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Cezaevinde rahatsýzlanan Selahattin Demirtaþ 7 gün gecikmeyle hastaneye kaldýrýldý… l 4. sayfada
Bilinci

kapandý

Çöken okul inþaatýný eleþtirenlere “Her þeyde siyaset, geldiðimiz nokta belli” diye saldýrýyorlar...
Ve mazerete bakýn, kalýp hatasýymýþ! Ha þöyle! Sizin de, devletinizin de, partilerinizin de kalýbý hatalý!

lllll 2. sayfada

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent1@gmail.com

SEN DEVLET DE,SEN DEVLET DE,SEN DEVLET DE,SEN DEVLET DE,SEN DEVLET DE,
BEN MANDRA DEYÝMBEN MANDRA DEYÝMBEN MANDRA DEYÝMBEN MANDRA DEYÝMBEN MANDRA DEYÝM

SAKIN YOÐUN
BAKIMLIK
OLMAYIN

Mehmet Levent

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ

yazýlar... Ali Osman

KURTARICI
MANTIÐI…

Tacan Reynar

Bana
Dokunmayan...

Aziz Þah

AKDENÝZ'DE
GORDÝYON
DÜÐÜMÜ

TECAVÜZCÜ
SENSÝN!

Canan Sümer

Tecavüzcü
Türkiye’de

olsa kurtulur
Ali Kiþmir

l 8. sayfada

MEVLAN HAPÝSTE YA
SÝYASÝLER VE POLÝSLER?

Mehmet Birinci
l 10. sayfada

Ekonomik Kriz ve
Egemenlik

Ayhan Salih Korel
l 11. sayfada

AYNAYA BAKMAKTAN
ACÝZSÝNÝZ

Türkiye çocuk ve kadýnlarýn cehennemi oldu! Çocuk tecavüzlerine "Bir kereden
bir þey olmaz" diye göz yumulurken, kadýn tecavüzleri de cezasýz kalýyor!

Türkiye çocuk ve kadýnlarýn cehennemi oldu! Çocuk tecavüzlerine "Bir kereden
bir þey olmaz" diye göz yumulurken, kadýn tecavüzleri de cezasýz kalýyor!

n Ankara'da kendi kýzýna cinsel istismardan dolayý, önce 50
yýl hapis cezasýna çarptýrýlan baba daha sonra istinafta bu
ceza bozulunca serbest kaldý ve 4 ayda tahliye oldu…

n Bafra'da 12 yaþýndaki kýza 9 yaþýndan beri 3 yýl tecavüzde
bulunan amcasý Türkiye'de olsa aðýr bir cezaya uðramazdý!

l Canan SÜMER yazýyor, 3. sayfada

368 Extacy hap...

5'er yýl hapislik
n Aðýz Ceza Mahkemesi sanýklar

arasýnda suç ayýrýmý yapmadý…
3. sayfada

Topçu atýþlarýna devam
n Dünden baþlayan topçu

atýþlarýnýn 13 Aralýk'a kadar
devam edeceði duyuruldu…

6. sayfada

13. maaþlar hazýr
n Bakan Amcaoðlu 23 Aralýk'ta

13. maaþlarýn ödeneceðini
açýkladý… 3. sayfada

Çöken okul inþaatýyla ilgili bakanlýktan açýklama...

Kurulan kalýplarda aksaklýk olmuþ!
n Kesin sonuç detaylý incelemelerin ardýndan ortaya

çýkacak…
3. sayfada



Þener  LEVENT

AçýAçý

Gündelik hayatýn
dokunulmaz, sarsýlmaz ve
ilanihaye mutlak
korunmasý gerektiði bir
yerde yaþýyoruz.

Adýna statüko diyoruz.
Sürer durum, sürü gibi

bazen, kendi kendimize sürdürdüðümüz
kocaman bir korku psikolojisi içinde
yaþýyoruz.

Sendikalar eylem yaptýklarýnda mutlaka
haksýz oluyorlar mesela, çünkü gündelik
hayatýmýza dokunuyor yaptýklarý eylemler.

Elektrikler kesilince kendimizi
düþünüyoruz,

Yollar kapanýnca kendimizi,
Okulda grev varsa kendimizi,
Uçaklar uçmadýðýnda kendimizi,
O elektrik bize kesilmiyorsa,

umursamýyoruz,
O yollarda çiftçilerin traktörleri deðil de

yerine milli törende askerler yürüyorsa ve
bundan dolayý kapalýysa, umursamýyoruz,

Senin çocuðun deðil de komþunun
çocuðunun okulunda grev varsa, ve yahut
özel okula giden ayrýcalýklý bir zümredeyse
senin çocuðun, sen umursamýyorsun,

Kalkan ve inen uçak sana kalkýp
inmiyorsa zaten, sana ne, neden
umursuyorsun?

Sen ki,
Þili'de, Bolivya'da eylemciler sokaklarda

yanan ateþlerin içinde devrim þarkýlarý
söylediklerinde nasýl sosyal medya
sayfanda beðeniyorsan,

Fransa'da Paris'te göstericiler
yoksulluða ve ayrýmcýlýða karþý ses

çýkardýklarýnda, Lübnan'da ya da Gezi
Parký'nda barikatlar kurup mücadele
ettiklerinde haksýzlýða, adaletsizliðe karþý
ve yine bir kadýn, adý Carrasco, Þili'de
jandarmalar tarafýndan kaçýrýlýp sonra da
bir parkýn demir kapýlarýnda bedeni asýlý
bulunuyorsa, tecavüz edilip
öldürülüyorsa ve sen seyrediyorsan tüm
bu olup biteni ve dönüp yine de
anlamýyorsan...

Öyle sanýyorsun uzaktan mücadele
etmeyi, sömürgene karþý sömürü rejimine
baþkaldýrmak konusunda Hong Kong'taki
insanlar gibi, olamýyorsan mesela.

Neden?
Dünya halklarý baðýmsýzlýklarýný

kazanýrken sen sömürgede yaþýyordun,
sonrasýnda Kýbrýs Cumhuriyeti ile
baðýmsýz oldun ama sonra dönüp dolaþýp
vardýðýn yer KKTC oldu iþte.

Dünyada bütün halklar sömürgeden
baðýmsýzlýða evrilirken, sen kendine
baðýmsýz ve özgür olamayan bir alt
yönetim kurdun, kurdurdular ve mutlu
oldun.

Ganimet düzeninde adalet aradýn
yýllarca, kurumlarýn tek tek batýrýlýrken
sessizce izledin. KTHY için mücadele
eden emekçiler de gün geldi yollarý
kapattýlar ya da sesleri çok çýktý diye
eleþtirdin, Sanayi Holding batýrýldýðýnda da
öyle olmadý mý, neredeydin?

Her daim altta kalmayý ve iktidar
olamadýðýn bölünmüþ bir yurtta yaþamayý
layýk gördün kendine.

Bugün çýkmýþ yine bu ülkenin
kurumlarýný kurtarmak için grev yapan

insanlara karþý çýkýyorsun.
Ama'lar, Fakat'lar sýraya dizilmiþ.
Gazetelerin çoðunda eyleme karþý duruþ

var.
Halk periþan olmuþmuþ, elektriksiz

kalýnca cehennem olmuþmuþ, herkes
maðdur olmuþmuþ, dükkanlar iþ yapamaz
duruma gelmiþ, buzluklardakiler erimiþ,
gazeteler çýkamayacak, okulda öðrenciler
ders yapamayacak vesaire.

Ayný gemide olduðumuzu durmadan
tekrarlayan baþ politikacýlar ikircimli
açýklamalar yapýyorlar. Ýki yüzlüler.

Bana dokunmayan bin yaþasýn diyen bir
toplum, artýk toplum olduðumuz bile o
kadar tartýþmalý bir hale geldi ki,

belki artýk sadece,
kalabalýklarýz.
Bugün bu ülkenin bütün rejim

sömürücüleri El-Sen'e saldýrýyor.
El-Sen'in yaptýðý greve karþý çýkanlarýn
gündelik çýkarcý ve ihtiyaçlý dilinden

yapýþ yapýþ oldu memleket.
Baksanýz bazýlarý da kendine halen

yoldaþ diyor. Aslýnda bütün yoldaþlýklarý,
varolaný korumakla mütekabil.

Tarihte hiçbir toplumsal mücadele
oturarak yapýlmamýþtýr, ama kendi
statükosunu korumak mevzu bahis
olunca ne büyük mücadeleler verilmiþtir
ve verilmektedir halen. Hiçbir varoluþ
mücadelesi de bedel ödemeden kazanýlmaz
ve hiçbir esaret altýndaki kiþi daha fazla
üretmesin, kazanmasýn ve bir mali politika
aracý olarak elleri baðlansýn diye bu kadar
biat etmeye durmaz.

Hepimiz birbirimize yalnýzýz.

Kendi çýkarýna dokununca ah! diyen,
Yarýn altýndan memleketi gidince,

yurtsuz kalýnca, "biz" olmayý seçmediði
için,

Vah! diyecek.
Bunu bile umursamýyoruz.
Belki sadece körleþmiþ ve kendi

kendimize yalnýzlaþtýðýmýz bu ada
yarýsýnda kendimizi deðil de, "bizi" her
geçen gün içine çeken bataklýktan
çýkmasýnýn yolunu buluruz bir gün.

Grev haktýr, ama böyle olmaz diyenler
gibi, suya sabuna dokunmadan yaþayýp
gidebilirsin.

Ancak o gidiþin geri dönüþü yoktur.
Bütün kurumlarýmýz satýldýðýnda hepimiz

satýlmýþ olacaðýz, örneklerini çok gördük
ve yaþadýk. Buna raðmen El-Sen'in
grevinin ve eyleminin toplumsal fayda için
olmadýðýný söylemek tam bir
öngörüsüzlüktür, geçmiþi unutmadýr, ders
alamamaktýr.

Kýbrýslý Türkler yýllarca yaþadýklarý bu
kurulu düzen içinde özgüvensiz, yitik,
zavallý bir hale düþtüler. Bunu yapan
odaklara fazla inandýlar, güvendiler ve
þükran çektiler. Ama artýk deðiþmeli.

Önce toplumsal faydayý düþünerek
hepimizin kurumlarýný kurtarmak için yola
çýkanlarýn yanýnda yer alýrsak bir þeyleri
deðiþtirebiliriz.

Ama'larý, Fakat'larý bir kenara býrakýp,
baþkasýnýn kavgasý da toplumsaldýr
diyebildiðimiz ölçüde özgürleþeceðiz.

O yüzden El-Sen'in grevi haklýdýr,
Ama haklýdýr,
Fakat haklýdýr.

Yenidüzen

Tacan Reynar Bana Dokunmayan...

Sevgili Vasiliu,
Ýnsan yaþlandýkça ya daha bilge

olur, ya da çocukluðuna döner
derler…

Mayýs'ta seksenli yaþlarýnýn son
basamaðýna adým atarken senin için
birinci þýkkýn doðru olduðunu
söylemek yanlýþ olmaz herhalde…

Daha bilge…
Öyle bir bomba patlattýn ki,

etkisindeyim hala…
Düþünüyorum kara kara…
Bizde,
-Ey Türk, titre ve kendine dön, diye

bir söz var…
En eski kavimlerimizin yazýtlarýnda

bulmuþlar bu sözü!
Bulanlara selam olsun…
Senin söylediklerini okuyunca bir

Türk olarak titredim ve kendime
döndüm ben de…

Bak ne diyorsun:
-Biz tanýmasak da KKTC bugün bir

devletin bütün karakteristiðine
sahiptir… Mahkemeleri var, meclisi
var, polisi var…

Demek yanlýþ yapýyoruz biz…
Mandra, diyoruz…
Dingo'nun Ahýr'ý diyoruz…
Da devlet demiyoruz!
Devlet olduðumuzu sen

söylüyorsun bize…
Doðru yolu sen gösteriyorsun!
Yaþa!
Varol!
Türkiye'mizin deðerini bilemedik

demek!..
Nankörlük yaptýk!
Kaç kere yüzümüze vurdular

zaten…
Ama sen baþka…
Sen söyleyince uyandým…
Dedim ya, titredim ve kendime

döndüm…
Boþuna günahýna girmiþiz

Türkiye'nin…
Gelmiþ kurtarmýþ bizi…
Ekmek vermiþ, su vermiþ…
Yol yapmýþ…
Bir devlet kurmuþ bize…
Dediðin gibi tam teþekküllü…
Mahkemelerimiz var…
Polisimiz var…
Meclisimiz var…
Da nelerimiz yok ki…
Ýþliyor hepsi de týkýrýnda…
Ve biz deðerini bilmiyoruz demek!
Ýyi ki sen olsun söyledin de deðerini

anladýk…
Bunca yýldýr yanlýþ yaptýðýmýzý, yanlýþ

þeyler yazýp söylediðimizi anladým…
Yok iþgalci…
Yok istilacý…
Yok asimilasyon…
Yok kansýz soykýrým…
Demediðimi býrakmadým…
Sen olsan böyle yapmazdýn deðil mi?
Benim gibi nankör olmaz ve

þükrederdin…
Bugünleri sana armaðan ettiði için!
Geç de olsa anladým deðerini þimdi…
Sayende sevgili Vasiliu…
Sayende!
Bundan sonra "iþgal altýndayýz"

diyenlerin çekeceði var elimden…
Mandra diyenler…
Sahte devlet diyenler…
Hep yandý!
Þükretsin haline herkes…
Rüyasýnda bile göremezken Kýbrýs'ýn

yarýsýný avucunda buldu ve bunadý!..
Deðil ama?
Dünyanýn malý!
Yalnýz Maraþ'ýn ganimeti bile ihya eder

adamý!
Girne'yi sayma!

Lapta'yý, Karava'yý, Karmi'yi, Bellapais'i
hiç sayma…

Koca bir bayrak boyadý bize daðlara…
Kumarhaneler kerhaneler kurdu…
Eksik olmasýn, bu kadar da nüfus

taþýyýp bizi adada azýnlýk olmaktan
kurtardý…

Bizim merkez bankamýzýn, polisimizin
ve itfaiyemizin yönetimine bile sahip
çýkarak bizi bu dertten de kurtardý…

Ve en önemlisi…
Bu devletin sýnýrlarýný delmek isteyenleri

alnýndan vurdu, linç etti ya da…
Ama memnun deðiliz hala…
Nankörüz çünkü, deðil mi sevgili

Vasiliu?..
Bak, þimdi bir de o kadar masrafa girip

bizim hakkýmýzý arýyor denizlerde!..
"Ne mutlu Türküm diyene" diye

haykýrmamýz gerekirken, neden þikayet
edip duruyoruz?

Söyle þu bizim aptallara…
Söyle…

***
Bunlarý neden daha önce söylemedin

bize sevgili Vasiliu?
Neden?
O sarayda beþ yýl da sen oturmadýn mý?

Üstelik sen oturduðun zaman herþey
bu kadar kökleþmemiþti daha…

KKTC henüz beþ yýllýktý…
Buraya bu kadar nüfus

taþýnmamýþtý…
Ýkinci ganimet yaðmasý

baþlamamýþtý…
Hatýrlar mýsýn bilmem…
Yine bir görüþmeye

hazýrlanýyordun…
Ve beni davet ettiðin sarayýnda þöyle

demiþtim sana:
-Denktaþ'ýn her önerisini kabul et…

Sen herþeyi kabul etsen bile, o yine
kabul etmeyecek çünkü… Neden mi?
Türkiye adada hiçbir çözüm istemez de
ondan! Türkiye için çözüm
çözümsüzlüktür… Çözüm demek,
Türkiye'nin adadaki varlýðýna son
verilmesi demek…

Göze alamamýþtýn bunu…
Toplum seni anlamayacaktý…
Yýl 1988 idi…
Otuz yýlý aþkýn bir zaman daha geçti…
Kýbrýs'ýn kuzeyi küçük Türkiye

oldu…
Sen Amerika ile Ýngiltere'nin bunda

ne büyük katkýlarý olduðunu en iyi
bilenlerdensin…

Ve mevcut statükonun da onlarýn
eseri olduðunu ve onlar sayesinde
çözümsüzlüðün sürdüðünü de
bildiðinden eminim…

***
Ýþgal altýndaki hangi devlette

mahkeme, polis ve meclis olmadý ki
sevgili Vasiliu?

Böyle devletlere "sahte devlet", böyle
hükümetlere de "kukla hükümet"
demezler mi?

Ama sen yine de ne istersen de…
Sen devlet de…
Ben mandra deyim!

SEN DEVLET DE,
BEN MANDRA DEYÝM



Canan Sümer

TECAVÜZCÜ SENSÝN!
Türkiye’de yargý mekanizmasý neden

tecavüzcüleri koruyor?
Mahkemeler neredeyse tecavüz

maðdurunu suçlu ilan edecek durumda…
Son 10 yýlda çocuk istismarý davalarý

yüzde 700 arttý.
Bu konuda; “Aslýnda hep vardý da þimdi

görünürlüðü arttý” gibisinden tespitler
olsa da...

Cinsiyetçi bir dille kadýný aþaðýlayýp
deðersizleþtiren AKP zihniyetinin, kadýn
ve çocuk istismarýnda büyük rol
oynadýðýna inanýyorum.

Baþrolü de Erdoðan oynuyor.
Ayný evi paylaþan erkek ve kýz öðrenciler

için “kýzlý erkekli ayný evde ne
yapýyorlar belli deðil” diyen Erdoðan;
Hopa’daki olaylarý protesto etmek için
tank üzerine çýkan ve polis müdahalesi
sonucu kalçasý kýrýlan genç kýz için “O
kadýn, kýz mýdýr kadýn mýdýr” ifadelerini
kullanmýþ ve her fýrsatta kadýn ile erkeðin
eþit olmadýðýný bunun fýtrata aykýrý
olduðunu dillendirmiþti.

AKP bürokratlarýnýn kadýna yönelik
yaptýklarý aþaðýlayýcý ifadelerin haddi
hesabý yok aslýnda.

-Anasý tecavüze uðruyorsa neden
çocuk ölsün, günahý ne? Anasý ölsün…

-Kadýnlar iþ aradýðý için iþsizlik
yükseliyor.

-Evdeki iþler yetmiyor mu size?
-Kadýn çalýþarak fuhþa hazýrlýk

yapýyor.
-Kahkaha atan kadýn iffetsizdir.
-Tecavüzcü kürtaj yaptýran tecavüz

kurbanýndan daha masumdur.
-Hamile kadýn sokakta dolaþmaz.
-Kadýnlar için tek kariyer anneliktir.
-Türk kadýný evinin süsüdür.
-Kadýn ahlaklý olsun, kürtaj yaptýrmak

zorunda kalmasýn!
Erdoðan hükümetinin Diyanet Ýþleri

Baþkanlýðý verdiði bir fetvada;
“Babanýn, kýzýný þehvetle öpmesi,

kýzýna þehvetle sarýlmasý durumunda,
kýzýn annesi bu babaya haram olur”
demiþti.

Cinsel istismar, kadýna yönelik þiddet,
taciz, tecavüz ve erken yaþta evliliklerin
gündemden düþmediði Türkiye’de resmi
raporlarýn çok üstünde ensest vakalarýnýn
olduðundan söz ediliyor…

Evet, aile içi cinsel istismar…
Türkiye’nin karanlýk yüzlerinden sadece

biri…
Ankara’da kendi kýzýna cinsel

istismarda bulunan baba, annenin 5 yýllýk
hukuk mücadelesinin sonunda 50 yýl, 7
ay, 15 gün hapis cezasý aldý.

Ancak istinaf mahkemesi kararý bozarak
sanýðý tahliye ettirdi.

Olay tam bir “hukuk garabeti”…
Ve verilen karar da tam bir “Tecavüzcü

Devlet” marifeti…
Bafra’da 12 yaþýndaki yeðenine 9

yaþýndan bu yana tecavüz eden amca;
“rýzasý vardý” diyerek kendini
savunuyor.

Bu savunma olsa olsa tecavüzcü
devletin aklýdýr.

Hatýrlayýn!
Çocuða tecavüzü; “Bunlar tecavüzcü,

cinsel istismar suçunu zorla iþlemiþ
olan kiþiler deðil. Tamamen ailelerin ve
küçüðün de rýzasýyla yapýlmýþ iþler”
diyerek savunan TC Adalet Bakaný Bekir
Bozdað’ý…

“Maðdurun rýzasý olmasý, o saatte
sokakta olmasý, cilve yapmasý, mini etek
veya dar kot giymesi, zaten bakire
olmamasý, hayat kadýný, travesti,
eþcinsel olmasý, tecavüz sanýðýnýn
mahkemeye takým elbise ile gelmesi,
tecavüzcünün; ‘tecavüzü
tamamlayamadým erken boþaldým’ diye
ifade vermesi”…

Tüm bunlar tecavüz sanýklarýnýn ceza
indirimi aldýðý durumlardan sadece
birkaçý…

Þili’de kadýnlar cinsel istismara karþý
isyan ediyor.

Þarkýlarý ve danslarý tüm dünyaya
yayýldý…

“Hata benim deðil, nerede olduðum, ne
giydiðim deðil.

Beni bunlarla suçlayamazsýn…
Tecavüzcü sensin!

Polisler, yargýçlar, devlet, baþkan...”

n "KESÝN SONUÇ DETAYLI
ÝNCELEMELERÝN
ARDINDAN ORTAYA
ÇIKACAK"

Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý,
Girne'nin Püsküllü bölgesinde yapýmý
devam ederken dün iþ kazasý yaþanan okul
binasýnda yapýlan ilk incelemelere göre
kazanýn kurulan kalýplarda oluþan
aksaklýktan kaynaklanabileceðini, ancak
kesin sonucun detaylý incelemelerin
ardýndan ortaya çýkacaðýný bildirdi.

Bakanlýk, okul binasý inþaatýnda tüm
kontrol ve denetlemelerin, yapýmýna
baþlandýðý günden itibaren Planlama ve
Ýnþaat Dairesi tarafýndan rutin bir þekilde
yapýldýðýný belirtti ve gerekli tüm izinlerin
de alýnmýþ olduðunu vurguladý.

Bakanlýk açýklamasýna göre, Milli Eðitim
ve Kültür Bakanlýðý Müsteþarý Aytunç
Þirket, dün okul binasý inþaatýnda
incelemelerde bulunarak yapýmý üstlenen
Cysings Construction LTD Direktörleri
Emrah Çakýr ve Derviþ Tandoðan'dan bilgi
aldý. Yaþanan olayýn inþaat yapým sürecinde
karþýlaþýlabilecek bir olay olduðunu
söyleyen Þirket, kazanýn kendilerini
üzdüðünü ancak herhangi bir can kaybýna
neden olmamasýnýn, olayýn sevindirici yaný
olduðunu dile getirdi.

Yaralanan iþçileri hastanede ziyaret
ettiklerini ve geçmiþ olsun dileklerini
ilettiklerini de söyleyen Þirket, "Ziyaret
ettiðimiz kardeþlerimizin durumunun iyi
olmasý ve olayýn kalýcý hasarlar
býrakmamasý bizleri sevindirmiþtir" dedi.

Þirket, þunlarý dile getirdi:
"Burada tüm kontrol ve denetim

Planlama ve Ýnþaat Dairesi tarafýndan ru-
tin bir þekilde gerçekleþtirilmektedir.
Herhangi bir denetim ve kontrol eksikliði
yoktur. Kaza tamamen teknik bir olaydan
kaynaklanmaktadýr. Bugün yerinde de
inceleme fýrsatý buldum, gerekli önlemle
ilgili þirket tarafýndan alýnmýþ, okulumuzun
yapýmýna devam edilmektedir ve planlanan
teslim tarihine yetiþtirileceði ön

görülmektedir."

ÇAKIR
Çýkýlan ihale sonucunda okulun yapýmýný

üstlenen Cysings Construction LTD'in
Direktörü Emrah Çakýr ise yaptýðý
açýklamada, okulun yapýmýna 7 Ekim 2019
tarihinde baþladýklarýný belirterek, karkas
inþaatýn yüzde 80'lik bölümünü
tamamladýklarýný, geriye kalan kýsmýn ise
dün tamamlanacaðýný ancak hiç arzu
etmedikleri talihsiz bir iþ kazasý
yaþadýklarýný söyledi.

Okulun inþaatýnda iþçi saðlýðýna yönelik
gereken tüm önlemleri aldýklarýný savunan
ve bu konuda gösterdikleri hassasiyetten
dolayý yaþanan olayda herhangi bir can
kaybýnýn yaþanmadýðýný dile getiren Emrah
Çakýr, bu tip kazalarýn inþaat iþlerinde
yaþanabileceðini ileri sürdü.

Çakýr, þirket olarak Kýbrýs Türk Ýnþaat
Müteahhitleri Birliði'ne ve inþaat
encümenine kayýtlý, vergilerini günü
gününe ödeyen yerel bir firma olduklarýný
ve devletin tüm birimleriyle istiþare
içerisinde hareket ettiklerini söyledi ve
basýnda çýkan bazý yazýlarýn kendilerini çok
üzdüðünü dile getirdi. Yaptýklarý tüm
taþeron anlaþmalarýnýn sözleþme ile
yapýldýðýný ve kayýt dýþý hiçbir iþlemlerinin
bulunmadýðýný kaydeden Çakýr, dün inþaat
sýrasýnda 70 kiþinin çalýþtýðýný, olayýn
yaþanmasýnýn ardýndan birçok müteahhit
firmanýn ekiplerini yollayarak kendilerine
destek olduðunu ifade etti.

Yaralanan iþçilerin durumunun iyi
olduðunu ve tedavilerinin ardýndan taburcu
edildiklerini söyleyen Çakýr, "Biz olayýn
yaþandýðý andan itibaren þantiyedeyiz. Ýþçi
saðlýðý ve güvenliði uzmanýmýz da þantiyeye
gelerek gerekli talimatlarý vermektedir.
Üzücü bir olay yaþadýk ancak iþimizin
baþýndayýz. Kimsenin þüphesi olmasýn,
elimizden gelenin fazlasýný yaparak,
gereken özeni ve önemi göstermeye devam
ederek okulumuzu en iyi þekilde
bakanlýðýmýza teslim edeceðiz" diye
konuþtu.

Eðitim Bakanlýðý Girne'de çöken okul inþaatý ile ilgili açýklama yaptý…

Kurulan kalýplarda aksaklýk oluþmuþ
368 adet Extacy hap ile

yakalanmýþlardý…

Beþer yýl hapse
mahkum oldular

Maðusa'ya baðlý Yeniboðaziçi'nde
2018 yýlý Kasým ayýnda 368 adet

Extacy hap ile yakalanan Mustafa
Kemal Karaaslan, Recep Kaptan

ve Yaman Dumlu aleyhindeki dava
Girne Aðýr Ceza Mahkemesi'nde

karara baðlandý. Hükümsüz tutuklu
olarak cezaevinde yargýlanmayý

bekleyen sanýklar uyuþturucu ithal
ve tasarruf suçlarýndan suçlu

bulundu. Sanýklar hakkýndaki kararý
okuyan mahkeme Baþkaný Füsun

Cemaller, uyuþturucu suçlarýnýn
giderek yaygýnlaþtýðýný belirtti.

Cemaller, sanýklarýn uyuþturucu
ticareti ile uðraþtýklarýný

belirleterek, MDMA uyuþturucu
hapýn ruhsal baðýmlýlýða yol

açtýðýný ve öldürücü olduðunu
vurguladý. Bu tür suçlara hoþgörü

ile yaklaþmanýn mümkün
olmadýðýný ifade eden Cemaller,
sanýklar arasýnda suç ayrýmýna

gidilemeyeceðini ifade ederek 5'er
yýl hapse mahkûm ettiklerini

açýkladý.

Küçük çocuk 5 metre
yükseklikten yere

düþtü
(HK) -  Lefkoþa'nýn Surlariçi

bölgesinde, dün akþam saatlerinde
kullanýlmayan bir hamamýn

kubbesindeki cam kýrýldý, ismi
henüz öðrenilemeyen 8 yaþýndaki

çocuk yaklaþýk 5 metre yükseklikten
düþtü. 8 yaþýndaki çocuðun oyun

oynadýðý sýrada düþtüðü öðrenilen
bilgiler arasýnda.

Ýhbar üzerine itfaiye ile 112 saðlýk
ekipleri olay yerine sevk edildi.

Küçük çocuk, bulunduðu yerden
çýkarýlarak Lefkoþa Dr. Burhan

Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.

Polisin olayal ilgili soruþturmasý
sürüyor.

13. maaþlar
23 Aralýk'ta ödeniyor

Maliye Bakaný Olgun Amcaoðlu
açýklama yaptý. Amcaoðlu,13.

maaþlarýn 23 Aralýk'ta ödeneceðini
açýkladý. Amcaoðlu, ek mesai
ödeneklerinin de zamanýnda

ödeneceðini belirtti.

ALAÞYA' DAN NOTLAR



Kalay

Kalaycý

Madem ki çýkacaktýn bu ihaleye
Ýmza attýðýn tarihe neden uymadýn?
Yalan söylerken kapýlmadýn mý hiç gayleye?
Yoksa basan almaz da Hasan alýr mý sandýn?

ALAKAYA

DÝRÝFÝLALAKAYA

DÝRÝFÝL

HERÞEYDE SÝYASET
HERÞEYDE SÝYASET

Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu Girne'de çöken okul inþaatý ile ilgili konuþtu.
Ama ne konuþma... Beyefendi inþaatýn çökmesine deðil de, kaza ile ilgili yapýlan
yorumlara kýzmýþ belli ki... O kadar cahil ki, "Her þeyde siyaset, her þeyde siyaset,
geldiðimiz nokta belli" diyor. Herþeyde siyasetmiþ, lafa bak! Ýþ cinayetleri de, iþ
kazalarý da, trafik kazalarý da siyasidir, bir okul inþaatý çöküyorsa sorun siyasidir.
Yine de doðru söylediði bir þey var Çavuþoðlu'nun. Diyor ki "Ýnþaat
tamamen kalýp hatasýndan kaynaklandý"... Ha þöyle! Sizin
de devletinizin de partilerinizin de kalýbý hatalý...

SAKIN YOÐUN
BAKIMLIK OLMAYIN
Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi

yönetimi açýkladý.
Hastanenin yoðun bakým servisi

aðzýna kadar dolu.
O kadar dolu ki, sevkedilen hastalara

yoðunluktan yoðun bakým yapacak hali
kalmadý!

Her geçen gün yoðunlaþan nüfusla
birlikte, yoðun bakýma ihtiyaç duyan
hasta sayýsýnýn da arttýðýný ve ilgili servisin
bu ihtiyacý karþýlayamadýðýný belirtiyor
hastane yetkilileri!

Anlayacaðýnýz…
Yoðun bakým servisinin bizzat

kendisinin yoðun bakýma ihtiyacý var.
Ama bu yoðun bakýmý yapacak yetkili

makamlar ortada yok!
Ne Ersin Tatar'ýn Trafalgar'da

foroðraf çektirip "Aha be Londra'ya
geldim" demesiyle…

Ne de Kudret Özersay'ýn Rum tarafýna
cevap yetiþtirerek gününü gün etmesiyle
olmuyor bu iþler!

***
"Saðlýkta reform" iddialarýyla geldi kim

geldiyse!
Reformun "R"sini bile yapan çýkmadý!
Bu iddialarýn hepsi lâfta kaldý!
Koltuða yapýþana kadarmýþ.
Yapýþtýktan sonra ne reform kaldý

yapýlacak…
Ne de preform!
Nüfusu bile belli olmayan bir ülkede…
Neyi, nasýl, neye göre plânlayýp

reforma tabi tutabilirsiniz ki saðlýðý da
tutabilesiniz?

***
KKTC'nin hemen hemen tüm

sorunlarý, her geçen gün artan nüfusunu
bilmemesinden kaynaklanýyor.

Örneðin kanalizasyon þebekeleri, 1
milyona yaklaþan ve belki de geçen
nüfusun bokunu temizleyemiyor!

Yollar bu nüfusun trafik yükünü
çekemiyor!

Hastanelerimiz bu nüfusun saðlýk
sorunlarýna yetiþemiyor!

Daha geçenlerde, servislerdeki
yoðunluktan dolayý hastalarýn
koridorlarda ve odalarda yer açýlmasý
için bekletildikleri açýklanmýþtý.

Þimdi ise en yaþamsal birimlerden olan
yoðun bakýmda týkanýklýk yaþanýyor.

Acaba diyorum…
Odalarda yer açýlsýn diye hastalarý

koridorlarda sedyeler üzerinde yatýrýp
bekletmek…

Yoðun bakým gerektiren hastalara da
normal bakým uygulamak, saðlýk
reformunun gereðidir de ben mi
bilmiyorum?!

Anlayacaðýnýz, þu anda devlet
hastanemizin yoðun bakým servisinde
yatak münhali yok!

Yani kapasitesinin de üstüne çýkýlmýþ!
Siz siz olun…
Aldanýp da sakýn yoðun bakýmlýk

olmayýn.
Çünkü yoðun bakým servisinin

kapasitesi ful!
Size ancak normal bakabilirler!
Yoðun bakamazlar!

Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

Ali  OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

P
KURTARICI
MANTIÐI…

Geçtiðimiz  hafta içerisinde medyaya
bir haber düþtü…

Okula öðrenci taþýyan bir þoför kýz
öðrencilerden birisine cinsel içerikli bir
mesaj atmýþ.

Çocuk bu mesajlar sýklaþýnca konuyu
önce öðretmenlerine, ardýndan da
ailesine söylemiþ.

Þoför tutuklandý mahkemeye çýkarýldý
ve teminatla serbest kaldý…

Anlatmak istediðim teminatla serbest
kalmasý falan deðil…

Biraz geriye giderek en zor þartlar
altýnda nasýl bugüne geldiðimizi
irdelemek…

Ucundan hem de…
Birazcýk…
Hepimiz öðrenci olduk…
Hepimiz otobüslerle okullara

taþýndýk…
Bize þoför olarak atananlarýn en birinci

görevi, bizim sorumluluðumuzu kabul
etmeleriydi…

Bizler ortaokul ve liseyi Lefke Gazi
Lisesi'nde okuduk…

En civcivli günler…
Hani eskilerin deyiþiyle "fasariyalý"

günler…
Ýnsanlarýn barikatlardan alýnýp

kaybedildiði, ovada sürüsünü otlatan
çobanýn…

Ýþinde gücüde olan insanlarýn sabah
ekmek parasý için evinden çýkýp akþama
geri dönmediði günler…

Þoför evinden çýkardý her gün…
Arabasýný çalýþtýrýr ve öðrencilerin

kapýlarýnýn önüne kadar gelerek onlar
otobüse binene kadar beklerdi…

Sorardý da, "Almadýðýmýz arkadaþýnýz
var mý?"

Herkes birbirini bilirdi, eðer bir
arkadaþýmýzý yanlýþlýkla almamýþsa
gerekirse geri döner ve onu da evinden
alýp okula giderdi…

 Okul çýkýþý da tüm öðrencilerin
otobüse gelip gelmediklerini denetler ve
o zaman geri köyümüze dönerdik…

Ve geçtiðimiz Rum köylerinde yoldan
geçen, kahvehanede oturanlara söz
söylenmemesi için çok dikkat ederdi.

Bir keresinde yoldan geçen bir Ruma
küfür edildi diye ertesi gün küfür eden
tacizde bulunan arkadaþýmýzý sýnýf
öðretmenine þikayet etti…

"Ben bunlarý sað salim evlerinden alýp
sað salim teslim etmekle yükümlüyüm.
Bu nedenle para alýyorum" derdi…

Ýlkokuldan itibaren "eti senin kemiði
benim" diye emanet edildiðimiz
öðretmenlerimizden sonra bir de
þoförlere emanet edilirdik…

Otobüste bulunan  kýz veya erkek
öðrencilere baþkalarýnýn veya içimizden
birinin sarkýntýlýk etmesi, taciz etmesi
büyük bir suçtu…

Konu önce ailesine, sonra gerekirse
öðretmenlerine aktarýlýr ve o öðrenciye
baþka bir otobüsle veya varsa özel aracý
ile okula gidip gelmesi istenirdi…

Hem o günlerde bizler aklý baþýnda
gençlerdik…

Aþýk olabiliyorduk, kadýný kýzý erkeði
biliyorduk…

12 yaþýnda çocuklara sarkýntýlýk
yapýlmasý halinde eminim o þoför bir daha
iþ bulamaz, yaþadýðý bölgeden de
uzaklaþana kadar baský görürdü…

Þimdi kurtarýldýk ya, kurtarýcý düzer
mantýðý ön planda…

Bilinci kapandý...

Demirtaþ hastaneye kaldýrýldý
n Demirtaþ'ýn 26 Kasým'da bilincinin kapandýðýný ve yedi

gündür hastaneye sevk edilmediði açýklanmýþtý...

T24 -  Edirne F Tipi Kapalý Cezaevi'nde
tutuklu bulunan eski HDP Eþ Genel
Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn 26
Kasým'da göðüs sýkýþmasý ve nefes
alamamasý sebebiyle bilincinin kapandýðý,
ancak yedi gündür hastaneye sevk
edilmesine izin verilmediði bildirildi. HDP,
Demirtaþ'ýn yapýlan görüþmeler sonrasý
hastaneye sevk edildiðini açýkladý.

HDP'den yapýlan açýklamada þu ifadeler
kullanýldý:

"Sayýn Selahattin Demirtaþ'ýn saðlýk
durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katýrcýoðlu
ve Dr. Necdet Ýpekyüz bugün kendisini
ziyaret etmiþ ve bir görüþme
gerçekleþtirmiþtir. Yetkililerle yapýlan
görüþmeler sonunda sayýn Demirtaþ
hastaneye sevk edilmiþtir. ve Dr. Necdet
Ýpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiþ ve
bir görüþme gerçekleþtirmiþtir. Yetkililerle
yapýlan görüþmeler sonunda sayýn
Demirtaþ hastaneye sevk edilmiþtir."

Edirne Cumhuriyet Baþsavcýlýðý:
Herhangi bir saðlýk sorunu tespit

edilmemiþ olmasýna raðmen...
Edirne Cumhuriyet Baþsavcýlýðý,

Demirtaþ'ýn 7 gündür hastaneye sevk
edilmemesine iliþkin açýklama yayýmladý.
Baþsavcýlýk'tan yapýlan açýklamada,
"Demirtaþ'ýn herhangi bir saðlýk sorunu
tespit edilmemiþ olmasýna raðmen
muayene edilmesinin saðlanmasý amacýyla
gerekli randevular alýnarak bugün için
hastaneye sevk edilmiþtir" denildi.

Baþsavcýlýk açýklamasýnda þu ifadeler
kullanýldý:

"Edirne F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
tutuklu bulunan Selahattin Demirtaþ'ýn 26/
11/2019 günü cezaevi yönetimine
rahatsýzlandýðýný bildirmesi üzerine acilen
112 aranýlarak gelen doktor tarafýndan ilk
muayenesi ve gerekli tetkikler yapýlmýþtýr.

"Yapýlan tetkikler neticesinde
Demirtaþ'ýn herhangi bir saðlýk sorunu
tespit edilmemiþ olmasýna raðmen daha
detaylý tetkiklerin yapýlmasý için Trakya
Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde
muayene edilmesinin saðlanmasý amacýyla
gerekli randevular alýnarak bugün için
hastaneye sevk edilmiþtir.

"Bu süreç içerisinde Selahattin
Demirtaþ'ýn ailesi ve ziyaretçileriyle rutin
olarak yapýlan görüþmeleri gerçekleþmiþtir.
Ayrýca farklý tarihlerdeki doktor muayene
talepleri de her zaman karþýlanmýþtýr."

Ne olmuþtu?
Demirtaþ'ýn kardeþi ve avukatý Aygül

Demirtaþ, dün öðle saatlerinde aðabeyinin
26 Kasým'da bilincinin kapandýðýný ve yedi
gündür hastaneye sevk edilmediðini

duyurdu. Sosyal medya hesabýndan
açýklama yapan Aygül Demirtaþ, "26 Kasým
Salý günü 05.30 sýralarýnda müvekkilimiz
ve aðabeyim Selahattin Demirtaþ'ýn,
göðüs sýkýþmasý ve nefes alamamasý
nedeniyle bilinci kapanmýþtýr. Uzun süre
bilinci kapalý þekilde hücresindeyken
kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaþý
Sayýn Abdullah Zeydan yapmýþtýr" dedi.

"Hayati risk altýnda tutuluyor"
Demirtaþ, "Sonrasýnda ambulans

çaðrýlmýþ, kendisine sadece EKG
yapýlmýþtýr. Müvekkilimiz acil servis yerine,
kapsamlý bir müdahale ve tedavi için
kliniðe sevkini talep etmiþtir. Cezaevi
doktoru da Demirtaþ'ýn kardiyoloji,
nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere
üç ayrý bölüme sevk edilmesini istemiþtir.
Biz de avukatlarý olarak cezaevi idaresiyle
yaptýðýmýz görüþmede derhal hastaneye
sevkini talep ettik. Ancak Demirtaþ,
aradan 7 gün geçmesine raðmen
hastaneye sevk edilmemiþtir. Böylesi
hayati önemdeki bir saðlýk sorununa
raðmen hastaneye sevk edilmemesi,
açýkça hayati risk altýnda tutulduðu
anlamýna gelmektedir" ifadesini kullandý.

Demirtaþ þunlarý söyledi:
"Selahattin Demirtaþ'ýn siyasi rehineliði,

neredeyse yaþam hakkýna yönelik bir
müdahaleye dönüþtürülmek istenmektedir.
Demirtaþ'ýn saðlýðýyla ilgili en küçük bir
olumsuzluðu düþünmek dahi istemiyoruz.
Bunun sorumlularý, bu vebalin altýndan
kalkamazlar.Durumu yakýndan izliyoruz.
Avukat arkadaþlarýmýz Edirne'de, 24 saat
süreyle geliþmeleri takip ediyorlar."

Demirtaþ daha önce de cezaevinde
kalp spazmý geçirmiþti

Demirtaþ, 17 Kasým 2015'te üst solunum
yolunda yaþadýðý rahatsýzlýk nedeniyle
ameliyat olmuþtu. Dönemin HDP Sözcüsü
Ayhan Bilgen, 2016 yýlýnda Demirtaþ'ýn
Edirne Cezaevi'nde kalp spazmý geçirdiðini
duyurmuþtu.
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YUNANÝSTAN'DA MÜBADELEYE
DÝRENEN MÜSLÜMAN KADINLAR

Kyriakos Lykourinos

ÇÖKEN...
Serdinç Maypa

Sadece çöken bir okul inþaatýnýn resmi
deðildir...
Onurun ,gururun, þefkat ve sevginin,
utanmanýn, dürüstlüðün sadakatin,
vicdanýn yerle bir olduðunun bir
resmi…
Bu adanýn Kuzey tarafýnda, her geçen
gün kaybolan, tüm biz Kýbrýslý Türkleri
biz yapan deðerlerin, bu bina gibi yerle
bir olmasýnýn görüntüsüdür bu resim...
Çöken... Bu güzelim ülkenin temel
#deðerlerinin tamamýdýr…
Çöken... Kýbrýslýyý kýbrýslý yapan,
kendine özgü, yýllar boyu þerefle
taþýdýðý tüm özelliklerin ve hayallerin
tümüdür...
Çöken...
Senin benim, her birimizin
#çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn
yarýnlarý, geleceðidir...
Çöken...
Allahla aramýza girmeye çalýþanlarýn her
gün sanki marifetmiþ gibi her köþeye
camiler yapýlmasýna müsade edip,
kuran kurslarýný, dini dayatmalarý
içimize sokup "kolej" adý altýnda
açtýklarý okullarla, þeriata göz göre
göre izin veren...
Bizi git gide yabancýlaþtýranlara
seyirci kalan baþýmýzdaki beyinsizlerin
iradeleri, onurlarý, bu vatana olan
inançlarýdýr çöken.
Çöken... Bir türlü birleþip tüm bu
pisiklere kafa tutamayan, isyan edip
direnmeyen, baþkaldýramayan Kýbrýs
Türk halkýnýn gerçek  kimliðidir...
Aslýnda çöken okul inþaatý deðil..
Çöken... Bu adanýn güzelim insanýnýn
umudu, hayali, yaþam sevinci ve
geleceðe olan  inancýdýr…

ASLINDA GÜÇLÜ VE
ÇOK OLAN BÝZÝZ

Attila Tuygan
Biz Kürtleriz, Alevileriz, Ermenileriz,
Rumlarýz, emekçileriz, sosyalistleriz,
demokratlarýz, aydýnlarýz, kadýnlarýz,
çocuklarýz, çocuk gelinleriz ve diðer
bütün 'ötekileriz' ve kurþunlar ve
bombalar hep bizi buluyor; mezarlarý
bodrum olanlar hep biziz; yargýsýz
infazlara hep biz kurban gidiyoruz; hep
bizim çocuklarýmýz, evlerimiz ve
katýrlarýmýz havaya uçuyor; alevler hep
bizim derimize iþliyor; göçük altýnda
hep biz kalýyoruz; hep biz linç
ediliyoruz; iþ kazalarýnda hep biz
ölüyoruz ya da þansýmýz varsa bizim
uzuvlarýmýz kopuyor; iþten atýlanlar hep
bizden çýkýyor; yargýlananlar hep biziz
ve hapishaneler hep bizimle dolu;
katledilenler hep biziz; hep bize tecavüz
ediliyor; hep biz soyuluyoruz; dövülen
hep biz oluyoruz; hep biz
boðuluyoruz...
Aslýnda güçlü ve çok olan biziz ama
hep onlar haklýlar; hep onlar
günahsýzlar, hep suçsuzlar; hep onlar
kazançlý çýkýyorlar. Bu iþte bi' terslik
yok mu peki?
Soykýrýmlardan amaç ve faillerinin
temel dürtüsü, geçmiþle baðlarý
kopartmak, geleceði yok etmek ve
dolayýsýyla bugünü ele geçirmektir.
Geçmiþle baðlarýn kopartýlmasý için
yaþlýlarýn, geleceðin yok edilmesi için
çocuklarýn ve bugünün ele geçirilmesi
için de düzene karþý çýkan herkesin
katledilmesidir soykýrým.. Bu
baðlamda, istediðin tarihi, dilediðin gibi
yazabilmenin hesap ve planýdýr da.

ESKÝ VE YENÝ
STATÜKOCULAR

Abdullah Korkmazhan
Crans Montana zirvesinden buyana
eski ve yeni statükocular, federal
çözümün sonunu ilan ettiler.
Anastasiadis ve Türkiye, Guterres
Çerçevesi ve federal çözümden
kurtulmak ve Kýbrýslý Türk toplumunu
devre dýþý býrakmak için yýllarca
danýþýklý çaba harcadýlar.
Berlin görüþmeleri, federal çözüm ve
Guterres Çerçevesinden kurtulmaya
çalýþanlarýn tüm paradigmasýný yerle bir
etti.
Federal çözüm yönünde yeni ve sonuç
hedefleyen bir perspektif açtý. Eski ve
yeni statükocularýn, Berlin
görüþmelerini ve sonuçlarýný
küçümseme ve deðersizleþtirme
çabalarý bundandýr.
Bilmem farkýndalar mý? Çýrpýndýkça
çirkinleþiyor, çaresizliklerini dýþa
vuruyorlar. Mayýs 2020'den sonra, Ber-
lin görüþmeleri çerçevesinde ya yeni
ve sonuç odaklý bir çözüm süreci
baþlayacak, ya da bu süreç berhava
edilecek.
Toplum olarak Cumhurbaþkanlýðý
seçiminde yapacaðýmýz tercih bu
konuda belirleyici olacak. Federal
Çözüm yanlýsý toplumsal iradenin,
tutarlý ve kararlý bir þekilde temsiliyetine
hiç olmadýðý kadar ihtiyaç vardýr...

KKTC NEDÝR?
Mehtap Cardak

Eðitimin ticarete dönüþmesinden
rahatsýz olmamaktýr.
KKTC nedir?
Kendi kültürünü , "dayatma kültürle"
deðiþtirmeyi umursamamaktýr.
KKTC ne demektir?
Devlet eli ile "kadýn pazarý"
oluþturmaktýr .
KKTC ne demektir?
Kumar ticareti demektir.
KKTC ne demektir?
Cami içinde çocuk parký demektir.
KKTC ne demektir?
Kýbrýs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu
ile milliyetçi söylemler geliþtirmektir.
KKTC ne demektir?
Kamu ile özel arasýnda eþitsizlik,
adaletsizlik demektir.
KKTC ne demektir?
Ganimete konup, ganimet benimdir
demektir…
KKTC ne demektir?
Devlet Hastanesinden hizmet alamayýp
, özelden hizmet alýp, taksitle yaþamak
demektir.

ALDANMAYIN ADALET
BAKANLIÐI
KURASINIZ!

Mehmet Ekin Vaiz
Hasan Hastürer'in programýnda Kudret
Özersay'ý izliyorum. Canlý yayýna
baðlanan bir izleyici "Ülkede suç oraný
arttý, Adalet Bakanlýðý kurmayý
düþünüyor musunuz?" diye sordu.
Özersay "Adalet bakanlýðý kurulmasýný
bu soruna çözüm olarak görmüyoruz.
Savunma Bakanlýðýmýz da yok, ama bu
ülkenin savunmasý yok demek deðil."
dedi. Yargýnýn uzun süredir hedefte
olduðunu biliyoruz, Özersay'ýn en
azýndan Yargýda "Türkiye Modeli"ne
açýktan karþý çýkmasý önemli.
Bir amca daha baðlandý canlý yayýna
"Aldanmayýn ha Kudret Bey Adalet
Bakanlýðý gurasýnýz da tam bitsin adalet
bunun içinde!" diyor... Haklý da…

NURÝYE
Adým Nuriye, 29 yaþýnda dul ve çocuksuz
bir kadýným. Þu anda Nikiþen (Nikisiani)
yakýnlarýnda bulunan Zdravik (Draviskos)
köyüne komþu Goriani'de Canavar
Hacýmehmet olarak bilinen babamýn evinde
oturmaktayým.
Yarýn Praviþta'ya, oradaki despota vaftiz
olmak istediðimi söylemeye gideceðim. Ona
ninemin aslen Zilyahovo yöresinden (Nea
Zichni) Zihnalý olduðunu, vaktinde zorla
islamlaþtýrýldýðýný anlatacaðým.
Ona damarlarýmda Hristiyan kaný aktýðýný
söyleyeceðim. Ben küçüklüðümden beri
Helenleri ve hristiyanlýðý kalpten severdim.
Bu sebepten hemþehrilerimi hiç býrakmadým.
Beni hem korkutmuþ hem de yalvarmýþ da
olsalar mübâdillerin peþine takýlýp
Türkiye'ye gitmeyip burada kalarak hayatýmý
riske attým. Burasý benim vataným, ilk
nefesimi aldýðým, yaþamak istediðim yer."

ESMA
Ýsmim Esma, Kavala'da doðdum ve hâlen
burada yaþamaktayým. Kocam iki sene evvel
vefât etti. Kendisi âniden hastalanýp ölünce
iki kýz çocuðumla kalakaldým.
Sonra, iyi bir adamla tanýþtým, kendisi
Hristiyan Adanalý bir Rum mülteci. Benimle
ve de çocuklarýmla çok ilgilendi ve bizi
kendisiyle beraber Lefter (Eleftheres)
yakýnlarýndaki Nuzla'ya (Ofrinio) götürdü.

Þimdi o adamdan bir kýzým var ve þu anda da
gebeyim. Þimdi bize "gidin" diyorlar çünkü
"mübâdele" yani nüfus deðiþ-tokuþu varmýþ
ve biz Müslümanlarýn Türkiye'ye gitmesi
gerekiyormuþ, kendimi keserim daha iyi.
Yarýn, kocamla berâber yaþayabilmek ve
burada kalabilmek için despota gidip vaftiz
talebinde bulunacaðým.
Nuriye'nin davasý 24 Haziran 1924 günü
Eleftheroupoli metropolünden Komotini'de
bulunan müftülüðe yollandý ancak âkýbeti
bilinmiyor.
Esma'dan ise 1928 târihli bir belgede
bahsedilmiþ nitekim kendisi Yunanistan'da
kalmýþ. Nuriye ve Esma'nýn þâhitlikleri
Eleftheroupoli metropolünün arþivlerinde
bulunmuþtur. (Devlet Genel Arþivleri,
Kavala Defteri, Mukaddes Eleftheroupoli
metropolü Arþivleri 1907-1956, Müslüman
davalarý 1923-28)
Bu belgeler ayný zamanda devlet genel
arþivlerinin desteðiyle Kavala Küçük
Asyalýlar derneði ve Kavala musiki
okulunun berâber düzenlediði "Mübâdele
Lâneti" isimli oyunda da kullanýlmýþtýr.
1923-25 arasýnda bir kýsým Müslümanýn
mübâdeleye tepki gösterdiklerini,
Yunanistan'nda kalmak, yaþamak ve ölmek
için eylemler ve yürüyüþler düzenlediklerini
söylemek elzemdir. Ýtirazlarýna Praviþta'ya
yeni iskân edilmiþ Küçük Asyalý Rum
mülteciler de hak vermekteydi.
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Günün Kahramaný

“Týrnak”...
"Kýbrýslý Türklerin Kýbrýs
uyuþmazlýk görüþmelerinde
haklarýný savunacak ve müzakere
edecek olan liderin seçimi þaibeli
olursa bunu kimseye anlatamayýz.
O halde sayýn yöneticilerimiz,
siyasetçilerimiz… Lütfen oturun
yasa çýkarýn. Mecliste karar alýn
ve cumhurbaþkanlýðý seçimlerini
güncel ve doðru nüfus sayýmý
verileriyle yapýn. Yoksa öyle aday
çýkmak ve seçim kazanmak
marifet deðil. Aklýnýzý baþýnýza alýn.
Kýbrýslý Türklerin onuruyla daha
fazla alay etmeyin. Siyasi eþitlik
talep edecek makam için þaibeli
bir nüfus sayýsýyla seçim
yapýlmamalý."
Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs)

"Ýyi ki çökmüþ… Çok geçmiþ
olsun, yaralanan tüm emekçi
insanlara. Ama ilk deðil bu. Böyle
de giderse baþýboþluk,
denetimsizlik, kayýrmacýlýk son
olmayacak. Ýyi ki de çökmüþ,
çünkü çocuklarýmýz kalacaktý
altýnda… Verilmiþ sadakamýz
varmýþ bu sadaka düzeninde."
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)

"Canlar gidiyor, çocuklar
ölüyor, gençler zehirleniyor.
Saðlýðýn bütçesi, önceliði,
ihtiyaçlarý konuþulmaz,
tartýþýlmaz, insanlarýn hayatýyla
oynuyorsunuz. Her defasýnda
söylediðim gibi… Devlet
nutuklarla yönetilmez."
Erçin ÞAHMARAN
(Haberci)

KIBRISLITÜRKLER
NEREYE?
AKEL'in AP parlamenteri
Niyazi Kýzýlyürek, Kýbrýslý
Türklerin nereye gittiðini
tartýþmaya açýyormuþ. Mal
meydandadýr. Kýbrýslýtürkler
korkak siyasetçileri ve
korkak aydýnlarý sayesinde
Ýslamofaþist TC hükümetinin
peþinden cehenneme
gidiyor…

*
MANÞETLÝK
13. maaþlar 23 Aralýk'ta
ödeniyor. Manþetlik haber
diye buna derler…

*
ÇOK YENÝ BÝR ÞEY
Rum Maliye Bakaný Haris
Yeorgidas "Kýbrýs
sorununun çözümü sadece
bize baðlý deðil, Türkiye'ye
de baðlýdýr" dedi. Çok yeni
bir þey söyledin re
gumbaro…

*
ANARÞÝST
Tüketiciler Derneði Baþkaný
Hasan Yýlmaz Iþýk, "fahiþ
su faturalarýný ödemeyin"
çaðrýsý yaptý. Hah hah ha…
Biz söylesek anarþist
deycekler…

*
TERÖR
Erdoðan "Macron terörle
mücadeleyi bilmiyor" dedi.
Öðret ona Reis!

*
HÝTLER
TC Ýçiþleri Bakaný Süleyman
Soylu, kendisine yönelik
'Hitler' benzetmesine tepki
vererek "Hitler'e
benzetemezsiniz. Çünkü
biz kimseyi gaz odalarýnda
yakmadýk" dedi… Tamam
tamam siz Hitler'e
benzemezsiniz ama galiba
Hitler size benzer…

KKTC
Girne'de inþaat
halindeki okulun
çökmesi üzerine
sorumlu þirket
Cysings Construction
LTD "yaþanan talihsiz
olayýn inþaat yapým
sürecinde

karþýlaþýlabilecek bir
olay" olduðunu

açýkladý… Ersin Tatar'ýn
füze düþtüðünde verdiði

tepkiye benzedi bu. Ne var yahu,
abartmaya ne gerek var? Ne oldu füze

düþtüyse? Ne oldu okul çöktüyse? Ne oldu
Ciklos'ta yaðmur yolu alýp götürdüyse? Ne oldu
Daðyolu'nda insanlar öldüyse? Ne var yani
Çatalköy'de cephanelik patladýysa? Olur böyle
þeyler… Önlem almayýn, kaderdir!

SÝBER VE TALAT'IN
TAKSÝM TANGOSU

Talat kazanamayacaðýný bildiði için cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde
aday deðil. Açýk açýk Tufan Erhürman kaybederse kaldýrýr ama
ben kaldýramam dedi. Sibel Siber ise kendisini aday gösterecek
parti bulsa aday olacak. UHH, YDP, MDP, Ülkü Ocaklarý, HP,
DP, AKP, MHP, CHP,
ÝYÝ, BBP, CTP fark
etmez… Talat ve Siber
Akýncý'ya çullanýp
duruyorlar… Talat'a
göre Türkiye'yi mutlu
ve tatmin etmeliyiz ki
rýza göstersin
çözüme… Siber de
Berlin'den bir hafta
sonra Akýncý'nýn "treni
rayýna oturttuk" lafýný beðenmediðini açýkladý… Niye bekledi
Talat ve Siber yeniden Akýncý'yý eleþtirmek için 1 hafta? Sýcaðý
sýcaðýna niye eleþtirmiyorlar? Nedir bu bir hafta gecikmeli
tangonun sýrrý? Sýcaðý sýcaðýna toplumun vereceði tepkiden
korktuðu için bu iki Taksimci sindi da kaldý… "Türkiye'deki
iktidarý beðenip beðenmemek bir baþka konudur ama
bulunduðunuz makam iþbirliði makamýdýr" dedi Siber, devamýnda
ise Akýncý'nýn dik duruþu ile "Türkiye halký ile olan iliþkilerde de
sýkýntý yaþanýyor" dedi… Akýncý'ya ana avrat dümdüz küfreden
Türkiye halký, ayar çeken Türk yetkilileri, onlara tek kelime
etmeyen Talat ve Siber Akýncý'ya karþý tango yapýyor…

EVDEN AV KÖPEÐÝ
ÇALINDI

Ýskele'de Bahçeler bölgesinde önceki
gün bir þahsa ait ikametgahýn

avlusundan "yula" cinsi av köpeði
çalýndý. Polis soruþturmasýnda,

meselede zanlý olarak görülen C.N. (E-
60) tutuklandý.

UYUÞTURUCU MADDE
TASARRUFU

Polis Basýn Bülteni'ne göre, dün
Gazimaðusa'da Palm Beach

Bölgesi'nde þüpheli vaziyette görülen
M.T.'nin (E-25) kullanýmýnda bulunan

araçta polis tarafýndan yapýlan
aramada, içerisinde sentetik cannab-

inoid türü uyuþturucu madde
olduðuna inanýlan 1 adet ucu yanýk

sarma sigara bulunarak emare alýndý.
Söz konusu þahýs tutuklandý.

ECZACILIK YASASINA
AYKIRI HAREKET

Önceki gün Mehmetçik'te D.B.'nin(E-
28) kaldýðý ikametgahta Narkotik ve

Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü
ekipleri tarafýndan yapýlan aramada,

vücut geliþtirmede kullanýlan steroid
diye tabir edilen toplam 114 paket

hap, 3 adet ayarlanabilir kalem
enjektör ve 50 adet 8 mm kalem

enjektör ucu bulunarak emare alýndý.
D.B tutuklandý

HAFTALIK TRAFÝK
RAPORU

Ülke genelinde son bir haftada 67
trafik kazasý kayýtlara geçerken, bu

kazalarda 29 kiþi yaralandý.
Polis Genel Müdürlüðünün haftalýk

trafik raporuna göre, 25 Kasým - 1
Aralýk tarihleri arasýnda meydana
gelen kazalarda 359 bin 335 TL'lik

maddi hasar oluþtu.
Kaza nedenleri; süratli araç kullanmak

(18), kavþakta durmamak (12), yakýn
takip (11), dikkatsiz sürüþ yapmak

(13) ve diðer etkenler (13) olarak
sýralandý.  Kazalarýn 27'si 19'u Girne,

11'i Gazimaðusa, 7'si Güzelyurt ve 3'ü
Ýskele'de gerçekleþti.

Ayný dönemde yapýlan trafik
kontrollerinde kontrol edilen 6 bin

664 araç sürücüsünden 740'ý hakkýnda
ileri iþleme gidildi.

Aleyhinde iþlem yapýlan araç
sürücülerinin; 157'si süratli araç

kullanmak, 9'u tehlikeli sürüþ
yapmak, 13'ü dikkatsiz sürüþ

yapmak, 93'ü seyrüsefer ruhsatsýz
araç kullanmak, 9'u sürüþ ehliyetsiz

araç kullanmak, 22'si alkollü araç
kullanmak, 110'u seyir halinde cep

telefonu ile konuþmak, 112'si trafik
levha ve iþaretlerine uymamak, 27'si

muayenesiz araç kullanmak, 16'sý
sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç

kullanmak, 5'i "A" yol kullanma izinsiz
araç kullanmak, 7'si "B" özel iþletme
izinsiz araç kullanmak, 1'i tonajýndan
fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 2'si

koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet
kullanmak ve 157'si diðer trafik

suçlarýndan rapor edildi.

EN ÇOK YAÐIÞ
DÝPKARPAZ VE

MEHMETCÝK'E DÜÞTÜ
Meteoroloji Dairesi önceki sabahtan

dün sabaha kadar en çok yaðýþýn
metrekareye 19 kg ile Dipkarpaz ve

Mehmetcik'e düþtüðünü bildirdi.
Karaoðlanoðlu ve Ziyamet'te

metrekareye 17 kg yaðýþ tespit
edilirken, Girne ve Zaferburnu'nda

ise 15 kg/m² yaðýþ ölçüldü. Yaðýþ alan
diðer yerlerde ise metre kareye 12

kg'ýn altýnda yaðýþ düþtü.

GÜNEYDEN POLÝS
HABERLERÝ

Rum polisinin, Baf Havalimaný'ndan
Ýngiltere'ye gitmek için çýkýþ yapmaya
çalýþan 2 Ýranlýyý sahte belge sunmak

suçundan tutukladýðý belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum polisinin, 29 ve

39 yaþlarýnda olan 2 Ýranlýnýn, sahte
Ýspanyol ve sahte Ýngiliz pasaportu
verdiðini tespit etmesi üzerine bu

kiþileri tutukladýðýný yazdý.
Alithia gazetesi bir baþka haberinde
ise, Rum polisinin, Baf'a baðlý Pomo

bölgesinde geçtiðimiz cumartesi
günü açýk bir alanda kundaklama
neticesinde yanan bir araç tespit

ettiðini belirtti.
Habere göre Rum polisi yaptýðý

araþtýrma sonucunda kundaklama
sonucu yanan aracýn, Peya

bölgesinden çalýnan bir araç
olduðunu belirledi. Polis

soruþturmasýný sürdürüyor.

GÜNEYDE 19 KÝÞÝ ÝNSAN
TÝCARETÝ KURBANI

Rum tarafýnda bu yýlýn ilk 9 ayýnda, muhtemel insan ticareti kurbaný
iþlemi yapýlan toplam 140 kiþiden 19'unun insan ticareti kurbaný
olduðu teþhis edildiði haber verildi. Fileleftheros'un Rum Adalet
Bakanlýðý'nýn meclise ilettiði verirlere dayandýrdýðý haberine göre,
Adalet Bakanlýðý Ýnsan Ticaretiyle Mücadele Birimi tarafýndan 1
Ocak-30 Eylül 2019 döneminde toplam 12 vaka incelendi. 30
þüphelinin karýþtýðý bu 12 vakada 19 kiþi insan ticareti kurbaný
olarak tanýmlandý. 19 kiþiden 8'inin cinsel sömürü, 2'sinin çalýþma
maksatlý sömürü, 2 kadýnýn hem cinsel hem çalýþma maksatlý
sömürü, 2'sinin suç iþletmek maksatlý sömürü ve kýz bebek olduðu
kaydedilen 1'inin de yasadýþý evlat edinmek maksatlý insan ticareti
kurbaný olduðu teþhis edildi.

TOPÇU ATIÞLARI YAPILIYOR

KTÖS'TEN ÖZEL GEREKSÝNÝMLÝ
BÝREYLER ÝÇÝN EYLEM VE SEMÝNER

ÝÞTE TÜRKÝYE'NÝN MEB HARÝTASI
n TC DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI TÜRKÝYE'NÝN

DOÐU AKDENÝZ'DEKÝ KITA SAHANLIÐI VE
MEB SINIRLARINI PAYLAÞTI…

Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri
Komutanlýðý'na baðlý birlikler
tarafýndan dünden baþlayarak
13 Aralýk'a kadar topçu atýþlarý
yapýlacak.

Ýçiþleri Bakanlýðýndan verilen
bilgiye göre, atýþlar, saat
08.30'dan 18.00'a kadar; batýda
Beyköy -Deðirmenlik hattý
uzanýmý, doðuda Yeniceköy-
Kalavaç Köyü 1 km doðusu-

Alevkaya Orman Bölge Þefliði
2 km doðusu hattý uzanýmý,
kuzeyde Meryem Kaya Tepe-
Gölek Sýrtý 1 km güneyi-
Karaaðaç Köyü 1 km güneyi
uzanýmý hattý, güneyde Beyköy-
Yeniceköy-Geçitkale hattýnýn
kuzeyinde olacak. Açýklamada,
vatandaþlardan "can ve mal
güvenliði açýsýndan atýþ alanýna
girilmemesi" istendi.

Kýbrýs Türk Öðretmenler
Sendikasý (KTÖS), özel
gereksinimli bireylerin eðitimi
için farkýndalýk oluþturmak
amacýyla yarýn bir dizi etkinlik
gerçekleþtirecek.

KTÖS'ten yapýlan açýklamaya
göre bugün saat 10.00'da
Gazimaðusa'da DAÜ Salamis
çemberinde basýn toplantýsý
düzenlenecek. Saat 10.10'da da
"Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel
Yok" eylemi gerçekleþtirilecek.

Eyleme K. T. Klasik
Otomobilciler Derneði ve OFF
Road Derneði de destek

verecek. Eylemde özel
gereksinimli öðrenciler
arabalarla Özel Eðitim
Merkezi'ne hareket edecek ve
yol boyunca belli aralýklarla
esnafa karanfil daðýtacak.
Öðleden sonra saat 14.30'da
Rauf Raif Denktaþ Kültür ve
Kongre Merkezi'nde "Özel
Eðitim ve Destek Hizmetleri"
konulu seminer
gerçekleþtirilecek. Seminerde,
öðretim görevlileri Selma Akalýn
ve Zehra Güçhan Topçu, sosyal
hizmet görevlisi Deniz Kýrmýzý ve
Dr. Ayþe Zeki konuþacak.

Libya ile varýlan son
mutabakattan sonra Türkiye'nin
Doðu Akdeniz'deki kýta sahanlýðý
ve münhasýr ekonomik bölge
(MEB) sýnýrlarýný gösteren harita
paylaþýldý.

Dýþiþleri Bakanlýðý Ýkili Siyasi
Ýþler ve Denizcilik-Havacýlýk-
Hudut Genel Müdür Vekili
Büyükelçi Çaðatay Erciyes,
geçen hafta Türkiye ile Libya
arasýnda imzalanan Deniz Yetki
Alanlarýnýn Sýnýrlandýrýlmasýna
Ýliþkin Mutabakat Muhtýra-
sý'ndan sonra Türkiye'nin Doðu
Akdeniz'deki kýta sahanlýðý ve
MEB sýnýrlarýný gösteren haritayý
sosyal medyada paylaþtý.

Türkiye ile Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti arasýnda 2011'deki
anlaþmada belirlenen hat A ve B
noktalarý gösterilen haritada,
Türkiye ve Mýsýr arasýndaki "ana
karalar arasý ortay hat" C, D ve
E noktalarýyla iþaretlendi.

Türkiye ile Libya'nýn geçen
hafta imzaladýðý "Deniz Yetki
Alanlarýnýn Sýnýrlandýrýlmasýna
Ýliþkin Mutabakat Muhtýrasý" ile
belirlenen noktalar ise E ve F
þeklinde gösterildi.

Türkiye Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti
Baþkanlýk Konseyi Baþkaný
Fayez Al Sarraj ile 27 Kasým'da
Ýstanbul'da bir araya gelmiþti.

Ýletiþim Baþkanlýðýndan
yapýlan açýklamada, görüþmede,
Türkiye ile Libya Ulusal
Mutabakat Hükümeti arasýnda,
"Güvenlik ve Askeri Ýþbirliði
Mutabakat Muhtýrasý" ile iki
ülkenin uluslararasý hukuktan
kaynaklanan haklarýnýn
muhafazasýný hedefleyen "Deniz
Yetki Alanlarýnýn
Sýnýrlandýrýlmasýna Ýliþkin
Mutabakat Muhtýrasýnýn"
imzalandýðý bildirilmiþti.
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Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

Burhan Nalbantoðlu yoðun bakým
servisinde günlerdir hasta yatýracak
yatak olmadýðý ve servisin kapasitesinin
dolduðu yolundaki açýklamalar halk
arasýnda büyük endiþe ve tedirginlik
yaratýr. Saðlýkta reform diye diye saðlýk
hizmetlerinin geldiði noktayý, tam bir
çýkmaz olarak niteleyen vatandaþlar,
"Ülkeye kaldýramayacaðýnýz bu kadar
nüfus yýðarsanýz, her konuda olduðu
gibi saðlýkta da iþte böyle toslarsýnýz"
diyerek tepkilerini dile getirirler.

STATÜKONUN EN BÜYÜK
DESTEKÇÝLERÝ...

CTP lideri Erhürman'ýn açýklamasýna tepki
gösteren Yýlmaz Parlan, sosyal medyada bir
paylaþýmda bulundu...
"En kritik anlarda rejimin güvenlik halkasý oldular bu
þampiyonluðu da kimseye kaptýrmadýlar.
Çýkardýklarý yasalarla hem federal çözümün önünü
kapadýlar hem de siyasi olarak her fýrsatta toplumun
ýrzýna geçtiler. ITEM yasasýnda da imzalarý var.
Kamuoyunda "Biraz kalabalýðýz" diye nitelendirilen
asimilasyonun ayak izlerini taþýyan nüfus taþýmanýn
önünü açan Muhaceret yasalarýnda da imzalarý var.
"Emek en yüce deðer" dediklerini bakmayýn, esnafýn
ve toplumun ýrzýna geçen Bileþik Faiz Yasasýnýn
altýnda da onlarýn imzasý var. Ruhani liderleri son
günlerde bir koldan harekete geçerken tayfalarý da
diðer koldan harekete geçti. Aslýnda dimdik
statükonun yanýndayýz diyecekti de dili sürçtü
'karþýsýndayýz' dedi garibim!"

PERDENÝN GERÝSÝ
SAKLANIYOR

Son haftalarda flaþ haber olarak gündemdeki
yerini koruyan El-Sen grevi nedeniyle yapýlan
saldýrýlara Hüseyin Peksever isimli
vatandaþýmýz da bir açýdan cevap verdi.
Peksever sosyal medyadaki paylaþýmýnda
sadece AKSA'ya ödenen fazla parayý deðil,
Maðus limanýnda bekletilen AKSA'ya ait
jeneratörlerin de giriþinin iptal edilmesini
saðladýðýný yazdý..
"Sn Hasan Taçoy'un Bakanlýðýný yaptýðý Kýb-Tek'in 9
cente üretim maliyetine karþýlýk AKSA'dan 13 cente
alým yapmaya maruz kaldýðý için ve AKSA'ya daha
fazla peþkeþ çekilmemesi adýna, yatýrýmlarýn Kýbrýs
Türk Elektrýk Kurumu ile yapýlmasýna ve El-Sen in
talebi üzerine yolsuzluklarýn önlenmesi, KKTC
toplumuna daha iyi hizmet için personel istihdamýna,
ön görülen 60 Mw gücünde fizibilitesi yapýlmýþ santral
alýmýna Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ile El-Sen
mutabýk kalýp ardýndan AKSA'nýn Maðusa limanýnda
bekleyen jeneratörünün gönderilmesi de
onaylanmýþtýr.
Þimdi sýrada
imzaya sadýk
kalýp doðru
santral alýmýnýn
yapýlmasýnda.
Elbette ki
AKSA'nýn
rüþvetçileri
El-Sen'e
saldýrmaya
devam
edecektir."

BÝZÝM DUVAR

KKTKKTKKTKKTKKTC BÝRC BÝRC BÝRC BÝRC BÝR
KALIPKALIPKALIPKALIPKALIP

HAHAHAHAHATTTTTASIDIRASIDIRASIDIRASIDIRASIDIR

dünya kazan, devrim kepçe

Aziz Þah

AKDENÝZ'DE
GORDÝYON DÜÐÜMÜ
Kitabýn ortasýndan girelim. Homeros

amcamýz Odysseia destanýnda der ki:
"Libyalý olmayanlardan her kim ki Libya'nýn
lotus çiçeðini yerse, ömrünün sonuna kadar
Libya'da yaþamaya ve lotus çiçeði yemeye
devam eder"…

Türkiye ile Libya arasýnda münhasýr
ekonomik bölgenin belirlenmesi için anlaþma
imzalandý. Yayýnlanan haritada Yunan adasý
Girit'i de Türk münhasýr ekonomik bölgesine
katarak özellikle kriz yaratýlmak istendiði
görülüyor.

Kýbrýs'taki kronik Taksimcileri ve duygusal
çözümcüleri ayný anda
sevindirdi bu anlaþma. Kronik
Taksimci güruha göre TC-
Libya anlaþmasý ile "Rum'un
oyunu bozuldu"…

Duygusal çözümcüler ise
adý üstünde duygusal
insanlardýr…

Ýsrail'den Kýbrýs'a, oradan Yunanistan'a ve
Ýtalya'ya uzanan East Med doðalgaz boru
hattýnýn geçtiði güzergah için Türkiye
"benimdir" dedi. Bu durumda boru hattý için
tek güzergah kalýyor; Türkiye üzerinden!
Bunun için de Kýbrýs'ta çözüm olmasý gerekir.
Duygusal çözümcüler de boru hatlarýnýn
falýna bakarak üç vakte kadar yol var mý yok
mu onu anlamaya çalýþýyorlar…

Dikilitaþ'ta bir taraf "Rum'un oyunu
bozuldu" diye seviniyor, diðer taraf "Rum
çözüme mecbur olacak" diye seviniyor.
Sonuçta iki taraf da TC-Libya anlaþmasýna
seviniyor. Halbuki Türkiye sorun çözmek için
deðil, sorun çýkarmak için yarattý bu gündemi.

Baþa dönelim. "Türkiye-Libya anlaþma
imzaladý" cümlesi baþýndan yanlýþ…

Libya iç savaþ yaþýyor. Türkiye-Libya
anlaþma imzaladý diyorsanýz, birinci soru:
Hangi Libya ile?

Biri Trablus, diðeri Tobruk'ta olan iki farklý
hükümet var.

Türkiye BM tarafýndan tanýnan Ulusal
Mutabakat Hükümeti ile anlaþma imzaladý.
Bu hükümet BM tarafýndan tanýnsa da
baþkent Trablus dýþýnda pek borusu
ötmüyor. Kýyý þeridinin büyük bir kýsmý ve
ülkenin ciddi bir çoðunluðu Türkiye'ye
düþman olan General Hafter tarafýndan
kontrol ediliyor.

General Hafter'i AB, ABD, Mýsýr, Suudi
Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri ile
Rusya destekliyor.

Türkiye'nin anlaþma imzaladýðý Libya
hükümeti, býrakýn denizi, karada bile egemen
deðil.

Ortadoðu'yu en iyi bilenlerden Fehim
Taþtekin'in yazdýðýna göre de Libya
içerisindeki diðer güçler anlaþmayý
tanýmýyor: "Tobruk merkezli hükümet ile
Temsilciler Meclisi anlaþmayý geçersiz
sayýyor. Onlara göre Ulusal Mutabakat
Hükümeti (UMH) Baþkanlýk Konseyi
Baþkaný Fayiz el Serrac'ýn uluslararasý
anlaþma yapma yetkisi yok…  Trablus
kanadýyla kanlý býçaklý olan Temsilciler
Meclisi ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne
güvenoyu vermediði gibi Türkiye ile
anlaþma yapma yetkisinin olmadýðýný
belirtiyor. Trablus-Tobruk arasýnda yasal
süreçlerle ilgili iþleyen bir mekanizma yok
zaten…"

KKTC ile imzalanan anlaþmaya benziyor
sonuçta Libya ile imzalanan anlaþma, iþlevsiz
ve geçersiz! Akdeniz'e bir düðüm daha
atýldý…

Aylardýr "Kuyruðu Suriye'de titreyen
yýlanýn baþý Libya'dadýr" diye yazýyorum.
Geçen sene Hulusi Akar Libya'ya gittiðinde
Trablus Hükümeti'ne Yunanlýlarýn gasp ettiði
haklarýný alma konusunda yardým sözü verdi.
Dikilitaþ'tan bakýnca görünmüyor bunlar
deðil mi?

Suriye'de davulla zurnayla baþlayan savaþ
sessiz sedasýz durduruldu. Fýrat'ýn doðusuna
harekât da bir harita ile baþlamýþtý. Türk
askerini Libya'nýn lotus çiçeðini yemeye
gönderirlerse korkarým ki Homeros'un dediði
çýkar…

Homeros'u dinleyin, askeri çöllere
sürmeyin!

KIZILYÜREK "YURTTAÞLAR
ÝNÝSÝYATÝFÝ" BAÞLATTI

BUGÜN KKTC GENELÝNE SU YOK
Su Ýþleri Dairesi, bugün Su Temin Projesi kapsamýnda KKTC
geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceðini açýkladý. Su Ýþleri
Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, bugün KIBTEK
tarafýndan 09:00 - 16:00 saatleri arasýnda Geçitköy bölgesinin de
etkileneceði bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Su Temin
Projesi kapsamýnda KKTC geneline belirtilen saatler arasýnda su
verilmeyecek. Açýklamada, halkýn suyu idareli kullanmasý gerektiði
ve süreçle ilgili olumlu veya olumsuz geliþme olmasý durumunda
bilgilendirme yapýlacaðý kaydedildi.

ÇAMLIBEL TRAFO MERKEZÝ'NDE
BAKIM-ONARIM ÇALIÞMASI…

BÝR ÇOK YERDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ

SEL FELAKETÝYLE ÝLGÝLÝ TASLAK
RAPOR GENEL KURULA SEVK EDÝLDÝ

Çamlýbel Trafo Merkezi'nde
bugün bakým-onarým çalýþmasý
yapýlacak ve bir çok yerde
elektrik kesintisi olacak.

Kýb-Tek Bölge Amirliði'nden
yapýlan açýklamaya göre,
sabah 09:30 ile öðleden sonra
15:30 saatleri arasýndaki
kesintiden etkilenecek yerler
þöyle:

"Geçitköy, Karþýyaka,
Karþýyaka'nýn Sahil Kesimleri,
Ýslam Kampý Bölgesi, Balina
Sosyal Tesisleri Bölgesi,
Karþýyaka Futbol Sahasý
Bölgesi, Kahveler ve Þirinyalý
Bölgeleri, Güzelyalý Sahili,

Karþýyaka Dað Kýsmý ve Su
Pompasý, Yað Deðirmeni
Bölgesi, Köy Ýçi ve Mezarlýk
Bölgesi, Monte Parle Tatil
Köyü ve Civarý, Karþýyaka Dað
Kýsmý ve Su Pompasý, Yað
Deðirmeni Bölgesi, Köy Ýçi ve
Mezarlýk Bölgesi, Monte Parle
Tatil Köyü ve Civarý, ÝNS
Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy,
Þirinevler, Kýlýçarslan, Akçiçek,
Selvili Tepe, Göçeri, Daðyolu,
Kozanköy, Alemdað, Çamlýbel,
Tepebaþý, Koruçam, Akdeniz,
Kayalar, Sadrazamköy,
Geçitköy Barajý ve Arýtma
istasyonu."

Avrupa Parlamentosu Üyesi
Niyazi Kýzýlyürek ve Sivil
Toplum Örgütleri "Kýbrýslý
Türklerin Nereye" isimli
konferans düzenliyor.

Kýzýlyürek, "Kýbrýs'ýn içinde
bulunduðu süreci her açýdan
tartýþmak, Kýbrýslý Türklerin
sorunlarýný yurttaþlar ile
birlikte tespit etmek ve bu
sorunlara çözüm bulabilmek
amacý ile" bir "Yurttaþlar
Ýnisiyatifi" baþlattý.

Ofisinden yapýlan
açýklamaya göre, söz konusu
inisiyatifin ilk adýmý olarak
Kýzýlyürek, mevcut sorunlarý
ortaya koyabilmek amacýyla
sivil toplum örgütleriyle iþ
birliði içinde "Kýbrýslý Türkler
Nereye" isimli tam günlük bir
konferans düzenleyecek.

Konferansta "Ekonomik

Boyut, Sosyal Boyut ve Siyasi
Boyut" ana baþlýklarý altýnda
"Ekonomik Kalkýnma,
Yolsuzluk Algýsý, Eðitim, Ýnsan
Haklarý, Federasyon, AB ve
Türkiye ile iliþkiler" vb.
konular tartýþýlacak ve bu
tartýþmalardan çýkacak sonuç
AP üyesi Niyazi Kýzýlyürek
tarafýndan Avrupa Birliði (AB)
gündemine taþýnacak.

Konferans, 14 Aralýk
Cumartesi günü Merit Lefkoþa
Hotel'de 09.30-17.30 saatleri
arasýnda gerçekleþecek. Bu
arada akademisyenlerin,
sahada çalýþan
profesyonellerin ve
aktivistlerin sunum yapacaðý
panellerin ardýndan sonuç
bildirgesini yurttaþlar ile
birlikte oluþturmak için 3 paralel
atölye çalýþmasý düzenlenecek.

Cumhuriyet Meclisi, Girne-
Lefkoþa Anayolunda Meydana
Gelen Sel Felaketinin Oluþum
Nedenleri ve Sonucunda
Yaþanan Can Kayýplarýyla Trafik
Güvenliði Konusunda Ýhmalin
Olup Olmadýðýyla Ýlgili Meclis
Araþtýrma Komitesi dün Genel
Kurul çalýþmalarýndan hemen
sonra toplandý. Meclisten
yapýlan açýklamaya göre, komite
gündeminde bulunan taslak
raporu deðerlendirdi. Komite,
taslak raporun görüþmesini
tamamlayarak, raporu oybirliði

ile onaylayarak Genel Kurul'a
sevk etti ancak komite üyesi HP
milletvekilleri raporla ilgili bazý
noktalara þerh düþtü. Komite
toplantýsýna, UBP Milletvekili
Komite Baþkaný Özdemir
Berova, CTP Milletvekili Komite
Baþkan Vekili Fikri Toros, HP
Milletvekili Hasan Büyükoðlu,
HP Milletvekili Erek Çaðatay,
UBP Milletvekili Menteþ
Gündüz, UBP Milletvekili
Hamza Ersan Saner ve CTP
Milletvekili Salahi Þahiner
katýldý.
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Baðýmsýz Köþe
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MEVLAN HAPÝSTE
YA SÝYASÝLER VE

POLÝSLER?
Dün Daðyolu kazasýnýn 3'üncü

yýldönümüydü…
3 insanýmýzý kaybedeli tam3 yýl

olmuþ…
Ýkisi lise çaðýnda, birisi ise onlarý

okula taþýyan 3 insanýmýz…
O günlerde Kýbrýs'ýn kuzeyi

çalkalanmýþtý...
Liseli gençlerin öncülüðünde

baþbakanlýk binasýnýn önünde
eylemler düzenlenmiþti…

Toplumun öfkesi
tavan yapmýþtý…

Ve bu öfke sokaklara
taþýnmýþtý…

Özellikle de dönemin
piþkin yöneticilerinin
açýklamalarý resmen

insanlarýmýzý çileden çýkarmýþtý…
Nitekim, baþbakanlýk önünde

gerçekleþen son eylemde baþbakanlýk
kapýsý sökülmüþ, polis ile eylemciler
arasýnda gerginlik yaþanmýþtý…

Özellikle de eyleme destek veren
sendikalarýn alandan ayrýlmasýndan
sonra bu durumu fýrsat bilen polis
komutanlarý, verdikleri emirle
polislere liseli gençleri
dövdürmüþtü…

Polisler resmen çocuklarý
ayaklarýnýn altýnda ezmiþti…

Gözlerimle gördüðüm ve yaþadýðým
bir olaydan bahsediyorum…

O gün 2-3 polis de yaþanan
gerginlik sonrasýnda yaralanmýþ ve
hastaneye kaldýrýlmýþtý…

Ýþte o polislerin bir tanesini
yaralayan kiþi olan Mevlan Özmen, 3
yýl yargýlandýktan sonra geçtiðimiz
hafta mahkeme tarafýndan 18 aylýk
cezaya çarptýrýldý!..

Yargýnýn kararýna saygým
sonsuz…

Mevlan, eðer ki suçu kesinse ve
mahkemece ispatý yapýlmýþsa,
cezasýný paþa paþa çekecektir…

Benim derdim adalet ve eþitlik!..
Yaþanan bu olay sonrasý adalet

saðlandý mý?
Mesela 3 insanýmýzýn ölümüne

neden olan sürücüyü kaçak olarak
çalýþtýran þirket sahiplerine ne oldu?

Bu insanlar kaç ay hapislik cezasý
aldý?

Yine 3 yýldýr Daðyolu'na tek bir çivi
çakmayan ve yaþanan tüm kazalarda
parmaðý olan gelmiþ geçmiþ bakan ile
siyasilere ne oldu?

Bu insanlar kaç ay hapislik cezasý
aldý?

Peki, liseli gençlere meydan dayaðý
atan ve ayaklarý altýnda ezen polislere
ne oldu?

Bu polisler kaç ay hapislik cezasý
aldý?

Mevlan þu anda içeride ve cezasýný
çekiyor…

Peki ya 3 insanýmýzýn ölümüne
sebep olan insanlar?

Onlar masum mu?
Suçsuz olduklarý mahkemece

ispatlandý mý?
Kýsacasý adalet saðlandý mý beyler?
Eðer sizin adaletiniz Mevlan'ý hapse

atarak saðlandýysa, kusura
bakmayýnýz, bizim vicdanýmýzýn
adaletinde sýnýfta kaldýnýz…

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ...

13 YENÝ AIDS VAKASI

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý,
Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim ve Kültür
Bakanlýðý, Lefkoþa Türk Belediyesi, Polis
Genel Müdürlüðü ve SOS Çocuk Köyü
Derneði "Kadýnlara Yönelik Þiddet ve Ev Ýçi
Þiddetin Önlenmesi " amacýyla iþ birliði
protokolü imzaladý.

Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði
baþkanlýðýna Gülten Feridun getirildi. 2

yýl görev yapacak yönetim kurulunun
belirlendiði genel kurulun ardýndan

gerçekleþtirilen toplantýda görev
daðýlýmý yapýldý.

Ýkinci baþkanlýða Halide Tunceri'nin
seçildiði birliðin yönetiminde

Sekreterliðe Gülçin Erkmen, Yardýmcý
Sekretliðe Sezgin Güçlü, Saymanlýða
Nezire Maneoðlu-Sayman, Yardýmcý

Saymanlýða Þengül Ataç, faal üyeliye
Sonuç Zaim ve Zehra Beyar getirildi.
Disiplin Kurulu, Gülin Küçük, Serap

Buba, Eren Çakýn; Denetleme Kurulu
Tamay Uluð, Beran Erkmen Küfi'den

oluþurken, Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu
Beran Erkmen Küfi ve Basýn Yayýn

Sorumlusu-Tanju Üstün oldu.

Protokol ile "Kadýnlara Yönelik ve Ev Ýçi
Þiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
dair Avrupa Konseyi Sözleþmesi'nin ilgili
maddeleri kapsamýnda protokole taraf kurum
ve örgütler arasýnda koordinasyon kurmak,
veri toplamak, araþtýrma faaliyetlerinde
bulunmak , risk deðerlendirmesi ve risk

yönetimine dair gerekli tedbirleri almak ve
paydaþ kurumlarýn kendi içlerinde
bünyelerinde çalýþan personele gerekli hizmet
içi eðitimleri organize etmelerini saðlamak"
hedefleniyor.

Protokole imza koyan taraflar bünyelerinde
toplanan tüm aile ve ev içi þiddet verilerini
en geç 24 saat içerisinde "online sistem"de
paylaþmayý ve paylaþýlan verileri gizli tutmayý
da taahhüt ediyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde saat 11.30'da
gerçekleþtirilen törenle imzalanan protokole;
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faiz
Sucuoðlu, Saðlýk Bakaný Ali Pilli, Milli Eðitim
ve Kültür Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Lefkoþa
Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý,
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoðlu,
SOS Çocuk Köyü Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Buðra Akter ve imza koydu.

Ýmza töreninde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Faiz Sucuoðlu, Saðlýk Bakaný Ali Pilli,
Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Nazým
Çavuþoðlu, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný
Mehmet Harmancý, Polis Genel Müdürü
Süleyman Manavoðlu ve SOS Çocuk Köyü
Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Buðra
Akter birer konuþma yaptý.

n SAÐLIK BAKANLIÐI, KKTC'DE BU YIL ÝÇERÝSÝNDEKÝ 13 YENÝ VAKA ÝLE TOPLAM 75 KÝÞÝNÝN
HIV VÝRÜSÜ TAÞIDIÐINI AÇIKLADI...

Saðlýk Bakanlýðý, KKTC'de bu yýl
içerisinde 13 yeni vaka saptandýðýný, toplam
75 kiþinin HIV virüsü taþýdýðýný açýkladý.

Saðlýk Bakanlýðý 1 Aralýk Dünya AIDS
Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, edinsel
baðýþýklýk yetmezliði sendromu olan
AIDS'in vücudun baðýþýklýk sistemini
çöktüren bulaþýcý bir hastalýk olduðuna
dikkat çekerek, bu sistemin çöküþü ile
AIDS hastalarýnýn öldürücü olabilen bir dizi
saðlýk sorununa maruz kaldýðý kaydedildi.

2018 YILINDA 770 BÝN KÝÞÝ AIDS
ÝLE ÝLÝÞKÝLÝ HAYATINI KAYBETTÝ
AIDS oluþumuna neden olan bu virüse

HIV adý verildiði ifade edilen açýklamada,
Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre
dünyada 37 milyon kiþinin HIV virüsü
taþýdýðý, HIV pozitif kiþilerin yüzde 60'ýnýn
antiretroviral tedavi aldýðýný ve 2018 yýlýnda
770 bin kiþi AIDS ile iliþkili tablolarla
hayatýný kaybettiðine dikkat çekildi.

VÝRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK
ÝÇÝN TEK YOL KORUNMA

AIDS'ten korunmanýn bu tehlikeli ve
ölümcül virüsün yayýlmasýný önlemek için

uygulanabilecek tek yol olduðuna iþaret
edilen açýklamada, korunma önlemlerinin
tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduðu
vurgulandý.

Korunmasýz cinsel yolla bulaþmanýn HIV
enfeksiyonunun en sýk bulaþma þekli
olduðuna dikkat çekilen açýklamada, hasta
kiþiyle korunmasýz ( kondom) kullanmadan
yapýlan cinsel temasla virüsün
bulaþabildiði vurgulandý.

Açýklamada korunma yollarý þöyle
sýralandý:

"Güvensiz ve korumasýz cinsel temasta
bulunulmamalýdýr. Cilde hasar verecek
herhangi bir kesici, delici alet yada iðne ile
uygulama (dövme, piercing vb.) yapýlacak
ise sterilizasyon kurallarýna uyulmalýdýr.
Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri
gerekli testler yapýldýktan sonra hastalara
verilmektedir. Saðlýk bakanlýðý tarafýndan
onaylanmýþ týbbi hizmet ya da diþ saðlýðý
hizmeti veren kuruluþlardan saðlýk hizmeti
alýnmalýdýr."

KAN VE KAN ÜRÜNLERÝYLE
BULAÞMA

Kanda virüsün yoðun miktarda

bulunmasý nedeniyle virüsü taþýyan
kiþilerden alýnmýþ kan ve kan ürünlerinin
ortak kullanýlmasýyla da virüsün
bulaþtýðýna iþaret edilen açýklamada,
enjektör, dezenfekte edilmemiþ, cerrahi
malzemeler, kesici ve delici aletlerin
kullanýmý ile hastalýðýn bulaþabildiði
kaydedildi.

ANNEDEN BEBEÐE
BULAÞMA

Öte yandan HIV enfeksiyonunun gebelik
süresince, doðum esnasýnda ve emzirme ile
bebeðe geçebildiði belirtilen açýklamada,
HIV pozitif annelerin bebeðini emzirmemesi
gerektiði vurgulandý.

Açýklamada HIV'in bulaþmadýðý durumlar
ise þöyle sýralandý:

"Dokunmak, tokalaþmak ve sarýlmak,
gözyaþý, ter ve tükürükle, ayný havuzu
banyoyu, tuvaleti,  saunayý ve duþu
paylaþmakla, giysilerin ortak
kullanýlmasýyla, tabak, çatal, kaþýk, býçak
ve bardak paylaþmakla, sinek, sivri sinek,
böcek sokmasý ve hayvan ýsýrmasýyla, ayný
telefon kulaklýðýný takmak ve kapý
tokmaðýna dokunmakla."

KADINLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI GÜLTEN FERÝDUN

"KADINLARA YÖNELÝK ÞÝDDET VE EV ÝÇÝ ÞÝDDETÝN
ÖNLENMESÝ" ÝÇÝN PROTOKOL
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Posta... Posta... Posta...Posta... Posta... Posta...TünelTünel
ARÞÝV

DÝPNOT

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

"Ben trenin raya nasýl
girdiði konusunda tatmin

olmadým, ne gibi bir
deðiþiklik oldu?"

Sibel Siber (CTP)

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

MAYMUNCUK
Talat Rum basýnýna konuþtuðunda baþka

konuþuyor, Türkiye basýnýna konuþtuðunda
baþka, Kýbrýslý Türk basýnýna baþka… Rum
basýnýna Akýncý 'nýn yetersiz olduðunu,
baþaramayacaðýný, baþka birinin olmasý

gerekt ið ini  söylüyor… Türkiye basýnýna
Akýncý'nýn KKTC-TC il iþki lerini bozduðunu
söylüyor…  Kýbrýs l ý  Türk basýnýna da
konuþtuðunda en iyi federalist benim, benden
daha iyi federalist yoktur, olmayacak; madem
benden daha iyisi yoktur en azýndan Tufan'la
idare edin diyor… Ruma baþka, Türkiye'ye
baþka, Kýbrýslý Türklere baþka konuþan Amerikan
elçisine ne diyor acaba?

ALINTI

FAÞÝST ÝTLERLE
MÜCADELE
Seçmediklerimizin
hesabý sorulamaz hiç
birimizden. Oysa
faþizm ve kendinden
baþka herkesi ve her
þeyi yok etme
potansiyeline sahip
faþist itlik ise, tercih
edilendir. Seçilen.
Faþistlik bir tercih.
Ýtlik bir tercih.  Eðer
eþit yurttaþlýk bir
deðerse, o deðeri
benimseyen her bir
yurttaþ, insan ve
yurttaþ olduðu için
faþizme karþý çýkmalý.
Faþist itlerin, Alevi
kapýsýna attýðý çarpýyý,
anadilinde konuþan
bir insana saldýrýsýný,
memleketi yaþanmaz
hale getiren ahlaksýz
zorbalýklarýný
görmezden
gelmemeli. Eðer bir
yurttaþ ve eðer
tercihleri olan bir
insansak.  Bir
Alevi'nin kapýsýna
atýlan çarpý, bir
Sünni'nin kapýsýna
atýlmýþtýr. Bir
Ermeni'ye edilen
küfür, bir Türk'e
edilmiþtir. Bir Kürdün
anadiline saldýrý,
Türk'ün Türkçesine
sövgüdür. Faþizm,
çoklukla
seçmediklerimiz
üzerinden ayrýþtýrýr,
tercihimiz olmayana
saldýrýr. Faþist itlerle
mücadelenin,
demokrasilerde
yurttaþýn baþlýca
görevlerinden olduðu
hatýrda tutulmalý.
Farklý olanla birlikte
insanca yaþam
mümkün, faþistlerle,
deðil

Murat SEVÝNÇ
(diken)

ANKARA'NIN
SÖZCÜSÜ TALAT…

"Türkiye Berlin
görüþmesiyle ilgili ya
analitik bir çalýþmanýn

ardýndan görüþ belirtecek,
ya da bundan kaçýnacak…"

Mehmet Ali Talat (CTP)

STATÜKONUN
SÖZCÜLERÝ

"Statükonun karþýsýnda duran bir CTP
var, yaðma yok, bu düzen deðiþecek"
dedi Tufan Erhürman… Ýyiden aptal
sanýyorlar bu ahaliyi! Kimse yemiyor
bu laflarý… Herkes biliyor CTP'nin
statükonun omurgasý olduðunu, bir
CTP yönetimi mi bilmiyor? 2000'den
beridir Bu Memleket Bizim, Toplumsal
Varoluþ, 26 Ocak demokrasi
mitinglerini statüko adýna kontrol
edip, halký evlere yollayan CTP
statükonun omurgasýdýr. Bülent Ecevit
de gençliðinde Tufan gibi "bu düzen
deðiþecek" dedi, faþist
kontrgerillanýn pis iþlerini yaptý sonra!

Die Welt
raporuna göre,
2012'den beri
Almanya'dan

sýnýr dýþý
edildikten sonra
tekrar sýðýnma
baþvurusunda

bulunan
28 bin 283

sýðýnmacý var.

TARÝH 19 NÝSAN 2019
Kýbrýs'ta hepimiz için büyük tehlike
olan Türkiye'nin güneyinde inþa
edilecek nükleer santrala karþý iki
toplum örgüt, parti  ve sendikalarý
harekete geçti…Nükleere karþý
insan zinciri...

Ken Loach'un son filmi: "Üzgünüz, size ulaþamadýk"
Ken Loach 83 yaþýnda, usta bir

yönetmen. Her zaman ezilenlerin,
sesi duyulmayanlarýn, emeðiyle
geçinmeye çalýþan çoðunluðun
sorunlarýný perdeye taþýyor.
Perdeye yansýyan emekçilerin
hayatý olunca, yerin önemi yok.
Loach büyük oranda Britanya
gerçekliðine dokunuyor; ama
güvencesizlik, gelecek kaygýsý,
adaletsizlik ve sömürü evrensel
birer sorun.

Son filmi "Üzgünüz, Size
Ulaþamadýk" da böyle. Ýki çocuklu
ve geçim zorluðu yaþayan bir aile
düþünün. Ev almak istiyorlar,
þartlar izin vermiyor. Baba, kargo
iþinde çalýþmaya baþlýyor. Babanýn
amacý kira derdinden kurtulup bir
ev satýn alabilmek. Ailesi için.

Ama þartlar aðýr. Þirket, daðýtým
için gereken aracý bile çalýþana

kirayla veriyor. Bir ihtimal daha var:
kendi kargo aracýnýzý almanýz. Baba
da bunu yapýyor; yaþlý ve engelli
bakýmý iþinde çalýþan eþinin eski
aracýný satýp üstünü borçlanarak bir
kargo arabasý alýyor.

Baba günde 14 saatten fazla
çalýþýyor. Adreslere yetiþmesi,
teslimatlarý zamanýnda sisteme
iþlemesi gerekli. Her þey cezaya tabi
çünkü. Sosyal haklarý ara ki
bulasýn! Modern kölelik; neresi
modernse! Anne bir yandan aðýr
çalýþma þartlarý nedeniyle kendi
çocuklarýna zaman ayýramazken,
diðer yandan çocuklarýnýn ihmal
ettiði yaþlý, yalnýz anne babalara
ücretli bakým hizmeti sunmaya
çalýþýyor. Sistemin paradoksu
bundan güzel nasýl ifade edilir?

Aile baðlarý çözülüyor. Anne ve
baba, çocuklarýyla ve birbirleriyle

akþamlarý zar zor bir araya geliyor.
Çocuklarýnýn bir sorunu

olduðunda baba izin alamýyor.
Geçim derdinin olduðu,

borçlanmanýn kadere dönüþtüðü
vahþi kapitalizm þartlarýnda, aile
varlýðýný sürdürebilir mi?

Maneviyatçýlýk aileyi korumaya
yeter mi?

Ýngiltere'de de, Türkiye'de de
"muhafazakâr" partiler iktidarda.
Muhafazakâr maneviyatçýlýk, en
çok da "ailenin korunmasý"
üstünden kendisini ifade eden bir
ideoloji. Kapitalizmle dost
muhafazakârlýk, ailenin
korunmasýndan kadýnýn çocuk
doðurup bakmasýný anlýyor. Ancak
o hikâye bitti. Tek kiþinin bütün evi
geçindirebileceði dönemler geçti.

Ken Loach'un filmi gerçek
hayattan. Aileyi manevi deðerlerin
eksikliði mi, yoksa anne ve babayý
geçim için sabahýn köründen
gecenin karanlýðýna kadar çalýþmak
zorunda býrakan ekonomik sistem
mi çözüyor?

Milyonlar saatlerce çalýþýp en az
iki saatini de yollarda geçirip evine
bitkin halde dönmüyor mu?
Borçlarýný ödeyemeyenler intihar
ederken ailelerini de ölüme
sürüklemiyor mu? Kadýna, çocuða
þiddet artmadý mý? Boþanma
oranlarý yükselmedi mi?

Aileyi maneviyat eksikliði deðil,
vahþi kapitalizmin maddiyat hýrsý
öldürüyor. Sorunu ilki gibi
gösterenler, ikincisinin üstünü
örtüyor; kendi lükslerini
sürdürüyor. Bu vahþi kapitalizmden
yararlanan birkaç aile de var çünkü.
Bu sistem hiçbir aileyi korumuyor
diye de düþünmeyin yani; ama
gerisine mutsuzluk, yorgunluk,
geçinememe, ev içi geçimsizlik,
çocuklarýnýn büyüdüðünü görecek
zamandan yoksunluk düþüyor.

(Bu yazý Deniz Yýldýrým'ýn
Cumhuriyet'te yayýmlanan

"Üzgünüz, Size Ulaþamadýk"
baþlýklý yazýsýndan

kýsaltýlmýþtýr...)

Karikatür: cartoonmovement.com

Suriye’de kimyasaldan yanan çocuk...
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Baflýnýn Köþesi

Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

MASUM
KÝTAPÇIK(!)

Zaman acýmasýz geçer…
300 milyar insan göç etmiþ dünya

tarihi ile birlikte.
300 milyar yeraltýnda yani…
Kim hesaplamýþ, kim böyle bilgiye

ihtiyaç duymuþ, bilmem.
Koy 300 milyar insaný üst üste...
Bak bakalým hangi daðýn boyuna

eriþir kütlesi.
 Hangi güç bu yükü kaldýrýr?.
Himalayalar mý böyle gözükür

koyarsan üst üste, Trodos'lar mý?
Ve düþünceler…
Ýlkokul günlerimi hatýrladým birden.

O günlerdeki çocuk
aklýmý...

Yaþlý insanlara bakarak,
onlarý hep öyleydiydler
öyle kalacaklar
sanýyordum.

Haliyle de bizler hep
çocuk olacaktýk.

Ölüm ile ilk tanýþtýðým günü
hatýrlarým.

Ölüm nasýl bir þey?
Kýsa süre önce canlý, kanlý kiþiyi o

gün bir pakete koyup da...
Dilim varmýyor hala...
Hiç ölmeyecek gibi çalýþmak, yarýn

ölecekmiþ gibi yaþamak...
Çocuk aklým almýyor çoðunu.
Beyinlere ne yüklersen o olur

gelecekte, diyorlar.
Aðaç yaþken eðilir, misali...
Boyun eðecekleri, boynunu eðecek

þeklide yetiþtir...
Ve geldik esas meseleye...
Polat Paþa Mektebi'nden bir veli

geldi, elime bir kitapçýk tutuþturdu.
"Akþam uyumadým sinirden", dedi.
Sinirden uyutmayacak kitap neyin

nesi?
Kapaðýnda "Adam Olmuþ Çocuklar,

Ben Refika Öðretmen," yazýyor.
Rauf R. Denktaþ Düþüncelerini

Yaþatma Derneði Ve TC. Lefkoþa
Büyükelçiliði Kalkýnma Ve Ekonomik
Ýþbirliði Ofisi'nin çocuklarýmýza kültür
armaðanýdýr, diyor...

Latif Akça dernek baþkaný.
Onun önsözünde, "Birlik olalým

dirlik olalým" diyor...
Rumlarýn gözünü kan bürümüþtü.

Türklere her türlü kötülüðü
yapýyolardý, diyor kitap çocuklarýmýza.

Kitapta konu olan öðretmenin
aðzýndan anlattýklarý...

"Kýbrýslýtürklerin Rumca
konuþmalarýný yadýrgadým... Ve köylü
kadýnlara, kendi evimde Türkçe
okuma, yazma ve Kuran-ý Kerim dersi
vereceðimi söyledim."

Gelin þimdi dönemin Milli Eðitim Ve
Kültür Bakaný Cemal Özyiðit
zamanýnda onay verilen Salih
Sarpten'in de olur imzasýný taþýyan
kitapçýktan yola çýkarak soralým.

Sayýn dönemin  bakaný ve müdürü...
Bu kitapçýðý okuyarak mý onay

verdiniz?
Ayrýca…
Basýlabilir yazýsý yanýnda okullara

daðýtýlabilir izni yok yazýnýzda...
Bu kitapçýðý daðýtanlar hangi hak ve

yetkiyle körpe beyinlerimize düþmanlýk
zehrini aþýlamaya çalýþýyorlar?

Zaman acýmasýz geçiyor.
Kaç milyar insan göçtü, gitti.
Bizler hala yaþanalardan ders

çýkartacak seviyeye gelmemiþ olacaðýz
ki...

Ülkemizin bölünmesine sebep olan
gereksiz düþmanlýklarý hala taze
tutmaya çalýþanlara boyun eðiyoruz...

Ekonomik Kriz ve
Egemenlik

Pek kýymetli KKTC yöneticileri, bu
ülkedeki sorunlarýn üstesinden
gelebilmek için önce bu ülkenin ana
gerçeði ile yüzleþmelisiniz!

Öyle "biz Kuzey Kýbrýs halkýnýn
iradesini temsil ediyoruz", "Kuzey
Kýbrýs'ta egemen olan biziz" yalanlarýyla
ülkeyi yönetme iddiasýnda olmayýn!
Gerçekler size elinizin kolunuzun baðlý
olduðunu ve etkili önlem almanýzýn
mümkün olmadýðýný yüzünüze çarpa
çarpa hatýrlatýyor. Bu ülke Anglo-
Amerikan emperyalizminin desteði  ve
himayelerinde, Türkiye Cumhuriyetinin
iþgali altýndadýr. Ýþgal altýndaki bir
ülkenin ekonomisini siz
yönetemezsiniz.

Sömürgeci, K.Kýbrýs'ta
ekonomik altyapýyý
oluþturacak nitelikte bir
üretime izin vermiyor!
Türkiye, Kýbrýs'ýn
kuzeyinden gelen mamül
ve yarý mamul ürünlerle sebze ve meyve
ürünlerini genellikle ya hiç kabul etmiyor
ya da çok bürokratik iþlemlerden sonra
ithaline onay veriyor. Gerekçeleri de ne?

AB ile varýlmýþ olan gümrük birliði
anlaþmasý!

BM kararlarýnýn ve Cenevre
konvansiyonunun altýna attýðý imzalarýn
varlýðýný hiçe sayarak Kýbrýs'a nüfüs
pompalayan, uluslararasý hukuk
kurallarýný çiðneyerek, adayý iþgal eden
Türkiye'nin, mal hareketleri konusunda
AB ile yaptýðý anlaþmalara saygýlý
davrandýðýný söylemesi hiç de inandýrýcý
deðildir. Ýþgalcinin tercihinin üretimden
kopuk bir ekonomiden yana olduðu çok
açýktýr! Sorunlara çözüm bulmak
isterseniz önce bu gerçeði hazmedecek
ve kabulleneceksiniz! Sömürge
durumunda olan bir ülkenin mali yükünü
neden sömürgecinin kendisine deðil de
ülkenin mazlum halkýna yüklüyorsunuz?

Dövizdeki yükseliþe karþý TC'den
gelen ithalatýn dolar olarak deðil TL
bazýnda yapýlmasýný saðlamak bir önlem
deðildir. Ýthal ürünlerin gümrüklenmesi
esnasýnda döviz kurunun sabitlenmesi
zaten fazlasýyla ayni iþi görür.

Eðer egemenseniz, kapitalist
ekonominin çeliþki ve zaaflarýndan hiç
deðilse Kýbrýs'ýn Güneyindeki
ekonominin etkilendiði oranlarda
etkilenmiþ olmak,  halkýnýzý yoksulluk ve
açlýk çizgisinin altýnda yaþatmamak için
alabileceðiniz önlemler vardýr.

Derhal Türk lirasýný tedavülden
kaldýrýn. Dövize endeksli muhasebe
birimine geçin. Böylelikle  istikrarlý bir
muhasebe birimine kavuþur, hem bütçeyi
dengelemede karþýlaþtýðýnýz
devalüasyondan kaynaklý sorunlardan
kurtulursunuz, hem de kitlelere daha iyi
maaþ ve ücretler verebilirsiniz. TL
devalüe edilse bile dövize endeksli
muhasebe sisteminde ürün fiyatlarý
özellikle de temel ihtiyaçlar olan,
elektrik, gaz, ve petrol fiyatlarý artarken
ücret ve maaþlar da ayni oranda artacaðý
için TL'deki devalüasyonlarýn yýkýcý
tesirlerinden kaçýnmýþ olacaksýnýz.

Evet baylar, ikide bir
yapabileceklerinizin çok sýnýrlý olduðunu
tartýþmayýn. Yani, verdiðiniz sözleri
tutmadýðýnýz için halk kitlelerinin sizleri
affetmesini beklemeyin. Çünkü çare
vardýr. Eðer egemenseniz, Kýbrýs'ýn
Kuzeyini Kýbrýs Türk halkýnýn
yönetmesini saðlayýn! Dövize endeksli
para birimine geçin. Egemen deðilseniz
krizi iþgalcinin sýrtýna yükleyin!  Egemen
rolü oynamaktan vazgeçin.

Halký yoksulluk ve açlýk sýnýrlarýnýn
altýnda yaþamaða mahkum etmeyin!

Sosyalist Gözlem

Mehmet Birinci
(KSP Gn. Sekreteri)

POLÝTÝS GAZETESÝNE GÖRE...
AKINCI'NIN BERLÝN'DEKÝ ÜÇLÜ

GÖRÜÞMEDEN ELDE ETTÝÐÝ KAZANÇLAR

CEMAL ÖZYÝÐÝT YÖDAK'I ZÝYARET ETTÝ

GÜZELLÝK UZMANLARI VE TIRNAK TEKNÝSYENLERÝ
BÝRLÝÐÝ BAÞKANI SELMA ÖZDAMAR

Politis gazetesi, Berlin'de liderler ile BM
Genel Sekreteri arasýnda gerçekleþtirilen
görüþmeden ortaya çýkan ve
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý açýsýndan
kazanç olarak addedilen dört nokta
bulunduðunu yazdý. Gazete, kim olduklarýný
belirtmediði "kaynaklara" dayanarak,
Cumhurbaþkaný Akýncý açýsýndan, Berlin
görüþmesinin kazancý olarak addedilen dört
temel noktayý kýsaca þöyle özetledi:

"Birincisi, 1991 yýlýndaki 714 sayýlý karar
temelinde, siyasi eþitlikle ilgili olarak BM
Genel Sekreterinin açýklamasýnda yer alan

ifade.
Ýkinci nokta ise, Kýbrýs sorununun çözüm

temeli olarak iki kesimli iki toplumlu
federasyona net bir þekilde deðinilmesi.

Üçüncü nokta, sürecin þekli. Akýncý'nýn,
net zaman takvimleri istemesine raðmen,
Guterres'in 'durumlarýn bu kez farklý olmasý
gerektiðine' dair ifadesinden memnun
kalmasý.

Dördüncü ve beklenmedik olan nokta ise,
kapsamlý bir çözüme iliþkin yolu açacak olan
stratejik bir anlaþmaya varýlmasýna iliþkin
ifade."

TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit,
YÖDAK'ý ziyaret etti.

YÖDAK'tan yapýlan yazýlý açýklamaya
göre, geçtiðimiz günlerde YÖDAK üyeleri
ile bir araya gelen Özyiðit, Kurul üyeleri ile
görüþ alýþveriþinde bulundu.

Ziyarette yüksek öðretimin sorunlarýnýn
aþýlmasý için YÖDAK'ýn anayasal bir kurum
haline dönüþtürülmesinin önemini
vurgulayan YÖDAK Baþkaný Prof. Dr. Akile
Büke, YÖDAK'ýn anayasal bir kurum haline

gelmesi ve günlük operasyonel sorunlarýnýn
önündeki engellerin aþýlmasý için yakýn
zamanda sunacaklarý çözüm önerileri ile ilgili
yürüttükleri çalýþmalarda, tüm paydaþlarla
görüþmeler sürdürdüklerini belirterek, bu
konuda destek ve farkýndalýðýn artýrýlmasý
için temaslarýna devam ettiklerini belirtti.

Yüksek öðretimin ülkede öncü alanlardan
biri olduðunu belirten Özyiðit ise, bu
konularda her zaman yardým ve desteðe
hazýr olduklarýný belirtti.

Güzellik Uzmanlarý ve Týrnak Teknisyenleri
Birliði Genel Baþkanlýðýna Selma Özdamar
seçildi.

Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odasý'ndan(KTEZO) verilen bilgiye göre,
yönetimin belirlendiði genel kurulu birliðin
eski baþkaný Emine Taþ'ýn konuþmasýyla
baþladý. Daha sonra söz alan KTEZO Baþkaný
Mahmut Kanber, KTEZO Yasasý'nýn sektör
temsilcisi ustalara ve genelde tüm esnafa
fayda saðlayacaðýný belirtti. Kanber, güzellik
alanýnýn ihtiyaç duyulan standart, mesleki
geliþim, kaçak ve kayýt dýþý ekonomi, iþyeri
enflasyonu ve benzer konularda KTEZO ve
Güzellik Uzmanlarý ve Týrnak Teknisyenleri
Birliði ile aktif olarak çalýþýlmasý gerektiðini

kaydetti.
Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi.

Kýbrýs Türk Güzellik Uzmanlarý ve Týrnak
Teknisyenleri Birliði'nin 3 yýl görev alacak
yeni yöneticilerin isimleri þöyle:

"Selma Özdamar- Baþkan, Emine Taþ - As
baþkan, Emiþ Türkmen- Sayman, Nerime
Kanber,                       Mukaddes Ece Emin, Sibel
Çaðatay Dýþ-Ýþleri ve sosyal iþler sorumlusu,
Seda Baþarýr, Justin N. Fazile Vardar- Yedek
Üye, Fatma Bedel - Yedek Üye, Havva Güray-
Yedek Üye.

Denetleme Kuru Üyeleri; Gamze Aslan -
Bþk., Merin Günay, Bahar Yoncacý, Výllana
Ýyiyürek-Yedek Üye, Meliha Sönmeztürk -
Yedek Üye."
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Rüzgara karþý

Bülent Tümen

KKTC'YE REÝS-Ý CUMHUR
SEÇMEK…

Nisan ayýnda yapýlacak Reis-i cumhur seçimi için,
iþler bayaðý kýzýþmaya baþladý…

Birileri, "Bu siyasetçi bizim adayýmýz" dercesine,
bezirgân tarzýnda siyasetçi pazarlamaya baþladý…

Bir süredir, kendi adayýný görücüye çýkarýyor!
Eskiden Kýbrýslýlar söylerdi, hatta platform dâhi

kurmuþlardý:
"Bu memleket bizim, biz yöneteceðiz!" diyerek…
Þimdi, birileri ayný sloganý þiar edindi, çok küçük

bir nüâns farkýyla:
"KKTC bizim, bize biat eden siyasetçiler, bizim

adýmýza adanýn kuzey yarýsýný yönetecekler!"
***

Bu felsefe ýþýðýnda, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki yazýlý
basýnýn kimi yayýn kuruluþlarý ile bazý araþtýrma

þirketleri, Manipülasyon görevine(!)
baþladý…

Neymiþ efendim?
"Seçilecek reis-i cumhur, Türkiye

Cumhuriyeti ile iyi iliþkiler kurabilecek
kapasitede olmalýymýþ!"

Vay be!
Türkçe konuþan toplumun iþi

gerçekten çok zor!
Ateþkes ortamýnda bulunan bir toprak parçasýnda,

demokrasicilik yapacak…
Uluslararasý hukuka göre olmayan bir siyasi

yapýnýn baþýna, ayný zamanda,
Uluslararasý mahkemelerin, "Alt Yönetim" dediði

siyasi idarenin baþýna, "Üst Yönetim'le" iyi iliþkiler
kuramayacak birisi, gerçekten seçilebilir mi?

***
Ýlâhlar her iþlerini, daima iyi hesap ederek yürürlüðe

koyarlar!
Kýbrýslýlarýn deyimidir, "Milim þaþmaz!" derler…
Seçimleri kim kazanýrsa kazansýn, daima onlar

kazanmýþ olurlar!
Kaybeden kim olur, diye soruyorsanýz, onu da

belirtelim:
"Kaybeden, daima Kýbrýslýlar oluyor!"
Örnekleri çoktur!
Kýbrýs Cumhuriyeti döneminde, Cumhurbaþkaný

Muavini seçimlerinde yaþananlar, hâlâ hafýzalardadýr!
Çok yakýn tarihimizde yaþananlar da,

unutulmadý…
***

Kýbrýs'ýn kuzeyindeki seçimlerle ilgili, rahmetli
Özker Hoca'nýn (Özgür) yazdýklarý da vardý…

43 Yýl önce yayýmlanan "Kýbrýs Kazaný" isimli
kitabýnda (Sayfa 151-153) 23 Nisan 1976 tarihli Yeni
Düzen Gazetesi'nde yayýmlanan "CIA Ve Seçimler"
isimli makalesinde, seçimlerin neden Amerikan
Casusluk Örgütü'nün (CIA) isteði doðrultusunda
gerçekleþeceðini, detaylý olarak anlatmýþtý…

O makalenin bir bölümünde: "… Wallstreet
milyarderlerinin ve bu milyarderlerin omuzlarýnda
yükselen Amerikan hükümetinin güdümünde olan
CIA, kendine baðlý sermaye hükümetlerini ayakta
tutmak, yeniden seçilmelerini saðlamak ve eðer emek
yanlýsý bir hükümet seçilmiþse onu devirmek için
elinden geleni yapar. …"

Yabancý ülkelerde seçimler için harcanan paralarla
ilgili, rakamlar da vermiþti Özker Hoca…

***
Sizler de biliyorsunuz zaten,
Kýbrýs'ýn kuzeyinde yapýlacak olan bütün

seçimlerin etkilerinin, sürekli olarak hesaplanarak
yapýlmakta olduðunun belirtileri de, "Vatandaþ"
yapýlan/yapýlacak nüfus sayýsýndaki hesaplamalara
göre, yeniden düzenlenmektedir!

Yýllardýr hiçbir seçim, tesadüflere býrakýlacak
cinsten olmamýþtýr Kýbrýs'ýn kuzeyinde…

Kim bilir, belki(!) de Kýbrýs'ýn güneyinde de öyledir?
Gelecekte, yapýlmasý tasarlanan "Ýþe" göre

siyasetçi seçilmiþtir her zaman…
Ancak, politika oyunun evrensel(!) kurallarýnýn

uygulanmasý da her zaman elzemdir…
Hedefe ulaþmak için, bilinen, güvenli olan, farklý

yollarýn kullanýlmasýnda hiçbir sakýnca yoktur!
Farklý görünen, ya da gösterilen her husus, politika

oyununun gereðidir!
Mevcut dünya düzeninde ön planda olan, küresel

sermayenin bölgemizdeki çýkarlarýdýr…
Bu çýkarlar uðruna "Üretim" yapýlýrken, üretilenden

"Fire verilmesi," hesap dâhilindedir!
Gene gonuþuruk buraþda.

Vietnamlý'dan Notlar

Ayhan Salih KOREL
reshat26@hotmail.com

KUÞLAR GÝBÝ
Toplanmanýz yavaþ oldu
Aðýr oldu belki de
Belki de kornalar öttü durdu
Siz karþýdan karþýya geçerken
Özürsüzler merak etti durdu
Þuursuz bir bilgelikle
Ne iþin var senin yol ortasýnda
Evinde oturup
televizyon seyretmek yerine
Ama, nafile
Özürsüz kulaklar duyamazlar
Gözler göremezler
Senin gibi
Ve belki de hayatý sevmezler
Mutlu olamazlar

tek kanatla uçmayý
Baþaran kuþlar gibi

Bakarken denizler mavisi
Görmeyen gözlerinizle denize
Mavinin en temizini görürsünüz
Hiç kimsenin görmediði ölçüde
Koþarken bir çocuðun ardýndan
Topal ayaðýnýzla
Bir baþka çarpar kalbiniz
mutluluktan
Konuþamazsýnýz belki
Ama çok þeyler anlatýr
Azimle kýpýrdayan gözbekleriniz
Ama, özürsüz kulaklar, gözler
Duyamazlar göremezler sizin gibi
Ve belki de hayatý sevemezler
Mutlu olamazlar tek kanatla
Uçmayý baþaran kuþlar gibi

(1989 Lefkoþa)
***

AYNAYA BAKMAKTAN ACÝZSÝNÝZ

Bugün hepsi esecek gürleyecek.
Mangalda kül býrakmayacaklar.

Yine engellilerin engellerini
konuþacak engelleyenler.

Ben engelliler hakkýnda konuþma
hakkýný kendimde görmüyorum
engelli olduðum halde. Siz ne hakla
onlarýn hakkýnda konuþma cüretini
gösteriyorsunuz bunu aklým almýyor.

Hep diyorum Allahtan iyi ki
ayaðýmdan engelliyim de kafamdan
deðil. Yani bizi yönettiðini sanýp da
baþka bir ülke tarafýndan yönetilenler
gibi deðilim.

Tabi benim ayaðýmýn topal oluþu
beni hiç engellemedi 50 yýl boyunca.

Ben ve benim gibileri engelleyenler
45 yýldýr engelliliklerini kabul
etmeyenlerdir.

Hiç duygusal olmayacaðým bu
konuda. Yýllarca basketbol da
oynadým voleybol da oynadým. Hatta
mahalle takýmýnýn kalecisiydim
futbolda.

Üniversite döneminde gidemezsin
dedikleri yerlere gittim. Yapamazsýn
dediklerini yaptým.

Yani hiçbir þekilde
engelleyemediler...

Yýkýldýðým anlar olmadý mý
hayatýmda, tabi ki oldu. Mesela benim
hiçbir zaman engelli olduðumu kabul
etmeyen hatta beni kamçýlayan ve
doðrularý öðreten babamý
kaybettiðimde yýkým yaþamýþtým.
Ama çok çabuk atlattým. Çünkü,
doðup büyüyüp yaþadýðýmýza

inandýðým gibi ölümün
de bir gün hepimize
geleceðinin bilinci ile
hareket ettim.

Beni "Ayaðýnýn
haline bakmadan
Ankara'da okumaya mý gittin,
Teknoloji Enstitüsü Maðusa'da oraya
ne gitmen?" diyen rahmetli adamcýk
bile yýkamadý.

Bana iþ vermediler. Pehhh çok da
umurumdaydý. Bana iþ verseler
kendileri kazanýrdý. Ama bana iþ
vermek yerine beni beslemek daha
çok iþlerine geldi. Çünkü, kendi
fikirlerini savunmayan memur onlar
için yararlý deðil zararlý olur.

Hatta iþin komik tarafý, engelliler
istihdam yasasý çýkmýþken beni kamu
sýnavýna çaðýrmýþlardý üniversitede
okuduðum dönemde. Bu kadar ilgili
iþte bunlar engelliler ile. Çünkü kendi
engelliliklerinin farkýnda deðiller.

Çok þeyler yazmak isterdim
engellilere yapýlan yanlýþlar hakkýnda
ama, inanýn deðmez çünkü, engelli
gördüðünüz insanlar deðil engelli olan
onlarý engelleyenlerdir gerçek
engelliler.

Geçen gün sosyal medya facebook
hesabý özel mesajýma bir mesaj geldi.
22 Ocak 2018 olaylarýnýn faþist
güruhuna atfen yazdýðým bir ileti
hakkýnda bana veryansýn etmiþ
yerleþik kardeþ:

"Seni evinden aldýrýr, geldiðin Baf'ýn
dað köylerine geri gönderirim. Ama,
Allah sana cezaný vermiþ. Tekerlekli
sandalyede oturuyorsun topal it.
Acýdým sana."

Ve küfürler de cabasý..
Cevabýmý Leymosun'un Vietnam

aðzý ile yazdým. Varýn siz anlayýn artýk.
Yani, tekerlekli sandalyede

oturduðum için bana acýmýþ ve beni
Baf'a gönderecekmiþ. Arkadaþ,
Maðusa Maraþ'ta yaþýyor. Orada
tanýdýðý Kýbrýslý göçmenlerin
çoðunluðu Baflý olduðu için beni de
Baf'lý zannetti.

Bana acýmýþ.
Ben de sana acýdým. Zavallý birisin,

herkesin bir engelli adayý olduðunu
öðrenemeyecek kadar cahil ve faþist
ruhlusun.

Benim ve diðer engellilerin
yaptýklarýnýn bir tekini yapsaydýn
zaten böyle bir cümle kurmazdýn.

Oysa sen o kadar acizsin ki, benim
gibi içinden geldiði gibi yaþamayý
deðil baþkalarýnýn söyledikleri ile
yaþamayý seçmiþsin. Ve baþkalarýnýn
engelliliði ile alay edecek kadar küçük
beyinlisin.

Ocak 2018'de Afrika'ya saldýranlar,
Diyanellosun damýna çýkanlar ve
Cumhurbaþkaný'nýn üstüne yürüyüp
küfür savuranlar, sizler, gerçekten
engellisiniz. Çünkü, kendi beyninizi
kullanmýyor, kullandýrýyorsunuz.
Hem de, yalancý bir imama
kullandýrýyorsunuz.

Engellisiniz çünkü, yurdumun
demografik yapýsýný bozdunuz.

Engellisiniz çünkü, insana saygýnýz
yok. Kendinize olmadýðý gibi.

Engellisiniz çünkü, imam ve
ordusu tarafýndan yönetildiðini kabul
etmeyen engellilere inanýyorsunuz.

Engellisiniz çünkü, sizleri beþ yýlda
bir hatýrlayan adamlara biat
ediyorsunuz.

Engellisiniz çünkü, engellediðiniz
bizler gibi, Aynaya bakacak cesaretli
deðilsiniz.

Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý
(KTÖS) yeni yapýlan okul inþaatýnýn
"yapý denetimindeki ihmal nedeniyle"
çöktüðüne iþaret ederek,
sorumlularýn cezasýz kalmamasý
gerektiðini belirtti.

Konuyla ilgili açýklamayý yapan
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviþ,
yapýyý denetleyecek kiþi, binayý
yapan müteahhit ve en sonunda da
Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý ile
Eðitim ve Kültür Bakanlýðý
yetkililerinin etik ve hukuk yönünden
kamuoyuna hesap vermesi
gerektiðini vurguladý.

Maviþ, okullarýn alt yapýlarýnýn
geliþtirilmesi için "Okullarýn
Kapasitelerinin Geliþtirilmesi Anketi
Sonuçlarý" yayýnlamalarýnýn
üzerinden beþ aylýk kýsa bir süre
geçtikten sonra Girne'de inþaatý
devam eden yeni okul binasýnýn
çökmesinin, kamu binalarýnýn yapý
denetimiyle ilgili ihmalini bir kez daha
su yüzene çýkardýðýný kaydetti.

Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Nazým
Çavuþoðlu ile Bayýndýrlýk ve
Ulaþtýrma Bakaný Tolga Atakan'ýn
açýklamalarýnýn kendilerini tatmin
etmediðini kaydeden Maviþ, suçun
inþaat kalýplarýnda deðil, yapý
denetiminde aranmasý gerektiðini
belirtti.

Denetimsizlikten sadece yeni
inþaatlarýn deðil, var olan okullarýn da
zarar görebileceðini kaydeden
Maviþ, þöyle devam etti:

"Okullarýn alt yapýlarýnýn
geliþtirilmesi için 'Okullarýn
Kapasitelerinin Geliþtirilmesi Anketi
Sonuçlarý' yayýnlamalarýnýn üzerinde
beþ aylýk kýsa bir süre geçtikten sonra

Girne'de inþaatý devam eden yeni okul
binasýnýn çökmesi, kamu binalarýnýn
yapý denetimi ile ilgili ihmali bir kez
daha ortaya çýkarmýþtýr"

Var olan okullarýn alt yapý fizibilite
çalýþmasý ihtiyacý ve denetiminin
ivedilikle yapýlmasý gerektiðini de
ifade eden Maviþ, þunlarý kaydetti:

"Kamu okullarý içerisinde
Deðirmenlik Ýlkokulu ve Dikmen
Ýlkokulu kaygan bir zemine sahiptir.
Okul binalarý geçici önlemlerle ayakta
durmaktadýr. Yeni Boðaziçi
Ýlkokulu'nun deprem fizibilite raporu
binanýn yeniden inþasýný
öngörmektedir. Geçen yýl yaþanan
doðal afetlerde 11 okul hasar
görürken, paratoner eksikliðinin de
ciddi sonuçlarý olmuþtur. Bir yangýn
anýnda okullarýn tahliyesi veya
önleyici önlemler noktasý eksik
býrakýlmýþ bulgulardýr. Yeni yapýlmakta
olan bir binanýn karkasýnýn çökmesi,
hali hazýrda eðitim veren 160 okulun
bina güvenliðini de
sorgulatmaktadýr"

ÇÖKEN OKUL ÝNÞAATI…

KTÖS: CEZASIZ KALMAMALI
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Günün Manisi TADIMLIKKitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER

"Kötü davranmak
bizden istenir; iyi

davranmak ise zaten
içimizdedir."

F. Kafka

Baþýmýzýn tacýdýr
Yeþil yenmez acýdýr
Zeytinler þu Kýbrýs'ýn
En kutsal aðacýdýr

KÜLTÜR - SANAT

Emine Hür KÖTÜNÜN
SIRADANLIÐI

Hannah
Arrendt

Metis
Yayýnlarý

Bir þarkýdýr bu sulh ve hürriyet dediðin
aðýz dolusu söylenir
ufuklara karþý
Bir þarkýdýr bu
kalûbelâdan beri söylenir
Kurtlar dilinde kuþlar dilinde.

Niyazi Akýncýoðlu
"Ajans" adlý þiirinden

Kýbrýs  Cumhuriyet
meclisi yeni düzenlemelerle
Yeþil Hat Tüzüðü'nde
deðiþiklikler yapma kararý
aldý.  Yakýn zamanda
herhangi bir anlaþma
saðlandýðý takdirde Kýbrýs

Cumhuriyeti sýnýrlarý  barikatlarda
bitecektir. Daha öncede yazdýðým gibi bu
kadar barikat, kapý ve tel örgü boþuna
çekilmedi. Karþýlýklý barikatlara gidilen
yollar anlaþmalý yapýldý  ve törenlerle
utanç barikatlarý halkýn kullanýmýna açýldý.

Akel'in karþý çýktýðý  bu ayrýlma diðer
yandan güney topraklarýnýn istilasýný
önlemek için alýnan bir tedbir olarak öne
sürüldü. Anlaþmalar bölgeleri
baðlayacaðýndan sýnýr kapýlarý ve geçiþler
kontrollü olmaya devam edecek.

Ýstila deyince bazý akademisyen
arkadaþlarýmýz iþgal ve istila sözcüðünün
bir arada kullanýlmasýndaki farký
soruyorlar.  Ýþgal ve sömürge ülkelerde
uygulama askeri ve siyasidir. Ýngiliz
dönemi sömürgeciliðinde Ýngiliz sömürge
yönetimi  adayý sadece  askeri  amaçlý
kullandý. Halkýn ne malýna, ne de topraðýn
el deðiþtirmesine müsaade etmedi. Görevli
Ýngiliz asker ve aileleri kiralýk evlerde
oturdular. Ýngiliz askeri üstleri bile  kýraç
kayalýk arazilere kurulup asla verimli
araziler istila edilmedi.  Ýstila sözcüðünün

anlamý ganimet ve yaðmayla eþanlamlý
kullanýlmýþtýr. Bu gün kuzeydeki filli iþgalin
paramiliter güçleri tarafýndan yaðmalanan
Kýbrýs topraklarýnýn  ve günden güne yýðýlan
sözde sermaye kümeleþmesinin baþka bir adý
olamaz.

Beþparmak Daðlarý dahil olmak üzere bir
çok arazi iþgal subaylarýnýn adýna sözde
koçanla devredilmiþtir. Hatýrlayacaðýmýz gibi
Balyoz Operasyonu sýrasýnda Kýbrýs'ta görev
yapmýþ bir  binbaþýnýn adýna koçanlanmýþ  bin
beþyüz dönüm arazi çýkmýþtý.  Garantör bir
devlet olarak sözde Kýbrýs halklarýný ve Kýbrýs
Cumhuriyeti'ni kurtarmak için harekat
düzenlediðin Kýbrýs topraklarýný iþgal
askerinin ve subaylarýnýn adýna çevirmenin
adý istiladýr, yaðmacýlýktýr! Bunun baþka bir
adý ya da izah þekli olamaz!

Þimdi gelinen aþamada eðer Kýbrýs
Cumhuriyeti sýnýrlarý yeþil hatta bitecekse
bunun anlamý Kýbrýs'ýn kuzey topraklarýnýn
gözden çýkarýldýðý anlamýna gelir. Güneyinde
kuzey gibi istila olmamasý için kuzeyi gözden
çýkaracaklardýr. Dört özgürlük denen
safsatanýn serbest dolaþým ve yerleþim
maddelerinin önlenmesi için alýnacak
tedbirlerin baþlangýcýdýr. Büyük bir ihtimalle
Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn da Kýbrýs
Cumhuriyeti vatandaþlýklarý yeniden
düzenlemeye girecek. Bir yerde alýnan
tedbirler gerici bir adým olarak gözükmeli ve
çift egemenliðin getirisi olarak algýlanmalýdýr.

Elbette bu kararlar emperyalist
dayatmalarýn sonucu olarak alýnmýþtýr.
Türkiye'nin Ortadoðu ile olan stratejik
konumu ve NATO ülkesi hatta NATO'nun
en güçlü kanadý olmasýnýn da etkisi büyüktür.
Bu kararlarda  Kýbrýs halklarýnýn ya da ilerici,
aydýn, devrimci  öncü militanlarýn hiçbir etkisi
olmamýþ olamaz. Ýlerici gibi kamufle edilip
kamuoyu yaratmakla görevlendirilmiþ  bazý
istisna  AB  ödenekli dernekleri komiteleri
dýþýnda halk adýna  böyle bir giriþim ya da
hareket olmamýþtýr.

Þimdi yapýlmasý gereken her zaman
söylediðimiz gibi  Kýbrýs halklarýnýn ortak
mücadele geliþtirmesi adýna yapýlacak
giriþimlerdir. Bunun ilk adýmý,   ilerici devrimci
(Kaldýysa) sahip çýkmaktýr. Sendikalarý
öncülük ve ortak mücadele için aþaðýdan
yukarýya zorlamalýyýz.

Diðer yandan iþçiler emekçiler sendika
yönetimine gelmelidir. Hareket iþçi sýnýfý ve
emekçi katmanlarýnýn hareketi olan bir Halk
hareketi olduðuna göre  artýk memur
sendikacýlýk anlayýþýna son verilmelidir. Bu
açýdan Kýbrýs devrimci hareketinin nabzýný ve
seyrini ölçebilmek  Kýbrýs iþçi ve emekçilerinin
sendika genel kurullarýnda boy göstermesi
ve gözle görülen siyasi bir kulis
oluþturmasýyla eþtir.

Ortak çalýþmalar güçlendirilirken hedef
Kýbrýs Ýþçi Federasyonunun yeniden
birleþtirici görev yüklenmesi  ve Kýbrýs'ta

TAKSÝME DOÐRU…Baðýmsýzlýk yolu

Özay Hüseyin KURTDERE

eksikliði duyulan  Kýbrýs iþçi sýnýfý
partisinin boþluðunu kapatmasý  Kýbrýs Ýþçi
Federasyonu'nun görevi olmalýdýr. Federal
devletler gündeme gelmiþse iþçi sýnýfý
federasyonu da acilen gündeme
gelmelidir.

Avrupa Birliði'nde yaþanan hatalardan
ders çýkarýlarak  Kýbrýs'ta  federal
devletlerle birlikte muhalif iþçi sýnýfý
sendikalarýnýn da  üniter örgütlenmeleri
þarttýr. Ýlk adým ýrk ve milliyetlere göre
ayrýþtýrýlan sendikalarýn milli
isimlendirmelerinden kurtulup sadece
Kýbrýs iþçi ve emekçi sendikalarý olarak
yeniden düzenlenmesi þarttýr. Sendikalar
Kýbrýs'ta egemenlik süren ve  milli  temel
üzerinden ayrýmcýlýk yaratan sözde çift
egemenlik arayýþý içinde olan iþbirlikçi yerli
egemenlerden kurtulmak için öncülük
görevi yüklenmelidir.

Kýbrýs halklarý  milliyet temeline dayalý
kendi egemenleriyle  yüzleþmek ve
hesaplaþmak için sendikal hareketlere
sahip çýkmalýdýr. Sendikalar bugünkü
ekonomik mücadele ile sýnýrlandýrdýðý pasif
mücadeleden çýkarýlmalý ve  sendika
yönetimlerinin de memur kimliðinden
kurtulmasý þarttýr!  Ýþçi ve emekçi kimliðinin
Kýbrýs devrimci hareketinde ön plana
çýkarýlmasý  ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýk
hareketinde  siyasi kimlik olarak yer almasý
acil hedef ve görevlerimiz olmalýdýr.

KORKAK PADÝÞAH
Dilgeþ Baz

Osmanlýnýn son padiþahý Abdülhamit çok korkaktý. O
devirde Londra'yý kasýp kavuran seri katil Jack the
Ripper adýna bir tehdit mektubu alýnca (elbette birisi
taþþak geçmiþti) Londra'daki Osmanlý elçiliðine 250
altýn gönderip dedektif tutulmasýný istemiþti.

KADINLAR VARDIR
Ayþe Kiþmir

Þiddet sadece dayak deðildir.
Ekonomik Þiddet
- Kadýnýn ev içi emeðinin görünmez
ve deðersiz kýlýnmasý
- Kadýnýn ücretsiz ve sosyal
güvencesiz aile iþçisi olarak
çalýþtýrýlmasý (evde, tarlada, aile
þirketinde)
- Aile gelirinin ve harcamalarýnýn
erkeðin tasarrufunda olmasý, kadýnýn
baðýmlý kýlýnmasý
- Paranýn kadýn için bir tehdit veya
yaptýrým aracý olarak kullanýlmasý
- Koþullar elverdiði halde evin
masraflarýný karþýlamamaka veya çaba
göstermemek
- Kadýnýn mallarýna veya gelirlerine el
koymak
- Kadýný istemediði bir iþte zorla
çalýþtýrmak
- Kadýnýn iþ hayatýný olumsuz
etkileyecek kýsýtlamalar getirmek
- Ailenin gelir ve giderleri, varlýklarý
konusunda bilgi vermemek
- Aileyi ilgilendiren ekonomik
konularda (kredi çekmek gibi) kadýnýn
fikrini almadan veya rýzasý dýþýnda
kararlar almak.

KADINA ÞÝDDET          Münevver Özakalýn
Kadýna Yönelik Sözel, Psikolojik, Fiziksel, Cinsel, Sosyal þiddetle ilgili binlerce kelime sarf
edilecek bugün.  Ari ýrk olarak; "bizde zaten yoktur." Diyeceðiz. Bunlarýn hiçbiri önüne
geçmeyecek belki, belki de yanýlýyorumdur.  Ýnandýðým ve deneyimlediðim odur ki; kýz kardeþim
sen dik durdukça, susmadýkça azalýyor. Ýnandýðým ve deneyimlediðim odur ki; kýz kardeþler
dayanýþýnma içinde olunca azalýyor.  Ataerkil sistem varoldukça biz dik durmaya, birlik olmaya
devam edeceðiz!  Dünyayý yerinden oynatana kadar!  #ÞiddetVarsaSevgiYoktur

DÝYANET, LÝNÇ,
BAYRAK

Halil Hýzal
Diyanet'in hutbesi; "Maddi ve manevi
sýkýntýlar alýnyazýsýdýr. Bu dünya
imtihan dünyasýdýr. Acýnýzý isyana
dönüþtürmeyin."
Nietzsche'nin sözüdür. "Zenginler
fakirlere Tanrý'dan baþka birþey
býrakmadýlar."
Bayrak yakmak ilkelliðin ve nefretin
dýþavurumudur.  Zaten faþizm de
ideoloji deðil insanlýk suçudur.
Yenilmez de deðildir.  Örneði çoktur.
Sosyal medya üzerinden linç insanlýðýn
karanlýk yüzü ve utanç kaynaðýdýr.
Lincin insaný dehþete düþüren,
düþürmesi gereken yaný budur. Ýnsan
topluluklarýnýn güruhlaþmasý. Av
güruhuna benzemesi,yýrtýcý hayvan
sürüsüne benzemesi, barbarlaþmasý,
insanlýktan çýkmasý.
Linç en basitinden medeniyet kaybýdýr.
Lincin sýradanlaþtýðý, utanç
yaratmadýðý bir toplum toplum olma
vasfýný yitiriyor demektir. Üzgünüm.

DÝPSÝZ, KARANLIK,
DEHÞET DOLU ÇUKUR

Mustafa Billur
Sadece TC deðil, peþinden giden siz
de o dipsiz, karanlýk, dehþet dolu
çukura doðru tam hýz gidiyorsunuz...
"Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu,
"Nasýl Doðu ve Güneydoðu'ya huzur
getirdiysek Allah'a sözümüzdür ve
yeminimizdir oradaki maðdur insanlara
sözümüzdür ve yeminimizdir, Kürt,
Arap, Türkmen, Sünni, Alevi,
Müslüman'ý, Hristiyan'ýna
sözümüzdür; Orta Doðu barýþ
coðrafyasý haline getirecek Türkiye'dir
ve bu millettir" dedi."

Bir zamanlar...
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GÝRNE BELEDÝYESÝ
"ÖZEL EÐÝTÝMDE
ERKENLÝÐÝN ÖNEMÝ"
KONULU PANEL
DÜZENLÝYOR
Girne Belediyesi Danýþma ve
Destek Merkezi, 4 Aralýk
Çarþamba günü "Özel Eðitimde
Erkenliðin Önemi" konulu panel
düzenliyor.
Girne Belediyesi'nden yapýlan
açýklamaya göre, Girne Özel
Eðitim Merkezi öðretmenlerinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilecek
panelde, "Fizyoterapi" konusunda
Fizyoterapi Uzmaný Göksel
Babayiðid, "Oyun Eðitimi"
konusunda Gülsen Hocaoðlu, "Dil
Eðitimi" konusunda Esen Kama
Arýcý, "Sosyal Geliþim" konusunda
Merve Tukkal, "Aile Güçlendirme"
konusunda Halil Özgür, "Taný ve
Teþhis Süreci" konusunda Dr.
Özlem Gökbulut konuþma
yapacak.
Panel, Girne Belediyesi Leymosun
Kültürevi'nde saat 17.30-19.00
saatleri arasýnda
gerçekleþtirilecek.
Girne Belediye Baþkaný Nidai
Güngördü, erken dönemdeki
eðitimin özel gereksinimli
çocuklarýn geliþiminde; sosyal,
fiziksel becerilerini artýrmasýnda
ve toplum yaþamýnda yer
alabilmelerinde önemine iþaret
ederek, "Engelleri eðitim, bilinç ve
farkýndalýkla aþabiliriz" dedi ve
herkesi panele davet etti.

LEFKOÞA'DA KORTEJ
DÜZENLENECEK
Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý, 3
Aralýk Dünya Engelliler Günü
dolayýsýyla "toplumda farkýndalýk
saðlanmasý ve kamuoyunun
dikkatinin çekilmesi" amacýyla
Lefkoþa Dereboyu'nda kortej
düzeliyor. Kortej bugün saat
10.00'da baþlayacak.
Milli Eðitim ve Kültür
Bakanlýðýndan verilen bilgiye göre,
Ýlköðretim Dairesine baðlý Ýlkokul
ve Özel Eðitim Okullarýndan
öðrenci, öðretmen ve ilgili
derneklerin katýlacaðý kortej,
Lefkoþa Mehmet Akif Caddesi
üzerinde Califorian Restaurant -
Avenue Dereboyu güzergahýnda
gerçekleþtirilecek. Kortejin
Avenue Dereboyu önüne
ulaþmasýyla birlikte etkinlikler
baþlayacak. Milli Eðitim ve Kültür
Bakaný Nazým Çavuþoðlu ve
Lefkoþa Türk Belediyesi
Engellemeyen Lefkoþa Komisyon
Baþkaný Çelen Çaðansoy burada
günün anlam ve önemine iliþkin
konuþma gerçekleþtirecek.

BALALAN'DA "TOPRAK
ANA GÜNÜ"
Yöresel yiyeceklerin ve kültürün
kaybolmasýný engellemek için
kurulan Slow Food aðýnda yer alan
Mehmetçik Belediyesi,
geleneksel yöntemler ve yerel
tohumlarla üretilen gýdalarla
beslenmeyi teþvik etmek
amacýyla Balalan köyünde "Toprak
Ana Gününü" düzenliyor.
Balalan'daki etkinlikler 8 Aralýk
Pazar günü gerçekleþtirilecek.
Saat 10:00'da baþlayacak 4. Toprak
Ana Günü'nde, tahýldan üretilen
Kýbrýs Türk kültürüne ait
yiyeceklerin satýldýðý tezgahlar ve
bilgilendirme faaliyetleri yer
alacak; çeþitli gösteriler
sunulacak.
Toprak Ana Aðý, tüketim
konusunda bireylerin yapacaklarý
tercihlerinin, tarýmsal üretimin
nasýl yapýlacaðýný da
þekillendirebileceði görüþünün
savunulduðu Slow Food
bünyesinde þekillendirildi. Toprak
Ana Aðý'nda ana amaç, kaliteli,
temiz ve adil ürün için uðraþan
küçük ölçek çiftçi, üretici, balýkçý
ve gýda üreticilerini bir araya
getirmektir.
Bu yýlki Toprak Ana Günü, sofrada
en çok yer alan ürünlerin baþýnda
gelen "tahýl" temasýyla
düzenleniyor.
Mehmetçik Belediyesi Cemil
Sarýçizmeli, Balalan Muhtarý Turgut
Özbalalanlý'nýn da katýlýmýyla Kýbrýs
Türk Belediyeler Birliðinde basýn
toplantýsý düzenledi.

'SESSÝZ ÇIÐLIK' MEKTUP YARIÞMASI
n YAÞLI HAKLARI VE RUH SAÐLIÐI DERNEÐÝ'NDEN 'SESSÝZ

ÇIÐLIK' MEKTUP YARIÞMASI...

KORKU VE NEFRET POLÝTÝKASINDAN VAZGEÇÝN
n KUÝR KIBRIS DERNEÐÝ: "KORKU VE NEFRET POLÝTÝKALARI

ÜZERÝNDEN YAPILAN DÜZENLEMELER VE SÖYLEMLER
KABUL EDÝLEMEZ"

n "GÜNÜMÜZDE BÝRÇOK ÝNSAN SOSYAL BASKILAR VE
KORKUTMA POLÝTÝKALARI NEDENÝYLE TEST
YAPTIRMAMAKTA, DOLAYISIYLA TEDAVÝ OLAMAMAKTA"

KAMU-SEN HAMÝTKÖY'E FÝDAN DÝKTÝ -  Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (Kamu-Sen) hafta sonu
Hamitköy'e fidan dikme etkinliði düzenledi. Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kýdrýþlýoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, hedeflerinin Lefkoþalý'nýn
hafta sonu gidip zaman geçirebileceði bir orman haline dönüþtürmek olduðunu kaydetti. Diktikleri 280 fidaný bu ormanýn ilk etabý olarak
gördüklerini söyleyen Kýdrýþlýoðlu, "Bu ormanýn içine yürüyüþ parkuru ve park yaparak, halkýmýza vakit geçirebilecekleri bir ortam saðlamak
istiyoruz. Hem doðaya katký saðlayýp, hem de Lefkoþalý'nýn zaman geçirebileceði bir Park Ormaný yaratmayý hedefliyoruz" diye konuþtu.

KIBRIS TÜRK
MEKANÝK VE SIHHÝ

TESÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ
BAÞKANLIÐINA ARDIÇ

GETÝRÝLDÝ
Kýbrýs Türk Mekanik ve Sýhhi

Tesisatçýlar Birliði Baþkanlýðý'na
geçen akþam yapýlan genel kurul

toplantýsýnda Mehmet Ali Ardýç
getirildi.

Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odasý'ndan (KTEZO'dan) verilen

bilgiye göre, KTEZO Genel
Koordinatörü Hürrem Tulga yaptýðý

konuþmada, KTEZO yasasýnýn
güncellenmesini müteakip,

birliklerin genel kurul
toplantýlarýný yapmaya baþladýðýný,

birlik içinde hareket edilmesi
halinde ortak sorunlarýn üzerine

gidilebileceðini belirtti.
Mehmet Ali Ardýç da, mesleðin

kalifiye elemanlara ihtiyaç
duyduðunu bu konuda uðraþ

verdiklerini ve vermeye devam
edeceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu'nda Mehmet Ali
Ardýç, Hakký Afacan, (As Baþkan),

Hasan Dinçel (Sayman), Metin
Beysoydan, M. Said Bozoðlan,

Mustafa Sakallý, Mustafa Erciyas
Kamburca; Denetleme Kurulu'nda
da Kerim Turan, Ahmet Gümüþok
ve Gülyemin Dilöz görev yapacak.

TEL-SEN,
OMBUDSMAN'I

BÝLGÝLENDÝRDÝ
Telekomünikasyon Dairesi'nde

örgütlü Telekomünikasyon Dairesi
Çalýþanlarý Sendikasý (Tel-Sen),
"telefon görüþme ücretlerinin

maliyetlerin altýnda bir ücret
uygulamasýna sebep olan

indirimler konusunu
Ombudsman'a aktararak,

yaþanabilecek olumsuzluklar
hakkýnda bilgi verdi.

Tel-Sen Baþkaný Tamay Soysan,
yönetim kurulu adýna yaptýðý yazýlý

açýklamada, telefon görüþme
ücretlerinde yapýlan indirimin

masum bir indirim olmadýðýný,
halkýn yararýna görünse de uzun

vadede çok büyük anomalilerin
oluþmasýna sebep olacaðýný iddia
etti. Soysan, hükümetin yatýrýma

kaynak bulmaktan þikâyet
ederken, yýllýk yaklaþýk 60 milyon

TL'ye varan bir geliri aþaðýlara
çekmesi ve bunu maliyetlerin

altýna indirerek toplanan gelirin
üstüne Maliye'den de kaynak

aktararak maliyetlerin karþýlanacak
olmasýnýn kabul edilebilir bir

uygulama olmadýðýný savundu.
Soysan açýklamasýný þöyle

sürdürdü:
"Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný,

Meclis kürsüsünde, telefon
görüþme ücretlerindeki

indirimlerin maliyetlerin altýnda
olduðunu, bir zararýn söz konusu

olduðunu ve bunu telefon
kullanma alýþkanlýðýný artýrmak
amacýyla yaptýklarýný; bunun bir
deneme olduðunu ancak iddia
edildiði gibi farklý zarar olmasý

durumunda yeniden düzenleme
yapacaklarýný belirtmiþtir"

KUÝR Kýbrýs Derneði, günümüzde HÝV'in
günde bir hap alýnarak kontrol altýna
alýnabilecek, tedavi sürecince vücutta HÝV
belirlenemeyecek seviyeye düþürülebilen
ve virüsün cinsel yolla bulaþmayacaðý bir
durum olduðunu ifade ederek, bu nedenle
korku ve nefret politikalarý üzerinden yapýlan
düzenlemeler ve söylemlerin kabul edilemez
olduðunu kaydetti.

KUÝR Kýbrýs Derneði, 1 Aralýk Dünya
AÝDS Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý
açýklamada, 1988'de 1 Aralýk'ýn Dünya AÝDS
Günü olarak belirlendiðini ve bugünün HÝV
enfeksiyonun yol açtýðý AÝDS hakkýnda
farkýndalýk yarattýðýný, AÝDS'den kaynaklý
komplikasyonlardan hayatýný kaybedenlerin
yasýnýn tutulduðu belirtildi.

AÝDS tanýsýnýn ilk çýktýðý dönemlerde
"eþcinsel hastalýðý", "tanrýnýn gazabý"
olarak adlandýrýldýðýný ve milyonlarca
insanýn ölmesine göz yumulduðu, uzunca
bir süre devlet politikalarýnca bir korku
mekanizmasý olarak kullanýldýðý dile getirilen
açýklamada, bu nedenle dünyanýn birçok
yerinde LGBTÝ+ aktivistlerin ayaklanmaya
baþladýðý kaydedildi.

"Birçok bilinçlendirme kampanyalarý,
politik savunuculuk ve sokak aktivizmi,
protestolarý ile devletlerin bu sorunu
görmezden gelemeyeceðini ve AÝDS'in bir

'eþcinsel hastalýðý' olmadýðýný göstermeye
baþladý" ifadelerine yer verilen açýklamada,
HÝV'in (Ýnsan Baðýþýklýk Yetmezlik Virüsü -
Human Immunodeficiency Virus) dil, din, ýrk,
cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliði
dinlemeksizin herkesi etkileyen bir virüs
olduðu vurgulandý.

Açýklamada þöyle denildi:
"Fakat etrafýndaki sosyal damgalamalar ve

ön yargýlar nedeni ile yýllarca HÝV hakkýnda
doðru olmayan bilgiler yaygýnlaþtýrýldý ve
toplumlar üzerinde çok kötü sonuçlara
sebep olabilecek nefret politikalarý güdüldü.
KUÝR Kýbrýs olarak AÝDS ve HÝV
mücadelesinin Kuir mücadele ile kesiþtiðini
biliyor ve bu yüzden kesiþimsel mücadelemiz
içerisinde bu alana da yer veriyoruz."

HÝV ile yaþamanýn AÝDS olmak anlamýna
gelmediðine iþaret edilen açýklamada, "Bu
gibi politikalar Kýbrýs'ýn kuzey kesiminde
HÝV ile yaþayan kiþilerin birçok çalýþma
alanýna girmesini engellemekte, vatandaþ
olmayan ve burada yaþayanlarýn sýnýr dýþý
edilmesine sebep olmak ile birlikte yaratýlan
korku politikalarý nedeni ile bu bireylerin
sosyal yaþamlarýna karþý yapýlan bir
saldýrýdan baþka bir þey deðildir. Günümüzde
birçok insan sosyal baskýlar ve korkutma
politikalarý nedeniyle test yaptýrmamakta,
dolayýsýyla tedavi olamamaktadýr" denildi.

Yaþlý Haklarý ve Ruh Saðlýðý Derneði,
'Toplumda yaþlýlarýn ve ruh saðlýðý yaþayan
hastalarýn sorunlarýna dikkate çekmek,
toplumda farkýndalýk yaratmak ve duyarlýlýðý
artýrmak' amacýyla yarýþma düzenledi.

'Sessiz Çýðlýk Mektup Yarýþmasý'na
katýlacak olanlar, 'Ruh Saðlýðý' ve 'Yaþlý
Haklarý' olarak belirlenen iki temadan birini
seçebilecek.

Ruh  saðlýðý  sorunu  yaþýyanlar veya  ruh
saðlýðý sorunu olan akrabalarýna bakanlar,
hayat hikayelerini ve toplumda karþýlaþtýklarý
zorluklarý, görünmez engelleri bir mektup ile
aktararak 'Ruh  Saðlýðý' temasýnda yarýþmaya
katýlabilecek.

Yakýnlarý veya çevresi tarafýndan maddi
veya manevi istismar edilen, bir yaþlý olanlar
veya yaþlýsýna en zor þartlarda bakan bir yaþlý
yakýn olanlar ise yaþadýklarý sorunlarý bir
mektup þeklinde yazýp 'Yaþlý Haklarý'
temasýnda yarýþmaya katýlabilecek.

Ýsmini açýklamak istemeyen yarýþmacýlar,
rumuz ile katýlabilecek ve kazanmasý halinde
ödülünü bir aracý ile alabilecek.

Yaþlý Haklarý ve Ruh Saðlýðý Derneði

tarafýnda, Albank ve Asbank'ýn
sponsorluðunda düzenlenen yarýþmada
birincilik ödülü olarak 2000 TL, ikincilik
ödülü olarak 1500 TL, üçüncülük ödülü
olarak 1000 TL verilecek.

Yarýþma için 30 Kasým-30 Aralýk 2019
tarihleri arasýnda baþburu kabul edilecek.

Yarýþmacýlar, mektuplarýný Yaþlý Haklarý ve
RuhSaðlýðý Derneði'nin elektronik posta
adresi 'info@yaslihaklariveruhsagligi.org'a
gönderebilecek veya mektuplarýnýn elden
alýnmasý için aþaðýdaki bölgesel iletiþim
numaralarýný arayarak adreslerini
verebilecek.

Bölgesel iletiþim telefon numaralarý:
Lefkosa: (0533) 8649955;  Maðusa: (0542)
8533188;  Ýskele/Karpaz: (0548) 8555555
Lefke/Güzelyurt: (0533) 8316550  Girne/
Lapta: (0533) 8316550. Yarýþmaya iliþkin
daha fazla bilgi almak isteyenler, derneðin
'http://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/'
adresli internet sitesini ziyaret edebilecek
veya yukarýdaki email ve telefon
numaralarýndan dernek yetkililerine
ulaþabilecek.
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
CANEÞ ECZANESÝ

 Þht.Mustafa Mehmet
Sok.Yenergalý Plaza N0:3

Tel: 0392 225 52 20
GÝZEM BEHLÜL ECZANESÝ

 N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad.
Gönyeli Tel:2234575
 YELÝM ECZANESÝ

 Araç Kayýt Dairesi Karþý Yolu
Tel: 03922287866

Girne
ÝLGEN ECZANESÝ

 Bedrettin Demirel Caddesi
Özyalçýn 156 Apt. Girne

 Tel:03928158118
 ÞÝFALI ECZANESÝ
 Alsancak Anayolu

Karaoðlanoðlu Cad.
Tel:05338463330

Maðusa
EMÝR ECZANESÝ

 Gülseren Yolu Þafak Plaza
No:2/ A Karakol Tel: 365 54 54

 ÖREN ECZANESÝ
Tunalý Hilmi Sok.3/A Maraþ

Tel:03923660391

Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESÝ

 Ecevit Caddesi 88A
 Tel:03927141894

Lefke
NANE LÝMON ECZANESÝ
Ecevit cad. Yeþilyurt lefke

Tel: 03927277470 5.720 5.780 6.300 6.380 7.400

DOLAR          EURO              S.T.G.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI

7.470

  Alýþ           Satýþ       Alýþ           Satýþ        Alýþ           Satýþ

Ýlanlarýnýz
için

2286017’yi
arayýnýz...

KÝRALIK BODRUM
Lefkoþa’da 400 metrekare kiralýk bodrum.

Tel: 05338411730

SATILIK ARSA
Girne-Çatalköy arasý Cratos Otel civarýnda anayola çok yakýn arsa

sahibinden satýlýktýr.  Tel:0533 8609661

Kuzey Kýbrýs'ta ayak bakýmýnda tek podiatrist (uzman) Diyabet Derneði'nde. Randevu için:05488595001

SATILIK ZEYTÝNYAÐI
Bu senenin organik taze sýkým Kalavaç bölgesi zeytinyaðý satýlýktýr.

Litresi 30 TL.  Tel:0548 8605343 / 8555488
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4 Haziran 2011

Dünden bugüne...

ÝLK AÞAMADA TAKSÝM
VEYA ENOSÝSÝN MÜMKÜN

OLAMAYACAÐINI
ANLADILAR

Yunanistan ile Türkiye Kýbrýs'ýn, ENOSÝS veya
TAKSÝM olma olasýlýðýnýn en azýndan ilk aþamada
mümkün olmadýðýný anlayýnca, fesi yere koydu ve,
Amerikan Cumhurbaþkaný'nýn dediði, "Baðýmsýz
küçük bir devlet formülü" için masaya oturdular.

Ýlk adýmý Türkiye'nin Dýþiþleri Bakaný Zorlu attý.
Yunan Dýþiþleri Bakaný'na anlaþma teklif etti. O

da kabul etti.
Masa baþýna oturdular ve, "ne TAKSÝM ne

ENOSÝS, Baðýmsýz Kýbrýs" dediler.
Kýsa zamanda anlaþmayý hazýrladýlar ve

Baþbakanlarýna sundular.
Ýki Baþbakan, Adnan Menderes ile Konstantin

Karamanlis Zurih'te buluþtu.
Ve 11 Þubat 1959'da Kýbrýs Cumhuriyeti'ni dünya

devletler sahnesine çýkaracak olan ön anlaþmaya
imza attýlar.

Bu anlaþma iki toplum arasýnda bir ortaklýk
anlaþmasýydý.

Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'ni iki toplum beraber
yönetecekti.

Bu anlaþma ile hem ENOSÝS, hem TAKSÝM
yasaklandý. O kadarla da kalmadý. Ýki ayrý devlet adý
altýnda ikiye ayrýlmak da yasaklandý.

Bu anlaþmaya göre Ýngiltere'ye iki egemen üs
verilecek, Ýngiltere de Kýbrýs'taki egemenliðini,
Kýbrýslýlara devredecekti.

Ancak, Türkiye ile Yunanistan'ýn onayladýðý
Zurih anlaþmasýnýn yürürlüðe konabilmesi için,
Ýngiltere'nin de imzalamasý gerekirdi. Bir de, iki
toplumun liderlerinin...

Ýngiltere'ye bilgi vermek, ve eksikleri icabýnda
tamamlamak için Türk-Yunan Dýþiþleri Bakanlarý
önden gittiler Londra'ya...

Ve, Ýngiltere'nin Dýþiþleri Bakaný ile görüþmeye
baþladýlar.

Baþbakanlar arkadan gideceklerdi. Toplum
liderleri de...

Zurih anlaþmasýna göre Türkiye, Yunanistan ve
Ýngiltere Kýbrýs Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýnýn,
toprak bütünlüðünün ve Anayasal nizamýnýn
bozulmasý halinde yeniden tesis edilmesinin
garantörü olacaklardý. O nedenle belirtilen
hususlarda icabýnda askeri müdahaleye varan
müdahale hakkýna sahip olacaklardý.

Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný Kýbrýs'ta Ýngiltere'ye ayrýlan
egemen üsler için garanti istedi. "Bizim Kýbrýslýlara
güvenimiz yoktur. Bizi dýþarý atabilirler. O nedenle
üslerimizi siz garanti etmelisiniz" dedi.

Kabul gördü. Zurih'te imzalanan Garantri
Antlaþmasý'na o nedenle bir madde daha ilave edildi.
Ve, yeni sýralamasýyla Garanti Antlaþmasý'nýn 3.
Maddesi olarak yer aldý.

Türkiye ile Yunanistan'ýn Dýþiþleri Bakanlarý ayrýca
Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný'na Kýbrýs Cumhuriyeti'ni
NATO üyesi yapma sözü verdiler. Ve, bunu
gerçekleþtirmek üzere aralarýnda bir de gizli anlaþma
imzaladýlar.

Böylece Kýbrýs'ý baðýmsýzlýða götürecek
antlaþmayý üç Dýþiþleri Bakaný, üç Baþbakaný'nýn
imzasýna hazýr duruma getirdiler.

Ancak bu antlaþmaya karþý olan 2 kiþi vardý. Birisi
Makarios, ötekisi Denktaþ...

Makarios Londra'da itirazýný açýkça ortaya koydu.
Anlaþma metninde deðiþiklik isterdi.

Denktaþ ise toptan karþýydý. Ýlle de Taksim olmalý
idi. Ama karþý olduðunu açýkça söylemedi. Zurih'ten
sonra Lefkoþa'da Lise talebelerini kendisinin haberi
yokmuþ gibi Menderes'e karþý sokaða indirdi.
Taþýnan bir pankarta göre Menderes Kýbrýs'ý
sattýydý.

Kaça sattýydý?
350 bin dolara galiba...

***
Nihai anlaþma Londra'da imzalanacaktý.
Türkiye ile Yunanistan'ýn Baþbakanlarý, ve Kýbrýslý

iki tarafýn temsilcileri Londra'ya gidecekti.
Kýbrýs'ýn Rumca konuþanlarýný Makarios, Türkçe

konuþanlarýný da Dr. Küçük temsil edecekti...

(17-11-2007)

AH ÝNANABÝLSEYDÝK...

6 Haziran 2011

Þener  LEVENT

AçýAçý
Güney'deki Rum muhalefetine

bakýlýrsa, herþey Türk tarafý lehine
geliþiyor!

Papadopulos zordaymýþ!..
Þamar üstüne þamar yiyormuþ!
Rum tezleri hiçbir yerde itibar

görmüyormuþ!
Muhalefet böyle diyor...
Bunlar, ancak yalanlarla ve "pembe

dizilere" tutunarak ayakta kalmaya
çalýþan bir kýsým Türk
politikacýlarýnýn gönlünü
okþayabilir...

Ama bizim yüreðimize su
serpmiyor.

Salt muhalefet olsun diye
söylenmiþ sözler gibi geliyor bunlar
bize...

Halimize baktýkça þaþýyoruz ve
soruyoruz kendimize:

-Kazanan biz miyiz gerçekten de?
Papadopulos'u periþan mý ettik?
Azýcýk daha gayret etsek, KKTC'yi
de herkese kabul ettirir miydik
acaba?

Tam bir ironiye dönüþmüþ galiba
hayatýmýz...

Biz,
-Battýk be battýk, diyoruz...
Rum muhalefeti ise bize,
-Hadi, iyisiniz iyi, diyor!
Bu ne iþ?
Kuzey'de muhalefet ettiðimiz

tavýrlarýn daha ateþli savunucularýný
Güney'de bulmak iyice þaþýrtýyor
bizi...

Kuþkulanýyoruz kendimizden...

TALAT'A HATIRLATMA VE REFERANDUM ÇAÐRISI...
Mehmet Ali Talat'ýn çalýndýðýný iddia ettiði belge vardý 4 Haziran 2011 tarihli manþetimizde... Manþet tarihimizden birkaç
hafta önce, Ülker Fahri'nin gazetemizdeki köþesinde yayýnladýðý belge üzerine polise baþvuran Talat, bu belgenin
cumhurbaþkanlýðý arþivinden çalýndýðýný iddia etmiþti... Söz konusu belgeyi, 17 Nisan 2009 tarihli 'Afrika'da baþ sayfamýzda
yayýnladýðýmýzý ve o sýrada cumhurbaþkanlýðý makamýnda oturan kiþinin de kendisi olduðunu Talat'a hatýrlatmýþtýk... 6
Haziran 2011 tarihli manþetimizde ise, Kýbrýs'ýn kuzeyininTürkiye'ye baðlanarak 82. il olmasý için yapýlan çaðrý vardý...
Merkezi Ankara'da bulunan Türk Demokrasi Vakfý, adada çözüm olmamasý halinde, referandum yapýlarak Türkiye'ye
baðlanmak isteyip istemediðinin halka sorulmasý talebine bulunmuþtu... "82 No'lu Çözüm" baþlýklý bir bildiri yayýnlayan
Vakýf, bu referandumdan 'evet' çýkacaðýna ve KKTC'nin Türkiye'nin 82. vilayeti olacaðýna kesin gözüyle bakmýþtý...

Rum ve Yunan politikasýný yere
serdik de farkýnda mý deðiliz yoksa?

Ama Papadopulos þamar üstüne
þamar yiyor da, neden bayram seyran
yok Kuzey Kýbrýs'ta?

Sokaklar neden boþ?
Meydanlar neden bu kadar sessiz?
Neden herkesin yüzünden düþen

bin parça?
Talat'ýn "Tecrit içinde olan taraf

Rum tarafýdýr" sözlerine neden
kahkahalarla gülüyor herkes?

Neden bir telaþ sarmýþ milleti,
buzluða konuyoruz, Türkiye'nin AB
rehineleri oluyoruz diye...

Anastasiadis'in söylediklerini
duymuyorlar mý ne...

Korkma be kardeþim korkma!
Bak, þamar üstüne þamar

yiyormuþ Tasos nereye uzansa...
Þamardan yüzü kýzarmýþ...
Türkiye sanki o mübarek protokolü

imzalayacak da ne olacak?
Uygulama yok ya...
Ona bak sen...
Tasos'un gemileri su almýþ...
KKTC ise dimdik ayakta!
Bundan da mý haberin yok?

***
Ahh, bir inanabilsek sevgili

Anastasiadis o büyülü sözlere...
Eðer tüm bunlar gerçekse ve biz

bu zavallý  halimizle bile zafere
koþuyorsak, daha nasýl þahlanýrdýk
bir bilsen...

Maraþ'ý  size geri vermeyi
aklýmýzdan bile geçirmezdik artýk!

Kimse sýkýþtýramazdý bizi, buradaki
Rum malýný Ýngilize, Almana
pazarlýyoruz diye...

Toplu mezarlarý açýn diye kimse
söylenip duramazdý ensemizde...

Ahh, bir inanabilseydik
söylediklerinize, %65'imizin  "evet"
dediði o planda sizin istediðiniz bir
tek deðiþikliðe bile razý olmazdýk!

Kýbrýs'ý bir elma gibi ikiye ayýrmayý
vadetmeyen hiçbir planý kabul
etmezdik...

Þimdi tüm bunlarý tartýþma konusu
yapýyorsak neden yapýyoruz
sandýnýz?

Sizin gemilerin battýðýna ve bizim
gemilerimizin hiçbir fýrtýnaya
aldýrmadan tam yol ilerlediðine, bizi
ikna edemediðiniz için hala...

Ýtiraf etmeliyim yine de...
Talat'ý burada Denktaþ'tan farklý

saymanýz ve Ankara'nýn iradesi
dýþýnda bir irade olarak kabul
etmeniz, KKTC'yi sonsuza dek
yaþatmak için çýktýðýmýz bu yolda
yüreklendiriyor bizi...

Seçimi kazanýr kazanmaz, daha
önce yaptýðýnýz gibi, ilk siz kutlayýn
onu.

Kutlayýn ki, burada iþgal altýnda
olmadýðýmýza ve demokratik bir
seçim yaptýðýmýza biz de inanalým...

Ahaliye boykot çaðrýsý yaptýðýmýz
için utanalým...

Utandýrýn bizi...
Ki biz de günahlarýmýzdan arýnalým!

        (31-3-2005)



16 3 Aralýk 2019 Salý

Karþýyaka

GÝRNE         02 / 12  /      19

3-4 Aralýk'ta Londra'da
yapýlacak NATO zirvesinin
tartýþmalý geçmesi
bekleniyor.

Aslýnda 70. yýlýný
kutlayan Batý kapitalizminin
bu silahlý saldýrý örgütünün

varlýðý ve iþlevi bir süredir tartýþýlýyor ve
örgüte yönelik, baþta ABD Baþkaný
Trump, son günlerde de Fransa Devlet
Baþkaný Macron tarafýndan ciddi
eleþtiriler dile getiriliyor.

Bu nedenlerle zaten tartýþmalý geçmesi
beklenen bu zirvenin, Türkiye'nin
gündeme getireceði Suriye Kürtlerinin
terörist kabul edilmesi ýsrarý nedeniyle
daha da sert tartýþmalara sahne olacaðý
söyleniyor.

Türkiye, en yakýn iki müttefiki olan
Rusya ve ABD'ye bile kabul ettiremediði
bir takýntýsýný, Suriye Kürtlerini ve
Suriye'yi IÞÝD belasýndan kurtaran,
onlarýn örgütleri olan PYD/YPG'nin
terörist bir örgüt olduðunu kabul etmesi
için þimdi de NATO'yu zorluyor.

Bunun için de örgüt içindeki
mekanizmalarý kullanarak þantaj
yöntemine baþvuruyor.

Türkiye'nin YPG/PYD'nin terör örgütü
ilan edilmesi þartýný koþarak Kuzey
Atlantik Anlaþmasý Örgütü'nün (NATO)
artan Rusya tehdidine karþý Baltýk
ülkelerinin ve Polonya'nýn korunmasýna
iliþkin hazýrladýðý savunma planlarýný veto
edeceði Dýþiþleri Bakaný tarafýndan
resmen doðrulandý.

NATO konusunda uzman olanlarýn
belirttiðine göre Türkiye bu meseleyi
NATO'nun gündemine bu þekilde getirerek
örgüt içindeki tartýþma ve gerilimlerin
artmasýný tetikliyor.

Bu ise doðrudan doðruya Rusya'nýn
iþine gelen bir geliþme.

ANKARA NATO'NUN
SURÝYE'DE ÞARTSIZ
DESTEÐÝNÝ ÝSTÝYOR

Gençlik yýllarýnda ve meslek yaþamý
boyunca NATO'nun varlýðýna hep karþý
çýkmýþ, bunun için mücadele etmiþ bir
gazeteci olarak NATO'nun akýbeti
konusunda en ufak bir endiþe
duymadýðým muhakkak.

Hatta Trump, Macron, Erdoðan bir
araya gelip NATO'nun sonunu
hýzlandýrsalar hiç umurumda olmaz.
Dünya halklarý bir savaþ örgütünden
kurtulduðu için sevinirim.

Bu nedenle Putin'in Erdoðan eliyle
NATO'yu karýþtýrmaya yönelik çabalarýný
bir gazeteci olarak yakýndan izlemekle
yetiniyorum.

Bu çabalarýn ve olasý sonuçlarýnýn
Türkiye'yi, bölgeyi, dünyayý ve Kürt
meselesini nasýl etkileyebileceði meselesi
daha fazla ilgimi çekiyor.

Türkiye'nin son zamanlarda depreþen
NATO sevgisinin(!) Ankara'nýn Suriye'ye
yönelik hayalleri ve bu hayallere göre inþa
edilmiþ planlarýyla yakýndan ilgili olduðunu
görüyorum.

Tabii özellikle son Kuzey Suriye
harekâtýna sadece Batý dünyasýndan,
Avrupa'dan deðil, dünyanýn belli baþlý
ülkelerinden ve uluslararasý
kuruluþlarýndan gelen tepkiler karþýsýnda
tamamen yalnýz kalan Ankara, NATO'nun
desteðini almaya çabalýyor.

Türkiye Suriye konusunda sýkýþtýkça
NATO simidine sarýldý.

"Hava sahamý koruyamýyorum" dedi,
NATO Suriye sýnýrýna Patriyot füze
bataryalarý gönderdi.

Süreleri dolunca ve ciddi bir tehdidin
olmadýðý görülünce bataryalar geri çekildi.

Ama Türkiye sürekli olarak NATO'dan
Suriye'de giriþtiði karanlýk ve kanlý

faaliyetlerine destek olmasýný istedi.
Zaten Suriye'de, aðýrlýklý olarak üyeleri

tarafýndan oluþturulan Koalisyon
Güçleri'nin içinde olan NATO böyle bir
özel muameleyi kabul etmedi.

En son Barýþ Pýnarý iþgal operasyonu
için bu desteði halen talep ediyor.

Hemen hepsi NATO üyesi olan Avrupa
Birliði ülkeleri Ankara'nýn, hiçbir ülke ve
uluslararasý kuruluþ tarafýndan
desteklenmeyen hayalci Güvenli Bölge
Planý'na ve bu bölgede kurulmasý
planlanan TOKÝ yerleþimlerine kesin
olarak karþý çýktýlar.

Ankara'nýn bu iþgal harekâtý nedeniyle
herhangi bir yardým beklememesi
gerektiðini net bir þekilde açýkladýlar.

Hatta Macron, Ankara'nýn beklentilerine,
"Türkiye hem Suriye operasyonunu
oldubittiye getirip hem de NATO
müttefiklerinden dayanýþma bekleyemez"
yanýtýný verdi.

TÜRKÝYE ÝLE NATO ARASINDA
SURÝYE KÜRTLERÝ GERGÝNLÝÐÝ
NATO çevrelerinden gelen haberlere ve

üye ülkelerin resmi sözcülerine bakýlýrsa
Türkiye'nin yeni NATO Savunma
Planý'nda YPG'nin terör örgütü olarak yer
alma olasýlýðý yok.

Bu çevreler ve sözcüler haklý olarak,
Türkiye'nin ABD ve Rusya ile imzaladýðý
Barýþ Pýnarý Harekâtýný durduran ve son
veren anlaþmalarda bile YPG'nin 'terörist'
olarak tanýnmadýðýný hatýrlatýyorlar.

Ankara, Astana ve Soçi'de imzalanan
mutabakatlarýn hiçbirinde bu örgütün
terörist bir örgüt olarak yer almadýðý
biliniyor. ABD ve Rusya ile yapýlan
mutabakatlarda sadece YPG unsurlarý
deniyor. Hiçbir þekilde terörist bir grup
denmiyor.

Türkiye bu anlaþmalara hiç itiraz etmedi

ve herhangi bir þerh de koymadý.
Aslýna bakýlýrsa Türkiye'yi yönetenler,

PYD/YPG'yi terör örgütü olarak
görmemenin dýþýnda bir anlamda bu
örgütlerin meþruiyetlerini de tanýmýþ
oldular.

Þimdi de bunun üzerine ABD ve
Rusya'ya kabul ettiremedikleri bir konuyu
NATO'ya kabul ettirmeye çalýþýyorlar.

Ankara sürekli olarak YPG/PYD'nin
ittifakýn sýnýrlarýný tehdit eden bir terör
unsuru olarak NATO tarafýndan kabul
edilerek resmi belgelere girmesi
konusunda ýsrarýna, IÞÝD ile mücadelede
YPG ile iþbirliði yapan baþta ABD olmak
üzere bir grup müttefik ülkenin karþý
çýktýðý biliniyor.

Bu ülkelerin Türkiye'nin beklentilerine
karþý ciddi çekinceleri var.

Batý medyasýnda konuya iliþkin haber
ve yorumlarda, Türkiye'nin bu
giriþimlerinin Ankara'nýn beklentilerinin
tersine Batý'da, YPG/PYD'nin terör örgütü
olmadýðý algýsýný iyice yerleþtirdiði iliþkin
deðerlendirmelerin sayýsý hýzla artýyor.

Bu algýlama farklýlýðýnýn NATO'daki
tartýþmalara da yansýdýðý ortada.

Türkiye'nin Suriye Kürtlerini terörist
kabul ettirebilmek için giriþeceði þantaj
manevralarý nedeniyle örgüt içinde daha
fazla eleþtiriye muhatap olabileceði ve
NATO içindeki Türkiye karþýtý cephenin
geniþleme ihtimalinin artacaðýný da
unutmamak gerekiyor.

Kürt düþmanlýðý yine Ankara'nýn gözünü
karartmýþ görünüyor.

Ama böyle giderse, Suriye Kürtlerini
terörist olarak kimseye kabul
ettiremeyecekleri gerçeði bir yana, onlarýn
giderek hýzla meþruiyet kazanmalarýna
yardým etmiþ olacaklar.

Zaten meselenin çözümü için gereken
de bu…

Artý Gerçek

Koray Düzgören

Ankara'ya raðmen NATO, YPG'yi terör
örgütü saymýyor, saymayacak!
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RUMLAR APOSTOLOS
ANDREAS
MANASTIRI'NDA AYÝN
YAPTI
Kýbrýslý Rumlarýn, geçtiðimiz
cumartesi günü, Dipkarpaz'daki
Apostolos Andreas Manastýrý'nda ayin
yaptýklarý belirtildi. Alithia gazetesi,
oldukça kalabalýk bir topluluðun
katýldýðý ayinin, Dipkarpaz Papazý
Zaharias Yeorgiu eþliðinde Karpaz
Bölge Piskoposu Hristoforos
tarafýndan yönetildiðini yazdý.
Gazete, geçtiðimiz üç gün içerisinde,
kalabalýk halk topluluðunun gerek
otobüsler gerekse özel araçlarýyla
park alanlarýný doldurduklarýný
bununla birlikte geçiþ noktalarýndaki
trafiðin felç olduðunu da belirtti.

DÝSÝ ÝLE AKEL
ARASINDA
ANLAÞMAZLIK
Güneyde kabinede deðiþiklik
yapýldýðýnýn açýklanmasýnýn, DÝSÝ ile
AKEL partileri arasýnda anlaþmazlýk
noktasý teþkil ettiðini de kaydeden
gazete, AKEL'in, hükümetin
tercihlerini ihtiyatlý olmakla
suçlayarak, deðiþmesi gereken þeyin
hükümetin politikasý olduðuna iþaret
ettiðini belirtti.
Gazeteye göre DÝSÝ partisi ise
açýklamasýnda, AKEL'in bilinçli bir
þekilde politika yaptýðýný ve
olumsuzluk ortaya koyduðunu dile
getirdi. Kabine Deðiþikliði Haravgi'de
"Alt Üst Edilmiþ Oyun Kâðýtlarý, Ayný
Politika-DÝSÝ Reçetelerine Sahip Yeni
Kiþiler", Alithia'da "Kabine
Deðiþikliðinin Üç Sürprizi- Hükümet
Þemasý Yüzde 40 Deðiþti-Bakanlar
Yarýn, Komiserler Çarþamba Günü
Görevlerini Devralýyor", Politis'te ise
"Siyasi Coðrafyayla Bakanlar
Kurulunun Yeniden Yapýlandýrýlmasý-
Hükümet Daha Çok DÝSÝ'li -Soru
Ýþaretlerine Sahip Kabine Deðiþikliði"
baþlýklarýyla yer aldý.

TASOS PAPADOPULOS
ANILDI
Rum Yönetimi eski Baþkaný Tassos
Papadopulos'un, 11'inci ölüm yýl
dönümü nedeniyle önceki gün anýldýðý
belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi
eski Baþkaný Tassos Papadopulos'un,
dün, Yukarý Deftera'da bulunan
kilisede düzenlenen ayin
çerçevesinde anýldýðýný yazdý.
Habere göre Rum Meclis Baþkaný
Dimitris Þilluris, burada yaptýðý
konuþmada, Papadopulos'un anýsýnýn,
Rum halkýnýn 1955 yýlýndan bu yana
yürüttüðü mücadelelerle iliþkili
olduðunu ifade etti.

ABD

NEW ORLEANS'TA
SÝLAHLI SALDIRI: 11
YARALI
ABD'nin New Orleans kentinde sabah
saatlerinde meydana gelen silahlý
saldýrýda 2'si aðýr 11 kiþinin yaralandýðý
bildirildi. Amerikan medyasýnda yer
alan haberlere göre, saldýrý, Louisiana
eyaleti New Orleans kentinin en
yoðun bölgelerinden biri olan French
Quarter'da meydana geldi. Yerel
yetkililer olayda 11 kiþinin
yaralandýðýný, yaralýlardan 2'sinin
durumunun aðýr olduðunu açýkladý.
Olayla ilgili bir þüphelinin gözaltýna
alýndýðý bildirilirken saldýrýnýn
nedenine iliþkin henüz resmi bir
açýklama yapýlmadý.

MEKSÝKA

ABD SINIRI YAKININDA
ÇATIÞMA: 21 ÖLÜ
Meksika'nýn ABD sýnýrý yakýnýnda
güvenlik güçleriyle silahlý kiþiler
arasýnda çýkan çatýþmada 21 kiþi öldü.
Coahuila Eyaleti Valisi
MiguelAngelRiquelme, yerel basýna
yaptýðý açýklamada, silahlý kiþilerin
kamyonlarla Villa Union kasabasýnda
yerel yönetim binalarýna saldýrdýðýný
ve bunun üzerine federal yetkililerin
duruma müdahale ettiðini söyledi.
Riquelme, güvenlik güçlerinin,
sükunetin saðlanmasý için birkaç gün
daha kasabada kalacaðýný kaydetti.

Merhum þair Fikret Demirað adýna,
Lefke'de, Uluslararasý Þiir Festivali'nin
üçüncüsü gerçekleþtirildi.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi
Salonu'nda; tüm bölge okullarýndan öðrenci
ve öðretmenlerin katýlarak, Fikret Demirað
þiirlerinin seslendirdiði etkinlikle baþlayan
festival; Lefke Avrupa Üniversitesi'ndeki
panel ve þiir dinletisi ile devam etti.

"Þiir ve Ekoloji" temalý panel ve þiir
dinletisine, Ýspanya, Almanya, Ýtalya,
Ukrayna, Hollanda, Türkiye ve Kýbrýs'tan 23
þair, 2 akademisyen katýldý.

Festivalde, Bademliköy'deki "Fikret
Demirað Þiir Tepesi"nde, þiirler okundu,
müzik dinletisi ve Yaþar Ersoy'un, Fikret
Demirað'ýn þiirlerinden uyarladýðý "Hüzün
Ana ve Çocuklarý" oyunundan kýsa bir
bölüm sunuldu. Katýlýmcýlar, F.D: Þiir
Ormanýna aðaç diktiler.

Festivalin son gününde ise, Lefke, Aðaçlý
Kahve'de buluþan sanatçýlar ve þiir dostlarý,
Lefke, Bandabuliya'adaki "Fikret Demirað
Þiir Odasý"ný, ardýndan Fikret Demirað'ýn

FÝKRET DEMÝRAÐ ÞÝÝR FESTÝVALÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

doðduðu evi ve sokaðý ziyaret etti. Lefke
Belediyesi Çocuk Korosu ve konuklarýn
Fikret Demirað þiirlerinden serbest
okumalarý ile festival sona erdi.

Rauf Kasimov ve öðrencilerinden piyano resitali
Kýbrýs Piyano Kültür ve Sanat Derneði,

Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ve eþi Meral
Akýncý'nýn himayelerinde, Bellapais
Manastýrý'nda Piyano Resitali gerçekleþtirdi.
Resitalde, sanatçý Rauf Kasimov'un, yaþlarý
8 ile 16 arasýnda deðiþen toplam 8 öðrencisi
sahne aldý. Gecede, genç piyanistler
performanslarý ile büyük beðeni topladý.

Konserin sonunda Rauf Kasimov,
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'ya ithafen
Kamuran Aziz'in Al Yemeni Mor Yemeni
parçasýný çaldý. Akýncý, konser sonrasý yaptýðý
açýklamada, yaþlarý 8 ile 16 arasýnda deðiþen

pýrýl pýrýl 8 tane genç piyanisti, aileleri ve
öðretmenleri Rauf Kasimov'u yürekten tebrik
etti. Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý, genç
piyanistlerin ailelerine, Rauf Kasimov'a,
verdikleri destek, ortaya koyduklarý emek
dolayýsýyla teþekkür etti. Cumhurbaþkaný
Akýncý, Kýbrýs Piyano Kültür ve Sanat
Derneði'ne destek verip yaþatanlarý da
kutladý.

Kültür ve sanatýn evrenselliðine dikkat
çekerek kültür ve sanatla sýnýrlarýn
aþýlabileceðinin altýný çizen Cumhurbaþkaný
Akýncý, genç piyanistlere hitaben "Siz bu

sýnýrlarý aþýyorsunuz… Hepiniz birer sanat
elçisi olacaksýnýz… Dünyaya açýlmamýzý
saðlayacaksýnýz" dedi. Cumhurbaþkaný, genç
piyanistleri önümüzdeki süreçte
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nda
solist olarak izlemeyi temenni ettiðini dile
getirdi.

SAHNE ALAN GENÇ PÝYANÝSTLER
Bellapais Manatýrý'nda gerçekleþen

resitalde, Masal Gül, Ýsmet Gürmen, Antonio
S. Hughes, Sylvana I. Hughes, Ayþe
Çubukçu, Ýrem Bilen, Can Sakkaoðlu ve Pelin
Ece Acar isimli genç piyanistler sahne aldý.



Sahibi

“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited

Direktör

ALÝ OSMAN TABAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT

Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk

Limited Tesisleri

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

E-Mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net

Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT

Dýþ muhabirler:

Falcao özel çalýþma yaptý
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasý 5.
turunda yarýn Tuzlaspor ile yapacaðý ilk
maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Radamel
Falcao, fizyoterapistler eþliðinde salon
ve sahada özel program dahilinde
çalýþtý. Tedavisi devam eden  Feghouli
ve Mario Lemina'nýn saðlýk durumlarýnýn
yarýn çekilecek MR'dan sonra belli
olacaðý kaydedildi.

Potada gözler Cumhurbaþkanlýðý Kupasý’nda
n Basketbolda Büyük Erkekler

Süper Ligi'nin son
þampiyonu Yakýn Doðu
Üniversitesi ile lig finalisti
Lefke Avrupa Üniversitesi
arasýnda oynanacak
mücadele ile kupa sahibini
bulacak…

Basketbolda gözler bu akþam oynanacak
Cumhurbaþkanlýðý Kupasý'na çevrildi. Büyük
Erkekler Süper Ligi'nin son þampiyonu Yakýn
Doðu Üniversitesi ile lig finalisti Lefke Avrupa
Üniversitesi arasýnda oynanacak mücadele
ile kupa sahibini bulacak.

Kupayý Cumhurbaþkaný Akýncý verecek
Cumhurbaþkanlýðý Kupasý finali bu akþam

saat 19.00'da Lefkoþa Atatürk Spor
Salonu'nda oynanacak. Maçýn ardýndan
kazanan takýma kupasýný Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý'nýn verecek. Bu önemli
mücadeleyi BRT 2 saat 18.45'ten itibaren canlý
yayýnla aktaracak.

Geçtiðimiz sezon Koopspor kazanmýþtý
Cumhurbaþkanlýðý Kupasý'nýn son sahibi

Koopspor olmuþtu. 2017-2018 Lig
Þampiyonu Yakýn Doðu Üniversitesi ile Kupa
Þampiyonu Koopspor'un mücadelesini 65-
57'lik skor ile Koopspor kazanmýþtý.

U15 Ligi baþvurularý ve þartlarý açýklandý
Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tarafýndan organize edilecek olan U15
Ligi ile ilgili olarak açýklama yapýldý. Buna göre 2019-2020 Futbol
Sezonu'nda U15 Ligi'ne katýlacak olan takýmlarýn 20 Aralýk 2019 Cuma
günü saat 17.00'ye kadar KTFF'ye baþvuruda bulunmalarý gerektiði
belirtildi.

2005-2006-2007 doðumlu futbolcular oynayabilecek
Þubat 2020'de baþlamasý planlanan U15 Ligi'nde Süper Lig kulüplerinin
katýlýmý zorunlu olacak. 1.Lig ve BTM Ligleri'nde mücadele eden takýmlar
baþvuru yapmasý halinde lige katýlým gösterebilecek. Ligde 01.01.2005
ile 31.12.2007 doðum tarihleri arasýnda doðanlar (her iki tarih de dahil)
forma giyebilecek. Ligde vize ve transfer dönemi tarihleri daha sonra
kulüplere duyurulacak. Ligin formatý da baþvurularýn ardýndan
açýklanacak.
A Takým kategorisinde liglere katýlmayan takýmlarla ilgili hatýrlatma
KTFF yaptýðý açýklamada sadece altyapý liglerine katýlan kulüplerle ilgili
olarak da hatýrlatmada bulundu. KTFF Yönetim Kurulu'nun geçmiþte
aldýðý karar doðrultusunda A Takým kategorisinde 2 yýl boyunca liglere
katýlmayan takýmlarýn oyuncularýnýn filiz lisans ve vize iþlemleri 1 yýllýk
olacak. Söz konusu oyuncular sezon sona erdikten sonra serbest
oyuncu statüsünde olacak.

Antrenör bulundurmayan takýmlara puan silme cezasý
Öte yandan lige katýlacak olan tüm takýmlarýn lig boyunca diploma sahibi
antrenör bulundurmasý gerektiði belirtildi. U15 Ligi takýmlarýnýn, lig
boyunca; Teknik Direktör, A Lisans Antrenör, B Lisans Antrenör veya
C Lisans Antrenör diplomasýna sahip kiþileri bulundurmasýnýn zorunlu
olduðu kaydedildi. Söz konusu antrenör diplomasýna sahip kiþileri
bulundurmayan takýmlarla ilgili olarak puan silme cezasýnýn
uygulanacaðý da belirtildi.

Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu'nun ana
sponsor Avenue Dereboyu/Cinemax, ve diðer
sponsorlar  KKTC Baþbakanlýk Uyuþturucu ile
Mücadele Komisyonu, Motul, ZET Ltd,Capital Radio
ve Caldini Car Care'ýn katkýlarýyla düzenlemiþ olduðu,
2019 Kuzey Kýbrýs Týrmanma Þampiyonasý'nýn 4. ve son
yarýþý 1 Aralýk Pazar günü  Kaplýca-Kantara arasýndaki
3,8 km'lik parkurda 13 aracýn katýlýmýyla gerçekleþti.  12
aracýn finiþ görmesiyle tamamlandý. Kantara'nýn eþsiz
dað manzarasý ve güneþli-serin havasý eþliðinde bölge
halkýnýn ve yarýþ severlerin desteði ve takibi içerisinde
saat 10.30'da start alýnan yarýþta ekipler 1'i deneme olmak
üzere 3 kez Kaplýca-Kantara parkurunu geçtiler. Deniz
Denner, Doða Koyuncu ve Methodios Argyrou
arasýnda büyük çekiþmeye sahne olan yarýþta, drift
Pilotlarý Ahmet Öksüzoðlularý ve Önem Biçentürk 'ün
start almasý güne renk kattý. Týrmanma Yarýþlarýnýn en
uzun etabý olan Kantara Uzun etabýnda Deniz Denner
kendine ait olan Pist Rekorunu geliþtirerek 2.37. 190 lýk
derecesi ile yine bir rekora imza attýðý yarýþta sýnýflara

göre daðýlýmda, sýralama þu þekilde gerçekleþti; E2'de
Deniz Denner - Ömer Topçu ikilisi birinci, Methodios
Argyrou - Grigoris Argyrou ikinci ve Gölgem Paþa - Ali
Paþa ikilisi de üçüncü oldular. E3'de Kemal Topçuoðlu
- Orçun Yýrýk ikilisi birinci geldiler. E4'de birinci  Doða
koyuncu olurken, ikinci Eray Özvurulmuþ - Ýzem
Özvurulmuþ, üçüncü ise Kürþat Güdül - Orhan Keleþ
geldiler. S2'de Cenk Toksoy - Þakir Akaylý birinci
olurken, Halil Mulla - Güner Þevketoðlu ikinci geldiler.
Genel Klasman sýralamasýnda ise müthiþ çekiþmenin
yaþandýðý yarýþta Deniz Denner - Ömer Topçu ikilisi
hem yarýþýn lideri hem de sezonun Þampiyonu olurken,
yarýþta ikinciliði 3,468 saliselik farkla sezonun ikinciliðini
kazanan Doða Koyuncu elde ettiler. Üçüncülüðü ise
12,943 saliselik farkla Methodios Argyrou - Grigoris
Argyrou ikilisi elde ettiler. Kuzey Kýbrýs Turing ve
Otomobil Kurumu Kadýnlar Kurulu organizasyonunda
"Kadýna karþý þiddete hayýr!" farkýndalýðýnýn dikkat
çekildiði yarýþta , Ödül Tören Kaplýca Hotel de
gerçekleþerek , organizasyon tamamlandý.

Týrmanmada Þampiyon Denner-Topçu

n Kýbrýs Türk
Motosiklet
Kurumu'nun
organize ettiði
KKTC 2019
Motodrag
Þampiyonasý'nda
sezonun final
yarýþý 39
yarýþçýnýn
katýlýmýyla
Aydýnköy'de
yapýldý...

KKTC 2019 Motodrag
Þampiyonasý'nda sezon,
geçtiðimizhafta sonu
Aydýnköy çevre yolunda
yapýlan yarýþla tamamlandý.
Sezonun dördüncü
KITMOK Motodrag
Yarýþý'nda 39 sporcu 6 sýnýfta
ter döktü. Güven Sigorta,
Lungo Cafe, World Tech ve
Radyo Juke'un katkýlarýyla
organize edilen yarýþ güneþli
fakat hafif rüzgarlý bir havada
yapýlýrken, özellikle
güneyden gelen seyircilerin
de ilgisiyle kalabalýk bir
ortamda yapýldý. Sabah
saatlerinde sýralamalarýn
yapýldýðý yarýþta daha sonra
eleme usulü ile eþleþmelere
geçildi ve sýnýflarda birinciler
belirlendi. 600cc. sýnýfýnda Ali
Alpaslan, 600cc. M1
sýnýfýnda Enis Süleyman,

1000cc. sýnýfýnda Uður Yazýcý
ve 1000cc. M1 sýnýfýnda
Cemal Çelik ilk sýrada yer aldý.
1000cc. M2 ve 1000cc. M2
Pro sýnýflarýnda ise
güneyden yarýþa katýlan
Alexis Chathikou ilk sýrada
yer almayý baþardý. Yarýþ
sonunda yapýlan ödül
töreninde dereceye girenlere
kupalarýný KITMOK baþkaný
Ýbrahim Önderoðlu ve
yönetim kurulu üyeleri verdi.

600cc
1.Ali Alpaslan (4)
2.Abdullah Porsnok (84)
3.Halil Yýldýz (95)

600cc M1
1.Enis Süleyman(27)
2.Ali Alpaslan(4)
3.Mehmet Silahþör (23)

1000cc Std.
1.Uður Yazýcý (55)
2.Hakan Beyazgül (111)
3.Enis Süleyman (27)

1000cc M1
1- (754) Cemal Çelik (754)
2- (58) Ahmet Baðrýaçýk (58)
3- (99) Mustafa Kerme (99)

1000cc M2
1- (83) Alexis Chathikou (83)
2- (40) Giannos
Papasavva (40)
3-(754) Cemal Çelik (754)

1000cc M2 Pro
1.Alexis Chathikou (83)
2.Antonis Antinou (33)
3.Marious Efthiou (9)

"Motodrag"da final yapýldý


