Erdoðan hedef gösterdi, saldýrýya uðradýk! Saldýrganlarý “iyi halden” serbest býraktýlar, bizi yargýladýlar. Recep Akdað,
“Mahkum olmalarý için þahsen gerekeni yapacaðým” demiþti. Bugün iþte o gündür... Buyurun mahkemeye!..
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Þener LEVENT

Açý
ADALET TERAZÝSÝNÝN
EN KRÝTÝK GÜNÜ
l 2. sayfada

Karar bugün
n Gazetemiz "Afrika" aleyhinde açýlan ve
yaklaþýk bir yýldan beri süren karikatür/
kolajla ilgili ceza davasýnýn kararý bugün
saat 14.00'te Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nde
Yargýç Cenkay Ýnan tarafýndan okunuyor…
n Dava konusu karikatür/kolaj 2 Aralýk 2017 tarihli
gazetemizde "Yunan gözüyle" baþlýðý altýnda
yayýnlanmýþtý…
n Bir cinayet davasý gibi görülen bu davada
savcýlýk genellikle üniversitelerden toplanan
25 tanýk, biz ise 14 tanýk gösterdik…
Davaya
çaðrý

n Dava dönemin TC Büyükelçisi Derya
Kanbay'ýn "halkýmýz adýna" polise
yaptýðý þikayet üzerine açýlmýþ, ancak
Kanbay tanýk olarak çaðrýldýðý halde
mahkemeye gelmemiþti…
n Þener Levent ve Ali Osman'ýn yargýlandýðý davada
avukatlýðýmýzý Tacan Reynar ile Mine Atlý yaptý…
n "Yabancý devlet büyüklerine hakaret" ve "KKTC ile Türkiye'nin arasýný
açmak"la suçlandýðýmýz davaya dünyanýn ünlü haber ajanslarýnýn ilgisi
büyük… France Press, BBC ve Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler de davayý
yakýndan izliyor…
n Þener Levent yazýyor, 2. sayfada...

KTÖS ile Basýn-Sen: Mahkeme önünde toplanalým...

l 3. sayfada

Þener LEVENT

Açý
Bugün mahkemedeyiz…
Yaklaþýk bir yýldan beri
yargýlandýðýmýz karikatür/kolaj
davasýnda hakkýmýzdaki karar
okunacak…
Bu dava geçtiðimiz yýl Ocak ayýnda
gazetemize yapýlan linç saldýrýsýndan
sonra açýldý…
Türkiye Büyükelçisi Derya
Kanbay'ýn þikayeti üzerine polis
aleyhimize dava dosyaladý ve savcýlýða
sundu…
Savcýlýk da hiç tereddüt etmeden
ceza davasý açtý…
Böylelikle ben ve gazetemizin
direktörü Ali Osman sanýk kutusunda
uzun bir süre geçirdik…
Bir cinayet davasý gibi bol tanýklý bir
dava oldu.
25 tanýk gösterdi savcýlýk…
14 de biz…
Yargýlandýðýmýz ceza maddeleri ne?
"Yabancý devlet büyüklerine
hakaret"
"KKTC ile Türkiye'nin arasýný
açmak"…
Polis buradaki üniversitelerimize
giderek bir sürü tanýk topladý…
Rektör,
profesör,
doçent,
akademisyen…
Hepsi de Türkiyeli…
Yurdumuzun tarihinden bile habersiz
olduklarýný duruþma salonunda
hayretle izlediðimiz bu tanýklar,
yayýnladýðýmýz karikatür/kolajda
Tayyip Erdoðan'a hakaret olduðunu
ispat etmeye çalýþtýlar…
Bizi en çok hayrete düþüren þey,
Kutlu Adalý'nýn bile kim olduðunu
bilmemeleri oldu…
***
Tarihe geçecek bir davadýr bu…
Birkaç açýdan…
Herþeyden önce þunun için…
Avukatlýðýmýzý yapan Tacan Reynar
sekiz yýllýk kýdemli bir yargýçtý…
Bu dava açýldýktan sonra yargýçlýktan
istifa etti ve bizim yanýmýzda gönüllü
bir þekilde avukatýmýz olarak yer aldý.

ADALET TERAZÝSÝNÝN EN KRÝTÝK GÜNÜ

Bizi yargýlamadý…
Bizi savundu…
Kýbrýs tarihinde bir baþka örneði yok
bunun…
Toplumumuzda giderek yok olan vicdan
ve onur için bir ýþýk oldu…
Ona bir kere daha teþekkür ederim…
Davanýn TC Büyükelçisinin þikayeti
üzerine açýlmýþ olmasý da ayrýca tarihe
düþülecek bir nottur…
Hele büyükelçinin þikayet mektubunda
bunu Kýbrýs Türk halký adýna yaptýðýný
belirtmiþ olmasý unutulmayacak…
Ancak ne var ki, asýl þikayeti yapan
kendisi olmasýna raðmen tanýk olarak
birkaç kez çaðrýldýðý halde mahkemeye
gelmedi…
Kendisine hakaret edildiði iddia edilen
Tayyip Erdoðan da gelmedi mahkemeye…
***
Dönemin TC Baþbakan Yardýmcýsý ve
Kýbrýs Ýþlerinden de sorumlu bakaný Recep
Akdað bizim için,
-Mahkum olmalarý için þahsen
gerekeni yapacaðým, demiþti…
Yargýmýza açýk ve kaba bir müdahale
olan bu ifade karþýsýnda nedense herkes
susmuþtu.

Yine yalnýz biz þikayetçi olduk…
Belli ki Ankara bizim gazetemizin
kapatýlmasýný ve bizim de en aðýr bir þekilde
cezalandýrýlmamýzý talep ediyor…
Türkiye'de olsak gün yüzü görmezdik
elbette…
45 yýldýr iþgali altýnda tuttuðu Kýbrýs'ta
bir türlü bunu yapamadýðý için çok
içerliyor…
Derler ki, KKTC hükümetine de parayý
bunun için kesti…
Mustafa Akýncý ile arasýný bunun için bu
kadar bozdu…
Bizi cezalandýrmadýklarý için…
Erdoðan, hükümetin bir iþaretiyle bunun
yapýlabileceðini düþünüyor…
Týpký Türkiye'deki gibi…
Serdar Denktaþ bir sendikacýyla samimi
bir sohbette bunu itiraf etti zaten…
Sendikacý sordu:
-Türkiye niçin kesti parayý size?
Denktaþ,
-Afrika
gazetesini
cezalandýrmadýðýmýz için, dedi…
Yýllarýn gazetecisi Metin Münür de yazdý
önceki gün…
Dedi ki:
"Akýncý ile Erdoðan arasýndaki

Yasemin Hareketi

iliþkiler uzun zamandýr soðuk.
Kýbrýs'ta yargýnýn baðýmsýz
olduðunu bilmeyen Erdoðan,
kendisine hakaret ettiði iddiasýyla
Kýbrýslý
bir
gazeteciyi
hapsettirmediði için Akýncý'ya
dargýn"…
Kuzeydeki, hükümetin bile bu yüzden
düþmüþ olduðunu hala bilmez çoðu…
Düþen hükümet bize karþý Erdoðan'ý
memnun etmek için elinden geldiði
kadarýný yaptý…
Daha fazlasýný yapamazdý.
Yargýç Tacan Reynar'ýn hapse
mahkum ettiði Afrika saldýrganlarýný "iyi
halden" þartlý tahliye ile serbest
býraktý…
Aranmakta olan dokuz saldýrganý
yakalamaktan vazgeçti…
Linç giriþimi sýrasýnda talimata
uymayýp bizi koruyan ve son anda
mutlak bir kan dökümünü önleyen tek
görevli polis yetkilisini olaylardan sonra
görevinden alarak sürgün etti…
Suçlu bizmiþiz gibi hakkýmýzda ceza
davalarý açtý.
Tüm gazetelere daðýttýðý resmi ilanlarýn
hiçbirini gazetemize vermedi…
Tüm gazetelere daðýttýðý resmi ilanlarýn
hiçbirini gazetemize vermedi…
Tüm gazetelere maddi katkýda
bulunurken gazetemize tek kuruþ katký
yapmadý…
Hükümetteki yetkililerin hiçbiri bir
daha linç saldýrýsýný aðzýna almadý…
Ve tüm bunlardan sonra bile memnun
edemedi Tayyip Erdoðan'ý…
***
Bugün mahkemede karar okunacak…
Yargýmýzýn baðýmsýzlýðý açýsýndan
oldukça önemli bir karar…
Dün beni BBC'den aradýlar ve bilgi
aldýlar…
France Press de, BBC de, Sýnýr
Tanýmayan Gazeteciler Örgütü de diðer
dünya ajanslarý da yakýndan izliyor bu
davayý…
Söylenecek baþka bir þey yok…
Hepsi bu kadar…

Avrupa Parlamentosu
Seçimleri
26 Mayýs 2019

Adressiz yazýlar
n Faize Özdemirciler

"YÜREG
GARIÞTIRAN"
KAHRAMANLAR
Adayý ikiye bölen 'yeþil hat' sadece
kaçakçýlarýn deðil; sadece kuzeyde
cinayet iþleyip güneye, güneyde cinayet
iþleyip kuzeye kaçan katillerin deðil;
sadece böyle gelmiþ böyle gitsin diye
canla baþla uðraþan statükocu saðcýlarýn
deðil; deðiþtiremedikleri düzenin
kendisine benzeyen ve çareyi
bükemedikleri elleri öpmekte bulan,
celladýna âþýk olmuþ statükocu
solcularýn da iþine yarýyor…
Saðý ve solu ayný derecede yozlaþtýran,
yüzleþmekten alýkoyan, yüzsüzleþtiren,
birbirine benzeþtiren barikatlar, güneyde
ve kuzeyde kurulu düzenle barýþýk
yaþayýp kurulu düzenin çarkýný döndüren
siyasi partilerle içli dýþlý olduklarý halde
kendilerini partilerüstü ve hatta 'aydýn'
olarak pazarlayan konformistler
açýsýndan çok kullanýþlý bir araca
dönüþüyor…
Bu durumda güneyde
baþka, kuzeyde baþka
konuþmanýn da hiçbir
sakýncasý olmuyor…
Nasýlsa kuzeyde baþka,
güneyde baþka hayatlar
yaþanýyor…
Nasýlsa, ya güneyde söylenen
güneyde, kuzeyde söylenen kuzeyde
kalýyor; ya da, tercüme edilene dek
unutuluyor… Nasýlsa güney kuzeyin,
kuzey
güneyin
dilini
sadece
meyhanelerde konuþuyor…
Nasýlsa güneyin gündemi Avrupa
Parlamentosu seçimleri iken, kuzeyin
gündemi sömürgeci TC Bakaný'nýn bir
emriyle bozulan ve yine onun bir emriyle
kurulacak olan KKTC hükümeti
olabiliyor ve nasýlsa Türkiye
makamlarýndan gelecek telkinler
sayesinde tükürdüklerini yalamaya hazýr,
Kýbrýs'ýn baþýna 'eski' belalar açmaya
amade 'yeni' siyasetçilerin itibarlarý
azalacaðýna artýyor…
Nasýlsa kuzeyde Türkiyesiz cennete
bile gitmeyeceðini söyleyen, Türkiye ile
cehenneme bile gitmeye rýza gösteren
saðlý sollu iþbirlikçiler varsa, güneyde
de
bu
durumdan
yararlanan,
Kýbrýslýtürkleri deðil doðrudan Türkiye
Hükümeti'ni muhatap olarak gören ve
Kýbrýslýtürkleri atlayarak Türkiye ile
anlaþmanýn yollarýný arayan 'yeni sol'lar
var…
Sözümona güneyde ve kuzeyde
çözüm isteyen siyasi partilerin buluþup
ortak vatan hamaseti yapacaklarý ara
bölge sonsuza dek orada duracak
nasýlsa…
Ýki bölgeli iki toplumlu federal çözüm
bir hobi olarak sürekli hayatýmýza renk
katacak ve barikatlar bu hobiyi kazanca
ve statüye dönüþtürmeye devam edecek
nasýlsa…
Þurada ortak vatana gidilecek
yollardan biri olarak duran Kýbrýs
Cumhuriyeti barýþsevever Rum ve Türk
statükocularýn muazzam katkýlarýyla iki
tarafta da ilelebet bir fobi olarak
yaþayacak nasýlsa…
Kýbrýs'a iki ayrý ülke muamelesi
yapanlar sadece saðcýlarmýþ gibi
görünse de, solcular da yýllardýr bu rezil
durumun çürük meyvalarýný topluyorlar
nasýlsa…
Ve iþte 'sömürgeci'ye dönüþen sahte
'kurtarýcý'sý ve onun iþbirlikçileri
tarafýndan yokoluþ güzergahýna
sokulmuþ bir toplumun ezber bozmasýna
olanak saðlayabilecek bir seçimi,
kazanmak için her yolun ve hatta yalan
söylemenin bile mubah sayýldýðý kirli bir
oyun alanýna dönüþtürmekte sakýnca
görmüyorlar…
Türkiye'yi kuþatan o büyük karanlýða
ve 22 Ocak 2018 tarihinde o karanlýktan
payýmýza düþen faþizme ve þiddete hiç
aldýrmadýklarýný; gazete taþlayanlarý
serbest býrakanlarý, lincin azmettiricilerini
aklayanlarý, sonra da dönüp taþlananlarý
yargýlayanlarý ve bugün kararý okunacak
olan "Afrika" davasýný görmezden
geldiklerini unuttuðumuzu sanarak…
"Yüreg garýþtýran" kahramanlar olarak
geçiyorlar önümüzden…

Afrika gazetesi "Karikatür-Kolaj" davasý…

Basýn-Sen ve KTÖS'ten mahkeme
önünde toplanma çaðrýsý
Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen)
ile Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý
(KTÖS); Afrika gazetesine yönelik kolaj
davasýnýn kararýnýn bugün açýklanacaðý
belirterek, demokrasiye ve insan
haklarýna inanan tüm ilerici ve aydýn
kesimleri mahkeme önünde toplanmaya
çaðýrdý.
Basýn -Sen Baþkaný Ali Kiþmir ile KTÖS
Genel Sekreteri Þener Elcil tarafýndan
yapýlan ortak açýklama aynen þöyle:
“16 Mayýs 2019 tarihi hem ülke
demokrasimiz hem de ifade ve basýn
özgürlüðü adýna dönüm noktasýdýr.
Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP'li
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn
talimatý ile 22 Ocak tarihinde linç edilmek
istenen Afrika Gazetesi çalýþanlarýna
yönelik susturma operasyonu bizzat
Türkiye
Cumhuriyeti
Lefkoþa
Büyükelçiliði tarafýndan yargýya taþýnmýþ
ve gazetede yayýnlanan bir kolaj
yüzünden Afrika Gazetesi Genel Yayýn

Yönetmeni Þener Levent ile Gazete
Direktörü Ali Osman Tabak'ýn
mahkumiyeti istenmiþtir.
Bu talep ve isteðin en net örneði ise
Türkiyeli yetkililerin ülkemizdeki yargýya
müdahale olarak kabul edilecek olan "Bu
davayý yakýndan takip edeceðiz ve
mahkum olmalarý için gereðini yapacaðýz"
açýklamasýdýr.
Tüm bu demokrasi dýþý tavýrlara ve
yargýmýza yapýlan müdahalelere karþý
çýkmak, ayný zamanda da basýn, düþünce
ve ifade özgürlüðüne sahip çýkmak için
16 Mayýs Perþembe günü saat 14:00'de
tüm demokrasiye ve insan haklarýna
inanan ilerici ve aydýn kesimleri Afrika
Gazetesi davasýnýn kararýnýn okunacaðý
Lefkoþa Mahkemesi önünde toplanmaya
davet ederiz.
"Bu memleket bizim" diyen ve Kýbrýs
kimliðine ve kültürüne sahip çýkan herkes
bu mücadelede safýný net olarak belli
etmelidir...”

UBP HEYETÝ, HP'YÝ ZÝYARET ETTÝ...

ÖZERSAY: UBP ÝLE OLMAYABÝLÝR DE
n TATAR: "PRENSÝPTE UZLAÞILMAYACAK BÝR KONU
BULUNMUYOR. HÜKÜMETTEKÝ PAYLAÞIMIN DETAYLARI
BUGÜNKÜ GÖRÜÞMEDE YER ALMADI"
n ÖZERSAY: "UBP ÝLE KOALÝSYON KURULMA ÝHTÝMALÝ NE KADAR
VARSA, KURULMAMA ÝHTÝMALÝ DE O KADAR VARDIR"
Hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde
partilere ziyaretler gerçekleþtiren Ersin
Tatar baþkanlýðýndaki Ulusal Birlik Partisi
(UBP) heyeti Halkýn Partisi'ni (HP) ziyaret
etti.
Halkýn Partisi Genel Baþkaný Kudret
Özersay'a HP Genel Sekreteri Yenal Senin,
HP Parti Meclisi Üyesi Ayþe Onar ve HP
Milletvekili Hasan Topal'ýn eþlik ettiði
gömrüþmede UBP Genel Baþkan Ersin
Tatar'ýn yanýsýra UBP Genel Sekreteri Hasan
Taçoy ile UBP Milletvekilleri Nazým
Çavuloðlu, Dursun Oðuz ve Özdemir
Berova yer aldý.
Bir saat süren toplantýnýn ardýndan
basýna açýklama yapan UBP Genel Baþkaný
Tatar, prensipleri ele aldýklarý görüþmenin
olumlu ve güzel bir geçtiðini belirterek,
genel siyasi durum ve ülkenin içinde
bulunduðu koþullarýn deðerlendirildiðini
söyledi.
Tatar, bir sonraki toplantýnýn zamanýnýn
henüz belli olmadýðýna iþaret ederek, DP,
TDP ve YDP ile de görüþecekleri bugün
hükümet anlamýnda bir sonucun çýkmasýnýn
mümkün olmadýðýný ifade etti.
"Bizim herhangi bir partiyle somut bir
durumumuz, kesin þöyle ya da böyle olur
diye keskin bir söylemimiz yok" diyen Tatar,
12 milletvekiline sahip CTP veya 9
milletvekiline sahip HP ile bir koalisyon
olmazsa, erken seçimin de bir olasýlýk olarak
durduðunu belirtti.
Tatar, bir soruya karþýlýk, yolsuzluk ve
usulsulsüzlükler konusunda UBP olarak
hiçbir sýkýntýlarý olmadýðýný söyledi. Temiz

toplum, temiz siyaset ve þeffaflýk
konularýnýn UBP'nin geçmiþten bu yana
savunduðu ilkeler olduðunu dile getiren
Tatar, prensipte uzlaþýlmayacak bir konu
bulunmadýðýný ve hükümetteki paylaþýmýn
detaylarýnýn bugünkü görüþmede yer
almadýðýný belirtti.
ÖZERSAY
HP Genel Baþkaný Kudret Özersay, bir þey
söylemek için erken olduðunu olduðunu
belirterek, daha ziyade dinleyen
konumunda olduklarý toplantýda bir miktar
da olsa düþüncelerini dile getirdiklerini
kaydetti.
Ýzlenimlerini partinin yetkili organlarýyla
konuþup, deðerlendireceklerini söyleyen
Özersay, hükümet seçeneklerinin
önümüzdeki birkaç gün içinde belli
olacaðýný belirtti. Özersay, farklý koalisyon
seçenekleri bulunduðunu hangisinin
gerçekçi ve mümkün olabileceðinin
önümüzdeki günlerde belli olacaðýný ifade
etti.
"UBP ile koalisyon kurulma ihtimali ne
kadar varsa, kurulmama ihtimali de o kadar
vardýr" diyen Özersay, sürecin temel
dinamiklerinin çalýþmasý ve karar vermesi
gerektiðini belirterek, bugün partilerin
hassas noktalarýnýn konuþulduðunu
belirtti.
Bir soruya karþýlýk, ülkenin en fazla
yararýna olacak ve çalýþabilecek koalisyon
modelinin hayata geçmesi gerektiðini
söyleyen Özersay, koalisyonun illa UBP ile
HP arasýnda olmasý gerekmediðini ifade etti.

ALAÞYA' DAN NOTLAR
Canan Sümer

ÖZGÜRLÜK ADINA
YAZANLAR
“Adamýn biri, çeþit çeþit kapýlarý
olan bir krallýðýn “Dilekler”
kapýsýný çalmýþ.
Kraldan bir tekne istiyormuþ.
Kralýn aklý fikri ona getirilen
hediyelerde imiþ, onun için
“Armaðanlar” kapýsýnda durur
diðer kapýlarda olup bitenlerle
pek ilgilenmezmiþ.
Ancak sesler çok yükselirse,
“Bir bakýn bakayým þunlara, ne
istiyorlar” diye birinci kâtibine
emir verirmiþ.
Birinci kâtip ikinciye, ikinci
üçüncüye, üçüncü birinci uþaða, o
ikinci, o da üçüncü
uþaða iletirmiþ ve
emir en sonunda
dilekler kapýsýndaki
temizlikçi kadýna
kadar gidermiþ.
O da, emir verecek
kimsesi olmadýðýndan, azýcýk
aralayýp kapýyý, “Ne istiyorsun”
diye sorarmýþ.
Dilek sahibinin yanýtý bu sefer
ayný yollarý izleyerek kim bilir ne
zaman krala ulaþýrmýþ.”
*
Jose Saramago’nun “Bilinmeyen
Adanýn Öyküsü” adlý kýsacýk romaný
böyle baþlýyor.
Herkes kendisine “tüm adalar
bulundu” dese de bilinmeyen bir
adanýn olduðuna inanan ve onu
bulmak için kraldan tekne isteyen bir
denizcinin masalý…
Belki de, bilinmeyen bir adadan
ziyade keþfedilmemiþ benliðimizin
hikâyesi
“Bilinmeyen Adanýn Öyküsü”
ustaca yazýlmýþ bilgelik dolu minicik
ama kocaman bir hikâye…
Onu okudukça, doðrularý yazmaktan
hiç vazgeçmeyenlerin var olduðunu
ve hep var olacaðýný tekrar hatýrladým.
Ve onlarýn gücüne inanmak istedim.
Statükocu muktedirlere…
Zorbalara…
Tabulara…
Baský, saldýrý ve tehditlere raðmen
yazarak mücadele edenlerin
gücüne…
Ki onlar ne kadar az görünseler de
o kadar çok…
Ne kadar yalnýz görünseler de o
kadar kalabalýktýrlar.
Cesarettirler, sevgidirler, aþk’týrlar.
Tek bir silahlarý vardýr o da
kalemleridir…
Ve
okalemden
dökülen
sözcükleri…
Bugün, gazetemiz Genel Yayýn
Yönetmeni Þener Levent ve Ali
Osman Tabak’ýn sanýk olduklarý ve
kamuoyunda ‘Karikatür davasý’
olarak da bilinen davanýn karar günü.
Neyle suçlanýyordu arkadaþlarýmýz?
“Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan’ý küçük düþürmek,
hakaret etmek, nefret etmek” ve
“TC ile KKTC arasýndaki iliþkiyi
bozmak” amacýyla karikatür
yayýnlanmak.
6 aydýr devam eden dava hakkýnda
bugün saat 14.00’da karar verilecek.
Sömürge mahkemesindeki bu
davanýn, utanç ve lanetle anýldýðý
günler de gelecektir elbette.
Ýþte o gün, özgürlük adýna
yazanlarýn aldýðý yaralar bir bir
kapanacak.
O gün yer, gök yasemin kokacak.

A
KAY
A L A ÝFÝL
DÝR

En sonunda nihayet Tatar erdi muradýna
Þimdi kavga kimler çýkacak kerevetine?
Yeni sahne kurulacak kukla tiyatrosuna
Ýnanmýyor hiç kimse bu iþin hikmetine

Kalay

6 AY SÜREN UZUN DURUÞMALARDAN
SONRA KARAR GÜNÜ

Erdoðan azmettirdi, faþist güruh KKTC'deki yerleþiklerin sözde kültür
derneklerinin katkýlarýyla 22 Ocak 2018 tarihinde "Afrika"ya saldýrdý. Saldýrganlarý korudular,
sýraya girip onlarla fotoðraf çektirdiler, sonra da serbest býraktýlar. Ve linç edilmek istenen
gazetemizi TC Elçiliði'nin þikayeti üzerine mahkemeye verdiler. 6 ay süren duruþmalardan
sonra bugün karar okunacak. 22 Ocak günü dillerini yutan, düzenden istifade etmek dururken,
ülkemizde ifade özgürlüðü ile ilgili çok kritik anlamlar taþýyan bu davayý merak
etme zahmetine bile katlanmayan 4'lü hükümetin üç hukukçusu,
Tufan, Ayþegül ve Kudret herhalde bugün açýklanacak
olan kararý da merak etmeyecekler…

Kalaycý

Avrupa Parlamentosu seçimleri…
Ali OSMAN

P eriyodik
aliosmanus@yahoo.com

SESSÝZLÝK…
Yaþadýðýnýz düzenin rezilliðini hiç
düþündünüz mü?
Bu düzenin kimlerin düzeni olduðunu...
Ya taksim ya ölüm, diyerek çýkýlan
yolda,
bizlere
ikisini
birden
yaþattýklarýný...
"Siz çok sevgili kullarým birini istediniz
ama ben size ikisini birden veriyorum"
diyen Kýbrýs tanrýçasýnýn sevgili kullarý
olduðumuzu geç de olsa anladýk iþte…
Burasý nasýl bir yer diye sordunuz mu,
kendi kendinize?
Bunun muhasebesini yaptýnýz mý?
Yapmadýysanýz artýk sonundasýnýz
iþin... Bir kerecik olsun biraz geriye
dönün ve yapýn...
Zamanýnda TMT'nin içinde çalýþanlar...
Tetikçi olarak görevlendirilenler...
Kýbrýs Türk solunu eritmek için o
günlerde baþlayan ve emperyalizmin
iþbirlikçisi Denktaþ'ýn "dava" dediði ve
hala daha devam ettirilmek istediði
mücadelenin neresinde yer aldýnýz?
Sizler, o dönemde Kýbrýslý Türklerin
özgürlüðü için yola çýkanlar...
Etrafýnýza bir bakýn...
Verdiðiniz mücadele bunun için miydi?
Kýbrýslýtürkler ve Kýbrýslýrumlar
böylesi, bir yaþam için mi öldünüz,
öldürdünüz?
Kýbrýslýrumlar
adanýn
yarýnsý
kaybettiler…
Türklerse yaptýklarý hizmetler
karþýlýðýnda puanlar aldýlar yerine…
Bir cinayet kaç puan tutar diye
sormadýlar ama…
Bir ev, arsa vesaire vesaire…
Baþkasýnýn koçanlý malýnda oturmak
bizlere mutluluk vermiþ olmalý ki, hýrsýzlýk
malý kaybetmek istemiyoruz, sahibine
geri vermeye de niyetimiz yok…
Mutluluk, refah istiyordunuz Kýbrýs
Türk toplumu için, deðil mi?
Toplumunuz mutlu mu, refah içinde
mi?
Kaçýnýzýn evlatlarý buralarda kaldý?
Kaçýnýz evlatlarýndan da önce göçüp
gitti bu diyarlardan?
Mezarlarýna "iskan maðduru" diye
yazdýranlar sizler deðil misiniz?
***
Bir de diðer tarafa bakýn...
Saltanat sürenlere...
Sizleri hep kinler yoðurtan iþbirlikçi
tayfasýna bakýn…
Nazým Hikmet'in dediði gibi siz
"savaþtan önce Kartal'da bahçývandýnýz,
savaþtan sonrea daahçývan…"
Sizin savaþýnýz deðildi aslýnda bu…
Kurtuluþ
savaþý
olmadýðý
kurtulduðunuzu söyledikleri andan
itibaren asimilasyon ve entegrasyon
söylemlerine
kapýlarak
yok
edilmektesiniz buralarda…
Bankalardaki
Kýbrýs
Lirasý
birikimlerinizi elinizden kim aldý?
Türk Lirasý
kullanmak isteyip
istemediðiniz sizlere soruldu mu?
Onlarý bile hortumladýlar...
Yaþadýðýnýz topraklar üzerinde böyle
büyük bir vurgun yapýldý mý daha
önceleri?
Ýçleri açýlanlar, bu hortumlanan
bankalarýn kurdelelerini keserken
durumunuzdan üzüntü duydular mý?
Yýllarca omuzlarýnýzda taþýdýklarýnýz
saltanatlarýný sürdürürken sizin
çocuklarýnýza her gün "casus", "hain"
demelerini içinize sindirebiliyor
musunuz?
***
Burasý nasýl bir diyar?
Özgürlük savaþçýsýydýnýz maden
neden esarete boyun eðdiniz ve eðmeye
devam ediyorsunuz sessizliðinizle?

Güneyde 10 bin 559 diðer
AB vatandaþý da oy kullanacak
Avrupa
Parlamentosu
(AP)
seçimlerinde Güney Kýbrýs'ta oy
kullanacak diðer AB üyesi ülkelerin
vatandaþlarýnýn sayýsý 10 bin 559 olarak
açýklandý. Alithia ve diðer gazeteler, 26
Mayýs Pazar günü gerçekleþtirilecek AP
seçimlerinde Güney Kýbrýs'ta oy
kullanacak diðer AB üyesi ülke
vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 10 bin 559
olduðunu yazdýlar.
Gazete, Güney Kýbrýs'ta oy kullanacak
diðer AB üyesi ülke vatandaþlarýnda
baþý 5 bin 743 kiþiyle Yunanistan'ýn
çektiðini, ardýndan sýrasýyla bin 572
kiþiyle Bulgaristan, 1433'le Romanya,
1319'la Ýngiltere ve 144'le Polonya
vatandaþlarýnýn geldiðini belirtti.

Mehmet Levent
mehmetlevent1946@gmail.com

MADEM 10 GÜN
BEKLEYECEKTÝK NEYDÝ
O ACELENÝZ?

Öte yandan Politis gazetesi, AP
seçimlerinin sonuçlarýna yönelik
yayýmladýðý bir ankete göre, altýncý
sýradaki milletvekili sandalyesi için
ELAM, Vatandaþlar Ýttifaký-Çevreciler ve
EDEK arasýndaki mücadelenin
sürdüðünü yazdý.

Virajý alamadý devrildi...

Maðusa'daki kazada 3 yaralý
Dün öðlen saat 15:40 sýralarýnda,
Gazimaðusa'da Erdoðan Acar Caddesi
üzerinde, Bekir Baran (E-21),
yönetimindeki ZLS 476 plakalý salon araç
ile batý istikametine doðru dikkatsizce
seyrettiði sýrada saða meyilli viraja
geldiði zaman direksiyon hakimiyetini
kaybederek yolun saðýndan çýkarak
kaldýrým taþlarýna ardýndan da aðaca

Sessizliðin Sesi

çarparak sað yan kýsmý üzerine
devrilmiþtir. Kaza sonucu yaralanan araç
sürücüsü ile ayný araçta yolcu olarak
bulunan Umut Baran (E-17) ve Mert
Cengel (E-19) kaldýrdýklarý Gazimaðusa
Devlet Hastanesi'nde yapýlan
tedavilerinin ardýndan taburcu
olmuþlardýr. Soruþturma devam
etmektedir.

ÝNGÝLÝZ POLÝSÝ KKTC BAYRAÐI SEBEBÝYLE ÖZÜR DÝLEDÝ
Londra Metropolitan Polisi Teþkilatý'nýn (MET), 17 Haziran 2018'de Londra'nýn Enfield
bölgesinde gerçekleþtirilen "Donkey Lane" isimli festivalde asýlan KKTC bayaðýnýn
yer aldýðý bir fotoðrafa, teþkilatýn internet sitesinde yer vermesinden ötürü özür
dilediði bildirildi. Alithia ve diðer gazeteler, 17 Haziran 2018'de Londra'nýn Enfiled
bölgesinde gerçekleþtirilen bir Kýbrýslý Türk festivalinde, "Metropolitan Türk Polis
Derneði" üyeleri tarafýnda kurulan bir standa Türkiye ve KKTC bayraklarýnýn
asýldýðýný ve söz konusu standýn fotoðrafýnýn Metropolitan Enfield Polis teþkilatýnýn
internet sitesinde yer aldýðýný yazdý. Habere göre, söz konusu fotoðraf sebebiyle
gelen tepkilerin ardýndan Londra Metropolitan Polis Teþkilatýndan yapýlan
açýklamada özür dilenerek, bölgesel personelin görev sýrasýnda söz konusu bayraðýn
kullanýmý konusunda bilgilendirilmesi gerektiði vurgulandý.

Hükümeti kurma görevini alana kadar canýný
yedi!
Yalnýz o deðil…
UBP'nin bütün tayfasý.
Yattýlar kalktýlar Akýncý'ya yüklendiler!
Yok ülkeye boþu boþuna zaman kaybettiriyor!
Yok hükümetin kurulmasýný kasten
geciktiriyor!
Yok bilmem ne!
***
Ne istiyorlardý yani?
Akýncý meclisteki hiçbir parti ile görüþmeden,
hiçbirinin niyetini anlamadan…
Tatar'ý saraya davet etmesini mi?
Oldu olacak, Erhürman'ýn hükümetin istifasýný
sunmak üzere Akýncý tarafýndan kabul edildiði
anda…
Tatar'ý da çaðýrsalardý saraya!
Akýncý bir tarafýna Erhürman'ý alsaydý, bir
tarafýna Tatar'ý…
Sað eliyle Erhürman'dan hükümetin istifasýný
alýrken…
Sol eliyle de Tatar'a yeni hükümeti kurma
görevini verseydi!
O zaman ülkeye bir dakika bile kaybettirilmiþ,
hükümetin kurulmasý kasten hiç geciktirilmiþ
olmazdý deðil mi?
Bu muydu UBP'nin anlý þanlý
"politikacýlarýnýn" istediði?!
***
Akýncý'dan görevi alan Tatar, yýllarýn muradýna
erdi!
Ve sanki da baþý göðe ermiþ, sanki da þahmýþ
da þahmaran olacakmýþ gibi…
"10 günde bu iþi bitiririm" deyiverdi!
Kendilerine görevi vermeye gecikti diye
Akýncý'yý tefe koyup çalmadýklarý kaldý bir!
Akýncý 3 günde görevi verdi.
"Kasten geciktiriyor" oldu!
Kendisi kurmaya 10 gün istiyor!
Ama buna lâf eden, gecikme arayan yok!
***
Ne bu KKTC, ne de bu korsan toprak parçasý
üstünde yaþayan Kýbrýslýtürkler UBP'nin zerre
kadar bir hayrýný görmediler bugüne dek.
Ne var ki gelenler de gideni aratýnca…
Iþýklar içinde uyusun, sevgili ciðerci Ahmet'in
dediðine geldik.
"Fasulyanýn yahnisi gitti geldi aynisi" oldu!
***
Tatar'ýn "10 günde hükümeti kurarýz" söylemi,
yýllar önce dinlediðim bir fýkrayý getirdi aklýma.
Bu stresli günlerde küçük bir tebessüm
yaratabilirsek o da kâr…
Dünyalý karý-koca astronot, uzayda uzaylýlar
tarafýndan yakalanmýþlar…
Uzaylý komutan kendilerinin uzayda nasýl
çoðaldýklarýný göstermek için onlarý bir makinenin
önüne götürmüþ. Bir düðmeye basýp çalýþtýrmýþ
makineyi. Sonra iki üç düðme daha… Ve
çekmeceyi çekerek içinden bir uzaylý çýkarmýþ!
Ýþte" demiþ, "Biz böyle çoðalýrýz, siz nasýl
çoðalýrsýnýz?"
Astronot sözle anlatmýþ ama anlamamýþ uzaylý.
"Olmaz" demiþ, "Göstereceksiniz"…
Çaresiz soyunup faaliyete geçmiþ astronotlar.
Ýliþkinin sonuna doðru erkek iyice hýzlanýp
bitirmiþ. Birkaç dakika bekleyip sormuþ uzaylý.
"Hani nerde dünyalý çocuk?"
Astronot "Dokuz ay on gün sonra gelecek"
deyince, uzaylý þaþýrmýþ:
"E madem 9 ay bekleyecektiniz, neydi o
aceleniz sonuna doðru?!"
***
Madem 10 gün bekleyecektik, neydi o aceleniz
sayýn Tatar?
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Onuncu köy
KUKLALARA HATIRLATMA ZAMANI
n Bumin Bezmen
Kovulmadan býkmadýlar, usanmadýlar!
CTP, hükümet,devlet iktidar, adlý komedi
tiyatrosundan sömürgeciler tarafýndan bir
kez daha kovuldu…
UBP bildiðiniz UBP deðil deyip halkýný
ve partililerini kandýran MAT'dan
sonra,seçim gecesi seçimi hazin bir þekilde
kaybedip,gazetecilerin önüne aðlamaklý
þekilde çýkýp, yarýndan tezi yok
sokaklardayýz,deyip koltuða balýklama
atlayan Tufan a kadar hep ikiyüzlü bir
siyaset yapmadan vazgeçemiyor, partide
alýþkanlýk yapmýþ adeta!
Tufan çok iyi insanmýþ, çok
donanýmlýymýþ, da kýymetini bilememiþler,
yazýk olmuþ, duyan da sanacak ki Tufan
uzaydan geldi hiçbir þeyden haberi
yok,burayý sömürgecilerin yönettiðini
bilmiyor, o koltukta oturmanýn senaryo
gereði olduðundan haberi yok!
Sömürgecilerin yazdýðý bu senaryoda rol
alan tüm siyasilerden Tufanýn hiçbir farký
yok, senarist istediði figürana dilediði rolü
verir,kabul veya reddetmek onun elinde,o
figüran olmayý kabullendi, rolünü
beðenerek oynadý,vadesi doldu çünkü
oyunda rol almayý bekleyen sýradakiler var!
Tufan herkesten farklý olmayý
isteseydi,Cran-Montana öncesi emir ve
talimat almak için diðerleri gibi sýraya

girmezdi, Afrika sömürgeciler tarafýndan
taþlanýrken,gazeteciler linç edilmek
istenirken meydana çýkar,göðsünü siper
ederdi, çözümden baþka birþeyin bu
toplumu kurtaramayacaðýný savunur,14
aydýr güneye geçmedim diye övünmezdi…
Ara bölgede bir sendikacýmýzýn
tükeniyoruz haykýrýþlarýna gerçekleri
saklayarak cevap vermezdi!
Eh kýymetini bilemedik iddiasý
meselesine de gelince onu da artýk
müsadenizleTürkiye'yi çok seviyorum
gerekirse onun için canýmý bile veririm
dediði ikinci vataný Ankara'ya sorsun, bize
deðil!
Sahte Solcularýn Düþtüðü Acýnacak
Halleri!
Sömürge idaresi bir kere daha sahte
solcularýn altýndaki koltuklarý çekip aldý,ben
ne istersem o olur dedi, her zaman olduðu
gibi!
Sahte solcularýn koltuk meraklarýný zaten
2003 yýlýndan beri sömürgeciler iyi
çözmüþler,hatta onlarýn bu koltuk aþklarýn
iyi bildiklerinden UBP ile bile ortaklýk
yaptýrmýþlardý.
Her defasýnda kaybeden Kýbrýslý Türkler,
kazanan sömürgeciler olacak,ta ki halký
düþünen aklý baþýnda liderlik yapacak
birinin çýkýp da Akýncýnýn aksine sýðýnacak
tek limanýmýz Kýbrýs Cumhuriyeti'dir diyene

kadar!
SAHÝP OLDUKLARININ
KIYMETÝNÝ BÝLEMEYEN
BÝR TOPLUM !
Kim diye soracak olursanýz,elbette
Kýbrýslý Türkler, hepsinin ellerinde AB
yurttaþlýðý ve kimliði ama benim bunlarla
ne haklarým var farkýnda deðiller…
Sömürge yönetiminin kuklasý siyasiler
sayesinde bu haklarýný aramayý adeta
unuttular!
Türkiye'nin, Rusya'nýn zenginlerinin 5
milyon euro vererek satýn almaða
çalýþtýklarý vatandaþlýklara sahip
olduklarýnýn artýk farkýna varmalýlar!
26 Mayýs'taki AB parlamento seçimleri
Kýbrýslý Türkler için çok büyük bir fýrsat,
bu adadaki varlýðýmýzý AB'nin bir parçasý
olduðumuzu ispat etmenin tam
zamaný,bizim sömürgecilerle iþbirliði
içinde bizleri karanlýklara yönlendirmeye
çalýþan siyasilerimize verilecek en güzel
dersin zamaný… Artýk aldatmacalarýndan,
ikiyüzlülüklerinden, iþbirlikçiliklerinden
býktýðýmýz, usandýðýmýz Tufanlara
Serdarlara Tatarlara Kudretlere Cemallara
bunlarý hatýrlatma zamaný…
Vede Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kurucu
ortaðý olduðumuzu KC'yi Rum devleti
haline getiren Rum egemenlere
hatýrlatmanýn da tamda sýrasý!

PLANLAYAMAMA
n Merter Refikoglu
15 madde ile son hükümetin planlama
açýsýndan notu:
1- 5 yýlda bir revize edilmesi yasal
zorunluluk olan Lefkoþa Ýmar Planý
çalýþmalarý 1 yýl önce bitirilmiþ olmasýna
raðmen yürürlüðe sokulmadý.
2- Beyarmudu imar planý bitmesine raðmen
yürürlüðe sokulmadý.
3- Maðusa Ýmar Planý çalýþmalarý baþladý,
Emirname yayýnlanmasýnda büyük
yanlýþlýklar yapýldý, bu yetmedi Emirname
Müteahhitlerin isteði ile deðiþtirildi.
Müteahhitler Birliði'nin Maðusa'ya memur
atamasý son damla idi.
4- Baðlýköy Emirnamesi bitmiþ olmasýna
raðmen yayýnlanmadý.
5- Karpaz'da mahkeme kararý ile kapatýlan
iþletmelerin yanýnda ayný durumda olan
iþletmelere dokunulmadý.
6- Serdar Bey'in arazi kiralamalarý her
zamanki gibi devam etti.
7- Geçen Hükümet döneminde uygunsuz
bir þekilde hazýrlanan kent parklarý bu
hükümette de ayný þekilde devam etti.
8- Eski eserler yýkýlmaya devam etti.
9- Bazý belediyelerin þehirlerimize verdiði
zararlara bu hükümetimiz de bir þey
yapmadý
10- Geçen hükümetler kadar olmasa da
kamu arazilerinin peþkeþine devam edildi.
11- Þehir Planlama Dairesi'nin bazý hukuk
dýþý çalýþmalarý devam etti.
12- Sel baskýnlarý artarak devam etti.
13- Trafik kazalarý artarak devam etti.
14- Doðal ortamlara müdahaleler artarak
devam etti.
15- Sadece kendilerini düþünüp, kamuyu
düþünmeyen çýkar çevreleri ile beraber
hareket edildi.
Yani bu hükümetimizin, geçmiþ
hükümetlerden planlama açýsýndan bir
farký olmadý maalesef. Yeni gelecek
hükümetin de planlama açýsýndan iyi
þeyler yapacaðýna dair bir inancýmýz yok.
Mücadele etmeye devam edeceðiz.
Deðiþecek olan tek þey geçen hükümette
bize kýzanlar bizi alkýþlamaya, geçen
hükümet bizi alkýþlayanlar da bize kýzmaya
baþlayacak.

KARÝKATÜR
DAVASINDA KARAR
Ýsmail Iþýlsoy
Yazar Rýfat Ilgaz, cumhurbaþkanýna
hakaretten üç yýl,
Mýsýr Kralý ve Ýran Þahý'na hakaretten
yedi ay;
Aziz Nesin de Mýsýr Kralý ve Ýran Þahý'na
yayýn yoluyla hakaretten yedi ay hapis
cezasý aldý.
16 Mayýs 2019-Kuzey Kýbrýs
Afrika Gazetesi yazarlarý Þener Levent
ve Ali Osman Tabak'ýn, Tayyip
Erdoðan'a yayýn yoluyla hakaretle
suçlandýklarý "karikatür" davasýnda
karar okunacak.
***

BÝR ÝMZA BÝR
TAPU BÝR BAHÇE
Feriha Altýok
Birþeyler var eksik
boðuluyor hava
fazla birþeyler var aramýzda
güpegündüz karanlýkta
Týp. ..týp. ..gecenin ödü damlar sabaha
bir köz düþse kaç giz tutuþur
ince bir söz için kaç dil yontulurdu
ne içdökülür ne meram sezilir
bu kargaþada
kimse hatýrlamaz aþk ne anlamda
rüzgâra adanmýþ bir kurbandý
her satýrda sallanýr Tuba dalýnda
ömrüm ,nemelâzým bir kent sanýrdým seni
hâlâ vuruþurum varoþlarýnda.
bir imza bir tapu bir bahçe
ömrüm, hangi yüzünü koysam
dörtkenar hüzün bir çerçeve
unuttum hangi eylülden kalma
baþýmda bu müzmin aðrý
zonkluyor günümü dürüp kaldýrdýkça
yaþlý yaz akþamlarý. ..
bir imza bir tapu bir tarla
bir piþmanlýk yasa
bir duruþluk ar
her gece bir ihtilâl koyarým
yastýðýmýn altýna
sabah kalkarým intihar
her gece bir ihtilâl. ..
F.Altýok.
***

FARK ORTADA

Maðusa meydanýnda toplu iftar...

MESELE ÝSTANBUL DEÐÝL, ABD
Abdullah Köktürk
Bazýlarýnýn anlamadýðý þu? Sorun kimin Ýstanbul Belediye Baþkaný olup olacaðý deðil.
Sorun ABD'nin planlarýnýn yürümesi. Türkiye'nin güneydoðusunda ABD'nin isteklerinin
oluþmasýdýr. ABD hala Erdoðan ile devam etmek istiyor. Baþkasýna bu kadar kýsa sürede
bu sýrlarý veremez. O sebeple vurup kýrýp Erdoðan'a verecekler Ýstanbul'u. Bunu anlayýn
artýk. Siz saf insanlarsýnýz. Karþýnýzda þeytan var. Öyle oyunlar olur ki. Siz bile Yýldýrým'a
vermeyi düþünebilirsiniz.

AKDENÝZ BÝR GÖL DEÐÝLDÝR. TATAR ÝSE KATÝYEN
GERÇEK BÝR BAÞBAKAN OLAMAYACAKTIR!
Þevki Kýralp
Müstakbel Baþbakanýmýz Sayýn Tatar, "Doðu Akdeniz bir Türk gölüdür" demiþ. Aklýma
Demirel'in "göl" hikayesi geldi. Yunan Baþbakan "Ege Yunan gölüdür" dediði zaman
gazeteciler Demirel'e "ne cevap verirsiniz" diye sorar. Demirel "Ege Yunan gölü diðeldir.
Binaenaleyh, Ege Türk gölü de diðeldir. Çünkü Ege göl diðeldir" diye cevap verir.
Müstakbel Baþbakan'ýn gelecek açýklamasýnda "Doðu Akdeniz Türk gölü de deðildir, Yunan
gölü de deðildir, çünkü göl deðildir" demesini beklerim.

Niyazi Perk
Hep merak etmiþimdir;
Türkiye'de makarna ve kömür için
AKP'ye oy verenle, Kuzey Kýbrýs'ta
Türkiye'den para gelsin, bedava arsa,
mevki gelsin diye UBP'ye oy verenlerin
ne farký var?
Ülkesini deðil kendini düþünüp, daha
önce þerefsizlikle suçladýðý AKP ile
birlikte olan Bahçeli ile, mevki için daha
önce yolsuzluklarýný gündeme getirdiði
UBP'ye yanaþan Özersay'ýn ne farký var?
Baþý baðlý diye insan küçümseyenle,
Atatürkçü diye insan küçümseyenin ne
farký var?
Ya da Türkiye'de inanç ve düþünce
özgürlüðü yok diyenlerin, Kýbrýs'ta dini
inancý olan ya da Atatürkçü olanlarý
küçümseyerek yorum yapanlarýn o
zihniyetten ne farký var?
Peki AB seçimlerinde, sýrf Türk olduðu
için bir adaya oy vermeyi planlayanlarla,
sýrf Türk kazanmasýn diye oy verecek
Rumlarýn ne farký var?
Efendim???
Yok deðil mi!
Olsa böyle olmazdýk…

GÜNLÜK
GÜNLÜK

HAVA SICAKLIÐI
ARTACAK
Hava sýcaklýðýnýn önümüzdeki
günlerde 37 dereceye kadar
çýkmasý, hafta sonu ise 4-5
derece düþmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi'nin son
tahminlerine göre, bugünden
itibaren bir haftalýk sürede sýcak
ve nispeten nemli hava kütlesi
etkili olacak. En yüksek hava
sýcaklýðý iç kesimlerde 34 -37,
sahillerde 29 - 32 derece,
Cumartesi ve Pazar günleri 29 32, sahillerde 25 - 28 derece
santigrat dolaylarýnda
seyredecek. Rüzgâr genellikle
Kuzey ve Batý yönlerden orta,
Cumartesi Güney ve Batý
yönlerden orta, zaman zaman
kuvvetli esecek.

SAHTE PARA
TEDAVÜLE
SÜRMEKTEN BÝR KÝÞÝ
TUTUKLANDI
Kalkanlý'da faaliyet gösteren bir
bankada hesabýna yatýrmak için
verdiði paranýn içerisinde bir
adet sahte 100 ABD Dolarý tespit
edilen kiþi tutuklandý.
Polisten yapýlan açýklamada,
önceki gün Kalkanlý'da faaliyet
gösteren bir bankaya müþteri
olarak giren A.M.A.M.A. (E-21),
banka hesabýna yatýrmak için 2
bin 200 ABD Dolarýný görevli
personele verdiði, yapýlan
kontrolde HD 88256527A seri
numaralý bir adet 100'lik ABD
Dolarýnýn sahte olduðunun tespit
edildiði, bahse konu þahsýn
tutuklandýðý kaydedildi.

GÝRNE'DE ELEKTRÝK
KESÝNTÝLERÝ OLACAK
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu,
bugün Girne'de bazý bölgelerde
elektrik kesintileri yapýlacaðýný
duyurdu. K.T. Elektrik Kurumu
Girne amirliðinden verilen bilgiye
göre, aðaç aktarým çalýþmasý
nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaþýk
12.00 saatleri arasýnda; Karakum
Lemar arkasý ve Kaki Ýþ Haný
bölgesinin elektrik enerjisi kesik
olacak. Öte yandan yapýlacak aðaç
budama çalýþmasý nedeniyle ise,
09.00 ile öðleden sonra yaklaþýk
16.00 saatleri arasýnda; Esentepe
Polis Karakolu bölgesi, okullar ve
Esentepe Köyü'nün üst (güney)
bölgesinin elektrik enerjisi kesik
olacak.

GÜZELYURT'TA
ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu
bugün Güzelyurt'ta yapýlacak
çalýþmalardan ötürü bazý
bölgelere elektrik
verilemeyeceðini duyurdu.
Kýb-Tek Güzelyurt Bölge
amirliðinden verilen bilgiye göre,
orta gerilim elektrik þebekesinde
yapýlacak proje çalýþmasý
nedeniyle 09.00 ile öðleden sonra
yaklaþýk 17.00 saatleri arasýnda;
Tamer Özdaþ Yapý Market ve
civarýnýn elektrik enerjisi kesik
olacak.
Öte yandan, orta gerilim elektrik
þebekesinde yapýlacak proje
çalýþmasý nedeniyle 09.00 ile
öðleden sonra yaklaþýk 16.00
saatleri arasýnda; Güzelyurt
Lemar arkasý Doðuþ Tüm
Sitesi'ne elektrik enerjisi
verilemeyecek. Orta gerilim
elektrik þebekesinde yapýlacak
proje çalýþmasý nedeniyle 09.00
ile yaklaþýk 12.00 saatleri
arasýnda; Güzelyurt Kurtuluþ
Ýlkokulu ve çevresi, Alas II Sitesi
ve çevresi, Akçay - Güzelyurt
Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarý
Bostancý ve Yukarý Bostancý Sýnýr
Kapýsý'nýn elektrik enerjisi kesik
olacak.

HAMÝTKÖY 4 SAAT
ELEKTRÝKSÝZ
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu,
bugün orta gerilim elektrik
þebekesinde yapýlacak proje
çalýþmasý nedeniyle Hamitköy'de
bazý bölgelerin 4 saat elektriksiz
kalacaðýný duyurdu.
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'ndan
verilen bilgiye göre, 09.00 ile
öðlen yaklaþýk 13.00 saatleri
arasýnda; Hamitköy mandýralar ve
göçmen evleri civarýnýn elektrik
enerjisi kesik olacak.

UYAN ÖZKER HOCA UYAN,
ÞU DÜNYANIN ÝÞÝNE BAK!

GÜNEYDE SERÝ CÝNAYET…

KIRMIZI GÖLDE BÝR BETON
BLOK DAHA BULUNDU
Güney Kýbrýs'ta iþlenen seri
cinayet olayý kapsamýnda
yürütülen
soruþturma
çerçevesinde dün, Kýrmýzý
Göl'de yapýlan aramalarda bir
beton bloða daha rastlandýðý
bildirildi.
Alithia
gazetesi,
soruþturmada görev yapan
dalgýcýn önceki gün yeniden
göle daldýðýný, fakat beton blok
dýþýnda herhangi bir þey
bulamadýðýný yazdý.

Gazete, beton bloðun
incelenmek üzere gölden
çýkarýldýðýný kaydetti.
Haberde, robot kamerada
dün, teknik bir arýza meydana
geldiði, bu nedenle de arama
çalýþmalarýnýn
dalgýçlar
vasýtasýyla devam ettiði
belirtilirken, Sonar cihazý ile
Ýspanyol kullanýcýsýnýn da,
görevlerini tamamladýklarý için
dün, adadan ayrýldýðý ifade
edildi.

"14 aydýr güneye geçmedim… Avrupa Parlamentosu
seçimlerinde da oy kullanmayacaðým, bizi temsil etmez
seçilecek olanlar" diyen Tufan
Erhürman'ýn hükümet düþtükten
sonra güneye geçip geçmediði
daha basýna düþmedi… Eninde
sonunda geçecek! Artýk sahte
baþbakanlýðý bittiðine göre ilk
fýrsatta gidip McDonalds'dan bir
hamburger yer… Maronit
kahvesinde kahve içer… Baf'a
gidip Baf sakýzý çiðner…
Limasol'da da göðe bakar… "Ey
özgürlük" der… Kim bilir? Belki
McDonalds deðil fýrýn kebabý
yemeye gider… Sahte
baþbakanlýðý bittiðine göre AP
seçimlerinde gidip AKEL'e oy
bile verebilir þimdi! Ne var yani?
Dün dündür, bugün bugündür… Dün CTP'li sahte baþbakan
olanýn bugün AKEL'e oy vermemesi için bir neden yok! Ha
CTP ha AKEL… Tufan Erhürman "Ankara ikinci vatanýmdýr"
diyor, AKEL Genel Sekreteri de Ankara'da Çavuþoðlu'nun
evinde misafir ediliyor… Ankara'nýn taþýna bak, gözlerimin
yaþýna bak, uyan Özker hoca uyan, þu dünyanýn iþine bak!
Uyan Özker hoca… Seni AKEL'ci diye partiden atanlar
AKEL'in býyýklýsý oldular…

GÖZÜNÜZ AYDIN

RUM MÝLYARDER KARAYÝPLERDE
HÝNTKENEVÝRÝNDEN TUTUKLANDI
Karayip adalarýndan Saint
Kitts'e, 1 milyon 160 bin Euro
deðerinde 5 bin adet hintkeneviri
tohumu götürdüðü için
tutuklanan Rum milyarder Alice
David Saint Kitts Baþbakaný
Timothy Haris ve hükümetini
dava edeceðini açýkladý.
Fileleftheros "Ýþadamý Alice
David'i Tutukladýlar" baþlýklý
haberinde 28'den fazla ülkeye
CocaCola ihraç eden LevendisDavid ailesinden, 1 trilyon 600
milyon Euro civarýnda þahsi
serveti bulunan Alice David
isimli Rum milyarderin, Saint
Kitts'de ortaðý Chase Ergen ile

birlikte tutuklandýðýný ve bugün
mahkeme
huzuruna
çýkarýlacaðýný yazdý.
Habere göre ortaðý Ergen ile
birlikte, Saint Kitts'te týbbi
hintkeneviri yetiþtirmek
istediklerini, hintkeneviri
tohumlarýný da bu nedenle
ülkeye
götürdüklerini
söyleyen David basýna yaptýðý
açýklamada, hakkýnda yapýlan
suçlamalar nedeniyle "küçük
diktatör" diye nitelediði Saint
Kitts Baþbakaný Timothy
Haris ve hükümeti hakkýnda
hukuk yoluna baþvuracaðýný
söyledi.

GÜNEYDE YENÝ VATANDAÞLIK
KRÝTERLERÝ YÜRÜRLÜKTE
Güney Kýbrýs tarafýndan
yatýrýmcýlara verilen ve "Altýn
Pasaport" olarak adlandýrýlan
vatandaþlýklarýn verilmesine
iliþkin önceden açýklanan
kriterler resmen yürürlüðe
giriyor.
Fileleftheros gazetesi, Güney
Kýbrýs'ýn uygun olmayan
kiþilere
para
karþýlýðý
vatandaþlýk verdiði iddialar ve
AB'den
gelen
tepkiler
sonrasýnda aldýðý kararlarýn

bugünden itibaren geçerli
olacaðýný aktardý. Habere göre,
sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"
vatandaþlýðý almak isteyen
yabancý yatýrýmcýlarýn 2 milyon
Euro'luk mülk satýn alma, 2
milyon Euro'luk yatýrýmla þirket
kurma veya ortak olma,
belirlenmiþ iki kuruma 75'er bin
Euro zorunlu baðýþta bulunma,
schengen vizesine sahip olma
vs. gibi bazý kriterleri yerine
getirmesi gerekiyor.

GÝRNE'DE BAZI YOLLAR
TRAFÝÐE KAPATILACAK
Girne'de yapýlacak ralli
nedeniyle
bugün
akþamüzerinden itibaren bazý
yollar trafiðe kapatýlacak.
Girne Belediyesi katkýlarýyla
düzenlenen ralli, Cuma günü
baþlayacak ve Pazar günü
tamamlanacak. Cuma günü saat
20.00'de Girne Yat Limaný'ndan
baþlayacak rallinin 1,2 kilometre
uzunluðundaki "Girne Þehir Ýçi
Özel Etabý"na saat 20.45'te
geçilecek.
Girne Belediyesi'nden verilen
bilgiye göre, Girne Þehir Ýçi Özel
Etabý nedeniyle bugün 19.0000.00 ve Cuma günü 14.00-00.00

saatleri arasýnda þu güzergahlar
trafiðe kapatýlacak: "Rocks Otel
önü, Simit Dünyasý, Dallas Büfe
önü, Ersin Aydýn Sokak, Turgut
Tahsin Sokak, Canbolat Sokak
(Bandabuliya önü), Efeler Sokak,
Küp Demir Sokak (Kale yolu çift
kemer yolu) ve Sertaç Savim
Kalabey Sokak."
Rocks Otel karþýsýndaki
belediyeye ait otopark ise yarýn,
cuma ve cumartesi günleri kapalý
olacak. Belediyeden yapýlan
açýklamada, organizasyon
boyunca sürücülerle yayalarýn
trafik iþaret ve iþaretçilerine
uymalarý istendi.

Tatar "Hükümet CTP veya
HP ile kurulacak veya
erken seçime gidilecek"
dedi. Bütün mesele TDP ile
Serdar Denktaþ'tan
kurtulmaktý demek ki…
Hade gözün aydýn Tufan,
gözün aydýn Kudret!
*

ANKARA'DA
Türkiye ve KKTC'nin
kurtarma birliklerinin katýlýmý
ile "Doðal Afetlerde Arama
Kurtarma Tatbikatý"
Ankara'da baþladý.
Ankara'da neyi arayýp neyi
kurtaracaklar acaba?
*

HADDÝNÝ BÝLMEK
Ersin Tatar, TDP heyeti ile
görüþtükten sonra neden
"Herkes haddini bilmeli"
dedi? Cemal Hoca haddini
mi aþtý acaba?
*

FAÞÝSTLER
Ýyi Parti, Yeniçað yazarý
Yavuz Selim Demirað'a
saldýranlarýn serbest
býrakýlmasýna tepki
göstermiþ ve saldýrýnýn
arkasýndakilerin
bulunmasýný istemiþ.
Türkiye'de karþý çýktýklarý
saldýrýlarýn benzerleri
Kýbrýs'ýn kuzeyinde olunca
destekleyen faþistlerden
ne TC'ye hayýr gelir ne
KKTC'ye…
*

CEHALETÝN ÝKTÝDARI
Ýstanbul'da açlýk grevindeki
yakýnlarý için açýklama
yaparken gözaltýna alýnan
3 kadýn için ifade
tutanaðýna 'cahil' yazýldý.
Cehaletin iktidarý gözaltýna
aldýðý kadýnlara "cahil"
diyor. Sevsinler…

“Týrnak”...
"Þimdi bir yenisi denenecek.
Devlet taklidi yapan bu yapýda
mevcut düzene toslayan kadar
onca yaþanmýþý, yeniden ve
yeniden tekrarlayacaðýz. Farklý
sonuçlar bekleyerek!"
Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)
"Herkes bakan olmak istiyor
yeni hükümet döneminde!
Bakan olmayýnca adam yerine
konulmayan bir ruh hali var
çünkü ülke genelinde…
Ekonomi ayaklar altýnda,
maaþlar ödenecek mi,
ödenmeyecek mi, hasýraltý
edilen sorunlara nasýl çözüm
üretilecek bunlar çok da
kimsenin umurunda deðil!"
Levent ÖZADAM (Haberci)
"Yýllarýn sorunu olan birçok
sýkýntýyla boðuþuyoruz,
neredeyse o sorunlara çözüm
bulunabileceði konusunda
ümidimiz de yok… Peki
sorarým size, yeni hükümet
göreve gelecek ve sihirli
deðneði dokundurmasýyla
birlikte birçok sorun
çözülecek mi? Hiç de öyle
olmayacak… O kadar çok ve
çoðu kronikleþmiþ
sorunumuz var ki, insan
bunlarýn çözüleceðine
inanmýyor."
Ali BATURAY
(Kýbrýs)

Günün Kahramaný

AFRÝKA'NIN
DOSTLARI
Recep Akdað'ýn
"Mahkum olmalarý için
þahsen gerekeni
yapacaðým" talimatý ile
açýlan karikatür
davasýnda karar
okunuyor… 9 aydýr bizi
mahkemede yalnýz
býrakmayan, mahkeme
salonunu dolduran, "Her
Perþembe"sini Afrika ile
dayanýþmaya ayýran Afrika dostlarý bu
davanýn kahramanýdýr… Avukatlarýmýz Mine Atlý
ve Tacan Reynar davayý gönüllü üstlendi, her
Perþembe davalara gelen dostlarýmýz gönüllü
geldi, Afrika'dan "Kýbrýs Türk halký adýna"
þikayetçi olan TC Elçisi Derya Kanbay ise
mahkemede ifade vermeye gelmedi…
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dünya kazan, devrim kepçe

GÖR DUY
DUY KONUÞ
KONUÞ
GÖR

Aziz Þah

55 SENEDE AKIL
GOMADIK!
Kýbrýs Cumhuriyeti 1980'lerden beridir
doðalgaz konusunda "egemenlik alaný"ný ilmek
ilmek ördü…
Deniz hukuku, gümrük hukuku, münhasýr
bölge…
Bircik bircik anlaþmalarý imzaladý!
Papaz'ýn çocuklarý yaptý bunlarý…
TAK'ýn haberlerinde "Tek taraflý ilan edilen
Münhasýr Ekonomik Bölge" diye yazar. Ýþte tek
taraflý dedikleri o bölgede TC ve Kýbrýslý Türkler
dýþýnda bütün dünyanýn imzasý var…
Bugün Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tek yaptýrým
gücü bu uluslararasý anlaþmalardýr…
Önce Papaz, sonra Papaz'ýn çocuklarý ne yaptý
ne etti kendi toplumunu uluslararasý hukukun
meþruiyet alanýnýn içinde tuttu…
Bir hukukçu olan Denktaþ ise
ömrünü bizi hukukun dýþýna
atmak için harcadý…
Makarios'un çocuklarý Ýncil'e
deðil uluslararasý hukuka sarýldý.
Atatürk'ün çocuklarý 1974'ten
beri, Denktaþ ise ezelden beri bizi
uluslararasý hukukun dýþýna
savurdu…
Bu yüzden Türk gemileri yuroyuro dönüyor
Akdeniz'de ama ne yapacaklarýný bilmiyorlar…
Allah'ýn Papaz'ýnýn ve Papaz'ýn öðrencisi
siyasetçilerin akýl ettiklerini hiçbiri akýl
edemedi…
Bugün bir doðalgaz savaþý henüz
baþlamamýþsa bunu imzalanan bu anlaþmalara
borçluyuz…
O kadar çok anlaþmaya imza koydu ki Kýbrýs
Cumhuriyeti, bölgedeki ve uluslararasý
ölçekteki kilit devletleri Doðu Akdeniz'deki
Kýbrýs saçýna düðüm etti…
Arapsaçý deðildir bu, Kýbrýssaçýdýr!
Eðer bu anlaþmalar imzalanmamýþ olsaydý þu
an olabilecekleri kestiremiyorum…
Erdoðan'ýn, Çavuþoðlu'nun, Damat Berat'ýn
hamaset ve þovenizmden baþka hiçbir anlamý
olmayan konuþmalarýndan býkmýþ usanmýþ iki
Kýbrýslýtürkün tartýþmasýna denk geldim
Bandabuliya'da…
-En azýndan AB Türkiye karþýsýnda
doðalgazdaki hakkýmýzý koruyor, dedi adam…
AB deðil koruyan!
Kýbrýs Cumhuriyeti'nin akýl edip imzaladýðý
anlaþmalardýr koruyan…
Zamanýnda da Makarios Kýbrýs'ý meþru bir
alana sokmak istediðinde "Baðlantýsýzlar
Hareketi"ne sarýlmýþtý…
Makarios 1955'te Baðlantýsýzlar Hareketi ile
Bandung'ta tanýþtý. 1960'ta Cumhuriyet kuruldu.
Cumhurbaþkaný yardýmcýsý Dr. Fazýl Küçük,
Makarios 1961'de Belgrad'daki zirveye
katýlacaðýnda "Baðlantýsýzlar Hareketi"ni
"komünist bir yapý" olarak gördüðünü
söyledi…
Belgrad'a gitmek isteyen Makarios'un
seyahatini veto etti ve "Kýbrýs'ýn NATO içinde
olmasýnýn faydalý olacaðýný" söyledi Doktor…
1964'te ise NATO'cu Doktor NATO
karþýtlarýnýn paktý olan hareketin Kahire'deki
zirvesine mektup göndererek Makarios'u
engellemeye çalýþtý.
Türk Kýbrýslýlar olarak 1964'te Doktor'un bu
hareketiyle dünyanýn dýþýnda kaldýk. 55 senedir
de dünya ile bütünleþmeye çalýþýrýz…
50'lerde ve 60'larda Kýbrýs'a destek veren
Baðlantýsýz ülkelere düþmandý Kýbrýs Türk
Liderliði. Bugün ise Kýbrýs Cumhuriyeti'nin
imzaladýðý uluslararasý anlaþmalarýn manasýný
anlamaktan aciz…
55 senedir kafa ayný kafa…
55 senedir dünyaya baðlanamadýk çünkü
hatlar kesik!
Bugün Kýbrýs'ýn etrafýnda uluslararasý
anlaþmalarýn saðladýðý denge de geçicidir.
Daha dün Türkiye'nin karþýsýnda "Ben
Kýbrýslýyým" diyordu Avrupa Komisyonu
Baþkaný Juncker…
Bugün ABD, Almanya ve Ýngiltere Türkiye'ye
destek çýkýyor…
Ýngiliz emperyalizmi uluslararasý anlaþmalarý
grileþtiren laflar etmeye baþladý bile!
Juncker "Ben Kýbrýslýyým" dediðinde "Aðam
bizimle eðlenir" diye yazmýþtým. Akýl gomazsak
daha çok eðlenirler…

ALO AFRÝKA HATTI
YOLSUZLUK DOSYALARI NE
OLACAK ÞÝMDÝ?

DONÖR SÜHEYLA OSMANOÐLU’NDAN
ÝKÝNCÝ KEZ YARDIM ELÝ
Donör Süheyla Osmanoðlu,
Almanya'da
kanserle
mücadele eden yetiþkin bir
hastaya ikinci kez yardým eli
uzattý.
Donör Süheyla Osmanoðlu,
önceki gün yaptýðý lenfosit
baðýþýyla yeniden örnek bir
davranýþta bulundu. Kemal
Saraçoðlu Lösemili Çocuklar
ve Kanserle Savaþ Vakfýndan
verilen bilgiye göre, donör
arþivine geçen yýl bir miktar
tükürük örneði vererek kayýt
yaptýran Süheyla Osmanoðlu,
kanserle mücadele eden ve
Almanya'da tedavi gören bir
kadýn hastaya, 9 ay önce kök
hücre baðýþýnda bulunmuþtu.
Donör Süheyla Osmanoðlu,

hastasýnýn baðýþýklýk sistemini
güçlendirmek adýna önceki
gün de lenfosit baðýþýnda
bulundu.
Süheyla
Osmanoðlu,
tamamen gönüllü olarak,
kanserle mücadele eden
hastasýna ikinci kez yardým eli
uzatarak bir kez daha büyük
bir duyarlýlýk örneði göstermiþ
oldu.
Kemal Saraçoðlu Vakfý
Koordinatör Yardýmcýsý
Servet Özeralp'in yaptýðý
açýklamada, Donör Süheyla
Osmanoðlu'na, hiç tereddüt
etmeden lenfosit baðýþýný
kabul ederek, ikinci kez el
uzattýðý için teþekkürlerini
iletti.

SOL HAREKET: HÜKÜMETLERÝN HÜSRANLA
SONUÇLANMASININ NEDENÝ ÝKTÝDAR OLAMAMAK
Sol Hareket, yýllardýr
denenen farklý hükümet
modellerinin hepsinin de
hüsranla sonuçlandýðýný
savunarak, bunun temel
nedeninin iktidar olamamak ve
kendi kendini yönetememek
olduðunu iddia etti.
Sol Hareket adýna açýklama
yapan Abdullah Korkmazhan,
"4'lü koalisyon hükümetinin
menfaat ve çýkar üzerine
kurulduðunu ve daðýlmasýnýn
beklenen bir geliþme
olduðunu, verilen hiçbir sözün
yerine getirilmediðini ve
aylarca toplumla alay
edildiðini"
savundu.
Korkmazhan, hükümetin 14

aylýk süresinde ekonomik
krizin,
yoksulluðun,
enflasyonun, her türlü
eþitsizlik ve sömürünün,
belirsizlik ve göçün daha da
derinleþtiðini iddia etti.
UBP
önderliðinde
kurulacak yeni hükümetin
"yeni bir yaðma ve talan
döneminin
baþlangýcý
olacaðýný" öne süren
Korkmazhan, "kamusal
varlýklarýn ve toplumsal
özgürlüklerin tehdit altýnda
olduðunu,
tüm emek,
demokrasi ve barýþ güçlerinin
ortak bir program ve strateji
temelinde bir araya gelmesini
þart olduðunu" kaydetti.

DERE YATAKLARINDAKÝ SIKINTILARLA
ÝLGÝLÝ AKINCI'YA SUNUM
Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý'nýn isteði üzerine Harita
Dairesi Müdürü Ahmet
Alemdar, ülkede yaþanan son
sel felaketlerinden sonra dere
yataklarýndaki sýkýntýlý
noktalarla
ilgili
Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý'ya sunum yaptý.
Cumhurbaþkanlýðý'ndan
yapýlan açýklamaya göre,
sunumda hava fotoðraflarýyla
dere
yataklarýndaki
týkanýklýklar ve mevcut

menfezlerdeki yetersizlikler
ayrýntýlarý
ile
Cumhurbaþkaný'na sunulurken, bu sýkýntýlarýn neden
olduðu birikintiler de
gösterildi.
Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý, "Can ve mal
kayýplarýna neden olan
felaketlerden ders çýkarmak,
bunlarý unutmamak ve
tekrarlanmamasý için gerekli
önlemleri zamanýnda almak
zorundayýz" dedi.

Arkadaþýmýz Hüseyin Yalyalý, sosyal medyada
hükümetin istifasýyla ilgili bir paylaþýmda
bulundu. Ýroni aðýrlýklý bu paylaþým þöyle:
"Binlerce yolsuzluk dosyasý tam dava aþamasýnda,
temiz toplum için tam gaz yürünürken gel de
hükümeti boz. Þimdi ne olacak bu yolsuzluk
dosyalarý. Vallahi çok ama çok üzüldüm... Tam da
çalýþýp yapýyorlardý. Yolsuzluklar devam etsin diye
Prens Þerdar Tektaþ beyefendi aleyhine hem den
nereden çýkarmýþsa tüm Kýbrýslýtürklerin Türkiye
sevdalýsý olduðunu ilan ettikten hemen sonra baþlatýlan
karalamayla tüm yolsuzluklarýn araþtýrýlmasýný yarým
kalacak. Türkiye kendini istemiyormuþ yalanýnýn
uydurmuþlar birileri de hangi Türkiye diye kimse
sormamýþ. Hangi Türkiye sevmiyormuþ Tektaþ
beyefendiyi. Zinhar üzüldüm çok üzüldüm hatta
inanýn üzüntümden çoraplarý çýkardým da ancak öyle
uyabildim bir lokma koca gecede. Tektaþ beyefendi
milleti (yok caným nereden çýktý millet) insanlarý geri
zekalý yerine koyum artýk ayyuka çýkmýþ AKP
Türkiye'sinin kendisini istememesini bir tek kendi mi
bilmiyor ayýp gerçekten buna bir defa daha ve daha
çok üzüldüm. Hatta ezim ezip ezildim. Bazen top gider
ve oyun biter. Herkes mahalleye evine gider.
Saygýdeðer Tektaþ beyimiz senin için deniz bitti hadi
mahalleye."

MERAK BU YA…
Ýsmi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzýn
gönderdiði mesaj þöyle:
"Ben bir vatandaþ olarak merak ediyorum. Þimdi
hükümet bozuldu. Hükümete gelmeden önce propaganda yaparken verilen sözler vardý. Bunlarýn hiçbiri
yerine getirilmedi. Dahasý hükümete gelirken Afrika
gazetesi saldýrýya uðradý ancak demokrasiden, insan
haklarýndan dem vuran hükümettekiler tek kelime
etmediler. Ne kýnadýlar ne de sevindiklerini açýkladýlar.
Ama bir maçta iki seyirci arasýndaki kavgaya yorum
yaptýlar. Anayasadan yasalardan söz ettiler… Saldýrýyý
yapan altý kiþiyi mahkeme kararýna raðmen siyasi
güçle kurtardýlar. Aranan dokuz kiþinin isimleri
bilinmesine raðmen bir türlü izlerine rastlanmadý
ancak polisin kendisine baðlý olduðunu söyleyen ve
Türkiye'yi canýndan çok sevdiðini ilan eden
Erhürman, bu konuda taþ kesildi. Ve merakým da þu…
Acaba bu
hükümetçilik
oyunundan önce
BÝZÝM DUVAR
ev sonrasýnda
yaptýklarý
hakkýnda hangi
bahanelere
baþvuracaklar
kendilerini
aklamak ve
karþýsýndakileri
kandýrmaya devam
etmek için…"

KIBRIS'TA BÝR
"AFRÝKA" VAR,
AFRÝKA'DA BÝR
KIBRIS YOK

Bizim Mandra
Tatar görevi alýr almaz, UBP'de
bakanlýk kavgasý baþlar. 4'lü koalisyon
istifa eder etmez yeni hükümette
bakanlýk hayali kurmaya baþlayanlar,
kimisi çaktýrmadan, kimisi açýkça
kuyruða
girerler.
Vatandaþlar
"Bunlarýn hepsi da bakan olmak
istiyorlar ama, bilsinler ki kendileri
yeyendir, aslýnda bakan bizleriz" diye
kendi kendine söylenir.

8
Apartman Boþluðu
Halil Karapaþaoðlu
Ýstanbul'da yaþanan
seçim tartýþmalarý…
Ülkemizde de güncelliðini
korumaktadýr…
TC'nin hegemonyasýndan
bu ülke kurtulamadýðý
takdirde de…
Türkiye'de yaþanan olaylar burayý da
etkileyecektir…
CHP'nin devrilmiþ Belediye baþkaný
Ekrem Ýmamoðlu…
Gerek sað kesimleri gerekse sol
kesimleri etkilemiþ…
Erdoðan karþýsýnda, Ýstanbul üzerinden
rejime karþý önemli bir alternatif olarak
durmaktadýr…
***
Ekrem Ýmamoðlu CHP için önemli bir
projedir…
Bir yandan Kemalist söylemleriyle ön
plana çýkýyor…
Diðer yandan dini kimliðini neredeyse
her zaman ifþa ediyor…
O yüzden hem muhafazakâr kesimler
hem de Kemalistler…
Ayný aday etrafýnda toparlanabiliyor…
Bu kesimlerin yanýnda ülkücüler ve
Kürtler de Erdoðan'a karþý yan yana
gelmiþtir…
Bunu toplumsal bir uzlaþý olarak
görmek yanýltýcýdýr…
Ýmamoðlu çatýsý altýnda bir araya gelen
birbirinden farklý siyasal oluþumlar…
Kendi aralarýnda uzlaþmýþ deðillerdir…
Uzlaþtýklarý tek þey Erdoðan rejiminin
artýk sonlanmasý gerektiðidir…
Erdoðan seçimlerin iptaliyle birlikte…
Kendi iktidarýný tehlikeye sokacak lideri
de çýkartmýþ oldu böylece…
Ýmamoðlu'nun tekrardan Ýstanbul
Belediye baþkaný olmasý demek…
Erdoðan rejimin yýkýlacaðý anlamýna
gelmemektedir…
Türkiye'de kurulan diktatörlük ne yazýk
ki seçimlerle ortadan kalkmayacaktýr…
15 Temmuz'dan sonra…
Erdoðan'ýn özellikle Türkiye'yi polis
devletine çevirmiþ olmasý…
Sivil muhafazakârlarý silahlandýrmasý
bunun göstergesidir…
Ýlerde yapýlacak baþkanlýk seçimlerini
kaybetse bile…
Ülkede yarattýðý bu silahlanma rejimi
silah gücüyle tutacaðýnýn göstergesidir…
Kendisine karþý yapýlacak olan her hangi
bir isyaný…
Acýmasýzca bastýracaktýr…
Ne yazýk ki buna karþý, kendisine
muhalif olan gruplarýn bu aþamada
ortaya koyduðu her hangi bir hazýrlýktan
bahsetmek mümkün deðildir…
***
Ekrem Ýmamoðlu, Erdoðan'dan sonra
Türkiye'yi demokratikleþtirecek bir lider
midir?
Erkem Ýmamoðlu'na þu an taþýdýðý
misyonun dýþýnda anlamlar yüklememek
gerekir…
Türkiye'nin doðusunda seçilmiþ
belediye baþkanlarýný görevden alan
zihniyete karþý…
Ne yazýk ki Ýstanbul'a olan duyarlýlýðýn
yarýsý kadar bu kesimler doðudaki
belediyelere duyarlýlýk gösterememiþtir…
Bir ülkede demokrasi sadece siz
maðdur olduðunuz zaman gerekli
deðildir…
Bunun için her þeyden önce ülkede olan
azýnlýklarýn en temel haklarýný tanýmak
gerekmektedir…
Türkiye'deki Kemalist hareket,
Erdoðan'la geçen 17 yýldan ne yazýk ki
hiçbir sonuç çýkaramamýþtýr…
Ülkede seçilmiþ milletvekilleri
hapisteyken…
Seçilmiþ belediye baþkanlarýnýn
ellerinden belediyeler alýnmýþken…
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Ýmamoðlu Türkiye'ye
Demokrasiyi Getirebilir mi?
Bütün bunlara karþý duyarsýz kalmak…
Demokrasi yolculuðunun bir parçasý
olamaz…
Ýmamoðlu'nun ne yazýk ki ne böyle bir
misyonu vardýr ne de teorik olarak böyle
bir yaklaþýmý söz konusudur…
Yýllarca ülkedeki farklý etnik unsurlarý
görmezden gelen bir ideoloji aslýnda
kendi yarattýðý demokrasi anlayýþý içinde
maðdur hale gelmiþtir…
Bunun yüzleþmesi, hesaplaþmasý
yapýlmadan…
Erdoðan Rejimi yýkýlsa dahi…
Bu yeni bir demokrasi yolculuðuna
baþlanýlacak anlamýný taþýmamaktadýr…
Tam tersi…
Kemalizm demokrasi anlayýþýyla
hesaplaþmazsa,
geçmiþiyle
yüzleþmezse…
Erdoðan'dan sonra oluþacak olan rejim
sadece Türkiye'deki Kemalistlerin eski
Türkiye'ye
dönmesiyle
sonuçlanacaktýr…

Tek yapacaklarý þey, muhafazakâr
kesimlerin ileriki yýllarda olasý bir þekilde
iktidara gelmelerini engelleyecek, sert
tedbirler almaktýr…
***
Türkiye'de yeni bir demokrasi anlayýþý
ortaya konmak isteniyorsa…
Ülkedeki Kürt sorunu çözülmeden…
Kürt siyasi mahkûmlar serbest
kalmadan…
Ana dilde eðitim haklarýný tanýmadan
gelmeyecektir…
Mesele sadece Kürtler deðildir…
Ermenileri, Çerkezleri, Romenleri ve
diðer farklý etnik gruplarý da
görmeli…
Onlara da insan hak ve özgürlükleri
teslim edilmelidir…
Bir ülkedeki barýþ ve demokrasi
mücadelesini…
Böyle bir bakýþ açýsý olmadan
yorumlamak…
Hakikatten kaçmak, demek deðil midir?

UBP-YDP GÖRÜÞMESÝ...

ARIKLI: DIÞARDAN DESTEK VEREBÝLÝRÝZ
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný
Ersin Tatar, hükümet kurma çalýþmalarý
kapsamýnda Yeniden Doðuþ Partisi'ni
(YDP) ziyaret ederek, Genel Baþkan Erhan
Arýklý ile görüþtü.
Görüþmeye Tatar'ýn yaný sýra UBP Genel
Sekreteri Hasan Taçoy, milletvekilleri
Özdemir Berova, Dursun Oðuz ve Nazým
Çavuþoðlu katýlýrken, YDP'den ise Genel
Sekreter Turan Büyükyýlmaz, milletvekili
Bertan Zaroðlu, MYK üyeleri Enver
Öztürk ile Eyüp Çatalkaya hazýr bulundu.
Görüþmenin ardýndan Tatar ve Arýklý basýna
açýklamalarda bulundu.

da bu konuyu deðerlendirebileceðini
söylediðini aktardý.
Seçim yasasýnýn mutlaka elden
geçirilmesi gerektiðine dikkat çeken Arýklý,
bununla ilgili ayrý bir çalýþma yapýlacaðýný
belirtti. Herkesin beklediði ve gündemde
olan Halkýn Partisi ve Ulusal Birlik Partisi
koalisyon hükümetinin kurulup
kurulamayacaðýnýn çalýþmasýnýn ise
yarýndan itibaren baþlayabileceði
düþüncesini dile getiren Arýklý, bunun
baþarýsýz olmasý halinde ise diðer formüller
ve kendilerinin önerdiði formüllerin
gündeme gelebileceðini söyledi.

ARIKLI
YDP Genel Baþkaný Erhan Arýklý,
görüþmede Tatar ve heyeti ile hükümet
formüllerini ele aldýklarýný ve YDP olarak
hangi formüle destek verebileceklerini izah
ettiklerini kaydetti.
YDP'nin en baþýndan beri kurulacak
erken seçim hükümetine içerden veya
dýþardan destek verebileceðini söylediðine
dikkat çeken Arýklý, bunu Tatar'a da bir kez
daha ilettiklerini söyledi. Seçim tarihi belli
olmak þartýyla kurulacak her türlü
hükümete içerden veya dýþardan destek
verebileceklerini vurgulayan Arýklý, Tatar'ýn

TATAR
UBP Genel Baþkaný Ersin Tatar da,
bugün
sabahtan
bu
yana
gerçekleþtirdikleri ziyaretlere iþaret ederek,
demokrasi kültürü ve anlayýþý
çerçevesinde
siyasi
partilerle
gerçekleþtirdikleri görüþmelerde çeþitli
görüþ alýþveriþlerinde bulunduklarýný
kaydetti. YDP ile yaptýklarý görüþmede
ülkenin sorunlarýný da ele alýp
konuþtuklarýný ifade eden Tatar, daha
önceki açýklamalarýnda olduðu gibi,
hükümet kurma çalýþmalarýna yönelik üç
alternatif bulunduðunu yineledi.

ÝÞ DURDURMA ÝÞLEMLERÝNDE MÜHÜR VE
GÜVENLÝK ÞERÝDÝ UYGULAMASINA GEÇÝLDÝ
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn
iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirlerini almayan
iþ yerlerine yönelik iþ durdurma
iþlemlerinde mühür ve güvenlik þeridi
uygulamasýna geçtiði açýklandý.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
Müsteþarý Evrim Hýnçal, yaptýðý yazýlý
açýklamada, toplumu derinden üzen iþ
kazalarýnýn en aza indirilmesi ve özellikle iþ
kazalarýnýn en sýk yaþandýðý inþaat
sektöründe iþ saðlýðý ile güvenliði
önlemlerinin alýnmasý amacýyla, görev
süreleri boyunca sistemli çalýþmalar
yaparak planlý teftiþleri arttýrdýklarýný ve
gelen ihbarlarý deðerlendirdiklerini
kaydetti. Hýnçal, yasa çalýþmalarý
kapsamýnda, "Ýnþaat Ýþlerinde Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Tüzüðü" ve "Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Hizmeti Veren Kiþilerin
Sertifikalandýrýlmasý ve Kuruluþlarýn
Yetkilendirilmesi Tüzüðü"nün günün
þartlarýna göre yeniden düzenlenerek
Baþsavcýlýða aktarýldýðýný, "Ýþ Yerlerinde
Risk Deðerlendirmesi Esaslarý Tüzüðü" ve

" Ýþyerlerinin Kýsmen veya Tamamen
Durdurulmasý Tüzüðü" ile ilgili çalýþmalarda
sona gelindiðini kaydetti.
Hýnçal, Çalýþma Dairesi Müdürlüðü
tarafýndan yapýlan iþ yerinde iþ durdurma
iþlemiyle ilgili hem iþverenler, hem
çalýþanlar, hem de vatandaþlar tarafýndan
farkýndalýk yaratýlmasý ve kamuoyu
tarafýndan anlaþýlmasý amacýyla Bakanlýk
tarafýndan yeni bir düzenleme yapýldýðýný
kaydederek, hayata geçirilen yeni
uygulama ile iki ayrý form kullanýlarak
yapýlan iþten durdurma iþleminin bir forma
indirgenerek daha anlaþýlýr ve pratik hale
getirildiðini belirtti.
Hýnçal, Çalýþma Dairesi tarafýndan iþ
saðlýðý ve güvenliði açýsýndan tehlikeli ve
acil durumlarýn olduðu tespit edilen iþ
yerlerine verilen "iþ durdurma formu"
deðiþtirilerek yeniden düzenlendiðini forma
"Duyurunun asýldýðý yerden Çalýþma
Dairesi Müdürlüðü'nün bilgisi ve yazýlý izni
olmadan sökülmesi yasaktýr" ibaresi
eklendiðini anlattý.

YÜKSEK ADLÝYE
KURULU'NDAN ATAMA
KARARLARI
Yüksek Adliye Kurulu, Kaza
Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Musa
Avcýoðlu'nu Kaza Mahkemesi
Baþkanlýðýna, Kaza Mahkemesi
Yargýçlarý Cenkay M. Ýnan ve Vedia
Berkut Barkýn'ý Kaza Mahkemesi
Kýdemli Yargýçlýðýna atadý. Yüksek
Adliye Kurulu'ndan yapýlan duyuruda,
atama kararlarýnýn 14 Mayýs'ta yer alan
toplantýda alýndýðý, atamalarýn 1
Haziran'dan itibaren geçerli olacaðý
kaydedildi.

BELLAPAÝS MÜZÝK
FESTÝVALÝ BAÞLADI
23'üncü Kuzey Kýbrýs Uluslararasý
Bellapais Müzik Festivali,
Cumhurbaþkanlýðý Senfoni
Orkestrasý'nýn konseriyle baþladý.
Cumhurbaþkanlýðý'ndan verilen
bilgiye göre, önceki akþamki gala
konserini Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý ve eþi Meral Akýncý da izledi.
Konserde KKTC Cumhurbaþkanlýðý
Senfoni Orkestrasý, þef Orhun Orhon
yönetiminde Emir Nuhanovic, Linda
Hedlund ve Rüya Taner solistliðinde
Bellapais Manastýrý'nda sahne aldý. 23.
Kuzey Kýbrýs Uluslararasý Bellapais
Müzik Festivali, 21 Haziran'da
tamamlanacak.

GÜNEYDE TURÝST
AKIÞINDA AZALMA
Güney Kýbrýs'a turist akýþýnda bu yýl,
geçen yýla kýyasla yüzde 5-10 oranýnda
azalma olduðu bildirildi. Haravgi
gazetesine göre, Rum Otelciler Birliði
(PASÝKSE) Baþkaný Haris Loizidis, Mart
ayý istatistikleri incelendiðinde turist
akýþýnda küçük bir azalma
görüldüðünü ancak turistleri cezp
etmek için çabalarýna devam
edeceklerini açýkladý. Habere göre,
Loizidis, Ýngiliz turist akýþýnýn Brexit
sürecinden etkilendiðini, Rus
turistlerin de Rusya makamlarýnýn
Türkiye ve Mýsýr'a yaptýklarý
yönlendirmeler nedeniyle Güney
Kýbrýs'ý daha az tercih ettiklerini
kaydetti.

"ESARETTEN
ÖZGÜRLÜÐE" SAHNE
ALIYOR
Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý'nýn 19
Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramý 100'üncü yýl kutlamalarý
kapsamýnda düzenlediði etkinlikler
çerçevesinde, Kýbrýslý Türk Tiyatro
Sanatçýsý Hüseyin Köroðlu ve Þenay
Saçbüker'in rol aldýðý, Tiyatro AÞHK
Sanat Merkezi'nin "Esaretten
Özgürlüðe" isimli oyunu Lefkoþa
Atatürk Kültür Merkezi'nde
sahneleniyor.
Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre,
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
Samsun'a çýkarak baþlattýðý kurtuluþ
mücadelesinin 100'üncü yýlýnda Milli
Eðitim ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan
halka sunulan "Esaretten Özgürlüðe"
isimli oyun bu akþam saat 20:30'da
Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde
sahne alacak.

"TÜKENMÝÞLÝK
KONFERANSI"
Kamu Görevlileri Sendikasý
(Kamusen) "Saðlýk Çalýþanlarýnda
Mesleki Tükenmiþlik ve Vardiyalý
Çalýþmanýn Ruhsal Bedensel ve
Sosyal Etkileri" üzerine konferans
düzenledi. Dr. Burhan Nalbantoðlu
Devlet Hastanesi Thalassemia
Konferans Salonu'ndaki konferansta
Uzm. Klinik Psk. Ayþe Baþel Gökkaya
ve Sosyal Hizmet Uzmaný Barýþ Baþel
konuþmacý olarak söz aldý.
Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan
Kamu-Sen Genel Baþkaný Metin Atan,
Hemþireler haftasý dolayýsýyla ile
böyle bir seminer düzenlediklerini
vurgulayarak þöyle dedi:
"Panelistlerimize bizlere destek
verdikleri için teþekkür ediyorum.
Hemþirelik gerçekten riskleriyle çok
zor bir meslek. Bir çok haklara sahip
olunmasý gereken bir meslek grubu.
Kamu-Sen olarak hemþirelerimize
destek vermek için elimizden geleni
yapýyoruz, yapacaðýz. Sendika olarak
yaptýðýmýz bu tarz seminerlerle her
zaman halk üzerinde bir farkýndalýk
yaratmaya çalýþtýk."
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Posta... Posta... Posta...

Tünel
ALINTI

ARÞÝV

Cahit Çavuþoðlu’nun anýsýna...

SEFÝL HAMAM
BÖCEKLERÝ
Yine kahpelik
yaptýnýz! Mertçe deðil
namertçe dövüþmeyi
tercih ettiniz. Yavuz
Selim Demirað'ýn
kafasýna kafasýna
beyzbol sopalarý ile
giriþtiniz. Hem de 1'e
karþý 7 ile!
Öldüresiye dövüp,
sindirdiðinizi mi
düþünüyorsunuz?
Gerçekleri anlatmayý
býrakýp iktidar
yalakasý olacaðýmýzý
mý hayal
ediyorsunuz?
Haksýzlýklar
karþýsýnda susan
dilsiz þeytanýn
safýnda mý yer
alacaðýmýzý hesap
ediyorsunuz? Sefil
hamam böcekleri!
Yavuz'un kafasýna
indirdiðiniz her
sopada hainliklere
ve hýrsýzlara karþý
mücadele azmimizi
daha da bilediniz...
Biz, gücü, sizler gibi
kemik yalayarak, irili
ufaklý diktatörlerin
önünde secde
ederek, ona buna
yalamalýk yalakalýk
ederek bulmuyoruz.
Türkiye'de baskýlarýn,
hýrsýzlýklarýn,
hainliklerin, itliklerin
son bulmasý için
yazmaya,
konuþmaya devam
edeceðiz. Sizleri
çok gýcýk ediyor ama
haykýrýyorum; her
þey çok güzel
olacak! Bizim
arkamýzda yüce
Tanrý var. Ya sizin?
Ya o kanlý sopalarý
kahpelerin eline
tutuþturanlar, infaz
emrini verenler.
Manukyan, sizin
yanýnýzda onur
abidesi kalýr!..
Ahmet TAKAN
(Yeniçað)

TARÝH 29 EYLÜL 2018
Boðaz Polis Karakolu'nda tutuklu
bulunan soygun zanlýsý 30 yaþýndaki
Ahmet Sarýkýlýç'ýn hücresinde intihar
ettiði ile ilgili polis açýklamasý gözleri
yine gözaltýndaki ölüm olaylarýna
çevirdi… Sarýkýlýç'ýn kendini hücrede
asmak suretiyle hayatýna son verdiði
öne sürüldü…

Gözden kaçmayanlar...
YOLSUZLUK YAPANIN
YANINA KÂR!
Halkýn Partisi hükümet konusunda
ne yapacaðýný 5 buçuk saatlik bir
toplantýda konuþtu. UBP ise 20
dakikalýk bir toplantý yaptý… 5 buçuk
saatin sonunda Kudret Özersay
bütün partilerle görüþmeye hazýrýz
dedi. 20 dakikanýn sonunda UBP
"sorumlu Tatar'dýr, ne isterse
yapsýn" dedi… Ne gerek var 5 buçuk
saat toplantý yapmaya? Bakýn 20
dakikada da karar alýnabiliyormuþ…
UBP'nin 14 dakikada yaptýðý pislikleri
siz 14 ayda soruþturup karara
baðlayamazsýnýz!

DÝPNOT
ABD'de,
dünyanýn en
büyük muadil
ilaç üreticisi
Teva'ya ilaç
fiyatlarýný
þiþirdiði
iddiasýyla dava
açýldý.

Ben giderim
adým kalýr,
Dostlar beni
hatýrlasýn...

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"UBP ile koalisyon kurulma
ihtimali ne kadar varsa,
kurulmama ihtimali de
o kadar vardýr…"
Kudret Özersay
HP

VÝRGÜL...

ÝLKESÝZLÝK ÝLKESÝ
"Daha önce onlarca sayfa hükümet
programlarý ve koalisyon protokolleri
yazýldý ve takvimler konuldu" dedi Kudret
Özersay… Programlar yazýldý da ne
oldu?Özersay da onu söylüyor… Lafla, ilke
salatasýyla, programla gemi yürümüyor;
gemi ilkesizlikle yürüyor diyor…14 ayda
bütün ilkelerine ihanet etmiþ bir "temiz
toplum" partisi bundan sonra program diye
sadece kendi mezar taþýný yazar. Ciklos'ta
ölen 4 gencin de bir gün mutlaka sizden
hesabý sorulacak. Merak etmeyin! Biz
ilkelerimize sadýðýz…

ERDOÐAN'IN
PRENSÝPSÝZ
PRENSLERÝ…

"Temiz toplum, temiz
siyaset ve þeffaflýkUBP'nin
geçmiþten bu yana
savunduðu ilkelerdir.
Prensipte uzlaþýlmayacak
bir konu yok…"
Ersin Tatar (UBP)

"8 Mayýs günü Füsun Hocayý hapishaneye
teslim ettik. Utanýyorum…"
Kiþisel bir yazý ve acýdýr
yazdýklarým. Kiþiselliði ayrý bir
utançtýr benim için...
Her þey gözümüzün önünde
oluyor. Yýllardýr mahkûmiyet
cezalarýyla bilim insanlarý biçiliyor,
öðütülüyor. Ýfade özgürlükleri yok
ediliyor. KHK'larla üniversitelerden
atýlýyorlar ve hayatlarý karartýlýyor,
yargýlanýyorlar.
Hukuk
fakültelerinde
yetiþtirdikleri savcýlar, Barýþ Ýçin
Akademisyenler bildirisinde imzasý
olan hocalarý hakkýnda iddianameler
yazýyor. Mezun ettikleri öðrenciler
hâkim olmuþ; hocalarýný yargýlýyor,
mahkûmiyet kararlarý veriyor.
Barýþ Ýçin Akademisyenler'den
Füsun Üstel hakkýnda mahkûmiyet
kararý verildi. 1 yýl 3 ay hapis cezasý
kararý kesinleþti. Mahkûmiyet kararý
almasýna neden olan ve mahkûm
ettiren avukat benim.
8 Mayýs günü bir meslektaþýmla
birlikte Füsun Hocayý hapishaneye
teslim ettik. Sorumlusu benim,

utanýyorum…
Þimdi, bu mahkûmiyet kararý
davasý açýlmamýþ diðer Barýþ
Akademisyenleri
hakkýndaki
iddianamelerde "emsal karar" kabul
edilecek.
*
21 yýl önce Prof. Dr. Lütfi Duran'ýn
vefatý nedeniyle Cumhuriyet
gazetesinde yazdýðým yazýda
(6.12.1998) kendisinden özür
dilemiþtim: "Sayýn Hocam! Çok özür
dilerim. Oðlunuzu (gazeteci Ragýp
Duran)
hapishaneye
ben
gönderdim. DGM 'deki savunmada
AÝHS'nin 10. Maddesini açýklayýp,
'ifade özgürlüðü demokratik bir
toplumun temel kriterlerinden biridir'
demiþtim. Yargýçlarý ikna edebilir
miydim? Baþaramadým. Mahkûm
ettirdim. Onu cezaevine beraber
uðurlamýþtýk. Hocam, yüzünüze
bakmaya utanýyordum. Elimden
tuttunuz ve bana 'Ülkenin hukuki
rejimini bu hale sokanlar utansýn!'
demiþtiniz. Ülkenin 'hukuk düzenini

Karikatür: cartoonmovement.com

faþist sisteme dönüþtürenlerden'
utanýyorum!"
*
Eðer hukuk fakültelerinde hiçbir
bilimsel makalesi olmasa bile
yüksele yüksele bir þeyler
olanlardan,
sahibinin
sesi
olanlardan, barýþtan yana bilim
insanlarýnýn mahkumiyetlerinden
memnuniyet duyanlardan, KHK ile
atýlanlara oh olsun diyenlerden,
onlarý vatan haini ilan edenlerden,
meslektaþlarý
hakkýnda
iddianameler yazanlardan, yargýsýz
mahkum edenlerdenseniz; bu
yazýnýn muhataplarýsýnýz.
Yaptýklarýnýzdan
utanýn,
utanmalýsýnýz.
Barýþ Ýçin Akademisyenlerden
"sözde akademisyen", bildiriden
"malum bildiri" diye söz edenlerden
misiniz?
Bu ülkenin utanýlasý hukuk
sistemine
hiç
sesini
çýkarmayanlardan mýsýnýz? Yoksa
Barýþ Ýçin Akademisyenler için kýlýný
kýpýrdatmayanlardan mýsýnýz?
Keþke;
hepinizden
özür
dileyebilseydim… Keþke Füsun
Hocayý hapse gönderen avukat
olarak hepinizden çok kötü azarlar
iþitseydim.
Bilim insaný akademisyeni hapse
atan bu memlekette; iki kelimelik
"geçmiþ olsun" sözünü, hukukçu
olarak, adýnýzla, unvanlarýnýzla
paylaþmak
bile
acýlarý
hafifletebilirdi.
Füsun Hoca, yalnýz deðildi.
Hapse uðurlayanlarý çoktu. Üstel
"Çok sayýda akademisyen barýþ
talebi üzerinden bir araya gelerek
sesini duyurmak istedi. Bu ses bazý
çevreler açýsýndan rahatsýz
ediciydi. Ama sözün bittiði yerde
deðiliz, sözün baþladýðý yerdeyiz"
dedi. "Bu suça ortak olmayacaðýz"
bildirisini
imzalayan
akademisyenlerdi onu yalnýz
býrakmayanlar…
Baþkalarý ve suskun kalanlar…
Memleketi hapishaneye çeviren
düzenin hukukuna bir cevap
vermek istemez misiniz?
Baþka akademisyenler hapse
giderken de bakacak mýsýnýz
sadece?
(Bu yazý Fikret Ýlkiz'in
bianet.org'da yayýmlanan "
Füsun Üstel'in Hapisliði ve
Utanç" baþlýklý yazýsýndan
kýsaltýlmýþtýr…)
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Baflýnýn Köþesi
Dr.Dolgun Dalgýçoðlu
dolgun2002@yahoo.com

KORKUNUN ÜSTÜNE
GÝTMELÝ...
Bazen karanlýktan gelen bir ses.
Bazen aydýnlýktan yayýlan ýþýk.
Bilinmezlere yazýlan ne varsa.
Korkutur insaný.
Korku kaçmaktýr.
Sýðýnmaktýr bir yerlere.
Tedbir almaktýr.
Can da kýymetli, saðlýk da.
Oysa.
Sonunda ölümdür kaçýnýlmaz olacak.
Ha þimdi, ha sonra.
Korkulardan kaçarak
kaybedilen zamaný geri
getirmek mümkün deðil.
Mümkün
olmayan
kayýplarýn bir daha telafisi
yoktur.
Kaçma...
Sabahýn erkeniydi.
Yine bilinmezlerin aydýnlýða açýlacaðý o
anlar.
Birden. Cami hocasý, sonuna kadar açtýðý
hoparlörden baþladý ezana.
Ürperdim. Þaþýrdým da.
Bu saatte neden okur?
Sordum, bir daha sordum kendime.
Sonra Google...
Ýmsak, imiþ okunan ezan.
Sahurun baþlama saati.
O saatte.
Daha güneþe çok varken.
Yürümek de bir ibadettir, diyerek devam
ettim yürüyüþüme.
Biraz gittikten sonra...
Yine karanlýklar içinden bir ses.
Ses insan sesi deðil, köpek havlamasý.
Hem de hýrlayarak...
Eyvah, dedim, ya saldýrýrsa.
Çünkü bilemiyorum nerede, nasýl...
Durdum.
Bekledim.
Karanlýklar arasýnda bir karaltý gördüm.
Köpek.
Duvarýn dibinde durup, bana bakýyordu.
Hýrlýyordu. Tedirgindi...
Korktum... Korkuyordu.
Telefonun güçlü ýþýðýný açtým, yüzüne
tuttum.
Köpek zincirle baðlýydý.
Bahçe duvarýný atlamýþ bir þekilde.
Zincir kýsýtlý hareketine imkan verdiði
içindi ki...
Hayvan sinmiþ, korkmuþ, çaresizce
bekliyordu.
Eðildim. Göz göze geldik.
Sustu. Tehlike gelmeyeceðini anlayýnca
boynunu büktü.
Alttan alttan bana baktý.
Yardým et, der gibiydi.
Yaklaþtým.
Baþýný okþadým.
Sesi kesildi.
Sonra ufak ufak kucaklayarak bahçesine
býraktým.
Baþýný bir daha okþadým, yürüdüm.
Buna benzer bir olay daha var usumda.
Yýllar önceydi.
Komþu evin bahçesinde inleyen bir
köpek görmüþtüm.
Boynundaki tasmasý boynundan
inceydi.
Sýkýyordu hayvaný.
Hayvanýn boynu kanýyordu.
Açtý belli. Susuz da.
Sahibi öylece baðlý býrakmýþ, tatile
çýkmýþ.
Aradým sahibini. Abi iki gün sonra
dönerim, sen besler misin, dedi.
Var mý böyle insan?
Var.
Karanlýklarýn içinden her geçiþimde bu
iki olay aklýma gelir.
Derim ki, görene kadardýr korkunun
süresi.
Ve sebebini bulana kadardý sorun.
Bazen karanlýktan gelen bir ses.
Bazen aydýnlýktan yayýlan ýþýk.
Bilinmezlere yazýlan ne varsa.
Korkutur insaný.
Korku kaçmaktýr.
Sýðýnmaktýr bir yerlere.
Korkmayýn bu yüzden...
Korkunun üstüne gidin.
Kaçmayýn…
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Bu iþin þakasý yok
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda
dünyada meydana gelen bütün
kötülüklerin dolaylý-dolaysýz nedeni
ABD’dir.
Savaþlar, iþgaller, darbeler, iç savaþlar,
silah satýþlarý, petrol vurgunlarý, derin
devlet terörü ve diktatörlükler…
Ýsrail devletini kuran, Vietnam’ý iþgal
eden, Latin Amerika’da darbeleri
tezgahlayan ve Komünistlerle mücadele
numarasýyla dünyanýn her yerinde
Ýslamcýlarý çok iyi kullanan yine ABD’dir.
Coðrafyamýzýn her yerinde oldu ama
Türkiye çok þey yaþadý.
Kore’ye asker yolladý, NATO’ya girdi,
Baðdat ve CENTO paktlarýna ortak oldu,
Komünizmle mücadele dernekleri kurdu,
küçük Amerika olmak istedi, iç savaþ

provalarý ve
5 darbe atlattý.
Hepsinde dolaylý-dolaysýz ABD parmaðý
var ama yine de ABD bizim ‘Stratejik
müttefikimiz’.
‘Amerikan oltasýnda bir balýktýr
Türkiye’
Adamlar Fýrat’ýn doðusunda 10 üs
kurmuþ eðleniyorlar ama olsun!
Þimdi de komþu Ýran’a çullanmak
istiyorlar.
Afganistan ve Irak’ta olduðu gibi.
Benzer yalanlarla.
1980’den itibaren Afgan mücahit
gruplarýný destekleyen, 1996’da Kaide
dostu Taliban’ý Kabil’de iktidara taþýyan
ABD, karanlýk 11 Eylül saldýrýsýný bahane
ederek Kasým 2001’de Afganistan’ý iþgal

GÖRME ENGELLÝLERDEN MARMARA
PARKI'NDA ÇÝÇEK VE FÝDAN DÝKÝMÝ
Lefkoþa Türk Belediyesi(LTB)
gelenekselleþen özel eðitim merkezleri
ile çiçek ve fidan dikimini bu yýl Rauf
Raif Denktaþ Görme Engelliler Özel
Eðitim Okulu öðrencilerinin katýlýmýyla
dün Marmara Parký'nda gerçekleþtirdi.
Belediye açýklamasýna göre,
etkinliðe LTB Baþkaný Mehmet
Harmancý ve LTB Engellemeyen
Lefkoþa Komisyonu Baþkaný Çelen
Çaðansoy da katýlarak fidan dikti.
Özel eðitim öðretmenleri Ülkü Þah
ve Bahar Üzümcü refakatinde
Marmara Parký'nda çiçek ve fidan diken öðrenciler engelsiz oyun gruplarýnda oynama
fýrsatý da buldu. LTB Fidanlýðý'ný da gezen öðrenciler fidanlýkta yetiþtirilen farklý çiçek
ve aðaçlarla ilgili bilgiler aldýlar. Özel gereksinimli öðrencilerin doðada gözlem yaparak
çevreyi tanýmasýnýn özel eðitimde çok önemli bir yere sahip olduðunu dile getiren
özel eðitim öðretmenleri ziyaretin çok yararlý olduðunu da kaydettiler.

SÖZCÜ
Hüsnü Mahalli
etti.
Saddam’a
‘Çabuk
olmazsan Humeyni Irak’a
saldýracak’ diyen ABD
Aðustos 1980’de 8 yýl
süren ve bir milyon
insanýn öldüðü Irak-Ýran
savaþýný baþlattýrdý.
Benzer provokasyonla Aðustos 1990’da
Saddam’ýn Kuveyt’i iþgal etmesini
saðlayan ABD 1991’de 34 ülkeyle birlikte
Irak’a saldýrdý ve ordusunu darmadaðýn
etti. Sonrasýnda Saddam’ýn kimyasal ve
nükleer silahlarýný bahane ederek Mart
2003’te gidip Irak’ý iþgal etti.
Irak daðýldý, Ýslamcýlar ortaya çýktý ve
bölge periþan oldu.
Oldu ama ABD’nin Afganistan ve
Irak’la ilgili söylediði her þeyin yalan
olduðu ortaya çýktý.
ABD; þimdi Taliban ile görüþüyor,
Afganistan ve Irak’ta üsleri var ve bu iki
ülke üzerinden komþu Ýran’a saldýrmaya
hazýrlanýyor.
Üstelik tümüyle yalan gerekçelerle.
Anlaþýlan BOP’un devamý kanlý Arap
Baharý’yla bölgeyi daðýtan ve en az 50 yýl
Ýsrail’i rahatlatan Trump son on yýlda ölen
iki milyon insanýn kanýyla yetinmiyor.
Adamýn derdi baþka.
Suudilerin ABD’de yaklaþýk iki trilyon
dolar hazine bonosu, mevduat ve yatýrýmý
var. Amerikan Kongresi’nde kabul edilen
bir yasaya göre 11 Eylül saldýrýsýnda zarar
gören Amerikalýlar Suudi Arabistan
aleyhine dava açabilir. Açar ve kazanýrlarsa
ABD iki trilyon dolarý hortumlayacak. Bu
da yetmezse Suudilerin yýllýk 200 milyar
dolarlýk petrol gelirine el konulacak.
Yani Suudiler Trump’ýn her fýrsatta
istediði milyarlarca dolarý verecek ve
þimdiye kadar olduðu gibi ABD’nin
hizmetinde olacaklar.
Yalnýz parayla deðil daha önemlisi
baðnaz, çað dýþý ve ilkel Vahabi din
ideolojisiyle.
Þii Ýran’a karþý Sünni bölge ülkeleri.
Ýyi de Ankara ne yapacak?
Baþkan Trump; Suudi Arabistan,
Bahreyn, BAE ve Mýsýr’ýn isteði üzerine
Müslüman Kardeþler’i terör örgütü ilan
etmeye hazýrlanýyor.
Konu ideolojik ve siyasal açýdan AKP’yi
yakýndan ilgilendiriyor.
Dört ülke Ankara’yý ülkelerinden kaçan
tüm Müslüman Kardeþler’i desteklemekle
suçluyor.
Oysa Arap Baharý sürecinde tüm bölge
ülkeleri Suriye’de birlikte hareket
ediyordu.
Esad’ý destekleyen Ýran ve Rusya’ya da
karþý.
Þimdi artýk Ankara Rusya ve Ýran’la
hareket ediyor.
Müttefik ABD Suriye’de ve özellikle
Fýrat’ýn doðusunda Türkiye’ye düþman.
Türkiye ABD’nin saldýrý planlarý yaptýðý
Ýran’la iþ yapýyor.
17/25 Aralýk sürecinde FETÖ’cülerin
telefon dinlemeleri ve Zarrab’ýn
itiraflarýyla ABD, Türkiye’nin Ýran’la
iliþkileri ve dýþ politikasýnýn tüm detaylarýný
biliyor.
Neresinden bakýlýrsa bakýlsýn
Türkiye’nin baþý dertte.
Baþta ABD olmak üzere Batýlý ülkeler
Türkiye ile ilgili her þeyi biliyor.
Adamlar yandaþ medya izlemiyor.
Ýç politikada her an her þey olabilir ama
23 Haziran’a kadar dýþ politikada ne
olacaðý ya da ne olabileceði aþaðý yukarý
belli.
Her þeyde olmasa da birçok þeyde Ankara Trump’ýn olasý çýlgýn hamlelerinin
hesabýný yapmak zorunda kalacak.
Rahip Brunson hikayesinde olduðu gibi.
Sonuçta Brunson da S-400 füzesine
benziyor.
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Rüzgara karþý
Bülent Tümen

ÝNSANLARLA HAYVANLARI
SEVÝYOR MUYUZ?
Gürültü her yerde…
Uzmanlara göre, gürültülü yerlerde yaþayan ve
çalýþanlarda ÜLSER, YÜKSEK TANSÝYON ve
TAÞÝKARDÝ denilen kalp düzensizlikleri
görülüyor!
GÜRÜLTÜ, insan saðlýðýný tehdit edici en önemli
unsurlardan biridir!
Fiziksel ve ruhsal bakýmdan zararlara yol açan
gürültü, 36 desibelin (dB) yukarýsýnda daima
sorunlara yol açýyor!
Gürültünün yol açtýðý en önemli
zarar SAÐIRLIK…
Gürültü sonucu oluþan saðýrlýk,
bir günde ortaya çýkmýyor…
Bilimsel deneyimler sonucu,
duymanýn sürekli azaldýðý ortaya
çýkartýldý…
Sanýrým 30 yýl oldu, Türkçe bir dergide
okumuþtum…
Gürültü þiddet derecelerini not almýþtým, sizlerle
paylaþayým…
0-35 dB arasý: Zarar vermeyen gürültü…
36-65 dB arasý: Uykuyu ve dinlenmeyi
bozabilen rahatsýz edici gürültü…
66-85 dB arasý: Rahatsýz eden, ruhsal zarar
veren, kulak bozukluklarýna yol açan gürültü…
(Evlerdeki elektrikli aygýtlar)
86-115 dB arasý: Ruhsal ve fiziksel zarar.
Psikosomatik hastalýklara yol açan gürültü…
(Sanayi gereçleri)
116-130 dB arasý: Tehlikeli gürültü. Saðýrlýk
ve buna benzer önemli durumlar… (Uçak
gürültüsü)
131-150 dB arasý: Çok tehlikeli gürültü.
Koruyucu bir alet olmadan dayanýlamaz. Anýnda
önemli hasarlar… (Bomba sesi)
***
Oturduðumuz yer, dört beþ yýl öncesine kadar,
sessiz sakin bir bölgeydi… Eskiden sabah uykularý
için hiçbir derdimiz yoktu…
Horozlarýn sesinden baþka gürültü,
duyulmuyordu etrafta…
Son dört beþ senedir, cami hoparlörlerinin
gürültüsünden gýna geldi…
Karanlýkta, gün doðmadan, aþýrý bir þekilde
hoparlörlerden yayýnlanan ezan sesinin þiddetli
gürültüsüyle fýrlýyoruz yataktan her gün…
Þimdilerde pencereler kapalý… Yarýn yaz
geldiðinde pencereleri açtýðýmýz zaman, o hoparlör
gürültüsü çok daha fazla rahatsýzlýk verecek…
Ara sýra olsa belki insan dayanýr…
Gürültüden rahatsýz olan sadece bizler deðiliz…
Mahalledeki sevimli dostlarýmýz, camideki
lojmanýn bahçesinde yaþayan boz renkli köpecik
dâhil tümü, bizlerden daha fazla rahatsýz oluyorlar
gürültüden…
Ezan baþlar baþlamaz, uðultulu bir þekilde tümü,
canlarýnýn yandýðýndan olacak, birlikte, koro
halinde ulumaya baþlýyorlar!
Havanýn karanlýk olduðu zamanlarda,
hoparlörlerden okunan ezanýn þiddeti çok daha
fazla hissediliyor!
Sabah ezaný hoparlörden okunmaya baþlar
baþlamaz, yatakta uyurken, fýrlayýp uyanýyoruz…
Bilirsiniz, deniz sahilinde hava karardýktan
sonra, deniz suyunun dalga seslerini, daha þiddetli
duyarýz!
Gündüz veya gece dalga seslerinin þiddeti ayný
olsa da, gündüzün duymadýðýmýz sesleri, hava
karardýktan sonra daha þiddetliymiþ gibi
duyarýz…
Su sesi, güzel seslerden biri olduðu halde, gece
karanlýðýnda o ses bile sevilmez!
Büyüklerimiz, “Geceleyin ses atar!” derdi…
Bu durumu akademisyen bir dostuma
sormuþtum,
“Geceleyin, Güneþ’in radyasyon etkisine baðlý
olarak ses atar!” demiþti…
Daha önceki yazýlarýmda belirttim… Cami ile
aramýzda 200-250 metre mesafe var…
Kanýmca cami hoparlörleri, sonuna kadar açýk
tutuluyor!
Din Ýþleri Dairesi’nden birileri, bu yazdýklarýmý
okur mu bilemem?
Hoparlörle ezan okumanýn, merkezi sistemle
yapýldýðýný biliyorum…
En azýndan sabah ezaný için, merkezden ses
seviyesi biraz düþürülse sanýrým bölge insaný ve
sevimli dostlarýmýz bayaðý rahatlayacak…
Ýnsanlarla hayvanlarý seviyor muyuz?
Gene gonuþuruk buraþda.

Down Cafe Nicosia Tanzimat Sokak'ta açýldý
Down Cafe Nicosia, Lefkoþa'da
bulunan Tanzimat Sokak'ta hizmete
girdi.
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn
eþi Meral Akýncý tarafýndan yapýlan
açýlýþa, Lefkoþa Türk Belediyesi
Baþkaný Mehmet Harmancý, Kýbrýs Türk
Engelliler Federasyonu Baþkaný Derviþ
Yücetürk, Engelli Aileleri Dayanýþma
Derneði Baþkaný Refia Arý, Down
sendromlu çocuklarýn aileleri ve çok
sayýda davetli katýldý.
Cumhurbaþkanlýðý'ndan verilen
bilgiye göre, Down sendromlu
bireylerden sevmeyi ve sevilmeyi
öðrenildiðini kaydeden Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý'nýn eþi Meral Akýncý,
"Down sendromlu çocuklar, diðer
insanlara göre artý 1kromozomla
doðarlar ve fiziksel görüntü olarak
dünyanýn her coðrafyasýndan
birbirlerine benzerler. Fiziksel
benzerlikleri gibi sevgileri de aynýdýr.
Down sendromlu çocuklarýn insani
deðerleri çok yüksektir; gýdalarý
sevgidir… Sevgi isterler ve sevgi
verirler. Sevgiyi verdikçe büyürler ve

eðitilebilirler" þeklinde konuþtu.
Bilimin ilerlemesiyle, sevgi ve ilgiyle
birlikte Down sendromlu çocuklarýn çok
büyük baþarýlara imza atarak sosyal
hayat içerisinde var olabileceklerinin
herkes tarafýndan görüldüðünü ifade
eden Meral Akýncý, dünyanýn çeþitli
coðrafyalarýnda, deðiþik branþlarda

"STREET BALL" ETKÝNLÝÐÝ - 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý
çerçevesinde "Spor Yaparak Eðlen" sloganý ile "Street Ball" etkinliði
düzenlendi. Lefkoþa Atatürk Anýtý önünde düzenlenen etkinlik için polis yolu
trafiðe kapadý, takýmlar müzik eþliðinde maç yaptý.

üstün baþarý yakalayan Down
sendromlu bireylerden örnekler verdi.
Bir Down Cafe'nin yaþama geçmesinin
Engelli Aileleri Dayanýþma Derneði
Baþkaný Refia Arý'nýn rüyasý olduðunu
ifade eden Meral Akýncý, Down Cafe'nin
hayata geçmesiyle Downsendromlu
bireylerin
yaþamda
neler
baþarabileceklerinin bir kere daha
ortaya çýkacaðýný ifade ederek Refia
Arý'ya baþarýlar diledi. Down Cafe
Nicosia'nýn Lefkoþa'da açýlmasýndan
duyduðu memnuniyetten de bahseden
Meral Akýncý, "Down Cafe Nicosia'nýn
açýlmasý, büyük bir kapý açmýþtýr. Tüm
halkýmýzýn buraya gelmesi ve Down
sendromlu çocuklarýn topluma
kazandýrýlmasýna destek vermesi
lazýmdýr. Down Cafe Nicosia bir geçittir.
Buraya gelindiðinde Down sendromlu
çocuklarýn da toplum içerisinde büyük
bir kesim olduðunu anlaþýlacaktýr"
dedi.
"ENGELLÝ SAYISI ARTARKEN
ENGELLÝ ÝSTÝHDAMI
AZALIYOR…"
Engelli sayýnýn 2017 verilerine yüzde
10 göre arttýðýný ifade eden Meral
Akýncý, engelli bireylerin istihdamlarýnýn
ise ters orantýlý olarak azaldýðýný, yüzde
5'ten yüzde 4'e gerilediðini kaydetti.
Engelli bireylerin istihdamýnýn
önemine de dikkat çeken Meral Akýncý,
gerek özel sektör gerek kamuda engelli
bireylerin istihdam edilmesi için
herkesin üzerine düþen sorumluluðu
yerine getirmesi gerektiðinin altýný
çizerek bunun toplumsal bir sorumluluk
olduðunu kaydetti.
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Günün Manisi

KÜLTÜR - SANAT

Kitap Dünyasý

Emine Hür

GÖRMEK
Jose
SARAMAGO
Can Yayýnlarý
Roman
Çeviri: Aykut
Derman

Bugün deniz pür efkâr
Yatak dalgalara dar
Bir ben varým bir kumsal
Bir de o deli rüzgâr
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TADIMLIK

ÖZDEYÝÞLER

"Karný açlardan
ziyade kalbi
açlara acýrým."
Goldsmith

okaliptüs yapraklarýnýn
buðusuna tuttular gözlerini
dindi ýrmaklar
daha çok yaralar oldu beni
yaðmursuz uðurlamalar
Faize Özdemirciler
"Yaðmursuz uðurlamalar"
adlý þiirinden

DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN...
Salih Olgun
Onlar, Türkiye halklarýnýn tekelci sermayeye ve onlarýn
sömürgeci, iþgalci,faþist kontrgerilla cumhuriyeti TC devletine
karþý mücadelesinde,reformist parlamenter mücadeleden
devrimci kopuþun teorisini pratiðe geçirerek, cüretlerini
canlarýný da ortaya koyarak kanýtlamýþ devrimci
dayanýþmanýn,siper yoldaþlýðýnýn neferleridir!

BÝÞEYLER OLACAK,
GÜZEL MÝ DEÐÝL MÝ
GÖRECEÐÝZ…
Cenk Özdað
TC YSK'SINI ALENEN TEBRÝK
EDERÝM… HÝÇBÝR ÞEY OLMASA BÝLE
KESÝNLÝKLE BÝR ÞEYLER OLDU AMA
FARKEDEMEDÝK" denilerek önlerine
konan dosyadaki 'birþeyleri' þak diye 'fark
ettiler' ve büyük bir kesinlikle Ýstanbul
seçimlerini iptal ettiler. Bundan sonra
YSK'dan çözmesini beklediðim zor
dosyalar:
l KARADELÝKLERÝN ÝÇÝNDE NE
OLDUÐU
l ZAMANDA YOLCULUK MÜMKÜN
MÜ?
lTAVUK MU YUMURTADAN ÇIKAR,
YUMURTA MI TAVUKTAN?
lNICOLE KIDMAN MI DAHA GÜZEL
JULIA ROBERTS MI? (ben çok
kararsýzým çoook)
l N'OLACAK BU FENERÝN HALÝ?
l WHISKY SU ÝLE MÝ ÝÇÝLÝR, BUZ ÝLE
MÝ?
l BÝZÝM 4'LÜ KOALÝSYON DAHA NE
KADAR SÜRER.
Sizlerin de YSK'dan çözmesini istediðiniz
zor dosyalar varsa konuyu yazmanýz
yeterlidir, adamlar çözer.

Þevki Kýralp
Trabzon'da bir köyün yolunda büyük bir
çukur varmýþ. Yoldan geçenlerin çoðu
çukura düþüp yaralanýyormuþ. Temel,
Dursun ve Ýdris bir çare bulmak üzere
çukurun yanýna gitmiþler. Ýdris
"haçenpuçikurunyanunda ambulans
pulunduralum, tüþenianunda hastaneye
cöturelum" demiþ. Dursun "ula olur mu
haçenpuçikuratüþen uþaklara yazukdeðil
mu hastaneye çidene kadar peklesunler?
En iyisu biz çikurun yanýna hastane
yapalum" demiþ. Temel ise "ula uþaklar,
sizun de hiç kafanýz çalýþmayý da. Ula
puçikurukapatalum, cidelum hastanenun
yanunda pi çikurkazalum millet oraya
tüþsundaa" demiþ.

ÝKTÝDARSIZ ÝKTÝDAR
TacanReynar
Ýktidar:
- Bir iþi baþarabilme yetki ve yeteneði.
- Bir iþi yapabilme gücü, erk, kudret.
(Tdk)
Ýktidar olamayýnca, yapamýyorsunuz.
Yapamayýnca, iktidar olamýyorsunuz.

ERMENÝ ÜLKÜCÜ

Erdal Eryener - Girne eski limaný... 1973.

Baðýmsýzlýk cephesi
Özay Hüseyin KURTDERE
33 yýldýr seçtiðiniz sözde
yetkililer, alt yönetim
yüksek memurlarýnýn asli
görevi borç senedi ve
protokollara
imza
atmaktýr!
Bu sayede Kuzey Kýbrýs
topraklarý el deðiþtirirken ayný zamanda
sözde anlaþma ve borç karþýlýðý
denizlerimiz de iþgal edilmekte...
Kýbrýslýya yasak olan deniz Türkiye
karasularý içine alýnmakta. Askeri
yasakla balýkçýlarýmýza tanýnan 3 mil
sýnýrý iþgalci ülkenin trollerine serbest.
Kýyýlarýmýzý talan etmeye devam
ediyorlar.
Diðer yandan sözde turizm yatýrýmý
adýna Türkiye'den her türlü kirliliði
Kýbrýs'a taþýyýp sahillerimizi betona
çeviren, sözde otel, kumarhane ve kadýn
ticareti yapan kirli sermayeye üzerinden
bir de prim ödüyoruz.
Bunlarý her seferinde yazmak ve
konuþmak ihtiyacý duymamýzdaki
neden, renkli basýn aracýlýðý ile bize
hükümet
krizinden
bahsetmelerindendir. Kriz sadece
Türkiye ile olan iliþkilerde küçük fikir
ayrýlýklarýndan veya alt yönetimin kendi
içindeki kariyer ve çýkar çatýþmasýndan

ÇUKUR

Mutlu Þahin
Ermeni ülkücü LevonPanosDabaðyan'ýn
ölüm yýl dönümü bugün. 2017'de
ölmüþtü.
Ermeni ülkücü Dabaðyan MHP'nin "üç
hilal" simgesinin ve 9 ýþýk doktrinin de
"fikir babasý"dýr! Yani ülkücülüðün
ideoloðu bile Ermeni

SEÇÝLMÝÞLERÝN ASLÝ GÖREVÝ…

kaynaklanýr. Yoksa protokollar ve borç
senetleri 1974'ten itibaren devam eden
iþgalin rutin iþleridir.
Tahminimce KKTC'nin Türkiye'ye
imzaladýðý Dolar endeksli borç senetlerini
ABD bile ödeyemez. Bizim yapmamýz
gereken
resmin
bütününe
odaklanmamýzdýr… Sadece KKTC
seçilmiþlerine bakýp hükümet krizi demek
bir çok siyasi geliþimi atlamak demektir.
Bugün için güneyde AB seçimlerinin ve
kuzeyde AB seçimlerinin göstergesi diðer
yandan Çavuþoðlu, Ýmamoðlu bilumum
Osmanlý oðlularýnýn gelip gidiþi ve basýn
açýklamalarý hýzla iki devletlliðe doðru
gittiðimizi göstermektedir.
Büyük bir ihtimalle güneydeki egemen
idare çýkýp konfederasyonu kabul ettiðini
söylese, kuzeyden yine ret cevabý alacaktýr.
Esas yapýlmak istenen kuzeyin resmi olarak
ya da uzatmalarý oynayarak Türkiye'nin
idaresinde kalmasýdýr. Yarýn KKTC
yetkilileri bir imzayla kuzey denizini, hatta
Kýbrýs'ýn Akdeniz'deki karasularýnýn üçte bir
sözde hakkýný Türkiye'ye satarsa hiç
þaþmam.
Kýbrýs'ta kývýlcýmlanan Türkiye'ye ilhak
sorununun mazisi 1917'lere dayanýr!
Kendine Kýbrýslý Türk diyenler,
Müftüzade'ler vs Kýbrýs'ýn Osmanlý'ya ait

olduðunu savunarak yola çýkmýþlardý.
Arkadan gelen Atatürk Türkiye'sine ve
milliyetciliðine soyunan Kýbrýslýlar Osmanlý
mirasýnýn Türkiye'ye devredilmesi için
mücadele ettiler. Kardeþ ocaklarýyla,
Vakýflar ve Evkaf kurarak yer altý
örgütlenmelerini saðladýlar. Ayný kuruluþlara
dayanarak Türkiye Özel Harp Dairesi
kontrgerilla komutanlarýný öðretmen, imam
ve gazeteci adý altýnda Kýbrýs'a taþýdýlar.
Kýsacasý hükümet krizi diye bir þey
yoktur. Bu daha ziyade iþbirlikçilik yarýþý
içinde ayný düzenden pay kapma
kavgasýdýr. Bir çoðumuzun hala
anlayamadýðý ve kuzey altyapý seçimlerini
demokratik hak kabul edip oy verdiði,
seçtiði, seçildiði yapýnýn temeli 1917'lere
dayanýr. Asimilasyon ve Türk olma baskýlarý
da o zamanlardan baþlayýp kardeþ
ocaklarýyla evkafla, vakýflar idaresiyle
hýzlandýrýldý.
Kýsacasý TC kontrgerilla vasýtasýyla bu
durumu yaratmak için uzun yýllar
mücadele etti. Þimdi yakaladýðý fýrsata borç
senetleriyle ve protokollarla kalýcý bir kýlýf
aramaktadýr.
Hükümet dediðiniz iþgalin oluþturduðu
altyapý, tüm kurumlarýyla buna hizmet
etmektedir. Seçtiðiniz oy verdiðiniz sürece
ve bu iþbirlikçilik makamlarýna aday

olduðunuz sürece bu suça ortaksýnýz!
Yapýlmasý gereken en acil görev
Türkçe konuþanlarýn bu kýsýr döngüden
bir an evvel kurtulmasýdýr. Hýsým
akraba, ahbap çavuþ iliþkilerinden çýkýp
bu çemberi kýrmak þarttýr! Aksi takdirde
Türkçe konuþan Kýbrýslýlarýn etrafýna
örülen bu tel örgüler ve yasak
tabelalarýndan kurtulmak mümkün
deðildir. Unutmayýnýz çember giderek
daralýyor. Eskiden sadece güney sýnýrýna
çekilen tel örgüler þimdi kuzey deniz
þeridinde beton duvar örülerek
Kýbrýslýya yasaklanmýþtýr…
Biz, sözde bizim diye bildiðimiz ya da
bizlere öyle gösterilen altyapý ve
kurumlarýna sahip çýkmaya çalýþýrken,
günden güne kendi boðazýmýza
kendimizin geçirdiði esaret zincirinin
halkalarýný eksiltiyoruz. Giderek kýsmi
hareket imkanlarýmýzý da kendimiz
kýsýtlýyoruz. Artýk Kýbrýs topraklarý içinde
bize ayrýlan alan, çember iþgalciler
tarafýndan daraltýlýyor, giderek
Kýbrýslýnýn nefes almasý zorlaþýyor!
Sözde yetkililerse iþbirlikçilik paylarý için
mevkiler ve kýdem tazminatlarý için
iþbirlikçiliðe destek veren yandaþlarý için
halkýn ensesinde dans etmeye devam
ediyor…
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TATAR- ERHÜRMAN GÖRÜÞMESÝ...

Cumhuriyet

TATAR: YA CTP, YA HP'YLE HÜKÜMET YA DA SEÇÝM
n ERHÜRMAN: "ÞU ANDA
GÜNDEMDE BÝR HÜKÜMET
FORMÜLÜ VAR,
KENDÝLERÝNE BAÞARI
DÝLERÝM. YETKÝLÝ
KURULLARDA
DEÐERLENDÝRME GEREÐÝ
BULMADIK"
Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen
UBP Genel Baþkaný Ersin Tatar, ihtimallerin
ya CTP'yle ya da HP ile hükümet kurmalarý
veya bir seçim hükümeti kurarak ülkeyi bir
seçime götürmeleri olduðunu söyledi.
UBP- CTP görüþmesi sonrasýnda UBP
Genel Baþkaný Ersin Tatar ile CTP Genel
Baþkaný Tufan Erhürman basýna açýklama
yaptý.
TATAR: "GÜZELBÝR SOHBET OLDU"
Ýlk sözü alan UBP Genel Baþkaný Tatar,
Erhürman'a teþekkür etti, görüþmede güzel
bir sohbet olduðunu ve iki büyük partinin
önümüzdeki süreci deðerlendirdiðini,
bunun demokrasi kültürünün gereði

ön görüþme olduðunu ifade eden Tatar,
görüþmelerin ardýndan deðerlendirmeler
yapýlacaðýný söyledi.

olduðunu söyledi. Tatar, görüþmeleri diðer
partilerle de yapýp ya bir koalisyon
hükümeti kuracaklarýný veya ülkeyi seçime
götürmek için bir koalisyon olasýlýðýný
deðerlendireceklerini belirtti.
Ersin Tatar, ihtimallerin ya CTP'yle ya da
HP ile hükümet kurmalarý veya bir seçim
hükümeti kurarak ülkeyi bir seçime
götürmeleri olduðunu söyledi.
Bugün ilk görüþmeyi yaptýklarýný, bunun

ERHÜRMAN: UZUN SÜREDÝR BÝR
FORMÜLVAR…
CTP Genel Baþkaný Tufan Erhürman da,
CTP olarak bu süreçte sorumlulukla
davrandýklarýný ve bir an önce hükümetin
kurulmasý gerektiðini vurguladý.
Erhürman, ülkede uzun süredir bir
hükümet formülünün olduðunu ve sürekli
gündemi meþgul ettiðini ifade ederek, "Þu
anda gündemde bir hükümet formülü var...
Kendilerine baþarý dilerim" dedi.
Tufan Erhürman, UBP ile ön görüþme
yaptýklarýný ancak koalisyon hükümetinde
yer almayý yetkili kurullarýnda
deðerlendirme gereði bulmadýklarýný ifade
ederek, ortada bir hükümet formülü
olduðunu iþaret etti ve "O formülü
yürütsünler, bunu dostça söylüyorum,
baþarýlar dilerim" dedi.

UBP-DP GÖRÜÞMESÝ...

DENKTAÞ: SORUMLU MUHALEFET OLACAÐIZ
n TATAR: "BEN BU
POZÝSYONDAYIM DAHA
GÜÇLÜYÜM, DAHA FAZLA
KOPARAYIM NOKTASINDA
OLMAMALIYIZ"
Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel
Baþkaný Ersin Tatar, hükümet kurma
ziyaretleri çerçevesinde Demokrat Parti
(DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ý
ziyaret etti.
UBP Genel Baþkaný Ersin Tatar,
memlekette ekonomik bir krizin bulunduðu,
o nedenle bir an evvel hükümetin
kurulmasý gerektiðine iþaret ederek,
hükümet için alternatiflerin belli olduðunu,
bunlarýn, UBP- HP veya UBP- CTP veya
erken seçim için seçim hükümeti

olduðunu, baþka alternatif bulunmadýðýný
yineledi.
UBP-HP
koalisyonu
beklentisinin yüksek olabileceðini belirten
ancak "HP ile herhangi bir uzlaþma
durumumuz yoktur" diyen Tatar, "Herkes
sorumluluðunun bilinci içerisinde ve
haddini bilerek, …ben bu pozisyondayým
daha güçlüyüm, daha fazla koparayým
noktasýnda olmamalýyýz, çünkü büyük bir
kriz, mali sýkýntýlar var" þeklinde konuþtu.
"BU BOÞLUKTA HERHANGÝ BÝR
ÝCRAATIN OLMAMASI GEREKÝR"
Tatar ayrýca, dörtlü hükümet tarafýndan
baþlatýlan, istihdam yapýlmasý, kredi
verilmesi veya kamu bankasý yönetim
kurullarý üyelerinin görev sürelerini üç yýla

çýkaracak tüzük deðiþikliði yapýlmasý
çalýþmalarýyla ilgili, dörtlü koalisyon
hükümetinin istifasýnýn ardýndan yeni bir
hükümet kurulana kadar yaþanacak olan
boþlukta "herhangi bir icraatýn olmamasý
gerektiðini" kaydetti.
DENKTAÞ
DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ise,
görüþmede maliyenin durumu ile ilgili bilgi
aktardýðýný, DP'nin Meclis oturumlarýnda
"sorumlu muhalefet anlayýþýyla ülkenin
daha ileriye gidebilmesi için ne gerekiyorsa
yapmaya hazýr" olacaðýný söyledi. Denktaþ
ayrýca, dörtlü koalisyonun sona ermesiyle
genel beklentinin UBP-HP koalisyonunun
kurulmasý yönünde olduðunu ifade etti.

UBP-TDP GÖRÜÞMESÝ…

ÖZYÝÐÝT: BÝR AN ÖNCE HÜKÜMET KURULMALI
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Baþkaný
Ersin Tatar, hükümet kurma çalýþmalarý
kapsamýnda Toplumcu Demokrasi
Partisi'ni (TDP) ziyaret ederek, genel
baþkan Cemal Özyiðit ile görüþtü.
Görüþmeye Tatar'ýn yaný sýra UBP Genel
Sekreteri Hasan Taçoy, milletvekilleri
Özdemir Berova, Dursun Oðuz ve Nazým
Çavuþoðlu katýlýrken, TDP'den de Genel
Sekreter Halil Hýzal, milletvekili Zeki Çeler,
MYK üyeleri Deniz Birinci ve Safiye
Özaltýner görüþmede yer aldý.
ÖZYÝÐÝT
Görüþmeden sonra basýna açýklama
yapan TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit,
hükümeti bozanlarýn hükümeti kurma

sorumluluðu bulunduðunu söyleyerek,
konuþulmakta olan bir hükümet formülü
bulunduðunu, bir an önce hükümetin
kurulmasý gerektiðini belirtti.
Özyiðit, toplumun kaybedecek zamaný
olmadýðýný, acil çözüm bekleyen sorunlar
bulunduðunu, toplantýda UBP heyetine
bunlarý aktardýklarýný kaydetti.
TATAR
UBP Genel Baþkaný Ersin Tatar da,
demokrasi kültürü ve anlayýþý
çerçevesinde
siyasi
partilerle
gerçekleþtirilen görüþmelerin ve partilerin
birbirleriyle kaynaþmasýnýn demokrasinin
bir güzelliði olduðunu ifade etti. Tatar,
hükümet kurma çalýþmalarýna yönelik üç

alternatif bulunduðunu söyleyerek
bunlarý; UBP - CTP, UBP - HP veya bir
seçim hükümeti kurarak erken seçime gitme
olarak açýkladý. Tatar, erken seçime
gidilecekse, TDP'nin de erken seçim
hükümeti içinde olabileceðini söyledi.
Erken seçime gidilecekse, Cumhuriyet
Meclisi kapanmadan Seçim Yasasý'nýn
deðiþtirilmesi gerekeceðini dile getiren
Tatar, içinde bulunulan koþullarda
hükümet
boþluðunun
devam
ettirilemeyeceðini, sorumluluk bilinciyle
uzlaþýya varýlmasýnýn en doðrusu olacaðýný
kaydetti.
Partilerle temasta olmanýn önemine iþaret
eden Tatar, "KKTC halký için en iyisini
yapmak hepimizin görevidir" dedi.

Mine Söðüt

Diktatörlük zor zanaat
Sabah sarayda kalkacaksýnýz.
Önce artýk anlaþamadýðýnýz iþbirlikçilerinizi
boðduracaksýnýz.
Sonra medyada size dil uzatanlarý...
Sonra aleyhinize konuþan birkaç sanatçýyý...
Hadsiz iþadamlarýný ve politikacýlarý...
Belki biraz çoluk çocuk, asker, öðrenci falan...
Sonra tek baþýnýza bir anayasa yapacaksýnýz,
tek baþýnýza kararlar alacaksýnýz, tek baþýnýza
her þeye hâkim olacaksýnýz.
Seçim kurullarý, mahkemeler, üniversiteler,
tüm devlet kurumlarý falan hepsi elinizin altýnda
olacak.
Sandýktan her nasýlsa hep ama hep sizin
istediðiniz sonuçlar çýkacak.
Halk, siz baþta olmazsanýz ülke batar sanacak
ve ülkenin siz baþtasýnýz diye batmakta
olduðunu epey bir süre hiç anlamayacak.
Sonra bir gün birden hiç beklenmedik bir þey
olacak.
En mühim kale kontrolünüzde
sandýðýnýz bir seçimle elinizden
kayýp gidiverecek.
Küplere bineceksiniz, “O kaleyi
kimselere yedirmem ben!”
diyeceksiniz.
Ve sahne!
***
Siz o kadar yýl diþinizi týrnaðýnýza takýn,
maðdur edebiyatýnýn kitabýný yazýn.
Time’lara kapak olun. Tüm dünya sýrtýnýzý
sývazlasýn.
Ülkedeki aydýnlarýn bile aklýný baþýndan
uçurun.
Onlarca yazar, çizer, felsefeci, akademisyen,
sanatçý falan sizi müthiþ demokrat sansýn.
Onlarý önünüze katýn, Batý’yý ardýnýza alýn,
halkýn tepesine binin.
Siz çalýn onlar oynasýn, nereden geldiði
belirsiz paralar ülkeye oluk oluk aksýn.
Herkes, sizi ekonomi týkýrýnda diye rahatsýnýz
sansýn.
Terör nedir, terörist kime denir, emrinizdeki
sözlükler ha bire baþka þey yazsýn.
Bu arada savaþlar çýksýn, size roller daðýtýlsýn.
Kimini hakkýný vere vere oynayýn, kiminde
aklýnýz karýþsýn.
Savaþlarda joker olun, silahlar alýn, bombalar
atýn, sýnýr ötelerine harekâtlar yapýn, þehit
edebiyatýnda çýðýrlar açýn.
O hengamede, dün arkanýzdayken bugün
karþýnýza geçen ve ipliðinizi pazara çýkartmaya
yeltenen herkesi hapse atýn.
Bu arada dünyanýn en antidemokratik
anayasasýný güle oynaya hazýrlatýn, en
olmayacak baþkanlýk sistemini davul zurnayla
ülkeye dayatýn.
Orduyu hacamat edin, hukuku maymun edin,
akademik dünyayý talan edin...
Satýlmadýk kaynak býrakmayýn.
Yaptýklarýnýza, ettiklerinize de kimseleri
karýþtýrmayýn.
Derken... Birden...
Her þey tam istediðiniz gibi... istenildiði gibi
olmuþ bitmiþken...
Hiç beklenmedik bir þekilde ülkedeki en
büyük þehirde alelade bir yerel seçimde...
iktidar kayýp gidiversin elinizden.
***
E bu durumda ne yapsanýz haklýsýnýz.
Tam da, “Ne güzel duraða geldiydik,
demokrasi tramvayýndan indiydik” derken...
Ýstiklal Caddesi’ndeki o nostaljik tramvaya,
seçim bozgununun sersemliðiyle tabii ki týpýþ
týpýþ bineceksiniz.
Ve sadece sizin deðil, seçmeninin de yalan
olduðunu bildiði, muhalefetin sloganýndan
devþirme o güdük lafý sanki büyük bir lafmýþ
gibi edeceksiniz.
“Daha güzel olacak” diyeceksiniz.
“Daha güzel olacak”.
Oysa, herkes farkýnda;
Eðer bu ülkede adalet bir an önce yerini
bulmazsa her þey hem sizin için hem ülke için
daha berbat olacak.
Her þey berbat olacak.
Zira en iyi siz bilirsiniz, þu kahrolasý
diktatörlük zor zanaat.
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Nöbetçi
Eczaneler
Maðusa
Demet Eczanesi
New Casteles Apt No:1
Terminal Lemar yaný
Tel.3663350
Faydalý Eczanesi
Devlet hastanesi yolu DAÜ
bankamatik yaný Tel:3656922
Ýskele
Avýcenna Eczanesi
Bahçeler köyü Bereket sok.
Kordonboyu Cad Ýskele
Tel:05428550015
Girne
Aþar Eczanesi
Mustafa Çaðatay Cad. Su
Dairesi yaný Girne
Tel:8157075
Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite yolu sok.
Karaman Girne Tel:8223202
Lefkoþa
Öztekiner Eczanesi
Þht Ecvet Yusuf Cad. Öztek
Apt Yeniþehir Tel:2280508
Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçýn Park
karþýsý Gönyeli Tel:2231210
Güzelyurt
Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalý Bulv. Otobüs
terminali karþýsý Güzelyurt
Tel:7143005

ÝLKOKULLAR ARASI 5'ÝNCÝ KORO VE ORKESTRA ÞÖLENÝ
n 10 ÝLKOKULDAN YAKLAÞIK 400 ÖÐRENCÝ BARIÞ, ÖZGÜRLÜK,
SEVGÝ VE GÜZEL BÝR GELECEK TEMALI ÞARKILAR SÖYLEDÝ…
Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn
(KTÖS) düzenlediði koro ve orkestra
þöleninde 10 ilkokuldan yaklaþýk 400
öðrenciyi Gazimaðusa'da bir araya geldi.
KTÖS'ün düzenlediði 5'inci Koro ve
Orkestra Þöleni önceki gün Maðusa Kültür
ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM)
gerçekleþti. Öðrencilerin, velilerin,
öðretmenlerin, okul müdürlerinin ve sendika
yetkililerinin katýldýðý þölende KTÖS Genel
Sekreteri Þener Elcil kýsa bir konuþma yaptý.
Elcil, uzun süredir eðitimde müziðe, müzik
öðretimine çok önem verilmediðini

kaydederek, KTÖS'ün bu etkinliði müziðe ilgi
uyandýrma, okullardaki müzik eðitimini
yoðunlaþtýrma hedefiyle düzenlediðini
belirtti. Dajkoro ve orkestralar öðretmenleri
eþliðinde sahne aldý, barýþ, özgürlük, sevgi
ve güzel bir gelecek temalý þarkýlar söyledi.
Gönyeli Ýlkokulu, Þehit Yalçýn Ýlkokulu,
Karakol Ýlkokulu, Cihangir-Düzova Ýlkokulu,
Akdoðan Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu, Þehit Ýlker
Karter Ýlkokulu, Serdarlý Ýlkokulu, Gazi
Ýlkokulu, Polatpaþa Ýlkokulu, Doðu Akdeniz
Doða Ýlkokulu öðrencilerinin katýldýðý þölenin
sonunda aný fotoðrafý da çekildi.

SPEHAR, MAÐUSA KÜLTÜR DERNEÐÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ
Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi ve BM Barýþ Gücü
Misyon Þefi Elizabeth Spehar dün Maðusa Kültür Derneði'ni ziyaret etti. Maðusa Kültür
Derneði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre ziyaret Maðusa Kültür Derneði ile
Derinyalý Kadýnlar Ýnisiyatifi Klotho'nun çalýþmalarý hakkýnda bilgi almak amacýyla
gerçekleþtirildi. Kadýn dayanýþmasý ve kadýn örgütlenmesinin, kalýcý barýþ, iþbirliði ve
gelecek nesiller için önemi vurgulanan ziyarette Spehar, Maðusa Kültür Derneði ile
Klotho'yu örnek teþkil eden çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti.

"ÖÐRETÝM ELEMANLARI SERGÝSÝ"

"ENGELSÝZ TOPLUM" PANELÝ -

Cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan
açýklamaya göre, Meral Akýncý, Yakýn Doðu Üniversitesi Toplumsal Araþtýrma Geliþtirme
Merkezi'nin düzenlediði "Engelsiz Toplum" temalý panelin açýlýþýna katýlarak, konuþma
yaptý. Meral Akýncý, dünyada yapýlan araþtýrmalarda; "engellilerin ya acýndýðýný ya
dýþlandýðýný ya da iþe yaramaz ve mücadeleci insanlar olarak görüldüðünü" aktardý.
Meral Akýncý, Kýbrýs Türk toplumunda da engellilere bakýþýn sosyodemografik yapýya
göre deðiþtiðini ifade ederek, ülkedeki engeli sayýsýnýn arttýðýný belirtti. Kategorilere
göre engelli sayýsýyla ilgi bilgi veren Meral Akýncý, 2014-2017 yýllarý arasýndan engelli
sayýsýnýn yüzde 11 artarak, Ekim 2017'de 5 bin 601 olduðunu söyledi.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
6.000

EURO
Satýþ
6.090

Alýþ

Satýþ

6.720

6.810

S.T.G.
Alýþ
7.730

Satýþ
7.810

Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...

Yakýn Doðu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve
Tasarým Fakültesi öðretim elemanlarýnýn
Kýbrýs Modern Sanat Müzesi için özel olarak
hazýrladýðý ve 100'den fazla eserin sergilendiði
"Öðretim Elemanlarý Sergisi" Turizm ve Çevre
Bakaný Fikri Ataoðlu tarafýndan açýldý.
Yakýn Doðu Üniversitesi Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklama
þöyle: Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk
Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan
Kýbrýs Sanat Merkezi'nde yer alan serginin
açýlýþýnda, Yakýn Doðu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ümit Hassan, Güzel Sanatlar ve
Tasarým Fakültesi Dekaný Prof. Erdal Aygenç
ile Turizm ve Çevre Bakaný Fikri Ataoðlu birer
konuþma yaptý. Serginin açýlýþ konuþmasýný
yapan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, gittikçe
yoðunlaþan sergilerde ressamlar ve

sanatçýlarla yakýndan birlikte olmanýn duygu
dünyamýzý renklendirdiðini ve üniversitenin
görev bilincini pekiþtirdiðini söyledi.
Esas meselenin bütün bunlarýn farkýna
vararak farkýndalýk yaratmak olduðundan söz
eden Bakan Ataoðlu, her yerde ülkemize ciddi
bir deðer veren ve ülken tanýtýlmasý için
yapýlan bütün hareketlerin çoðunda ismi yer
alan Yakýn Doðu ailesinin de deðerinin önemli
olduðunun altýný çizdi.
Konuþmalarýn ardýndan sergi kurdelesi
kesilerek "Öðretim Elemanlarý Sergisi"nin
açýlýþý yapýldý. Resim, baský resim, heykel,
seramik, grafik tasarým gibi farklý disiplinlerde
deðiþik yöntem ve tekniklerde üretilen geniþ
bir seçkinin izleyicilerle buluþtuðu sergi, 24
Mayýs tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00
saatleri arasýnda ziyarete açýk olacak.

MODERN ÇÝFTLÝÐE ORTAK ARANIYOR
Elye'de Kakaristra bölgesinde 30 dönüme yakýn tellenmiþ, bir bölümü 70
yýllýk zeytin aðaçlarýyla dolu, su kuyusu ve havuzu mevcut çiftliðe ortaklýk
yapacak, tarýn ve hayvancýlýktan anlayan birisi aranýyor. Elye ve civar köylerden
olmasý ve traktörü bulunmasý önceliklidir.

Tel:0542 8580347
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Dünden bugüne...
15
15 Ocak 20

15
9 Ocak 20

NERDEN, NASIL,
NE ZAMAN?
Bu dizi þeklideki yazýlarýmýn sizi sýktýðýný bilirim.
Ben da sýkýldým. Býraksam, ve sizin gözünüzün
önünden bir kenara çekilip de kendi baþýma
tamamlamaya kalkýþsam, sizin gözetiminiz
büsbütün üzerimden kalkýnca, büyük bir olasýlýkla
tamamlamayacaðým. Her gün erteleyerek, kendime
en baþta, unutturacaðýmý bilirim.
Nerden mi bilirim?
Ýlk defam deðil ki...
Kaç defa baþladým, kaç defa yarýda býraktým?
Ýyisi mi direnmek. Ve bitirmek bu defa...
Ve eðer bitirir bir kitapcýk haline getirebilirsek,
artýk karþýnýzda çýkan olaylarýn kaynaklarýný
bileceksiniz, olaylarý daha rahat çözeceksiniz...
Zaten her oyunun bir kuralý olduðunu bilirsiniz.
Size yetkililerin, politikacýlarýn, çýkar gruplarýnýn
gösterdiklerinin doðruluðundan her zaman kuþku
duymalýsýnýz, Ve doðrusunun, size söylenenin, size
gösterilenin tam tersinin de olabileceðini aklýnýza
getirebilmelisiniz.
Rumca'da bu konuda þöyle denir: "Allon mase
iksan, allon mas embiksa."
Yani, "Bize baþka gösterdiler, baþka soktular"
derler.
Bilirsiniz, politika birkaç türlü tanýmlanabilir.
Mesela;
1) "Politika, mümkün olaný yapma sanatýdýr."
2) "Politika, tükürdüðünü yalama sanatýdýr."
3) "Politika, baþka gösterip baþka yapma
sanatýdýr."
Ama, yanýlgýnýzý en aza düþürmek için 3.'sü en
önemlisidir.
Bir zamanlar, "Denktaþ'ýn dediðinin tersidir doðru
olan" derdik ya,
Ayrým yapmayýn... Kuþku duyan ve daha önce
test sonucunda doðru tarttýðýndan emin olduðunuz
kendi terazinizde tartýn. Yanýlma payýnýz zamanla,
sýfýra kadar inebilecek...
***
Her neyse...
Kýbrýs Cumhuriyeti'nin en büyük þanssýzlýðý,
Makarios ile Dr. Küçük'ten çok, kullandýklarý
malzeme idi.
Ýkisi birçok konuda belki anlaþabilirlerdi. En
baþta da kan dökmeme konusunda...
Ama ekipleri?
Rumca konuþan ahalinin muhalefetinin
Makarios'a karþý olma nedeni en baþýnda, evela
geçici olarak, sonra da seçimden sonra da atadýðý
bakanlarý idi.
Seçimden sonra aklý baþýnda kimseleri göreve
getirmeði kabul etseydi Makarios, muhalefet,
karþýsýna aday çýkarmamayý önerdi. Ama sonuç
alamadý.
Makarios, kendine muhalefet edenlerin, "Çocuk
korosu" dedikleri 20'li yaþlardaki genç çocuklarý
bakanlýkta tutmaktan vaz geçmedi.
Genç EOKA mensuplarýný...
Makarios'un bu konudaki ýsrarýnýn altýnda yatan
düþünce ne idi? Karþýsýna geçen ve kendini
ENOSÝS'e ihanet etmekle itham eden Grivas'a karþý
bir tedbir düþüncesi mi, yoksa, "Bu çocuklarý
istediðim gibi idare ederim" düþüncesi mi?
Her ikisi de mi yoksa?
Ama her ne idiyse, bu memlekete bu ýsrar fayda
deðil, felaket getirdi.
Oysa, aklý baþýnda, yaþýný baþýný almýþ, kavga
yanlýsý deðil, barýþ yanlýsý olan kimselerle Baðýmsýz
Kýbrýs Cumhuriyeti, bir yere toslamadan yaþamýný
sürdürürdü.
Dr. Küçük'ün bakanlarý, akýllarý baþlarýnda,
mülaim insanlardý.
Ama Dr. Küçük'ün de Denktaþ'ý vardý.
Nerden bulduysa buldu, ve hem kendinin, hem
toplumun, hem Kýbrýs'ýn, hem Türkiye'nin baþýna
musallat etti.
Tam bir püsküllü bela...
Bir yanda Yorgacis, bir yanda Denktaþ...
Görünen odur ki Yorgacis, Denktaþ'ýn
alabandasýna girdi.
Nerden, nasýl, ne zaman?
(22-12-2007)

RÜÞVET SKANDALININ YANSIMASI VE 'REFAH KATKI PAYI'...
Kýb-Tek'teki usulsüzlük ve rüþvet iddialarýnýn ardýndan Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim'in inisiytifiyle yerleri
deðiþtirilen bölge amirleri vardý 9 Ocak 2015 tarihli manþetimizde... Güzelyurt bölge amiri Lefkoþa'ya, Lefkoþa bölge
amiri Maðusa'ya, Maðusa bölge amiri Ýskele'ye, Ýskele bölge amiri Girne'ye, Girne Bölge amiri de Güzelyurt'a tayin
edilmiþti... Bu arada Toparlanýyoruz Hareketi de Kýb-Tek'e yapýlan usulsüz istihdamlarý sormuþ ve 1 Eylül 2014'ten
sonra yapýlan istihdamlarla ilgili bilgi talep etmiþti... 15 Ocak 2015 tarihli manþetimizde ise 'refah katký payý' olarak en
düþük maaþý alan kamu görevlisi vatandaþýn cebine yansýyacak komik rakam vardý... Bakanlar Kurulu bu rakamý 100
TL olarak açýklarken, Yorgancýoðlu da 2011 öncesi ile sonrasý iþe baþlayanlar arasýndaki maaþ farkýnýn giderilmesi
amacýyla, en düþük maaþ baremine daha fazla artýþ yapma düþüncesiyle hareket ettiklerini belirtmiþti.

Þener LEVENT

Açý
Filistinlilerin bizim gibi anavataný
var mý?
Yok.
Onlarýn vataný da anavataný da bir:
Filistin!
Siz,
-Bakýn, onlarý bizim gibi kurtaracak
bir anavatanlarý bile yok,
diyebilirsiniz...
Filistinlilere bakýp Türkiye'ye
þükran dozunu artýrabilirsiniz...
Ama unutmayýn.
Ne Filistin, ne de Filistinliler
yeryüzünden silinecek deðil...
Bin kiþi de ölse...
Beþ bin kiþi de ölse...
Ýsrail tanklarý o þehirleri, o
kasabalarý ve köyleri yerle bir etse...
En yaþlýsýndan en gencine herkesi
tutuklasa...
Yargýsýz daraðaçlarý kursa...
Hitler gibi fýrýnlara atsa...
Yine
de
silinmeyecek
yeryüzünden...
Ne Filistinliler...
Ne Filistin...
Yok baþka türlüsü...
Tarih bunu emrediyor çünkü...
***
Þimdiye dek soykýrýmla hangi ulus
haritadan yok oldu ki, Filistinliler de
yok olacak?
Hangi ulus yurtsuz ve topraksýz
kaldý?
Þeyh Bedrettin Destaný'ný

ÝÞGALDEN BETERÝ

okumadýnýz mý siz?
"Hep beraber sulardan
çekmek aðý/ ballý incirleri hep
beraber yiyebilmek/ yarin
yanaðýndan gayrý/ her yerde/ hep
beraber diyebilmek için/
onbinler verdi sekiz binini..."
Bugün yenilmiþ, ezilmiþ, tutsak
edilmiþ olsalar da...
Filistinliler bir gün dirilecek...
Yok baþka türlüsü...
Tarih bunu emrediyor çünkü...
***
Kendilerini kurtaracak bir
anavatanlarý yok diye neden
üzülsünler?
Bizi kurtardýlar da ne anladýk
sanki?
Eðilip bükülmekten, durmadan
þükran çekmekten ve bir dilenci gibi
avuç açmaktan baþka ne anladýk?
Biz onurumuzu korumak için biraz
sesimizi çýkarýnca, kurtarýcý cellat
kesilmedi mi?
Þüpheli Flistinlileri tutuklayan Ýsrail
gibi, tutup sokmadý mý bizi içeri?
Tabutumuzun üstünde zar
atmadýlar mý?
Yurdumuzdaki hayatýmýzý "izinlere"
baðlamadýlar mý?
Baþýmýza
baþbakan
diye
koyduklarý adama bile, ana-avrat
küfretmediler mi?
Bu memlekette hangi gazetelerin
okunup okunmayacaðýna, ekranlara

kimlerin çýkarýlýp çýkarýlmayacaðýna
bile onlar karar vermiyorlar mý?
Bu askeri mahkemeler niçin?
Bizi yargýlamak için deðil mi?
Hani, nerde bizim o kurtarýlan
insanlarýmýz?
Nerelere göçtü?
Madem kurtarýldýlar, neden bu
"cennet" diyarda kalýp tadýný
çýkarmadýlar?
Kurtarýlanlar, iþgalden kaçar gibi
kaçar mý hiç?
Bakýn, ben þu doðup büyüdüðüm
þehirde, Ýsrail iþgali altýndaki bir
Filistinli gibi yaþýyorum.
Ben de, Nilgün de, Ümit de, Ali
Osman da, Kâzým da...
Bütün arkadaþlarým...
Doðduðum ve büyüdüðüm kentte
"kurtarýcýlarýmýza" laf etmek yasak!
Onlara,
-Bu memleket bizim, biz
yöneteceðiz, demek bile yasak!
Böyle diyen herkesi, týpký Ýsrail'in
Filistinlilere yaptýðý gibi, zýndanlara
hapsetmek yolunu tuttular!
***
Kendilerini kurtaracak bir
anavatanlarý bile yok diye, iþgal
altýndaki Filistinli kardeþler sakýn
üzülmesinler.
Unutmasýnlar...
Ýþgalden daha beteri kurtarýlmak!
(11-4-2002)
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OTELLERDE DOLULUK
ORANI YÜZDE 51
Kýbrýs Türk Otelciler Birliði'ne (KITOB)
üye otellerin Nisan ayý doluluk oraný
yüzde 51 oldu. KITOB'dan yapýlan
açýklamada, üye otellerin bir yýllýk
karþýlaþtýrmalý Nisan ayý doluluk oraný
açýklandý. KITOB'un, otel sýnýfýna giren
ve 1'den 5'e kadar yýldýz taþýyan
oteller ile turistik bungalovlar, tatil
köyleri, butik, apart otel ve özel
belgeli otellerden oluþan üyelerinin,
Nisan ayýna iliþkin doluluklarý þöyle
oldu: "5 yýldýzlý büyük tesislerin
doluluklarý Nisan 2019 ayýnda %60
oranýnda olmuþtur. Buna göre; geçen
Mart 2019 ayýna göre %7 oranýnda bir
artýþ gerçekleþirken, geçen Nisan
2018 yýlýna göre %20 oranýnda bir
düþüþ olmuþtur. Küçük otellerin
Nisan 2019 ayýnda doluluk oraný %42
olmuþtur. Buna göre; geçen Mart 2019
ayýna göre %7 oranýnda bir artýþ
yaþanýrken, geçen Nisan 2018 yýlýna
göre %14 oranýnda bir düþüþ
gerçekleþmiþtir. Tüm otellerin Nisan
2019 ayýnda doluluk oraný ortalamasý
ise %51 olmuþtur. Geçen Mart 2019
ayýna göre %8 oranýnda bir artýþ
olurken, geçen Nisan 2018 yýlýna göre
%18 oranýnda bir düþüþ
gerçekleþmiþtir."

"7 KOCALI HÜRMÜZ"
GÝRNE'DE
SAHNELENECEK
Girne Belediye Tiyatro Stüdyosu
(GÝBETSU), Türk komedya geleneðinin
efsane hikayesi "7 Kocalý Hürmüz"
oyunu ile perdelerini açýyor. Girne
Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda ücretsiz
sahnelenecek oyun, 20 Mayýs
Pazartesi günü saat 21.00'da
sahnelenecek. Sadýk Þendil'in yazdýðý
oyunu Girne Belediyesi Gençlik ve
Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni
Ýsmihan Yorgancý sahneye koydu.

"MÝLLÝ MÜCADELENÝN
100. YILI"
"Milli Mücadelenin 100. Yýlý" konulu
posta pullarý, 19 Mayýs Pazar günü
satýþa çýkarýlacak. Posta Dairesi
Müdürü Sövüda Besimler,
filatelistlere yönelik yaptýðý yazýlý
açýklamada, Kaymaklý Posta
binasýndaki Filateli Servisi'nin 19
Mayýs günü mesai saatleri içerisinde
(08.00 - 14.30) açýk olacaðýný bildirdi.

"BÜYÜKLERE (KÜÇÜK)
MASALLAR
(MASALLAÞTIRILMIÞ
YAZILAR)"
Tamer Öncül'ün "Büyüklere (Küçük)
Masallar" isimli öykü-deneme
türündeki kitabý Khora Yayýnlarý'ndan
çýktý. Öncül'ün torunu Deniz'e ithaf
ettiði kitap, "bize bizi eleþtirel bir
gözle anlatan" çeþitli öykü ve deneme
yazýlarýndan oluþuyor.
Kitabýn editörlüðünü Mustafa
Keleþzade, düzeltisini Aziz Güven
gerçekleþtirdi. Kapak deseni Ümit
Ýnatçý'ya ait olan kitabýn tasarýmýný ise
Ömer Tatlýsu hazýrladý. Eser 345
sayfadan oluþuyor.

KIB-TEK ELEKTRÝKTE YAZ TARÝFESÝNE GEÇTÝ
n 15 EKÝME KADAR GEÇERLÝ OLACAK YAZ TARÝFESÝNDE ÜCRETLER AYNI
KALACAK, YOÐUN OLMAYAN, NORMAL VE YOÐUN SAATLER DEÐÝÞECEK…
Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek), dün
gece yarýsýndan itibaren üç zamanlý "kontrol
sizde" tarifesi kapsamýnda yaz tarifesine
geçti. 15 Ekime kadar geçerli olacak yaz
tarifesinde ücretler ayný kalacak, yoðun
olmayan, normal ve yoðun saatler deðiþecek.
Yaz döneminde hafta içi en yoðun saat
09.00'da baþlayacak, 18.00'de bitecek. Hafta
sonu için belirlenen yoðun saat da 14.00'te
baþlayacak,18.00'de sona erecek. Yoðun olan
saatlerde hafta içi Kilowatt saate 1, 2908 TL,
hafta sonu 1, 2708 TL ödenecek.
YOÐUN OLMAYAN SAATLER
Yaz tarifesine göre, hafta içi yoðun
olmayan saatler 23.00'ten 09.00'a kadar
olacak. Bu zaman diliminde Kilowatt
saate 0,6508 TL ödenecek. Hafta sonu
yoðun olmayan saatler 02.00'den 09.00'a
kadar olacak. Kilowatt saate 0,6308 TL

ödenecek.

YOÐUN SAATLER
Hafta içi yoðun saatler 09.00'dan 18.00'e
kadar olacak. Kilowatt saate 1, 2908 TL
ödenecek. Hafta sonu yoðun saatler
14.00'den 18.00'e kadar olacak. Kilowatt saate
1, 2708 TL ödenecek.

tasarruf saðlama hedefiyle uygulamaya girdi.
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren solar enerji
sistemi olanlar ve sosyal yardým alanlar
dýþýndaki yaklaþýk 140 bin konut abonesi
otomatik olarak 3 zamanlý tarifeye geçirildi
Bu uygulama ile tarife dilimleri de kaldýrýldý.
Tüketim arttýkça artan fiyatlara da son verildi.
Yeni bir uygulama olarak, 30 gün zarfýnda 300
kWs'in altýnda tüketim yapan kullanýcýlara,
tüketim tutarlarýndan yüzde 15 indirim
yapýlýyor. Tarife deðiþiklikleri ilk fatura
kesiminden sonra uygulanabileceði için ilk
ay tüm konut kullanýcýlarý bu sistemi kullandý.
Ancak bu ayla birlikte aboneler isterlerse bir
dilekçeyle tek tarifeye geçebilecek.

3 ZAMANLI TARÝFEYE GEÇÝRÝLDÝ
Üçlü tarife, fazla yakýt tüketiminden
kurtulma, Kýb-Tek maliyetlerinde tasarrufa
gitme, tüketicinin elektrik faturalarýnda

DEÐÝÞÝKLÝKYAPILABÝLÝR…
Tarife deðiþikliði yýlda 3 kez yapýlabilecek.
Tarife deðiþikliði için kuruma dilekçe ile
baþvuruda bulunulmasý gerekiyor.

NORMAL SAATLER
Hafta içi normal saatler 18.00'den 23.00'e
kadar olacak. Kilowatt saate 0,9873 TL
ödenecek. Hafta sonu normal saatler
09.00'dan 14.00'e ve 18.00'den 02.00'ye kadar
olacak. Kilowatt saate 0, 9873 TL ödenecek.

ÇAVUÞOÐLU: KKTC'NÝN RUHSAT VERDÝÐÝ ALANLARDA
DA SONDAJ ÇALIÞMALARIMIZI SÜRDÜRECEÐÝZ
Türkiye Dýþiþleri Bakaný Mevlüt
Çavuþoðlu, Doðu Akdeniz'de Türkiye'nin ve
Kýbrýs Türk halkýnýn hakkýný sonuna kadar
savunacaklarýný söyledi.
Çavuþoðlu, Romanya Temsilciler Meclisi
Avrupa Ýþleri Komisyonu Baþkaný Angel
Tilvar'ý kabulünün ardýndan Avrupa Birliði
(AB) Baþkanlýðýnda gazetecilerin sorularýný
yanýtladý.
"TÜRKÝYE KENDÝ KITA
SAHANLIÐINDA SONDAJ
ÇALIÞMALARINI PEK ALA YAPAR"
Türkiye'nin Doðu Akdeniz'de sondaj
hazýrlýðýnda olmasýyla ilgili olarak bazý
ülkelerden tepkiler geldiðini anýmsatan
Çavuþoðlu, P5 ve Avrupa Birliði üyesi
ülkelerin büyükelçilerinin Dýþiþleri
Bakanlýðý'na davet edilerek bilgilendirildiðini
belirtti. Çavuþoðlu, "Herkes gerçekleri
gördü. Türkiye kendi kýta sahanlýðýnda

sondaj çalýþmalarýný pekala yapar." diye
konuþtu. KKTC'nin ruhsat verdiði alanlarda
Türkiye'nin sondaj çalýþmalarýný
sürdüreceðini kaydeden Çavuþoðlu þunlarý
kaydetti:
"Bizim kabul etmediðimiz ve içinde
olmadýðýmýz Münhasýr Ekonomik Bölge
(MEB) ilan edilmesi, herhangi bir ülke
tarafýndan, bunun geçerli olduðu anlamýna
gelmez. Bizim olur vermediðimiz ve içinde
olmadýðýmýz bu tür açýklamalarýn hiç birisi
kabul görmez. Bizim için de makbul deðildir.
Diðer taraftan Türkiye kýta sahanlýðýný
BM'ye de kaydettirmiþtir. Ayný zamanda
KKTC'nin ruhsat verdiði alanlarda da
sondaj çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz."
Çavuþoðlu, GKRY, AB ve uluslararasý
toplumu uyarmalarýna raðmen, Rum
tarafýnýn, Kýbrýs Türk halkýnýn haklarýný
garanti altýna almadan tek taraflý sondaj
çalýþmalarýný yürüttüklerine dikkati çekti.

LEYMOSUN KÜLTÜR VAKFI 18 MAYIS'TA
YENÝ BÝR ETKÝNLÝK DÜZENLÝYOR
Leymosun Kültür Vakfý 18 Mayýs'ta sportif bir etkinlik gerçekleþtirecek. Gençlik ve Spor
Bayramý dolayýsýyla gerçekleþecek etkinlik, iki maç, kermes ve kültürel oyunlardan
oluþacak. Katýlýmýn ücretsiz olduðu etkinlik, Karaoðlanoðlu Orhan Dural Stadyumunda
Saat 15.00'te baþlayacak. Etkinlikte ilk olarak saat 15:30'da Girne Bölgesi ortaokullarý ve
futbol kulüplerinin alt yapý takýmlarýna yapýlan davetin ardýndan, gönüllü olarak katýlmayý
kabul eden Türk Ocaðý Limasol ve Girne Halk Evi alt yapý takýmlarý karþýlaþacak. Karþýlaþma
Leymosun'un Türk Ocaðý Limasol takýmýnýn fanatik kadýn taraftarý rahmetli Cemaliye
Ahmet(Halayýk Cemaliye) anýsýna gerçekleþecek. Maç aralarýnda ise kültürel oyunlar ve
yarýþmalar yapýlacak. Kazananlara ödüller verilecek.

Bakan Çavuþoðlu, "Sorun buradadýr. Bu
sorunu çözmek gerekiyor. Türkiye'ye
yönelik söylemlerde bulunmak yerine
sorunu kökten çözmek lazým. O zaman Kýbrýs
etrafýnda var olan rezervler iyi bir þekilde
deðerlendirilir ve Türkiye üzerinden de
uluslararasý piyasalara aktarýlabilir. Bu akýlcý
yaklaþým yerine tek taraflý adýmlar atarsa biz
de gereðini yaptýk, yapýyoruz, yapacaðýz."
ifadelerini kullandý.
ÇAVUÞOÐLU: ULUSLARARASI
ÝLÝÞKÝLERDE HERKES HERKESLE
GÖRÜÞÜR
Çavuþoðlu, Azerbaycan ve Güney Kýbrýs
Rum Yönetimi (GKRY) dýþiþleri bakanlarýnýn
Brüksel'de görüþmelerinin sorulmasý
üzerine, bu konuda bir mahsur
görülmediðini söyledi. Çavuþoðlu,
"Uluslararasý iliþkilerde herkes herkesle
görüþür." ifadesini kullanarak, Azerbaycan
Dýþiþleri Bakaný'nýn Ermenistan Dýþiþleri
Bakaný ile de iþgal edilmiþ topraklar üzerine
görüþtüðünü söyledi.
Azerbaycan'ýn Kýbrýs konusundaki
yaklaþýmýnýn önemli olduðunu belirten
Çavuþoðlu, "Bazen Kýbrýs konusunda
gayriresmi þekilde Rum lider (Nikos)
Anastasiadis ile ben de görüþüyorum. Yine
AKEL'in (Komünist Parti) Genel Sekreteri
Türkiye'ye geldiðinde görüþtük. Burada
önemli olan Kýbrýs konusunda
Azerbaycan'ýn tutumudur. Azerbaycan her
zaman bizim yanýmýzda olmuþtur. Bundan
þüphemiz yok." dedi.

Ýþte Avrupa Parlamentosu oy pusulasý

n Oy pusulasýnda seçime katýlacak olan siyasi parti, grup ve toplam 72 aday var. Mühür yerine her grubun altýndaki kutulara
tik atýlacak, sonra da ayný gruptan en çok iki, en az bir kiþiye yine bir tik atýlarak tercih kullanýlacak...

Antrenörlük kurslarý baþlýyor
KTFF Eðitim Üst Kurulu çeþitli kurslar baþlatýyor.
UEFA Pro (Teknik Direktörlük) Kursu'na
baþvuruda bulunacak A Lisans sahibi antrenörler
için son baþvuru tarihinin 20 Mayýs 2019 Pazartesi
günü olduðu hatýrlatýldý. Kaleci Antrenörlüðü Kursu
ise 18-29 Mayýs 2019 tarihleri arasýnda yapýlacak
ve 6 Mayýs 2019, Pazartesi günü, 17.00'a kadar
yeni baþvuru kabul edilecek.

Baf ve Kaymaklý kurtardý
n Süper Lig'e veda edecek
3. takýmý belirleyecek playout ilk karþýlaþmalarýnýn
sonunda Küçük Kaymaklý ve
Baf Ülkü Yurdu'nun ligde
kalmasý kesinleþti. 15'er
puanlý Binatlý ve Esentepe
ligde kalabilmek için son 2
maçý kazanmak için
mücadeleye devam edecek…
Futbol liglerinin tamamlanmasýnýn ardýndan
play-out heyecaný baþladý. Süper Lig'e veda
eden Girne Halk Evi ve Gençler Birliði'nden
sonra 3. Takýmý belirleyecek play-out ilk
maçlarý dün oynandý. Oynana maçlar
sonunda Binatlý'yý maðlup eden Baf Ülkü
Yurdu ve Esentepe'yi maðlup eden Küçük
Kaymaklý aldýklarý 3'er puanla ligde kalmayý
garantilediler. 15'er puanlý Binatlý ve Esentepe
kalan 2'þer maçlarýnda puan mücadelesine
devam edecekler.
Süper Lig Play-Out Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1.B.Ü.Yurdu
1 1 0 0 2 0 21
2.K.Kaymaklý 1 1 9 9 4 0 20
3.Binatlý
1 0 0 1 0 2 15
4.Esentepe
1 0 0 1 0 4 15
NOT: Baf 18 puan, K.Kaymaklý 17 puan,
Binatlý ve Esentepe 15 puan ile baþladý.
1.MAÇ SONUÇLARI:
Baf Ü.Yurdu-Binatlý:
2-0
K.Kaymaklý-Esentepe:
4-0
19 Mayýs 2019 Pazar
Baf Ü.Y.-Esentepe
K.Kaymaklý-Binatlý
23 Mayýs 2019 Perþembe
Baf Ü.Y.-K.Kaymaklý
Binatlý-Esentepe

LTB spor festivali baþladý
Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Spor
Kulübü'nün geleneksel hale getirdiði
Gençlik ve Spor Festivali, hafta sonu 2
branþta düzenlenen etkinliklerle baþladý.
Festival bu hafta sonu düzenlenecek
etkinlikler ile tamamlanacak.
Festivalin açýlýþ müsabakalarý Atatürk
Spor Kompleksi içerisinde bulunan
okçuluk alanýnda gerçekleþtirildi.
Okçuluk Federasyonu ile iþbirliði
içerisinde yapýlan müsabakalar Olimpik
Yay Süper Minik, Olimpik Yay Minik,
Olimpik Makaralý Yay Yýldýz ve Olimpik
Makaralý Yay Yýldýz kategorilerinde
gerçekleþtirildi. Renkli görüntülere sahne
olan müsabakalar sonunda dereceye
girenlere kupa ve madalyalarýný LTB Spor
Kulübü Asbaþkaný Akýn Aktunç, Okçuluk
Federasyonu Baþkaný Ferdi Çiftçi ve diðer
yetkililer taksim ettiler.
Bisikletçiler zorlu parkurda yarýþtý
Gençlik ve Spor Festivali kapsamýnda
dað bisiklet yarýþý ise BRT Tesisleri'nde
gerçekleþtirildi.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

1.Lig play-out maçlarýnda
kýyasýya mücadele...

Doðancý umutlandý
K-Pet Birinci Lig'de Deðirmenlik ve Yeniboðaziçi'nin ardýndan
küme düþecek üçüncü takým olmamak için yapýlan play-out
mücadelesinin ilk maçlarýnda kritik sonuçlar alýndý.
Play-outa 19'ar puan ile baþlayan Maraþ ve Mormenekþe puan
kayýplarý yaþadý. 14 puanla mücadeleye baþlayan Doðancý
Mormenekþe'yi 3-1 maðlup etti, Çanakkale ile Maraþ da 1-1
berabere kaldý. Alýnan bu sonuçlarýn ardýndan 4 takýmýn da BTM
1.Lig'ine düþme riski arttý.
Play-outta 19 Mayýs Pazar günü oynanacak maçlarda alýnacak
sonuçlar takýmlarýn kaderini belirleyecek. Ýkinci maçlarda
Çanakkale Mormenekþe karþýsýnda, Doðancý da Maraþ
karþýsýnda maðlup olmaz ise son hafta oynanacak maçlar hayli
çetin geçecek.
K-Pet 1.Lig Play-Out Puan Durumu
TAKIMLAR
O G B M A Y
P
1.Maraþ
1 0 1 0 1 1
20
2.Mormenekþe
1 0 0 1 1 3
19
3.Doðancý
1 1 0 0 3 1
17
4.Çanakkale
1 0 1 0 1 1
17

Av.
0
-2
2
0

NOT: Maraþ ve Mormenekþe 19 puan, Çanakkale 16 puan,
Doðancý 14 puan ile baþladý.
1.MAÇ SONUÇLARI
Maraþ-Çanakkale: 1-1
Mormenekþe-Doðancý: 1-3

Ozanköy mü, Hamitköy mü?
Futbolda 2018-2019 sezonunda K-Pet 1.Ligi'nde þampiyon olan
Göçmenköy ve ikinci sýradaki Düzkaya'nýn Süper Lig'e
yükselmesinin ardýndan gözler terfi edecek 3'üncü takýmýn kim
olacaðýna çevrildi. Süper Lig'e yükselecek son takýmýn belli
olacaðý play-off grubunda ilk maçlar dün oynanadý ve alýnan
sonuçlarýn ardýndan Akova Vuda ile Yalova'nýn Süper Lig'e
yükselme þansý kalmadý. Ýlk maçlarda Ozanköy ile Hamitköy'ün
rakiplerini maðlup etmesi ile play-offta 3'üncü ve son haftada
oynanacak Ozanköy-Hamitköy maçýný final havasýna çevirdi.
Play-offtaki ikinci maçlarda Ozanköy iddiasý kalmayan Yalova
ile Hamitköy ise Akova Vuda ile karþýlaþacak. 19 Mayýs'ta
oynanacak ikinci maçlarda Ozanköy galip gelir ve Hamitköy puan
kaybeder ise Ozanköy Süper Lig'e merhaba diyecek. Ozanköy
ve Hamitköy'ün ikinci maçlarýný galip kapatmalarý durumunda 23
Mayýs Perþembe günü oynanacak Ozanköy-Hamitköy
karþýlaþmasýnýn galibi Süper Lig'e yükselecek. Maçta beraberlik
alýnýr ise Süper Lig'e yükselen Ozanköy olacak. Ancak, play-off
ikinci maçýnda Ozanköy Yalova'ya maðlup olur ve Hamitköy
Akova Vuda'yý maðlup ederse üçüncü maçta alýnacak beraberlik
Hamitköy'ü Süper Lig'e çýkarýr.
1.Lig Play-Off Puan Durumu
TAKIMLAR
O G B M A Y
P
Av.
1.Ozanköy
1 1 0 0 5 1
33
4
2.Hamitköy
1 1 0 0 6 3
31
3
3.Akova Vuda
1 0 0 1 1 5
26
-4
4.Yalova
1 0 0 1 3 6
22
-3
NOT: Ozanköy 30 puan, Hamitköy 28 puan, Akova Vuda 26
puan, Yalova 22 puan ile baþladý.
1. MAÇ SONUÇLARI:
Ozanköy-Akova Vuda: 5-1
Hamitköy-Yalova: 6-3

19 Mayýs
Pazar
Maraþ-Doðancý
Mormenekþe-Çanakkale

19 Mayýs Pazar
Ozanköy-Yalova
Hamitköy-Akova Vuda

23 Mayýs
Perþembe
Maraþ-Mormenekþe
Çanakkale-Doðancý

Sahibi
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ALÝ OSMAN TABAK

Süper Lig'e çýkacak 3. takým kim olacak?

23 Mayýs Perþembe
Ozanköy-Hamitköy
Akova Vuda-Yalova
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