken seçim için 2018 kararý verilmesinden sonra

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Cemal Özyiðit,
"Hodri meydan çeken Baþbakan þimdi kaçacak delik arýyor"
ifadesini kullandý…

n Özyiðit: UBP yetkilileri 'erken' sözcüðünün
anlamýný belli ki bilmiyor. Erken seçim en
az bir yýl önce demektir, birkaç ay deðil…

n "Erken seçim önerimiz yarýn
(bugün) meclisin gündemine
gelecektir. Bu konuda kim
samimi, kim deðil ortaya
çýkacaktýr…"

n "Halk bu bilgisiz, beceriksiz, basiretsiz
hükümete daha ne kadar tahammül
edecek"…

n 3. sayfada
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DİPNOT

25 Mart 2018 Pazar

Potin kutuları Dolar, biz
de yiro yiro döneriz!
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19 sene önce çocuktum ve Belgrad
bombardımanını izliyordum…

19 yıl önce bugün, 24 Mart’ta, NATO
Sırbistan’ı bombalamaya başladı...

Meşhur Time dergisi kapağına bir
bombardıman fotoğrafı koydu...

Büyük harflerle üzerine şöyle yazdı:
“SIRPLARI CEHENNEME
GÖNDERİN”...

Tam olarak İngilizcesiyle
“Sırpları köpekleştirin”,
“Sırplara diz çöktürün”
diyordu; “cehenneme
gönderin” benim yorumum.
Altında da küçük harflerle
şöyle yazıyordu: “Kütlesel
bir bombardıman barışın
kapısını açacak”...

Bu bombardıman BM politikalarına şekil
veren “Annan Doktrini”nin ilk örneğiydi.
Önce bombardımanı yaptılar, daha sonra da
kılıfını buldular...

“Bireysel haklar ‘ulusal egemenlik’ten
üstündür”dediler şehirleri “üstün” dedikleri
“bireyler”in üzerine yıkarken!

Küreselleşme çağında “ulusal egemenlik”
eski önemini yitirmiştir, dünya bir “küresel
köy” olmuştur. Ve bu köyde, biz
emperyalistler değneksiz dolaşırız...

Bize havlayan köpeğin de başını keser
ulusal egemenliğin kapısına bırakırız,
diyordu bundan 19 sene önce Sonbahar’da
Kofi Annan BM Genel Kurulu’nda...

Hatta o zaman ABD Başkanı olan Clinton
bile rahatsız olmuştu Annan’ın yaptığı
genellemeden... Çünkü Annan’ın
“uluslararası toplum” dediği uluslararası
emperyalizmin, herhangi bir devletin “iç
işlerine müdahale etme” hakkının “kural
olması” demek; ABD’nin müttefiklerinin
de iç işlerine müdahale anlamına
gelebilirdi. Suudi Arabistan ve diğer
monarşilerin “iç işlerline müdahale
edilmesi” olasılığı bile Clinton’a “bu
ilkenin her zaman her yerde
uygulanamayacağı”nı söyletmişti...   

Bahar’da Sırbistan’ı bombaladılar,
Sonbahar’da da New York’ta “neden
bombaladıklarını” açıkladılar...

Önce vur, sonra neden vurduğunu söyle...
Ne güzel uluslararası hukuk be! 
Ve muhtemelen o sırada Annan Kıbrıs

için hazırladığı “Annan Planı” üzerinde
çalışıyordu!   

“Küreselleşme” emperyalizmin 21.
yüzyıldaki kod adıydı sadece. Sınırsız-
egemenliksiz-kuralsız bir serbest ticaret
dünyası...

Annan’ın adıyla anılan bombardıman
doktrini de sınırlarını açmayı reddeden
ülkelerin yerle bir edilmesinin kural
olmasıydı. Bahane her zaman bulunurdu.
Bir azınlığın eziyet görmesi, kitle imha
silahı, insan hakları ihlali, 11 Eylül...

İşte bundan tam 19 sene önce, sizin bu
satırları okuduğunuz sırada Belgrad
bombardımanı birinci gününü
tamamlamıştı...

Biz nasıl Afrin’e her baktığımızda
Kıbrıs’ı görürüz; Sırplar da Suriye’ye her
baktıklarında NATO bombardımanını
görürler...

Bir anda bütün ekonomik ve hayati
altyapının tarumar edilmesinin ilk örneğiydi
Belgrad. Sırplar bugün Suriye’de elektirik
santrallerinin, fabrikaların, okulların
bombalandığını gördüklerinde kendi
yaşadıkları gözlerinin önünden geçer...

Moloz yığınına dönmüştü bundan 19 sene
önce Belgrad...

Belgrad bombardımanının bir önemi daha
vardır: Tarihte Belgrad Alman
emperyalistleri tarafından 3 kez
bombalandı. Birinci Dünya Savaşı’nda,
İkinci Dünya Savaşı’nda ve 1999’da... 

Alman emperyalizmi tarih sahnesine üç
kez çıktı: Birinci Harp’ten önce...
Birincisinde alamadıklarını almak için
İkinci Dünya Savaşı’nda... Bir de 1989’da

Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra çıktı Alman
emperyalizmi yeniden tarih sahnesine...

Ve Almanlar her tarih sahnesine
çıkışlarında ilk iş olarak Belgrad’ı
bombalarlar...

Sırplara özel bir düşmanlıkları vardır. O
yüzden Time’ın “Sırpları cehenneme
gönderin” kapağı manidardır...

Bombardıman sanatında insanoğlu bu 19
senede daha da ustalaştı... 

19 Sene önce bugünlerde ben çocukken,
Batılı entellektüeller teknolojik gelişme ile
hedefi görmeden vuran savaş uçaklarının,
bilgisayar oyununa dönen savaşın etiğini
tartışıyordu... “Sanal savaş” diye bir de
kitap yazıldı bu durumu anlatan. 

Hatta, yıllar sonra yaptığım araştırmalarla
öğrendim ki bilgisayarlardaki savaş
oyunlarını üreten software şirketleri ile
savaş teknolojilerinin software’larını üreten
şirketler aynıymış... Çocuklarınızın
oynadığı savaş oyunlarını Irak, Yugoslavya,
Afganistan, Filistin, Libya, Yemen,
Suriye’deki katiller üretiyor... Bugün de
“Afrin zaferi”nin İnsansız Hava Aracı
mucizesi olduğunu söylüyor Türk
sömürgeciliği Belgrad bombardımanından
19 sene sonra...

Suriye bir ulusun yaşayabileceği en
büyük yıkımı yaşadı. 19 yılda kazandığı
savaş deneyimi ile emperyalistler Belgrad’ı
yıkamadıkları kadar yıktılar Suriye’yi...  

Bugün yaşadığımız dünyayı bir noktada
açıklayan, 1999 sonbaharındaki Annan
Doktrini’ni tamamlayan 2001
sonbaharındaki Bush Doktrini’dir...

11 Eylül’den 3 gün sonra 14 Eylül’de
Amerikan Senatosu bir karar aldı: “... terör
eylemlerini planlayan, bu eylemlere izin
veren, yardım eden ve bu suçları işleyen
ULUSLARA... gelecekte yine bu
ULUSLAR tarafından Birleşik Devletler’e

karşı gerçekleştirilebilecek uluslararası
terörist eylemleri önlemek için...”

Başından-sonundan kısalttım bu kararı
vurguyu öne çıkarmak için: ABD
emperyalizmi 11 Eylül’ü bahane ederek
ezilen-mazlum ulusların ulus olma haline,
ulusal birlikteliğine, “ulus” fikrine savaş
açtı o gün...  

Çünkü emperyalist burjuvazi ezilen
ulusların örgütlülüğünün nasıl bir tehdit
olduğunun farkındaydı. Ulusları dağıtarak
cemaatleştirmeye ve kabileleştirmeye karar
verdiler... 

O gün IŞİD’in temelleri atıldı. Ulusu
ortadan kaldırırsanız geriye çeteler kalır
çünkü...

1999’da Annan’ın ortadan kaldırdığı
“ulusal egemenlik”ten sonra 2001’de Bush
“uluslar”ı ortadan kaldırmaya karar
vermişti. Bunların devamında 2003’te
sömürge valisi Paul Bremer yayınladığı
kararnamelerle Irak’ta devleti lağvetti.
Oradan da IŞİD’e varıldı...

Ulusal egemenliğin, ulusun ve devletin
ortadan kaldırılması derken, ABD ve
AB’nin doğusu kabileleştirildi...  

Tek değişen şey şudur bunca senede:
Meşhur Time dergisi “Araplara ölüm”
kapağı atacak kadar gerizekalı değil
bugün...

Uluslararası emperyalizmin medya
tekelleri Körfez, Halepçe Kürt soykırımı,
Yugoslavya, Afganistan, yeniden Irak,
Lübnan, Libya, Suriye, Yemen savaşlarıyla
ve her yaz  ve her mevsim biraz daha yok
edilen Filistin’deki işgal harekâtlarıyla çok
şey öğrendi. “Sırpları cehenneme gönderin”
gibi bir başlık atmak istese de atmaması
gerektiğini öğrendi tetikçi medya; saman
altından yangın yürütmesi gerektiğini
öğrendi...

Hiçbir şey yazmamasının yalandan daha

da güçlü olduğunu öğrendi “Sırpları
cehenneme gönderin” diyen medya.
Afganistan’da sınır tanımayan doktorların
hastanesini “yanlışlıkla” vurduğu zaman
ABD, “özrü”nü hemen kabul edip
meselenin üstüne gitmeyen medya,
sessizliğin yalandan güçlü olduğunu gördü.
Yalan söyledikleri zaman göze batıyorlar
çünkü... 

Erdoğan istibdadının 19. yüzyıldan kalma
İngiliz sömürgeciliğinin yöntemi olan
“gambot diplomasisi” ile Doğu Akdeniz’de
estirdiği terör karşısında yapılan
açıklamalara bakıyorum...

Yemen’in, Suriye’nin Libya’nın, Irak’ın,
Afganistan’ın ulusal egemenliğini
tanımayan devletlerin açıklamaları...

Kahkaha atıyorum bu ikiyüzlülük
karşısında!

Kıbrıs’ın egemenliğine saygılıymışlar...
“Rus hükümeti Kıbrıs’ın egemenlik

haklarına saygı duyduğunu ve tüm hak
ihlalleri karşısında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
yanında olduğunu bildirir. Ayrıca
Moskova’nın Kıbrıs tezi değişmemiş olup
“tek uluslararası kimliğe dayalı bir Kıbrıs”ı
savunmaktan vazgeçmiş değildir...”

“İngiliz hükümeti Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
uluslararası anlaşmalardan ve hukuktan
kaynaklanan haklarını ve münhasır
ekonomik bölgesindeki faaliyetlerini
destekler. Kıbrıs’ın egemenliğine zarar
veren bütün eylemleri kınar...”

“İtalya verdiği sözlerin arkasındadır...”
“Fransız hükümeti Fransız horozu ile

Kıbrıs muflonunun kardeşliğinin
garantörüdür...”

“ABD Kıbrıs’ın her zaman yanındadır!”
“Kıbrıs Cumhuriyeti ABD’nin

desteklerine her daim minnettar
kalacaktır...”

“Kıbrıs Cumhuriyeti, AB üyelerini
Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal eden
eylemlere karşı pratik olarak desteklemeye
çağırır...”

“Brüksel’den yapılan açıklamaya göre...” 
Hepsi Kıbrıs’ın arkasındadır!
Dünya haritasını altıma serip açıklama

yapan bütün başkentlerin üzerine
sıçabilirim, o kadar saygı duyuyorum
uluslararası hukuklarına... 

Sırbistan’ın egemenliğinin bombalandığı
günden bugüne ne değişti ki Kıbrıs’ın
egemenlik haklarına saygı duyuyorlarmış?

Körfez’den Afrin’e uluslararası hukuka
aykırı bütün savaşlardan uluslararası
hukukun bir halta yaramadığını öğrendik...

19 yılda ve öncesinde yaşadığımız bütün
savaşlar uluslararası hukuka aykırıdır.

Bir önemi var mı bunun?
Bu satırların yazarı için hiçbir önemi yok!
44 yıldır biz işgal altında uluslararası

hukuktan ne gördük ki bundan sonra
görelim...

Kıbrıs’ın egemenliği ve bir doğalgaz
barışı için 6. Filo’ya güvenenler, şimdiden
kendinize gelin...

Suriye’nin Lübnan’daki askeri varlığına
“işgal” deniyordu. Irak’tan sonra sıranın
Suriye’ye geldiğinin söylendiği günlerde
ABD “çık” dedi, Suriye ordusu apar topar
çekildi Lübnan’dan...

Rumlar sevindiler o günlerde. ABD “çık”
diyecekti Türkiye’ye; Türkiye de
Suriye’nin arkasına bile bakmadan
Lübnan’dan çekildiği gibi çıkacaktı
Kıbrıs’tan...

O günlerde yine bugün yapılan
“uluslararası toplum Kıbrıs’ın arkasındadır”
sözleri gibi anlamsız sözler ediliyordu.
Kıbrıs hükümeti Suriye’nin çekildiği gibi
Türkiye’nin çekilmesini beklediği yönünde
açıklamalar yapıyordu. ABD cevabını
verdi: “Türkiye Suriye değildir!”   

Uluslararası hukuktan hâlâ beklentisi
olanlar varsa diye yazdım bu yazıyı...

Yanlış garda yanlış treni beklemeyin...
O tren gelmeyecek!

dünya kazan devrim kepçe

Aziz ŞAH

19 sene önce çocuktum ve Belgrad
bombardımanını izliyordum…

25 Mart 2018 Pazar
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Rüzgara Karşı

Bülent Tümen

SAVAŞA KARŞI BARIŞTAN YANA…
İyi günler, iyi Pazarlar sevgili okurlarım; saatlerinizi 1 saat ileriye

almayı unutmayın…
Zaman, çok önemlidir insan hayatında…
“Geçen bir saniyeyi, milyonlarca lira ödeseniz dahi, geri

getiremezsiniz!” derdi, Bayraktar Ortaokulu’ndaki İngilizce
öğretmenimiz Orhan Seyfi Arı…

İnsanoğlu çocukken, bu sözü değerlendiremez derler… Doğru
mu, değil mi? karar veremedim…

Ancak gurbete gidince, bu sözün anlamını çok daha iyi
anladım…

Yaz geldi sanki baksanıza, önceki gün hava sıcaklığı 30 derece
santigrat’a kadar çıktı…

Günler de büyümeye başladı, tam da erguvanların çiçek açtığı
günlerdeyiz…

Bir vesileyle arabamla Lefkonuk (Geçitkale)
köyüne gitmem gerekti… Vakit de öğleden hemen
sonra olduğu için, mecburen otomobilin klimasını
çalıştırdım bu yıl ilk kez…

***
Bu sıcak havalar, memleketteki siyaseti da

vurdu…
Suriye’nin Kuzeyi’nden gelen sıcak dalgası ile

‘Bahar’ havasının sıcaklığı birleşti…
Hatta daha çıkarılmadan, doğalgazın sıcaklığı bile sezilmeye

başladı…
Avrupalılar Birliği liderleri Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de

doğalgaz araştırmalarına müdahale etmesini, sert bir şekilde
kınadılar…

Türkiye Dışişleri sözcüsü:
Avrupa, Kıbrıs sorununa taraf oldu dedi, “Güney Kıbrıs’ın” ve

Yunanistan’ın tarafını tuttuğunu, değerlendirdi…
KKTC’nin Başvekili Tufan Erhürman da, bu sözlerin ardından: 
“Kıbrıs’ın çevresinde bulunan doğalgazın üzerinde Kıbrıslı

Türklerin hakları vardır, Rumlar Kıbrıs Türkünün siyasi iradesini
çiğniyor!” dedi…

Ekonomi haberleri de, çok sıcak oldu hem memleketimizde, hem
de Türkiye’de…

TC Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün uyardı:
“Faizlerin yükseleceği bir döneme giriyoruz, mümkünse borç

almayın!”
KKTC’de de, sesler yükselmeye başladı…
“Borçlar ödenemez hale geldi” diyor bazı sendika sözcüleri ve bazı

iş insanları…
“Kepenkler bir bir kapanacak” diyor, bazı ticaret erbabı…
Hepsi birden, “Devlet tedbir almalı!” diyorlar…
Devlet dedikleri de KKTC…
Sanki da KKTC’nin hükmü, ya da kendi parası var da, tedbir

alacak…
Paranın değerini, ya da ekonomi yönetimini, acaba nasıl

yapabiliriz bu statükoda? 
Unutuyorlar tüm siyasi gerçekleri, ya da unutalım istiyorlar!
Bu kapitalist dünyada, bankalarımızı bile uluslararası

denetçilerin kontrolüne vermeyi dahi kabul edemeyen bir idareden,
bunu yapmasını bekliyorlar…

Gerçek, on yıllardır değişmedi maalesef Türkçe konuşan
Kıbrıslıların yaşadığı bu topraklarda… 

1963 Aralık ayından beridir, yaşadığımız toprakları Kıbrıslılar
yönetmiyor!

***
On yıllardır, çok bir farklılık olmamakla birlikte, yönetenlerin

kimler olduğu halk tarafından da biliniyor…
Örneğin, çocuk oyun parkları dün nerelere yapılıyordu? 
Şimdi acaba nerelere yapılıyor?
1960 Yılında yapılan çocuk parkları, salıncaklar ve kaydıraklar

Lefkoşa’da ‘Millet Bahçası’ndaydı… Tavus kuşu bile vardı
oralarda…

İdare millette, yani Kıbrıslılardaydı o dönemde… 
Çocuk parkları, üçlü karargâh askerlerinin kışlası yakınlarına

da yapılmadı, sarı taştan yapılmış eski camilerimizin avlularına
da…

*** 
1964 Yılı sonrasında çocuk parkları, salıncaklar, kaydıraklar,

Mücahitler Parkı’nda ve bölüklerde oluşturulmaya başlandı…
Sancaktar Kale Bey’in Parkı, bugün hâlâ rağbette…
İrade de idare de, yeraltından çıkan üniformalılardaydı o

günlerde, ‘Sancaktarlardaydı, Bayraktar’daydı… 
Şimdi, çocuk parkları acaba nerelere yapılmakta?
Bir fikri olan var mı?
Cami avlularına yapılmakta, değil mi?
Zira her idarenin, çocukların dostluğuna ve sempatisine, ayrıca

kendilerine taraf olmasına ihtiyacı var!
Taraftar kazanmak için, elzemdir bu gibi hususlar…
Bir şey daha var bu felsefeyi doğrulayan, yıllar önce onu da yaşadı

Kıbrıslılar, “Camilerin bombalanması” meselesini…
Ve ardından da yazlık sinemalar önündeki gençliğe, çığırtkanlar

marifetiyle “Rumlar Bayraktar Camii’ini bombabaladı!” söylemi
ile toplumlar arası düşmanlığı pekiştirme işlemi yapılmıştı…

Şimdilerde yine birileri, “Tarafını seç!” diyor insanımıza… 
Bizim tarafımız, daima “Savaşa karşı, barıştan yana” olmuştur,

doğrusu da öyle olmalıdır!
İyi Pazarlar, sevgili okurlarım…
Gene gonuşuruk buraşda.  

Hemen soralım. Aşağıdaki
sözler kime ait?

"Bizim Afrin operasyonunun
başından beri desteğimiz malum.
Bu işgal değil terörle mücadeledir.
(...) Oradaki (Afrin'deki) kent

yapılanması, kent
meclisinin oluş-
turulması bizim
önerimizdi. Al-
manya'nın Afrin
operasyonu konu-
sunda farklı bir

tutumu var. Maalesef, ABD,
Rusya orada, onlara ilişkin
Almanya'dan herhangi bir ses
duymadık ama Türkiye teröre
karşı bir mücadele yaptığı zaman
farklı bir ses geliyor. Tabii bunu
biz doğru bulmuyoruz."

İlk cümle dışındaki satırlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin
işgaline ilişkin sık sık
duyduğumuz sözlerine, Avrupa
devletlerine iki yüzlü politikaları
gerekçesiyle attığı fırçalara çok
benziyor. 

Ama bu konuşma ona ait değil.
Bu lafları, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı
Öztürk Yılmaz'ın Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkelerinin Ankara
büyükelçileri için düzenlenen
kahvaltıda yaptıkları
konuşmalardan derledim. 

Alıntılar, Almanya Büyükelçisi
Martin Erdmann'ın Afrin'de
gerçekleşen Zeytin Dalı
Harekâtı'nı "işgal" olarak
değerlendirmesi üzerine Genel
Başkan ve yardımcısının yaptığı
açıklamalardan bazıları.  

Kılıçdaroğlu zaten başından beri
ilan etmişti. AKP'nin, sınır ötesine
asker gönderme izni veren
tezkeresini kabul ederek iktidarın
savaş politikalarını
destekleyeceğini açıklamıştı.

CHP şimdi de, Afrin'e yönelik
işgal operasyonunu ve sınırların
ötesine ilişkin diğer askeri planları
var gücüyle, hem de insan hakları,
sivil ölümleri, işlenen savaş
suçları, yağmacılık gibi ayrıntılara
(!) takılmadan destekliyor.

Kılıçdaroğlu ve yardımcısı
Yılmaz'ın ağzından şimdiye kadar,
orada bombardımana tutularak
katledilen silahsız sivillere,
yaşamları altüst olan o yörenin
insanlarına ilişkin bir tek insani
söz çıkmadı. 

Hatta CHP'nin yetkili
ağızlarının söylemleri AKP ve
MHP sözcülerinin üslubundan
daha keskin.

Afrin için önerileri daha vahim
ve daha ayrıştırıcı. Buram buram
Kürt düşmanlığı kokuyor.

AKP VALİ ATIYOR,
CHP'NİN SESİ ÇIKMIYOR
Bakmayın siz Kılıçdaroğlu'nun

Avrupa Birliği Büyükelçilerine
söylediği laflara. CHP, iktidarın
işgal edilen Afrin için bir kent
yapılanması ve kent meclisi
oluşturması kararını da canı
gönülden destekliyor. "Bu zaten
bizim önerimizdi. Hükümetin bu
önerimizi uygulamasından
memnun olduk" diyor. 

Arkasından Erdoğan'ın Afrin'e
bir vali atanacağına ilişkin
açıklaması geliyor.

CHP bu kararı da, "Ne valisi,
başka bir ülkenin vilayetine biz
nasıl vali tayin edebiliriz?"
demeden destekliyor.

Bu arada valinin, İçişleri
Bakanlığı kadrosundan
olmadığını, ama Türkiye'de
ikamet eden MİT'in güdümünde
ve kontrolündeki bir Suriyeli
olacağını söylemeye bile gerek
yok.

Böylece terörle mücadele diye
ilan ettikleri savaşın, bir işgal
harekatı olduğunu da kabul etmiş
oluyorlar.

Eğemen bir ülkenin toprağını
uluslararası yasaları çiğneyerek
işgal etmek ve orada Türkiye'nin
atayacağı bir vali ile yine
Türkiye'nin kuklası, MİT'in ve
TSK'nın devşirmesi bazı
insanlardan bir yönetim
oluşturmanın başka bir adı yok.

CHP'nin başından beri
savunduğu formül bu. Ama buna
rağmen Kılıçdaroğlu, "Türkiye
Afrin'i işgal etmedi" diyebiliyor.

Oysa biliyoruz, daha önce,
"TSK ve ÖSO Afrin şehir
merkezine girmemeli" demişti.
Ama hem Erdoğan'dan ve
muhtemelen hem de devletin
içinden gelen sert tepkiler üzerine
bir daha bundan söz etmez oldu. 

Kılçdaroğlu daha sonra CNN
Türk'te katıldığı bir programda bu
konuya ilişkin soruya verdiği
cevapta, "Afrin merkezinde
yaşanacak çatışmalarla ilgili
endişelerini dile getirdiklerini"
belirterek, "Kendi insanımın
burnunun kanamasını
istemediğimiz için bu açıklamayı
yaptım" dedi.

Daha sonra da şunları söyledi:
"Afrin merkezine girerseniz kim
sivil kim terörist ayıramazsınız,
dolayısıyla orduya yönelik pek
çok uluslararası saldırılar olabilir
dikkatli olmak lazım.
Söylediğimiz budur." 

Sonra daha ilginç bir laf etti:
"50 tane Afrin'i bir askerimin

hayatına feda ederim. Benim
insanım niye şehit olsun? Üstelik
ben orayı almaya gitmiyorum, bir
süre sonra zaten geleceğim.
Benim olmayan topraklar için
keşke hiç şehit vermeden bunları
sağlasak."

Kılıçdaroğlı zaten, "Afrin'e
girilmesin" lafını bir daha ağzına
bile almadı.

Artık hangi odaklardan nasıl bir
zılgıt yediyse? 

Tıpkı ne idiği belirsiz ÖSO
militanlarının TSK askerleri ile
birlikte olmalarına karşı çıkışı
gibi.

CHP: ÖSO CİHATÇI
MİLİTANLARDAN

OLUŞUYOR 
Kılıçdaroğlu 29 Ocak'ta bazı

gazete ve TV'lerin Ankara
temsilcilerine şunları söylemişti:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK
ÖSO'nun arkasına gizleniyor.
Peygamber ocağı, kahraman ordu
diyoruz. Ordumuzun
kahramanlığını bir anlamda
ÖSO'ya devretmeye çalışıyoruz.
Niçin kimdir ÖSO? Ordumuz
orada, mücadele ediyor, neden
ÖSO?" 

CHP lideri sözlerine şöyle
devam etmişti: "Ordu ile ÖSO'nun
birlikte anılmasını ben içime
sindiremiyorum, ağrıma gidiyor.
Koskoca Türkiye'nin ordusu ikinci
planda, ÖSO birinci planda. Ne
demek bu? TSK gitmiş mücadele
veriyor, hava desteği var, top

desteği var, yedek orduymuş gibi
açıklama yapıyorsunuz. Biz bunu
eleştireceğiz. Ordu'nun başarısını
bir başkasına ipotek edemezsiniz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Öztürk Yılmaz daha açık konuşup
tehlike uyarısı yapmıştı ÖSO
militanları için: 

"Bunlar nefret söylemi kusan
gruplarla iç içeydiler, (IŞİD'i, El
Nusra'yı kastediyor) yıllarca orada
kanlı savaşı yaptılar ve biz
bunların hepsini biliyoruz. Kimse
gerçeği saklamasın. Cihatçı
gruplardan, radikal gruplardan,
bunlardan hiç kimse bir medet
ummasın. Bunlar oradaki bütün
ahaliye, Türk olsun, Kürt olsun,
Arap olsun, Yezidi olsun, Ermeni
olsun hepsine düşmandır. Bunlar
Selefi bir gelenekten geliyor.
Bunları savunmak bizim
görevimiz olmamalı. Bir ÖSO
seviciliği almış gidiyor. Ya benim
kahraman askerim ÖSO'ya ihtiyaç
mı duyardı? Ne alakası var?"

Sonra ne oldu? Gelen tepkiler
üzerine ÖSO eleştirileri kesildi.
Bir daha da bu konuyu ağızlarına
bile almadılar.

Hatta Afrin'in işgali sırasında
ÖSO militanlarının giriştikleri
yağmalamaya dahi seslerini
çıkaramadılar. Apaçık bir insanlık
suçu olan yağmacılığa karşı tavır
koyamadılar.

Devlete olan saygıları ve
genlerine işlemiş biat anlayışı ne
işgali gördü, ne sivillerin
katledilmelerini, ne de
yağmacılığı.

İktidar ve TSK yağmayı kabul
etmek zorunda kaldı, soruşturma
açacağını yarım ağızla da olsa
açıkladı. CHP'den hala ÖSO
hakkında bir eleştiri duyamadık.

MÜSLİM: TÜRKİYE 3 BİN
IŞİD'ÇİYİ AFRİN'E SOKTU
Bu arada dün Suriye

Demokratik Toplum Hareketi
(TEV-DEM) Dış İlişkiler
Sorumlusu ve PYD eski Eş
Başkanı Salih Müslim, İsveç
Parlamento'sunda yaptığı bir
konuşmada Türkiye'nin 3 bin
IŞİD'çiyi Afrin'e soktuğunu iddia
etti.

Müslim, TSK'nin Rakka ve
Kobane'den kaçmış 3 bin
civarında IŞİD teröristi ile beraber
Afrin'e girdiğine ilişkin ellerinde
belgeler olduğunu da ileri sürdü.

Gazetecilerin sorularını da
yanıtlayan Müslim, "Daha önce
DAİŞ safında savaşanlar şimdi
Türk devleti ile birlikte" dedi.

İktidara söylenecek bir şey yok.
Bunları planlayan, cihatçı,
yağmacı ÖSO'ya 'Kahramanlar
Ordusu' diyen onlar.

Fütuhatçı Kemal ise sesini
soluğunu kesmiş hala Afrin'deki
işgali terörle mücadele
operasyonu zannediyor. Bölgedeki
Kürtlere etnik temizlik yapılmak
isteniyor, cihatçı ÖSO'cular
Kürtlere zulmetmeye başlamış
oralı değil.

Buna 'İşgal' diyen Avrupalı
elçilere devlet ve AKP ağzıyla laf
yetiştirmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu Kürt
düşmanlığının, milliyetçiliğin,
fütuhatçılığın ve savaş
destekçiliğinin oy getireceğini
zannediyorsa fena halde yanılıyor.

Çünkü Türkiye'nin savaşa değil
barışa ihtiyacı var.

Fütuhatçı Kemal Afrin'in işgaline
de yağmaya da ses çıkarmıyor! KORAY DÜZGÖREN

Artı Gerçek

25 Mart 2018 Pazar
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Sistem içi
mücadelelerde zaman ve
şartlara göre pasif
direnişler de gereklidir.
Özellikle kapitalizmin bir
parçası, bireyi olarak
yaşadığımız objektif
koşullar içinde, ekonomik

bağımsızlığımızın olmayışı,  gerek iş aş
ve diğer gereksinmelerimizi karşılamak
adına sistemle içiçe yaşamamız hareketin
daha pasif hal almasına nedendir.
Özellikle  emperyalizmin yeni pazarlama
metodları ve tüketim dayatmalarını da ele
alırsak tüketim ihtiyaçlarının teşvik
edilmesi, giderlerin artırılması, insanların
sisteme olan bağımlılığını da
artırmaktadır. Yine de halk bunu
grevlerle, ya da çeşitli ekonomik sosyal
taleplerle hareketlendirmeye
çalışmaktadır. Burda en büyük görev
demokratik kitle örgütlerinindir.
Sendikalar ve diğer kitle örgütlerinin

görevi halkın ekonomik sosyal
taleplerinden yola çıkarak siyasi
mücadeleyi yükseltmektir. 

Yalnız son zamanlarda neo liberal
akımların işçi barışı adı altında işçi
mücadelesini saptırması sonucu
sendikaların çoğu da bu neo liberal
akımın parçası haline gelmiş ve işçi sınıfı
mücadelesinden sapmıştır.

Grev ve işçi sınıfı bilinçlendirilmesi
yerine sadece ekonomik mücadele
anlayışı ile sendikalar aktif mücadele
değil, pasif mücadeleyi tercih
etmektedirler. 

Her yıl işçi ya da emekçi ile görüşmek
lütfunda bile bulunmadan sendikalar
resepsiyon toplantıları içinde işveren, ya
da hükümet yetkilileri ile ya asgari ücret
üzerinden %’lik artış talepleri ile, ya da
memur maaşları üzerinden %’lik zam
talepleri ile sistemle barış içinde sözde
sendikal görevlerini yerine
getirmektedirler. Oysa grevler ve

eylemler işçi sınıfı  mücadelesinde bir
okuldur, pratik bir deneydir. İşçi sınıfı
hareketinin gelişmesi örgütlülüğünün
artması ve politize olması bu grevlerle
pratik eylemlere dayanır.

Diğer yandan son yıllarda yine
emperyalizmin geliştirdiği bir akım
vardır. Hani şehirlerde, ya da kitlenin
yoğunlaştığı yerleşim yerlerinde gereksiz
ses çıkarması, ya da grev protesto vs gibi
eylemlere gidilmesini önlemek açısından,
adeta bir moda, veyahut insan modeli
geliştirmeler ve sözde komünal yaşam adı
altında bu insanları tamamıyla üretimden,
siyasi mücadeleden uzaklaştırıp tamamı
ile sistem dışı pasif bir yaşama
sürüklemişlerdir. Bu her iki halde de işçi
sınıfı mücadelesine terstir. 

Ne günlük ekonomik mücadeleden, ne
de siyasi mücadeleden vazgeçemeyiz. İşte
işin bu noktasında her iki ucu
birleştirecek olan ve organize edecek olan
devrimci harekettir. Her ne kadar sistem

içi tedbirler alınsa da, ya da  ekonomik
gelişmelere karşın yeni bir kültür anlayışı
oluşsa da devrimci hareket üretim
ilişkilerinin uzlaşmaz çelişkilerinin
oluşturduğu bir siyasi yapıdır. Kısacası
sistem ne kadar engellemeye çalışsa da
uzlaşmaz çelişkiler devrimci hareketi
besleyen ve oluşturan neden ve sonuçtur. 

Bütün bu çelişkilere karşın hareketin
yavaşlaması, pasifleşmesi, ya da
durgunlaşması belirli dönemler dışında
yani olağanüstü durumlar dışında tamamı
ile bir sol sapmadır. 

Mücadele yerine sözde komünal yaşam
deyip bir kenarda eski hippi kültürünün
devamı olarak yaşamak veya
mecburiyetten deyip ekonomik
ihtiyaçlarımız içinde zincirlenmiş köleler
olarak pasif kalmak... 

Sendikaların aktif mücadele yerine
egemenlerle %’lik üzerinden maaş
pazarlığı yapması  sadece sol sapmadan
başka birşey değildir.

PASİF DİRENİŞLER VE DEVRİMCİ HAREKET…Bağımsızlık cephesi

Özay Hüseyin KURTDERE

Benny Rasmussen- Lurucina'da Danimarka BM askerleri Yıl 1964-65

Mahmut Anayasa
Sen Başbakan

mısın, Polis Basın
Subayı mı? Bana
Polis Genel
Müdürünün sana ne
dediğini değil, senin
ne düşündüğünü ve
ne yapacağını anlat...
Sorular gayet net:

1- Afrika'yı linç
girişimi ve Meclisin
damına bayrak çekme
olayında polis neden
anında tutuklama
yapmadı?

2- Nevruz
kutlamalarında niye
anında tutuklama
yaptı? 

3- Her iki olayda da
Ankara'nın parmağı
olma olasılığı nedir?

4- Selahattin
Demirtaş'ın "Seher"
kitabı Türkiye'de
yasak değilken bizde
yasak yayın mı?

5- Resmi olarak
KKTC'de yasaklanan
kitap var mı?

6- "Polise
mukavemet" suçunun
kapsamı nedir?

7- Afrika linç
edilirken polisin
müdahale etmemesi
"Polisin
mukavemetsiz"
kalması suçu doğurur
mu?

Bülent Kanol
Siz ekonominizin çok güçlü olduğunu iddia edebilirsiniz..

Bunun için da çeşit göstergeye başvurabilirsiniz ama nihayetinde
paranızın değeri gerçeğe ayna tutar... Büyüme rakamını
yönlendirebilir ama paranızın değerini sadece izleyip kabul
edersiniz... Ve o değer ekonomimizin gerçek gücünün
ölçüsüdür!

Salih Olgun
Newroz, demirci Kawa' nın zalim Dehak'

a isyan ateşini tutuşturduğu gündür. Newroz,
halkların özgürlüğe olan umudunu taşıyor ve
tarihin karanlık yüzünü serhıldanlarla
aydınlatıyor. Bu başkaldırı ve zalimleri
yakan ateş son yıllarda daha fazla dağı,
meydanı ve daha fazla alanı aydınlatıyor.
Yeni Dehak’lar ateşi söndüremiyorlar ve
özgürlük ateşi yeni Dehak'ları da yakıp daha
da gürleşecek. Din, dil, ırk, cins farklılığı
gözetmeksizin tüm emekçilerin birlikte
kavgasının yolunu aydınlatacaktır.

Hasan Ulaş Altıok
KENDİNE GEL KIBRISLI, OYUNA

DEĞİL!
Adamızın etrafında doğal zenginlikler olmasa

“keşke Kıbrıs Sorunu’nu çözebilmek için
gerekli paramız olsa da Kıbrıslılar olarak
kimseye muhtaç olmadan bu sorunu
çözebilseydik” diyerek ağlayacaktık. Şimdi
sorunun parasal kısmını çözmeye yetecek doğal
kaynağımız olduğunu öğreniyoruz! Ama bu
sefer de bu zenginlikler yüzünden herkesin
müdahalesi ile nerdeyse kapışıp ağlayacağız!
Kendine gel Kıbrıslı, oyuna değil!

Mehmet İnanç Turan
KOMÜNİSTLER VE SİYASET
Tarihi araştırın. Tarihin

komünistlere zulüm yazdığı en kötü
dönemlerde bile, bir komünist
siyasetçinin yalan konuştuğunu
gösterebilir misiniz?

İnanmadığı bir şeyi savunduğunu
gösterebilir misiniz?

Halkın oyunu almak için bugün
savunduğunu, yarın inkar ettiğini
gösterebilir misiniz?

Hiçbir tarihçi bunu gösteremez.
Niçin biliyor musunuz?
Komünistler görüşlerini saklamaya

tenezzül etmezler.
Beyinleri hangi düşünceleri

üretiyorsa, sözleri de odur.
Komünistlerin siyaseti ilkeseldir,

siyaset rüzgarına göre değişmez.
Bir de bakın burjuva siyasetçilerine!
Bir gün söylediklerini ikinci gün

inkar ederler.
Halkın oyunu almak için yalan

söylerler.
Dün düşman olduklarıyla bugün

dost olurlar.
Ya da tersi!
İlkesizdir burjuva siyasetçileri!
Örnek vermem gerekmez ama, yine

de vereyim.
Şu MHP'nin, AKP’ye dün söylediği

küfürlerle, bugün yaptığı övgüleri bir
karşılaştırın.

Mideniz bulanıyor değil mi?
İşte , burjuva siyaset böyle!
Burjuvazinin ahırı olan siyasette,

ikiyüzlü burjuva politikacıları
birbirinin pisliğini örterek halkın
önüne çıkarlar.

Hepsi kemiksizdir!
Komünistler öyle değildir işte!
En doğru politika ilkeli politika

derler, çıkar ve güç ilişkisine göre
boyunlarını sağa sola bükmezler.

Darağaçları bile onları bu ilkeli
siyasetten döndüremez.

Canlarını verirler, Denizler-İbolar -
Mahirler, 78'in 17 kahramanları gibi.

Sözlerini vermezler!
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Günün Manisi Kitap Dünyası Özdeyişler Tadımlık

Emine Hür
Sıkı değilsin madem
Güzele duyma özlem

Söz vermek ciddi bir iş
Sözde durmak bir erdem

“İnsan yaratılıştan iyidir.
Kötülüğe yönelişi, dış

etkenlerdendir.”
Lu Wang

Gitsem de her yerde biraz vardır
Hatırda zamansız bir plak
Bir otel kapısı, biraz istasyon
Vardır o seninle birlikte olmak
Buluşur çok uzaktan ellerimiz
Ve nasıl gözgözeyiz ansızın bir infilâk

Edip Cansever
“İnfilâk” adlı şiirinden

Yeni Evrenin
Devrimleri
Yeni Dönem
Yayıncılık 

Setenay Berdan
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Mizahistro
GURKUDA EXPRES / AE Production (mizahistro@gmail.com)

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs
Türkü’nün refaha ve huzura
ermesi için bir çözüm olamaz ?
A. Etin kilosunun 20 TL ye
düşmesi
B. Benzinin litresinin 3 TL ye
sabitlenmesi
C. Herkesin memur yapılması
D. Arsasız ,kredisiz insan
kalmaması
E. KKTC’nin Amerika’nın eyaleti
olması
F. Seyir halinde cep telefonunun
serbest   olması
G. Camdan portakal gabuğu
savurabilme
H. Herkesin en az bir günlüğüne
Makam sahibi olması
J. Devlet katkısıyla herkesin araba
ve     telefonlarının yenilenmesi

ŞİİR KÖŞESİ
Bana bağlıdır polis
Ne yoğurtmuş halis
Pipimde çıktı varis
Zımba etmiş Cialis

xxx
Kim gelse değişmez

Vaatler yerine gelmez
Şehitler ölmez vatan

bölünmez
Aç da kalsak bu

değişmez        

HAFTANIN
SÖZÜ

“Anavatanla tam
bir uyum ve
mu-tabakat
içindeyiz” …
(Bürokratik

Hipokrat Yemini)

AKŞAM AJANS

SABAH AJANS

BURAM BURAM KIBRIS

Girne-Lefkoşa yolunun yenilenmesi sürecinde yaşanan ciddi trafik
sıkışması ,bazı araçların kaza yapması ve bozulması da eklenince
cehennem yerine dönüştü.Ambulansın mecburen tamir yapılan kısımdan
sallana sallana hastaneye gitmesi nedeniyle, iki hasta hayatını
kaybederken,bir hastanın da sol böbreği fırlayarak Boğaz piknik alanına
savruldu.Orada kebap yapan bir vatandaşın böbreği şişe dizip mangala
koymasıyla ,böbreği geri alma şansı kalmayan hasta, aşırı üzüntüden
kalp krizi geçirerek öldü.Ayni saatlerde trafiğin uzun süre durmasından
faydalanan iki sürücü, araçlarından inerek bir ağaç altında ilişkiye
girdi.Orada nöbet tutan askerin dayanamayarak silah zoruyla ilişkiye
katılmasıyla üçlü ittifak sağlandı.Olayı izleyen bir sürücü de karısına
yüzüğü fırlatarak “Yeter artık senden usandım.Bak adamlar hayat
yaşıyor.Fantaziyle genç kalıyor.Senin gibi muşmulayla yaşayamam artık”
diyerek arabadan çıkıp, koşarak ağaca doğru gitti.Para teklifiyle dörtlü
koalisyonun sağlanması ile ilişki ilginç bir hal aldı.Bu arada gicimiş
şöförlerin yolda kalan araçları nedeniyle bekleyen araçların, ertesi gün
Lefkoşaya ulaşması ülkede şok etkisi yarattı.

Ali :   Gardaş haftaya bekarlığa veda
partim var.Davetlisin.
Ozy :  Sen evli değilmiydin be gardaş ?
Ali :   Geçen sene boşandıydım yahu
duymadın.
Ozy :  Haçanda buldun birini da
evleniyon.Hem sana taktığım çeyrek
altın gümbürtüye gitti desene.
Ali :   Gardaş giden altın olsun. Az kalsın
tımarhanelik olayım bu garıyla.
Ozy : İkinci veda partine gelelim
gelmesine de senin bu uçkur durumun
bizi masrafa soktu. Bir altın, iki meyhane
parası. Ee gene ayrılırsan?

Ali :  Be Ozy memlekette durum
bu.Bana özgü değil.Eski başbakan bile
hesabı şaşırttı.O zaman sen vedaya
gelme, düğüne gel. Bir 50’lik at da yeter.
Ozy :  Yani habire veda eden, habire
hoşgeldin den.Gerçekten kafayı yedin
sen.
Ali  :  Aradığımı bulamıyorum ki.
Evlenmeden de anlaşılmaz guduz galsın.
Keşke 3 ay deneme süresi olsa bu işte
da. Proforma fatura gibi.
Ozy :  Ebenin çifte öreggesi be Ali. Sana
iki zenci bir de eşşek yollaycam
mamırlayasın.  

Türkiye’de gazeteciliğin yerle bir
edilmesi, farklı fikirlerin,muhalif seslerin
susturulması ,sebebsiz yere insanların
hapse tıkılması nedeniyle, ülkede olan
biten aksiliklerin gizlenmesi ve
üzerlerinin örtülmesi hızla devam
ediyor.Sivas’ta röportaj yapan bir
gazeteciye isminin saklı kalması
koşuluyla demeç veren bir vatandaş
“İstiklal marşımızı kimseye yedirmeyiz.
Biz Atatürkün askerleriyiz”
açıklamasında bulundu. Gazetecinin
oyalayarak orada tuttuğu vatandaş,10
dakika içinde tutuklanarak en yakın

cezaevine gönderildi. Herhangi bir
davanın da görülmeden ,sözlü kararla
müebbet hapislik verilen vatandaş,
sorgusuz sualsiz içeri sokuldu.Öte yandan
bahçesinde budama yapan CHP Lideri
Kılıçdaroğlu’nun omzuna konan
Güvercin ,kameralardan takip edilerek
Sultanahmet Camisi üzerinde bulunarak
tutuklandı.Feto suçlamasıyla içeri atılan
Güvercin ,ilk çıktığı mahkemede verilen
kararla “Kesilmesi ve Suriyeli
göçmenlere yemek olarak verilmesi”
karara bağlandı.  
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KLASİK OTOMOBİLLER
MAĞUSA NAMIK KEMAL

MEYDANI’NDA 
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk

etkinliği olan 8.Tekerlekler Cirilensin Klasik
Otomobil Gezisi’ni, yarın Lefkoşa Surları
içerisinde yaşayan risk altındaki küçük çocuklar
yararına bugün düzenliyor.

Dernek’ten yapılan açıklamada, Başbakanlık
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu
işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlikte,
Lefkoşa’dan 13.00’da çıkacak olan araçlar,
17:00’e kadar Gazimağusa Namık Kemal
Meydanı’nda olacak. Meydanda çeşitli
etkinlikler yer alacak.

Pekur Ltd ana sponsorluğundaki faaliyet,
Gazimağusa Belediyesi, Capital FM ve Tekin
İletişim katkılarıyla yapılacak. 

Araçların sergileneceği Gazimağusa Namık
Kemal Meydanı’nda,  Komisyon tarafından
Şubat tatilinde risk altındaki çocuklara yönelik
düzenlenen sanat kampına katılan Lefkoşa
Surları içerisinde yaşayan çocukların yaptığı
resimler de satışa sunulacak. Satıştan elde edilen
gelir de bu risk altındaki çocuklara yönelik
kullanılacak.

HER DAİM DOSTLAR’DAN
MİM SANATI EŞLİĞİNDE

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ…
MAĞUSA HAMAMLARININ
RESTORE EDİLEREK KULLANIMA
SUNULMASI TALEP EDİLDİ

Her Daim Dostlar, ülkenin tarihi ve kültürel
değerlerinden Mağusa hamamlarının restore
edilerek kullanıma sunulması talebiyle etkinlik
düzenledi.

Verilen bilgiye göre bu sabah yapılan
etkinlikte, önce sanat tarihçisi Yusuf Örs hamam
kültürü ve Kertikli Hamam konusunda bilgi
verdi. Ardından pandomim sanatçısı Baran
Özdural, mim sanatını kullanarak gösteri yaptı.

Baran Özdural ve Yusuf Örs’e, farkındalık
etkinliğine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür
eden Her Daim Dostlar Başkanı Yusuf  Şentuğ,
tarihi ve kültürel değerlerin atıl durumdan
kurtarılarak yeniden yaşama katılmasıyla ilgili
taleplerini yinelemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Şentuğ, bunun için bugün, hem sesli olarak,
hem de vücut dilini kullanarak anlatım yapan
mim sanatı ile bu isteklerini seslendirerek dile
getirdiklerini söyledi.

EMAA KIŞ DÖNEMİ ÇOCUK
KURSLARINDA YAPILAN

RESİMLER SERGİLENİYOR
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Akdeniz

Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ile işbirliği
halinde düzenlediği Kış Dönemi Çocuk
Kursları’nda yapılan resimlerden oluşturulan
sergi, önceki akşam ziyarete açıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, açılışa LTB
Başkanı Mehmet Harmancı ve EMAA Başkanı
Zehra Şonya da katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açılışta
yaptığı konuşmada, bu işbirliğinin çok güzel
sonuçlar ürettiğini, çocukların gelişim sürecinde
nasıl bir katkı koyduklarını yakinen gözlemleme
şansı bulduklarını ifade etti. 

Başkan Harmancı, artık bu salonlara
sığamadıklarını, bu yüzden de yeni yerler
kiralama ve buralarda gerek EMAA, gerekse de
farklı sivil toplum kuruluşları ile çeşitli eğitimler
yapmayı düşündüklerini dile getirdi.  

Başkan Harmancı kursiyer çocuklara, Lefkoşa
Gezi Treni ile gezinti sözü verdi.

ÇOCUKLARI İSTİSMARDAN
KORUMA EĞİTİMİ 

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi,
çocukları istismardan korumaya yönelik eğitim
çalışması gerçekleştirecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
Girne Belediyesi Basın Birimine yaptığı
açıklamada, çocuk istismarının kabul edilebilir
olmadığını, güvenli bir kent yaratma çalışmaları
kapsamında, kentin karanlık noktalarının
aydınlatıldığını, zabıta kadrosunun artırıldığını
ve işyerlerine kamera takma zorunluluğu
getirildiğini söyledi. 

Güngördü, Girne Belediyesi Danışma ve
Destek Merkezi’nde,  kadına ve çocuğa yönelik
şiddet ve istismarı önlemeye yönelik farkındalık
ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacağını, insan
hak ve güvenliğinin yaşandığı, huzurlu, çocuklar
için güvenli bir kentin en büyük arzusu olduğunu
söyledi.  



Soldan Sağa
1-Takatsizlik,
dermansızlık. 2-
Tespihlerin baş tarafına
geçirilen uzunca parça.
Eski dilde “Yıldırım”. 3-
Sanma, sanı. Barbunyaya
benzeyen bir balık. 4-
Namus. Taze olmayan
ekmek için kullanılır.
Amerikyum’un kısaltması.
5-Parlak ve saydam bir
çeşit taş. Gözü
görmeyen, kör. 6-
Herhangi bir sayıda olan
şey, tane. Ülkemizde de
satılan bir deterjan
markası. 7-Buyurmak.
Ters okunuşu “İridyum’un
kısaltması”. 8-Erişmiş, ele
geçirmiş, başarmış.
Ulaşım yollarının yayalar
ve her türlü taşıt araçları
tarafından kullanılması,
seyrüsefer. 9-Alfabenin
10 ve 28. harfleri. Ağır bir yükü,
özellikle alt tarafında yapılacak bir
çalışmada taşıtların yerden
yükselmesini sağlayan alet. 10-Azalar.
Şimdi, şu anda. 11-Vurgusuz şart eki.
Ters okunuşu “Soluk borusu”.
Sodyum’un kısaltması.

Yukarıdan Aşağıya
1-Tiyatro yönetmeninin belli bir oyun
içinde oyuncuları düzene alması ve
onları oyuna uygun bir uyum içine
sokması için yaptığı hazırlık. Harekatın
yürütülmesi için gerekli birliklerin, her

türlü gereçlerin tamamlandığı,
teçhizatın toplandığı, dağıtıldığı bölge.
2-İz, belirti. Çatılarda iki eğik yüzeyin
birleştiği bölüm. 3-İnsan ve hayvanlarda
yaşamayı sağladığına ve ölümle
vücuttan ayrıldığına inanılan madde
dışı varlık. Eskiden yabancı ülkelerden
kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen,
alınıp satılabilen, her konuda
efendisinin isteklerine bağlı bulunan
genç kadın. 4-Amerikyum’un
kısaltması. Değer, fiyat, kıymet. Harf
okunuşu. 5-Güzellik, incelik. İçine su
veya başka bir içki karıştırılmamış içki.
6-Usanç anlatır. Türk Mukavemet
Teşkilatı’nın kısa yazılışı. Radyum’un
kısaltması. 7-Boş bir yere insan
yerleştirme. Bir işi yapabile gücü,
kudret, iktidar. 8-Eski dilde “Çoğaltan,
artıran”. Kiraya verilerek gelir getiren
ev, dükkan gibi mülk. 9-Kaynağı
mitolojik çağlara dayanan kirişli bir
çalgı. Aktinyum’un kısaltması. Afrika ve
Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan,
çok iri, kalın derili hayvan. 10-Ters
okunuşu “Anlam bakımından
birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine
bağlar”. Amerika Birleşik Devletleri
vatandaşı olan kimse. 11-Ayrı türden
olan öğelerin karıştırılmasıyla oluşmuş.
Ortodokslarda İsa, Meryem veya
ermişlerin tahta üzerine mumlu ve
yumurtalı boyalarla yapılmış dini
resimlerine verilen ad.

DÜN Nöbetçi
Eczaneler

Lefkoşa
Yonca Hatipoğlu

Eczanesi: Şht. Ecvet
Yusuf Cad. Kızılbaş

Kilisesi Yanı Tel:2280606
Gizem Behlül Eczanesi:
Atatürk Cad. Saykal Apt.

No:29/A Gönyeli
Tel:2234575

Mağusa
Tanya Salimer Eczanesi:

15 Ağustos Bulvarı
Baykal Tel:3669988

Ayşe Özbeycan
Eczanesi: Topçu Bulvarı

No:18/A Tel:3656838

Girne
Sertaç Eczanesi:

Kurtuluş Cad. Yılmaz
Sami Apt. No:1/B

Öğretmenevi Karşısı ve
Tel:8159067

Aşar Karaoğlanoğlu
Eczanesi: Karaoğlanoğlu,

Tel:8223885

Güzelyurt
Sercan Avcı Eczanesi:
Şht. Raşit Osman Sok.

No:2/E Beşyol
Tel:7144894

İskele
Selin Eczanesi: Şht.

Mustafa Orhan Cad. No:5
Tel:3712856

BULMACA

Dünün çözümü

Hazırlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

DOLAR                 EURO                 S.T.G.  

DÜNKÜ SERBEST PİYASA 
DÖVİZ KURLARI

ŞŞeenneerr LLeevveenntt

 2. sayfada

POLİSİN HİMAYESİNDEKİ
TAŞLI SALDIRIDAN SONRA…

AçıAçı
TARİH: 24 Mart 2018 Cumartesi YIL: 17  SAYI: 5931 FİYATI: 3 TL İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Türkiye’nin Afrin’deki planları Kıbrıs’takinden farklı

AB Türkiye’ye Akdeniz’deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı ya, Tufan Erhürman’a göre Kıbrıs Türk
halkının iradesinin çiğnenmesi demekmiş bu! Sen siyasi iradeni önce Türkiye’den almaya bak Tufan!

 Türkiye’nin Kıbrıs ile Afrin fethi arasında pek çok benzerlikler olmasına rağmen, Afrin’de farklı bir
uygulamaya gidiliyor. Afrin ile ilgili planlarını açıklayan Tayyip Erdoğan, “Birkaç gün içinde başta vali
olmak üzere yerel yönetime ilişkin atamalar yapılacak. Afrin’de hem güvenlik, hem de yaşam koşullarıyla
ilgili restorasyon çalışmaları başladı” dedi…
 Afrin’deki yağma konusunda ise Erdoğan, “Özgür Suriye
Ordusu Kuvvetlerinin şehirde yağma yaptıklarına ilişkin
iddialar üzerine inisiyatif alıyoruz. Kolordu komutanımız bu
konuda gerekeni yapacak” diye konuştu…

 “ÖSO şehitlerinin yakınları ile ilgili de bir şey
yapmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, şehre atanacak
vali ile yerel yönetim hakkında da bilgi verdi…

3. sayfada

Kıbrıs’a elçi
Afrin’e vali

Mal beyanı süresinin 2 hafta önce dolduğunu söyleyen Erhürman mal varlığını açıkladı…  7.sayfada

NEREYE 
GİTTİ?

BİR GECE
ANSIZIN…

NERDEN
BAŞLAMALI,
NASIL
BİTİRMELİ?

İLKOKULA
AYSOZOME-
NO’DA
BAŞLADIM

Ali Osman Mehmet Levent Aziz Şah İbrahim Aziz

İşgal altında 
İCAZETSİZ 

yazılar...

Mal 
beyanı

Ali Kişmir
 8. Sayfada

İSYAN KAPIDA

Dolgun Dalgıçoğlu 
 7. Sayfada

ÖNCE KENDİNE
BAKACAKSIN...

“YURT”-
SEVERLER VE
YURTSEVERLER

Halil Paşa

Cratos kaybetti
“Beleşe deniz” davası kazanıldı
 2015’te açılan dava davacılar lehine sonuçlandı 3.

sayfada

Mahmut Anayasa
 5. Sayfada

NAPANG BE 
İŞGAL...???Alsancak cinayeti

Zanlılara 7 gün
daha tutukluluk
 Tutuklular Barış Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nde doktor
kontrolünden geçirilecek…
 Gönüllü ifadeler araştırılacak, 
15 kişiden daha ifade alınacak…
 Meryem Doğu 2. kez gönüllü ifade
verdi… Memduh Ulugün’e ait cep
telefonu dökümleri inceleniyor…

4. sayfada
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3,945 3,975

Alış Satış

4,870 4,910

Alış Satış

5,580 5,620

Alış Satış

İlanlarınız
için

22 86017
numaralı
telefonu

arayınız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fetih
yakındır” diye müjdelediği Afrin olayının
uluslararası hukuk yönü vahim. Ama buna
geçmeden önce, şu önemli ön tespitler:

1) Ülkeyi artık idare edemez duruma
gelen, otomobillerin cam filmleri işini bile
yönetemeyen AKP, çareyi milliyetçiliği

köpürterek millete doping
vermek olarak görüyor.
Bunu da, Suriye’ye şimdi
de askerî saldırı biçiminde
uyguluyor.

Bu doping “muhalefet”i
de coşturmuş vaziyette. 

2) Korku filmi seviyorsanız, bu dopingi
Türkiyeli Kürtler açısından düşünün.
“Çanakkale geçilmez!” edebiyatı ortalığa
sis gibi çöktüğü için tam göremiyor
olabiliriz ama, had safhada  bölücülük bu.

Aklı başında herkes yıllardır söylüyor:
Türkiye’deki 20 milyonluk Kürt kitlesini
en hafif tabiriyle yabancılaştırmak hiç
tekin değil. Bu insanları yarın-öbürgün
nasıl entegre edeceğiz millet bünyesine?
Çünkü her Allah’ın günü, bazen “inşallah”
da ekleyerek, “Bugün de şu kadar kişiyi
etkisiz hale  getirdik” dediklerimiz, bu
insanların soydaşları. 

Bir anlığına B. Trakya azınlığımızı
aklınıza getirin.

3) Doping iğnesi önce büyük enerji verir
ama sonrasında büyük tahribat yapar,
üstelik, yakalanırsan diskalifiye ediverirler.
Şöyle ki:

Uluslararası hukuk, iç hukukun aksine,
yaptırımsız gibidir. Ama bu sadece Rusya
ve ABD gibi süper güçler içindir. Onların
dışındaki ihlalciler için değildir.

Türkiye de bunlardan biri. AKP
yönetiminin Rusya-ABD zıtlaşmasından
yararlanarak yaptıklarının ağır faturası
maalesef yarın-öbürgün önümüze
konulacak. Çünkü 74’te Kıbrıs Barış
Harekatı deyip girdik, oradaki Türkleri
güvenceye aldıktan sonra da çıkmadık,
şimdi artık çıkamıyoruz. Karşılaştırma
kabul etmeyecek kadar çatışmalı ve kanlı
olan bu yeni duruma da Zeytin Dalı gibi
barışçı bir isim koyuşumuz uluslararası
hukukun vahim ihlalini örtemiyor. 

Dışişleri Bakanlığımız, TSK’nin
Suriye’ye askerî saldırısını iki hukuki
dayanakla savunuyor: 

1) Meşru müdafaa ilkesi; 2) BM
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) terörizmle
mücadele kararları.

BM Antlaşması Md. 51 özetle şöyle:
“Silahlı bir saldırıya uğrayan ülke, BMGK
barış ve güvenliğin korunması için gerekli
önlemleri alana dek, meşru müdafaa
hakkını kullanır”.  

Yani, meşru müdafaa için silahlı
saldırıya uğramış olmak gerek. Oysa
Türkiye’nin silahlı saldırıya uğradığını
söylemek biraz zor. Devletimizin sorunu
güney sınırında kurulabilecek, Akdeniz’e
çıkabilecek, sonra da kendisine
saldırabilecek bir Kürt devleti endişesi.
Üstelik çok yakın geçmişte böyle bir “Kürt
devleti” K. Irak’ta kuruldu ve en güvenilir
komşumuz: Barzani.

Peki, Hatay ve Kilis’e atılan roketler
silahlı saldırı sayılmaz mı? Zor. Bu
gerekçeyi kullanışımız, uluslararası toplum
tarafından “cambaza bak” diye
yorumlanıyor. Çünkü: TSK ve MİT

bunların nereden atıldıklarını
kanıtlayabilmiş değil; Suriye diyen var,
içeriden atılıyor diyen var.

İnsanlar bu “hukuki gerekçe”yi
biyerlerden hatırlıyor. Türk milliyetçiliğini
tahrik için S. Yirmibeşoğlu ve A. Tokat
gibi generallerin çok yakın geçmişte oraya
buraya, hatta Kıbrıs’ta camilere bomba
attırdıklarını Şubat başında uzun uzun
yazmıştım.

Türkiye’nin terörle mücadele ettiğini
söylemesi kolay değil. Çünkü:

Batılılar terör örgütü deyince IŞİD’i
anlıyorlar. IŞİD’e karşı tek gerçekten
savaşan, K. Suriye Kürtleri. En yakın
dostumuz Rusya ise PKK ve YPG’yi terör
örgütü kabul etmiyor.

“Terörle mücadele”den IŞİD’i
anlamadığımızı bizzat Erdoğan’ın
ağzından Zeytin Dalı başlamadan 1 ay
önce ilan ettik.

2018 başından bugüne ülkemize 52 roket
ve havan düşmüş ve 3’ü Türkiyeli 2’si
Suriyeli 5 kişiyi öldürmüş.

Son haber: “Türkiye 700 roket atıldı
dedi, BBC 26 tespit etti”. Bunların tümü
Afrin’den atılmış olsa, yine de akıllara
27.03.2014’te yayınlanmış 2 numaralı ses
bandı gelmeyecek mi: 

"Gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim,
Türkiye'ye 8 füze attırır savaş gerekçesi
üretirim, Süleyman Şah Türbesi’ne de
saldırtırız".

Zeytin Dalı’nda ordumuzun partneri:
ÖSO. 

Bizzat bu örgütün çektiği videolara
dayanan Ortadoğu uzmanı gazetecilere
göre, bunlar “Kürtleri ve Gayrimüslimleri
düşman gören eski IŞİD veya El Kaide
savaşçıları”.

Nitekim bu ayaktakımı Afrin düşünce ilk
iş olarak Atatürk heykeli bizim için neyse
Kürtler için o olan Kawa heykelini
parçaladı. İkinci iş olarak da dükkanları ve
evleri yağmaladı.    

İşimizin Afrin’le bitmediğini,
Erdoğan’ın ağzından 2017’den beri ilan
ediyoruz: Önce ABD’nin elindeki Menbiç,
ardından Irak’taki Sincar, ardından Kandil.
Nihayet de, üzerinize afiyet, Kızıl Elma.
Allahım, aklımı koru.

Espri bi yana, Suriye’yi kısmen ilhak
ettik bile. Cengiz Aktar’ın derlediği bikaç
haberi okuyunca, gerek meşru müdafaa
gerekse terörden korunma gerekçelerimizi
kimin ciddiye alacağını merak ediyor
insan:

“AKP Cerablus’a gönderecek gönüllü
hekim arıyor” (17.09.2016). 

“Türkiye’nin eğittiği polis gücü
Cerablus’ta göreve başladı” (31.01.2017). 

“Sağlık Bakanlığı Suriye’ye yeni
hastaneler kuracak” (13.02.2017). 

“Türkiye dünyaya mesaj vermek için
Cerablus’ta askerî üs kurdu” 

“Türkiye’den El Bab’a 80.000 kişilik
uydu kent” (23.04.2017). “PTT
Cerablus’ta şube açtı” (11.10.2017).

Ve, İçişleri Bakanı S. Soylu müjdeliyor: 
“Azez’de, Cerablus’ta, Mare’de

kaymakamımız var” (28.01.2018).
(Bu yazı Baskın Oran’ın artıgerçek’te

yayımlanan “Suriye fütuhatı ve
uluslararası hukuk”  başlıklı yazısından

kısaltılmıştır...)

74’te Kıbrıs Barış Harekatı
deyip Kıbrıs’a girdik, çıkmadık,

şimdi artık çıkamıyoruz...

Artı Gerçek
Baskın ORAN

25 Mart 2018 Pazar
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Dünden bugüne...

Eğer gerçekten CTP %33 ve UBP
de %32 ise...

Demek hiçbir şeyden ders
çıkaramadı bu toplum...

Ne partizanlıktan, ne
yolsuzluktan, ne de Ankara’ya
kulluktan...

Bunca yıldır kendini yiyip bitiren
dinozorlara ruhunu yeniden teslim
etmeye hazır!

Bu kadar şanslı, bu kadar rahat
politikacılara dünyada rastlanmaz
kolay kolay...

Ne yaparlarsa yapsınlar...
Ne halt ederlerse etsinler...
Milletin kabulü!
Böyle kıyak başka nerede var?

***
Ne dersiniz?
Yanılan ben miyim acaba?
Kimbilir...
Belki de burada tatmin edilmiş

%65’lik bir kesim var...
Yarısının gönlünü UBP yaptıysa,

yarısının da CTP...
İşe aldı...
Burs verdi...
Terfi ettirdi...
Arsacık dağıttı...
Borç sildi, kredi yazdı...
Ve her biri %30’un kalbini

kazandı...
Herkesin bir vefa borcu var...
Bir iyiliğe bir oy çok mu?

***
Nüfusun %65’i memnun

edilmişse, mesele yok!
Geriye kalanlar da talihine

küssün!
Herkesi memnun etmek mümkün

değil ya...
Çoğunluk mutlu olduğuna göre,

demek memlekette işler yolunda...
Ne sağlıktan...
Ne trafik düzeninden hiçbir ciddi

şikayet yok!
Eğer böyle bir şikayet olsaydı

CTP ile UBP %65’i vurur muydu?
Merak ediyorum...
Bu %65’in içinde bir yakınını

trafikte kaybeden var mı?
Güney’de ekmeğini kazanmak

için sabahın köründe yollara
düzülen bir işçi, oğlunu
Avustralya’ya yolcu eden bir baba,
hırsızlar tarafından evi soyulan bir
vatandaş, Rum hastanesinde tedavi
olan bir hasta, asgari ücretin altında
çalışan bir tezgahtar, sosyal sigorta
ve ihtiyat sandığı primleri
yatırılmayan bir emekçi bu %65’in
içinde mi?

Sandığa giderken neden yalnız
Kıbrıs meselesini düşünürsünüz ki?

Bu iş zaten onların işi değil ki!
UBP de, CTP de bunu kanıtlamadı

mı?
İkisine de emirler Ankara’dan

yağmaz mı?
İkisinin poitikası da “anavatanın

izinde” politikası değil mi?
Siz Ankara’nın inisiyatifi dışında

hangisinin tek başına ciddi bir karar
aldığını gördünüz bugüne kadar?

Sandığa giderken Kıbrıs sorununu
düşünmek yerine trafik sorununu
düşünmek daha yararlı olmaz mı?

Bakın...
Nice canlar ölüyor bu yollarda...
Hiç mi umurunuzda değil?
Arabayı emanet ettiğiniz

çocuğunuzun her an ölümle yüzyüze
gelme tehlikesi ürkütmüyor mu sizi?

Şimdi oy vermeye hazırlandığınız

bu partilerin bu konudaki
vurdumduymazlığı sizi hiç mi
ilgilendirmiyor?

Yolarda dökülen bu kanda onların
payı ne kadar büyük bilseniz...

Sanki bilmez misiniz?
Kim taşıdı şu sol direksiyonlu

araçları buraya?
Onları taşıyanlar bu memleketin

trafik düzenine ne kadar aykırı bir iş
yaptıklarının farkında değiller mi
sanırsınız?

Ya sınırsız araç ithalatı?
Oto ithalatçısı parti

sempatizanlarına çekilen bir kıyak
değil mi?

Şu minnacık toprak parçasına, şu
eli-yüzü düzgün yolların bile
bulunmadığı diyara bu kadar araç
yığmak neyin nesi?

Sanır mısınız ki trafik kazalarını
haftada 60’tan hiç değilse 10’a
indirmek büyük çaba ister?

Ama ortada bunu yapacak adam
yok ki!

Londra’da bir vatandaşı çiğneyip
ezenler 10 yıl hapis yatar en az...

Bizde öyle ciddiyet mi var?
***

CTP ile UBP’ye mi vereceksiniz
oyunuzu?

Verin!
Trafikte ölümle yüzyüze yaşamak,

hastalanınca Rum hastanesine
koşmak ve Türkiye’nin
buzdolabında bir rehine olmak için
verin!

“Onlara vermeyip de kime
verelim” mi diyorsunuz?

Verecek kimse kalmadıysa, siz de
vermeyin! 

24-12-2004

ÇOĞUNLUK MUTLU MU?
Şener Levent

AçıAçı

10 Haziran 20059 Haziran 2005
Olaylar ve
Gerçekler

Arif Hasan
Tahsin

STATÜKO YENİ İMAJ PEŞİNDE
Kuzey Kıbrıs’ta statüko ne der?
Kuzey Kıbrıs’ta statüko der ki, “bu iş böyle devam ettiği

sürece idare, Türk Silahlı Kuvvetlerinde olur.”
(1985 Anayasası’nın geçici 10. Maddesine bakabilirsiniz)
Bu ne demektir?
Bu demektir ki, Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye idare eder amma,

Kuzey Kıbrıslılar da idare eder görünürler...
Bu nasıl bir idare olur?
Bunun hukuki adı “Kukla Hükümet” olur maalesef...
(Kıbrıs’ın Kuzeyi’ni Türkiye’nin idare ettiği yönünde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin da kararları vardır.
Örneğin, Loizidu Davası...)

Statüko Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde başka ne der?
Statüko Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde der ki, “dünyaya göstermelik

olarak 5 yılda bir milletvekilliği seçimi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimi yapacaksınız.”

Bir Cumhurbaşkanınız ve 50 milletvekiliniz olacak.
Bir yerde yazmaz amma Cumhurbaşkanlığına kimin

seçileceğine Türkiye karar verir.
Daha eski senelerde tek aday ile iş halledilirdi.
Son seçimde bu yöntem ikinci turda uygulandı.
Son zamanlarda Denktaş Bey zaten, “Türkiye beni ister”

diye bu durumu ilan eder.
Milletvekilliği seçimlerine ise asker-sivil, tüm gücü ile

yüklenir.
En büyük gücü de bu amaç için Türkiye’den taşıdığı ve

özellikle Rumlardan kalan taşınmaz malın yarıdan fazlasını
karşılıksız, uluslararası hukuka aykırı olarak tapuladığı
nüfustur.

Ama sandıktan kazara istemediği bir sonuç çıkarsa, utanma-
mutanma yok, “bu iş böyle olacak emri verilir. (Örneğin, 1981
seçimleri)

Peki, seçimlerden sonra statüko ne yapar?
Kendi seçtirdiği Cumhurbaşkanı’na, kendinin onayladığı

birisini Başbakan tayin ettirir.
Sonra?
Sonra, kendinin onaylayacağı bir hükümeti kurdurur.
Şimdi işte bu noktadayız.
14 Aralık’ta seçimler yapıldı, sonuçlar alındı.
Ne oldu?
Seçimlerden önce iki taraf olundu.
Taraflardan birisi “Çözüm ve AB” dedi, öteki taraf ise,

“zamanı değil” dedi özetle...
Ama, o gürültü patırtı arasında, en fazla ses çıkaran CTP,

CTP-BG oldu. Türkiye’den gelenlere kucak açtı, “ben artık
her işi Türkiye ile beraber yapacağım” dedi.

Denktaş ile Türkiye’nin dediklerine “hayır” demedi.
“Bunlar Annan Planında vardır” deyerek, dolaylı olarak
hepsini kabul ettiğini ilan etti.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki uygulamalarının bir kısmına
olsun, tek itiraz eden BDH oldu.

Böylece statüko, Kuzey Kıbrıs’ta, 6 fire ile en çok, 50
milletvekilinin 44’ünü alma başarısını gösterdi.

Hani, oyun 50-50 bittiydi?
O ahali açısındandır.
Hele Kuzey Kıbrıslı açısından bakarsan, Ali Erel haklı

çıkar. Türkiye’den bu amaç için getirilen nüfusun kullandığı
oyları düşünca, statüko karşıtı yerli nüfus %65-70’i aşar da
belki da...

Oy dışında düşünürsan, %90’ı aşar düşünce bazında...
***

Şimdi ne olacak?
Şimdi statüko imaj değiştirecek...
Gunni Yaşar saç tıraşı olduğu zaman, “Ne yapalım? Kafanın

içini değiştiremedik, dışını değiştirelim hiç olmazsa” derdi.
Statüko da öyle yapacak.

Görüşmelerin başlaması halinde masaya nelerin konacağını
saptayacak.

Ve, seçilenleri denenler doğruysa Ankara’ya çağıracak. Ya
da birisini gönderip emirlerini verecek.

İmaj değiştirmek isteyen statüko, imaj değiştiren CTP-
BG’yi bu iş için münasip görüyor sanki da...

“Amerika da, AB da münasip buldu” dendiğine göre ibre,
Mehmet Ali Talat’dan yana...

Eroğlu’yla imaj değişikliği mümkün değil.
Denktaş Bey’i ne yaparlar?
Tümden bititrmezler gibi...
Evela bir denemek isteyebilirler Mehmet Ali Talat’ı...
Kullanılabilir mi, kullanılamaz mı?
Kullanılabilir ise, verimi ne oranda?
O bakımdan Denktaş’ı biraz geri çekebilirler gibi...
Ankara mütefikleri ile istişare edecek tabii. Etti de

nerdeysa...
Amerika ile İngiltere ile en başta...
AB ile, onlardan sonra...

3-1-2004

ÇANGAR’DAN TALAT’A LİMUZİN HİKAYELERİ...
Günlerden 9 Haziran 2005... Gazetemizin manşetinde işadamı  Mehmet Çangar tarafından Talat’a
verilen ve tartışmalara yol açan limuzin hediyesini sorguluyoruz... Son model BMW 760 model limuzinin
anahtarlarını sarayda Mehmet Ali Talat’a teslim eden Çangar, güneyde Papadopulos’un kullandığı
arabanın yeni bir modelini seçmiş hediye olarak... Adanın kuzeyinde büyük yankı yaratan bu
haberimizin ardından, Mehmet Ali Talat’ın yazılı olarak Çangar’a teşekkürlerini ileterek limuzini kabul
edemeyeceklerine yönelik yaptığı açıklama, 10 Haziran 2005 tarihli gazetemizin manşetine yansıdı.
Kendisine Çangar tarafından limuzin hediye edildiği ile ilgili Kıbrıs gazetesindeki haberi görmezden
gelen Talat, gazetemize saldırarak, bizi “demokrasiyi katletmekle” suçlamıştı...
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UEFA Şampiyonlar Ligi,
yeni sezonda kulüpleri
adeta zengin edecek.
Futbolun Avrupa'daki
patronu, para ödüllerinde
ciddi bir arttırıma gitti.

Şampiyonlar Ligi formatı,
önümüzdeki sezondan itibaren
değişirken, para ödüllerinde de önemli
artışlar olacak.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde
yer alacak takımlar, adeta küçük bir
servet kazanacak. Eski sistemde
gruplara kalan her takıma 12 milyon
700 bin Avro veriliyordu. Yeni
sistemde gruplara kalan her takım, 15
milyon Avro'yu kasasına koyacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan
beraberlik için takımlara verilen 500
bin Avro, 900 bine yükseltildi. 

Galibiyet için verilen para ödülü ise
bir 1 milyon 500 bin Avro'dan, 2
milyon 700 bin Avro'ya çıkartıldı.

Gruptan çıkıp, son 16'ya kalan her
takıma, bu sezon 6 milyon Avro para

ödülü verilmişti. Yeni sezonda bu
ödül, 9 milyon 500 bin Avro olacak.

Son 16 turunu geçip çeyrek finale
kalan 8 takım, 6 milyon 500 bin Avro
ödül aldı. Yeni sezonda bu miktar, 10

milyon 500 bin Avro olarak belirlendi. 
Yarı finale kalan takımlar bu sezon

7 milyon 500 bin Avro'yu cebine
atacak. Gelecek sezon ödül, 12 milyon
Avro'ya yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan
takımlar, bu sezon 11 milyon Avro
para ödülünü de garantilemiş olacak.
Gelecek sezon ise finale yükselmenin
parasal karşılığı, 15 milyon Avro.

Şampiyonlar Ligi kulüpleri zengin edecek

19

Başkentin yeşil beyazlı ekibi
Gençlik Gücü, K-Pet Süper
Lig’in 24’üncü haftasında
güçlü rakibi Binatlı’ya 3-1
mağlup oldu.

Karşılaşmaya galibiyet arzusu ile
başlayan ve hızlı bir futbol oynayan
Gençlik Gücü, yakaladığı birçok gol
pozisyonundan sadece birini gole
çevirebildi. Konuk takım Binatlı ise,
ender girdiği gol pozisyonlarını gole
çevirme başarısı gösterince 3 puanı
alan taraf oldu.

10’uncu dakikada, ani gelişen
Binatlı atağında uzun topa koşan
Kemal Uçaner topa sahip oldu ve
kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi
aşırtmak isteyince top üsten dışarı
gitti.

11’nci dakikada, soldan gelişen
Binatlı atağında orta yapmak isteyen
Evor Jahn Bello’nun vurduğu top

savunmaya çarparak ağlara gitti,
Gençlik Gücü:1 – Binatlı:0.

17’nci dakikada, Gençlik
Gücü’nden Debola Daniel Ogun
Seye’nin ceza sahasına girerken attığı
şutta top üstten dışarı çıktı.

19’uncu dakikada, soldan çizgiye
inen Debola Daniel Ogun Seye’nin
kestiği topa kaleci alanı içerisindeki
Ndue Mujeci’den önce savunma
dokununca top kornere gitti.

37’nci dakikada, gelişen Gençlik
Gücü atağında Ahmet Can Tokmak’ın
ceza sahası çizgisi üzerinden sert
şutunda top yandan oyun alanını terk
etti.

45+1’inci dakikada, Gençlik
Gücü’nden Ndue Mujeci sağdan
kaleci alanı çizgisinden vurduğu topu
kaleci Yusuf Yontar kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk
takım Binatlı 1-0 galip kapattı.

İkinci yarıya rüzgarı arkasına alan

ev sahibi Gençlik Gücü hızlı başladı.
49’uncu dakikada, sağdan gelişen

Gençlik Gücü atağında Ahmet Can
Tokmak’ın ceza sahasına ortaladığı
topa kaleci Yusuf Solak’tan önce
dokunan Debola Daniel Ogun Seye,
yandan dışarı gitmekte olan topa sahip
olmayı başardı, ancak arkadaşlarına
pas verme yerine daralan açısına
rağmen kaleye vurmayı deneyince
takımını mutlak bir golden etti.

70’inci dakikada, Binatlı
savunmasının çıkardığı uzun topa
koşan Kemal Uçaner, Gençlik Gücü
savunmasının ofsayıt gerekçesiyle
duraklamasından da yararlanarak sağ
çaprazdan topu ağlara göndermeyi
başardı, Gençlik Gücü:2 – Binatlı:0.

77’nci dakikada, bu kez soldan
gelişen Gençlik Gücü atağında Ahmet
Can Tokmak’ın pasında topla buluşan
Ndue Mujeci, rakibine rağmen güzel
bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve

takımını yeniden ümitlendirdi,
Gençlik Gücü:2 – Binatlı:1.

80’inci dakikada, Ahmet Can
Tokmak’ın ceza sahası dışından sert
şutunda top Binalı kale direğinin
dibinden dışarı çıktı.

85’inci dakikada, Gençlik
Gücü’nden Hakan Karacaoğlu’nun
orta şut karışımı vuruşunda Mariaya
Bara Mamadou topa ayak koydu, top
kale direğinin yanından oyun alanını
terk etti.

90’ncı dakikada, yine ani gelişen
Binatlı atağında Ebimobouri
Thankgod’un vurduğu top sol yan kale
direğine çarparak sağ tarafa doğru geri
döndü. Dönen topa hamle yapan
Sezgim Dağ’ın Mehmet Neşe’ye
hareketini orta hakem Fehim Dayı
penaltı olarak nitelendirdi. Penaltı
atışını Evor Jahn Bello gole çevirdi ve
karşılaşmanın skorunu Gençlik
Gücü:3 – Binatlı:1 olarak ilan etti.

Binatlı Başkent’te güldü 

G.Gücü:1 - Binatlı:3

K-Pet Süper Lig Puan Durumu
Takım                     O    G   B    M  A     Y    AV   P
1.Yenicami              23   15  5     3    56    26   30    50
2.GAÜ Çetinkaya    24   14  3     7    46    34   12    45
3.D.T. Birliği           23   13  5     5    47    29   18    44
4.Binatlı                   24   12  7     5    50    36   14    43
5.K. Kaymaklı         23   12  1     10  44    42   2      37
6.M.A. Yeşilova      23   9    9     5    31    26   5      36
7.B.Ü. Yurdu           23   8    8     7    44    31   13    32
8.Lefke                    23   9    3     11  42    38   4      30
9.M.T. Gücü            23   8    6     9    38    38   0      30
10.Cihangir             23   8    6     9    37    39   -2     30
11.G. Gücü              24   9    2     13  30    48   -18   29
12.T. Ocağı              23   9    1     13  32    36   -4     28
13.G. Birliği            24   7    7     10  36    44   -8     28
14.Yalova                24   5    7     12  37    49   -12   22
15.Y. Boğaziçi         24   4    7     13  19    45   -26   19
16.Ozanköy             23   4    5     14  22    50   -28   17

K-Pet 1.Lig Puan Durumu
Takım                     O    G   B    M  A     Y    AV   P
1.Esentepe               24   15  6     3    46    23   23    51
2.Gönyeli                 23   13  5     5    40    27   13    44
3.G.H. Evi               24   12  5     7    47    38   9      41
4.Mormenekşe         24   13  2     9    47    39   8      41
5.Maraş                   24   11   7     6    45    32   13    40
6.Hamitköy             23   12  2     9    42    31   11    38
7.Dumlupınar          24   11   4     9    45    29   16    37
8.Göçmenköy          24   9    5     10  26    30   -4     32
9.Lapta                    24   8    6     10  39    40   -1     30
10.Değirmenlik       23   8    5     10  32    39   -7     29
11.B. Bağcıl             23   8    4     11  26    30   -4     28
12.Akova                 23   7    5     11  37    54   -17   26
13.Çanakkale           24   7    4     13  23    38   -15   25
14.Görneç                24   6    6     12  23    45   -22   24
15.K. Mehmetçik    24   5    7     12  18    34   -16   22
16.Doğancı              23   5    5     13  24    31   -7     20

KKTC FUTBOL LİGLERİ PUAN DURUMU

Üniversite Spor
Oyunları devam

ediyor
Üniversite Sporları Federasyonu

tarafından organize edilen
Üniversite Spor Oyunlarına
Badminton ile devam edildi.
Lefkoşa Atatürk Spor salonunda
yapılan Badminton
müsabakalarına GAÜ damgasını
vurdu.Tek devre lig usulüne göre
oynanan maçlarda GAÜ
rakiplerine üstünlük sağlayarak
şampiyonluğa ulaştı. Müsabakalar
sonunda takımlara ödülleri
federasyon YK üyeleri Sinem
Ersoy ve Çağan Kılıç ve
Badminton federasyon başkanı
Fırat Deniz tarafından verildi.
Üniversite Sporları Federasyon
Başkanı Hüseyin Kınacı yerinde
izlediği müsabakalar sonunda
katılan tüm Üniversiteleri tebrik
etti. 

Müsabaka sonuçları:
GAÜ-DAÜ:5-0
YDÜ-ODTÜKKK:4-1
ODTÜKKK-GAÜ:5-0
YDÜ-DAÜ:5-0
GAÜ-UKÜ:5-0
YDÜ-UKÜ:5-0
YDÜ-GAÜ:5-0
ODTÜKKK-UKÜ:5-0
DAÜ-UKÜ:2-3
ODTÜKKK-DAÜ:4-1
GENEL SIRALAMA
1-GAÜ
2-YDÜ
3-ODTÜ KKK
4-UKÜ
5-DAÜ

BTM’de Günün
maçları

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup
Bugün
12:00 Dörtyol Sahası

Dörtyol-Gaziköy Ferhat Tuna
12:00 Vadili 14 Ağustos Stadı

Vadili-Geçitkale  Hakan Ünal
12:00 Mehmetçik Stadı

Kumyalı-Dipkarpaz  Şakir
Azizoğlu

12:00 Akova Eray Vudalı
Stadı Yıldırım-Serdarlı  Enver
Kalkın

12:00 Turunçlu Hasan
Bardakko Stadı Mesarya-T.
Seracılar İsmail Egeli

BTM 1. Ligi Beyaz Grup
Bugün
12:00 Aydınköy Sahası

Aydınköy-Düzkaya Ali
Karahasan

12:00 Balıkesir Stadı
Yılmazköy-Ortaköy Zekai Töre

12:00 Beylerbeyi Dr. Ali
Özsoy Stadı Tatlısu-
Karaoğlanoğlu Olgun Canik

12:00 Lefke 16 Ağustos Stadı
Denizli-Karşıyaka  Ozan Kel

Masa tenisinde
büyükler ligi

devam ediyor
Masa Tenisi’nde Büyük

Erkekler Ligi’nin ikinci devresine
dün saat 10.30’da oynanan yedinci
ve sekizinci ayak karşılaşmalarıyla
devam edildi. 31 Mart – 1 Nisan
tarihlerinde Uluslararası Veteranlar
Turnuvası’yla  devam edilecek.
Federasyon salonunda oynanan
maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

7. Ayak
GAÜ-LAÜ: (3 - 4)
Bekiroğulları-Karşıyaka: (4 - 0)

Dumlupınar-ASB: (4 - 2)
Gençlik Gücü-BAY
8. Ayak
GAÜ-BAY
LAÜ-Karşıyaka: (4 - 0)
Bekiroğulları-ASB: (4 - 1)
Dumlupınar-Gençlik G.: (4 - 0)

25 Mart 2018 Pazar



STAT: Atatürk.
HAKEMLER: Fehim Dayı, Zekai Töre, Kaan

Koday.
GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan

Karacaoğlu, Ali Akbulut, Ndue Mujeci, Uğur

Sönmez, Hüseyin Taşçı, Sezgin Dağ, Mariaya
Bara Mamadou, Özcan Saygı (Hasan Göksun),
Debola Daniel Ogun Seye, Ahmet Can Tokmak.

BİNATLI: Yusuf Yontar (Yusuf Solak), Reşit
Erişik, Taner Bingöllü, Erbay Bertiz, Ayhan

Dumancı, Ebimobouri Thankgod (Çağdaş
Aslan), Mehmet Erol, Şenol Şöför, Evor John
Bello, Kehinde Amoo Owoeye, Kemal Uçaner
(Mehmet Neşe).

GOLLER: Dk:11 ve 90+1 (Pen.) Evor Jahn

Bello, dk:70 Kemal Uçaner (Binatlı); dk:77
Ndue Mujeci (Gençlik Gücü).

(Haberi sayfa 19’da)

Hamilton ilk sırada başladı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk

yarışı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes pilotu
Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Melbourne
kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte
58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama
turları tamamlandı. Bu sezon kariyerinde 5'inci kez
şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Mercedes
sürücüsü Hamilton 1.21.164'lük derecesiyle pole
pozisyonunun sahibi oldu. 

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık

Limited
Direktör

ALİ OSMAN TABAK

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988

Almanya: Yaşar Altay
Sidney: Hakan Levent

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT

Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık

Limited Tesisleri

Dış muhabirler:

E-mail: avrupa@kktc.net
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

n K-Pet Süper Lig’in 24. haftasında Binatlı, deplasmanda karşılaştığı Gençlik Gücü’nü 3-1
mağlup etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren
golleri biri penaltıdan olmak üzere Bello (2) ve Kemal Uçaner kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise
Ndue’den geldi. Bu sonuçla Binatlı puanını 43’e yükseltirken Gençlik Gücü 29 puanda kaldı. 

GAÜ Çetinkaya kazandı, Serhat
Ertürk görevden alındı
Gençler Birliği ikinci devrenin
başında bulduğu golle 1-0 öne
geçtiği maçta üstünlüğünün
korumayı başaramadı. GAÜ
Çetinkaya 1-0 geriye düştüğü maçta
3 gol bulmayı başardı ve İskele
deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Maçın ardından G.Birliği Teknik
Direktörü Serhat Ertürk yönetim ile
görüştükten sonra takımla yolarını
ayırdığını açıkladı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Mehmet Malek, Emine Yarkın,

Yusuf Bakar

G. Birliği: Mehmet, Sinan (Dk. 43 Baran),
Kadir, İbrahim (Dk. 78 Ömer), Emir, Hasan,
Ahmet (Dk. 70 Berk), Saddam, Sertan, Emeka,
Tonbara

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Tunç, Sertan, Serhan,
Sercan, Abbas, İbrahim (Dk.85 Muammer),
Ümitcan (Dk. 38 Batuhan), Hüseyin (Dk.80
Erdinç), Eko, David

Goller: Dk.46 Emeka (G.Birliği), Dk.51
David, Dk. 54 H.Kayalılar, Dk.89 Serhan (GAÜ
Çetinkaya)

Süper Lig’de zor günler geçiren Gençler
Birliği, konuk ettiği GAÜ Çetinkaya karşısında
1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN NOTLARr
Dk.18 Eko’nun pasında Hüseyin penaltı

noktasından kötü vurdu ve topu dışarı attı.
Dk.21 Sercan’ın sert vuruşunda top az farkla

dışarı gitti.
Dk.24 Eko ceza alanı içinde vurdu top yandan

dışarı gitti.

Dk.31 İbrahim Köse vurdu kaleci Cenk
kornere çeldi.

Dk.44 Emeka ortaladı Serkan gelişine vurdu
top az farkla auta gitti ve ilk devre 0-0
tamamlandı.

Dk.46 Emeka kaleyi karşıdan gören
pozisyonda düzgün vurdu ve takımını 1-0 öne
geçirdi.

Dk.51 İbrahim Çıdamlı’nın ortasında David
kafa ile topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

Dk.54 Hüseyin Kayalılar’ın serbest
vuruşunda top filelere gitti ve GAÜ Çetinkaya
2-1 öne geçti.

Dk.84 Emeka’nın yakın mesafeden vuruşunda
top auta gitti.

Dk.89 kornerden gelen topu G.Birliği ceza
sahasında David kafa ile aşırttı, top kalecinden
döndü. Serhan topu kafa ile tamamladı ve farkı
ikiye çıkardı: 1-3.

Karşılaşma 3-1 GAÜ Çetinkaya üstünlüğünde
sona erdi.

Gençler 1-0’dan 3-1 kaybetti 

Serhat Ertürk ile
yolar ayrıldı

Gençler Birliği’nde Teknik Direktör
Serhat Ertürk, dün alınan 3-1’lik
GAÜ Çetinkaya mağlubiyetinin
ardından görevinden ayrıldığını
açıkladı. Sezonun ikinci devresinde
göreve başladığı İskele ekibi ile
yolarını ayırdığını açıklayan Serhat
Ertürk’ün yerine kimin geleceği
henüz açıklanmazken, dünkü maçı
tribünden izleyenler arasında teknik
direktör Bülent Aytaç’ın da olması,
ibreyi Aytaç’ın üzerine çevirdi.

Futbolda sonuçlar ve
günün program

K-Pet Süper Lig
Yalova-Y. Boğaziçi: 2-2
G. Gücü-Binatlı: 1-3
G. Birliği-GAÜ Çetinkaya: 1-3
K-Pet 1.Lig
Maraş-Esentepe: 4-1
Görneç-Lapta: 2-1
Dumlupınar-Mormenekşe : 4-0
G.H. Evi-K. Mehmetçik: 3-3
Göçmenköy-Çanakkale: 0-1

K-Pet Süper Lig
Bugün
Cihangir-D.T. Birliği 
Utku Hamamcıoğlu
T. Ocağı-K. Kaymaklı  
Ali Özer
Yenicami-Ozanköy 
Hüseyin Eyyüpler
M.T. Gücü-M.A. Yeşilova
Turgay Misk
Yarın
B.Ü. Yurdu-Lefke  
Mehmet Sezener
K-Pet 1.Lig
Bugün
Akova-Gönyeli
Serkan Şimşek
Değirmenlik-B. Bağcıl 
Evren Karademir
Hamitköy-Doğancı
Serkan Durmaz

Binatlı Başkent’te güldü 

Gençlik Gücü:1 - Binatlı:3


