Ýþgalin adý yaldýzlý sözlerle allanýp pullanýyor. Bizimkini “barýþ” ile süslediler, Suriye’de ölüm kusan
jetlere ise zeytin dalý taktýlar! Kýbrýs’a üçüncü harekat olursa Yasemin Harekatý olur herhalde!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE
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Kýbrýs’a Barýþ Harekatý, Suriye’ye Zeytin Dalý Harekatý

Türkiye’den
bir iþgal
harekatý daha
n ABD'nin gaz vermesinden ve Rusya'nýn da
yeþil ýþýk yakmasýndan sonra Türk savaþ
uçaklarý dün Afrin'deki Kürtleri bombalamaya
baþladý… IÞÝD cihatçýlarý olduklarý bilinen
Özgür Suriye Ordusu Türkiye ile birlikte
hareket ediyor… Operasyonun adý "Zeytin
Dalý Harekatý" kondu… Türkiye basýnýnda
"Ýkinci Kýbrýs'ýmýz" diye yorumlar yapýldý…

n ABD Türk askeri harekatýnýn Suriye'deki
istikrara ve Türkiye'nin sýnýr güvenliðiyle ilgili
endiþelerine hizmet edeceðine inanmadýðýný
açýkladý… Rusya'dan yapýlan ilk açýklamada
ise harekatýn endiþeyle karþýlandýðý belirtildi
ve Suriye'nin toprak bütünlüðüne dikkat
çekildi… Hava saldýrýsýnýn ardýndan Türkiye
kara harekatýna hazýrlanýyor…
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Ucuz
atlatýlan
kazalar!..
Erdoðan Baybars

YEMEKTEN
SONRA
MEYVE…

SENDÝKALARA KARÞI
DEÐÝL SENDÝKAL
ANLAYIÞA KARÞI
MÜCADELE EDECEKMÝÞ!

ÇIÐLIK
ÇIÐLIÐA
LEFKOÞA

Ali Osman

Mehmet Levent

Hüseyin Kaba

Dört parti bakanlýklar konusunda anlaþtý…
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Açý

"BARIÞ HAREKATI"NDAN
"ZEYTÝN DALI HAREKATI"NA

Almanya mektubu
Yaþar Altay

SÖMÜRÜ
Þu büyük evrenin küçük
dünyasýnda sömürü bitmiyor.
Gerçi sömürgenler bir bir kendi
sýnýrlarýna çekildi ve sömürdükleri
ülkelere sözde özgürlük verdi.
Doðal kaynaklarý sömürülen
ülkeler yine de tükenmedi..
Yönetenlerin
yalanlarýyla
sömürülen insanlar..
Demokrasi oyununda hep yenildi.
Diktatörler belirli bir süre
isyanlara direndi.
Ölenleri bile rahat býrakmayýp
onlarýn baþarýlarýný sömürenler.
Kendi
gücüyle
yenilik
yaratamayanlar hep geçmiþle
ilgilendi.
Duygu sömürüsüyle düþman
yaratmalar..
Kanlý
savaþlar
bitmedi.
Korku içgüdüsüyle
bitmeyen
din
sömürüsü..
Sömürünün
en
tehlikeli kaynaðý.
Kardeþliðin, eþitliðin ve saygýnýn
karþýtý!
Ortaçað, Hristiyanlarýn kendi
aralarýnda sürdürdükleri savaþlarla
geçti.
Yahudilere Filistin hediye edildi,
yine de yetmedi.
Müslümanlar, Sünni ve Alevi
terörünü bugün bile bitiremedi.
Kýbrýs‘ta Ortodoks kilisesi
gerçekleþmeyecek
hayalini
yitirmedi.
Bu da, tüm Kýbrýslýlara felaket
getirdi.
Rumlar mazlum rolüyle bugünlere
geldi.
Ya Türkler?
Kurtarýldýklarýný sanarken onyýllar
içinde eridi.
Hazýra alýþtýrýlýp iradelerine veda
etti.
Adýna „Anavatan“ verilen
sömürgecisi Türkiye‘nin her
vatandaþýný, ne isterse olsun,
ötekileþtirmedi.
Her tarafta casinolarýyla beþ
yýldýzlý oteller, ikiyle yetinmeyen dört
minareli camiler büyük ihtiyaç
üzerine yükseldi.
Kara para Reis‘in öðrettiði üzere
AKlanýp Paklandý, uyuþturucu
zehiri okullara bile yayýldý, çalýþkan
polislerin tutukladýðý zavallýlara
hapishane yetmedi.
Ama Hala Sultan Ýslam Koleji din
sömürüsünün tehlikesini öðretti.
Sigara üretmek için deðil, idareyi
tamamen ellerine almak için
Dianopulos Verdopuloz, pardon
alttakilerin acaip Meclis‘ine vekilleri
de girdi.
Þimdi oyun renklendi.
Ýmamlarýn beyinsiz kafalarýný sarýk
kamufle etti.
Sömürüye alýþanlarýn baþýna ne
yazýk, bir türlü saksý düþmedi!!

Ne yaman isimler bulur Türkiye
savaþ harekatlarýna…
Kýbrýs'a "Barýþ Harekatý"…
Suriye'ye "Zeytin Dalý Harekatý"…
Barýþ Harekatý'ný gördük…
Jetlerden barýþ çiçekleri deðil,
bombalar yaðdý…
Hatta
kahraman
pilotunuz
Lefkoþa'daki akýl hastanesini bile
bombaladý…
Maraþ'ta bombalanan bir otelin iki
katý arasýnda sýkýþmýþ bir ceset
gördüm…
Barýþ Harekatý'nýn simgesi miydi bu?
Kurþuna dizilen esirler…
Tecavüze uðrayan kadýnlar…
Ve kurbanlarýnýn kulaklarýný kesen
bir asker…
Barýþý simgeliyordu deðil mi?
***
Þimdi de "Zeytin Dalý Harekatý"
iþte…
Ama göklerden Afrin'in üstüne
zeytin taneleri deðil, ölüm çekirdekleri
yaðýyor…
Kimbilir kim ölür, kim kalýr…
Ýstatistiklerde bir rakam olur sadece
ölüler…
Nasýl bir cehennem bu?
Kopuk kol ve bacak müzesine
döndü Ortadoðu…
Bak çocuk…
Bir jet daha göründü karþýdan…
Gagasýnda zeytin dalý bir güvercin
sanma bunu…
Zeytini unut…
Zaten onu bile zor bulursun artýk
sofranda…
Zeytin cennetinde zeytin mi kaldý?
Hiroþima
ve
Nakazaki'yi
bombalayan pilotlar gibi bu pilotlar da
bilmiyor ne yaptýðýný…
Bombala dediler…
Bombalayacak!
Ölen ölecek, kalan kalacak…

t24
Hakan Aksay
Diyebilirsiniz ki:
"Boþ laf bunlar...
Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Türkiye'nin
askerî harekâtýndan dolayý endiþe
duyduðunu açýklamasý klasik bir diplomatik
manevradýr.
TSK'nýn Suriye'de Rusya'nýn izniyle hava
operasyonu yapabildiði ortada.
Madem endiþe duyacaktýn,
neden izin verdin?"
Ýtirazýnýzý haksýz ve
dayanaksýz bulmadýðýmý
baþtan belirteyim.
Ama her þey o kadar basit
deðil.
Bu cümleyi de hiç sevmem:
"Her þey o kadar basit deðil."
Genellikle dolambaçlý sözlere baþvuranlarýn
sýðýndýðý bir cümledir.
O halde konuya açýklýk kazandýrmaya,
Rusya'nýn TSK operasyonuna nasýl olup da
yeþil ýþýk yaktýðýný anlamaya çalýþalým.
*
*
*
Türkiye dün fiilen bir savaþa baþladý.
Ve bu adýmý atarken yanýnda kendisini
destekleyen tek bir önemli uluslararasý güç,
tek bir dünya ve bölge devleti yoktu.
Rusya da dâhil.
*
*
*
Rusya'nýn derdi baþka.
Ýki yýlý aþkýndýr var gücüyle asýldýðý Suriye
savaþýnda konumunun sarsýlmasýný
istemiyor.
Bölgede iþbirliði yaptýðý Türkiye ve Ýran'la
arasýnýn bozulmasýný, Astana Süreci'nin
bitmesini istemiyor.
Ay sonunda Soçi'de toplayacaðý Suriye
Ulusal Kongresi hamlesinin suya düþmesini
istemiyor.

Bu diyarda hiçbir zaman "yurtta sulh,
cihanda sulh" olmayacak…
Öldürmeye geliyorlar seni…
Kaç çocuk kaç…
Yýkýntýlarýn ve kanlý ölülerin üstünden
atlayarak kaç…
Arama anneni kardeþini…
Bu toz duman daðýlýnca çýkarlar belki bir
gün karþýna…
Sarýlýrsýn boyunlarýna…
***
Öldürmek meþru bu cehennemde…
Ýtirazý yok kimsenin…
Pazarlýk yaman…
Vizesi tamam…
Sen ölürsün çocuk…
Herkes alacaðýný alýr…
Zaten senin bu dünyaya doðman bile bir
kabahat…
Kürtsün sen…
Seni öldürenler ölürse þehit olur, sen ise
terörist olursun ancak…
Arkandan aðlayacak kaç Türk var…
Ya Ýsrail askerlerinin vurduðu o Filistinli
çocuk…
Yer bulamaz kendine New York Times'ýn
baþ sayfasýnda…
***
Ey Türkiye…
Afrin'e uzattýðýn zeytin dalýnda kaç zeytin
var? Bu dal benzer mi bizim
bayraðýmýzdaki dala?
O dalý sen kýrdýn…
Gölgesinde yatýp dinlenebilirdik…
Karpuz hellim yiyebilirdik Temmuz'da…
Türkü söyleyebilirdik…
Ve hatta bu dalýn yapraklarýný kurutup
yakabilir ve göz tutmasýn diye birbirimizi
tütütebilirdik…
Kýrýlan dalla beraber kalplerimiz de
kýrýldý…
Bizim elbette bir barýþ harekatýna
ihtiyacýmýz vardý…
Jetlerle deðil ama…
Yasemin dallarýyla…

Mermilerle
deðil
güllerle,
karanfillerle…
Kanla deðil…
Zivaniyayla…
Ýstesen yapabilirdin bunu sen…
Bayraðýmýzdaki o zeytin dalýný
kýrmadan…
Yaralý kalplerimizi birbirinden
kopararak deðil, birleþtirerek…
Kýbrýs'ý "Türk Kýbrýs" deðil, Kýbrýslýlarýn
Kýbrýs'ý yaparak…
Ama böyle harekatlarda iyiliðe ve
güzelliðe yer yok deðil mi?
***
Yeniden doðuþa, yani reenkarnasyona
inanan bir dostum bana ne dedi bilir
misin?
-Öldükten sonra mutlaka yeniden
doðacaðýma inanýyorum, ama nasýl birisi
olarak dünyaya geleceðimden emin
deðilim… Ya Kürt doðarsam?
Bir hayvan olarak yeniden dünyaya
gelmekten daha çok korkuyor bir Kürt
olarak doðmaktan…
Bu ne iþ?
Türkiye'de Kürt olmak, bir zamanlar
Hitler Almanya'sýnda Yahudi olmak gibi
bir þey anlaþýlan…
***
Barýþ Harekatý…
Zeytin Dalý Harekatý…
Nereye kadar?
Katliamlara hep seyirci kalmýþ dünya
yine seyirci…
Tüm ajanslarda baþ haber…
Türkiye bombalýyor!
Milli ruh yeniden dirildi…
Ne iktidardakilerin aklý baþýnda, ne
muhalefettekilerin…
Hepsinin havasý da mehter havasý…
Baþka bir memleketi ve halký
bombalamak için verilen bu vize bir
zamanlar Kýbrýs için de verilmiþti…
Bir gün yine ayný þeyin baþýmýza
gelmeyeceðinden emin misiniz?

Rusya, Türkiye'nin askerî
harekâtýndan gerçekten rahatsýz
ABD karþýsýnda zor durumda kalmayý, son
dönemde Suriye sayesinde kanýtladýðý
"dünya devleti" statüsünün zedelenmesini
istemiyor.
Ve çok önemli bir þey daha:
18 Mart 2018'de yapýlacak - ve güçlü bir
rakip bulunmamasý nedeniyle galibi
bugünden belli olan - Rusya devlet
baþkanlýðý seçimlerinin üzerine gölge düþsün,
seçim öncesi bir prestij kaybý yaþansýn
istemiyor.
Bunun için Moskova ile Ankara arasýndaki
iþbirliðini sürdürmeye çalýþýyor.
*
*
*
Kaldý ki, Rusya "uçak hadisesi"
sonrasýndaki barýþma süreci içinde, özellikle
de 15 Temmuz sonrasýnda Türkiye'yi
uluslararasý planda kendi çýkarlarý
doðrultusunda kolayca kullanabildiðini
gördüðü için, iki devlet arasýndaki iliþkilerin
soðumamasýna gayret ediyor.
Dahasý, kendisi açýsýndan önemli bir dizi
devletle iliþkisini, neredeyse tümüyle söz
konusu ülkelerdeki güçlü iktidarlarlarla
yürütme; farklý siyasi, ekonomik, etnik vs.
unsurlarý fazla önemsememe alýþkanlýðýna
sahip olan Kremlin açýsýndan, Türkiye'de
Erdoðan'ýn yönetimde olmasý tercih edilir ve
gerektiðinde desteklenebilir bir seçenektir.
Dolayýsýyla özellikle referandum süreciyle
birlikte iç politikada zorlanan Erdoðan'ýn
"Zeytin Dalý Harekâtý" ile güçlenerek
baþkanlýk rejimine geçiþi kolaylaþtýrmasý,
Rusya'ya en azýndan ters gelmez.
Moskova, her ne kadar uçaðýnýn
düþürülmesi, Büyükelçisi'nin öldürülmesi
gibi vahim olaylarý "asla unutmama" gibi
geleneksel Rus özelliklerini korusa ve zaman
zaman bir dizi araçla (kimi siyasiler, gazeteciler

ve araþtýrmacýlar aracýlýðýyla) "Ankara'ya
sonuna kadar güvenilmeyeceðinin" dile
getirilmesini saðlasa da, pragmatik yaklaþým
þu anda aðýr basýyor.
Bu da Erdoðan yönetimiyle iyi iliþkilerin
mümkün olduðu kadar geniþ bir alanda ve
mümkün olduðu kadar uzun süre devam
ettirilmesi gerektiði anlamýna geliyor.
Her þey bir yana, Kremlin açýsýndan Batý
ittifakýný, NATO'yu kendi içinden bölmek gibi
son derece cazip bir amaç bakýmýndan,
günümüzün Erdoðan'ý kadar "uygun bir partner" bulmak neredeyse imkânsýz gibidir.
*
*
*
Elbette bütün bunlar Türkiye ile Rusya
arasýndaki tablonun pespembe olduðu
anlamýna gelmiyor.
Moskova, Ankara'nýn her alanda olduðu
gibi Ortadoðu'da da kendi amaçlarý ve hýrslarý
olduðunu iyi biliyor.
Rusya açýsýndan Suriye içindeki temel yerel
güç olan Esad'ýn, Erdoðan için hâlâ "terörist"
ve "savaþ suçlusu" olmasý, Moskova
yönetiminin ana endiþelerinden biridir.
Ayrýca Ankara'nýn bazý silahlý Ýslamcý
örgütlerle iliþkileri - her ne kadar Astana
Süreci'ne göre Türkiye'nin Suriye'deki
iþlevsel görevlerinin zeminini oluþtursa da Moskova'yý sürekli huzursuz ediyor.
Evet, Türkiye IÞÝD'e karþý tavýr deðiþtirdi,
ama ya çoðu El Kaide kökenli örgütler?
Ya Rusya açýsýndan son derece güvenilmez
bir kuruluþ olan Özgür Suriye Ordusu?
Son dönemde Suriye'deki üsleri saldýrýlara
uðrayan Rusya'nýn Ýdlib'te tüm bu güçlere
karþý acýmasýz saldýrýlar gerçekleþtirdiðini
saðýr sultan bile duydu.
n Devamý 19. sayfada
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BARIÞ HEMEN ÞÝMDÝ MÝ?

4'lü koalisyon çalýþmalarý…

Bakanlýklarda anlaþtýlar
n Sorakýn, hükümetin CTP
baþbakanlýk ve 3 bakanlýk,
HP 3 bakanlýk, DP ve TDP
2'þer bakanlýk þeklinde
kurulmasýnýn netleþtiðini
söyledi…
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Sekreteri Erdoðan Sorakýn, Cumhuriyetçi
Türk Partisi'nin (CTP) Baþbakanlýk ve 3
bakanlýk, Halkýn Partisi'nin (HP) 3 bakanlýk,
Demokrat Parti'nin (DP) ile Toplumcu
Demokrasi Partisi'nin (TDP) 2 bakanlýk
almasý konusunda anlaþmaya varýldýðýný,
ancak hangi partinin hangi bakanlýklarý
alacaðýnýn henüz netleþmediðini bildirdi.
CTP Genel Sekreteri Erdoðan Sorakýn,
CTP Genel Merkezi'nde dün saat 11.05'de
baþlayan görüþmenin gidiþatýyla ilgili saat
14.00 sýralarýnda basýna açýklama yaptý.
Sorakýn, CTP Genel Merkezi önünde
yaptýðý açýklamada, dört parti arasýnda
devam etmekte olan koalisyon protokolü
görüþmelerinin olumlu havada devam
ettiðini söyledi.

gidildiðini ifade etti.
CTP Genel Sekreteri Sorakýn bir soru
üzerine, koalisyon protokolü üzerinde
varýlacak uzlaþýnýn partilerin yetkili
kurullarýna sunulacaðýný, ardýndan hangi
bakanlýðýn hangi partide olacaðý konusunu
sonuçlandýrmaya gideceklerini, bilahare
hükümet programý üzerinde çalýþacaklarýný
söyledi.

Görüþmelerin birkaç gün içerisinde
netleþebileceðini, olumlu sonuçlanmasý
halinde hükümet programýný görüþmeye
baþlayacaklarýný kaydeden Sorakýn, gelinen
aþamada taraflarýn bakanlýklarýn sayýca
daðýlýmý konusunda anlaþtýðýný ancak hangi
partinin hangi bakanlýðý alacaðýnýn
netleþmediðini, CTP'nin baþbakanlýk ve 3
bakanlýk, HP'nin 3 bakanlýk, TDP ve DP'nin
de ikiþer bakanlýk üzerinde görev daðýlýmýna

BÝR SONRAKÝ GÖRÜÞME
PAZARTESÝ
CTP, HP, TDP ve DP heyetlerinin
koalisyon protokolüne iliþkin dünkü
toplantýsý tamamlandý. Heyetler arasý
görüþmelere, 22 Ocak Pazartesi Cumhuriyet
Meclisi'nde yapýlacak milletvekili ant içme
töreninin ardýndan devam edilecek.
CTP Genel Sekreteri Erdoðan Sorakýn,
toplantýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan
TAK'a yaptýðý açýklamada, bugünkü
görüþmenin uyumlu ve iyi niyetli yaklaþým
içinde geçtiðini söyledi. CTP Genel
Merkezi'nde saat 11.00 sýralarýnda baþlayan
görüþme 4.5 saat sürdü.

YKP Genel Sekreteri Kanatlý: Hala Sultan
Ýlahiyat Koleji'nde yaþananlar kaygý verici

Nilgün öðretmenin
erken vedasý üzdü
Türk Maarif Koleji öðretmenlerinden
Nilgün Hacýemin Huray, dün sabah
hayatýný kaybetti.
Uzun yýllar TMK’ya büyük emekler
veren Nilgün öðretmenin zamansýz
vedasý, baþta ailesi olmak üzere Türk
Maarif Kolejindeki öðretmen
arkadaþlarý ve öðrencileri arasýnda
derin üzüntüye sebep oldu.
Nilgün Hacýemin Huray’ýn dün
Lefkoþa mezarlýðýna defnedilmesinin
ardýndan sevenlerinin Nilgün Hocayý
anmak için bugün saat 11.00’de mezarý
baþýnda toplanacaðý belirtildi.
Türk Maarif Koleji’nde kimya
öðretmeni olan Huray’ýn, Kan Kanseri
olduðu ve rahatsýzlýðýndan dolayý
Kýbrýs’ýn güneyinde tedavi gördüðü
öðrenildi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlý,
Ýlahiyat Koleji öðretmenlerinin mektubu ile
okulda yaþananlarýn bir kez daha gündeme
geldiðini, okul aile birliði ve yandaþ
öðretmen sendikasý açýklamasý ile
durumun ne kadar sýkýntýlý
olduðunun net þekilde ortaya
çýktýðýný belirterek, demokratik laik
eðitim için mücadele çaðrýsý yaptý.
Açýklama þöyle:
“Hala Sultan Ýlahiyat Koleji bir
hile ile teknik okul olarak açýldý,
bunun uygun olmadýðý mahkeme
kararý ile ortaya konmasý sonrasý, statüsü
hâlâ netleþmemesine raðmen 1025 öðrenci
sayýsýna ulaþtý. Adý kolej olmasýna raðmen
ders içeriði ile Türkiye'deki imam hatiplerle
birebir benzemektedir, bu nedenle isim
konusu da yanýltýcýdýr… Herþeye raðmen
Türkiye'den gelen tüm bakan, üst düzey
bürokratlarýn okulu her defasýnda ziyareti
ile belli oluyor ki okula ciddi bir koruma
kalkaný saðladý…
Okulda neler olduðunu mezuniyet
töreninde bir öðrencinin konuþtuðu video
sosyal medyaya düþünce bazý kesimler daha
ciddi tartýþmaya baþladý ama kamuoyu
gündeminden de ayni hýzla düþtü. Son
olarak bir grup Ýlahiyat Koleji öðretmeninin
mektubu gazetelerde haber olarak çýkýnca
farklý kesimler de konuyu tartýþýr oldu.
Normal koþullarda sürekli denetleme
yapmasý gereken Eðitim Bakanlýðý, tuhaf bir
þekilde soruþturma yapma kararý aldý. Daha
önce okul denetlenmemiþ miydi? Neden
daha önceki raporlara dayanarak açýklama

yapýlmadý? Yoksa okulun denetlenmesine
malum çevreler izin mi vermemiþlerdi?
Denetleme nasýl yapýlýr, yalnýz idarecilerle
konuþarak denetleme yapýlmýþ mý olur?
Eðitim Bakanlýðýnýn denetleme
yapacak haberinin kamuoyunu
sakinleþtirmeye yönelik oyalama
hareketi olduðu malumdur, ciddi bir
sonuç beklemek saflýk olur… Bunlar
yaþanýrken Ýlahiyat Koleji Okul Aile
Birliði açýklamasý ortaya çýktý.
Açýklama, üzerinde ciddi ciddi
durmayý gerektirmektedir. Öncelikle
bazý öðretmenleri açýkça hedef göstermekte
'huzur bozan marjinal çevrelerin sözcüsü
malum sendikanýn sözcüsü birkaç
öðretmen'diyerek belli ki elçiliðe yakýn
kesimlerce oluþturulan Ýslam yeþili öðretmen
sendikasýnýn orda örgütlenmesinin
güçlendirilmesi
saðlanmaya
çalýþýlmaktadýr… Okul aile birliði
açýklamasýnda "derdi Türkiye ile olan,
Türkiye'den gelen öðretmenler üzerinden
Türkiye ile hesaplaþmaya çalýþan, derdi din
eðitimine karþý çýkmak olan bu marjinal
birkaç öðretmen" denerek provokasyon
yaratarak bazý öðretmenlere fiziki saldýrýnýn
da önünü açacak ifadeler kullanýlmasýndan
ciddi kaygý duymaktayýz. Daha önce
Türkiye'de Sivas'ta yapýldýðý gibi birilerinin
canlý canlý yakýlmasýna götürecek süreç
kadar tehlikeli biçimde gerginlik yaratacak
açýklamadýr, kabül edilemez… YKP,
yaþananlarýn çok ciddi olduðunun altýný
çizer, tüm kesimlere bilimsel, demokratik, laik
eðitim için mücadele çaðrýsý yapar…”

Gelin görün ki, 'Pew Research
Center'daki araþtýrmacýlar 38 ülkeden 42
bin insaný incelemiþler ve iyimser bir ruh
hali içinde olmanýn, hayattan keyif
almanýn insanýn yaþadýðý coðrafyaya baðlý
olduðu sonucuna varmýþlar.
"Gününüz nasýl geçti" sorusuna
çoðunluk, 'olaðan' yanýtýný vermiþ...
'Mükemmel' yanýtýný verenler ise Latin
Amerika ve Afrika'da yaþayanlar olmuþ...
Buna göre, ülkedeki hayat þartlarý ne
kadar iyi, standartlar ve gelir seviyesi ne
kadar yüksekse, insanlarýn da
hayatlarýndan o kadar az memnun olduðu
sonucuna varmýþ araþtýrmacýlar.
Kuþkusuz bir de þu vardý ki, 'pozitif'
olmak, yüzüne yapýþmýþ gibi bir
gülümsemeyle dolaþmak ve geleceðe
mütemadiyen 'umutla' bakmak 'gerçek' bir
Amerikalý olmanýn olmazsa olmazý iken bir
Japon olmak, sevinç ve mutluluk da dahil,
hiçbir duyguyu göstermemek anlamýna
gelirdi.
Görünüþe
kanan,
aldanýrdý
anlayacaðýnýz.
Dün bu satýrlarý yazdýðým saatlerde
Türkiye'nin Afrin operasyonu baþlamýþ,
TSK'nýn 7 bölgede belirlenen hedeflerden
108'ini vurduðu haberi gelmiþti.
Erdoðan, "Irak sýnýrýna kadar kademe
kademe bu terör pisliðini temizleyeceðiz"
diyordu.
Suriye zaten, Türkiye'den Afrin'e
yönelik herhangi bir askeri operasyonu
'saldýrý
eylemi'
olarak
deðerlendireceklerini ve olasý bir saldýrýda,
Türk uçaklarýný vurmaya hazýr olduklarýný
söylemiþti.
Dün ise Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý bir
'kýnama' açýklamasý yaparak, Türkiye'nin
operasyonla
ilgili
kendilerini
bilgilendirdiði açýklamasýný yalanladý.
Rusya Afrin'deki askerini çekti, bir
yandan da olup biteni kaygýlý bir yan
gözle izliyor ve "Suriye ile Türkiye
arasýnda bir çatýþma durumunda, biz
karýþmayýz", diyordu.
Bunlarý söylerken de parmaðýyla
Amerika'yý iþaret ediyordu:
"Amerika'nýn Suriye'nin kuzeyinde
kendi desteklediði gruplarý kontrolsüz
bir þekilde silahlandýrmasý, bölgede
gittikçe büyüyen bir gerginlik yaratmýþ
veTürkiye'nin özel bir operasyon
gerçekleþtirmesiyle sonuçlanmýþtýr (...)
Amerika'nýn bu sorumsuz tavýrlarý,
Suriye'deki barýþ sürecinin kopmasýna
ve Kürtlerin de yer almasý gereken,
Suriye'deki taraflarýn Cenevre
formatýndaki görüþmelerin önünü
týkamaktadýr"...
Ortalýk toz duman...
Adý 'Zeytin Dalý Harekatý' ama gelen
kokular 'barýþ' kokularýna benzemiyor...
Dün bütün bunlar olup biterken,
sosyal medyada Amerikalý General
Wesley Clark'ýn 2007 yýlýnda yayýnlanan
ve Amerika'nýn 5 yýlda 7 ülkeyi iþgal
planýndan
bahsettiði
röportajý
dolaþýyordu.
General, 11 Eylül'den on gün sonra
Pentagon'a bir ziyaret gerçekleþtiriyor...
Ve oradaki baþka bir general kendisine
Amerika'nýn Irak'la savaþa gireceðini
söylüyor...
"Neden" diye soruyor general
meslektaþýna.
"Sanýrým baþka ne yapýlabileceðini
bilmiyorlar"...
"Saddam'ýn El-Kaide ile baðlantýsý
olduðu yönünde bir bilgi var mý?"
"Hayýr", diyor general, "Bununla ilgili
yeni birþey yok. Sadece Irak'la savaþa
girme kararý aldýlar. Sanýrým teröristlerle ne
yapacaðýmýzý bilmiyoruz ama iyi bir askeri
gücümüz
var
ve
hükümetleri
devirebiliriz"...
General Wesley Clark birkaç hafta sonra
meslektaþýný görmeye gidip ona "Halâ
Irak'la savaþa giriyor muyuz" diye
sorduðunda, "Ýþler bundan daha kötü"
yanýtýný almýþ...
Elinde birkaç kaðýt alýp þöyle demiþ
general:
"Burada nasýl beþ yýlda yedi ülkeye
gireceðimiz anlatýlýyor. Irak'la baþlayýp,
Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve
Ýran'la bitireceðiz"...
Bunlar Wesley Clark'ýn video
röportajýnda anlattýklarý.
Bir de anlatmadýklarý var tabii...
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Madem ki hükümeti kurmaya hiç þansýn yok
Neden görev sana verilsin anlamadým ki
Dörtlüye sivil darbe demeye de hakkýn yok
Asýl darbe 21 vekille olur seninki

Kalay

TÜRK ORDUSU'NUN HUYUDUR
SAVAÞA BARIÞ DEMEK

Arkasýna Rusya'yý ve ABD'yi alan Türk Ordusu Suriye'de Kürtlerin
yaþadýðý Afrin bölgesine harekat baþlattý. TSK, internet sitesinden harekata
dair þu bilgilendirmeyi yaptý: "Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan, hudutlarýmýzda
ve bölgede güvenlik ve istikrarý saðlamak maksadýyla, Suriye'nin Afrin
bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÞ'a mensup teröristleri etkisiz hale
getirmek ve bölge halkýný bunlarýn baský ve zulmünden kurtarmak üzere,
'Zeytin Dalý Harekatý' baþlatýlmýþtýr." 1974 Kýbrýs Harekatý'na nasýl
'barýþ' harekatý dedilerse, buna da 'barýþ'ýn simgesi
'zeytin dalý' adýný koymuþlar. Türklerin huyudur
çünkü, savaþa barýþ demek...

Kalaycý

Mustafa Aþut’un yüzü güldü...
Ali OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

YEMEKTEN SONRA
MEYVE…
Büyük Ortadoðu Projesi baþladýðý
günlerde bu köþeden ve bu gazetenin
çeþitli köþelerinde yazýlar yazan
arkadaþlarýmýzýn öngörüsü, projenin
sonunda
Türkiye'nin
de
parçalanacaðýydý…
Geliþen olaylar ve süreç bunun
doðruluðunu göstermeye baþladý bile…
Geriye dönüþ olur mu bilmem ancak
Ortadoðu masasýndakiler yenip
bitirildikten sonra yiyenlerin tatlýya da
ihtiyaçlarý olacak…
Malum ya þimdilerde bir restorana
gittiðinizde, bir meyhaneye gittiðinizde
yemek yendikten, içkiler içildikten sonra
tatlý veya meyve gelir masaya…
Bazý restoranlarda adýna "kýrbaç"
denilen tuzsuz nor üzerine dökülmüþ bal
veya pekmez getirilir müþterilere…
Ýþte Türkiye tam da oradadýr bana
göre…
Bugün Amerika'nýn en büyük dayanaðý
askeri müdahaleler, ambargolardýr…
En büyük müttefiklerinin ABD
olduðunu söyleyerek iþbaþý yapan
Tayyip Erdoðan ve AKP þimdi ABD ve
Ýsrail karþýtý bir politika izlemekte…
Dengesiz gitgelli politikalarý sayesinde
ve de geliþen olaylara uyum
saðlayamadýðýndan Amerika'nýn
güvenilir müttefiki sýfatýný kaybetti…
Son günlerde Tayyip Erdoðan'ýn
çýkýþlarý ve gerilimi artýrma çabalarý da iþin
cabasý…
Bu anti emperyalist bir çýkýþ deðil…
Zaten
Türkiye'nin
yapýsýna
baktýðýnýzda içeride diktatörlüðün en acý
uygulamalarýný görebilirsiniz…
Ýçeriye atýlanlar, öldürülenler, iþkence
yapýlanlar ve yaratýlan örgütlenmeler hiç
de öyle olmadýðýný ve içte halka, dýþta
komþularýna karþý tehdit unsuru
olduðunu görmek mümkün…
Yýllarýn projesinin Tayyip tarafýndan
bozulmasýna müsaade edeceði
düþünülemez bile…
Bir zamanlar 6. Filoya karþý eylem
yapan tam baðýmsýz Türkiye isteyenlere
karþý çýkýp Amerikan askerlerini korumaya
alanlarýn yönetimde olduðunu ve
Türkiye'yi giderek þeriat kanunlarýyla
idare edilen bir ülke haline getirdikleri de
ortada…
Bölgede yapýlacak iþler çok…
Bölgeyi istikrarlý hale getirmek, fakirliði,
iþsizliði önlemek, mültecilerin yeniden
geriye dönüþlerini saðlamak mümkün,
ancak Amerika hiç de böyle bir þey
düþünmüyor…
Sessizliðini
koruyan
Rusya
Amerika'nýn pastayý tek baþýna
kotarmasýný istemez…
Dengesiz Türkiye için de pek kýlýný
kýpýrdatacak durumda deðil…
Askeri harekatla Suriye sýnýrlarýný
aþarsa Türk ordusu Amerika'dan sonra
Rusya'yý da karþýsýnda bulacak…
Almanya'ya yapýlanlarýn benzeri neden
gerçekleþmesin…
Zaten Tayyip Hitler'in örnek alýyor
þimdilerde…
Ýkinci Dünya Savaþý sonucunda
paylaþýlan Almanya örneði neden böyle
bir düþünceyle Türkiye'nin baþýna da
gelmesin…
Arzu edilen midir?
Deðil ama gidiþat o…

Polis Müdürü baklava götürdü
Ýskele Polis Müdürlüðü’nde görevli
polisler tarafýndan alkollü olduðu
gerekçesi ile tutuklanan ve karakolda
iki kolu kýrýlan Mustafa Aþut, Ýskele
Polis Müdürü tarafýndan ziyaret edildi.
Beraberinde bir grup polis ile
Aþut’un evine giden Polis Müdürü
Ahmet Beþerler, Aþut’a baklava ve
çiçek takdim etti.
Polis kontrolü altýnda elleri kýrýlan
Aþut, “darp edildiðini, merdivenlerden
aþaðýya itildiðini” söylerken, Polis
genel Müdürlüðü ise açýklamasýnda,
“kendi kendine yaptý” denilmiþti.
Aþut, kendisini darp ettiðini
belirttiði iki polisten davacý oldu.
Aþut ve avukatý, polisler için dava
dosyalarken, Ýskele Polis Müdürlüðü
ise þikâyet dilekçesini kabul etmemiþti.
Aþut’un avukatý, karakoldan
görüntüleri talep ederken, kollarýnýn
kýrýldýðý anla ilgili görüntülerin
olmadýðýný tespit etmiþti.
Bu da, “darp” iddialarýný öne çýkardý.
Aþut ailesi, Ýskele Polis Müdürü’ne
davranýþý nedeniyle teþekkür etti.
Aþut, alkollü araba kullandýðýný ve

Sessizliðin Sesi
Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

SENDÝKALARA KARÞI DEÐÝL
SENDÝKAL ANLAYIÞA KARÞI
MÜCADELE EDECEKMÝÞ!

cezasý neyse, yerine getirmeye hazýr
olduðunu belirtirken, her koþulda,
yasal hakkýný aramaya devam edeceðini
söyledi.

Doðum gün
ünde v
ef
at etti
gününde
vef
efa
(Mustafa Erkan) - Aslen Larnaka'lý olup, 74'den itibaren Deðirmenlik'te yaþayan
Güner Ýbrahim Mitsadalý, 77 yaþýnda, beyin kanamasýndan vefat etti. 15 Aralýk'tan
beri verdiði yaþam mücadelesini, doðum günü olan (18 Ocak 1941) bugün 18
Ocak'ta kaybetti. Çevresinde iyi bir insan olarak bilinen Güner Midsada'lý , TUFAD
Yönetim Kurulu Üyesi ve Eðitmeni Aydan Tümsoy'un da teyzesi oluyordu.
Cenaze dün Lefkoþa mezarlýðýnda topraða verildi.

Çiziktir
di
Çiziktirdi

Erhan Arýklý, "Günümüz sendikalarý etkisiz,
beceriksiz ve liyakatsiz politikacýlarýn da katkýsý ile
giderek güçlenmiþ ve adeta devlet içinde devlet
haline gelmiþlerdir" dedi mi?
Dedi.
Böyle bir sendikal anlayýþla mücadele
edeceklerini söyledi mi?
Söyledi.
Bunlarý kabul ediyor.
Ancak bu sözleri çarpýtýlmýþ.
Eksik ve yanlýþ þekilde kamuoyuna duyurulmuþ.
Bu nedenle baþta sendikalar olmak üzere birçok
kiþi, kurum ve kuruluþun haksýz ve yersiz saldýrýsýna
maruz kalmýþ.
***
Arýklý'nýn sözleri, "Hükümete gelirsek
sendikalarla mücadele baþlatacaðýz" þeklinde
yansýtýlmýþtý basýnda.
Kendisi savunmasýnda, böyle bir þey
söylemediðini, sendikal anlayýþla mücadele
edeceklerini belirttiðini açýkladý.
Sizi bilmem ama ben, sendikalara karþý mücadele
baþlatmakla, sendikal anlayýþla mücadele etmek
arasýndaki farký anlayamadým.
Kanýmca bu gibi durumlarý izah eden bir halk
deyimi var bizde.
Affýnýza sýðýnarak yazayým…
"Bog deðil da gagga!"
Erhan Arýklý, toplumun tüm kesimlerinden gelen
tepkiler üzerine böyle bir "savunma" ihtiyacý
duymuþsa boþuna zahmet etti gibime geliyor!
Çünkü sendikalara karþý mücadele baþlatmakla,
sendikal anlayýþa karþý mücadele baþlatmak
arasýnda, Arýklý'nýn savunmasýna mesnet teþkil
edecek öze iliþkin bir fark yoktur.
Dolayýsýyla, baþta sendikalar olmak üzere,
toplumun birçok kesiminden gelen tepkiler,
kendisinin iddia ettiði gibi haksýz ve yersiz deðildir.
***
Tam olgunlaþtý diyorum, geçmiþte söyledikleri
ve yaptýklarý için, düþtüðü yanlýþlar için nedamet
getirdi, özeleþtiri yaptý ve özür diledi diyorum, TV
programlarýnda sakin sakin, efendi efendi konuþup
meramýný anlatýyor diyorum, bu Arýklý o Arýklý deðil
diyorum…
Olmuyor…
Ben böyle ne kadar iyi, güzel ve olumlu
düþünceler içine girmeye çalýþýyorsam çalýþayým…
O ne yapýp edip, sanki bunlarý yalanlamak
istercesine, bir þeyler söyleyecek, bir þeyler
yapacak ve bunlarla da bir çuval inciri berbat
edecek!
Partisinin taraftarlarýna Rabia iþaretleri ve tekbir
baðrýþmalarýyla "Afrika"nýn kapýsýnda linç gösterisi
yaptýrtýrken de böyle olmuþtu!
Çok yakýn geçmiþte meydana gelen o olay da
bizim kendisi hakkýndaki iyi ve olumlu
düþüncelerimize sýkýlan bir kurþundu.
O da bir çuval inciri berbat etmekti.
Ve o da hiç istemediðimiz halde hatýrlatmýþtý bize,
bir zamanlar gazetemizi ve yazarlarýmýzý "Aðaran
þafaklar þahidimiz olsun ki…" diyerek tehdit ettiði
vahþi iþkenceleri!
***
Þimdi de hükümetler tarafýndan hiç kaale
alýnmayan ve olmasý gerektiði kadar etkili olmayan
sendikalara karþý "Devlet içinde devlet oldular"
diyerek mücadele baþlatmaktan bahsediyor.
Türkiye'nin bu alt yönetiminde bütün sorunlarý
hallettiniz de, mücadele edecek bir sendikalar mý
kaldý sayýn Arýklý?!
Boþuna zahmet etmeyin.
Sendikalarla ilgili sözlerinizde anlam ve öze iliþkin
bir çarpýtma olduðuna kimseyi inandýramazsýnýz.
Ne söylemek istediyseniz o algýlandý!
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Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

Saðýn solun söylediklerine
aldýrmayýn. 42 yýlda, 39
hükümet kurmuþ bir ülkede,
asla hükümet sorunu olmaz.

MÝÞ-MIÞLAR
* Cumhurbaþkaný Akýncý, hükümet
kurulmasý için parti baþkanlarý ile
görüþüp karar vereceðini söylemiþ.
- Haklýdýr… Çorbada onun da tuzu
bulunsun istiyor. Ýnþallllah tuzu fazla
kaçýrmaz!
***
* Erhürman, "4'lü koalisyon için
elimizden gelen çabayý göstereceðiz"
demiþ.
- Hade kolay gelsin… Unutmayýn, ne
ekerseniz, onu biçersiniz!
***
* Sibel Siber, yeterince insanýn elini
taþýn altýna koymadýðýný söylemiþ.
- Sorun da burdadýr zaten. Taþýn
üstünde oturanlar her zaman daha
fazladýr.
***
* Kamudaki üst düzey görevlilerin de
mal bildirimi yapmasý gerekiyormuþ.
- Yapýyorlardýr herhalde… Sýfýra sýfýr,
elde var sýfýr… Al sana mal bildirimi!
***
* Baþbakan Özgürgün, "UBP'siz
hükümet raðbet görmez" demiþ
- Varsýn bu dönem de muhalefet
kapalý giþe oynasýn... N'olmuþ yani!
***
* Yeni hükümette, Maliye ve Turizm
Bakanlýðý DP'de olacakmýþ.
- Hade, kamu görevlileri yaþadý…
Maaþlar hiç aksamayacak… Para
bulunursa tabii!
***
*Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler
Sendikasý, Pazartesi meclis önünde
eylem yaparak, yemin edecek
milletvekillerine görevlerini
hatýrlatacakmýþ.
- Eylem sýrasýnda, yeni vekil Arýklý
pencereyi açýp "Ben de
öðretmenlere görevlerini
hatýrlatýrým" der mi der yani!..
***
* Yýlda 1700 yeni vatandaþ
yapýlacakmýþ.
- Neyi yenilemeye çalýþýyorlar ki?
Yerimize mi?
(12 Kasým 2014 / LOLOLO'dan)

Hale bak...
Her haltý yiyor,
kokusundan
çekinmiyor;
soðan sarýmsak
yemiyor!

Ucuz atlatýlan kazalar!..
Önde giden araç, önüne kedi çýkýnca
aniden durdu.
Arkadan gelen araç duramadý, ona
vurdu.
Onun arkasýndan gelen araç da
duramadý, ona vurdu.
Onun arkasýndan gelen araç da
duramadý, o da ona vurdu.

Onun arkasýndan gelen araç, duramadý,
son anda dümen kýrdý, tarlaya uçtu.
Zincirleme kaza dedikleri böyle bir þey.
Ve göz açýp kapayýncaya kadar, olup
bitiyor herþey.
***
Ucuz atlatýlan bir kaza…
Kimsenin burnu kanamadý.

Cana geleceðine mala geldi.
Mala gelen zarar da can yakýyor ama…

SORUÞTURMA…
- Üzerinde neler var?
- Euro…
- Baþka?
- Rum devlet piyangosu…
- Baþka?
- Rum telefonu…
- Baþka?
- Rum kimliði, Rum pasaportu…
- Baþka, baþka neler var?
- Sahte bir þey arýyorsanýz, öyle biþeyim
yok yani polis abi!

BAÞBAKAN
PENCEREDEN
BEÞPARMAKLARA
BAKTIÐINDA...
Trafik...
Elektrik...
Su...
Telefon...
Eðitim...
Hastaneler...
Döviz…
Kiralar, taksitler…
Sýralamakla bitmez.
Günlük konuþmalarýmýzýn, deðiþmez
soðuk mezeleri oldu bu konular…
Vatandaþa bir dokundun mu, anýnda bin
ah dinliyorsun.
Herkes dert küpü…
***
Sokaktaki vatandaþ bu kadar dertli de…
Peki ya baþbakan?..
Onun durumu ne?
Dert üstü, murat üstü mü?
Ellerini cebine koyup, baþbakanlýk
penceresinden Beþparmaklara baktýðýnda,
koltuklarý mý kabarýyor?
Sanmýyorum…
O bizden dertli.
Üstelik koltuk da gitti gider.

dünya kazan, devrim kepçe
Aziz Þah
13 Ocak tarihli
Milliyet'te Hasan
Erçakýca "Siyaset:
Türkiye karþýtlýðý
en büyük sorun"
baþlýklý bir yazý
yazdý.
"Sol"culuktan
Saray
sözcülüðüne, oradan da BRT'de
Türkiye'deki "Saray"a seslenen
konuþmalar yapmaya uzanan
Erçakýca...
Bir zamanlar evi bombalanan
Erçakýca...
Karikatür krizi patlak verdiðinde
Afrika gazetesini ve Þener
Levent'i toplum dýþý ilan eden
Erçakýca...
O günlerde BRT ekranýnda
döndürüp döndürüp ayný þeyi
söyledi: Türkiye-KKTC iliþkilerine
zarar veriyorlar...
Keþke verebilsek!
O kadar kolay mý?
"Suya mý yazýldý bunca yazý" ve
"boþuna mý yaþandý bunca acý"
dedirten bir memlekette,
iþgalcisine böyle aþýk olanlar
varken kolay mý?
Irak'ta Amerikalý iþgalcilere
tercümanlýk yapanlar daha sonra
yerli
halk
tarafýndan
cezalandýrýldý...
En þanslýlarý mülteci oldu!
Bizde iþgalciye en önde
iþbirlikçilik yapanlar ise
ödüllendirildi
ve
hâlâ
ödüllendiriliyor...
Hem yerliler hem de iþgalci
tarafýndan...
O yüzden korkmayýn baylar!
Türkiye-KKTC iliþkilerine biz
zarar veremeyiz...
Türkiye'de inþaat sektörünün
balonu patladýðýnda, batan
bankalarý kurtarmaya devletin
(yani halktan zorla alýnan
vergilerin) gücü yetmediðinde,
þimdi yasaklanan grevler
yasaklanamadýðýnda, metal iþçileri
tek koldan Ankara'ya yürüyüþe
geçtiðinde,
madenciler
Zonguldak'tan yola çýktýðýnda,
cepheden dönen gaziler "vatan
saðolsun diye diye cebini dolduran
para babalarýna yeter artýk"
dediklerinde -ki þüpheniz olmasýn,
diyecekler- Türkiye-KKTC
iliþkileri o zaman zarar görecek...
"Biz bu þehrin kýymetini
bilmedik. Biz bu þehre ihanet ettik.
Hâlâ da ediyoruz. Ben de bundan
sorumluyum" dedi Erdoðan bir
süre önce Ýstanbul için...
Üstüne bir de "Günümüz
þehirleri insana huzur vermiyor.
Beton beton beton orada ruh yok,
huzur yok" dedi.
Erdoðan'ýn huzurunu kaçýran
kesilen aðaçlar deðildi. Beton hiç
deðildi.
Þiþtikçe þiþen inþaat balonuydu
Erdoðan'ý huzursuz eden. Bir
dönem ekonominin lokomotifi
ilan edilen ama artýk frenleri
patlamýþ bir halde uçuruma yol
alan inþaat sektöründeki iflaslar ve
konutzedelerdir huzurlarýný
kaçýran...
Türkiye-KKTC iliþkilerini bozsa
bozsa balon patlamasý bozar...
Türk ekonomisinin patlayan
freni...
KKTC'de
ödenemeyen
maaþlar...
Siz o gün göreceksiniz "Ne
paraný ne memurunu ne askerini
ne imamýný" diyecek olanlarý...
Bugün "4'lü koalisyon olursa
Türkiye parayý kesebilir" diyenler;

Ýstibdad
kumpanyasý

o gün geldiðinde, en önde
taþýyacaklar kara çelengi...
Erçakýca gibilerin "aman
bozulmasýn" diyerek kendilerine
dert edindikleri "karþýlýklý iliþkiler"
de yoktur ayrýca Türkiye ile
KKTC arasýnda! Türkiye'nin
KKTC ile iliþkisi vardýr; KKTC'nin
Türkiye ile bir iliþkisi yoktur...
TC'nin KKTC ile olan iliþkisi tek
taraflýdýr...
KKTC evinde oturan bir
mandýra gülüdür...
"Bir ahýrýn içinde gezdirilmiþ gül
kokusu" deðil ama!
Sadece mandýra gülü...
KKTC-TC arasýndaki iliþki,
maaþlar ödendiði sürece balonda
asýlý bir eþek ile balon arasýndaki
iliþkidir...
Gözünüzün önüne getirin: Balon
(patlamaya hazýrlanan Türk
ekonomisi) ve eþek (kktc)...
Havada asýlý duruyorlar!
O gün geldiðinde eþekten
düþmüþ deðil, balondan düþmüþ
olacayýk!
Anlayacaðýnýz, TC'nin KKTC ile
olan tek taraflý iliþkisinin
bozulmasýndan
korkanlar,
korkmayýn...
Korkunun ecele faydasý yok!
Ankara'da bir iþçi kendini yakar,
açlýktan! Umurunuzda olmaz...
Ýzmir'de bir iþçi çýrýlçýplak
soyunup açlýðý ve sefaleti protesto
eder. Umurunuzda olmaz...
Ýstanbul'da
sadece
bir
hastaneye yýlda 400-500 arasý
çocuðun tecavüzden hamile
kalmýþ olarak baþvurduðu ortaya
çýkar. Umurunuzda olmaz...
Ýnsanlýk umurunuzdan olmaz.
Ýnsanlýk durumu umurunuzda
olmaz. Ýnsan umurunuzda
olmaz...
Tek umursadýðýnýz eþek ile
balonun dengede durmasý!
Erçakýca'nýn demesi "en büyük
sorun" bu memlekette "Türkiye
karþýtlýðý"...
Yani eþek ile balon dengesine
karþý olanlardýr bu memleketin en
büyük sorunu...
"Eþeðin ayaklarý yere bassýn"

diyenledir en büyük sorun...
"Memnuniyet
duymak
gerekirken" diyor Çavuþoðlu'nun
toplumda tepki ile karþýlanan
sözleri için. Memnuniyetsizlerdir
bu memlekette en büyük sorun...
Birikim Özgür ile de Doðuþ
Derya'yý karþýlaþtýrýyor...
Birikim'in kendi adýnýn önüne
"sermaye" koyarak bu ülkeyi
sömürgecilere daha rahat nasýl
yaðmalatýrým diye dertlenmesi
deðil sorun...
Kan emici azýnlýðýn "sermaye
birikimi" kutulara, ambarlara ve
off shore adalara sýðmazken,
çoðunluðun mülksüzleþmesi deðil
sorun!
44 yýlda ye ye bitmeyen mallar
da deðil sorun...
Ülkenin arsa olarak görülmesi
hiç deðil!
Tek
sorun
"Türkiye
düþmanlarý"...
Yatýn kalkýn Türkiye düþmaný
dediklerinize dua edin. Onlar
olmasa iþbirlikçilik bu kadar
deðerli olmazdý...
"Birikim Özgür Türkiye ile
iþbirliði yapmanýn önemini
vurgulamanýn kurbaný oldu" diye
yazdý Erçakýca.
"Türkiye karþýtlýðýný bir varoluþ
þekline dönüþtürmüþ olan Doðuþ
Derya" diye devam etti.
"Türkiye
karþýtlýðýnýn
dayanýlmaz bir cazibesi" olduðunu
yazdý. Oysa gerçek tam tersidir.
Ýþbirlikçiliðin
cazibesidir
dayanýlmaz olan! Saraylar,
salonlar ve piyasalar... Ve iþgalci
sevicileri!
Doðuþ Derya'nýn ne hissettiðini
bilmem. Lâkin Zaroðlu açýk açýk
hakaret ederken faþistti ve
faþisttir.
Erçakýça bu þekilde istibdadýn
sarayýna ve sarayýn istibdadýna
"þikayet" mektubu yazarken faþist
Zaroðlu kadar açýk sözlü
olamýyor...
Bir faþist ve bir demokrat
görünümlünün arasýndaki fark
budur...
Alýn size istibdad kumpanyasý!

Yýldýrým: Kara unsurlarý
da devreye girecek
Özgürgün: Mehmetçiðin yanýndayýz
MHP lideri Devlet Bahçeli ile
görüþen Baþbakan Binali
Yýldýrým, Afrin harekatýyla ilgili
açýklamalarda bulundu. Yýldýrým,
“Yarýn itibariyle geliþmelere göre
kara unsurlarýmýz da devreye
girecek” dedi.
Baþbakan
Yýldýrým’ýn
açýklamalarýndan satýrbaþlarý;
Belirlenen hedefler neredeyse
tamamýna yakýný tahrip edilmiþ ve
hava unsurlarýmýz vazifelerini
tamamlayarak
üslerine
dönmüþtür. Topçu ateþi ile alanýn
yumuþatýlmasý faaliyetleri halen
devam etmektedir. Ayrýca yarýn
itibariyle geliþmelere göre kara
unsurlarýmýz da gerekli
faaliyetleri icra edecektir.
Mehmetçiðin yanýsýra Özgür
Suriye Ordusu’ndan da katýlým
var.
Hedef asla ve asla Suriye’nin
toprak bütünlüðüne halel
getirmek deðildir. Son 3 yýl içinde

ülkemize ve Fýrat Kalkaný
sahasýna yapýlan tacizler ve
buradaki kayýtlar ve ayrýca sýnýrda
yaþayan sivillere yönelik ataklar
terör faaliyetlerini ortadan
kaldýrmaktýr.
Bunun yaný sýra da Afrin’de
yaþayan Arap, Kürt ve Türkmen
kardeþlerimizin terör örgütlerinin
baský ve zulmünden kurtarmak
harekatýn önemli hedeflerinden
biri.
Özgürgün: Mehmetçiðin
yanýndayýz
Baþbakan Hüseyin Özürgün,
Twitter hesabýndan þu paylaþýmý
yaptý: Türk Silahlý Kuvvetleri'nin
sýnýrlarýný korumak adýna Afrin'e
baþlattýðý "Zeytin Dalý"
harekatýnýn muvaffakiyet ile
sonuçlanmasý en büyük
dileðimizdir. Kýbrýs Türk Halký
olarak kalben Anavatan Türkiye
ve Mehmetçiðin yanýndayýz...

GÜNLÜK
GÜNLÜK
"Türkiye'nin Suriye'ye
saldýrýlarýný önleyin"
Baþta Noam Chomsky olmak üzere çok sayýda düþünür ve
sanatçý Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili sert eleþtiriler
getiren bir açýklamaya imza attý. Açýklamada, Türkiye'nin
tutumu kadar Rusya, Ýran ve ABD de eleþtirildi ve ABD,
Rusya ve Ýran'dan
Türkiye'nin
saldýrýlarýnýn
engellenmesi
istendi.
Açýklamada,
Afrin'in nufusunun
Kürtlerden
oluþtuðu
vurgulanarak,
"Afrin çok az
uluslararasý
yardýmla, son 5 yýlda çok sayýda Suriyeli mülteciyi geri
kazanmýþtýr. Nüfusu 400 bin'e çýkan Afrin Türkiye destekli
cihad gruplarý, El-Kaide ve Türkiye tarafýndan tehdit
edilmektedir" denildi. YPG'nin, IÞÝD'den kurtardýðý her
þehirde yerel demokratik yönetim konseyleri kurma
çabalarýna raðmen Türkiye tarafýndan 'terörist' ithamýyla
karþý karþýya kaldýðý belirtildi. Açýklamada, "ABD ve
uluslararasý toplumun Kürt halkýnýn arkasýnda durmak için
ahlaki bir yükümlülüðü var" denildi. Dünyanýn aydýnlýk
insanlarý bile savaþý baþlatanlardan savaþý durdurmasýný
istemenin dayanýlmaz acizliði içinde ne yazýk ki...

ELÝ KULAÐINDA
Türkiye Afrin'e
girmek için elinden
geleni yapýyor,
mazeretler üretiyor,
diðer yandan
Suriye de Afrin'e
girilirse Türk
uçaklarý vurulacak
diyor… Savaþýn
yani akan kanlarýn
çoðalmasýnýn eli
kulaðýnda…

BÝTTÝ GÝBÝ…
Herkesin dörtlü
koalisyon için
gözlerini çevirdiði
Özersay da dörtlü
koalisyona olumlu
baktýðýný
söyleyerek, yeþil
ýþýðý yaktý. Birileri
gece operasyonu
yapmazsa bu iþ bitti
gibi…

KAPANAN
KAPILAR
Özgürgün'e YDP
dýþýnda tüm partiler
kapýlarýný kapattý.
Bu ne demektir?
Yaptýðý iþleri
beðenmiyorlar
demektir. Bir de
ayyuka çýkan
yolsuzluklarý…

“Týrnak”...
"Rakam az buz bir rakam deðil…
Hükümet vatandaþlýklar
konusunda usul usul giderken
seçimlerin erkene alýnmasý ile
birlikte bu iþi abarttý ve genel
seçimlerde 10 binin üzerinde
yeni seçmen yaratmýþ oldu!
Bunlarýn önemli bir kýsmý da oy
kullandý… Bir kere kabul etmek
gerekir ki UBP'nin her þeye
raðmen seçim zaferinde bu
vatandaþlýklarýn da payý
büyüktür! Yeni vatandaþlýklar
tartýþýlan bir UBP için can suyu
olmuþ, belki de kendilerini bile
þaþýrtan bir sonuçla seçimlerden
çýkmýþtýr…"
Levent ÖZADAM
(Kýbrýs Postasý)
"Hükümeti teslim eden Hüseyin
Özgürgün, koalisyon için kollarý
sývayanlarý 'sivil darbeciler'
olarak ilan etti… Bir an
düþündüm de, sivil darbe…
Kulaða çok sýcak geliyor… Belki
de bu ülkede en çok ihtiyaç
duyduðumuz þey… Toplumsal
ayaklanma ve halk darbesi…
Özgürlük, demokrasi ve
hukukun olanca gerçekliðiyle
yaþandýðý bir topluma ivedilikle
ihtiyacýmýz var…"
Gizem ÖZGEÇ (Star)
" 'Hayýrlý olup olmayacaðý',
'Dörtlü koalisyon' içinde yer
alanlarýn, gangster rejime
karþý verecekleri veya
veremeyecekleri
mücadeleden
anlaþýlacaktýr…
Göreceðiz bakalým…"
Ali TEKMAN
(Yeni Bakýþ)

Günün Kahramaný

SERPÝL
KEMALBAY
HDP Eþ Genel Baþkaný
Serpil Kemalbay, "Bu
operasyon Zeytin Dalý adý
altýnda bir iþgaldir. Afrin'e,
Rojava'ya yönelik iþgal
giriþimi ile karþý
karþýyayýz" dedi.
Kemalbay þöyle konuþtu:
"Afrin'de 1 milyonu aþkýn
insan yaþýyor. Suriye
savaþýnda belki de çatýþmanýn
olmadýðý yegane yerlerden biri. Savaþtan
kaçan birçok insan Afrin'de yaþamýný sürdürüyor. Afrin'de
aðýrlýklý olarak Kürt halký yaþýyor. Kürtler, Araplar,
Ermeniler bir meclis oluþturarak doðrudan demokrasi
örneðini savaþ koþullarýnda hayata geçirmeye çalýþan
örnek bir yer…" Türkiye iþte þimdi bu halký bombalýyor.
Suriye'de dökülen bunca kan yetmedi mi?
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LEFKOÞA'DA
HIRSIZLIK
Lefkoþa'da Karanfil Sokak
üzerinde bulunan Ertaç
Baþar'a ait evden önceki
gün 2 cep telefonu, þarj
cihazlarý ve bin TL nakit
para çalýndý.
Polis Basýn Subaylýðý'ndan
yapýlan açýklamaya göre,
olayýn polise bildirilmesi
üzerine yürütülen ileri
soruþturmada zanlý olarak
görülen 22 yaþýndaki M.M
(E-22) tutuklandý.

PARA VE
KAMBÝYO
YASASI'NA
AYKIRI
HAREKET
Ercan Havaalaný'nda M.S.K
(E-46), beraberinde
bulundurduðu 10 bin Euro
muadili döviz veya Türk
Lirasý'ndan fazla olan 48
bin ABD Dolarý ve 10 bin
Euro nakit parayý yetkili
makamlara beyan
etmeden önceki gün
KKTC'den çýkýþ yapacaðý
sýrada tespit edilerek,
hakkýnda yasal iþlem
baþlatýldý.

HASPOLAT'TA ÝÞ
KAZASI
Haspolat Sanayi
Bölgesi'nde faaliyet
gösteren Hyundai Özok
Ltd. isimli iþyerinin
kaporta bölümünde
önceki gün spiral
(izmirillo) makinesi ile
çalýþan Fikret Engin (E-54),
spiral taþýnýn sýkýþmasý
neticesinde, makinenin
elinden kaçmasýyla sol
bacak üzerinde (femur
bölgesinde) derin
kesikler oluþarak
ayaklarýndan ciddi þekilde
yaralandý.
Engin, Lefkoþa Dr. Burhan
Nalbantoðlu Devlet
Hastanesi'nde yapýlan
tedavisinin ardýndan
ortopedi servisinde
kontrol altýna alýndý.

GÝRNE'DE
HUZUR
OPERASYONU
Girne Polis Müdürlüðü
önceki gün, sorumluluk
sahasý içerisinde asayiþ
ve trafik operasyonu
düzenledi. Operasyon
kapsamýnda, bölgede
faaliyet gösteren
kumarhaneler, barlar,
kahvehaneler, diskolar,
gece kulüpleri kontrol
edilirken, kumarhaneye
girmeleri ve bulunmalarý
yasak olan toplam 40 kiþi
hakkýnda yasal iþleme
gidildi.
Trafik ekiplerinin
gerçekleþtirdikleri
denetimler sonucu 400
araç kontrol edilerek, suç
iþlediði tespit edilen 80
araç sürücüsü hakkýnda
ileri iþleme gidildi, bir kiþi
tutuklandý, 5 araç trafikten
men edildi.

BAF'TAKÝ BÝR
ÞAPELDE
KAFATASI
BULUNDU
Baf'a baðlý "Ay.Nikolau"
köyündeki bir þapelde,
insan kafatasý ve birkaç
kemik bulunduðu
bildirildi. Fileleftheros
gazetesi, Pazar günü,
þapele dua etmek için
giden bir kadýnýn, þapelin
giriþinde kafatasý ve
kemikler bulunduðunu
fark ettiðini; bunun
üzerine polise haber
verdiðini yazdý. Haberde,
olayla ilgili polis
soruþturmasýnýn sürdüðü
belirtildi.

BORA'DAN MÝLLETVEKÝLLERÝNE ÇAÐRI...

YAPACAÐINIZ YEMÝNE BAÐLI KALIN
Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði
Baþkaný Yýlmaz Bora, milletvekillerine,
Meclis'te yapacaklarý yemine sadakat
ve baðlýlýklarýný kararlýlýkla ortaya
koyarak, kiþisel ve parti çýkarlarýný bir
kenara býrakarak, en kýsa sürede
devlete ve Anavatana dört elle
sarýlacak hükümet oluþturmalarý
çaðrýsýný yaptý.
Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði
Baþkaný Yýlmaz Bora, Rumlarýn
silahlanmaya devam ederken,
KKTC'de bir siyasi parti yetkilisinin
"adanýn askersizleþtirilmesinin temel
hedefleri olduðunu" açýklamasýnýn

"üzücü, hem de düþündürücü"
olduðunu belirtti.
Yazýlý bir açýklama yapan Bora, BM
ve AB'yi de eleþtirerek, "haklýdan
yana tavýr koymadýklarýný" , telkin ve
önerileri ile yönlendirmelerinin
dikkat alýnmamasý gerektiðini ifade
etti. Rumlarýn Kýbrýs'ýn etrafýndaki
denizlerde
sondajlarý
sürdürdüklerini, yapýlan ikaz ve
uyarýlarý dikkate almadýklarýný
belirten Bora, "Rumlarla eþit
düzeyde ortak bir devlette
anlaþmaya ulaþmamýz asla olasý
deðildir" ifadesini kullandý.

PARALÝMNÝ'DE DOÐA KATLÝAMI
n BM MEVZÝÝNE DOÐRU TOPRAK YOL VE MARAÞ'I
ÝZLEMEK ÝÇÝN GÖZLEM KULESÝ
Maðusa Bölgesi-Paralimni Kappari sahilinde sürdüðü"
Belediyesi'nin, Kappari körfez kaydedildi. Belediyenin oluþturduðu
bölgesindeki sahil þeridine "Skilon (köpek) sahilinde, sahilin
buldozerlerle müdahale ettiði; BM kuzey kesimini "Proskopon" sahiline
mevziine doðru toprak yol dökülerek baðlayan toprak yol inþa edildiði,
ve gözlem kulesi inþa edilerek ara dereye de drenaj sistemi yapýlarak
bölgeye
de
müdahalede müdahale edildiði, bunlarýn,
bölgeden geçerek Kappari bölgesini
bulunulduðu haber verildi.
güvenliði
Politis ve diðer gazeteler, Doðal ziyaret edenlerin
Kýyýlarý Koruma Ýnisiyatifi isimli açýsýndan tehlike arz ettiði belirtildi.
Sahil kesiminde çalýþan buldozerin
grubun, izinsiz ve çevre etki raporu
olmaksýzýn çalýþma yaptýðý için taþ kýrdýðý, bir kamyonun da çýkan
Paralimni Belediyesi'ni Rum Ýçiþleri molozu Glitza Nera mevkiindeki
Bakanlýðý'na þikayet ettiðini bildirdi. Çevre Koruma Alaný'na döktüðü
Habere göre Ýnisiyatif açýk kaydedilen haberde, belediye
mektubunda
da
"Maðusa baþkanýnýn Kappari'de; BM
Kaymakamý"ný, belediyenin yasa dýþý mevzisine doðru toprak yol inþa
çalýþmalarýna göz yummak ve edilmesini, aðaçlandýrýlmasýný,
müsamaha göstermekle suçladý. turistlerin Maraþ'ý ve Güney kýyýlarýný
Ýnisiyatif'in açýk mektubunda izleyebilecekleri bir gözlem kulesi
Paralimni Belediyesi'nin sahil inþa edilmesini önerdiði, belediye
þeridine müdahalelerinin dört yýl meclisinin de oy çokluðuyla kabul
önce baþladýðýný, Kaymakamlýðýn da ettiði, kaydedildi.
Gazete
bu
çalýþmanýn
o zamandan beridir yapýlanlara göz
tamamlandýðýna dikkat çekti ve
yumduðunu vurguladý.
Belediyenin
"yasa
dýþý Belediye Baþkaný Pirillis'in yaklaþýk
müdahalelerinin" artýk Paralimni bir ay önce, ara bölge karþýsýndaki
Belediyesi sahil þeridinin tamamýna "Glitza Nera" sahilindeki yeni
yayýldýðýna dikkat çekilen haberde çalýþmalarýn tamamen yasal
"Nisia
bölgesinden
Greko olduðunu, sahil cephesinin
için
ne
Burnu'ndan baþlayýp Da Costa, Fig kalkýndýrýlmasý
Tree Bay, Crystal Springs, Sirina'ya öngörülüyorsa onun yapýldýðýný
ve Kappari (Luma, Glitsa Nera ve söylediðini kaydetti. Fileleftheros
Armiropigado mevkileri) bölgesine haberi "Büyük Çevre Zararý…
kadar
yayýldýðý,
belediye Kappari'de Doðal Sahilleri Talan
çalýþmalarýnýn þu anda sadece Ediyorlar" baþlýðýyla aktardý.

GÖR DUY
DUY KONUÞ
KONUÞ
GÖR
ALO AFRÝKA HATTI

TEHLÝKE BÜYÜYOR…
Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz elektronik
posta ile gazetemize yayýnlamamýz için gönderdiði
bir mektupta, YDP Genel Baþkaný Erhan
Arýklý'nýn bir TV programýnda sendikalarla ilgili
söylediklerine dikkat çekti…
"Bir vatandaþ olarak ben de endiþelerimi ve
düþüncelerimi gazeteniz vasýtasýyla duyurmak
istiyorum. YDP Genel Baþkaný Erhan Arýklý'nýn bir TV
programýnda söyledikleri beni endiþelendirdi. Sosyal
medyada bu konuda yazýlanlar vardýr. Ben bir vatandaþ
olarak geçmiþte Mehmet Ali Talat ve arkadaþlarýnýn
sendikalarla ilgili tasarladýklarýný da hem okumuþ hem
de kendi aðýzlarýndan Mayýs FM'de dinlemiþtim.
Dikensiz gül bahçesi yapmak istiyorlardý… K,imin
için? Türkiye için… Sendikalarýn buradaki iþlevleri
ortada. Ancak bilhassa Talat'tan bu yana sendikacýlýkta
bir gerileme vardýr. Sendikalar toplumun sosyal,
ekonomik sorunlarýný dillendiren ve taleplerde bulunan
örgütlerdir. Toplumun ses veren örgütleridir. Ne
diyorlardý eskiden? Bunlar para isterler baþka bir þey
istemezler. Para da isteyecek sendikalar ama
yönetenler bunu vermezlerse ki sendikalar haklýysalar
eðer söke söke almasýný da bilmelidirler. Talat ve
arkadaþlarý sarayda gerçekleþtirdikleri üçlü toplantýda
greve gidilirse maliyenin ne kadar para tasarruf
edeceðini dahi hesaplayacak kadar toplum düþmanlýðý
yapmýþlardýr. Ýþin içine þimdi de YDP Baþkaný Arýklý
girdi… Daha farklý deðil ki düþünce… Hizmet ayný
yeredir. Ne diyor Arýklý efendi… Sendikalar
amaçlarýnýn dýþýna çýkmýþlar, sendikalar olmazsaymýþ
çok güzel reformlar yapýlýrmýþ… Ýktidarlar sendikalara
karþý savaþ açamýyormuþ… Ve hatta çok daha ileri
giderek sendikalarýn ajan örgütleri olduðunu, Truva atý
olduklarýný dahi söyledi… Milli davaya ihanet
ediyorlarmýþ… Kuruluþunu tamamladýktan sonra da
YDP'nin amaçlarýndan bir tanesini dile getirdi…
YDP'nin kimseye diyet borcu olmadýðýný ve
sendikalara savaþ açabilecek tek parti olduðunu
söyledi. Her þey açýk olarak ortadadýr… Þimdilik YDP
iki milletvekili çýkardý… Önümüzdeki dönem bu sayýyý
yükselttiði takdirde bu düþünceyle neler yapabileceðini
söylemeye gerek yok. Zaten geçmiþte de gazeteciler
için neler tasarlamýþtý. Basýnda son günlerce yazýldý
çizildi. Ýþkenceyi nasýl yapacaðýnýn hesabýný kitabýný
yapmýþ ve bunu kamuoyu ile paylaþmýþtý Arýklý. Henüz
elinde bir güç yoktu hem o zamanlar. Eline bir güç
geçerse sendikacýlar sanýrým hapislerden çýkmayacak…
Kimbilir þimdi Türkiye'de yapýldýðý gibi özel ordular,
polisler de örgütleyebilir Arýklý efendi… Nasýlsa
Türkiye'deki Hitler
Almanya'sýnýn
örgütlenmesini
BÝZÝM DUVAR
örnek alýyor
kendine…
Televizyonlara çýkýp
bunlarý söylemesi
niyetini az da olsa
açýða vurmasý
demektir. Bunlarý
anlamayacak kadar
ahmak ve geri
zekalý deðiliz
nasýlsa…"

TAYYÝP'ÝN
BÝR ADI
"WAR"

HASTALAR VE PERSONELE SICAK ÇORBA VE POÐAÇA
Milli Ýradeye Saygý Platformu Gençlik Kollarý ve KKTC Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði, Trenyolu Polikliniðinde hastalar ve personele sýcak çorba
ve poðaça daðýttý. Milli Ýradeye Saygý Platformu Gençlik Kollarý Baþkaný Zafer
Sarýaltýn ve KKTC Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Talip Sancar
yaptýklarý ortak açýklamada, bu etkinliði geleneksel hale getirerek, ayda birkaç
defa saðlýk ocaklarý ve hastanelerde ikramda bulunacaklarýný belirtti.

BAF'TAKÝ ÜÇ BARAJIN BORULARLA
BÝRLEÞTÝRÝLMESÝNE ONAY
Baf'ta bulunan üç barajýn, borularla birleþtirilmesine onay verildiði belirtildi.
Politis gazetesi, Rum Çevre Dairesi'nin, Baf'taki üç barajý birleþtirecek
borularýn Su Ýþleri tarafýndan yerleþtirilmesine onay verdiðini yazdý. Bu
konudaki çalýþmalarýn yakýn zamanda baþlayacaðýný yazan gazete, bu
çalýþmanýn, Baf'ta arýtma tesisi olmamasý nedeniyle özellikle kuraklýk
dönemlerinde, önemli bir katký saðlayacaðýný belirtti. Gazete, çalýþmanýn
amacýnýn, toplam 16 kilometrelik borunun döþenmesiyle Evretu barajýnýn,
Kannaviu ve Asprokremmu barajlarýyla birleþtirilmesi olduðunu yazdý.

Bizim Mandra
Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nin, TC'li
iki uyuþturucu tacirine toplam 21 yýl
hapislik cezasý vermesi mandra halký
tarafýndan büyük memnuniyetle
karþýlanýr. Çocuklarýmýzý uyuþturucunun
pençesine atmak isteyenlerin hiç
gözünün yaþýna bakýlmadan en aðýr
cezalara çarptýrýlmalarý vatandaþlar
arasýnda
son
derece
olumlu
karþýlanýrken, sokaktaki adam "Böyle
cezalar af kapsamýnýn da dýþýnda
olmalý" diyerek kendi kendine söylenir.
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ÝSKELE
Fatma Ergün

ÖYLESÝNE BÝR GÜN

ftm_ergn@yahoo.com.tr
Dün sabah soðuk mu soðuk bir hava
vardý Ankara'da.
Yere yaklaþan bulutlarla, sokaklar
nerede ise dolunaylý geceden biraz daha
fazla aydýnlýktý.
Sokaðýmýzdan tek tük geçen arabalar
ýþýklarýný yakmýþlardý.
Sabah atýþtýran kar öðleye doðru
yerini yaðmura býrakmýþtý.
Karþý apartmanýn en üst katýnda oturan
Servet teyze her zamanki gibi camdan
dýþarý bakýyordu.
Ýngiltere'de "Yalnýzlýktan Sorumlu"
bakanlýðýn kurulduðunu öðrendiðimden
beri Servet teyzenin camdan bakýþý daha
çok içime dokunuyordu.
Üþüyen
güvercinler,
pencere
pervazlarýna ve çatýdaki baca kenarlarýna
toplanýyorlardý.
Nedense sokaða çýkmak zorunda
olduðumuz günlerin çoðunda hava hep
dünkü gibi soðuk, yaðýþlý ve karanlýk
oluyordu.
Saat ikide Ümitköy'deki Aðýz ve Diþ
Saðlýðý Polikliniði'nde randevum vardý.
Yol süresini de hesaba katarak eþimle
birlikte evden çýktýk.
Yakýn zamanda bir arkadaþýn kýzýnýn
evine hýrsýz girmiþ, bize yakýn bir semtte.
Arkadaþ "Çaldýklarýna mý yanalým,
yaptýðý daðýnýklýða mý" demiþti.
Hýrsýz, dolaplarda ne var ne yok yere
boþaltmýþ, hepsinin üzerinde çamurlu
ayakkabýlarý ile gezmiþ.
Bir hafta sonra baþka bir arkadaþýn
alt kat komþusunun evine hýrsýz girmiþ.
Evin beyi yöneticiymiþ.
Hýrsýz yönetime ait para ve evdeki
altýnlarý çalmýþ.
Evden çýkarken bu hýrsýzlýk olaylarýný
aklýma getirmemeye çalýþýyorum.
Ýkiye beþ kala poliklinikteydik.
Bekleme salonuna geçtik.
Poliklinikteki ilgili kiþi "Sizden önceki
hasta, hava þartlarýndan dolayý geç geldi.
Sizi biraz bekleteceðiz" dedi.
Açýk olan televizyonda haberler
baþladý.
Suriye'deki harekât, Ýstanbul
Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan
Süleyman Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne geçen yýlýn ilk beþ ayýnda
gelen, yaþlarý 18'den küçük 39'u Suriyeli
115 çocuðun hamile olduðunun
saptanmasý, bu kayýtlarýn zorunlu olduðu
halde polise bildirilmediði, çeþitli
bölgelerdeki aðýr kýþ þartlarý görüntüleri,
Ýzmir yaðan yaðmurla yine sular
altýnda…
Daha fazlasýna dayanamadýk. Eþim
kumandayý alýp kanalý deðiþtirdi.
Biz, biraz deðil tam elli beþ dakika
bekledik.
Bu polikliniðe yýllardýr geliyoruz.
Artýk telefondan sesimizi tanýyýp
ismimiz ile hitap ediyorlar.
Bir telefon etmeyi niye akýl edemediler
bilemiyorum.
Defalarca özür dilemek telefon
etmekten daha mý kolay.
Klinik alt katta.
Benden önceki hasta merdivenleri
çýkarken ben iniyorum.
Yaþý muhtemelen oðlumdan küçük,
sarý saçlarýný at kuyruðu baðlamýþ
doktorum, hiç ara vermeden,
soluklanmadan beni koltuða oturtuyor.
Özür diliyor.
"Siz de hiç ara vermediniz" diyorum.
"Hastanýn biri geç gelince randevular
kaydý. Üç hastadýr hiç ara vermedim. Bir
sigara bile içemedim" diyor.
"Ben býraktým diye size sigara içmeyin
demeyeceðim. Sadece yakýnda Soner
Yalçýn ile son kitabý "Saklý Seçilmiþler"
üzerine yapýlan röportajda okudum; artýk
sigaralarýn içine býrakabilmeyi zorlaþtýran

t24
Metin Münir

Ayþe'ye mektup

maddeler konuluyormuþ"
Artýk dolgu tutmayan, sol üst dipteki
diþime kaplama yapýlacak. Ondan
sonraki yirmi yaþ diþim daha önce
çekilmiþ.
Geçen haftaki geliþimde diþ etini
düzeltmek için dolgu yapýlmýþtý.
Ýzin isteyip cep telefonundan müzik
açýp iþe baþladý.
Yaptýðý dolguyu çýkarýp diþi kontrol
ederek tekrar doldurdu.
Çenem çok darmýþ.
Annemi hatýrladým.
"O kadar gittin geldin, diþ yaptýrdýn.
Niye takmýyorsun" dediðimizde.
"O diþler bana büyük geldi. Aðzýma
sýðmýyor" diyordu.
En ince uç ile diþi kesmesi epey
zaman aldý.
Sonra çocuk kalýbý ile ölçü alýndý.
Nihayet yapýlacaklar bitti.
Poliklinikten çýktýðýmýzda yaðmur
durmuþ hava iyice soðumuþtu.
Babam diþ yaptýrmaya gittiði doktora
"Diþlerimi Münir Nurettin þarkýlarýný
söyleyebilmek için yaptýrmak istiyorum"
demiþ.
Doktor "Söyleyebileceksin amca"
deyince diþlerini yaptýrmýþ.
Bana anlattýðýnda "Söyleyebiliyor
musun" diye sormuþtum.
Ýstediði gibi söyleyemiyormuþ.
Karþýdan karþýya geçerken orta refüjde
arkamýzda, ellerinde kitaplarý ile liseli
olduklarýný düþündüðüm gençler vardý.
Kendi
aralarýnda
konuþurken,
yanlarýndaki annelerinden büyük teyzeye
ve babalarýndan büyük amcaya
aldýrmadan, bir yandan da küfürler
savuruyorlardý.
Birçok insanýn patlamaya hazýr bomba
gibi dolaþtýðý büyük þehirlerde kime ne

denilebilir ki…
Ýþ çýkýþ saati olmadýðý halde trafik çok
yoðundu.
Yapýlmakta olan gökdelenlerle birlikte
çok katlý yollarý da yapsalar artacak
trafiðe ancak yetecek…
Çok enteresan yoldan taksi geçmiyor.
Ne dolu ne de boþ.
Taksi duraðýna yürüyelim bari
diyoruz.
Neyse sonunda bir taksi görüp,
durdurup biniyoruz.
Þoför "Böyle eþine kapý açan
beyefendileri çok takdir ediyorum" diyor.
Gülüþüyoruz.
Kaldýrýmlardaki kalabalýk bir an önce
gideceði yere varmak için acele acele
yürüyor.
Bitmek üzere olan bir alýþveriþ
merkezinin yanýndan geçiyoruz.
"Buna ne gerek vardý? Zaten
yakýnlarda, biri devasa biri de bunun
kadar iki alýþveriþ merkezi daha var" diye
düþünüyorum.
Caminin tam yanýna kýz yurdu
yapýlmýþ. Tabelasýnda bir erkek ismi. Bu
ismi ilk defa görüyorum.
Evimize geliyoruz.
Kýz yurdunun üzerinde yazan ismi
internette arýyorum. Bulamýyorum.
Yaptýranýn ismi olmalý…
Ýnsanlar, cami, okul, yurt gibi binalar
yaptýrdýklarý zaman isimlerini verirlerse
daha çok sevap kazanacaklarýný
zannediyorlar galiba…
Birkaç saat evin dýþýnda olmak beni
yormuþtu.
Yarý yýlý bir gökdelenin nüfusundan az
bir köyde yaþadýktan sonra "Büyük
þehirde yaþamak, sýrtýnda kendinden aðýr
bir yükle dolaþmak gibi" diye
düþünüyorum.

"AVRUPA HUKUKU VE
ULUSLARARASI HUKUKTA SIÐINMA"
Mülteci Haklarý Derneði (MHD)
tarafýndan Kýbrýs Türk Barolar Birliði'nde
"Avrupa Hukuku ve Uluslararasý Hukukta
Sýðýnma" konulu eðitim düzenledi.
Dernekten yapýlan açýklamaya göre,
dün baþlayýp bugün sona eren eðitim,
Avrupa Birliði tarafýndan Kýbrýslý Sivil
Toplum Ýþ Baþýnda Programý altýnda
finanse edilen ve KISA ile ortaklýk
içerisinde MHD tarafýndan uygulanan
"Ýnsan Haklarý Herkes Ýçin Projesi"
kapsamýnda gerçekleþtirildi. Açýklamada
þöyle denildi:
"MHD Baþkaný Av. Özge Uðraþýn,
Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Program
Müdürü Charlotte Goyon ve Ombudsman
Emine Dizdarlý'nýn açýlýþ konuþmalarý ile
baþladý.
Eðitimin her iki gününde Mülteci
Haklarý Merkezi Türkiye'den Veysel Eþsiz,
"Uluslararasý Mülteci Hukuku ve
Standartlarýna Giriþ" ve "Uluslararasý
Hukukta Non-Refoulement (Geri

Göndermeme) Ýlkesi" ile sunumlarýnda
Mülteci Haklarý Sözleþmesi ve Kuzey
Kýbrýs'taki iç hukukun parçasý olan Avrupa
Ýnsan Haklarý Sözleþmesi, Ýstanbul
Sözleþmesi, Ýþkenceye Karþý Sözleþme gibi
bölgesel ve uluslararasý hukuktaki mülteci
korumasý, bütünleyici koruma ile ilgili bilgi
verdi, günümüzde uluslararasý geleneksel
hukukun parþasý olarak görülen geri
göndermeme ilkesi ile kurallar ve içtihattan
söz etti. Bunlarýn yereldeki hukuki
süreçlerde de kullanýlabileceðinin altýný
çizdi."

Sevgili Ayþe, uzun zamandýr e-mail deðiþ
tokuþ etmedik.
Ýyi misin, merak etmeye baþladým.
Beni sual edecek olursan, her zamanki
gibiyim: Ne iyi ne kötü, ne mutlu ne mutsuz,
ne ümitli ne ümitsiz. Düzlükte bir tavþan
gibi.
Hayatým bildiðin gibi
geçiyor. Plansýz, randevusuz, az çok baþkasýz.
Yazýyorum, okuyorum,
film izliyorum, alýþveriþ
yapýyorum
(lezzetli,
organik, eski tatlara sahip
þeyler satýn almak için uzak yerlere
giderek), yemek piþiriyorum, tembel
olmadýðým
zamanlarda
bahçede
çalýþýyorum, deniz kenarýnda veya daðda
yürüyorum,
maç
seyrediyorum,
arkadaþlarýmý görüyorum, kitap okuyorum
(birkaç günde bir kitap bitirecek
yoðunlukta, son birkaç haftadýr).
Ve uyuyorum.
En çok vaktimi uyumak alýyor.
Dün gece, meselâ, saat dokuz gibi
yataða girdim, biraz kitap okudum,
uyudum, saat sekiz gibi uyandým. Gittikçe
daha çok uyuyorum, galiba.
Bir arkadaþýmýn çok sevdiðim annesi bir
gün yataða girmiþ ve ölünceye kadar bir
daha kalkmadan ve konuþmadan yaþamýþtý.
Yýllarca. Konuþmadýðý için yatalak olma
durumunun nasýl bir þey olduðunu
öðrenememiþtik. Uyurken rüya görüyor
muydu? Uyanýkken aklýndan neler
geçiyordu?
Ben de onun gibi olur muyum dersin, bu
daha çok uyuma eðilimi doruða ulaþýrsa?
Galiba yaþlandýkça bizi en korkutan þey,
baþkalarýna muhtaç olacak kadar takatten
düþmek veya hasta olmak.
Batý'da kendine bakamayacak duruma
gelenler için "Assisted Living" evleri var:
Yaþamý yabancýlarýn yardýmýyla sürdürme
evleri. Otel/hastane karýþýmý yerler.
Yaþarken ölü deðilsin; öldüðünde
yaþamýyorsun.
Eskimolar eskiden bu konuyu daha iyi
hallederlermiþ. Bir yerde okudum. Kendine
bakamayacak kadar yaþlanan kiþileri, bir
yerden bir yere giderken, arkada
býrakýrlarmýþ. Üzerlerindeki bütün giysileri
çýkardýktan sonra. Posttan yapýlan giysiler,
deðerli olduklarý için bir baþkasý tarafýndan
kullanýlmak üzere saklanýrmýþ.
Neyse. Bu konularý konuþmayalým.
Korkusuz ve endiþesiz yaþayalým.
Aslýnda - gene ayný konuya dönüyorum
galiba - bir anlamda ölüm yok: Yaþarken
ölü deðilsin; öldüðünde yaþamýyorsun.
Feylesof Ludwig Wittgenstein'in dediði
(ve benim durmadan tekrarladýðým) gibi
ölüm, yaþam deneyiminin bir parçasý
deðildir. Ýnsan, Homo Sapiens olarak
dünyaya ayak bastýktan sonra 200,000 bin
yýl avlanarak ve toplayarak yaþamýþ. On
iki bin yýl önce yerleþik hayata ve tarýma
geçmiþ. (Kendi kendini cennetten kovmuþ,
yani.)
O hayat iþte bugün yaþadýðýmýz hayata
dönüþtü: Algoritma, yapay zekâ, robot,
sosyal medya, milyarderler ve açlar,
kalabalýk ve pislik, yalnýzlýk ve
yabancýlaþma, demagoji ve yolsuzluk,
milyarlarýn adý kölelik olmayan köleliði ve
mutsuzluðu.
Ben avlayýcý ve toplayýcý olarak yaþamak
isterdim: Hiçbir þeye sahip olmadan, hiçbir
þey bana sahip olmadan.
Hayat gittikçe daha çok kafamý
karýþtýrýyor. Ýnsanlarý gittikçe daha az
seviyorum, devletlerden gittikçe daha çok
nefret ediyorum.
Aslýnda sana mektup yazmaya otururken
bu konular aklýmda yoktu. Sadece nasýl
olduðunu soracak, nasýl olduðumu (klasik,
"benden sual edecek olursan" anlamýnda)
anlatacaktým. Ama insanýn aklýna ne
geleceði konusunda söz hakký var mý?
Burada keseyim. Sadece bir defa, o da
birkaç saat görüþtük - on yýl oldu mu? ama seni en iyi arkadaþlarýmdan biri
sayýyorum.
Lütfen yaz ve iyi olduðunu söyle :-)
P.S. Bana yollayacaðýn mum çiçeði ne
oldu?
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

ARÞÝV

Usta eller...

20 OTOBÜS
DOLUSU
CÝHATÇI
Türkiye devleti 20
otobüs dolusu cihatçý
militaný Özgür Suriye
Ordusu mensubu adý
altýnda Kilis'ten
Suriye sýnýrýný
geçirerek Efrin'in
sýnýrýndaki Azez
bölgesine gönderdi.
Azez, Türkiye'nin
Fýrat Kalkaný
operasyonu ile
IÞÝD'ten devraldýðý
bölgede bir kasaba.
Bu cihatçýlar Efrin
saldýrýsýna
katýlacaklar.
Türkiye'nin
güpegündüz ve
dünya medyasýnýn
gözü önünde
gerçekleþtirdiði bu
nakil operasyonu ile
Kilis civarýndaki gizli
kamplarda kalan ÝÞÝD
militanlarýndan bin
kadarý Efrin'e
taþýnmýþ oldu. Bu
eski ÝÞÝD'li yeni ÖSO
militanlarýnýn hedefleri
Efrin'in doðu cephesi
olarak belirlendi.
Türkiye Fýrat Kalkaný
operasyonu
sýrasýnda da ayný
bölgeyi iþgal etmek
istemiþ ama bu
gerçekleþememiþti.
Türkiye bu
operasyonla baþka
bir ülkenin
topraklarýna silahlý
militanlar sokarak
uluslararasý yasalarý
alenen çiðnemiþ
oldu. Cihatçýlarýn
Suriye sýnýrýný
geçiþlerine iliþkin
görüntüler hiç
kuþkusuz
önümüzdeki günlerde
de çok tartýþýlacak.
Koray DÜZGÖREN
(artýgerçek)

DÝPNOT
Gezici
Araþtýrma'ya
göre AKP'nin
oyu yüzde 42,
ÝYÝ Parti'nin ise
yüzde 20,2.
Kürt seçmen
de AKP-MHP
ortaklýðýndan
rahatsýz.

TARÝH 31 ARALIK 2016
Hamaset cephesi KTÖS'e saldýrýlarýný
sürdürürken, toplumumuzun "ilerici" bilinen
siyasi parti ve örgütleri sessizliklerini
koruyorlar… "Susma, sustukça sýra sana
gelecek" sloganýnýn pabucu da dama atýldý.
KTÖS'e sahip çýkmayan partilerle Sendikal
Platform biraz daha güven kaybýna uðradý…

Senih Çavuþoðlu / Kaçýþ yollarý ve tünel yapan bir bakanýmýz vardý... Onu da yediler..!

Gözden kaçmayanlar...

BEKLENTÝLER
Edinilen bilgilere göre, parti genel
baþkanlarýnýn iyi niyetle bir dörtlü
koalisyon hükümeti kurulmasý için
çalýþma baþlatýlmasý kararý aldýklarý
öðrenildi.
Partilerin
genel
sekreterlerinin baþkanlýðýnda üçer
kiþilik heyetlerin bir araya gelerek bu
çerçevede çalýþmalarý yürüteceklerini belirtildi. Vatandaþlarýn
olumlu baktýðý bu dörtlü oluþumdan
beklentileri ise yolsuzluklarýn üzerine
gidilmesi, yargýlanma sürecinin
baþlatýlmasý ve toplumsal çýkarlarýn
öne çýkarýlmasýdýr…

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Halka hizmetse hiçbir
zaman nokta konmaz,
virgülle devam edilir."
Sibel Siber
(Eski Meclis Baþkaný)

VÝRGÜL...

SÝSTEM
Sibel Haným'ýn neden aday olmadýðýný
yaptýðý son söyleþide öðrendik sonunda.
Meðer sistem bitmiþ tükenmiþmiþ… Bu
sistem ya yeniden düzeltilmeli ya da
baþka bir sistem düþünülmeliymiþ… Ýlahi
Sibel Haným, sen ki Yýlmaz Güney'in
Arkadaþ filmini görmüþ ve oradan solcu
olmuþ birisisin. Neden bu konuda bir
sistem önermedin meclise… Nasýlsa et
de elinde býçak da elindeydi…

BÝR BÝLENE
SORMUÞ OLMALI

"UBP'siz hükümet kurma
çalýþmalarý bir sivil sarbe
niteliðindedir. Halk
tarafýndan raðbet
görmeyecektir."
Hüseyin Özgürgün
(UBP Genel Baþkaný)

"Ah Selo bir de Kürd olmasa!.."
Eskiden solcular için çok yaygýn
söylenirdi, "çok iyi bir insan ama
ah bir de komünist olmasa".
Onun gibi, bir süredir süren
Demirtaþ, HDP eþ baþkanlýðýný
býrakmasýn kampanya ve
tartýþmalarý daha da yayýlacak ama
ah Selo bir de Kürd olmasa!
Demirtaþ'ý seven sevene, ama o
þarkýnýn sözlerindeki gibi "bir garip
buruk deðil mi içiniz" Figencan
yüzünden? Hani nerede kadýn Eþ
Baþkan Figen Yüksekdað hakkýnda
iki çift kelam?
Selocan devam etmelidir üstüne
kampanya üstüne kampanyalar
sürerken adýndan hiç söz etmemek,
Figen Yüksekdað'ý incitmez mi?
O da bir rehin. Belki de, daha fazla
Kürd
haklarýyla
hemhal
olduðundan, kim bilir?

Kampanyalarýn ortak iddiasý:
"Demirtaþ'ýn seçilmemesi HDP'yi
kitleler ve demokratik kamuoyu
nezdinde güçten düþürecek,
Türkiye partisi olma çabalarýna da
ket vuracaktýr."
Neden güçten düþürsün?
Neden ille de Türkiye partisi,
mutlak doðru mu bu, tüm
Türkiye'yi kapsayan demokratik
Kürd partisi olamaz mý?
Örgütler verdiði mücadeleye
baðlý olarak kimliðini bulur.
Selo, Türkiye'nin doðaçlama
muhalifi, en derin, en karamaþýk
teori bile onun konuþmasýnda
halkýn dili, sanki halkýn
sorunlarýnýn doðal siyasi
mühendisi.
Ama HDP'de bir birey. Figen
Yüksekdað da öyle.

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel

Baþkanlýða tekrar aday
olmayacaðýný açýklamasýna raðmen
bu kadar ýsrar gereksiz.
HDP bir organizasyon, organ,
örgüt, parti.
Eþ baþkanlarý dahil tüm
organlarýný nasýl seçeceðine dair
yazýlý bir yol güzergahý, gerekli
kurullarý var; aday olunur, önerilir,
kurullar da seçer.
Bu iþleyiþin ana halkasý
doðrudan katýlým.
Pratiðin formülü, içeri içeriyi,
dýþarý dýþarýyý yönetir, buna
yerinden yönetim denir.
Ýçeriye düþen biri fiilen dýþardaki
görevlerinden düþer.
Ýçerdeki insanýn açlýk grevine, ne
kadar süreceðine kendileri karar
verir.
Ayrýca, Selocan'ýn en çok iki kez
seçilme süresi bitmiþtir.
Bu seçilme sýnýrýnýn gerekçesi
vardýr, hukuku bu, Selocan rehin
ve çok sevilmekte diye gerekçeler
deðiþmez.
HDP kahramanlar, liderler
emriyle
deðil
kollektif
mekanizmayla karar alan bir parti
olduðu iddiasýndadýr, yaþanan
iddiaya uygundur.
HDP, antidemokratik siyasal
partiler yasasýna raðmen doðrudan
katýlýmý, kadýn, gençlik kotasýný,
eþbaþkanlýðý uygulayabilen
mevcutlar içinde en demokratik
partidir.
Bu kriterleri gerçekleþtirirken bu
donanýma gelen Selocan'ýn kendi
iradesiyle verdiði karara saygý
duyulur.
Demokratik yapýlardýr Selocanlarý
çýkaran ve sürdüðü sürece ne
Selocanlar çýkar halklarýn
baðrýndan. Selo iyi ki böyle bir karar
almýþtýr. HDP, HDP'lilere býrakýlacak
kadar önemlidir.
Daha fazla ele yüze bulaþmadan
bu tartýþma geri çekilmelidir.
Bütün rehineler, kongrede
vicdanýn yöneticileri olarak
seçilmelidir.
(Bu yazý Ýlker Demir'in
artýgerçek'te yayýmlanan
"HDP'ye raðmen HDP adýna"
baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr...)
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GÜNEY KIBRIS 28 OCAK'TA
SANDIK BAÞINA GÝDÝYOR
n 9 ADAYIN YARIÞACAÐI
BAÞKANLIK SEÇÝMÝNDE
HERHANGÝ BÝR ADAYIN
GEREKEN ÇOÐUNLUÐU
ELDE EDEMEMESÝ
HALÝNDE 4 ÞUBAT'TA,
EN ÇOK OY ALAN 2
ADAYIN KATILACAÐI
ÝKÝNCÝ TUR SEÇÝM
YAPILACAK...
Güney Kýbrýs önümüzdeki 5 yýl
görev yapacak baþkanýný seçmek
amacýyla 28 Ocak'ta sandýk baþýna
gidiyor.
9 adayýn yarýþacaðý seçimde
adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aþan
oy alamamasý durumunda 4 Þubat'ta,
en çok oy alan 2 adayýn yarýþacaðý
ikinci tur seçim yapýlacak.
Güney Kýbrýs Rum Yönetimi
Baþkaný Nikos Anastasiadis'in
yeniden aday olduðu seçimde, AKEL
adayý Stavros Malas, DÝKO, EDEK,
Dayanýþma Hareketi ve Ekologlar'ýn
desteklediði Nikolas Papadopulos,
Vatandaþlar Ýttifaký adayý Yorgos
Lillikas, ELAM adayý Hristos Hristu,
Adalet Partisi adayý Mihalis Minas ve
baðýmsýz adaylar Haris Aristidu,
Hristakis Kapiliotis ve Andreas
Evstratiu yarýþacak. Þubat 2013'te
yapýlan son baþkanlýk seçimini
kazanan Anastasiadis, AKEL adayý
Malas ile ikinci turda yarýþmýþ ve
yüzde 58 oy almýþtý.
OY VERME ÝÞLEMÝ SAAT
07.00'DE BAÞLAYACAK
550 bin 876 seçmenin toplam bin
122 seçim merkezinde oy kullanacaðý
Güney Kýbrýs'taki baþkanlýk seçiminde
oy verme iþlemi saat 07.00'de
baþlayacak. Oy verme iþlemi, 12.00 13.00 arasýnda verilecek bir saatlik
aranýn ardýndan saat 18.00'de sona
erecek.
Lefkoþa'da 410, Limasol'da 305,
Larnaka'da 181, Baf'ta 134,
"Maðusa"da 54 ve yurt dýþýnda 38
seçim merkezinin kurulacaðý
seçimlerde, Lefkoþa'da 213 bin 33,
Limasol'da 152 bin 115, Larnaka'da 92
bin 795, Baf'ta 49 bin 765 ve
"Maðusa"da 31 bin 485seçmenin oy
kullanmasý bekleniyor.
YURT DIÞINDA 38 SEÇÝM
MERKEZÝ
11 bin 683 seçmenin bulunduðu
yurt dýþýndaki vatandaþlar için,
aralarýnda Yunanistan, Ýngiltere, ABD,
Ýsveç, Fransa, Belçika, Katar, Bahreyn
ve Suudi Arabistan'ýn da bulunduðu
ülkelerde 38 seçim merkezi kurulacak.
Yurtdýþýndaki seçim merkezlerinde
oy kullanacaklarýn yüzde 90'ý
Yunanistan ve Ýngiltere'de bulunuyor.
Yunanistan'da 5 bin 930, Ýngiltere'de
ise 4 bin 117 kiþinin oy kullanma hakký
var.
657 Kýbrýslý Türk'ün de oy
kullanacaðý seçimde KKTC'de
yaþayan 283 Kýbrýslý Rum ve Maronit
seçmen ise, Lefkoþa'nýn Rum
kesiminde kurulacak sandýklarda oy
verecek.
ANKETLERDEANASTASÝADÝS
BÝRÝNCÝ SIRADA.
PAPADOPULOS ÝLE MALAS
BAÞA BAÞ...
Rum Baþkanlýk seçimlerine yönelik
birçok ankete göre, Nikos
Anastasiadis ilk sýrada yer alýrken,
Nikolas Papadopulos ile Stavros
Malas, Anastasiadis'in ardýndan
geliyor.
Güney Kýbrýs'ta yapýlacak
Baþkanlýk seçimleri anketlerinin
hepsinde Nikos Anastasiadis ilk
sýradaki yerini korurken, Stavros
Malas'ýn son anketlerde, baþa baþ
yarýþtýðý Nikolas Papadopulos'un

Rüzgara Karþý
Bülent Tümen

DOÐRU KARARI VERMEKTE
GECÝKTÝK…

önüne geçtiði belirtiliyor.
Symmetron þirketinin 11-16 Ocak
tarihlerinde Alpha televizyon kanalý
adýna bin kiþiyle yaptýðý ankette,
Malas ile Papadopulos arasýnda çok
küçük bir puan farký oldu.
Ankette, ilk turda kime oy
verileceði sorgulandýðýnda, seçmenin
yüzde 34,2 Anastasiadis'e, yüzde 23,1
Malas'a ve yüzde 22,6 Papadopulos'a
oy vereceðini belirtti.
Þirketin önceki anketinde
Anastasiadis'in oy oraný yüzde 33,7,
Malas'ýn 19,6 ve Papadopulos'un
yüzde 22,6 çýkmýþtý.
Seçimlerde dördüncü sýrada yüzde
4,3 ile oy oranýný artýran ELAM
Baþkaný Hristos Hristu yer aldý.
Hristu'nun önceki anketteki oy oraný
yüzde 2,7 idi.
Yorgos Lillkas ise 3,1 ile beþinci
sýrada yer aldý. Ýkinci tur
senaryolarýnda olasý AnastasiadisMalas karþýlaþmasýnda, Anastasiadis
yüzde 47, Malas yüzde 31; olasý
Anastasiadis-Papadopulos
karþýlaþmasýnda ise Anastasiadis
yüzde 43, Papadopulos ise yüzde
31'lik orana sahip.
Yunanistan merkezli A-MCI Consulting IKE þirketinin 27 Aralýk-10
Ocak tarihlerinde 2 bin 311 kiþiyle
yaptýðý ankette de ikinci turda
önceliðin Anastasiadis'ten sonra
Malas'ta olduðu sonucu çýkmýþtý.
ÇÖZÜM KONUSUNDA
ANASTASÝADÝS'E GÜVEN YÜZDE
25, MALAS'A YÜZDE 12
"Cymar Market Research LTD'in
RIK adýna bin 10 kiþiye ulaþarak
yaptýðý ankete göre, Nikos
Anastasiadis'in yurtdýþýnda itibar
sahibi olduðunu düþünenler yüzde
55, ülkenin enerji istikrarýný
saðlayabileceðine inananlar yüzde 35,
Kýbrýs sorununa adil ve sürdürülebilir
çözüm bulabileceðine inananlar yüzde
25'in altýnda. Ekonomiyi daha iyi
yönetebileceðini düþünenler yüzde
39, gerekli düzenleme ve reformlarý
yapabileceðine inananlar yüzde 31.
Kadrosunun daha iyi olduðuna
inananlar yüzde 39. Ekonomik
çýkarlara baðýmlý olduðunu
düþünenler ise yüzde 24.
Nikolas Papadopulos'un: adil ve
sürdürülebilir
çözüm
saðlayabileceðini düþünenler yüzde
12, yurtdýþýnda itibar sahibi olduðuna
inananlar yüzde 6 ve ülkenin enerji
istikrarýný
saðlayabileceðini
düþünenler yüzde 13. Ekonomiyi daha
iyi yönetebileceðini düþünenler
yüzde 16, gerekli düzenleme ve
reformlarý yapabileceðine inananlar
yüzde 17. Kadrosunun daha iyi
olduðuna inananlar yüzde 11 ve
ekonomik çýkarlara baðýmlý olduðuna
inananlar yüzde 13.
Stavros Malas'ýn adil ve
sürdürülebilir
çözüm
saðlayabileceðini düþünenler yüzde
12, itibar sahibi olduðuna inananlar
yüzde 5, enerji istikrarýný
saðlayabileceðine inananlar yüzde 9,
ekonomiyi daha iyi yönetebileceðine
inananlar yüzde 11, gerekli düzenleme

ve reformlarý yapabileceðine inananlar
yüzde 13, kadrosunun daha iyi
olduðunu düþünenler yüzde10 ve
ekonomik çýkarlara baðýmlý olduðuna
inananlar yüzde 4.
ADAYLARIN KIBRIS
KONUSUNAYAKLAÞIMI
Baþkanlýk seçimi propaganda
döneminde, Kýbrýs sorunu en az
konuþulan konulardan oldu.
AKEL'in adayý Stravros Malas,
seçilmesi halinde önceliðinin Kýbrýs
sorununun çözümü olacaðýný ve
herhangi bir koþul öne sürmeden BM
Genel Sekreteri tarafýndan önerilen
sürecin, tarihi bir fýrsatýn yitirildiði
Crans - Montana'da kaldýðý yerden
devam etmesi için Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý ile hemen temasa
geçeceðini söyledi.
Kýbrýs sorununa, iki bölgeli, iki
toplumlu federasyona dayalý kapsamlý
çözümden yana olduklarýný sürekli
vurgulayan Malas, iki toplumu
yakýnlaþtýracak iki toplumlu
iþbirliklerini teþvik edeceðini kaydetti.
Kýbrýs sorunundaki belirsizliðin
tehlikelere gebe olduðu görüþünde
olan Malas, Kýbrýs sorununun çözüm
sürecinin yeniden baþlamasýnýn
zorunlu bir gereklilik olduðuna
inanýyor.
Merhum Tasos Papadopulos'un
oðlu Nikolas Papadopulos ise, Kýbrýs
sorununu, toplumlararasý bir sorun
deðil de "iþgal" sorunu olarak
gördüðünden, müzakerelerde bugüne
kadar Rum liderlerin "tavizi" olarak
gördüðü uzlaþýlarý reddedip, Rum
tarafýnýn önerilerini geri çekeceðini
savunuyor. Papadopulos, Kýbrýs
Cumhuriyeti'nin, olasý çözüm sonrasý
aynen korunmasý ve anlaþma
uygulanmadan adadaki Türk ordusu
ile 1974'ten sonra Kýbrýs'a göç eden
Türkiyelilerin tamamýnýn adadan
ayrýlmasý gerektiði görüþünde.
Nikos Papadopulos, BM Genel
Sekreteri'nin Kýbrýs'la ilgili yeni bir
konferans davetini kabule hazýr
olduðunu ancak konferans oluþumu
Cenevre'deki gibi olacaksa konferansa
gitmeyip, bugünkü beþli oluþumu
deðiþtirmeye çalýþacaðýný söyledi.
BOYKOTÇULARIN SEÇÝME
ETKÝSÝ
Güney Kýbrýs'ta 2013'te yapýlan
baþkanlýk seçiminde yüzde 83.14 olan
katýlým oranýnýn, 2016'daki parlamento
seçiminde
yüzde
66.74'e
düþmesinden dolayý, sandýða gidip
gitmeyeceði net olmayan seçmenin
seçim sonucunda belirleyici olmasý
bekleniyor.
"Noverna Analytics and Research" isimli þirket, geçersiz oy
kullanacaðýný veya ne yapacaðýna
halen karar vermediðini söyleyen
seçmenin sergileyeceði davranýþýn
anahtar olacaðý varsayýmýndan
hareketle, 2-11 Þubat tarihleri arasýnda
18 yaþ ve üzeri 835 kiþi arasýnda
yaptýrdýðý kamuoyu araþtýrmasýnda
boþ oy vereceðini veya kararsýz
olduðunu söyleyen Rum seçmen
profilini belirledi.

Yazýmýza baþlarken, arþivden bir bilgi sunalým istedik
sizlere…
TAK’ýn 19/9/2012 tarihli haberi:
Erhan Arýklý serbest býrakýldý.
“Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Kýrgýzistan’da
gözaltýna alýnan KKTC’nin eski turizm temsilcisi Erhan
Arýklý’nýn yargýlama sürecinin ardýndan serbest kaldýðýný
açýkladý.”
Özgürgün, gerek Türkiye’nin Biþkek Büyükelçiliði’nin
gerekse bakanlýðýnýn 2 gün önce gözaltýna alýnan ve bugün
serbest kalan Arýklý’yla ilgili geliþmeleri yakýndan
izlediðini söyledi.
Özgürgün, TAK muhabirine yaptýðý
açýklamada, þu anda herhangi bir resmi görevi
bulunmayan Arýklý’nýn 2009 öncesinde
Turizm Fonu kaynaðýyla Kýrgýzistan’da açýlan
temsilcilikte görev yaptýðýný belirtti.
3 Gün önce Kýrgýzistan’dan çýkýþ yapmak
isterken havaalanýnda tutuklanan Arýklý’nýn
1996’daki sýnýr eylemlerinde iki Rum’un
öldürülmesi olayýna karýþtýðý gerekçesiyle Interpol
tarafýndan arandýðýný belirten Bakan Özgürgün, hem TC,
hem KKTC vatandaþý olan Erhan Arýklý’nýn durumunun
TC Biþkek Büyükelçiliði ve bakanlýðýnca takip edildiðini
söyledi.
“DELÝL YETERSÝZLÝÐÝ… DAVA GÜNEY KIBRIS’IN
ÖZEL BÝR MESELESÝ”
Özgürgün, dün mahkemeye çýkarýlan Erhan Arýklý
hakkýnda davanýn, “delil yetersizliði ve suçlamanýn Güney
Kýbrýs’ýn özel bir meselesi olduðu, Kýrgýzistan’ýn bu
meselede taraf olamayacaðý” gerekçeleriyle düþmesi
kararý verildiðini bildirdi. … …
Haber metninin devamý da var, ancak konu buraya kadar
anlaþýlýr herhalde…
***
Ýþte yarýn milletvekili olarak, KKTC meclisinde yemin
edecek bir partinin baþkaný…
Sendikalarýn yaptýklarýndan hoþlanmayan, profesyonel
sendikacýlýðý kaldýracaðýndan bahseden, devletin
sendikalar için aidat topladýðýndan ve sendikacýlarýn her
konuda demeç vermelerine dayanamayan, özel sektörde
sendikaya gerek olmadýðýný söyleyen bir zat-ý muhterem…
Daha önce, çözüm isteyen Kýbrýslýlara neler yapýlacaðýný,
yerel(?) bir gazetedeki köþesinden açýkça yazan bir
beyefendi… Türkiye’de, bir televizyon kanalýnda Ali
Kýrca’nýn programýnda, gazetemiz adýna programa katýlan
Arif Hasan Tahsin’e, “Ben senden daha Kýbrýslýyým” dediði
için, Hoca’dan okkalý bir “Has…tir … …” diye karþýlýk
alan o beyefendi…
***
Bu parti baþkaný yanýnda, bir de ayný partinin genel
sekreteri olan, baþka bir beyefendi daha var…
Hataylýlarýn derneklerinden bir tanesinin, eski baþkaný
zat-ý muhterem…
Hani bir kadýn milletvekiline sosyal medyada, aðza
alýnmayacak bir þekilde mesajla hakaret edip, mahkemede
ceza alan o beyefendi…
Erken seçim öncesi, bir karikatür/kolaj meselesi sonrasý o
güruhla gazetemiz önüne gelerek, bizlere hakaretler
yaðdýran o efendi hazretleri…
Ýþte o beyefendi da Türkiyelilerin partisi olan, Yeniden
Doðuþ Partisi’nden milletvekili seçildi ya, her ikisi de
yarýn mecliste yemin edecek…
Ýþte Kýbrýs’ýn Kuzeyinde yaþayanlarýn temsilcilerinden
ikisi… Kýbrýs adasýnýn %36’sýný kapsayan bu toprak
parçasýnda, bir süreliðine yaþayýp da kendilerini Kýbrýslý
addeden, hatta bizlerden daha Kýbrýslý olduklarýný bile
söyleyebilen; geriye kalan % 64 Kýbrýs coðrafyasýný
görmeyen, Kýbrýslýnýn kültüründen zerre kadar bir þey
nasiplenemeyen vekiller…
***
1974 Sonrasý kurulan siyasi düzenin semeresidir
bunlar!
Dün Güneydeki Kýbrýslýlarýn yaþadýklarýný, yarýn biz
kuzeyde ikamet eden Kýbrýslýlarýn da yaþamayacaðýný, kim
garanti edebilir?
Kýbrýslýlýk bilincini her söylemde ön plana çýkaran,
toplum sorunlarýný kendi sorunlarýndan ayrý düþünmeyen,
sendikalarýn yurtsever temsilcileri, on yýllardýr hep
hedefte olmuþlardýr…
Ayný çerçevede, toplum sorunlarýný ve gerçekleri,
toplumun siyasi olarak götürülmek istenildiði yeri,
açýklýkla halkýmýza duyurmaya çalýþan Afrika Gazetesi
ve yazarlarý da yýllardýr hep hedefte olmuþtur…
Onun içindir ki sendikalar kapatýlacak, Afrika Gazetesi
ve yazarlarý susturulacak…
Sonrasýnda da, her þey “Güllük gülistanlýk(!)” olacak!
Ne dersiniz sevgili okurlarým, gerçekten öyle mi olacak?
Bizler erken seçimden evvel, bunlarýn olacaðýný ön
gördüðümüz için sandýklarýn boykot edilmesi
gerektiðinin, çaðrýsýný yaptýk…
Ancak toplum olarak, doðru kararý vermekte maalesef
geciktik…
Ýyi Pazar’lar hepinize…
Gene gonuþuruk buraþda.
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Suriye sýnýrýnda Türk savaþ uçaklarý bombalamaya baþladý...

Operasyonun adý "Zeytin Dalý Harekatý"
Suriye sýnýrýnda Türk savaþ uçaklarý
bombalamaya baþladý. Türk savaþ jetleri,
PYD hedeflerini bombalýyor. ÖSO birlikleri
de Afrin'e doðru ilerliyor.
Cumhurbaþkaný Erdoðan, "Kendi
göbeðimizi kendimiz kesiyoruz" dedi.
Hatay'ýn Reyhanlý ve Kýrýkhan ilçeleri
arasýnda sýnýr hattýnda uçak sesleri
duyuluyor.
Türk Silahlý Kuvvetleri Afrin'deki
operasyonun adýný "Zeytin Dalý Harekatý"
olarak açýkladý. Açýklamada, "Zeytin Dalý
Harekatý dün saat 17.00 itibarýyla baþladý"
denildi.
ERDOÐAN: KENDÝ GÖBEÐÝMÝZÝ
KENDÝMÝZ KESÝYORUZ
Türk savaþ uçaklarýnýn Afrin'deki PYD
hedeflerini vurmasýyla ilgili konuþan
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
"Kendi göbeðimizi kendimiz kesiyoruz"
dedi.
Türk F-16'larýnýn Afrin'deki PYD
hedeflerini vurmasý sonrasý Uþak'ta
konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan þunlarý
söyledi:
"Rahat durun, dedik, durmadýlar. 'Bak
bizim topraklara saldýrmaya, sýnýrlarýmýzý
zorlamaya tevessül etmeyin' dedik,
dinlemediler ve bize müttefik görünenlere
de söyledik. 'Bak bunlar PKK'nýn ta
kendisidir' dedik, 'Bunlar PYD'dir' dedik.
'Bunlar aynýdýr, YPG'dir' dedik. 'Rakka'ya
teröristlerle gitmeyin, DEAÞ terör
örgütüdür, bir terör örgütünü bir diðer terör
örgütüyle deðil, gelin beraber halledelim
bunlarý' dedik, dinlemediler. 'Peki siz
bilirsiniz' dedik ve þimdi iþte gereðini biz
yapýyoruz. Kendi göbeðimizi kendimiz

kesiyoruz."
BAÞBAKAN: TSK HAVADAN
HAREKATA BAÞLAMIÞTIR
Baþbakan Yýldýrým da, "Þu an itibarýyla
kahraman Silahlý Kuvvetlerimiz, Afrin'de
PYD/PKK ve DAEÞ unsurlarýný yok
etmek için havadan harekata
baþlamýþtýr" dedi.
Türk savaþ jetlerinin Afrin'deki hedefleri
bombalamasýyal ilgili konuþan Baþbakan
Yýldýrým þunlarý söyledi:
"Bizim kimseye düþmanlýðýmýz yok. Bizim
hiç kimseyle alýp veremediðimiz, herhangi
bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barýþ
hakim olsun diyoruz, kardeþlik hakim olsun
diyoruz."

ÖSO BÝRLÝKLERÝ AFRÝN'E
GÝRMEYE BAÞLADI
Özgür Suriye Ordusu'na baðlý birliklerin
bir kýsmý da, terör örgütü PYD/PKK'nýn
Afrin'de iþgal ettiði alanlara girmeye
baþladý.
Türk Silahlý Kuvvetleri unsurlarýnýn gün
içerisinde önceden belirlenen terör
hedeflerine yönelik top atýþlarýnýn ardýndan
Suriye'nin deðiþik bölgelerinden sevk
edilen ÖSO mensuplarý, zýrhlý araçlarýyla
Kilis-Hatay hudut hattýnda ilerleyerek bazý
noktalardan Afrin tarafýna geçiþ yaptý.
ÇAVUÞOÐLU, ABD'LÝ MEVKÝDAÞI
ÝLE GÖRÜÞTÜ
Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu,

ABD'li mevkidaþý Rex Tillerson'la telefonda
görüþtü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye
göre, Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu
ve ABD Dýþiþleri Bakaný Rex Tillerson
telefon görüþmesi yaptý.
Görüþme, ABD tarafýnýn talebi üzerine
gerçekleþti. ÖSO birliklerinin þu ana kadar
herhangi bir direniþle karþýlaþmadýðý
belirtildi.
AKAR ABD VE RUS
MEVKÝDAÞLARINI BÝLGÝLENDÝRDÝ
Genelkurmay Baþkaný Hulusi Akar'ýn
harekat öncesi ABD Genelkurmay Joseph
Dunford ve Rusya Genel Kurmay Baþkaný
Valery Gerasimov'u bilgilendirdi.

ABD’den Afrin açýklamasý...

“Türkiye’nin endiþelerine hizmet edeceðine inanmýyoruz”
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilisi,
Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonu
hakkýnda, “(Suriye’nin kuzeyinde) Askeri
bir operasyonun bölgesel istikrara,
Suriye’nin istikrarýna ve hatta Türkiye’nin
sýnýr güvenliðiyle ilgili endiþelerine hizmet
edeceðine inanmýyoruz.” dedi.
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan adý
açýklanmayan bir yetkili, telekonferans
yoluyla düzenlediði basýn toplantýsýnda
Suriye ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Yetkili, Türkiye’nin Afrin’e yönelik
operasyonu hakkýnda, “(Suriye’nin
kuzeyinde) Askeri bir operasyonun
bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarýna ve
hatta Türkiye’nin sýnýr güvenliðiyle ilgili
endiþelerine
hizmet
edeceðine
inanmýyoruz. Bu tür adýmlar istikrar bozucu
olabilir.” yorumunu yaptý.
Türkiye’nin Suriye sýnýrý ile ilgili
endiþeleri konusunda Ankara ile yakýn
çalýþtýklarýný kaydeden yetkili, bununla
beraber Afrin veya SDG’nin yer aldýðý diðer
bölgelere yönelik askeri adýmlarýn “faydalý
olacaðýna” inanmadýklarýný dile getirdi.
“‘SINIR GÜVENLÝÐÝ GÜCÜ’YANLIÞ
BÝR ÝFADEYDÝ”
SDG þemsiyesini kullanan terör örgütü
PYD/PKK unsurlarý üzerine kurulu bir
“Sýnýr Güvenliði Gücü” ile ilgili sorularý da
yanýtlayan yetkili, “Daha önce Bakan Rex
Tillerson’ýn da dile getirdiði gibi, ‘Sýnýr
Güvenliði Gücü’ yanlýþ bir ifadeydi. Orada
yaptýðýmýz þey, iç güvenlik unsurlarýna
eðitim saðlamaktýr. Bu (Suriye’de) bir iç
güvenlik oluþumudur ve kuzey ve
kuzeydoðudaki tüm etnik kesimleri
kapsamaktadýr. Türkiye’ye bir tehdit
deðildir.” ifadesini kullandý.
Yetkili, Suriye’nin kuzeyinde ve
kuzeydoðusunda yaptýklarý hiçbir eylemin
Türkiye’ye ve sýnýrlarýna yönelik bir tehdit
olmadýðýný savundu. Ayrýca Rakka’da
DEAÞ’a karþý verilen mücadelede yer alan
aðýr silahlý güçlerin “yeniden yapýlanmasý”

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü
Heather Nauert, dünkü basýn toplantýsýnda
Türkiye’ye “Afrin’e yönelik bir adým
atmama” çaðrýsýnda bulunmuþtu. ABD
Savunma Bakanlýðý (Pentagon) ise üzerinde
çalýþtýklarý oluþumun bir “sýnýr güvenlik
gücü” olmadýðýný, daha ziyade “alan
koruma gücü” olarak tarif edilebilecek bir
yapýlanma olduðunu belirtmiþti.

veya (baþka yerlerde) “sürdürülmesi”
anlamýna gelmediðini ifade etti.
Rakka savaþýnýn sona erdiðini kaydeden
yetkili, bu baðlamda SDG ile kurduklarý
askeri iliþkinin doðasýnýn da belli ölçüde
deðiþtiðini ve þu anda kuzey ile

kuzeydoðuda yerel güvenlik oluþumlarýnýn
saðlanmasý için çalýþtýklarýný dile getirdi.
Türkiye’nin PKK ile ilgili tüm
endiþelerini tamamýyla anladýklarýný
vurgulayan yetkili, Suriye’nin kuzeyinde
istikrara ihtiyaç duyduklarýný belirtti.

BM’den Suriye açýklamasý
Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin
kuzeyindeki geliþmeleri yakýndan takip
ettiklerini belirterek, tüm taraflara “gerginliði
daha fazla týrmandýracak eylemlerden
kaçýnýlmasý ve sivillerin korunmasý” çaðrýsý
yaptý.
Dujarric, günlük basýn brifinginde,
Suriye’nin kuzeyindeki geliþmelere iliþkin
deðerlendirmelerde bulundu.
Afrin’deki geliþmeleri yakýndan takip
ettiklerini belirten Stephane Dujarric, “Tüm
taraflara gerginliði daha fazla týrmandýracak
eylemlerden kaçýnýlmasý ve her koþulda
sivillerin korunmasý çaðrýmýzý yineliyoruz.”
dedi.

Rusya'dan Afrin harekatýna yönelik ilk açýklama!
Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý, TSK'nýn Afrin'e yönelik harekatýný
endiþeyle karþýladýklarýna yönelik bir açýklama yaptý.
Türkiye'ye itidal çaðrýsý yapýlan açýklamada, Rusya'nýn
Suriye'deki krizi çözmeye yönelik pozisyonuna baðlý olduðunu
vurgulandý.
DHA'nýn aktardýðýna göre, Bakanlýðýn resmi sitesinden
yapýlan açýklama þöyle:
"Edinilen bilgilere göre 20 Ocak tarihinde Türkiye Suriye'nin
kuzeybatýsýnda bulunan Afrin bölgesinde askeri birliklerini
kullanmaya baþladý. Türkiye Genelkurmay Baþkanlýðý PYD
militanlarýnýn yaptýðý kýþkýrtýcý saldýrýya karþýlýk olarak Türk
askerlerinin Suriyeli Kürtlere ateþ açtýðýný öne sürdü.
"Moskova bu bilgiler konusunda çok endiþeli. Geliþmeleri

dikkatle takip ediyoruz.
"Rusya Suriye barýþ süreci konusunda toprak bütünlüðünün
korunmasýna, Suriye'nin egemenliðine karþý saygý
gösterilmesine, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralý
kararnamesi ve Astana süreci çerçevesinde varýlan çatýþmasýzlýk
bölgelerine iliþkin uzlaþmalar uyarýnca kalýcý siyasi barýþ sürecinin
kurulmasýna dayanarak hareket ediyor. Bu vesileyle çatýþma
taraflarýný karþýlýklý olarak kendilerini tutmaya davet ediyoruz.
"DEAÞ adý altýndaki uluslararasý terörizmin siyasi ve askeri
grubunun aldýðý yenilginin ardýndan ve Rus askeri birliklerinin
önemli kýsmýnýn Suriye'den geri çekilmesinden sonra hali hazýrda
bu ülkede kalan Rus askeri birliklerinin asýl amacý, çatýþmasýzlýk
bölgelerinde ateþkes rejiminin saðlanmasýdýr."
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KÜLTÜR - SANAT

Kitap Dünyasý

Emine Hür

Kýzýl Ufuklar
Mohaç:
Ýsyan Zafer ve
Destan
Okay Tiryakioðlu
TÝMAÞ
YAYINLARI

Her seçim olur bu hal
Duy þaþýr ve öyle kal
Vere vere bitmedi
Rumun býraktýðý mal

ÖZDEYÝÞLER

TADIMLIK

"Yararsýz sanýlanlar
öðrenmek hiçbir
þey öðrenmekten
iyidir."
Seneca

Çaresiz adam dizini dövdü
Eylemdeki kadýn tenceresini
Hayalci gerillâ hükümet konaðýný.
*
Her gün iþkence
Her gün zulüm
Kurtuluþun gebelik süresi
Aydýn Adamoðlu
"Kýbrýs dilinde Haiku" adlý þiirinden

Ümit Ýnatçý
Seçimlerden sonra, gevþeklik hazzý ve gerginlik hazzý arasýnda duygusal bir gel-git
yaþayan toplumumuz tavýr aklama giriþimleriyle kendini azaltmaya devam ediyor.
Felsefeyi alýntýlarda kullanan ve bir söylem tasarrufuyla deðiþimin ivme kazanacaðýna
inananlar unutmasýnlar ki sadece vakalar üzerinden tavýr takýnmak hiç bir zaman
reel bir projenin yerini alamaz. Bir birini nannaklama eyleminden öteye gidemeyen
þu horoz güreþi yerine bir vicdan ittifaký etrafýnda radikal antikolonyalist saflar
oluþturmanýn yollarýný arayalým...
Adil Küçük
Aman Allahým daha neler duyacaðýz... Kýbrýs
Üniversitesi akademisyenlerinden, benim de çok iyi
tanýdýðým Dr. Ýsmail Kemal'in araþtýrmalarýna göre;
Zimbabve ve Türkiye, yarý özgür ülkeler statüsünden,
özgür olmayan ülkeler sýnýfýna düþmüþler... Yine diðer
bir araþtýrmaya göre ise,Uganda özgür olmayan ülkeler
kriterinden, yarý özgür ülkeler sýnýfýna terfi etmiþ...
Kýbrýs'ýn bütünü ise özgür ülkeler arasýnda
bulunuyormuþ... Yahu inanýn Kýbrýs gazetesinde bu
yazýyý okurken o kadar aðrýma gitti ki sormayýn gitsin....
*
Cemal Bektaþ
Balýk hafýzalý olmayalým, hatýrlayalým lütfen ; Yahu bu
memleketcikte UBP iskan yolsuzluðu ve hýrsýzlýkla
suçlandýðýnda . "Yaptýksa yaptýk, hýrsýza mý oy
vereceksiniz yoksa sizi Ruma satacak hainlere mi ? "
diyerek seçim kazanmýþtý. Hain dedikleri baþta CTP
olmak üzre sol partilerdi ama kimse bu partilerin hain
ve Rumcu olduðuna inanmýyordu da yine de oylarýný
UBP ye vermiþlerdi. Neden ? Ganimet ve haksýz kazanç
kapýsý olarak UBP yi gördüklerinden.!! Ne yazýktýr ki o
gün, bu gün deðiþen pek birþey olmadý.
Umarým Hüseyin in 700 000 dolarý konusunda UBP
nin neden kýlýnýn kýpýrdamadýðý da anlaþýlmýþtýr.
*
Ahmet Ersöz
UBP'siz 4'lü bir hükümet kurulmasýna ramak kalmýþken
son dakika toplanan UBP Parti Meclisi hararetli
tartýþmalardan sonra çok ciddi kararlar aldý. Hakkýnda
çeþit iddia ve dedikodu çýkan ve partinin hükümete
gelmesinde engel görülen Baþkan Uçkurgün'ün noter
huzurunda önce büyük hamama gönderilmesi ve bir
tamam temizlenerek ilk uçakla Arabistana Hacca
gönderilmesi kararlaþtýrýldý. Ýki aylýk sýkýþtýrýlmýþ Hacý
kursuna gönderilecek Uçkurgün'ün döndüðünde Dini
sýnava tabi tutularak tekrar partiye kazandýrýlmasý karara
baðlandý. Bu karara sinirlenen Uçkurgün 7 farklý
arkadaþýndan aldýðý toplam 2 milyon dolar ile UBP parti
binasýný satýn aldý. Sandalyelerin havada uçtuðu toplantý
Ankara'dan gelen telefonla sona erdi...

Baðýmsýzlýk Yolu
Özay Hüseyin KURTDERE
Kuzey
Kýbrýs'ta
muhalefet UBP'ye karþý
muhalefet olarak geliþti,
zaman içerisinde UBP'ye
karþý olmak sosyalist
olarak deðerlendirilmeye
baþlandý. Týpký þu andaki
Türkiye'del, anti AKP
muhalefeti gibi… Herþeyi kendilerine
göre yorumlayan ve kýlýfýna uyduran bir
muhalefet. Bugün UBP ile koalisyon
kurmayacaklarýný iddia eden siyasi
partiler içinde HP'yi anlayabilirim çünkü
yeni kurulan bir parti. Ancak diðer
partilerin iddialarý yersiz… Özellikle CTP,
geçen defa UBP ile birlikte hükümet
ortaðý olmuþ bir parti… Bugün neden
naz yapýyor ki? Sosyalist söylevler
CTP'den kalkalý çok uzun zaman oldu..
Bunu üstüne basa basa söylemenin
mantýðýný da anlamýþ deðilim. UBP ile
koalisyon kurmayacaklarýný söyleyen DP
sosyalist mi, yoksa CTP diðer partileri
sol mu görüyor? En azýndan farký ortaya
koymalýydýlar . Kaldý ki bu ittifaklar yeni
birþey deðildir . YDP'nin kuruluþu 1984

Candaþ Özer Yolcu
Bir, Büyük Ýskender geçmiþ bu hayat
yolculuðundan. Kesmiþ biçmiþ geniþ bir
coðrafyaya hükmetmiþ. Koskoca Roma
imparatorlarý, atla yol alýp kýlýçla zapt
etmiþler Asya'dan Avrupa'ya.. Ve bir çok
Tanrý'ya inanmýþlar, kendilerini dünyevi
Tanrý'lar olarak görüp göstermiþler Ýsa'ya
kadar. Yerin göðün hakimi, Tanrý'nýn
yeryüzündeki gölgesi, 7 iklim 3 kýtanýn
ölümsüz sanýlan hükümdarý Kanuni Sultan Süleyman da sýradan bir yolcu gibi
gelip geçmiþ dünya ve yaþam
tiyatrosundan. Sen kimsin, ben kimim
bizler kimiz ki kazýk çakalým bu dünyaya.
Toprak dünyanýn, can yaþayanýn, ölüm
yol alanýn deðil mi? Dünya kimseye
kalmaz. Unutma hepimiz misafiriz bu
dünyada. Dolayýsýyla, hayat ve þehirler
kimsenin gençlik ve geçmiþinin mahkumu
deðil. Özgürce yol alýyor hayat, yaþasak
da yaþamasak da. Dök bir bodiricik
zivaniya ve hayaller fora.
***

Erdal Eryener - Maðusa, 1965...

Hasan Ulaþ Altýok / TAM DESTEK, BAÞARILAR...
Gün kimin hangi bakanlýðý, hangi makamý alacaðý deðil, hep birlikte bu ülkenin
geleceðini planlý ve programlý bir þekilde kurtarma, deðerlerine, kültürüne ve
iradesine sahip çýkma ve geçmiþini çalanlardan hesap sorma günüdür. Bu önemli
ama bir o kadar da riskli fýrsatýn çok iyi deðerlendirileceðine olan inancým tamdýr.
Hepimize bu aþamada (olasý) 4'lü koalisyon hükümetine tam destek olma görevi
düþüyor. Haysiyet ve adalet yolunda baþarýlar...

Mertkan Hamit
Aslanköy askeri birliðinin olduðu yerin
karþýsýnda araba bozuldu ve çekiciyi
beklerken önce bir baðýrma duydum,
üstüme almadým. Sonra bir düdük. Sonra
bir çýðlýk daha "bekleme yapma!" Burasý
anayol üstelik bölükle aramýzda anayol
var. Asker benim muhatabým deðil ama
emir böyle heralde "orada bekleme
yapýlmaz" arabayý sýrtýma vurmam gerek
heralde.Evin içini temizleyecekler
buyursun, buradan baþlasýn. Asker
koðuþundan dýþarýya emir vermesi
engellensin. Tabi öyle birþey
mümkünse....

AYNANIN DÝÐER YÜZÜ…

yýlýna dayanýr… 1990 yýlýnda UBP'yi
devirmek adýna CTP dahil ortak seçime
girildi . Ülkü Ocaklarý kuzey Kýbrýs'a
1980'de geldi… Kimse sesini çýkarmadý.
Bir tek Halk-Der olarak bizler karþý
çýkmýþtýk. CTP dahil tüm partiler ve
sendikalar demokratik hak dediler. CTP
milletvekillerinden renkli bir isim, "saðdan
neden korkuyorsunuz" demiþti..
Mesele saðdan korkma meselesi deðildir,
esas sorun bir yandan "faþizme geçit yok"
sloganlarý ile seçim propagandasý yaparken,
diðer yandan faþist örgütlenmelere karþý
çýkmamak, bir çeliþki deðil mi? Týpký
bugün UBP ile koalisyon kurmam derken
DP veya HP, ya da YDP'ye karþý
çýkmamak gibi.
Eðer saflar ayrýlacaksa bunu sýnýfsal
temelde yapmak daha mantýklý ve kalýcý
olmaz mý? Bu coðrafyada hatta Kýbrýs'ýn
genelinde bize gerekli olan da budur.
Saflarýn sýklaþmasý demek ortak bir
cephenin temellerinin atýlmasý anlamýna
gelir.. UBP'ye karþý çýkmakla sosyalist, ya
da halk muhalefeti anlamýna gelmez. Bir
yandan birlikte Hala Sultan Ýlahiyat

Koleji'nin temellerini atýp da sonra þikayet
etmenin bir anlamý yoktur.
Yine statükonun içine gýrtlaða kadar
batmýþ sözde siyasi partilerin iþgali
görmeyip statükoyu görmezden gelip
sadece partilerarasý bir muhalefet
geliþtirmenin tek bir nedeni olabilir...
Tekkeci bir anlayýþla fanatik partililer
yaratýp insanlarý ayrý ayrý kamplara
bölmekten öteye bir þey olmuyor.
Hiçbir maddi temele dayanmayan iddia,
ya da siyasi görüþler sonunda iflas etmeye
mahkumdur. Bugün UBP dersiniz yarýn HP
dersiniz… Ancak sýrasýyla tüm partilerle
ittifak yapmaya da müsaitsiniz. Statüko
içinde kuzey Kýbrýs'ta oluþturulan alt
yönetimin parçasý olarak size biçilen rol
neyse onu oynamak zorundasýnýz.
Þu anda kuzey Kýbrýs'ta bugüne kadar
yapýlan icraatlara baktýðýmýz zaman
partileriniz arasýnda ciddi bir siyasi fark
yoktur… Gerek düþünce gerekse
uygulama anlamýnda hiçbir fark yoktur.
Hükümet mi kuracaksýnýz? Kurunuz!
Sonuç olarak Ankara'nýn emirlerini
uygulayacaksýnýz. Denizlerin iþgalini, ya da

yolsuzluklarý önleyebilir misiniz?
Bugün kalkýnma ya da turizm adýna
Girne-Karpaz kýyý þeridindeki kýyý deniz
katliamýnýn gerekçesi nedir? Mevcut
otellerin dahi dörtte bir kapasite ile
çalýþtýðý halde yetersiz kalan elektrik
kanalizasyon ve yol trafik gibi sorunlarý
göz önüne aldýðýmýzda, bugün o kýyýlarda
hala yapýmý devam eden otel
inþaatlarýnýn gerekçesi nedir? Yap-iþletdevret projelerinin mimarlarý daðlarý
denizleri iþgal etti, siz hala UBP dersiniz.
Evet UBP bu ülkedeki birçok felaketin
mimarý yaratýcýsý, ancak gelinen noktada
sizler de bu yýkýmýn ortaklarýsýnýz .
Gelinen noktada partinizi kurtarmak
adýna hangi renge bürünürseniz
bürünün, hangi gömleði giyerseniz
giyin… Tümünüz düzenin yarattýðý
ulama partilersiniz.
Bizlerin
görebildiði
saflar
keskinleþirken giderek artýk halk
muhalefetinin birleþik cephesinden
uzaklaþmanýzdýr. Eskilerin dediðinden bu
saatten sonra sizden ne köy olur, ne de
kasaba…
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ÇIÐLIK ÇIÐLIÐA LEFKOÞA

SARAYÖNÜ VE ÇEVRESÝ... (22)

CON'larýn eniþteleri Þükrü Kaya, Mustafa Ýyneci
ve Halkýn Sesi Köþe Yazarý Yavuz...
Lefkoþalýlar serin yaz akþamlarýnda
kapý önleri ve eþiklerini sulayarak
yerleþtirdikleri bir iki sandalyeye konu
komþularýyla birlikte oturur hep birlikte
saatlerce demet demet Molohiya
(Mühliye) ayýklar, yoldan gelip
Geçenlerle sohbet ederlerdi.
Muhlet ve Fatma Ablalara misafirliðe
gittiðimizde Üner ile bana da kaldýrýma
býrakýlan "Gavcar" oturaklarda oturur
caddeden gelip geçenleri
seyreder götürüldüðümüz
sinemalardan
çocuk
aklýmýzda hayal meyal kalan
filim kesitlerini sündüre
sündüre
uzatarak
birbirimize anlatýr ayni
filime hayal gücümüzle
eklentiler yapar, çýkarýr, yeni senaryolar,
yeni filimler yaratýr birbirimize anlatýrdýk!
Birimizin abartýlý anlatýlarý diðerinin hayal
gücünü beslemesine neden olurdu!
Girne kapýsýndan þehre giriþte Hüseyin
Efendinin dükkânýnda kavrulmakta olan
kahvenin nefis kokusu buram buram sizi
karþýlar þehrin yakýn sokaklarýna kadar
ince ince yayýlýrdý. Bir evden bozma
Kahve satýþ dükkâncýðý ile tahmis ve
bakkaliye Halkýn Sesi ittisalinde uzun
yýllar hep yan yanaydý.
Bakkal Nabi, Mehmet Hüseyin Con,
Ali Ruhi ve Þadi Efendinin kýz kardeþleri
Melek haným kitapçý yavuz ile evliydi.
Kitapçý yavuzun dükkâný KumarcýlarHimarcýlar- hanýnýn kuzey doðusunda
Yavuz Selim Sokaðýnýn idadi sokaðýyla
kesiþtiði köþe üzerinde yer alýyordu.
Asmaaltý tarikiyle Merhum Necati
Özkan'a ait sýra dükkânlarda yer alan
Elmaslý Hamamý ve meyhaneci Zariften
sonra kuzey istikametinde bu gün
"Konyalýlar derneði" nin olduðu yerde
tertemiz ve kýrtasiye kokan sert mizaçlý
bir kitapçýydý Yavuz ismiyle maruf
Mustafa Kâzým Bedevi. Kitapçý Yavuz
zamanýn aydýnlarýndan ve Halkýn Sesi
gazetesi makale yazarlarýndandý. Her gün
gazetenin ikinci sayfasýnda sol baþta
"Günün Cilveleri" logosuyla "OlaylarAlaylar" baþlýðý altýnda makalesi
yayýnlanýrdý.
Yavuz; tatlýcý Cahit, Halil ve Raþit
Bedevilerin kardeþleriydi. Yavuzun
Evlenmemiþ Altan isminde bir oðlu,
Lefkoþa'nýn tanýnmýþ simalarýndan
Nevzat Uzunoðlu ile evli olan Sevim
Bedevi isminde bir de kýzý vardý. Dayý
Con yurt dýþýna gittiðinde Altan, dayýsýnýn
iþini devralmýþ uzun yýllar çalýþtýrmýþtý,
ta ki genç kuþak dayýoðlu Halûk Ali Ruhi
devralýncaya kadar.
Altan'ýn da babasý gibi kalemi güçlü bir
yazardý, hayli zaman Halkýn Sesinde "Ali
Tan" veya "Serap Gönül" müstear
isimleriyle spor yazarlýðý yapmýþtý. Opel
Capitan marka mavi-krem rengi arabasý
ile taksicilik de yapmýþtý bir ara. O da
"Sevdi kavuþamadý ya da Sevdim
Alamadým!" gibi hazin bir gönül hikâyesi
nedeniyle kendini içkiye verir. Gönül bu
"Ahhhh Min'el Aþk Ahhh" diye diye
baþkasý ile evlenmeyi düþünmemiþ ve
genç yaþta sirozdan ölmüþtü Yavuz'un
yakýþýklý oðlu Altan Bedevi. Bakkal Nabi,
Mehmet Hüseyin Con ve maliyede vergi
memurluðu yapan Mustafa Þadi Bey'den
baþka Plânlama inþaat dairesinde memur
olarak çalýþtýðý sýrada genç yaþta vefat
eden Ali Ruhi isminde bir erkek kardeþleri
daha vardý. Þadi Efendinin iki Erkek
çocuðundan
biri
Tanýnmýþ
iþ
adamlarýndan Elektrik Mühendisi Kýymet

Yavuz, Yavuz'un kitapçý dükkâný ve Girne Caddesinde Con kurukahvecileri!

Trading þirketi direktörü Metin Þadi ve
Girne Con kahvesi sahibi olan Çetin
Þadi'dir. Ali Ruhi Efendinin Genç yaþta
trafik kazasýnda eþi ve iki çocuðuyla
birlikte hayatýný yitirmiþ olan büyük oðlu
Sadun Ali Ruhi, Haluk Ali Ruhi ve Sinan
Ali Ruhi isimli üç oðlu ve Gönül Ali Ruhi
isminde bir de kýz çocuklarý olmuþtu
Nejla Haným ile olan evliliklerinden…
Dedeleri Remzi Efendi vakti zamanýnda
güney Egede Sporatlarýn en büyükleri
olarak
tanýmlanan
"NOMOS
TODEKANÝSU" On iki Adalar'dan biri
olan Osmanlý'nýn Cezayir'i Bahr-i Sefid
(Cezayir Akdeniz adalarý) eyaletine baðlý
Stanchio-Ýstanköy'den Kýbrýs'a gelip
yerleþmiþ olduðu kiþisel sohbetimiz
esnasýnda Haluk Ali Ruhi aktarýlmýþtý.
Kýbrýs'a gelme sebebi 1784 yýlýnda Kýbrýs
eyaleti de Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletine
baðlanmasý sebebiyle olduðu tahmin
edilmektedir. 1864 yýlýnda Cezayir-i Bahri Sefid "Eyaleti" kaldýrýlarak yerine
Cezayir-i Bahr-i Sefid "Vilâyeti"
oluþturulmuþtu. Kos adasý da denmekte
olan ve Asýl ismi Stanchio adasý da diðer
bazý "Dobonomos" yer isimleri gibi
Türkçenin Huruf-i Hançeriyye'sine
uydurularak Ýstanköy denmiþtir.
Bu adada yerel idareleri 1671'den
itibaren ilk kez yeniçeri Aðalarýnýn
atamasýyla göreve getirilen kiþiler
yönetmeye baþlar. Bu idarecilere DAYI
deniyordu. Demek ki "senin dayýn var

mý?!" diye iþi yolunda gitmeyene istihza
ile sormak o günlerden kalmaymýþ!
1671'de ilk kez yeniçerilerin kendi
aralarýndan seçtikleri bir Reis 'Dayý'
Cezayir'in idarecisi olmuþ ve eyalette o
tarihten sonra Osmanlý beylerbeyinin
hükmü kalmamýþ. Cezayir, 1671'den
1830'da Fransýz iþgaline girene kadar
yeniçeri ocaðý içerisinden çýkan ve 'Dayý'
adý verilen idareciler tarafýndan yönetildi.
Tunus'ta da Cezayir'deki gibi Dayý'lýk
sistemi görülür. Yeniçeri Ocaðý içerisinde
bileði kuvvetli olanlar Dayý olabiliyorken
çoðu da yerine geçmek isteyen kiþiler ve
yandaþlarý tarafýndan öldürülürdü.
Dayýlýk, Cezayir'de idareye karþý bir
ayaklanma neticesinde meydana
gelmiþtir. 1671 senesinde aðalarýn keyfi
idarelerinden usanan Reisler veya gemisi
kaptanlarý içlerinden birini, Dayý adý ve
kayd-ý hayat þartý ile aðalarýn yerine
geçirdiler. Baþlangýçta Reisler tarafýndan
seçilen Dayýlar, 1689 senesinden itibaren
Yeniçeri Zabitleri tarafýndan seçilmeye
baþlanýr. 1671'den 1880'e kadar 30 Dayý
birbirini takip etmiþtir. Bunlardan 14'ü
seleflerinin katledilmesi üzerine, iktidara
gelmiþler veya getirilmiþlerdir.
Wikipedia.org/wiki/dayýlar
Ýþte Ýstanköy den 1864 yýllarýnda
Kýbrýs'a gelip yerleþen Remzi Efendi oðlu
Hüseyin'i iþ baþýnda tutabilmek için epey
zahmet çektiðini ancak sonunda
baþarmýþ olduðunu iþine dört elle sarýlmýþ

ve bir daha kopmamýþ olduðunu Con
Trading Ýþletmeleri direktörü Haluk Ali
Ruhi'den öðreniyoruz...
Mehmet Hüseyin Con, bakkal Ahmet
Nabi, vergi dairesi kâtiplerinden Mustafa
Þadi ve Planlama Ýnþaat dairesi-Lardamemuru Ali Ruhî kardeþlerin Halkýn Sesi
Köþe yazarý Yavuz'dan baþka iki
eniþteleri; Mustafa Ýynecioðlu ve
Sarayönü'nün tanýnmýþ berberlerinden
Þükrü Kaya idi. Girne Con iþletmesi
direktörü Çetin Þadi dedesi Hüseyin
Remzi'yi þöyle anlatýr.
"Dedem Hüseyin Remzi Lefkoþalýdýr.
Zeki, giriþken, kendine özgü kiþiliði olan
bir insanmýþ. Babasý onu Türkiye'ye Harp
okuluna yollamýþ. Orada baþarýlý bir
eðitimden sonra Deniz Harp Okulunu
bitirerek Kaptan olmuþ fakat o günlerde
(1. Meþrutiyet günleri) Okulda yer alan
isyana varan öðrenci hareketlerine
katýldýðý için mesleðini sürdürme olanaðý
bulamamýþ… Babasý oðluna bakmaya
gittiðinde onu Ýstanbul'da bir gece
kulübünde saz çalar bulmuþ. Ve onu alýp
Kýbrýs'a dönmüþ!
"O günlerde babasýnýn Girne
Kapýsý'nda bir bakkal dükkâný varmýþ;
böylece Hüseyin Remzi de o dükkânda
babasýna yardým etmeye baþlamýþ. Ama
zamanla ticaret iþini de yavaþ yavaþ
öðrenince 1936 yýlýnda kuru kahveciliðe
baþlar. Ve Kýbrýs'ta ilk kahveyi iþleyip
(tahmis HK), paketleyerek satmaya
baþlamýþ… Neriman Cahit: Eski Lefkoþa
Kahveleri ve Kahve Kültürü s. 129 Þadi
Yayýnlarý 2001
"(…)" "Amcam Mehmet Hüseyin Con
dedemle birlikte çalýþýrdý. Dükkânlarý o
zaman da þimdiki Girne Kapýsýndaki Con
Kahvesinin olduðu yerdeydi. 1951 de
babasý, dedem (Hüseyin Remzi Efendi)
ölünce iþletmeyi amcam (Mehmet
Hüseyin Con)devraldý. 1963'ten sonra
bir aralýk ailevi nedenlerden dolayý
Ýngiltere'ye gitti iþletmesini ablasýnýn oðlu
Altan Yavuz'a býraktý. Bir süre sonra da
döndü ve tekrar yine kendi iþinin baþýna
geçti." "(…)" Agy. S. 130
Mehmet Hüseyin Con Eleni isimli güzel
bir Rum kýzýna âþýktýr ve Köþklüçiflikte
birlikte yaþarlar. Halkýn sesi ile dip dibe
olan iþletme nedeniyle Dr. Küçüðün Eþi
Süheyla Haným ile Eleni Haným iyi
arkadaþ olurlar. Süheyla Hanýmýn
yardýmlarý ile Müftülüðe müracaat eden
Eleni Haným Müslüman olur ve Suzan
adýný alýr.
n Devamý 14. sayfada
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Gülnur Eczanesi: Kemal
Þemiler Cad. No:48/B Zefir
Bar Karþýsý-Köseoðlu Market
Yaný Metehan Tel:22366303301121
Öztekiner Eczanesi: Þht.
Ecvet Yusuf Cad. No:33/C
Öztek Apt. Yeniþehir
Tel:2280508
Maðusa
Kunter Güven Eczanesi:
Topkapý Sok. No:2 (Kunter
Güven Hastanesi Karþýsý)
Tel:3661909
Ada Eczanesi:Salamis YoluSakarya Dükkanlarý No:3
Tel:3653130
Girne
Tören Eczanesi: Ziya Rýzký
Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/
3 Tel:8158979
Mehmet Kamiloðlu Eczanesi:
Mustafa Çaðatay Cad. No:41
C-Dr. Akçiçek Hastanesi ve
Milli Arþiv Arasý Tel:8152150
Güzelyurt
Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa
Mahallesi Sanayi Sitesi No:7
Tel:7141190
Ýskele
Avicenna Eczanesi: Bahçeler
Köyü Bereket Sok. No:2/4
Kordonboyu Cad.
Tel:05428550015

BULMACA
Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent
(leventosman@yahoo.com)

1-Saygý göstermek
1
2
(iki kelime). 2-Dolaylý
anlatým. Apteshane,
1
ayakyolu. Fiillerin
olumsuzluk çatýlarýný
2
kuran vurgusuz ek.
3
3-Genellikle pirinçten
yapýlan bir yemek.
4
Üst üste eþya
konularak yapýlan
5
düzgün yýðýn. 4-Çayýr.
6
Yumuþak olmayan.
Naz, iþve. 5-Yardým
7
amacýyla toplanan
para. Ýyi, pek iyi. 68
Ters okunuþu "Zaman
9
bakýmýndan en eski
olan, iptidai".
10
Bayramdan önceki
gün. 7-Eski dilde
11
"Yedirip içirme,
besleme, bakma". En
kýsa zaman. 8-Selenyum'un
kýsaltmasý. Bilgi ve erdem
bakýmýndan olgunluk. Harf okunuþu.
9-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn.
Eski dilde "Küçük kitap, broþür".
10-Birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri
uyaklý olan, daha çok hecenin yedili
ölçüsüyle söylenen halk þiiri.
Kartalgillerden, ava alýþtýrýlabilen
küçük bir yýrtýcý kuþ. 11-Üstten saða
doðru eðik olan basým harfi. Bir
kimsenin dinin buyruklarýný yerine
getirmek için yaptýklarý.

Dünkü bulmacanýn çözümü
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4

5

6

7

8

9

10
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ÇIÐLIK ÇIÐLIÐA LEFKOÞA...
n Baþtarafý 13. sayfada

YAVUZ'UN HALKIN SESÝ
YAZILARI
Con ailesinin eniþteleri Halkýn sesi
gazetesi köþe yazarý Yavuzun; 5 Temmuz
1945 ve 14 Mart 1982 tarihli
nüshalarýndan asýl adýnýn Mustafa Bedevi
olduðunu 14 Mart 1982 tarihli nüshasýnda
Kuruluþ yýl dönümü münasebetiyle köþe
yazarlarýnýn tanýtýlmasý nedeniyle yapýlan
yayýndan öðreniriz. Köþe yazarý Yavuz da
yakýn zamanýmýzýn, Ýngiliz Müstemleke
idaresine karþý Türk Toplumunun
haklarýnýn elde edilmesine yönelik
mücadeleyi
sürdürenlerin
son
temsilcilerinden birisiydi. O günlere bir
bakalým. "Geçen pazartesi günü binlerce
Türk gencinin iþtiraki ile Lefkoþa'da
Taksim Lehinde nümayiþler yapýlmýþ ve
askeri bir müdahalede bulunulmadýðý için
hiçbir hadise çýkmamýþtýr." "(…)"
Ýngiliz hükümetinin toplumlara
uyguladýðý farklý muamelelere örneklerle
deðinilmekte olduðu ayni makale içinde:
"Rum Ýlkokulu müdürleri Lefkoþa'da bir
toplantý yaparak Rum okullarýndaki
ihtiyaçlarý bir dilekçe halinde maarif
müdürüne sunmak için bir heyet
seçmiþlerdir. Bir taraftan Ýngiliz
Hükümetine "çýk buradan, seni
istemeyiz!" derler öte yandan ihtiyaçlarý
için hükümetten yardým isterler. Bu ne
perhiz bu ne hýyar turþusudur Allah aþkýna
böyle" (…) "Geçen Salý günü Baf' ta
Ýngiliz Emniyet kuvvetlerine ait bir deniz
motorbotunun makine kýsmýnda
patlamamýþ bir vaziyette bir saatli
bulunmuþtur. Lefkoþa'da Kraliyet hava
alanýnda patlatýlan yangýn bombalarý ile bu
saatli bomba akraba ve yahut kardeþ
olmadýklarý ne malumdur. Babalarý da
EOKA olsa gerek!" "(…)" Bkz. Halkýn Sesi
gazetesi 16 Mart 1958, Yavuz: Günün
cilveleri Olaylar-Alaylar S, 2
DEVAM EDECEK

Toplumlar arasý olaylar durulur 1960
yýlýnda Kýbrýs Cumhuriyeti kurulur. Üç yýl
aradan sonra 21 Aralýk 1963 tarihinde
toplumlar yeniden çatýþýr. Ayni tarihlerde
kimliði bilinmeyen meçhul þahýslar
tarafýndan Mehmet Hüseyin Con'un
eniþtesi Yavuz'un damadý Nevzat
Uzunoðlu'nun da evlerinde ailesiyle
birlikte konuk olduðu sýrada Suzan Haným
çalýnan kapýya bakmak üzere gittiði anda
evinden alýnýp, bir yere götürülür. Bütün
aramalara raðmen onu bulmak mümkün
olmaz. Bu durumdan çok etkilenen
Mehmet Hüseyin Con, temelli Ýngiltere'ye
gider…
"Hüseyin Remzi Efendinin üç kýzý dört
de oðlu vardý Con iþletmesi ittisalinde
Bakkallýk yapan Ahmet Nabi-1907
doðumlu ve Çetinkaya Futbol Kulübü
kurucularýndan biriydi.
Mehmet Hüseyin CON-1913 doðumlu,
babasý ile birlikte kuru kahveciydi;
Mustafa Þadi-1917 doðumlu, vergi
dairesi memuru. Ali Ruhi-1923 doðumlu
Planlama Ýnþaat Dairesi memuru. Üç kýz
Meserret Yavuz-1910 doðumlu; Melek
Þükrü Kaya-1915 doðumlu; Nesrin
Ýynecioðlu-1931 doðumlu toplam yedi
çocuk sahibiydi…"
Bkz. Agy. 130
"Küçük Mehmet, Ýngiliz "John" gibi
sarýþýn bir çocuk olduðundan komþularý
onu "concuk" diye severlermiþ.
Bu, onun daha sonraki yýllarda "Mehmet
Con" diye tanýnmasýna neden olur...
Amcam Mehmet Hüseyin (Con) çocuðu
yoktu, onun için ölmeden önce (ölümü
7 Aralýk, 1979) markayý (Con Kahvesini)
iki kardeþi çocuðuna, "Girne Con" u bana,
"Lefkoþa Con" u da Haluk Ruhi'ye pay
etti. O günden beri de biz üretiyoruz".
Bkz. Agy. S.130

ARANIYOR

ARANIYOR

30-45 yaþlarý arasýnda
refakatçi yatýlý bayan aranýyor.
Yabancý ise Ýngilizce-Rumca
bilmesi gerekli. Pazar gündüz
izinli olacak.

Okulumuz bünyesinde part-time
çalýþacak SINIF
ÖÐRETMENLÝÐÝ mezunu Etüt
Öðretmeni aranmaktadýr.

Little Hands Kreþ-AnaokuluEtüt Merkezi

Tel:05338307206

KAYIP DÝPLOMA
Lise diplomamý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hakan Taçkýran

KAYIP DÝPLOMA
Lise diplomamý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hatice Daðlý

Yukarýdan Aþaðýya:
1-Aþýrý
halsizliðe,
aþýrý
terlemeye, hafif baygýnlýða yol
açan, kanda normalden daha az
þeker bulunmasý hastalýðý. 2Umma, beklenti. Boyutlar. 3-Ters
okunuþu "Çoðul eki". Tek
rakamlý bir sayý. Rumcada "Bir".
4-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn
sýrtýndan geçinen kimse".
Vilayet. 5-Eski dilde "Birkaç
kötüden en az kötü olaný". 6Borudan kol almakta kullanýlan
baðlantý parçasý. Bir nota. Ters
okunuþu "Kâðýt para". 7-Seçkin.
Rütbe veya kýdemce küçük olan
asker. 8-Genellikle içine sulu
þeyler konulan metal kap. Ýki þey
arasýnda açýklýk oluþturmak, yarý
açmak.
9-Lânet
okuma.
Mikroskopta
incelenecek
maddelerin üzerine konulduðu
dar, uzun cam parçasý. 10-Ters
okunuþu
"Tüm
Temel
fýkralarýnda Temel'in karýsýnýn
adý". Güneþ battýktan gün
aðarmaya baþlayýncaya kadar
geçen süre. 11-Baþ, özellikle
insan baþý. Zeybek. Kýrmýzý.

Tel:05338600131-03922274631

KÝRALIK VÝLLA
Girne Boðaz'da 3 yatak odalý, 2 banyo tuvalet, 1 misafir
tuvaleti, geniþ mutfak ve oturma odalý, geniþ verandalarý
ile açýk özel garajý bulunan 450 metrekare avlu içerisinde,
dað ve Lefkoþa manzaralý iki katlý villa kiralýktýr.

Tel: 0533 877 7878
DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
3.790

EURO
Satýþ
3.810

Alýþ

Satýþ

4.640

4.670

S.T.G.
Alýþ
5.250

Satýþ
5.280

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
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“KKT
C'de darbe için se
be
p y
ok,
“KKTC'de
sebe
bep
yok,
güv
enlik za
ten bana baðlý”
güvenlik
zaten
n Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýnýn, FETÖ’cü diye
tutukladýðý eski Kýbrýs Türk
Barýþ Kuvvetleri (KTBK)
Komutaný Korgeneral Ýlyas
Bozkurt Kýbrýs’ta 15 Temmuz
gecesini anlattý...
Kýbrýs - Soruþturma kapsamýnda,
FETÖ'nün darbe giriþimi sýrasýnda KTBK
komutaný olarak görev yapan emekli
Korgeneral Ýlyas Bozkurt ile Kurmay
Baþkaný emekli Albay Erdal Dodurga,
"Anayasal düzeni ortadan kaldýrmaya
teþebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldýrmaya
veya görevlerini yapmasýný engellemeye
teþebbüs" ve "Hükümeti ortadan
kaldýrmaya veya görevlerini yapmasýný
engellemeye teþebbüs" suçlarýndan bu
sabah tutuklanmýþtý.
Edinilen bilgiye göre, ayný soruþturma
kapsamýnda muvazzaf albaylar Ali Metin
Özer ve Fahri Necmi Genç ile Yüzbaþý Serkan
Cesur da tutuklu bulunuyor.
Tutuklama yazýsý
Bozkurt ile Dodurga'nýn tutuklanmasý için
soruþturma savcýsýnca Ankara 4. Sulh Ceza
Hakimliðine gönderilen yazýda, KTBK ve
baðlýk birliklerinde Nisan 2016'da 05.00-06.00
saatlerinde "eðitim alarmý" tatbikatý
yapýldýðý, geriye dönük 5 yýl içinde gece
sayýlan zaman diliminde böyle bir tatbikat
gerçekleþtirilmediði kaydedildi.
Tatbikata, KTBK ana ast ve baðlý birlik
komutanlýklarýnýn tamamýnýn bütün
unsurlarýyla katýldýðý bildirilen yazýda, "alarm
tatbikatýnýn personel çaðýrmayý planlama
uygulamasýna yönelik icra edildiði, bütün
araç, silah ve teçhizat ile mühimmat hariç
olmak üzere malzemelerin kýþla içerisinde
belirlenen tehlikeyi atlatma bölgesine
çýkarýldýðý, kýþla dýþýna araç, silah, teçhizat
veya malzeme çýkarýlmadýðý" aktarýldý.
Yazýda, eðitim alarmý tatbikatýnýn,
Genelkurmay Baþkanlýðý ve Kara Kuvvetleri
Komutanlýðýnýn bilgisi dýþýnda yapýldýðý
belirtildi.
Yazýda, darbe giriþimi sýrasýnda sözde
"Yurtta Sulh Konseyi"nce hazýrlanan sözde
"sýkýyönetim direktifi" ve eklerinin KTBK
Kolordu Komutanlýðýnca ana ast ve baðlý
birliklere gönderilmesi üzerine, görevli
personelin gece 22.00 sýralarýnda mesaiye
çaðrýldýðý, gelenlerin saat 09.00'a kadar
birliklerinde kaldýklarý anlatýldý. Yazýda, tanýk
beyanlarýna göre darbe teþebbüsü gecesi
erbaþ ve erlerin uyandýrýlarak, içtima alanýna
toplandýklarý, erbaþ ve erler ile mesaiye
çaðrýlan diðer rütbeli personelin hücum
yelekli, silahlý ve tam teçhizatlý olarak bir
süre birlik içinde bekletildikleri aktarýldý.
Yazýda, 28. Mekanize Piyade Tümenine
baðlý 230. Mekanize Piyade Alayýnda Tabur
Komutanlýðý personelinden bazý tanýklarýn,
alayda görevli bazý komutanlarýn, darbe
giriþimi gecesi aralarýnda, "Darbe baþarýlý
olsaydý birliðin Mersin'e gideceði, darbe
baþarýlý olsaydý Ýstanbul'a darbeye destek
olmak için gidileceðini" konuþtuklarýna
iliþkin beyanlarý bulunduðuna yer verildi.
Erbaþ ve erlerin akýllý cep telefonlarýnýn
toplatýldýðý, televizyon ve sosyal medya
irtibatlarýnýn engellendiðine iliþkin beyanlar
bulunduðu bildirilen yazýda, eski KTBK
Komutaný Bozkurt'un, darbe giriþimi gecesi
KKTC'den askeri uçaðýn kaldýrýlmasý için
emir verdiðine iliþkin tanýk beyaný olduðu
ifade edildi.
Yazýda, "sýkýyönetim direktifi" ve eklerinin
KTBK'ye gelmesinin ardýndan þüpheli
Dodurga'nýn emri üzerine Harekât ve Eðitim
Þube Müdürü Ali Metin Özer ile Harekat
Merkez Amiri Fahri Necmi Genç'in, sözde
direktifteki intikal ve takviye planlarýyla ilgili
tedbirler ile KTBK Kolordu Komutanlýðýný
ilgilendiren kýsýmlarla iliþkin çalýþma
yaptýklarý belirtildi ve "þüphelilerin atýlý
suçlarý iþlediklerine dair kuvvetli suç
þüphesinin bulunduðu" belirtildi.
Þüphelilerin beyanlarý
Sulh ceza hâkimliði tutanaðýna göre emekli
Korgeneral Bozkurt, sorgusunda, kendisinin

ve ailesinin FETÖ ile hiçbir baðlantýsý
olmadýðýný söyledi ve örgütün hedefinde
olduðunu savundu.
Bozkurt, darbe giriþimine yönelik
suçlamalar konusunda þu beyanda
bulundu:
"KKTC Cumhurbaþkanýna veya
hükümetine darbe yapmak için bir sebep
yoktur. Çünkü güvenlik gücü, polisi, askeri
güvenlik kuvvetleri komutaný aracýlýðýyla
bana baðlýdýr. Eðer Kýbrýs'ta bir darbe
yapýlacaksa, bu Barýþ Kuvvetleri
komutanýna yapýlýr. Bu da darbe þeklinde
olmaz, suikast þeklinde olur. Bu suikastý
önlemek için o gece önlem aldým. Kýbrýs'ýn
yerlisi olan polislerden oluþan korumalarý
mesaiye çaðýrýp, makamýmýn etrafýna
konuþlandýrdým. Kurmay Baþkaný dahil,
herkesin silahýný çýkararak makamýma girmesi
talimatý verdim. Türkiye'deki darbeye destek
vermedim."
KKTC'deki birliklerinin zýrhlý ve mekanize
birliklerin deniz yoluyla Ankara veya
Ýstanbul'a ulaþmasýnýn 15 günü bulacaðýný,
emrinde uçak bulunmadýðýný, piyade
unsurlarýnýn, ancak büyük uçaklarla
taþýnabileceðini anlatan Bozkurt,
"Türkiye'yi desteklemek amacýyla Kýbrýs'tan
herhangi bir birlik intikali hayal
mahsulüdür." iddiasýnda bulundu.
Bozkurt, "alarm tatbikatýna" iliþkin
suçlamalar
konusunda,
"Kara
Kuvvetlerinde önce küçük birlik eðitimleri
yaptýrýlýr, yýlsonuna doðru ordu ve kolordu
kýta ve komuta yeri tatbikatý yaptýrýlýr. Bizim
birliðin Kara Kuvvetleri Komutanlýðýnca
planlanmýþ kýta ve komuta yeri tatbikatý 8
ve 15 Mayýs'tý. Bu tatbikata hazýrlýk
maksadýyla duruma dayalý eðitimler yapýlýr.
Bunlardan biri de alarm eðitimidir. Bu
tatbikata baþlamadan önce birliklerin alarm
hazýrlýklarý ve reaksiyonlarýný ölçmek için
alarm eðitimi yaptýrdým. Bu eðitimi yaptýrmak
için kimseden emir almak veya kimseye rapor
verme zorunluluðum yoktur." dedi.
Darbecilerin mesajlarýnýn tümene
geldiðini, karargâha intikal ettiði sýrada cep
telefonundan aranmasý üzerine öðrendiðini
anlatan Bozkurt, kendisine doðrudan baðlý
dört tümen ve tugay komutaný ile dört alay
komutanýna "makamýnýza geçin ve
ayrýlmayýn" dediðini, onun dýþýnda
KKTC'deki tüm birliklere "Tam teçhizatlý
þekilde hazýr bulunun" emri vermediðini
savundu.
Erbaþ ve erlerin telefonlarýnýn toplatýlmasý,
televizyon ve sosyal medya irtibatlarýnýn
kesilmesi yönünde emir vermediðini ileri
süren Bozkurt, "Darbe mesajlarýný daha ilk
gördüðünde, 'Bunlara dair hiçbir iþlem
yapýlmayacak.' diye kurmay baþkanýna ve
tümen komutanlarýna emir verdiðini" iddia
etti.
"Darbe giriþimini saat 21.30 civarýnda
öðrendim"
Dodurga ise konutunda bulunduðu sýrada
nöbetçi amir Yüzbaþý Serkan Cesur'un
kendisini aradýðýný bildirerek, "Harekât
Yýldýrým bir mesaj olduðunu söyledi.
Konusunu sordum. 'Genelkurmay
sýkýyönetim direktifi' gibi bir þeyler söyledi.
Son paragrafý okumasýný söyledim. Son

olarak da TSK'nýn 16 Temmuz 2016, saat
03.00 itibarýyla yönetime el koyduðuna dair
bir ibarenin bulunduðunu ifade etti. Ben
hemen karargâha alarm vermesini, aracýmý
bana göndermesini söyledim. Arkasýndan
hemen kolordu komutanýný aradým. Durumu
özetledim. Komutan bana 'Ben karargâha
gidiyorum.' dedi." beyanýný verdi.
Kýbrýs'taki komutanlarý arayarak, "durumu
kýsaca özetlediðini, harekât yýldýrým mesajý
geldiðini, mesajda TSK'nýn yönetime el
koyduðuna dair ibare bulunduðunu,
komutanýn karargâha gittiðini, kendilerinin
de karargâhlarýna gitmelerinin uygun
olacaðýný" söylediðini belirten Dodurga,
þöyle devam etti:
"Komutanla ayný anda karargâha girdik.
Girerken Serkan Cesur bana mesajýn çýktýsýný
tomar halinde verdi. Komutanýn arkasýndan
odasýna girdim. Komutan mesajý okudu, 'Bu
mesajda bir gariplik var, yasalara uygun
deðil, bunu uygulamayýn baþkan.' dedi.
Mesajlarý alarak harekât merkezine gittim.
Karargâhýma alarm vermiþtim ve bir kýsmý
merkezde bekliyordu. Oradakilere
'Arkadaþlar, komutanýn emri, bu mesaja iþlem
yapýlmayacak, bu mesaj uygulanmayacak.'
emrini verdim. 5-10 dakika televizyondaki
olaylarý izleyip, odama geçtim ve üniformamý
giydim. Mesajýn uygulanmasýna yönelik
hiçbir emir vermedim. Emrin uygulanmasý
veya herhangi bir þeyin birliðe yayýlmasý
yönünde emir vermedim, iþlem yapmadým.
Mesaj Genelkurmaydan elektronik
ortamda yayýnlanmýþtý. Mesajýn hangi
birliklere gönderileceðine dair talimat,
Genelkurmay Karargâhý tarafýndan
belirlenmiþ, otomatik olarak birliklere
iletilmiþti.
Mesajýn geldiði birliklerden biri de benim
karargâhým. Kurmay baþkaný olarak mesajla
ilgili iþlemden ben sorumluyum. Harekât
yýldýrým öncelikli mesaja 6 ila 10 dakika
arasýnda iþlem yapmak emirdir. Bu süreyi
geçerseniz suç iþlemiþ olursunuz.
Komutanýn, 'Bu emre iþlem yapmayýn.'
talimatý üzerine emri uygulamadým, herhangi
bir iþlem yapmadým. Ýþlem yapmýþ olmam
için havale kâðýdýna hangi komutaný
ilgilendiriyorsa yazýp imzaladýktan sonra
haber merkezine, ilgili kiþiye götür, emri
vermem gerekirdi. Evraký odamdaki evrak
kýrpma makinesinde attým."
"Personelin silah ve teçhizatla hazýrda
bekletilmesinden bilgim yok"
Dodurga, soru üzerine, kolordu
komutanýna baðlý birliklere harekât yýldýrým
öncelikli planýnýn uygulanmamasý için
doðrudan gönderdiði bir mesaj veya emir
bulunmadýðýný, fakat mesajýn uygulanmasý
için de doðrudan bir mesaj veya emir
göndermediðini söyledi.
Erdal Dodurga, 15 Temmuz gecesi Kýbrýs'ta
çeþitli birliklerdeki rütbeli personelin gece
mesaiye çaðrýlýp sabaha kadar birliklerinde
kalmasý emrini kendisinin vermediðini öne
sürdü.
Þüpheli, "15 Temmuz gecesi personelin
tüm birliklerde mesaiye çaðrýlmasý, erbaþ ve
erlerin uykudan uyandýrýlýp rütbeli rütbesiz
ayrýmý yapýlmayarak silah ve teçhizatlý
þekilde 1,5 saat hazýrda bekletilmesiyle ilgili
bilgim yok." dedi.
Dodurga, nisan ayýnda birliklere alarm
eðitimi verilmesi yönünde komutandan emir
aldýðýný, emri eðitim þube müdürüne
ilettiðini, birliklere yazýlý halde zarfla
ulaþtýrýlan emrin uygulanmasýyla ilgili
raporlarýn komutana verildiðini, kendisinin
bu konuda bilgisinin olmadýðýný belirtti.
Sözde "sýkýyönetim direktifi"nde yer alan
ve KTBK kolordu komutanlýðýný
ilgilendirebilecek kýsýmlara dair çalýþma
yapýldýðý konusunda bilgisi olmadýðýný
söyleyen Dodurga, komutanýn askeri uçak
kaldýrýlmasý yönünde kendisine emir
vermediðini, gece Kýbrýs'tan askeri uçak
kaldýrýlmaya teþebbüs edildiðini bilmediðini
söyledi.
Milli Savunma Bakanlýðý Özel Kalem
Müdürlüðüne atanmasýna iliþkin soru
üzerine Dodurga, kendisini bu göreve kimin
önerdiðini bilmediðini belirtti.

Cumhuriyet
Mine Söðüt

Biz domuz da yeriz sizi
de yeriz...
Ülke gerçekleri mi sizi þekillendirecek?
Yoksa siz mi ülkenin gerçeklerini
þekillendireceksiniz?
Solun önce buna karar vermesi
gerekiyor. Devrimin ne anlama geldiðini
hatýrlamasý gerekiyor.
Ve kendi gücüne tekrar güvenmesi.
Bölünerek zayýflayan sol gelenek kendi
geçmiþine bakýp da...
Saða göre tek avantajý
olan tartýþma kültürünü bir
dezavantaj gibi kodlama
hatasýna bir kez daha
düþerse...
Gerçekten bölünerek
yok olur.
Oysa bölünerek çoðalmak da
mümkündür.
Önemli olan eksende kalmaktýr...
Ve ayný merkeze baðlý olarak ortak bir
eksende dolaþabilen farklý fikirlerin de aslen
ortak
bir
güç
oluþturduðunu
unutmamaktýr.
Sol, bölünen parçalarýnýn ortak bir
menfaatte buluþabileceði alanlarý doðru
deðerlendirir ve ortak ideallerine birlikte
sahip çýkmayý becerirse tüm rüzgârlar bir
anda tersine döner.
O yüzden;
Bugün kendisini solcu olarak tanýmlayan
bir politikacýnýn...
Atatürk'ün askeri mi yoksa yoldaþý mý;
Devrimlerinin bekçisi mi, izcisi mi
olduðu...
Onun peþinden mi gittiði, yanýnda mý
yürüdüðü, önüne mi geçtiði;
Demirtaþ'a selam yollayýp yollamadýðý;
Kürt hareketine sempati duyup
duymadýðý;
Ermeni meselesini tartýþýp tartýþmadýðý;
Soykýrým kelimesini cümle içinde kullanýp
kullanmadýðý;
Domuz eti yiyip yemediði,
Sosyal medyada þakalar yapýp
yapmadýðý;
Tweet atarken dikkatli olup olmadýðý;
Kimin kýzý, oðlu, karýsý, kocasý, annesi
babasý olduðu;
Þu aþamada sol açýsýndan zerre kadar
mühim deðildir.
Atatürk'ün askeri de yoldaþý da bugün
bu ülke için ayný kaygýlarý taþýyorsa...
Ve bir þekilde Cumhuriyeti korumak
gerektiðine inanýyorsa, laikliðin öneminin
farkýndaysa, baþka hiçbir þey düþünmeden
birlikte davranýr.
Solcularýn kendi içlerinde yapacaklarý her
türlü koalisyon iktidar için müthiþ bir
tehdide dönüþür.
Solun içinde farklý fikirlerle meseleyi
tartýþma kültürünün deðerini görmezden
gelip;
Bu meziyeti tam tersine bir deðersizleþme
olarak kodlayan iktidarýn telaþýndan
öðrenilecek tek þey;
Solcularýn ortak bir menfaatte
birleþebilmesinin sað için korkutucu
olduðudur.
Ýktidarýn diline doladýðý meselelerle
biçimlenmeye kalkacak bir sol daha baþtan
savaþý kaybetmiþ sayýlýr.
Solcular Kürt meselesini de, Ermeni
meselesini de, inanç meselesini de,
Cumhuriyet meselesini de, ordu meselesini
de, Atatürk meselesini de farklý açýlardan
tartýþabildikleri için solcudurlar.
Olaylara pragmatik ya da dogmatik
yaklaþmadýklarý için solcudurlar.
***
Þu anda politikada kritik bir göreve gelen
bir kadýn karakterin kiþisel hikâyesi
üzerinden yeni bir tarih yazýlýyor.
Bu yeni tarihte kelimelerin nasýl
seçileceði, cümlelerin nasýl dizileceði,
anlamlarýn nasýl yorumlanacaðý çok önemli.
Hem iktidar açýsýndan hem de muhalefet
açýsýndan... Mesele ölüm kalým meselesi
olduðundan... Solu birbirine yedirtmeye
çalýþan iktidara dönüp hep birlikte;
"Biz domuz da yeriz, sizi de yeriz ama
birbirimizi yemeyiz" diyebilmeliyiz.
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Rusya, Türkiye'nin askerî
harekâtýndan gerçekten rahatsýz
n Baþtarafý 2. sayfada
Dün Türkiye'nin Afrin'e karþý harekâta
baþladýðý sýralarda Suriye (ve Rusya)
güçlerinin Ýdlib'e yönelik ataklarýný
yoðunlaþtýrmasý acaba tesadüf müydü?
Moskova, Suriye Kürtleri konusunda da
Ankara ile bir türlü anlaþamýyor.
Vaktiyle hazýrlanan "Rus taslaðý Suriye
Anayasasý" Kürtlere özerk statü tanýnmasýný
öngörüyordu.
Her zaman Suriye barýþ sürecine Kürtlerin
de katýlmasý gerektiðini vurgulayan Rusya
yönetimi, Soçi'deki Suriye Ulusal
Kongresi'nde de þu ya da bu þekilde Kürtlerin
yer almasýný istiyor.
Çünkü Kremlin, bölgede önemli bir siyasi
ve askerî güç olan Kürtler olmadan Suriye'de
barýþý kurmayý mümkün görmüyor.
Zaten resmî olarak Moskova, PKK ve
PYD'yi terörist örgüt olarak kabul etmiyor.
Belki Suriye Kürtlerinin ABD ile son
zamanlarda "aþýrý derecede yakýnlaþtýðý"
izleniminde olan Rusya, Kürtleri bundan
dolayý "bir süre cezalandýrmayý" uygun
görebilir.
Ama Kürtlerden radikal biçimde ve uzun
süre vazgeçmesi söz konusu deðildir.
*
*
*
O halde ne oluyor?
Türkiye'nin yoðun ýsrarlarý karþýsýnda Rusya
Afrin operasyonuna razý oldu.
Ama Rusya öyle ýsrarlarla, ricalarla tutum
deðiþtirmez.
Karþýlýðýnda çok ciddi tavizler almasý þarttýr.
Ve Türkiye'ye Suriye'de hava harekâtýna
giriþme izni karþýlýðýnda Moskova'nýn
Ankara'dan ciddi taviz veya tavizler

ARANIYOR
30-45 yaþlarý arasýnda
refakatçi yatýlý bayan
aranýyor. Yabancý ise
Ýngilizce-Rumca bilmesi
gerekli. Pazar gündüz
izinli olacak.

Tel:05338307206

kopardýðýna hiç kuþku yoktur.
Hangi konuda veya konularda?
Kapalý kapýlar arkasýnda neler
konuþulduðunu bilmediðim için bu konuda
kesin bir þey diyemem.
Ama taviz konusu veya konularý,
muhtemelen bu yazýnýn içinde geçen
cümlelerden biri ya da birkaçý ile ilgili
olacaktýr.
*
*
*
Rusya "Zeytin Dalý Harekâtý"nýn
baþlamasýna yeþil ýþýk yaktý.
Ancak Türkiye'yi sahada her zaman istediði
gibi kontrol edebileceðinden emin deðil.
Bundan dolayý operasyondan endiþe
duyduðunu dile getirdi.
Hatta harekâtýn bitirilmesi için - Rusya
Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik
Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Frants
Klintseviç'in aðzýndan - meseleyi BM'ye
götürebileceðini söyledi.
Türkiye ile Suriye silahlý kuvvetler arasýnda
çatýþma çýkmasý ihtimaline dikkat çekti.
Böyle bir çatýþma olabilir mi?
Elbette.
Bilinçli olarak veya kazara.
Ayný þekilde Türkiye ile Ýran karþý karþýya
gelebilir mi?
Ya Türkiye ile ABD?
Ve nihayet:
Türkiye ile Rusya kapýþabilir mi?
Bilinçli olarak olmasa da kazara?
Veya baþka güçlerin (mesela ABD'nin,
Ýran'ýn ya da Esad'ýn) "yardýmýyla"?
Her þey olabilir.
Savaþ alaný bu!..
Türkiye çok riskli bir adým attý.
Öngörülmez sonuçlarla karþýlaþabilir.

ÞANEL
CÝLTÇÝLÝK
Gazete dergi okul tezleri
vs. sýcak yaldýz baský ve
ciltleme iþleri yapýlýr.
Tel:05338453338 /
05428768735

Satýlýk arsa
Gönyeli çemberi hastane arasýnda satýlýk
Türk malý arsa Tel:05428606539

ELEMAN ARANIYOR
Müþteri iliþkileri iyi pazarlama elemaný ve paket
program kullanabilen muhasebe elemaný aranýyor

Ýletiþim: 2253922-22

ARANIYOR
Okulumuz bünyesinde part-time
çalýþacak SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ
mezunu Etüt Öðretmeni aranmaktadýr.
Little Hands Kreþ-Anaokulu-Etüt
Merkezi
Tel:05338600131-03922274631

ZEYTÝNYAÐI
Yeni sýkým doðal
zeytinyaðý. Litresi 20 TL.

Tel: 0548 8605343

Ýlanlarýnýz için 2286017’yi arayýnýz

ACI KAYIP
Hem annemiz hem babamýz, ailemizin çýnarý, nenemiz, her þeyimiz

Milhan Ýbretler'i
20.01.2018 tarihinde kaybettik. Acýmýz sonsuzdur. Cenazesi 21.01.2018
tarihinde (bugün) Ýsmail Safa Camisi'nde öðle namazýna müteakip kýlýnacak olan
cenaze namazýnýn ardýndan Lefkoþa Mezarlýðý'nda topraða verilecektir.Tüm dost
ve akrabalara üzüntü ile duyurulur.
Eþi: Mustafa Mehmet (Þehit)
Evlatlarý: Halide Bardak - Haluk Çerkez
Ýbrahim - Zahide Jantürk
Ahmet - Sadiye Ýbretler
Ayþe Ýbretler
Þerife - Nihat Çakan
Torunlarý: Yeliz Jantürk-Emrah Yetken, Halil Bardak, Milhan-Murat Akyol, Halide
Ýbretler, Aysu-Güneþ Alakan, Aslý Bardak, Mustafa-Buse Çakan, Mustafa-Ceylan
Jantürk, Ali-Þeniz, Selvi, Umut Bardak, Ýpek Ýbretler, Ýlona Kýrlar.
Torun Çocuklarý: Melis, Mert, Ada, Ata, Simay, Karan, Dünya, Ahmet, Ayaz.

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEÐÝ GÝRNE
GENÇLÝK EVÝ ÝÇÝN
"GENÇLÝK DANIÞMANI"
ARAMAKTADIR.
Aranan Özellikler :
Üniversitelerin 4 yýllýk bölümlerinden mezun,
(Pedagoji eðitimi almak ve Ýngilizce bilmek avantaj sayýlacaktýr)
Sürüþ ehliyetine sahip,
KKTC vatandaþý olmasý,
25 yaþýný doldurmuþ olmasý,
Erkek adaylarýn askerlik görevini tamamlamýþ olmasý,
Görevler:
3 - 8 gencin bakýmýndan sorumlu temel kiþi olmak,
Pedagojik faaliyetleri gerçekleþtirmek,
Gençlerin geliþimlerinde rehber rol üstlenmek,
Gençlere hayat becerileri kazandýrarak onlarý baðýmsýz yaþama
hazýrlamak,
Vardiyalý ve gece çalýþma saatlerinde çalýþabilmek.
Sunduðumuz Fýrsatlar :
Ýþ eðitimi
Kiþisel geliþim alanlarý
Ýþ baþvuru formlarýna www.soscocukkoyu.org den veya SOS
Çocukköyü'nden ulaþýlabilir. Adaylar baþvurularýný en geç 21 Ocak
2018tarihinekadar ik@soscocukkoyu.org adresine veya Lefkoþa SOS
Çocukköyü'ne þahsen iletmelidir.
SOS Çocukköyü Derneði sosyal geliþmeyi gözeten baðýmsýz bir sivil
toplum organizasyonu olup, Çocuk Koruma Politikalarýna ve BM Çocuk
Haklarý sözleþmesine baðlý olarak biyolojik aile bakýmýný kaybeden
çocuklara uzun süreli, aile tipi bakým ve aile güçlendirme projesiyle
önleyici/güçlendirici hizmetler veren bir kurumdur.

Türkiye'de bugün
4 maç oynanacak
Türkiye Spor Toto Süper Lig'de bugün 4
karþýlaþma oynanacak. Saat 12.30'da
Sivas-Akhisar, Konya-Trabzon, Saat
15.00'de Bursa-Baþakþehir ve saat
18.00'da Antalya-Beþiktaþ maçlarý
oynanacak. Haftanýn son maçý yarýn
Kayseri-Galatasaray arasýnda oynanacak.

Yeþilova Gönyeli'de turladý
n Süper Lig
ekiplerinden Merit
Alsanak Yeþilova'yý
konuk eden Gönyeli
1-0 üstün duruma
geçtiði maçta
rakibine direnemedi
ve 3-1 maðlup oldu.
Lua Lua'nýn 2 golü
bir asisti ile maçý
3-1 kazanan Merit
Alsancak Yeþilova
adýný bir üst tura
yazdýrdý…

1-3

Maðusa Türk Gücü, Yenicami,
Ozanköy, Kaymaklý, Türk Ocaðý, Baf
Ülkü Yurdu, Lefke, Yalova, DTB,
Cihangir, M.A.Yeþilova, G.Birliði,
Hamitköy ve Binatlý turn atlayan takým
oldular. Süper Lig ekiplerinden sadece
Gençlik Gücü tur atlayamadý..
Sonuçlar þöyle:
MTG-Lapta:
4-0
Yenicami - Doðancý
6-0
Girne HE - Ozanköy 0-0
(penaltýlarla 4-5 Ozanköy)
Göçmenköy - K. Kaymaklý 1-5
Mormenekþe - Türk Ocaðý 0-2
Çanakkale - Baf ÜY
1-3
Lefke - B. Baðcýl
5-2
Akova Vuda - Yalova 1-3
Görneç - Doðan TB
1-2
Esentepe - Cihangir
0-2
Gönyeli - Merit A. Yeþilova 1-3
Kaya Mehmetçik - Gençler Birliði 0-2
G. Gücü - Hamitköy 2-3
Binatlý - Deðirmenlik 7-0
Y.Boðaziçi-Dumlupýnar:

Hakemler: Utku Hamamcýoýðlu,
Fatih Bardakçýoðlu, Hüseyin Özaþýk
Gönyekli: Kemal, Menteþ, Kadir,
Mehmet Barkýnay (84. Dk. Hasan
Uður), Alattin, Talat, Kahraman (65
dk. Özgür), Tacettin, Coþkun, Velat,
Ýbrahim Öksüzoðlularý
M.A.Yeþilova: Hasan Piro,
Mustafa, Vakkas, Binya, Okan, Ulaþ,
Adeleke, Ýlyas, Hamis, Lua Lua,
Cenker (80 dk. Aksel)
(Haber ve fotoðraflar:
Necati Özsoy)
Tahsin Mertekçi Kýbrýs Kupasý
karþýlaþmasýnda
Gönyeli
sahasýnda konuk etiði Merit
Alsancak Yeþilova'ya 3-1 maðlup
oldu ve kupaya veda etti.
Gönyeli bu karþýlaþmaya Sabri
ve Raif'den yoksun çýkarken,
Yeþilova'da ise Bill Osman son
dakika kadrodan çýkartýldý ve
oynamadý.
Karþýlaþmanýn ilk golü
Gönyeli'den geldi. 21. Dakikada
Ýbrahim Öksüzoðullarý'nýn
soldan ortaladýðý topu Velat ceza
sahasýna düþürdü. Coþkun güzel
bir vuruþla topu aðlara gönderdi
ve skor 1-0 oldu.
44. dakikada Yeþilova ataðýnda

Tahsin Mertekçi Kýbrýs
Kupasý 1. Tur Sonuçlarý:

Bugün
GAÜ Çetinkaya-Maraþ

Ulaþ ceza sahasýnda topla
buluþtu. Þutu savunmada
Mehmet Barkýnay'dan döndü.
Fakat Utku Hamamcýoðlu topa
elle müdahale yapýldýðý gerekçesi
ile penaltý noktasýný gösterdi.
Topun baþna geçen Lua Lua
skoru 1-1 yapan golü kaydetti.
50. dakikada ceza sahasýnda
topla bulkuþan Lua Lua çok
güðzel bir plase vuruþ yaparak
takýmkýný 2-1 öne geçiren golü
kaydetti.
75. dakiada Lua Lua sol çizgiden
güzel bir ara pas yaptý. Ýlyas tek
vuruþ yaparak topu aðlara
gönderdi ve skor 3-1 oldu.
Kalan dakikalarda baþka gol
olmadý ve Merit Alsancak
Yeþilova adýný bir üst tura yazan
taraf oldu.

Gençlik Gücü, Tahsin Mertekçi Kýbrýs
Kupasý'na erken veda etti...

G.Gücü:2 - Hamitköy:3
Süper Lig temsilcisi Gençlik Gücü, Tahsin Mertekçi Kýbrýs
Kupasý 1'inci tur karþýlaþmasýnda rakibi Hamitköy'e 3-2
maðlup olarak kupaya veda etti.
Ýlk yarýyý 3-0 maðlup kapatan Gençlik Gücü ikinci yarýda
2 gol bulup, birçok gollük pozisyondan yararlanamayýnca
yenilgiden kurtulamadý.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK

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

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

Dýþ muhabirler:

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

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

