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Mustafa Akýncý YÖDAK Yasasý'nýn partilerden uzak tutulmasýný istedi…n 12. sayfada
YÖDAK
YASASI

lllll 2. sayfada

Þener  LEVENT

AçýAçý
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SANA MUTLULUKLAR EY DAMAT
MELÝZ'E DE MAPUSANE DAMLARI MI?

HEPSÝ AYNI
ÞEY…!

Erdoðan Baybars

"GANDÝ
KEMAL" BÝR
ÖYLE BÝR
BÖYLE

Mehmet Levent

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar... Ali Osman

AFRÝKA’DAN
SELAMLAR

Sevgisiz, düþüncesiz, umursamaz ve baþkasýnýn acýlarýna duyarsýz bir toplum olduk. Türkün

Türkten baþka dostu yoktur diyenler yanýlýyor… Türkün Türkten baþka düþmaný yoktur!

Bülent Tümen
l 7. sayfada

HER ÝÞE, BÝR
ORTAK LAZIM!

KAYINVALÝDEME
VEDA…

Fatma Ergün

Aziz Þah
l 10. sayfada

Türk sorunu

ÇOCUK

Yaþar Altay

l 2. sayfada

BÝZÝ BÝRBÝRÝMÝZE DÜÞMAN
ETTÝKLERÝNDE KAZANDILAR

“AFRÝKA”dan mektup...

YALANI SEVME
SANATI
Elvan Levent

l 3. sayfada

l 3. sayfada

Hapiste
bunu da yaþadý

Bu niþan töreni çok konuþulacak… 5 aylýk fetüsü
kürtajla aldýrdýðý için 9 ay hapse mahkum olan
Meliz Akçal'ýn hapiste en acý gecesi…

Biri hapiste, diðeri niþanda

5 aylýk fetüsün babasý Tansel Öztansel, eski eþi Meliz Akçal'ýn hapisten çýkmasýný
beklemeden yeni eþi ile dün gece Lefkoþa'da Elizyum düðün salonunda niþanlandý…

n Mahkeme tarafýndan suçlu görülmeyen ve
cezalandýrýlmayan Tansel Öztansel, tanýk olarak
katýldýðý duruþmada tüm suçu Meliz Akçal'ýn üstüne
yýkacak þekilde ifade vermiþti…

nTansel Öztansel ifadesinde "Meliz bana
3 haftalýk hamile olduðunu söylediði için
kürtajý kabul ettim" demiþti…

nÞener LEVENT yazýyor, 2. sayfada "AÇI" sütununda

10 dönüm çamlýk yandý
nYamaçköy'de dün öðlen saatlerinde çýkan yangýn sonucu

10 dönüm çamlýk alan yandý…

Beþparmaklar

Rumlar
Beþparmaklardaki

tahribatý ileri götürüyor
nÇevre felaketi ile ilgili

rapor Dýþiþleri
Bakanlýðýna sunuldu…

n 6. sayfada

DÝSÝ Baþkaný Neofitu:

Akýncý ile görüþmem
sarayda olmadý

nNeofitu, kuzeyde Akýncý
ile sarayda görüþtü diye
topa tutuluyor

n 7. sayfada



Aylin Zeybek…
Henüz çok genç, 23 yaþýnda…
Lefkoþa doðumlu…
CollegePortsmuth ve Lefkoþa Türk Maarif

Koleji'ndeki eðitiminden sonra 2016'da Cov-
entry Üniversitesi'nde hukuk lisansýný
tamamladý.

Halen KU Leuven ve Zürih Üniversitesi'nde
Uluslararasý ve AB hukuku üzerine çifte
yüksek lisans eðitimine devam ediyor.

Bugünkü köþemize onun son yazdýðý
yazýlarýndan birini aldýk… Okuyun ve bir de
siz deðerlendirin bakalým…

*
Eðer anlasaydýk ki, içinde bulunduðumuz

geleceðimizi sömüren sistemi yaratan bizlerdik
ve biz olmadan var olamazdý bu sistem.

Eðer anlasaydýk ki, Denktaþ deðildi belki de
sorumlusu.

Iþgal, barýþ harekatý olarak geçse bile
defterlere.

 Radyolarda Enosis'i dinledi babalarý, ve
çocuklarý ilkokul gezilerinde Barbarlýk
müzesini ziyaret etti.

Çocuk yaþta beyinlerine kazýndý Rumlarýn
kurþuna dizerek öldürdüðü bebekler.

Ve o yaþta baþladý içine iþledikleri korku...
Çünkü o korku olmasaydý, Türk askerine

bu kadar baðlý olamayacaktý büyüdüðünde

Bu hikaye hüzün, keder ve kahýr dolu bir
hikaye…

Ve kahrýn en doruk noktasýna ulaþtý dün
gece…

Meliz hapiste…
Onun hapiste olmasýna neden olan Tansel

ise yeni niþanlýsý ile yeni ufuklara yelken
açtý…

Gençlik hayalleri çoktan yýkýlmýþ olan Meliz,
her türden kader mahkumunun arasýnda,
demir parmaklýklarda piþmanlýðýn ve kahrýn
en beterini yaþadý…

Hapiste unutulan herkes gibi, yalnýzlýðýn
en acýsýný tattý…

***
Sen nasýl adamsýn bre efendi nasýl…
Bunu nasýl yaparsýn…
Meliz'in karnýndaki çocuk senin de

çocuðun deðil miydi?
Erkek adam sevdiðine eþine bunu yapar

mý?
En zor anýnda onu sýrtýndan vurur mu?
O mahkemede tanýklýðýn hiç yenir yutulur

mu?
Bak ne dedin:
"Meliz bana 3 haftalýk olduðunu söylediði

için kürtajý kabul ettim."
Bu da senin masumiyetini kanýtladý deðil

mi?
Yaðdan kýl çeker gibi iþin içinden

sýyrýldýn…
Güya bebeðin 17 haftalýk olduðunu

bilmiyordun…
Sen vartayý atlattýn…
Meliz mahkum oldu…
9 ay hapis…
Ondan boþandýn…
Ve þimdi de yeni bir eþle yeni mutluluklara

yelken açýyorsun…
***

O senin niþan kutladýðýn salon ile hapisane
neredeyse yanyana…

Ayný bölgede…
Meliz hapiste…
Sen düðün salonunda…
Hangi insanlýk kitabýnda yeri var bunun?
Meliz'in hapisten çýkmasýný bile

beklemedin…
Varsýn aðlarsa aðlasýn…
Kahrolursa kahrolsun…
Keyif senin…
Çal çal oyna…
O beþ aylýk fetüsü Meliz mi öldürdü?
Sen öldürmedin deðil mi ey damat?
O annesi ise, sen de babasý deðil misin?
Ah, ah þu bizim kanunlarýmýz…
Þu alçakça kanunlarý yapanlar…
Sen serbest…

BÝZÝ BÝRBÝRÝMÝZE DÜÞMAN ETTÝKLERÝNDE KAZANDILAR

SANA MUTLULUKLAR EY DAMAT
MELÝZ'E DE MAPUSANE DAMLARI MI?

Þener  LEVENT

AçýAçý
senerlevent@yahoo.com
senerlevent1@gmail.com

"Anavatan Türkiye" deyemeyecekti bu kadar
içten ve inançla.

Ve sen, 1974'te Türk askeri EOKA'nýn
kucaðýna atmýþtý dedelerini,

Ve Rum kardeþleri kurtarmýþtý onlarý
EOKA'nýn elinden.

Ve sana anlattýklarý Nihat Ýlhan hikayesi
bambaþkaydý onlarýn dinlediklerinden.

Gelgelelim,
Onlar, KKTC'nin tanýnmamasýndan Rumlarý

sorumlu tuttular,
Sen, Türkiye'nin iþkalini.
Onlar, sayfa sayfa yazdý Rumlarýn önünü

kestiði arabalarý,
Sen, resim resim yayýnladýn barýþ için

yürüyen Rum gençleri.
Kýbrýslý Rum bir siyasetçiyle tanýþmýþtým.
Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlara ait olduðunu, Yunan

ve Türk askerinin adadan elini çekmesi
gerektiðini anlatmýþtý bana.

Benim gibi o da üzülüyormuþ
bölünmüþlüðümüze... Elinden geleni yapýyor,
yapmaya da devam edecekmiþ.

Bir ay geçtikten sonra bir basýn açýklamasý
olmuþtu, tercih hakký olsa seçimini Enosis'ten
yana kullanacaðýný açýklamýþ...

Kýbrýslý Türk siyasetçiler tanýdýk...
Barýþ için en ön sýrada yürüyen,
Bu adada iþgal var deyen ve binlerce insaný

Almanya mektubu
Yaþar Altay

ÇOCUK
Ýçimde büyümeyen bir çocuk var!
Yenicami mahallesinde dünyaya
gözünü açtýðýnda alnýna kurban
kaný sürülen..
Yenicami ve Atatürk
Ýlkokulu‘ndan sonra Bayraktar
Ortaokulu‘na giden..
Tel ve kum torbalarýyla sýnýrlanmýþ

hayatý silah, çan
ve ezan seslerinin
birbirine karýþtýðý
yýllarla devam
eden..
Lefkoþa Türk
Lisesi‘de

kendince bilinçleþen, diðerleri için
asileþen..
Sivritepe‘den Lefkoþa‘ya bakarak
uzun nöbetlerde bambaþka bir
hayat hayallerini
büyüten..
Demir perdeyi delip insan
saðlýðýna yapacaðý katký için bir
yandan býkmadan öðrenip, diðer
yandan gençliðin hýzýnda
sürüklenen..
Doðduðu topraklar bir kez daha
iþgal edilince Almanya‘ya göçen..
Dedem Gülbahar‘ýn erkek
çocuklarý benim dayýlarým
Mehmet, Behiç ve Osman gibi
dönüþü olmayan yolculuða
özenen..
Binlerce ameliyat, onbinlerce
hastayla usanmaksýzýn otuzsekiz
yýllýk meslek hayatýymýþ
geçip giden..
Ve en nihayet gençlere yer býrakýp
emekliliði hak eden!
Þimdi o çocuk yine uyanýyor.
Doðduðu, ondokuz yýl yaþadýðý
evin kerpiç duvarlarýný, havuzlu iç
bahçesini, terasýndan
Beþparmaklar‘a baktýðý günleri
hatýrlýyor.
Göðsüne onbir yaþýnda kaybettiði
babasý gibi bazan ful takýyor.
Akþamlarý annesi yataðýnýn
yastýðýna yaseminler koyuyor.
Ziya ile Akýn Gazetesi‘ne gidiyor.
Þener, Toðal, Seyit, Erol, Kývanç
ile Mulla Hasan‘ýn kahvesinde
gonga oynuyor.
Çocuk Bahçesi‘nde fýskiyenin
serinliði yaz gecelerinin sýcaðýna
iyi geliyor.
Enver‘in Kahvehane‘sinde
nargile bir baþka tütüyor.
Resa‘nýn Pastahanesi yalnýz
yazda deðil, kýþta da severek
ziyaret ediliyor.
Kýrmýzý bisiklet yalnýz
Köþklüçiftlik‘e deðil, hafta sonlarý
Aþýklar Tepesi‘ne de götürüyor..
Geriye dönüþ yok çocuk, anýlarýn
senin zenginliðin, yaþadýklarýnla
yetineceksin.
Ölmek için bile doðduðun yere
gelmeyeceksin!

“AFRÝKA” dan
mektup...

Meliz mahkum…
Sen yeni bir damat…
Meliz ise hapiste gün sayýyor…
O kanunlarýmýz adam gibi kanun olsaydý,

hiç seni serbest býrakýr mýydý?
Seni de kulaðýndan tutup hesap sormaz

mýydý?
Mahkemeye geleceksin…
Kýzý mahkum ettireceksin…
Sonra o hapse giderken, sen de yeni bir eþ

bulup, bir ziyafet sofrasýnda niþan yüzüðü
takacaksýn…

O hapiste dört duvar arasýnda kahrýndan
duvarlarý yumruklarken, sen mutluluktan
uçacaksýn…

Hangi erkeklik kitabýnda yeri var bunun…
Bu töreni düzenleyenlere de þaþarým…
Biz bu topraklarda bu kadar mý yitirdik

insanlýðýmýzý?
Bu kadar mý sevgisiz ve düþüncesiz

olduk…
Sen ey damat…
Hapiste yatmak nedir bilir misin?
Dört duvar arasýnda özgürlükten yoksun

olmak…
Hapisane giysilerinle günde üç kere sýraya

girip sayýlmak…
Demir kapýlarýn üstüne kapanmasý…
Yýkanmak için sýcak su bile bulamamak…
Seni ziyarete gelenlerle camýn arkasýndan

telefonla konuþmak…
Kadýnlar koðuþu…
Ki erkek mahkumlar koridorda onun

önünden geçerken, o küçük pencere aralýðýný
da gardiyanlar kapatýrlar…

9 ay…
Kolay mý geçer sanýrsýn…
Dýþarýdaki gibi deðil içerideki zaman…
Geçmek bilmez bir türlü…
Ne gelir elinden…
Diðer kader mahkumlarýnýn acý hikayelerini

dinlemekten baþka…
***

Emekli bir yargýç diyor ki:
-Ben olsam Meliz'i serbest býrakýrdým…
Ben de olsam ben de serbest býrakýrdým…
Çünkü pek muhterem yargýcýmýzýn da

dediði gibi, hiçbir kadýn kendi gönlü ile
çocuðunu aldýrmaz…

Kanunlarý yapan biri olsam, asla adamý
muaf tutup tek baþýna kadýný cezalandýran
kanunlar yapmam…

O fetüs senin de bir parçandý…
Ama sen yalnýz ona deðil, annesine de

kýydýn…
Ona bu acýyý ve kahrý yaþattýðýn yetmezmiþ

gibi, þimdi hapiste olduðuna aldýrmadan
düðün dernek yaptýn…

O aðladý…
Sen oynadýn…
Yakýþýr mý?

***
Meliz'i hiç tanýmam…
Ailesini de…
Ama kendimi onlarýn yerine koymam hiç

de zor deðil…
Bunlara yürek mi dayanýr…
Sana mutluluklar ey damat…
Meliz'e de mapusane damlarý mý?

arkasýna alan,
seçim gününden sonra ilk uçakla Ankara'ya

giden ve açýklama yapan
"Türkiye bizim güvencemizdir.

Anavatan'sýz çözüm olmasý mümkün
deðildir."

Kýbrýslý Türk siyasetçiler tanýdýk...
KKTC'nin tanýnmasýný caný gönülden

isteyen... Anavatan'a baðlý, Kýbrýslý Türklerin
refah içinde yaþamasýný isteyen...

Sonra bir kumarhane daha açýldý, bir Türk
bayraðý daha çekildi göndere.

Sonra bir kadýnýn daha bedeni satýldý,
Ve bir ilahiyat koleji daha açýldý.
Ve onlar turuncu dedi Kýbrýslý Türkler için,
Ve sen ýsrarla yeþil dedin.
Oylarýmýzý verdik, bir koltuk daha doldu.
Bir villa daha alýndý,
Bir araba daha deðiþtirildi,
Bir tatil daha ayarlandý.
Denize düþen yýlana sarýlýr,
Denizimiz baþka,
yýlanýmýz baþka,
Birbirimize düþtük de, hepimiz farklý

denizlerde boðulduk gittik...



YALANI SEVME SANATI
Sovyet dönemi þairlerinden Yevgeni

Yevtuþenko geçenlerde yayýnlanan bir
televizyon programýnda "98 ülkede
kürsüye çýkýp konuþtum ve þu sonuca
vardým" diyordu:"Dünyada kötü bir
toplum yok, her yerde iyi ve kötü
insanlar var sadece. Ne yazýk ki, kötü
insanlar daha iyi organize olmuþ
durumdalar"…

Bir alkýþ kopuyor stüdyodaki
izleyicilerden.

Herkes þairle hemfikir...
Kötülük dünyada iyilikten hep bir

adým önde…
Bir adýmdan da önde belki…
Elinde bir tabanca olan, olmayanýn

karþýsýnda daha güçlü, deðil mi?
Ýyi niyetli davranan kötü niyetli

davrananýn karþýsýnda hep daha zararlý
çýkmýyor mu?

Ýkiyüzlülük, dürüstlüðün karþýsýnda
daha çok prim yapmýyor mu her zaman?

Ne demiþti Puþkin:
"Yüceltilmiþ yalanlar, basit

gerçeklerden daha deðerlidirler bizim
için"…

Ýþte Roma'daki Conservatori Sarayý ve
önündeki meydana serilmiþ kýrmýzý bir
halý…

1957 yýlýnda imzalanan Roma
anlaþmasýnýn 60. yýldönümü için burada
toplanacak olan 27 AB üyesi ülkelerin
liderleri için serilmiþ…

AB'nin doðum gününü
kutlayacaklar…

Beethoven'in görkemli 9. senfonisi
eþliðinde, birliðe baðlýlýklarýný
sunacaklar…

Hiçbir þey yolunda deðil, ama
yolundaymýþ gibi davranacaklar…

Kutlanacak pek bir þey yok ama varmýþ
gibi yapacaklar.

Kriz gelip kapýya dayanýnca birbirine
sýrtýný dönenler, þimdi birbirlerinin elini
sýkacaklar…

Ýngiltere'siz bir eksik ama ne gam-
giden gider kalan saðlar bizimdir,
diyecekler.

Ve kimseyi orada yazanlarý yerine
getireceklerine kolay kolay
inandýramayacaklarý bir deklarasyona
atacaklar imzalarýný.

Ýþsizlik, ayýrýmcýlýk, sosyal dýþlama ve
yoksullukla mücadele…

Ortadoðu ve Afrika'da istikrar…
Yeni istihdam, yatýrým, terör ve orga-

nize suçla mücadele kararlýlýðý…
Diplomatik sözcükler dizisi adeta…
Sonunda bir de fotoðraf çektirip

daðýlacaklar...
Bir numara olacaklar haber

bültenlerinde.
Yüceltilmiþ yalanlar basit gerçekleri

ezip geçek.
Kötülük iyiliðin önünde koþmaya

devam edecek.
Üzerinde yaþadýðýmýz denizin

ortasýndaki bu kara parçasýna bakýn…
Dolandýrýcýlarýn mý baþý dertte daha

çok, yoksa dolandýrýlanlarýn mý?
Kulaksýz sitesindeki insanlarýn baþýna

gelenleri hatýrlamak bile yeterdi bu
soruya yanýt vermek için, deðil mi?

Parasýný ödedikleri evleri açýk
artýrmaya çýkarýlan o insanlarý…

Üç kuruþluk elektrik borcu yüzünden
elektriði kesilen yaþlý kadýný…

Ve koskoca beþ yýldýzlý otelin silinen
9 milyon TL'lik elektrik borcunu…

Sürüþ ehliyeti olmayan adamý
direksiyonun baþýna oturtmasý can alan
þirket sahibine kesilen 2000 TL'lik para
cezasýný hatýrlamak yetmez miydi?

"Her insan sadece doðmuþ olduðu için
bile kendini mutlu hissetmenin bir
yolunu bulmalýdýr", diyordu
Yevtuþenko,"Tüm acýlarýyla birlikte
hayata deðer vermelidir", diyordu…

"Çirkef yataðýnda gülistanlýk olmaz",
diyordu Arif Hasan Tahsin…

Goethe ise þöyle diyordu:
"Almanlarýn teker teker saygýya deðer

insanlar olduklarý; ama bir araya
geldiklerinde kötüleþtikleri aklýma
geldikçe derin bir acý duyarým"…

Elvan Levent

ex istence
elvan12@mail.ru

Yamaçköy'de dün öðlen saatlerinde çýkan
yangýn sonucu, 10 dönümlük çamlýk alan
yandý.

Polisten verilen bilgiye göre, Yamaçköy'de
H.K. adlý kiþinin arazisini temizlemek amacýyla
yaktýðý ateþin kontrolden çýkarak
yayýlmasýyla çýkan yangýn, Yamaçköy-Tirmen
arasýnda 10 dönümlük alanda etkili oldu. Bu
alandaki aðaç ve maki bitki örtüsü yandý.

Ýtfaiye, polis, sivil savunma, orman dairesi
ekipleri ile Geçitkale, Serdarlý ve Ýskele
belediyesine ait tanker ve iþ makineleri ile
müdahale edilen yangýn söndürüldü.

H.K. yangýna neden olduðu gerekçesiyle
tutuklandý. Polis soruþturmasý devam ediyor.

Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan
yapýlan açýklamada ise, öðle saatlerinde
Yamaçköy civarýnda yangýn çýktýðý ihbarýný
alan Sivil Savunma ekiplerinin, olay bölgesine
giderek yangýn söndürme çalýþmasý yaptýðý,
yaklaþýk iki saatlik çalýþma sonucunda
yangýnýn kontrol altýna alýnarak, soðutma
çalýþmasý da yapýldýðý belirtildi.

MÜZAKERELER

Güneyde tartýþma büyüyor

Yamaçköy'de 10 dönüm çamlýk alan yandý

Rum basýnýnda dün yer alan bir haberde,
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn, Rum
lider Nikos Anastasiadis'le sosyal içerikli
bir etkinlik çerçevesinde görüþmeye hazýr
olmasýnýn, müzakerelerin yeniden
baþlamasýna otomatik olarak yolu açmadýðý
ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi "Tehditlerle
Müzakere Ortamý- Ankara'da Hidrokarbon
Yataklarýyla Ýlgili Ferman Yayýnlanýyor,
Lefkoþa Masaya Dönüyor- Türkiye'deki
Referandumdan Önceki veya Sonraki
Tarihler Anahtar" baþlýklarýyla yayýmladýðý
haberinde, Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn,
müzakerelerin yeniden baþlamasýna iliþkin
ön þart konusunda, dün de gayet net
olduðunu yazdý.

Bunun Rum Meclisi Genel Kurulu'nun,
DÝSÝ-AKEL iþbirliðiyle "hatayý düzeltmek
için" toplanmasýndan baþka bir þey

olmadýðýný kaydeden gazete, bu iki partinin
de Akýncý'nýn talebini karþýlamak
konusunda hazýr olduklarýný ve bunun da
iki liderin kýsa zamanda müzakere masasýna
oturacaklarý anlamýna geldiðini savundu.

Cumhurbaþkaný Akýncý'nýn gerçek
niyetlerinin ortaya çýkmasý için anahtar
teþkil eden þeyin, liderler arasýnda yeni bir
görüþme yapýlmasýnýn zamaný olduðunu
ileri süren gazete, Cumhurbaþkaný
Akýncý'nýn, müzakerelerin Türkiye'deki
referandum yüzünden kesintiye
uðramadýðýný söylediðini anýmsattý.

Bunun ise Akýncý'nýn 16 Nisan'dan önce
müzakere masasýna dönmeye hazýr olacaðý
anlamýna geldiðini kaydeden gazete, aksi
bir durumda ise Akýncý'nýn, her þeyi Türkiye
Hükümetine hizmet etmek için yaptýðý
konusunda zor durumda kalacaðýný iddia
etti. Öte yandan, Rum Yönetimi Baþkaný

Nikos Anastasiadis'in çeþitli bahaneler
ortaya koyarak 16 Nisan'dan önce
görüþmekten kaçmasý durumunda ise,
durumun onun aleyhine döneceðini yazan
gazete, çünkü Anastasiadis'in de Akýncý'nýn
lehine faaliyet gösterdiði konusunda
eleþtirileceðini ekledi.

Gazete habere "Tarih Kilit Öneme Sahip-
Müzakerelerin Devamýnýn Zamaný Niyetleri
Ortaya Koyacak- Sosyal Ýçerikli Görüþme
Ayarlandý- Resmi Baþlangýç Açýkta"
baþlýklarýyla ise, iç sayfadan yer verdi.

Kýbrýs sorunuyla ilgili müzakerelerin ne
zaman yeniden baþlayacaðý konusunda
mutabakata varýlmasýnýn büyük öneme
sahip olarak addedildiðini yazan ve bunun
Türk tarafýnýn niyetlerini ortaya koyacaðýný
öne süren gazete, liderler arasýndaki sosyal
içerikli görüþmenin tarihinin önümüzdeki 24
saat içerisinde belli olacaðýný kaydetti.
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P
AFRÝKA’DAN SELAMLAR

Cuma akþam üzeri Zeki Beþiktepeli
geldi…

Bana iki civciv getirdi…
Mavi yumurtadan çýkan iki civciv…
Diþiyseler onlar da zamaný geldiðinde

mavi yumurta doðuracaklar…
Neyse az biraz sohbet ettik.
Hoca bir yemeðe davetliymiþ, telefonla

aradý ve Afrika'da olduðunu söyledi.
Karþýdaki boþta bulundu ve "Afrika

mý" diye sorunca, Zeki Hoca "Afrika
gazetesi" diye cevapladý…

Adam bize selamlarýný gönderdi bu
arada… Aklýma yýllar önce bir müsteþarla
yaptýðým telefon konuþmasý geldi…

"Afrika gazetesi" demeyince
karþýdakinin aklýna hemen dünya
atlasýndaki Afrika kýtasý gelir.

Bir haberle ilgili aramýþtým ismi yanýmda
saklý müsteþarý…

Elde ettiðimiz bir haberin doðru olup
olmadýðýný teyid ettirecektim.

Telefonla ilgili bakanlýðý aradým…
Santral görevlisi çýktý karþýma…
"Afrika'dan arýyorum, sayýn müsteþarla

görüþmek istiyorum" dedim…
"Bir dakika" diyerek beni birisine

baðladý. Güzel sesli  bir bayandý…
"Buyrun kimi aradýnýz" diye sordu…
"Sayýn müsteþarý istiyorum, ona bir

þeyler soracaktým" dedim.
Kimsin, diye soran olmadý bu telefon

trafiðinde…
Ben de söylemedim…
Müsteþarýn sekreteri olduðunu tahmin

ettiðim bayan beni müsteþar beye
baðladý…

Müsteþar bey,
"Merhaba ben müsteþar" falan filan

dedi… "Selam" dedim sadece…
"Nerden arýyorsunuz" diye sordu

müsteþar bey…
Kimsin, nesin, necisin diye sorgulayan

yok…
Oysa bütün hayatýmýz hep

sorgulamalarla geçti.
Köy kahvesine oturduðunuz zaman

tanýmayan birisi varsa kahvede hemen
sormaya baþlar,

"Kimlerdensin ya ayoðlum? Annen
kim? Baban kim? Ne iþ yapýyorsun?"

Uzar gider bu sorgulamalar
anlayacaðýnýz…

Bizim müsteþara gelene kadar kimse
sorgulamadý beni…

Müsteþar da…
"Nerden arýyorsunuz" dedi sadece…
Olayý yakaladým…
"Afrika'dan arýyorum" dedim…
Müsteþar bir süre konuþmadý, þaþkýna

uðramýþtý anlaþýlan ve sesini "ta
uzaklardan" der gibi uzaltarak,

"Afffrikadaaan?" diye sordu…
"Evet" dedim…
Aklýna Afrika kýtasý geldiðini anladým…
Gýrgýr yapmaya karar verdim…
"Evet sayýn müsteþar, yanýmda da

Güney Afrika Devlet Baþkaný Mandela
var…"

Mandela o günlerde devlet
baþkanýydý…

"Mandela mý?" diye yine hayretle
sordu… "Evet, sayýn müsteþar… Size
selamlarý da var" dedim…

Bir müddet yine suskun kaldý ve
ardýndan "Aleyküm selam sen de ona
selamlarýmýzý ilet" deyince ben gülmeye
baþladým…

"Kimdir ya be" diye sordu müsteþar…
"Sayýn müsteþar Afrika gazetesinden

Ali Osman'dýr" dedim…
"Vallahi yedim" dedi…
"Anlamýþtým sayýn müsteþar, o nedenle

devam ettim" dedim ve istediðimiz bilgiyi
de aldým…

Zeki Hoca'nýn arkadaþýyla
konuþmasýndan aklýma bunlar takýldý,
paylaþmak istedim.

"GANDÝ KEMAL" BÝR
ÖYLE BÝR BÖYLE

RTE'nin Hollanda özelinde baþlatýp
Avrupa geneline yaydýðý kriz için ne demiþti
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu?

"Hollanda'nýn Çavuþoðlu'nun uçuþ iznini
iptal etmesi asla doðru deðil. Bu nedenle
Türkiye Hollanda'ya her türlü yaptýrýmý
uygulama hakkýna sahiptir." (!)

"Bu iþin evet hayýr ile ilgisi yok. Bu iþ
milli bir iþtir. Hollanda ile iliþkiler askýya
alýnmalýdýr." (!)

***
"Ana muhalefet" partisi baþkanýndan bile

böylesine açýk ve kapsamlý, Hollanda'ya her
türlü yaptýrýmý mübah sayan bir icazet alýr
da Erdoðan durur mu?

"Nazi artýklarý, faþistler" diye en aðýr küfür
ve hakaretleri savurmaya baþladý tüm
Avrupalýlara!

"Siz bana diktatör dediðiniz sürece ben
de size Nazi ve faþist diyeceðim" dedi!

"Size rahat olmayacak. Kendi ülkenizde
sokaða bile çýkamayacaksýnýz" dedi!

***
Deðil mi ki Kýlýçdaroðlu, "Bu aþamadan

sonra Türkiye Hollanda'ya her türlü
yaptýrýmý uygulama hakkýna sahiptir"
diyor…

Artýk tut tutabilirsen Kasýmpaþa
kabadayýsýný!

Küfürün, hakaretin ve hepsinden önemlisi
tehdidin bini bir para…

"Kendi ülkenizde güven içinde sokaða
bile çýkamayacaksýnýz" derken bir bildiði mi
vardý "Reis"in?

Ki aradan 24 saat geçmeden IÞÝD
barbarlarý Londra'nýn göbeðinde dehþet
verici o terör saldýrýsýný gerçekleþtirdiler.

Ýnsan sormadan edemiyor…
Kýlýçdaroðlu'nun inanýlmaz bir

bonkörlükle "Reis"e tanýdýðý "Her türlü
yaptýrým hakký"nýn içinde, bu vahþi katliam
da var mýydý?

Þimdi Kemal efendi çýkýp da Erdoðan'a
"Ben sana her türlü yaptýrým hakký
tanýdýysam git de Londra'yý kana bula mý
dedim?" derse, Erdoðan'ýn onu zerre kadar
kaale alacaðýný mý sanýyorsunuz?

***
Maruz kaldýðý küfür, hakaret ve

aþaðýlamalara raðmen Avrupa
soðukkanlýlýðýný korur ve krizin daha da
týrmanmamasý için elinden geleni yaparken,
Erdoðan dur durak bilmiyor!

Meydandan meydana, açýlýþtan açýlýþa
koþup tehditlerini artan bir dozla
sürdürüyor!

"Böyle davranmaya devam ederseniz,
dünyanýn hiçbir yerinde güven içinde
sokaða adým atamayacaksýnýz." (!)

Bu tehdit yetiþmedi Erdoðan'ýn aðzýndan
düþsün, Londra'daki terör katliamýnýn tüyler
ürpertici haberi geldi.

Bunun üzerine, daha önce "Reis"e "her
türlü yaptýrým hakkýný" tanýyan Kýlýçdaroðlu,
daldýðý gaflet uykusundan uyanýr gibi oldu!

Soruyor þimdi…
"Ne demek sokaða adým atamayacaklar?

'El Kaide'den ben sorumluyum' onu mu
demek istiyor? 'IÞÝD'den ben sorumluyum',
onu mu demek istiyor?"

Ayýp Kemal efendi ayýp!..
Sen kalk, "Bu evet hayýr meselesi deðil,

milli bir meseledir… Her türlü yaptýrým
haktýr" de…

Sonra da adamý El Kaide'ci, IÞÝD'ci diye
suçlamaya kalk!

Yakýþtý mý ya?
Meselâ söylemesi ayýp "Ana Muhalefet

Partisi" liderine?!

Sessizliðin Sesi

Mehmet Levent

TÜRKÝYE'NÝN
"HASTA ADAM" SENDROMU

RTE'nin asaplarý fena halde bozulmuþ. Türkiye'yi týpký Osmanlý Ýmparatorluðu
daðýlýrkenki durumuna düþürmüþ, hala meydan okuyor. Osmanlý Ýmparatorluðu nasýl "hasta
adam" idiyse, RTE sayesinde Türkiye Cumhuriyeti de þimdi "hasta adam"... Ýþte bu hasta
adam Sabah gazetesinin Avrupa baskýsý Daily Sabah'ýn Avrupa Parlamentosu'nda
yasaklandýðýný iddia ederek "Hani sizde basýn özgürlüðü vardý? Daily Sabah'ýn  Avrupa
Parlamentosu'nda yasaklanmasýnýn hesabýný vereceksiniz. Size rahat olmayacak"
diyor.  AP tarafýndan yalanlansa da geri adým atmýyor. Yakýnda bir
patlama da Avrupa Parlamentosu'nda yaþanýrsa hiç
þaþýrmayýn.

Müzakere masasýna kurban olduðum

Çözüm hemen þimdi demeye doyamadým ben

Çözüm için gelmiþ derler Nikos ile Musti

Bu kaçýncý raunddur sayamadým ben

mehmetlevent1946@gmail.com

ÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirÇiziktirdididididi

TIR’da kaçak sigara

Uyuþturucuyu poliste çöpe atmak istedi

Býçaklý kavgada yine kan aktý

Gamze PÝR BAYKUR- Maðusa Polis
Müdürlüðü'ne baðlý Cürümleri Önleme
Þubesi ekipleri tarafýndan önceki gün
Maðusa Limanýnda yapýlan operasyonda,
þoförlüðünü yaptýðý TIR'ýn içerisinde 2 bin
360 paket kaçak sigara bulunan TIR þoförü
Azem Yoldaþ Çetinkaya, polis tarafýndan
"Gümrüksüz mal ithali" ve "Gümrüksüz mal
tasarrufu" suçundan dolayý gözaltýna
alýnmýþtý. Gözaltýna alýnarak Maðusa Polis
Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þubeye getirilen
TIR þoförü Çetinkaya,  üzeri polis
tarafýndan aranacaðý sýrada ceketinin
cebinde sakladýðý yaklaþýk 2 gr
aðýrlýðýndaki Hintkeneviri türü uyuþturucu
olduðuna inanýlan maddeyi adli þubede
bulunan çöp kutusuna atmak isterken
yakalandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde
ithali" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde
tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza
Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Çetinkaya
aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin
edildi.

Üzerinde 2 gr Hintkeneviri çýktý...
Meselenin tahkikat memuru Nurettin

Enginer, 24 Mart tarihinde Maðusa Polis
Müdürlüðünde "Gümrüksüz mal
tasarrufu" suçundan dolayý Adli Þubede
bulunan zanlý Azem Yoldaþ Çetinkaya'nýn

üzeri aranacaðý esnada giymekte olduðu
ceketin cebinde kaðýt parçasýna sarýlý
yaklaþýk 2 gr aðýrlýðýnda Hintkeneviri türü
uyuþturucu olduðuna inanýlan maddeyi
çöp kutusuna atmak istediði esnada tespit
edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak
yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný
belirten Enginer, zanlýnýn 3 gün süreyle
poliste tutuklu kalmasýný talep etti.

Tutuklu kalacak...
Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Seran

Bensen, zanlý Azem Yoldaþ Çetinkaya'nýn
tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün
süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir
verdi.

(Kamalý Haber) - Girne-Lapta'da iþ
arkadaþlarý arasýnda çýkan kavga sonucu
kan aktý. Çýkan kavgada Hanefi Ýmren, iþ
arkadaþý Halil Ýbrahim Yanardaðý her iki
bacaðýndan býçakla yaraladý. Olaydan
sonra kaçmaya çalýþan Ýmren Ercan
Havaalaný'nda yakalandý. Zanlý gün
Girne'de mahkemeye çýkarýldý.

Lapta Polis Karakolunda görevli Polis
memuru Mustafa Güneþ, 25 Mart saat
01.45 sýralarýnda Lapta 'da Hacý Faik Efendi
Sokak üzerinde aralarýnda iþ konusundan
dolayý çýkan tartýþma sonucu zanlýnýn,
yanýndaki býçakla iþ arkadaþý Halil Ýbrahim
Yanardað'ýn her iki bacaðýna birer kez
saplamak suretiyle yaraladýðýný söyledi.
Güneþ, Yanardað'ýn Girne Akçiçek
Hastanesi'ne kaldýrýldýðýný, tedavisinin
ardýndan cerrahi serviste müþahede altýna
alýndýðýný belirtti. Güneþ, zanlýnýn ise ayný
gün Ercan Havalimaný'nda tespit edilerek
tutuklandýðýný, gönüllü ifadesinde suçunu
kabul ettiðini ve havaalanýna otostop
yaparak gittiðini öne sürdüðünü ifade etti.

Zanlýnýn ifadesinin araþtýrýlacaðýný
kaydeden Güneþ, zanlýnýn kýsa bir sürede

gece yarýsý otostopla havaalanýna
gitmesinin olasý olmadýðýný, zanlýnýn
kaçmasýna yardým eden kiþiler
olabileceðini söyledi. Güneþ, zanlý
hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiðini,
olayda kullanýlan býçaðýn henüz
bulunamadýðýný ifade ederek, zanlýnýn
serbest kalmasý halinde emarelere ve olasý
suç ortaklarýna müdahale edebileceðini
kaydetti. Güneþ, soruþturma amaçlý
zanlýnýn 2 gün süre ile tutuklu kalmasýný
talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi
onayladý.
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Erdoðan Baybars

Þaziye’nin Görüþü:

ebaybars@yahoo.com

Hade gözünüz aydýn…  Baþýmýz
göðe eriyor bugün. Saat farký

kalktý. Onlar da Arabistan
saatýna dönüyor.

* Rumlar Beþparmaklarý korumaya
çalýþýyormuþ.

- Keçi güldü goyuna! Ya onlar
koca Trodos'u yedi.

***
* Erdoðan Avrupa'daki Türklere 5

çocuk yapýn çaðrýsýnda bulunmuþ.
- Sevgili arkadaþlar, burasý
Avrupa deðil.  Uçkurunuzua

sahip çýkýn, 1-2 yeter.
***

* Yeþil Barýþ Hareketi, teleferik
projesine 'Dur' diyecekmiþ.

- Desin… Durmaz…  Bu saatten
sonra 'hade köyümüze geri

dönelim' olmaz.
***

* Gemideki 39 TIR'da 1369 paket
sigara ele geçirilmiþ.

- Çok deðil.  Ama her seferde
tekrarlandýðýnda yol keser.!

***
* Hýrsýzlýk yapan Barýþ Gücü

askeri, ülkesine geri gönderilmiþ.
- Keþke her hýrsýzlýk yapana
uygunlansa… Rahatlardýk.

***
* Yemlik hibe arpa daðýtýmý yarýn

baþlýyormuþ.
- Önlem almaya baksýnlar…
Ýzdiham yaþanabilir. Bedava

arpa, pirinçten  tatlýdýr.
***

* Gece Kulübünde çalýþan kadýn, 2
metre yüksekten düþerek

yaralanmýþ.
- O kadar yüksek yatak

olamaz… Ranzada mýydý
acaba? Neyse, bunu da iþ

kazasý olarak yazýn.
***

** Emekli
cumhurbaþkanlarýndanTalat,

hükümet olarak yapýlacak iþlerle
ilgili önemli açýklamalarda

bulunmuþ.
- Nesi önemli be gardaþ… Ne

söylediyse, yýllardýr tekrarladýðý
cek-cak'lar, yýllardýr tekrarladýðý

lolololar.(15 Ekim 2015 /
LOLOLO'dan)
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Ateþ  düþtüðü yeri
yakmaya devam

ediyor. Günde 3-5 kiþi
uyuþturucudan
yakalanýyor, 'laf'

üretmekten öte bir
çaba yok.

BÖYLE BÝR ANDI
Fotoðraf:

Erdoðan  BAYBARS

HEPSÝ AYNI ÞEY…!
Lastik patlar mý?
Elektrikler kesilir mi?
Masa daðýlýr mý?
Karpuz kabak çýkar mý?
Uçak düþer mi?
Gemi batar mý?
Tek adam olur mu?

***

Ya tahliller kötü çýkarsa?
Ya cüzdaný kaybedersem?
Ya damat kýzý býrakýr giderse?
Ya iþten atýlýrsam?
Ya sevgilim beni terk ederse?
Ya tek adam olursa…!

***
Tüm sorular ayný kapýya çýkar…

"LEFKOÞE"DE YAÞIYOR
OLMANIN CEREMESÝ..!

Her gün, 3-5 kaza ile
karþýlaþýyorum baþkentin
sokaklarýnda.

Ufak, küçük minik kazalar…
Çoðundaki zarar  3-4 bini

geçmez.
Ama maddi zarar deðil ki önemli

olan.
O sinir… O stres..
O sýkýntý…
O polisi bekleyiþ..
O gelip geçenlerin bakýþlarý…
Polis ile uðraþ, sigorta ile uðraþ,

kaportacý ile uðraþ…

Bir süre arabasýz kaldýðýn da
cabasý.

***
Aslýnda biz bu kazalarý yapacak

kadar beceriksiz, yeteneksiz
deðiliz.!

Bu kazalar önlenebilir..
Bu baþkentin sokaklarýnda

caddelerdinde, kavþaklarýnda yol
çizgileri olsa

Bu tür kazalar %90 azalacaktýr.
Ama "Lefkoþe"de yaþýyor

olmanýn ceremesi bu.
Baþýna geleni çekeceksin.

ÝÞÝMÝZ LOLOLO!

Bizim burda iþimiz gýrgýr..
Dalga geçmek…
Elimizden geldiði kadar espri

üretmek.
Sizi biraz gülümsetmek…
Ya da kýzdýrýp mosmor etmek.

Baþka?
Baþka bir amacýmýz yok

vallahi.
Olsa da ne.
Ateþ olsak,  düþtüðümüz yer

kadar yakacaðýmýzýn farkýndayýz!
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Günün Kahramaný

“Týrnak”...
"Bizi 61'nci sýraya koymuþlar…
155 ülke içinde 61'inci olmak
büyük baþarý! Ama bence bu
iþte bir hata var! Ya bu raporu
hazýrlayanlar bize hiç uðramadý;
ya gerçekten bizden sonraki
yaklaþýk 90 ülke, 'dibelikýsgarta'!
Yani eðer ikinci tespitteysek,
yani bizden sonraki 90 kadar
ülke dibelikmavroyerimoysa,
'þükür halimize'!.."
Serhat ÝNCÝRLÝ
(Kýbrýs)

"Akþamýn ilk saatleri serin
rüzgarlar kalkmakta… Sokaklar
sulanýr, kadýnlar kapý önüne
çýkar. Kimisi mulihiya ayýklar,
kimisi dedikodu yapar. Girne
Kapýsý hareketlenir. Efe, tahta
hasýr sandalyeleri önündeki
caddeye çýkarýr. Bedevi
Pastanesi'nde oturanlar var.
Orbay Deliceýrmak , muhtemel
orada bir çay eþliðinde kuru
pasta yemektedir. Çayý
baharatlý."
Ahmet OKAN
(Havadis)

"Ekonomik olarak
konuþursak, Türkiye
sermayesi, bir mahallesi
kadar KKTC sermayesini
hap gibi yutmaya
baþlamýþtýr. Bugün her
tarafta gördüðümüz ve
yaþanan þey budur.
Dahasý, Kýbrýslý Türkler ne
kadar itiraz ederseniz
ediniz artýk bu ülkede
azýnlýk durumuna
düþmüþtür."
Ulaþ BARIÞ
(Kýbrýs Postasý)

MEHMET
ÇAKICI

Toplumcu Demokrasi
Partisi'nden koptuktan sonra
Toplumcu Kurtuluþ Partisi'ni
yeniden dirilten, daha sonra
buna "Yeni Güçler"i de
ekleyen Mehmet Çakýcý, hýzlý
ve enerjik bir çalýþma
sayesinde kýsa zamanda bu

partiyi büyüttü ve geliþtirdi.
Önce etkili sisimler katýldý

CTP'den ona, daha sonra ise
Sosyalist Demokrat Partisi ile bir ittifak

saðlandý… Þimdi de þubelerini oluþturan partiye
her gün yeni katýlýmlar oluyor. Mehmet Çakýcý kýsa bir süre
içerisinde altý ilçede yüzlerce katýlým olduðunu söyledi
partiye… Çok iddialý olduðu görünen Çakýcý "Kilit parti
olacaðýz" diyor. Kendinden emin… Önümüzdeki seçimlerde
TDP ile TKP Yeni Güçler arasýnda büyük bir rekabet ve yarýþ
yaþanacaða benziyor… Bakalým bundan kim kârlý çýkacak…

KONUÞMA
Mustafa Akýncý, Osman
Örek'in ölüm yýldönümü
nedeniyle katýldýðý
törende bir konuþma
yaptý. Bu konuþmada
Kýbrýs'ta barýþýn inþa
edilmesi için Rumlarýn
çeþitli  maddeleri kabul
etmesi gerektiðini
söyledi. Bunlardan en
sonuncusu da
Türkiye'nin güvencesini
reddetmemeleri
talebiydi. Nereden
nereye deðil mi? "Akýncý
da Talat'ýn hizasýna
gelecek" diyenler
kazandý…

ÝÞSÝZLÝK
Eide müzakerelerin
kesilmesinden sonra
durmadý. Taraflar
arasýnda mekik dokudu.
Anlaþýlan o ki bu mekik
diplomasisi sayesinde
taraflarýn biraraya
gelmek için göz
kýrpmaya baþlamalarý
onu sevindirdi. Kolay da
deðil, bu zamanda iþsiz
kalýnmaz…

HIRSIZLIK
 BM askeri saat çalarken
tespit edilmiþ ve
ülkesine geri
gönderilmiþ. Burasý
Kýbrýs… Çalan çalana,
soyan soyana. Anlaþýlan
BM askeri erken adapte
olmuþ buraya…

"Robinson Crusoe gibi
hissediyorum..."

The Guardian gazetesi, Türkiye'deki tutuklu gazeteciler
hakkýnda geniþ bir haber yayýmladý.  Haberde, tutuklanan
gazetecilerin 'gülünç' suçlamalarla karþý karþýya bulunduðu
ve kötü muameleye maruz býrakýldýðý belirtildi. Dört ayý aþkýn
süredir
cezaevinde
olan Ahmet Þýk,
eþi Yonca Þýk
aracýlýðýyla
"Cezaevinde
olmak zor.
Gazetecilik
faaliyetleriniz
suç
sayýldýðýnda
daha da zor. Ait
olmadýðýmýz bir geçmiþle, öngöremediðimiz bir gelecek
arasýnda sýkýþmýþ durumdayýz" dedi. Beþ ayý aþkýn süredir
cezaevinde olan Ahmet Altan, avukatlarý aracýlýðýyla verdiði
demeçte cezaevindeki anýlarýný kitaplaþtýracaðýný açýkladý.
Altan, "Bize yöneltilen suçlamalarýn gülünç olduðu doðru.
Hiçbir anlam ifade etmiyorlar fakat sorun þu ki, bugün bu
anlamsýzlýk Türkiye'de yaþam tarzý haline gelmiþ durumda.
Sanki terk edilmiþ bir adada yaþýyor gibiyim. Robinson
Crusoe gibi hissediyorum ama gemimin ne zaman geleceðini
bilmiyorum" dedi.

MAÐUSA
LÝMANI'NDAKÝ

KAÇAK SÝGARA
POLÝS BÜLTENÝNDE

Gazimaðusa Limaný'nda
önceki gün saat 16.30

sýralarýnda, A.Y.Ç'nin (E-39)
kullanýmýnda bulunan týr ve

dorsesi içerisinde polis
tarafýndan yapýlan aramada,

dorseye gizlenmiþ vaziyette
gümrüðe beyan edilmemiþ 2
bin paket sigara ve üzerinde

yapýlan aramada ise yaklaþýk 1
buçuk gram hintkeneviri türü

uyuþturucu bulundu.
Polis Basýn Subaylýðý'ndan

yapýlan açýklamaya göre, A.Y.Ç
tutuklandý.

Öte yandan, Gazimaðusa'da
önceki akþam saat 21.00

sýralarýnda, polis tarafýndan
A.K'nin (E-30) aracýnda yapýlan

aramada, yaklaþýk 1 gram
sentetik cannabinoid türü

uyuþturucu ve içinde yaklaþýk
1 gram aðýrlýðýnda sentetik

cannabinoid türü uyuþturucu
olan ucu yanýk sarma sigara

bulunarak emare olarak alýndý.
Polis açýklamasýndan A.K'nin

tutuklandýðý belirtildi.

ANÝ VE GAYRÝ TABÝÝ
ÖLÜM

Girne'de önceki gece saat
23.15 sýralarýnda, Grand

Centre Hotel'de sakin Adri
Ojeni (K-63) odasýnda aniden

rahatsýzlanarak yaþamýný
yitirdi.

GÜMRÜKSÜZ MAL
TASARRUFU

Girne'de önceki gün polis
tarafýndan S.A.'ya ait (E-58)

otelin mutfaðý ve bir diðer iþ
yerinde yapýlan aramada,

yaklaþýk 13 buçuk kilo
gümrüðü ödenmemiþ nargile

tütünü bulundu.
Bahse konu þahýs hakkýnda

yasal iþlem baþlatýldý.

TRAFÝK VE HUZUR
OPERASYONU

Gazimaðusa Polis Müdürlüðü
sorumluluk sahasýnda önceki

gün 14.00-17.00 saatleri
arasýnda, "huzur operasyonu"

düzenlendi.
Bölgede faaliyet gösteren

bahis evleri, gece kulübü ve
kumarhaneler kontrol

edilirken, kumarhaneye
girmeleri ve bulunmalarý

yasak 11 kiþi tespit edilerek
haklarýnda yasal iþleme

gidildi.
Trafik ekipleri tarafýndan
yapýlan kontrollerde ise,

toplam 520 araç kontrol edildi.
Trafik suçu iþlediði tespit

edilen toplam 145 araç
sürücüsü için ileri iþleme

gidilirken, bir kiþinin aracýnda
yapýlan aramada tecavüzi alet

bulunarak hakkýnda yasal
iþlem baþlatýldý.

Yine dün 18.00 - 20.00 saatleri
arasýnda Ýskele Polis

Müdürlüðü sorumluluk
sahasýnda huzur operasyonu

düzenlendi.
Bölgede faaliyet gösteren

bahis evi ve kumarhaneler
kontrol edildi ve herhangi bir

kanunsuzluða rastlanmadý.
Trafik ekipleri tarafýndan
yapýlan kontrollerde ise,

toplam 200 araç kontrol edildi
ve trafik suçu iþlediði tespit

edilen 10 araç sürücüsü
aleyhinde ileri iþleme gidildi.

KUZEYDEN
GÜNEYE 7 MÜLTECÝ

DAHA
Rum polisinin Perþembe
akþamý, "Akaki" (Akaça)

köyünde, KKTC'den geçtiði
iddia edilen, çocuk yaþta 7

mülteci daha yakaladýðý
bildirildi.

Alithia gazetesi, mülteci
çocuklarýn köydeki polis

karakoluna götürüldüklerini
ve kim olduklarýnýn

belirlenmesi için çalýþmalarýn
sürdüðünü yazdý.

Akaça köyünde, Çarþamba
akþamý da, yine KKTC'den

Güney Kýbrýs'a geçtikleri iddia
edilen 18 mülteci

yakalanmýþtý.

Beþparmak Daðlarý ile ilgili
rapor Zinon'a sunuldu

Rum Çevre Komiseri Yoanna Panayotu'nun, Beþparmak Daðlarý'ndaki
çevre felaketiyle ilgili hazýrlamýþ olduðu raporuþ dün, Rum Dýþiþleri
Bakanlýðý Genel Müdürü Aleksandros Zinon'a sunduðu bildirildi. Haravgi
gazetesi, "Beþparmak Daðlarý'ndaki yýkýmla ilgili hemen tedbir alýnmasý
gerekliliðinin" vurgulandýðý raporda, uluslararasý toplumdan bu konuda
yardým istendiðini kaydederken, rapora, Rum Çevre Komiserliði'nin web
sayfasýndan ulaþýlabileceðini yazdý.

YUNAN AYAKLANMASININ
YILDÖNÜMÜ GÜNEYDE KUTLANIYOR
Yunanistan'ýn Osmanlýdan baðýmsýzlýðýný kazandýðý tarih olan 25 Mart

1821'in yýldönümü dolayýsýyla, Güney Kýbrýs'taki bütün þehirlerde dün
törenler düzenlendi. 25 Mart dolayýsýyla Güney Kýbrýs'ta tüm bölgelerde
öðrenci geçit törenleri yapýldý. Törenlerde Yunanistan'ý Dýþiþleri Bakaný
Nikos Kocias temsil etti, Rum Eðitim Bakaný Kostas Kadis de Kýbrýs'ý
temsilen Yunanistan'a gitti.

Akýncý Johnson ile telefonda görüþtü
Cumhurbaþkaný Akýncý, Birleþik Krallýk Dýþiþleri Bakaný Boris Johnson'un

talebi üzerine kendisiyle bu sabah telefonda görüþtü.
Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 25

dakika süren görüþmede Cumhurbaþkaný Akýncý, Boris Johnson'ý son
geliþmelerle ilgili bilgilendirdi ve Rum Meclisi'nin aldýðý Enosis Plebisiti'nin
okullarda anýlmasý kararý ile duran müzakere sürecinin yeniden baþlamasý
için atýlmakta olan geliþmeleri de deðerlendirdi.

Cumhurbaþkaný Akýncý görüþmede, Kýbrýs Türk tarafýnýn konuyla ilgili
hassasiyetlerini ve bundan sonraki süreçle ilgili yaklaþýmlarýný, Birleþik
Krallýk Dýþiþleri Bakaný Johnson'a aktardý.

Girne'de kazýlan yollar asfaltlanýyor
Girne'de altyapý çalýþmalarý

nedeniyle kazýlan yollar
asfaltlanýyor.

Girne Belediyesi'nden verilen
bilgiye göre, Girne Bedrettin
Demirel Caddesi, geçtiðimiz akþam
asfaltlandý.

 Belediye tarafýndan yürütülen
çalýþmalar kapsamýnda, Hirondel
Çemberi ile Sulu Çember arasýnda
olan güzergahta asfalt kemirme
çalýþmalarýnýn ardýndan asfalt serimi
iþlemi gerçekleþtirildi. Caddede yol
çizgilerinin çizilmesinin ardýndan
yolun ortasýna altýndan su
geçmesine imkan veren bordür
taþlarý yerleþtirilecek.

Girne Belediye Baþkaný Nidai
Güngördü konuyla ilgili yaptýðý
açýklamada, sürekli büyüyerek
geliþen Girne'de elektrik,
kanalizasyon ve içme suyu yanýnda

Türkiye'den su temini projesi
kapsamýnda yollarýn kazýldýðýný
belirterek, çalýþmalarýn sona
ermesiyle yollarýn asfaltlanmaya
baþladýðýný söyledi.

Nidai Güngördü, kentin ana
caddelerinden olan Semih Sancar
Caddesi'nde alt yapýsý tamamlanan
büyük bir bölümünün asfaltlanýp
yol çizgilerinin yapýldýðýný ve
bördürlerin boyandýðýný ifade etti.

Hirondel Çemberi ile Sulu Çember
arasýndaki Bedrettin Demirel
Caddesi'nin geçtiðimiz akþam
asfaltlandýðýný anlatan Güngördü,
Sulu Çember ile 20 Temmuz
Stadyumu Çemberi arasýnda kalan
Mete Adanýr Caddesi'nin de
yakýnda asfaltlanacaðýný kaydetti.
Güngördü, kent genelinde
asflaltlama çalýþmalarýnýn süreceðini
sözlerine ekledi.



726 Mart 2017 Pazar

GÖR DUY KONUÞGÖR DUY KONUÞ

Bizim Mandra

ALO AFRÝKA HATTI

ARABA TAMAM…
Güzelyurt sakinlerinden Ýrfan Gökaydýn isimli
vatandaþýmýz 16 yýl önce geçirdiði bir kaza
sonucunda arabasýna verilen hasarýn giderildiðini
ancak kendisine verilen zararýn tazmin
edilmediðinden þikayetçi oldu.
"Ýsmim Ýrfan Gökaydýn…  Güzelyurt sakiniyim…
Bundan tam 16 yýl önce bir Barýþ Bücü arabasý bana
vurdu. Arabama vurdu ancak ben de yaralandým bu
arada. Önce Güzelyurt Hastanesi'ne oradan da
Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Hastanesi'ne kaldýrýldým.
Tedavimden sonra taburcu oldum. Avukat tuttum ve
Barýþ Gücü'nü dava ettim. Dava sonucunda arabamýn
fiyatýný ödediler. Ancak benim vücudumun çeþitli
yerlerine verilen zararlarla ilgili hiçbir tazminat falan
ödemediler.  Hangi kapýyý çaldýysam cevap dahi
alamadým. Yok mu bu memlekette bir akýl verecek ve
doðru yolu gösterecek birisi…"

SAAT FARKI
Elektronik postayla gazetemize mektup gönderen
bir vatandaþýmýz, güneyle kuzey arasýndaki saat
farkýnýn bugünden itibaren kalkacaðýný yazdý ve
endiþelerini de dile getirmekten geri kalmadý…
"Bir vatandaþ olarak aylardýr yaþatýlan saat anomalisi
en sonunda kendiliðinden çözülüyor. Pazar günü
kuzey ve güneyde saatler eþitlenecek. Türkiye'de
geçtiðimiz yýl kýþ saati uygulamasýna geçilmeyerek
yaz saati uygulamasýna devam edileceði yönünde
alýnan karar sonrasý ülkemizde de hükümet
tarafýndan ayný yönde karar alýnarak kýþ saatine
geçilmemiþti. Yani Mekke saatine uymuþtu burasý
da. Bu vesileyle güneyle kuzey arasý bir saat fark
atmýþtý. Tabii Avrupa en baþta Ýngiltere ile üç saatlik
bir fark ortaya çýkmýþtý. 30 Ekim 2016 Pazar günü
baþlayan kýþ saati uygulamasý sonrasý bunlar
yaþandý. Bu saat uygulamasý sonucu okula sabahýn
köründe kalkan çocuklarýmýz büyük zorluklar
yaþadýlar. Kazalar oldu. Ölenler yaralananlar oldu…
Ama KKTC hükümeti Türkiye'yi kýrmamak için Nuh
dedi peygamber demedi.  Bugün kýþ saati
uygulamasý sona ererek yaz saati uygulamasýnýn
baþlamasýyla güneyle saatlerimiz yeniden
eþitlenecek.Kýþ saati uygulamasýnýn baþlayacaðý 29
Ekim 2017 tarihine kadar Kuzey Kýbrýs ile Güney
Kýbrýs arasýnda saat farký ortadan kalkacak. Ondan
sonrasý mý? Kimse bilemez… Bir bakarsýnýz
eþitlenen bu saat
yeninde haftaya
farklýlaþabilir.
KKTC hükümeti
Rumlarla ne
demek ayný saati
kullanacaðýz
diyerek yeniden
bir saatlik fark
yaratacak bir
sistemi hayata
geçirebilirler…"

BÝZÝM DUVAR

ÞEKERÞEKERÞEKERÞEKERÞEKER
SUYSUYSUYSUYSUYAAAAA

DÜÞMEDÝ MÝDÜÞMEDÝ MÝDÜÞMEDÝ MÝDÜÞMEDÝ MÝDÜÞMEDÝ MÝ
DDDDDAHA?AHA?AHA?AHA?AHA?

Uluslararasý hukukun kapsama alaný
dýþýndaki korsan KKTC'de yasadýþýlýk,
hukuksuzluk ve korsanlýklar bitmek bilmiyor.
Bir "mülteci" ihbarý alarak bunun üzerine
giden polis, mülteci ararken, tam 2 bin 360
paket kaçak sigara ele geçirir. Gemiden inen
TIR'ýn þoförü tutuklanýr ve polis kaçak
sigaralara el koyarken, sokaktaki adam, "Bu
memlekette de bir gün sabah olursa
gardaþ…" diye imalý imalý söylenir.

Rüzgara karþý

Bülent Tümen
HER ÝÞE BÝR ORTAK LAZIM!

Umran ve
Ulaþtýrma Nazýrý
Kemal Dürüst,
dürüstçe açýkladý:

“Telekomüni-
kasyon

Dairesi’ne bir ortak
gereklidir. Gönlümden geçen
‘Türk Telekom’dur.”

Efendinin gönlü, kuzeyden
yana! baþka bir yönü de var mý,
yok mu bilemiyorum?

Yýllardýr, “KKTC Telekom”
olarak çaðrýlan bu kurum, içi
boþaltýlarak bu günlere
hazýrlanmýþtý… Þimdi kývama
geldi, âlâvuna âlâtre, gönderin
gitsin…

Biz yapamayýz(!) gelsin baþkasý
yapsýn, zihniyet bu! Koltukta
oturmak sorumluluk ister;
sorumsuz sorumlu olunmaz!
Olunur ise de, böyle olur iþte…

                             ***
Türkiye’nin Dýþiþleri

Bakanlýðý sözcüsü, Büyükelçi
Hüseyin Müftüoðlu, Nikos
Anastasiades’in Amerika
ziyaretini hedef alarak, açýkladý:

“Hidro-karbon yataklarý,
sadece sizin deðil!,…
…Türkiye’nin Doðu
Akdeniz’deki çýkarlarýný ve
KKTC’nin haklarýný, korumak
için her türlü tedbiri
alabiliriz”… …”Kýbrýs
Türkleri’nin de, bu kaynaklar
üzerinde asli haklarý vardýr,”
dedi…

Gerçi sözcünün bu söyledikleri,
bilinmeyen deðildi; sonucun böyle
olmasý, zaten plan dahilindeydi…

Garantörlük kolay deðil,
sadece Türkleri kurtarmak
olmaz! Güney’deki Kýbrýslýlarý
da, kurtarmak lazým…

O zaman, hidro-karbon
yataklarýnýn problemi, kökten
çözülür…

***
Dahiliye Nazýrý Kutlu Evren

ile TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý
Orhan Muratoðlu arasýnda,
yurtdýþý e-kimlik verilmesi
iþbirliði protokolu, imzalandý…

Bu iþbirliði ile Londra, Mersin,
Ýzmir, Brüksel, Roma, Abu
Dabi, Berlin ve Bakü
ofislerinde, artýk KKTC e-
kimlik baþvurusu
alýnabilecek…

KKTC’nin bir Nazýrý ile
TC’deki bir Bakanlýða baðlý, bir
kurumun baþkan yardýmcýsý,
iþbirliði protokolu imza ediyor!

Zaten, Ankara ve Ýstanbul’da
daha önce, bu e-kimlik iþleri
yapýlýyordu…

Zaten Kýbrýslýlar bir þey bilmez!
Her iþe bir ortak lazým! Ayrýca
o ortaða en az %51’i de vermek
lazýmdýr…

***
Þimdi bazý dostlar, yine komplo

teorisi yarattýk diyecekler… Ee,
vallahi desinler; ama demeden
önce, bir süre geriye baksalar,
neyin ne olduðunu rahatlýkla
görebilirler…

Birkaç örnek verelim:
Elektrik üretiminde de,

Türkiyeli bir ortak bulduyduk;
elektrik enerji fiyatlarý yine sürekli
yükseldi… Alým garantisi de
verdik, vermeye de devam
ediyoruz… Efendiler her yýl, zarar

ediyormuþ(!) biz onlarýn
jeneratörlerinin parasýný bile
ödüyoruz, yine senelerdir
zarardadýrlar…

Su meselesi; devamlý yazýyoruz,
su fiyatlarý ve kalitesi, dün ne idi?
Bu gün ne; su fiyatý malum 3’e,
4’e katlandý… ‘Devlet
Laboratuvarý da yandý, su analizi
da, artýk yapýlamaz!

Su depolarýný kaldýracaktýk; su
motoru artýk kullanmayacaktýk…
Su tankerlerini kullananlar ve içme
suyu satýcýlarý iþsiz kalacaktý, vs.

Su þebekesi ve su borularýnýn
geçtiði yerlerin tapusu da,
yabancýlara gitti gider…

Bir zamanlar, Kýbrýs Türk Hava
Yollarý diye bir þirket vardý,
rahmetlik… KKTC’nin %70
yolcusu bu filo ile taþýnýrdý!
Rahmetli’yi yönetenler, iþ
bilmezdi(!) onun için þirket battý(!)
Ee, ne yapalým, birilerini ortak
alamadýk; þimdi baþkalarý geldi
þirketleri ile bizleri yurtdýþýna
götürüp, getiriyorlar!

Az kalsýn unutuyordum; %50-
%50 TC-KKTC iþbirliðinde, ama
üst kademe yöneticileri hep TC’li
olan, Sanayi Holding diye
fabrikalar gurubu vardý… Hem de,
ihracat dahi yapardý; 20-30 sene
yetecek ham maddesi bile
vardý…

Þimdi o fabrikalarýn üretimleri,
var mý? yerinde, yeller eser…
Fabrikalarý bile, yok(!) edildi…

Son elden giden, en çok para

basan kuruluþ, Ercan Hava
Limaný… Onu da iþletemedik(!),
yeni bir ‘Terminal binasý’ bile
yapamadýk(!).

Satýn alanlar, ödedikleri çerez
parasýyla þu anda köþeyi
dönmektedirler; bizler de, uzaktan
bakýyoruz…

***
Ancak, vükela iddia eder ki,

KKTC sonsuza kadar
yaþatýlacak; e be beyefendiler,
sizler durmadan bu
‘devlet’inizin, kanýný emip,
tüm kurum ve kuruluþlarýný,
yabancýlara peþkeþ çekerseniz,
ya da birilerine hibe ederseniz;
o zaman, neyi nasýl
baþaracaksýnýz…

Her gün, baþka bir iþi, baþkalarýna
devrederseniz? Veya her iþe bir
ortak ararsanýz… Üretmek yerine
sürekli tüketmeyi, hedef olarak
kendinize seçerseniz… Bir
yerlerde, yapýlanlarýn hatalý
olduðunu kavramak, hiç de zor
olmasa gerek…

Elinizdeki her þey bir bir gidiyor;
topraktan vazgeçtik, dað, dere,
tepe, deniz, hepsi birilerine gitti…

Borç’un ve nüfusun, ne kadar
olduðunu, kimseler bilmiyor…
Hiçbir þeyin gerçek verileri ortada
yok; amma velâkin hâlâ daha,
“Her iþe bir ortak arýyoruz!”

Hayýr’lý aramalar size!
Hayýr’lý Pazarlar, hepinizde…
Gene gonuþuruk buraþda.

BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ'NDE GENEL
SEKRETER HÜSEYÝN KÖLE OLDU
Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði'nde

(KTBB) Genel Sekreter Hüseyin Köle
oldu. Belediyeler Birliði'ne uzun yýllar
Genel Sekreter olarak hizmet veren
Taþer Aybar'ýn emekliye ayrýlmasýyla,
görevi, Hüseyin Köle devraldý.

Birlikten yapýlan açýklamaya göre,
KTBB Yürütme Kurulu, Köle'nin Genel
Sekreterliðini oybirliði ile onayladý.

Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði
Baþkaný Ahmet Y. Benli, görev devir
tesliminde yaptýðý konuþmada, kuruma
33 yýl emeði geçen Taþer Aybar'ý
kutlarken, "elbette hizmetleri
unutulmayacaktýr, kendisiyle birlikte mesai yapma fýrsatý bulduðum için
onur duydum" dedi.

Aybar'ýn bu kadar yýllýk bilgi, birikim ve deneyimini gelecekte de
kendilerinden esirgemeyeceðini düþündüðünü belirten Benli, deðiþimin
hayatýn vazgeçilmez olgusu olduðunu söyledi.

NEOFÝTU:

Akýncý ile sarayda görüþmedim
DÝSÝ partisinin, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ile DÝSÝ Baþkaný

Averof Neofitu arasýndaki görüþmenin, KKTC Cumhurbaþkanlýðýnda
gerçekleþtiðine dair haberi yalanladýðý ifade edildi.

Politis gazetesi, Rum kesiminde yayýmlanan "Kipriako Pontiki" isimli
haftalýk gazetenin, Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý ile DÝSÝ Baþkaný
Averof Neofitu arasýndaki görüþmenin Cumhurbaþkanlýðýnda
yapýldýðýna dair haberinin akabinde, DÝSÝ partisinin açýklama yaptýðýný
ve bunu kesin bir dille yalanladýðýný yazdý. Gazeteye göre DÝSÝ partisi
açýklamasýnda, "Bahse konu habere ve diðer siyasi güçlerin
açýklamalarýna atfen, DÝSÝ Baþkaný Averof Neofitu'nun Kýbrýs Türk lideri
Sayýn Mustafa Akýncý ile sözde yasadýþý 'baþkanlýk sarayýndaki' ofisinde
bir görüþme yaptýðýný, kesin bir dille yalanlýyoruz. Sayýn Neofitu hiçbir
zaman, herhangi biriyle, bahse konu binada herhangi bir görüþme
yapmamýþtýr" ifadelerini kullandý. Gazete bahse konu haberin üzerine,
DÝKO, EDEK, Çevreciler ve Dayanýþma Hareketinin, Neofitu'ya
saldýrdýklarýný ekledi.  Fileleftheros gazetesi ise "DÝSÝ Yalanlýyor Ama
Konuya Netlik Kazandýrmýyor- Averof'u Yemeðin Nerede Olduðunu
Kendilerine Söylemeye Çaðýrýyorlar" baþlýklarýyla yayýmladýðý haberinde,
DÝSÝ partisinin görüþmenin Cumhurbaþkanlýðýnda gerçekleþtiðini
yalanlayan bir açýklama yaptýðýný, fakat Neofitu'nun, Akýncý'yla nerede
görüþtüðünü ise açýklamadýðýný yazdý.
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Kayýnvalidem on dokuz gün yoðun
bakýmda yattýktan sonra, geçtiðimiz
cumartesi günü aramýzdan ayrýldý.

Ayný günün öðleden sonrasýnda
Ýstanbul'daydýk. Neyse ki bu sefer
yolculuðumuzda ne sis vardý ne rötar.

Bir gün evvel yaðmurlu olduðu söylenen
Ýstanbul bizi günlük güneþlik bir hava ile
karþýladý.

Havaalanýndan bindiðimiz otobüs, artýk
tam anlamýyla büyük bir þantiyeye
dönüþmüþ Ýstanbul'da yol alýrken adýný
hatýrlayamadýðým Finlandiyalýnýn sözü geldi
aklýma:

"Ýstanbul'u 1953 yýlýnda almýþsýnýz ama
hala yerleþememiþsiniz..."

Önceki geliþimize göre yol
kenarlarýndaki çiçekli aðaç sayýsý artmýþ.
Beyaz çiçekli aðaçlara pembeliler de
eklenmiþ…

Otobüsten sonra bindiðimiz taksinin
þoförü, sanki sýrasýymýþ gibi, bize yeni
yapýlan daire fiyatlarý ile ilgi ayrýntýlý bilgi
verdi.

Her ne kadar biz ertesi günkü cenaze
törenini düþünüyor olsak da bunu ona
söylemediðimiz için hevesle anlatýp durdu.

Ýstanbul'daki daire fiyatlarý metre
karesine ve yerine göre bir milyon ile dört
milyon arasýnda deðiþiyormuþ.

Geçenlerde arabasýna binen Ýzmirli bir
yolcu, söylediði fiyatlara inanmadýðý için
bitmiþ bir apartmanýn üzerindeki numarayý
arayýp fiyat sormuþ. Ýki milyon dört yüz
bin cevabýný alýnca çok þaþýrmýþ.

Þoför "Bu kadar para nasýl bulunur abi?"
diye sorup durdu yol boyunca…

KAYINVALÝDEME VEDA…

Kayýnbiraderimin evine vardýðýmýzda
Ýngiltere'deki oðlu ile gelininin bizden önce
geldiklerini gördük. Evde baþ saðlýðýna
gelen akraba ve komþular da vardý.

Anlatýlanlardan beyin kanamasýndan
sonra yoðun bakýmdaki yatýþ süresinin
yirmi gün civarýnda olduðunu öðrendik.

Kýbrýs'taki hastanelerin yoðun bakým
servislerini düþündüm. Orada kaldýðým beþ
yarýyýl boyunca,yoðun bakýmda yirmi gün
yatan hasta duymamýþtým.

Belki vardý da ben duymamýþtým.
Duyduklarým üç, beþ gün… En fazlasý bir
hafta…

Kayýnvalidemin cenazesi, vasiyeti üzerine
Karacaahmet mezarlýðýndaki
kayýnpederimin kabrine defnedilecekmiþ.

Ertesi günü sabahý eltim ile birlikte
mezarlýðýn gasilhanesine (cenazelerin
yýkandýðý yer) giderken rengarenk eþarplar
baðlamýþ hanýmlarýn bölük bölük ayný yöne
doðru gittiklerini gördük.

Biraz sonra boy sýrasýna göre ikiþerli
dizilmiþ, ilkokul yaþýndaki erkek çocuklarýn
da ayný yöne doðru gittiklerini farkettik.
Çocuklarýn hepsi siyah pantolon ve gri renk
ceket gömlek arasý kýyafetler giymiþlerdi.
Baþlarýnda siyah takkeleri ve yanlarýnda
hocalarý vardý.

Taksi þoförüne bu hanýmlarla, çocuklarýn
nereye gittiklerini sorduk.

Cumhurbaþkaný'nýn annesi ile babasý bu
mezarlýkta yatýyormuþ. Gelenler onlarýn
ziyaretçileriymiþ. Pazar günleri daha
kalabalýk oluyormuþ.

Gideceðimiz yere ulaþtýðýmýzda, içeride
onlarca cenaze, kapýnýn önünde de bir o

kadar cenaze arabasý vardý.
Cenazeler kayýt sýrasýna göre alýnýp

yýkanýyor. Sonra tabutlara konulup
üzerlerine yeþil örtüleri örtülüyordu.
Örtülerin üzerinde bilinen "Her fani ölümü
tadacaktýr" yazýsý vardý.

Haným cenazelerin tabutlarýnýn baþucuna
tülbentleri, eþarplarý baðlanmýþtý.

Hazýrladýklarý cenazeleri yandaki odaya
alýyorlardý.

Öðle namazýna bir saat kala, cenazemiz
cenaze arabasýna konuldu. Mezarlýðýn
içindeki Þehitlik Camii'ne gittik.

Camide bizim cenazemizden baþka
cenaze yoktu. Diðer cenazeler Ýstanbul'un
baþka camilerine daðýldýlar…

Gaziantep'teki torunu bir akþam evvel,
oðlum o günün sabahýnda geldi Ýstanbul'a.

Vakit yaklaþtýkça caminin avlusu
kalabalýklaþtý.

Akrabalar, dostlar, eski yeni komþular
kapalý havaya aldýrmadan geldiler.

Otuz, kýrk yýldýr görüþemediðimiz
akrabalarla, tanýdýklarla bu vesile ile de olsa
görüþtüðümüze mutlu olduk.

Dile kolay… Yýllar akýp geçmiþ...
Kayýplarýmýz olmuþ. Haberimiz olmamýþ.
Çocuklar büyümüþ. Gençler

yaþlanmýþ…
Öðle namazý kýlýnýrken hafiften bir

yaðmur baþladý.
Namazdan sonra hoca, bu camide

Çanakkale'de þehit düþenlerin cenaze
namazlarý kýlýndýðý için adýnýn "Þehitlik
Camii" olduðunu söyledi ve camiye baðýþ
yapýlmasýný istedi.

Cenaze namazý kýlýndý.

Kayýnpederimin kabrinin olduðu
yerdekabirler çok sýk ve aralarýndaki
mesafe de nerede ise bir kiþinin bile
geçemeyeceði darlýkta olduðu için tabutu
kabre taþýmak zor oldu.

 Cenazeye katýlanlar diðer kabirlerin
taþlarýna basarak defin yerine ulaþabildiler.

Yaðmur biraz daha hýzlandý.
Kayýnvalidemin üzeri toprakla birlikte

beyaz karanfillerle de örtüldü.
Dualar okundu.
Dönüþ yolunda yaðmur iyice hýzlandý.
Sonra mezarlýða yürüme mesafesindeki

evine gittik.
Ev tertemiz, her þey yerli yerindeydi.

Bir tek evin sahibi yoktu…
Akþam dua okundu.
Hoca okuduðu duayý Mustafa Kemal

Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn ruhlarýna
da baðýþladý.

Duadan sonra en çok konuþulan
konular, ölüm ve hastalýklar, Kýbrýs ve
güzellikleri, havasýnýn temizliði, barýþ,
kumar…

Referandum, sonuçlarý, bazý kimselerin
Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinde ve son
zamanlarda Arnavutluk'ta aldýklarý mülkler
ile bazý akademisyenlerin Avrupa'daki
üniversitelere özgeçmiþ göndermeleri…

Kentsel dönüþüm ki ben ona kentsel
bölüþüm diyorum…

Evden ayrýlýrken bize "Güle güle" diyen
kimsemiz olmadý…

Böylelikle ailemizin en yakýn dört
büyüðünden sonuncusunu da sonsuzluða
uðurladýk…

Diyarbakýr- 2 gündür Kemal
Kurkut'un  resimlerine bakýyorum.
Newroz sabahýný düþünüyorum. Kemal
evimin sadece 500 metre ötesinde

vurulduðu sýralarda
çocuklarýma kahvaltý
hazýrlýyordum
muhtemelen. Sonra
Newroz için giyindik.
Yürüyerek alana
gittik. Meðer Kemal
ölmüþ o ara.

Newroz'da "bir
canlý bombanýn etkisiz hale getirildiðini"
duydum, o kadar! Nasýl oldu da canlý
bombayý yakalamýþlar diye düþündüm,
o kadar!

Gün boyu bir daha da düþünmedim, o
canlý bomba kimdi diye…

Akþam geç vakitte arkadaþlarla
otururken ilk "canlý bomba"nýn
Malatyalý bir genç olduðunu öðrendim.
O kadar!

Sonra sabah DÝHA'dan gazeteci
Abdurahman Gök'ün çektiði resimleri
gördüm ben de herkes gibi…

Kemal, gencecik bir çocuk, sýrtýndan
vurularak öldürülmüþ meðer.

Kemal yarý çýplak, o dehþetin içinde
koþuyor, belli ki ölmek istemiyor,
korkmuþ. Kemal genç, Kemal, Ahmet
Kaya dinliyor bizim gibi…

Sýrt çantasýnda "bomba" yerine þiir
kitabý…

Elinde kemaný, duvarýnda Ahmet
Kaya resmi…

Laðým medyasýnda önce "canlý
bomba" haberleri.

Þimdi de "psikolojisi bozuk genç",
"saldýrgan" haberleri!

Kemal'in psikolojisi bozukmuþ!
Peki, neden "bozuk" Kemal'in

psikolojisi?
Bu kýsacýk yaþamýnda neler yaþadý

da, "psikolojisi bozulmuþ" Kemal'in?
Kemal, gencecik bir çocuk, Ankara

Garý'nda kan sýçramýþ üstüne,

arkadaþlarý yaný baþýnda ölmüþ…
Babasý 15 yýl önce kanserden

yaþamýný yitirmiþ, abisi KHK ile ihraç
edilmiþ…

Ýnsan hayatý böylesine ucuz,
böylesine…

Kaçarken bir çocuðu vurabilmek…

Sýrtýndan bir çocuðu vurabilmek…
Vurdular gözümüzün önünde,

hepimizin gözü önünde…
Kemalden kalan ezgileri dinliyorum,

utanç içerisinde…
Peki ya sen, utanýr mýsýn laðým

medyasý?
Kemal'in gözlerinin içine bakýp utanýr

mýsýn?
Kemal, gencecik bir çocuk, yarý

çýplak, sýrtýndan vurulmuþ, cenazesi
yýkanmasýn diye morgun suyu kesilmiþ,
doyamadýðý babasýnýn yanýna bile
gömülememiþ…

Kemal, gencecik bir çocuk, sýrtýndan vurularak
öldürülmüþ meðer. Kemal yarý çýplak, o dehþetin içinde

koþuyor, belli ki ölmek istemiyor, korkmuþ.
Kemal genç, Kemal, Ahmet Kaya dinliyor bizim gibi…

Sýrt çantasýnda "bomba" yerine þiir kitabý…

T24

Nurcan Baysal

Kemal
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ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ

TARÝH 9 MART 2016
Kürtaj davasýndaki hasta doktorlara da
hücre yolu… Yasadýþý kürtaj
skandalýyla ilgili aranan kiþiler ve
emareler henüz bulunamadý… Polis
soruþturmayý derinleþtiriyor… 8 zanlý
için tutukluluk kararý alýndý…

"Baþkanlýk Sistemi mi olsun,
yoksa Parlamenter Sistem
devam mý etsin tartýþmasý

gereksizdir."
Salih Egemen

(Siyaset Bilimci)

VÝRGÜL...

Gözden kaçmayanlar...

ÝÞGALDEN BETER
Espen Barth Eide, Erdoðan'ýn 4 özgürlükle ilgili

söylediklerinin tüm Avrupa Birliði üyesi ülkeleri
kapsamadýðýný sadece Kýbrýs'la ilgili olduðunu ve
bu açýklamanýn yanlýþ yorumlandýðýný açýkladý.

Rumca gazetelere göre  Eide açýklamasýnda, Recep
Tayyip Erdoðan'ýn talebinin tamamen Kýbrýs ile ilgili
olduðunu ve çözümün ardýndan, Kýbrýs'ta kalacak
veya çalýþacak Yunanlar ile Türkler arasýnda eþit
haklar olmasýnýn garanti altýna alýnmasýný
hedeflediðini kaydettiðini öne sürdü…
Anastasiadis'in verdiði cevap da zaten tüm Avrupa
için bir cevap deðildi, sadece Kýbrýs genelinde bir
cevaptý. Anastasiadis "Bu iþgalden de beterdir"
demiþti.

ALINTI

ERDOÐAN
VE AKP
PANÝKTE
Evet oylarý geriledikçe
saldýrganlaþýyorlar.
Almanya ve Hollanda
ile 'suni olarak'
yaratýlan krizin
kendilerine yarar
getirdiðini
düþünürlerken, olay
ters tepmeye baþladý.
Tümden Avrupa'yý
karþýlarýnda gördüler.
Benzer tepki
kervanýna Amerika da
katýldý. Türkiye'den
uçuþlarda  diz üstü
bilgisayar gibi
eþyalarýn uçaða
alýnmasýný
yasaklayarak
Avrupa'ya
desteklerini
gösterdiler. Erdoðan
ve AKP "Dimyat'a
pirince giderken
evdeki bulgurdan
olmaya" baþladý.
Suriye ve Irak
cephesinde Rusya,
Amerika ve
Avrupa'dan da sert
bir reaksiyonla
karþýlaþtýlar.
Türkiye'nin Membiç ve
Rakka'da operasyona
katýlma imkaný tümden
ortadan kalktý. Her iki
ülke de tercihini
Kürtlerden yana
kullanarak PYD'yi
tercih etti. Yani AKP
hükümetinin tüm
planlarý alt üst oldu.
Kýsacasý, çemberleri
daralýyor.  Bu
durumda güçlü bir
'Hayýr'ýn çýkmasý
muhtemel gözüküyor.

Torun Ahmet
TÜRKMEN

(abc)

ZOR AYLAR
Görüþmelerin baþlayacaðýyla ilgili
toplumlara ipuçlarý verilmeye
baþlandý. O büyük çýkýþlarý özür
dilemeden geçiþtirmeye çabalýyorlar.
Akýncý Nisan ve Mayýs aylarýnda önemli
olaylar olacaðýný açýkladý ve bu aylar
hayati aylardýr dedi… Eskiler bilhassa
Mayýs ayý için bir tekerleme
söylerlerdi. Sanýrým bunu herkes bilir
ama bir kere de buradan
tekrarlayalým. "Nisan- Mayýs ayý/
gevþer gönül baðý"… Anastasiadis ile
Akýncý arasýndaki kahve ve zivaniya ile
baþlayan dostluk iliþkisi acaba sona
mý eriyor? Nisan-Mayýs aylarý hayati
aylar olacaðýna göre ve de gönül
baðlarýnýn da bu aylarda gevþediðini
düþünecek olursak iþimiz zor diyebilir
miyiz acaba?

NEREDEN
NEREYE…

Hollanda Erasmus
Üniversitesi Týp

Merkezi'nde
geliþtirilen bir ilaçla

farelerin bazý
organlarýnýn

yaþlanma süreci
geri çevrildi.

Araþtýrmayý yapan
ekip, ayný ilacý

insanlar üzerinde
denemeyi
hedefliyor.

 "Kýbrýs'ta barýþ içinde bir
gelecek inþa edilmesi,
Türkiye'nin güvencesini
reddetmemeleri halinde

olabilir."
Mustafa Akýncý

(KKTC Cumhurbaþkaný)

"Nedeni yalan olanýn
hasýlatý da yalandýr."

Dýþ politikada skandaldan
skandala koþtuðumuz için bugün
duçar olduðumuz hezimetin hesabý
yarýnlara kalýyor. Siyasette 'hesap
verilebilirlik' diye bir þey kalmadý.
Basit bir hesaptýr; "Neden yaptýn
ve ne elde ettin?" Nedeni yalan
olanýn hasýlatý da yalandýr.

Fýrat Kalkaný mesela? "Dicle'den
Akdeniz'e Kürt devleti kuruluyor"
diye þiþirilmiþ bir korkuyla TSK'yi
Suriye'ye sokanlarýn El Bab'dan
sonra ne yapacaklarý belirsiz.

"El Bab'ý El Bablýlara, Menbic'i
Menbiclilere, Cerablus'u
Cerabluslulara býrakacaðýz" diye
tutturmuþ gidiyorlar. Fiiliyatta olan
ise 'yandaþ' nüfus alanlarý yaratmak:
Halep ve Humus gibi yerlerde
Suriye ordusuna beyaz bayrak

çeken cihatçýlarý Fýrat Kalkaný'nýn
kontrolündeki bölgeye yerleþtirmek.

Ýktidar bu bölgeleri sonsuza kadar
kontrol edebilecekmiþ gibi bir
oyunun içinde.

Murat Yetkin, 7-8 Mart'ta
Antalya'da Amerikan, Rus ve Türk
genelkurmay baþkanlarýnýn üçlü
zirvesi sýrasýnda Orgeneral Valeri
Gerasimov'un Orgeneral Hulusi
Akar'a yarý þakayla "Türkiye'nin
Suriye'den çýkma zamaný geldi"
dediðini aktardý. Þaka falan deðil.

Fýrat Kalkaný Menbic'e yönelir
yönelmez ABD, Menbic'in
kuzeybatýsýnda, Rusya da Menbic'in
güneybatýsýnda kendi bayraklarýný
dalgalandýrarak bu mesajý vermiþti
zaten.

Erdoðan'ýn, 10 Mart'ta Putin'le

görüþmesinde de Kürtlerle ilgili
hassasiyetler karþýlýk bulmadý.
Türkiye'nin oynadýðý oyunun nasýl
bir karþýlýk bulduðunu görmek için
Afrin faktörüne bakmanýn tam sýrasý.
ABD, Rakka yolunda Kürtlerle yola
devam deyip bölgeye aðýr silahlar
sevk ederken YPG de Menbic'te
Ruslarla yaptýðý iþbirliðini Afrin'e
taþýdý.

Desteðe muhtaç bir saha
aktörünün küresel iki rakip güçle
ayný anda ortaklýk kurmasý asla
sýradan deðil. Bunu saðlayan
Kürtlerin sahada sunduðu ortaklýk
kadar Türkiye'nin Kürtlerin hiçbir
kazanýmýna izin vermeyeceðine dair
kararlý tutumudur.

Afrin coðrafi olarak Rojava
kantonlarýndan kopuk, kuzey ve
batýsý Türkiye'ye yaslanmýþ, güney
ve doðusu Türkiye'nin desteklediði
gruplarca kuþatýlmýþ, Suriye
ordusunun kontrolündeki alanla da
temasý saðlanmýþ bir yer.

Erdoðan ekonomi ve dýþ
iliþkilerde yaþadýðý sýkýþmýþlýklar
yüzünden Rus kartýna sarýlsa da iki
ülke arasýnda Suriye meselesi sorun
olmaya devam ediyor. Türkiye ile
Rusya arasýnda Halep'te yakalanan
ortaklýk, Suriye siyasetinde Putin'in
hedeflediði uyumu getirmedi.

Cihatçý gruplar Türkiye
sýnýrlarýndan beslenen Ýdlib'de
kümelendiði sürece bu savaþ çok
uzayacaktýr. Konuþtuðum yerel
Kürt kaynaklara göre Türkiye,
Rusya ile yakýnlaþma sürecine
raðmen Ýdlib'teki gruplara her türlü
desteðini sürdürüyor. Türkiye'nin
ikili oynadýðýna dair endiþelerin
kaynaðý da burasý. O yüzden Rusya,
Türkiye'yi bu bölgede politika
deðiþikliðine zorlayacak fýrsatlar
arýyor.

(Bu yazý Fehim Taþtekin'in
gazeteduvar'da yayýmlanan
"Kürtlerin 'çýkýþ' senaryosu"
baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

Ýsviçre’den manzaralar

Karikatür: Nuhsal Iþýn/Ah-Mizah



10 26 Mart 2017 Pazar

Türk sorunu
Newroz'da Diyarbakýr'da Kürt bir genç polis

tarafýndan sýrtýndan vurularak infaz edildi...
Ýnfazý bir gazeteci tarafýndan sekiz karede

fotoðraflandý. Üzeri hep çýplaktý...
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ýn verdiði

bilgiye göre giydiði tiþörtün üzerinde Kürdistan
yazýyormuþ...

Onlarca canlý bombayý engeleyemeyen polis
çýplak bir genci "canlý bomba" olduðu
gerekçesiyle öldürüyor...

Ýnfazý gerçekleþtiren polis muhtemelen hiç
yargýlanmayacak ya da yargýlanmýþ ve
cezalandýrýlmýþ gibi yapýlacak...

Erdoðan devlet töreniyle Barzani'yi karþýlýyor,
Kürdistan bayraðý Ankara'da
göndere çekiliyor. Üzerinde
Kürdistan yazan bir tiþört
Diyarbakýr'da ölüme sebebiyet
veriyor...

Kemal Kurkut'un infazý ertesi gün
Erdoðan'ýn henüz kapatmadýðý Türk
muhalefet gazeteleri Cumhuriyet ve
Birgün'ün ilk sayfalarýnda yer

bulamadý...
Naaþý yýkanmasýn diye caminin suyunu

kestikleri ve mezarlýkta yer verilmeyen bir Kürt'ün
ölüsü Türk gazeteleri için önemsiz...

Ýþte Özgür Gündem bu yüzden kapatýldý,
Kürtlerin sesini kýsmak için...

"Ýzmir'in daðlarýnda çiçekler açar" muhalefeti
Kürt'ü ancak "bir arada yaþayalým" demek için
hatýrlar, Kürtler yalnýz baþlarýna ölürken deðil...

"Ýzmir'in daðlarýnda çiçekler açar" muhalefeti
Kürt'ü Çanakkale edebiyatý yaparken hatýrlar,
köyü yakýlýrken deðil...

Kýbrýs gazisi Yalçýn Küçük üç yýl önce Odatv
davasýndan salýverildiðinde kendine seçtiði ilk
konuþma konusu Türk-Kürt birliðiydi. Küçük'ün
meþhur bir lafý vardýr: Musul ve Kerkük'ü almayan
Diyarbakýr'ý verir...

Yýllarca bir Kemalist olarak Musul ve Kerkük'ün
TC topraklarýna katýlmasý gerektiðinin
propagandasýný yaptý. Bu savaþ için önerdiði
model ise Kýbrýs usulü TMT modeliydi...

Erdoðan'ýn Barzani'yi devlet töreni ile protokol
usüllerine uygun olarak misafir edip, Kürdistan
bayraðýný göndere çekmesinin sebebi iþte bu
TMT ruhuydu...

Yankee'nin Vietnamlaþma dediðine Türk
TMT'leþme diyor...

Benim askerim savaþýp öleceðine, yerliyi
eðitirim o benim için savaþýr...

Devlet Bahçeli gibiler anlamasa da Barzani'nin
görevi bu. Ne de olsa tiþörtünün üzerinde
Kürdistan yazmýyor...

Can Yücel bu yüzden vakti zamanýnda "Yalçýn
Küçük'tür ama mide bulandýrýr" demiþti. Devletin
kapýkulu aydýnlarý böyledir, muhalefette
olduklarýnda bile fikirleri iktidardadýr...

Lâkin fikirlerin ortaya atýldýðý zamanla bugünün
koþullarý bir deðil. Rus basýnýnda "Erdoðan'ýn
Kürt öldürme takýntýsý Rusya ile olan ortaklýðýný
bitirecek" yönlü yazýlar çýkýyor...

Erdoðan'ýn polisi Kürt öldürürken Putin'in
askerleri Almanya'nýn yasakladýðý YPG logosunu
üniformasýna iliþtiriyor, omuzunda YPG bayraðý
taþýyor... Binali Newroz'da meydanlarý dolduran
Kürtleri görmezden gelirken, Rus askerleri
Kürtlerle halay çekiyor...

Avrupalý'nýn bir zamanlar "hasta adam" dediði,
bugün "ruh hastasý adam" demeye baþladýðý Türk
meselesi Kýbrýslýlarý ve Kürtleri birbirine baðlar...

Bu zamana kadar hep bölünme takýntýlý bir
Türkiye vardý. Bölünme yoluna girmiþ büyüme
takýntýlý bir Türkiye var artýk...

"Elveda Rumeli" dizisi vardý bir zamanlar,
Osmanlý'nýn Balkanlar'daki son günlerini anlatan.
Bir kitapta geçiyor, dizinin bir izleyicisi þöyle bir
talepte bulunmuþ: "Tamam, Balkanlar'ý kaybetmiþ
olabiliriz. Ama hiç olmazsa bu dizide
kaybetmeyelim."

Türkiye'de yönetici akýl böyle bakýyor
dünyaya...

Erdoðan'ýn konuþmalarý dizi senaryolarý gibi
gerçeklikten kopmuþ, taraftarlarý dizi izleyicileri
gibi...

Balkanlarý kaybetmemiþ gibi yapýyorlar...
Kurtlar Vadisi, Diriliþ Ertuðrul, Muhteþem

Yüzyýl, Payitaht Abdülhamid melezi bir
senaryonun içindeyiz sanki...

Milli tank projesini Almanlar yapýyor, Türkler
de emperyalistmiþ gibi yapýyorlar...

Kürtler ölmemiþ gibi yapamýyor çünkü
ölüyorlar...

Katil polisler yargýlanmýþ gibi yapýyor...
Kýbrýslýlar da herþey yolundaymýþ gibi yapýyor,

yeter ki mangal yansýn...

dünya kazan, devrim kepçe

Aziz Þah

Mahmut Anayasa

 (Ç)alýntý: "Tuna Nehri kýyýsýnda yer
alan Ulm þehri, Almanya'nýn Baden-
Württeemberg Eyaleti'ne baðlýdýr.
Yemyeþil doðasýyla dikkat çeken
þehri, hayvanat bahçesi ilginç hale
getirir.
Bin bir çeþit canlýnýn sergilendiði
mekanda, boþ býrakýlan bir kafesin
içerisine bir ayna yerleþtirilmiþtir.
Onun karþýsýnda kendilerine
bakanlar ayný zamanda parmaklýklara
asýlan levhayý da okurlar: "Þu anda
dünyanýn en tehlikeli türüyle karþý
karþýyasýnýz"...

***

Feriha Altýok

Ben oralardan geldim
kandillerin bile acýyla yandýðý
acýyla sulandýðý saksýdaki fesleðenin
ve gülmelerin hayra yorulduðu. ..
ben oralardan geldim
hep fýsýltýlarla konuþulan
tarlada analarýn kulaklarý
hep uzaktadýr
gözleri ürkek geyikler gibi
bakar güneþe
ve akþamlarý kapýlarda
bekleþirken çocuklar
analar yollarda yorgun kanatlarla
uçarlar. ...
Feriha Altýok -1991

***

Mehmet Ekin Vaiz

KKTC'nin Devlet Politikasý olarak
Güneyden Alýþveriþ yapýlmasýna bu
kadar destek vereceðini hiç
düþünmezdim... Herkes baðýrýyor 3
aydýr piyasadaki meyve ve sebzelere
tahlil ve denetim yapýlamýyor diye,
bu konuda herhangi bir çözüm planý
yok... Ben Alfamega'nýn yerinde
olsam Kuzey'de reklam çýkarým...
Canýný seven bizden alsýn diye...
Devlet olmak törenle deðil iþte...

***

 GÜNSEL DJEMAL ELÜSTÜN

KaKaTC'de kadýn olmak ne zormuþ!
Üzgünüm ve utanç duyuyorum
74'ten sonra ganimet furyasý alýþtýra
alýþtýra kerhane meyhane kara para
aklama vs daðýmýzýn azar azar
bitirilmesi hepsi baþarýyla yerine
geitiriliyor yerine getirilmeyen ve
uygulanmasý yenilenmeyen
anayasayý deðiþtirmek hiç kimsenin
aklýnýn ucundan dahi geçmiyor
Mahkeme kürsüsündeki hakim katil
damgasý vurarak hamileliðine son
veren Melis kýzýmýza 9 ay ceza
kesiyor
Sen bu hamileliði bitirdin ama cezaný
çekeceksin aklýmdan çeþit çeþit
sorular geldi geçti birkaç gazeteci bu
konuda yazý yazdý ve bir kadýn
milletvekili Doðuþ Derya 7 Mart'ta
Mecliste bu konu hakkýnda
konuþmasýný yaparken meclis
koltuklarý hemen hemen boþtu.
parmakla sayýlacak erkek vardý.
Sayýn Savcý neye göre verdin sen
bu cezayý. Kadýn içerde ceza çekiyor
psikolojisi bozuluyor babanýn her
tarafý denk dýþarda niþanlanýyor.
Bu mu adalet? Bu mu demokrasi?
Mantýk dýþý adalet ve yargý
Suçlayacak bir þeyiniz yoksa
Baþýmýzý vurun Padiþahým
Kanýmýzdan fidanlar büyür
sonrasý siz bilirsiniz?

Ahmet Karakaþlý

Yanýbaþýmýzdaki kölelik koþullarýna duyarsýz kalmayacaðýz.
Seks köleleri bizler için kimsenin baþlarýna ne geldiðini
umursamadýðý, yüksek duvarlar ardýnda kilit altýndaki "yabancý
kadýnlar" deðil, insanlýðýmýzdýr, kadýn haklarýdýr, insan
haklarýdýr. Bu baðlamda insanlýk dýþý gece kulüplerinin
kapatýlmasý talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Pezevenk
devlet istemiyoruz!"

Mete Hatay

"Lapta Belediyesi bir doða harikasý
olan Vasilya'nýn "Gorno Tepesi"ni,
teleferik inþa edecek "özel bir þirkete"
vermek üzere anlaþmýþ.

Bu alýþ veriþten Lapta Belediyesine
yüklü bir para kalacakmýþ…

Böyle bir durumda belediyemizin ilk
yapacaðý iþ, Beþparmak daðýnda, bir
kamusal alandaki böyle büyük bir
projeyi kendisini seçen insanlarýn
bilgisine getirmeyip, onlardan
saklamasý deðildi elbette. Aksine en
küçük þüpheye yer býrakmayacak
þekilde, çevre halkýna bilgi vermesi ve
onlarýn onay ve önerilerine, dilek ve
þikayetlerine kulak asmasý ve sonra
böyle bir iþe giriþmesiydi.Lapta
Belediyesi bunu yaptý mý? Bunu
yapmadýðý içindir ki; kendisini o
makama seçenlerin ýsrarlarý sorularýna
ve görüþme taleplerine raðmen bilgi
vermemekte diretiyor.

Yüzlerce metre mesafede, binlerce
metre kare alanda kurulacak olan, pek
çok beton yapýlarýn, demir direklerin,
çelik halatlarýn bulunduðu bir teleferik
inþaatýdýr bahsedilen.

Ne verimli çalýþýp çalýþmayacaðý, ne
iþletmesi yatýrýmý karþýlayýp
karþýlamayacaðý belli olmayan ve bir
büyük çevre katliamý yaratma tehlikesi
ihtimalinin bulunduðu bir yatýrýmdan
bahsediyoruz…

Ne kadar toprak, kaç yýllýðýna
verilecek? Bunun kirasý için hangi
þirket, kim(ler)e kaç para ödeyecek? Dað
ve doða; inþaat öncesinde ve
sonrasýnda ne kadar zarar görecek?

Erdal Eryener- Larnaka Hala Sultan Tekkesi- Yýl 1956

Toprak, yer altý su kaynaklarý ne ölçüde
kirlenecek? Teleferiðin getirisi ne kadar,
götürüsü ne miktarda olacak? Yani
teleferiðin yöre insanýna ve topluma
"sosyal maliyeti" ne kadara patlayacak?
Var mý bir bilen? Var mý bunlarý
hesaplayýp halkýn karþýsýna çýkarak
önceden hesap verip bilgi paylaþacak
bir makam?

Baþta Vasilya köyü muhtarý ve Lapta
belediye meclis üyesi arkadaþ,
kendilerinin talebine raðmen bilgi
verilmediðini söylüyorlar. Sorularýna
hala yanýt almýþ deðiller. Belediye
Baþkaný görüþmüyor, bilgi vermiyor.
Teleferik olayýna karþý çýkan belediye
meclis üyesi, bu olayda her
zamankinden farklý olarak kendisine
haber verilmeden toplanýldýðýný
söylüyor. Eðer "teleferik inþaatý" ile ilgili
antlaþma yakýn zamanda aðaçlarýn
kesildiði, çevrenin fiziki yapýsýnýn
deðiþtirildiði, topraðýn kirlendiði ve
yatýrýmýn da bekleneni verememesi
nedeniyle bir hayal kýrýklýðý ile
sonuçlanýrsa, bundan ilk ve en çok
etkilenecekler kimler olacak?

Tabii ki Vasilya'da yaþayan insanlar…
Öyleyse neden "ÝYÝ ÝDARE YASASI"

iþletilerek Vasilyalýlarýn görüþü de
alýnmadý?

Vasilyalýlardan gizlenen ne? Ýþte
bütün bunlara bakýnca havaya kötü
kokular yayýlýyor.

Bunun için de 25 Mart Cumartesi saat
15.30'da Vasilya (Karþýyaka)
meydanýnda toplanýyorlar. Çevre
örgütleri ve çevreye duyarlý
insanlarýmýzdan katýlým için destek
bekliyorlar."
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Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin Tüzük
Deðiþikliði Genel Kurulu, dün yapýldý.

Yeni Dernekler Yasasý uyarýnca tüzükte
yapýlan deðiþiklikler, üyelerce oy birliðiyle
onaylandý.

Birlik lokalindeki tadilat nedeniyle Kýbrýs
Türk Spor Yazarlarý Derneði lokalinde yer alan
toplantýda konuþan Gazeteciler Birliði Baþkaný
Sami Özuslu, basýn özgürlüðünün önemini
vurgulayarak "Basýn özgürlüðü göz
bebeðimizdir. Hedefimiz sürdürülebilir ve
daha kaliteli bir basýndýr" dedi.

Sami Taþarkan baþkanlýðýnda Gizem Özgeç
ve Simge Çerkezoðlu'ndan oluþan divanýn
yönettiði genel kurul, birlik bünyesinde
oluþturulan tüzük deðiþikliði komitesince
hukukçu görüþü de alýnarak hazýrlanan yeni
tüzüðü, bazý maddelere yeni düzenlemeler de
yaparak onayladý.

ÖZUSLU
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Birlik

Baþkaný Sami Özuslu, tüzükte yeni Dernekler
Yasasý uyarýnca bazý deðiþiklikler yanýnda
daha çaðdaþ ve demokratik deðiþimler
öngördüklerini söyledi.

Özuslu, yasa uyarýnca örgütün adýnýn
"Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Derneði"

olacaðýný ancak eski adýn kullanýlmaya devam
edeceðini kaydetti.

1 Ekim 2016'dan beri görevde olan yönetim
kurulunun bugüne kadar yaptýðý faaliyetler
ve bundan sonrasýndaki hedefleri hakkýnda
bilgiler veren Özuslu, birlik lokalindeki yeni

iþletmecinin yapacaðý yatýrýmlarla binanýn üst
katýnda bir konferans salonu inþa edileceðini
belirtti.

Gazeteciler Birliði Baþkaný Sami Özuslu,
"Basýn özgürlüðü göz bebeðimizdir ve
hayatýn özgürlüðüdür" dedi.

Gazeteciler Birliði Tüzük Deðiþikliði Genel Kurulu yapýldý
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YÖDAK YASASI

Akýncý: Partilerden uzak tutulmalý

KIBRIS TMT MÜCAHÝTLER
DERNEÐÝ:

GÖRÜÞME MASASINA
DÖNÜLEMEZ

Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði Baþkaný
Yýlmaz Bora, Kýbrýs Türk halkýný 50 yýldan
beri görüþme masasýna tutsak eden, helen
egemenliðinin tüm unsur ve yollarýný yasal
olarak mümkün kýlacak bugünkü görüþme
masasýna yeniden dönmenin asla kabul
edilemez ve kabul edilmemesi gerektiðini
savundu.

Bora yaptýðý açýklamada, masaya Kýbrýslý
Rumlarýn Annan Planý çerçevesinde fed-
eral bir çözüme yüzde 75 gibi kesin ve
tartýþmasýz bir irade ile 'hayýr' dediðini;
dönemin BM Genel Sekreteri Kofi
Annan'ýn BM Güvenlik Konseyi'ne
sunduðu raporda Rumlarýn planý sadece
reddetmekle kalmadýðý gibi yýllardan beri
devam eden Kýbrýs sorununun çözümünü
de reddettiðini, Kýbrýs Türk halkýna
uygulanmakta olan ambargo ve
izolasyonlarýn kaldýrýlmasý gerektiðini ifade
ettiðini hatýrlatarak, ABD, Ýngiliz ve AB
yetkililerinin verdiði söz ve vaatlerin boþ
çýktýðýný; buna karþýlýk bir þey talep
edilmeden önkoþulsuz þekilde
müzakerelere devam edilmesi Rum - Yunan
kanadýný "Enosis" i bir meclis kararýna
dönüþtürme noktasýna getirdiðini belirtti.

ERTUÐRULOÐLU:

RUM TARAFI
ÖZÜR DÝLEMELÝ

Dýþiþleri Bakaný Tahsin Ertuðruloðlu,
müzakere masasýna dönme koþullarýnýn
oluþmadýðýna inanç belirterek, Kýbrýs Türk
halkýna hakaret eden Rum tarafýnýn, Kýbrýs
Türk halkýndan özür dilemediði ve eþit
ortaðý olduðunu kabul etmediði sürece de
bu koþullarýn oluþmayacaðýný vurguladý.

Ertuðruloðlu, "masaya dönmeyelim"
sevdalýsý olmadýðýný ancak
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý'nýn da
müzakerelere "hiçbir þey olmamýþ gibi"
devam etmesinin doðru görmediðini ifade
ederek, "Müzakere edelim ama baþarý þansý
varsa edelim. Yýllarýmýzý yine boþu boþuna
harcamak istemiyorsak müzakerelerin
bundan sonra iki devlet arasýnda olmasý
gerekir" dedi.

ÝNGÝLÝZ
PARLAMENTOSU

TÜRKÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ
RAPOR YAYINLADI

Ýngiliz Parlamentosu alt kanadý Avam
Kamarasý Dýþ Ýliþkiler Komisyonu'nun
yayýmladýðý raporda, Ýngiltere ile
Türkiye'nin ikili iliþkilerinin taþýdýðý
potansiyel vurgulandý.

Komisyonun baþlattýðý tahkikat
kapsamýnda yazýlan "Baský mý Ýyileþme mi?
Türkiye Ýçin Karar Zamaný - Milletvekilleri
Olumlu Ýngiliz Rolünü Destekliyor" baþlýklý
raporda, Türkiye'nin uluslararasý ortak
olarak önemine dikkat çekildi.

Ýngiltere ile Türkiye arasýnda stratejik iþ
birliði oluþturulmasýný destekleyen 79
sayfalýk raporda, iki ülke arasýndaki ticari,
savunma sanayi ve güvenlik alanýndaki
iliþkilerin içerdiði fýrsatlar öne çýkarýldý.

Raporda, Türkiye'nin merkezi önem
taþýyan bölgesel bir güç olduðu
deðerlendirmesinde bulunularak,
Türkiye'nin alacaðý kararlarýn bölgenin
kaderini de belirleyeceði ifade edildi.

Türkiye'nin IÞÝD'le mücadele ve
sýðýnmacýlar konusundaki önemi de
vurgulanan raporda, bölgede istikrarýn
saðlanmasýnda da rolünün önemli olduðu
belirtildi.

Darbe giriþimine de deðinilen raporda,
bu olayýn ülkenin demokrasisini hedef
aldýðý ve Ýngiltere'nin bu konuda
Türkiye'ye verdiði desteðin yerinde
olduðu ifade edildi.

Raporda, Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðýnýn
15 Temmuz darbe giriþimi sonrasý
Türkiye'ye verdiði hýzlý desteðin,
Türkiye'de Ýngiltere'nin yakýn bir müttefik
ve dost olarak algýlanmasýný saðladýðý
kaydedildi.

2. ÝLKOKULLAR ARASI MATEMATÝK YARIÞMASI
Girne Üniversitesi Vakfý, bilimsel bir aktivite

çerçevesinde okullararasý etkileþimi artýrmak,
öðrencileri kaynaþtýrmak, öðrencilere
matematiðin farklý yönlerini keyifli bir yarýþma
ortamý içerisinde göstermek, matematiðe olan
tutum ve motivasyonlarýný artýrmak ve yeni
bakýþ açýlarý kazandýrmak amacýyla geçen yýl
birincisini düzenlediði "Ýlkokullar Arasý
Matematik Yarýþmasý"nýn ikincisini bu sene
Mayýs ayý içinde düzenleyeceðini açýkladý.

Girne Üniversitesi Vakfý Müdürü Mutlu
Soykurt tarafýndan yapýlan açýklamaya göre,
yarýþmaya her ilkokuldan üç öðrenci ile
öðrencilere destek verecek en fazla üç
öðretmenden oluþan takýmlar katýlabilecek.
Yarýþma sonuçlarýna göre dereceye giren
takýmlar, öðrenciler ve öðretmenler
ödüllendirilecek.

Katýlan tüm okul öðretmenlerine ve

öðrencilerine katýlým sertifikasý verilecek
yarýþma iki aþamadan oluþacak. Birinci aþama
sonrasýnda ikinci aþamaya geçme hakký
kazanan okul öðretmenleri ve öðrencilere
katýlým sertifikasý yanýnda ilk üç dereceye
giren öðretmen, öðrenci ve okullara ise
derece plaketi verilecek.

ÖDÜLLER
Yapýlan açýklamada, yarýþmada birinci gelen

takýmýn okuluna 3 bilgisayar, öðretmenlerine
ve öðrencilerine birer tablet bilgisayar; ikinci
gelen takýmýn okuluna 2 bilgisayar ve
öðrencilerine birer tablet bilgisayar, üçüncü
gelen takýmýn okuluna 1 bilgisayar ve
öðrencilerine birer tablet bilgisayar ödülü
verileceði belirtildi.

Takýmlardan baðýmsýz olarak, yarýþmada
birinci gelen öðrenci "Tam Ortaöðretim

Bursu", ikinci gelen öðrenci "Yarým
Ortaöðretim Bursu" ve üçüncü gelen
öðrenci"Yarým Ortaöðretim Bursu" ile
ödüllendirilecek.

BAÞVURU VE YARIÞMA TARÝHLERÝ
Ýki aþamalý olarak gerçekleþecek ve

kayýtlarýn ücretsiz olacaðý yarýþmaya son
baþvuru tarihi 21 Nisan Cuma günü olarak
belirlenirken, yarýþma tarihleri, bireysel aþama
için 9 Mayýs, Final Aþamasý için de 12 Mayýs
olarak belirlendi.

Ýlkokullar Arasý Matematik Yarýþmasýnýn
Yürütme ve Deðerlendirme Kurulu þu
isimlerden oluþuyor:

Doç Dr. Murat Tezer (Matematik Eðitimi
ABD Baþkaný); Ýzzet Yýlmaz (Yakýn Doðu
Ýlkokulu Müdür Muavini); Raðýp Öztüccar
(Gönyeli Ýlkokulu Müdürü).

Uluslar arasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) 20.
yaþýný dün akþam Bedesten'de düzenlenen
resepsiyonla kutladý.

UKÜ'nün kuruluþundan itibaren kaydettiði
geliþmelerin sinevizyon ile aktarýldýðý
resepsiyonda 20. yaþ pastasý kesildi.

Resepsiyona Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel
Siber, 3. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu,
Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Derya
Kanbay, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný
Özdemir Berova, Tarým ve Doðal Kaynaklar
Bakaný Nazým Çavuþoðlu, bazý milletvekilleri,
LTB Baþkaný Mehmet Harmancý, UKÜ
Mütevelli Heyeti Baþkaný Mete Boyacý ve
diðer davetliler katýldý.

AKINCI
Cumhurbaþkaný Mustafa Akýncý

resepsiyonda yaptýðý konuþmada, akademi
dünyasýnýn, özerk demokratik ortam ve özgür
düþünceye sahip olmasý gerektiðini
vurgulayarak, özgür düþünen bireyler
yetiþtirmenin önemli þartýnýn da
yükseköðretimi günlük siyaset ve parti
politikalarýndan uzak tutmak olduðunu
söyledi.

Geri iade ettiði YÖDAK Yasasý olarak
nitelendirilen Yükseköðretim Yasasý ile ilgili
Cumhuriyet Meclisi'ne yönelik sert
eleþtirilerde bulunan Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý,yasayý sayfalarca endiþe ve
kaygýlarý içeren gerekçelerle birlikte Meclis'e
iade ettiðini ancak gerekçeler incelenmeden,
okunmadan ve araþtýrýlmadan yarým saatte
yasanýn Meclis'teki çoðunluk tarafýndan
geçirildiðini kaydetti.

Akýncý, bu düþünceyle akademi dünyasýný

özerk yapýya kavuþturmanýn mümkün
olmadýðýný söyledi.

Akademi dünyasýnýn YÖDAK'ýn
özerkliðine sahip çýkmak için yaptýðý
açýklamalara deðinen Akýncý, Meclis'in de
gereðini yapmasýný istedi.

ÜNÝVERSÝTE SAYISI
Ülkedeki üniversite sayýsýnýn artmasý

konusuna da deðinen Akýncý, üniversitelerin
geliþmesinin ve sayýsýnýn artmasýnýn güzel
olduðunu, ancak bunlarla birlikte kalitenin
de artmasý gerektiðini ifade etti.

1990'lý yýllarda her köþede bir banka
açýldýðýný, bir krizle birlikte çok azýnýn ayakta
kalabildiðini anlatan Akýncý "Ayný þeyi
üniversiteler için de yaþamak istemeyiz" dedi.

Akýncý, öðrenci ve üniversite sayýsýnýn
artmasýna paralel olarak uluslararasý rekabet

edilebilirliði ve kaliteyi de artýrmak gerektiðini
belirtti.Akýncý, UKÜ'nün 20. yýlýný kutlayarak,
üniversitenin her geçen gün daha iyiye
gittiðini, daha kaliteli eðitim verdiðini
görmenin kendisini mutlu ettiðini kaydetti.

"20 YILLIK ÜNÝVERSÝTEYE DEVLETÝN
SU VERMEMESÝ RAHATSIZ EDÝCÝ"

Cumhurbaþkaný Akýncý, UKÜ Rektörü Prof.
Dr. Halil Nadiri'nin konuþmasýna iþaret
ederek, 20 yýllýk üniversiteye devletin su
vermemesini iþitmenin rahatsýz edici
olduðunu vurguladý.

Cumhurbaþkaný Akýncý Türkiye'den "þarýl
þarýl" su gelirken bazý zamanlarda fazla su
denize akýtýlýrken, suyun UKÜ'ye
baðlanmamasýný anlamasýnýn mümkün
olmadýðýný söyledi. Akýncý,"El ele verelim
bunlarý yapalým" dedi.
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BES'ten hükümete eleþtiri

TKP YG Lefkoþa Ýlçesi tanýþma etkinliði düzenledi

HER 3 KÝÞÝDEN
BÝRÝ ÝÞSÝZ
Güney Kýbrýs'ta her 3 kiþiden
birinin iþsiz olduðu bildirildi.
Haravgi gazetesinin haberine göre,
Rum Ýstatistik Dairesi'nden dün
yayýnlanan verilerde, Güney
Kýbrýs'ta 2016 yýlýnýn son 4 ayýndaki
iþsiz sayýsýnýn 55 bin 516 kiþiye
ulaþtýðý kaydedildi.
Haberde, bir önceki yýlýn ayný
dönemindeki iþsiz sayýsýnýn 52 bin
542 olduðu anýmsatýldý.

TERÖRE KARÞI
ÖNLEMLER
ARTIRILDI
Ýngiltere'deki terör saldýrýsýnýn
ardýndan Güney Kýbrýs'ta güvenlik
önlemlerinin artýrýldýðý haber
verildi.
Fileleftheros gazetesi Ýngilizlere ait
binalarýn etrafýnda polis
devriyelerinin artýrýldýðýný, ayrýca
polislere teyakkuzda olmalarý
uyarýsýnda bulunulduðunu yazdý.
Haberde Yunan ayaklanmasýnýn
yýldönümü dolayýsýyla bugün
yapýlacak olan törenlerde de yoðun
güvenlik önlemlerinin alýndýðý
belirtildi.

 ANASTASÝADÝS
NEW YORK
TEMASLARINDAN
MEMNUN
Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis'in gerek yatýrým
alanýnda, gerekse siyasi alanda
yaptýðý temaslardan memnun
kaldýðý haber verildi.
Fileleftheros gazetesine göre
Anastasiadis, New York ziyaretinin
birinci ve ikinci kýsmýnýn tamamen
baþarýlý geçtiðini ifade etti.
Yatýrým forumuyla ilgili ilk kýsýmda,
büyük þirketlerden ve yatýrým
fonlarýndan ilgilerin olduðunu
belirterek, bunun önemine vurgu
yapan Anastasiadis, ikinci kýsým
olan siyasi temaslarla ilgili olarak
ise, BM Genel Sekreteri, Slovakya
Dýþiþleri Bakaný ve BM Genel Kurulu
72'inci zirve toplantýsýnýn baþkaný,
ayrýca Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný ile
bir araya geldiðini söyledi.
Anastasiadis, bu temaslarýnda,
devletin iþleyiþi, Kýbrýslý Türklerin
ve Kýbrýslý Rumlarýn gelecekteki
güvenliðiyle ilgili önemli alanlarda
karþý karþýya olduklarý sorunlarý ve
zorluklarý, ayrýca eðer doðru bir
þekilde, AB ilke ve deðerleri
temelinde, demokrasi ilkesinde,
müktesebata saygý içerisinde
çözülmezse ne kendisi, ne Kýbrýslý
Rumlar tarafýndan, kabul edilecek
bir çözüme ulaþýlmasý mümkün
olmayacaðý, gibi genel sorunlarý
izah etme imkanýna sahip
olduklarýný belirtti.
Anastasiadis kendi tezlerinin
tamamen mantýða uygun olduðu ve
argümanlarla anlatmalarýyla hem
doðru bir þekilde dinlendikleri,
hem de tam anlamýyla
anlaþýldýklarýna dair düþüncesini
dile getirdi.
Öte yandan diplomatik kaynaklara
göre Anastasiadis-Johnson
görüþmesinde, Ýngiliz Bakan'ýn
Anastasiadis'in özellikle güvenlik
konusunda ortaya koyduðu tezleri
anlayýþla karþýladýðýný kaydeden
gazete, Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný
Boris Johnson'un, sürecin
ilerlemesi ve iyi bir sonuna
varmasýna yönelik Londra'nýn
ilgisini dile getirdiðini kaydetti.
Habere göre açýklamasýnda
Johnson'un Türkiye
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan ile görüþeceðine iþaret
eden Anastasiadis, Johnson'un,
her iki toplum tarafýndan da kabul
edilecek bir anlaþmaya nasýl ve ne
þekilde ulaþýlacaðýnýn anlaþýlmasý
için mesaj ve tezler aktaracaðýna
dair inancýný belirtti.
Öte yandan Politis gazetesi son
günlerde New York ve
Washington'da Amerikanlarýn
Kýbrýs sorununa yönelik ilgisinin
saptandýðýna iþaret ederek,
bilgilere göre Anastasiadis ile ABD
Baþkaný Donald Trump'un
muhtemelen yaz ayýnda
görüþmesine yönelik ilk
temaslarýn yapýldýðýný savundu.

GÜNEYDEN...

nYALINKAYA, "AÐIZDAN ÇIKAN
SÖZLERÝN ARTIK HAVADA
KALMAMASINI VE GEREÐÝNÝN
YAPILMASINI BEKLÝYORUZ"

Belediye Emekçileri Sendikasý (BES)
Baþkaný Mustafa Yalýnkaya, "kendisini
Anayasanýn ve yasalarýn üzerinde gören
merkezi hükümetlerin eseri" olduðunu
savunduðu 47/2010 Sayýlý 'Göç Yasasý'nýn
yarattýðý adaletsizliklere bir yenisinin daha
ekleneceðini savundu.

UBP-DP hükümetinin almýþ olduðu kararla
"Göç Yasasý" kapsamýnda maðdur olan
emekçiler arasýnda bir tek doktorlara artýþ
öngördüðünü ileri süren Yalýnkaya, bunun
yeni bir adaletsizliðin önünü açtýðýný
kaydetti.

Yalýnkaya yaptýðý yazýlý açýklamada,
"Deðerli halkýmýz, þu bilinmelidir ki, sendika

olarak doktorlarýmýza yapýlan artýþýn
göstermelik olduðunu düþünüyoruz. Sadece
47/2010 Sayýlý Göç Yasasý'ndan maðdur olan
doktorlara yapýlacak olan komik artýþla amaç
sistemi düzeltmek deðil, toplumun gözünü
boyayýp doktorlarýmýzý da 'paragöz' olarak ilan
etmektir." ifadelerini kullandý.

"Doktorlara artýþ yapýlmasýn" noktasýnda
olmadýklarýný, aksine, doktorlarýn tüm
taleplerinin ivedilikle karþýlanmasý ve
önümüzdeki günlerde yaþanacak büyük
kaosun önüne geçilmesini istediklerini
belirten Yalýnkaya, merkezi hükümetin bunu
yapmak yerine süreci daha da büyük bir
kaosun içerisine soktuðunu iddia etti.

Yalýnkaya þöyle devam etti:
"Yýllarýný saðlýk sektörüne adamýþ

doktorlarýmýzýn isyanýný engelleyemeyeceðini
anlayan merkezi hükümet, gözünü 47/2010
Sayýlý Göç Yasasý kapsamýnda iþe giren
doktorlarýmýza çevirmiþ ve onlara yapacaðý

artýþlarla günü kurtarma derdine düþmüþtür.
Bu adým özelde saðlýk sektörü arasýnda,

genel de ise tüm çalýþma yaþamýnda
eþitsizliðin üzerine bir eþitsizlik daha
eklemiþtir. Bugün kamunun her alanýnda 47/
2010 Sayýlý Göç Yasasý kapmasýnda maðdur
olan insanlarýmýz var. Hükümetin anayasayý
ve yasalarý bir kez daha ayaklar altýna alarak
bu insanlarý görmezden gelmeye ve sadece
salt bir kesime bu konuda iyileþtirme yapmaya
hakký yoktur.

Yapýlmasý gereken, bu yasanýn derhal
ortadan kaldýrýlmasý ve 'eþit iþe eþit ücret'
anlayýþýnýn yeniden hayata geçirilmesidir.
Hükümetlerimiz adaleti paraya tercih
etmekten vazgeçmelidirler. Bu bir haktýr ve
mevcut baþbakanýn 'Bu yasayý ortadan
kaldýrmaya hazýrýz' sözleri hâlâ hafýzalardadýr.

Aðýzdan çýkan sözlerin artýk havada
kalmamasýný ve gereðinin yapýlmasýný
bekliyoruz."

nÇAKICI: "TKP YENÝ GÜÇLERÝN
HEDEFÝ HAYATIN HER
ALANININ ÖRGÜTLENMESÝ VE
TOPLUMUN GÜCÜNÜ ORTAYA
KOYMASINI SAÐLAMAKTIR"

Toplumcu Kurtuluþ Partisi (TKP) Yeni
Güçler Lefkoþa Ýlçesi Tanýþma etkinliði
gerçekleþtirildi.

Parti Genel Merkezindeki etkinliðe, parti
kurucularý, üyeleriyle sempatizanlarý katýldý.

ÇAKICI
TKP Yeni Güçler Kurucu Genel Baþkaný

Mehmet Çakýcý etkinlikteki konuþmasýnda,
TKP Yeni Güçler'in, siyaset kurumuna
kaybettiði saygýnlýðý yeniden kazanmak, halk
ve emekçilere hizmet etmek amacýyla yola
çýktýðýný bildirdi.

Çakýcý, TKP Yeni Güçler'in, Kýbrýs Türk halký
ve emekçilerine her zaman doðru hizmet etmiþ

Toplumcu Kurtuluþ Partisi'nin geleneðini
günün koþullarýna göre yenileyerek politika
yapma anlayýþýyla yola çýktýðýný hatýrlatarak,
TKP Yeni Güçler'in hedefinin hayatýn her
alanýyla toplumun en geniþ anlamda
örgütlenmesini saðlama olduðunu vurguladý.

Çakýcý, TKP Yeni Güçler'in kýsa bir süre
içinde altý ilçede "yüzlerle ifade edilen
katýlýmla Kýbrýs Türk siyasi yaþamýnda
benzeri az görülen süratle" örgütlendiðini
anlatarak, partisinin dürüst siyaset yapma
anlayýþýyla halkýn çekim merkezi olduðunu
söyledi.

"TKP Yeni Güçler'in her geçen gün Kýbrýs
Türk siyasi yaþamýný belirleyen temel siyasi
parti olacaðýný" ifade eden Mehmet Çakýcý,
bunun nedeninin, "günü ihmal etmeden
geleneðine sahip çýkan anlayýþla ortaya
koyduklarý siyaset yapma tarzý" olduðunu
vurguladý.

"KÝLÝT PARTÝ OLACAÐIZ"
Çakýcý, TKP Yeni Güçler'in ilk seçimlerde

siyasi yaþamýn vazgeçilmez, egemen ve kilit
partisi olmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu
görüþünü ifade ederek, hedefin ülkede var
olan siyasi boþluðu doldurmak olduðunu
savundu.

Ülkede, hükümet edenlerin bile
yaþananlarý izler konumdan öteye
gidemediðini iddia eden Çakýcý, partisinin
her anlamda halkýn iradesinin yansýmasý
olacaklarýný belirtti.

Çakýcý, TKP Yeni Güçler'in Kýbrýs
sorununun ivedilikle Kýbrýs'taki tüm
halklarla emekçilerin yararýna çözülmesinden
yana olduðunu, olmaya devam edeceðini
ifade ederek, her iki toplum liderini ayrýntýlar
üzerinde bir kaþýk suda fýrtýna koparmaktan
vazgeçerek, bir an önce görüþme masasýna
oturarak, sorunu çözmeye davet etti.
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Nöbetçi
Eczaneler

DÜN

Lefkoþa
Laika Gökçekuþ

Eczanesi: 45-A Blok
Dük. 4 Belediye Bulvarý

Yenikent Gönyeli
Tel:2240988

Apaydýn Eczanesi: 2.
Selim Cad. Arabacýoðlu

Apt. Köþklüçiftlik
Beþiktaþ Spor Kulübü

Yaný Tel:2275159

Maðusa
Ören Eczanesi:  Tunalý
Hilmi Sokak, 3 A Maraþ
Bölgesi Saðlýk Ocaðý
Karþýsý Tel:3660391

Ceren Eczanesi:
Papatya Apt. No:2
Larnaka Yolu Anýt

Çemberi 100 metre
ilerisi Tel:3663374

Girne
Acarkan Eczanesi:

Kordonboyu No:38 D
Atatürk Heykeli

Tel:8153375
Emin Eczanesi: No:136/
C Girne Alsancak Yolu

Ýleli Süpermarket Karþýsý
Tel:05338701946

Güzelyurt
Ýnci Eczanesi: Kutlu
Adalý Bulvarý No:1
Otobüs Terminali

Karþýsý Tel:7143252

Yukarýdan Aþaðýya:

Soldan Saða:

1-Azar iþitmek (iki
kelime). 2-Ýki þeyi
birbirinden ayýran
uzaklýk. Gerçeklik.
3-Tereyaðý
çýkarmak için sütün
içinde dövüldüðü
veya çalkalandýðý
kap. Güneþ
doðmadan önceki
alacakaranlýk.
4-Bir emir. Bir þeyin
iyi veya kötü olma
özelliði, nitelik.
5-Birlikte yolculuk
eden topluluk. Bir
kimsenin veya bir
ailenin içinde
yaþadýðý yer, konut.
6-Bulunma hali eki.
Eski dilde
"Duyarga, anten". 7-Kendinde bir
gevþeklik duyarak bir iþi
yapmaya isteði olmamak. Halk
dilinde "Dilsiz". 8-Bir araba
markasý. Anma. 9-Bir nota.
Sütün yüzünden toplanan yaðlý
katman. Tek rakamlý bir sayý.
10-Tutsak. Mecazi anlamda
"Ýliþkilerde çok içten olmama
durumu, resmiyet".
11-Eski dilde "Ay". Rus
imparatorlarýna ve Bulgar
krallarýna verilen unvan.

BULMACA
Hazýrlayan: Osman Levent

(leventosman@yahoo.com)

1-Güçsüzleþmek (iki kelime).
2-Türkiye'ye komþu sorunlu bir
ülke. Piþirilerek hazýrlanan yemek.
Hristiyanlarýn peygamberi. 3-Bir
kimseye uygun olan, yaraþan.
Notada duraklama iþareti. Ýþaret,
alamet. 4-Ters okunuþu "Herhangi
bir hastalýðý önceden teþhis" (iki
kelime). 5-Soy. Ters okunuþu
"Boyun eðen, kendini baþkasýnýn
buyruðuna býrakan". 6-Borudan kol
almakta kullanýlan baðlantý
parçasý. Ters okunuþu "Mecazi
anlamda, çok az para". 7-Ýnme
veya sakatlýk gibi bir sebeple
yataktan kalkamayan kimse.
Saçýn küçük tutamlar biçiminde
deðiþik renklerde boyanmýþ
durumu. 8-Herkes, yabancýlar.
Kanun. 9-Küçük. Eski dilde
"Verme, ödeme". Namus. 10-Bir
gýda maddesi. Rastlantý.
11-Üzerine þilte serilerek yatmaya
veya oturmaya yarayan tahtadan
seki, sedir. Bir kimsenin,
bankadaki parasýnýn dilediði
kimseye ödenmesi için bankaya
gönderdiði yazýlý belge.

Önceki bulmacanýn çözümü

3.590 3.630 3.880 3.930 4.490

DOLAR          EURO              S.T.G.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI

4.530
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22 71338’i
arayýnýz...
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KÝRALIK
ARANIYOR

Eþyalý-Eþyasýz-
Müstakil-Daire-Villa

0548 8533845
gudevrim60@hotmail.com

ÞANEL
CÝLTÇÝLÝK
Gazete dergi okul

tezleri vs.  sýcak yaldýz
baský ve

ciltleme iþleri yapýlýr.

Tel:05338453338 /
05428768735

YAÞLILARA ÇÝÇEK TAKDÝM ETTÝLER

GÝRNE'DE BELEDÝYEDEN YAÞLILARA YEMEK
Girne Belediyesi, "18-24 Mart Yaþlýlar Haftasý" nedeniyle Lapta Huzurevi'nden hizmet alan
yaþlýlar için yemek düzenledi. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yemekte huzurevi
personeli ile bilgi alýþveriþinde bulunan Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü, yaþlýlarla
sohbet etti. Güngördü'ye Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ziya Egemen Sencer, Hakan
Onurlu ve Ýkinci Bahar Projesi'nde görev yapan çalýþanlar eþlik etti.

Girne Vatan Lions Kulübü Dönem Baþkaný
Ezcan Özsoy ve Yönetim Kurulu üyelerinden
oluþan bir heyet, 18-24 Mart Yaþlýlar Haftasý
nedeniyle dün Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ni
ziyaret ederek yaþlý hastalara çiçek takdim
etti.

Dr. Akçiçek Hastanesi'ne yapýlan ziyarette
konuþan Özsoy "Anne baba ve yakýn
yaþlýlarýmýzýn yaný sýra bizleri yetiþtiren eðiten
büyüklerimizin, sadece yaþlýlar haftasýnda

deðil her zaman sevgiye ilgiye ihtiyaçlarý var.
Çok þükür ki, yerel yönetimler ve devletimiz
var. Bu konuda son yýllarda büyük bir algý
oluþtu ancak hizmette yetiþemedikleri ve
ulaþamadýklarý varsa biz sivil toplum
kuruluþlarý devreye giriyoruz" ifadelerini
kullandý.

Özsoy, bu çerçevede diðer alanlarda
yaptýklarý katkýlar gibi yaþlýlar için hizmetleri
sürdüreceklerini açýkladý.
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 Üniversiteler
Çöplügü degil

Bilim Adasi
Ýstiyoruz!

 Yüksek Ögretim Degisiklik Yasasi adi altinda yeni bir peskes yasasina
neden HAYIR diyoruz ?

• Çünkü YÖDAK’i tamamen Milli Egitim Bakanlýðý kontrolünde bir daire
haline getiriyor

• Çünkü üniversite açma izinleri sadece Milli Egitim Bakanlýðý’nýn
kontrolüne veriliyor

• Çünkü yükseköðretimle ilgili planlamalarýn siyasi kaygýlarla yapýlmasýnýn
yolu açýlýyor

• Çünkü yasada strateji ve planlama ile ilgili tek bir kelime yok
• Çünkü olmasý gereken Ombudsman gibi denetleyici bir YÖDAK
• Çünkü yaptýklarý yapacaklarýnýn garantisidir; eðitim hakkýný metalaþtýrmaya

devam edecekler
• Çünkü daðlarýmýz, kýyýlarýmýz, ovalarýmýz nasýl peþkeþ çekiliyorsa

üniversite açma izinleri de ayni siyasi kaygýlarla daðýtýlacak

HAYIR diyoruz çünkü Üniversiteler bilim yuvasý olmalýdýr, kar amaçlý
iþletme deðil!!!!
HAYIR diyoruz çünkü sözde deðil özde özerklik istiyoruz!

Sayýn Berova’ya açýk çaðrýmýzdýr:
Çürük temel üzerine bina inþa etmeyi býrakýn.

Özerklikten uzak YÖDAK’ý onay veren noter haline getirmeyin.
Tüm halkýmýzý geleceðimizle ilgili bu karara karþý çýkmaya davet ediyoruz

 DAÜ-SEN

 DAÜ YASASINI BÖYLE BIR OLDU
BITTIYE GETIRMENIZE IZIN

VERECEGIMIZI SANIYORSANIZ
YANILIYORSUNUZ!

REÞAT AKAR
YENÝDEN
BAÞKAN

Kýbrýs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin dün
gerçekleþen olaðan genel kurul
toplantýsýnda Reþat Akar yeniden baþkan
seçildi.

Gazeteciler Cemiyet üyeleri, Reþat Akar'ýn
baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulu
listesini oybirliði ile onayladý.

Gazeteciler Cemiyetinden verilen bilgiye
göre, Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Baþkaný Yýlmaz Karaca ile Anadolu Spor
Gazetecileri Derneði Baþkaný Ýbrahim
Erdoðan'ýn þeref konuðu olarak katýldýðý
genel kurul toplantýsý, þehitle için saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý.

Faaliyet raporunun okunmasýnýn ardýndan
Asbaþkan Ali Hançerli tarafýndan mali rapor
okundu ve onaya sunuldu.

Kýbrýs Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel
Kurulunda 23/2016 sayýlý Dernekler Yasasý
gereðince deðiþtirilmiþ tüzük de oybirliði ile
kabul edildi.

YENÝ YÖNETÝM KURULU
Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim

kurulu þöyle oluþtu:
Baþkan Reþat Akar, Asbaþkan Ali

Hançerli, Faal Üyeler Sezgin Madencioðlu,
Cem Emre, Aybeniz Küzeci Yýldýrým, Aziz
Karaaziz, Ýnal Uzun, Ziya Tunç, Çiðdem
Aydýn, Nermin Volkan, Mehmet
Kasýmoðlu.Yedek Üyeler Ahmet Çakartaþ,
Osman Güvenir, Gökhan Güler.

Disiplin Kurulu Erten Kasýmoðlu, Aydýn
Akkurt, Ata Atun. Yedek Disiplin Kurulu
Üyeleri Kerime Kasýmoðlu, Tolgay Tarýman.

Denetleme Kurulu Hakan Derviþoðlu,
Tamer Atagül, Altay Sayýl. Yedek Denetleme
Kurulu Üyeleri Celal Bayar, Ahmet Hacýveli.

Onursal Baþkan Akay Cemal.



Afrika dahil bütün kara parçalarýnda
rrrrr Hüseyin Bahca

huseyinbahca1989@gmail.com

YENÝ BÝR KÝMLÝK ARAYIÞINDA
Kanýndan gelmiyorsa yardýðýnýn þorultusu
ne yürek inanýr ne toprak
ne de bir yaprak kýmýldanýr
'beni söylüyor' diye;
bir buzdaðý gibi geçer uzaktan
yazdýðýn yapay, kimliksiz þiir.

Doðmayan ölmez ki, aðaçlara sor:
Hem bir ilahidir hem dað þarkýsý,
hem paspas kokmalý hem yasemin tütmeli
senden bir parçaysa. Sor baþaklara,
þiir bir kanamanýn titreþimidir.

Zeytinler büyütür de tüfekler alýr
zeytinlerin ninnisini silen tüfekler:
Ne ölümler yaþandý, sor zamanlara,
parçalanan, zedelenen nice kimlikler;
þiir, parçalarý toplamak peþindedir.

Fikret Demirað

ÇOCUK OLMA SIRASI
Kurþun saymalarda tüketti
O büyük tatili
Hiç gelmedi ona çocuk olma sýrasý

Kum torbalarý arasýndan süzülür
Yumardý baþýný minderin dar ucuna…

Hünk vurup aðlardý
Örümceðin altýnda

Filiz NaldöFiliz NaldöFiliz NaldöFiliz NaldöFiliz Naldövvvvvenenenenen

METANOMÝ
Yataðýmýn üzerinde durdu
elinde bir kuþ.
Dokun bana kuþtüyü dokunuþlarla
gözkapaklarý. Hangi bahçeydi
seni içinde gördüðüm?
Esintiye yakalanmýþ boynun,
içine bir yumurtacýk kapanmýþ avuç için.
Hangi ev? Elinde büyüyecek bir kuþ
taþýyan çocuk olduðun o yer
gagalandýðýn, ürküp geri çekildiðin
onu hiç býrakmadýðýn. Kimin bahçesi?
Sen daha ana karnýnda
elinde koca bir yumurta taþýrken
bir havai fiþek sesi
þaþkýn, ah þaþkýn,
seni sýçratýverdi yerinden.

Taner Baybars

SOKAÐA ÇIKMA YASAÐI
Ýþte evlerimize kapanýyoruz artýk
çaldýkça borular
süngülü tüfekleriyle itiyorlar bizi
itiyorlar sonra da çay içiyorlar
babam hep
asker suçsuzdur derdi.

Þener Levent

MARÝKA'NIN
ÇOCUKLARI BÜYÜDÜ

yataktaki savaþý marika kazandý
þimdilerde soyunur girne sahillerinde
aða odasý deðil sahil

çocuklarýna pamuktan minder yaptý
denizde yünü arýnan koyun südünü
önüne koydu
-bilirsiniz çocuðun aðlamasýný denizi
görünce-
ellerinden tuttu
denize soktu
çocuklar büyüdü adam oldu

Kaya ÇancaKaya ÇancaKaya ÇancaKaya ÇancaKaya Çanca

BALIK

Okyanuslarda yüzmüþtü balýk
Ana balýðýn rahmine düþtüðü günden beri…
Yeð görmedi kuyruk sallamayý sýð denizlerde,
Büyük gemilerle selamlaþtý, deniz kýzlarýyla
geceleri,
Mercan denizlerinde iri mercan gözlü balýk,
Þarkýlar söyledi güneþten, pul pul öyküler dinledi
Güvertelerinde batýk kanyonlarýn.

Þimdi bir çerçevede yaðlýboya, natürmort.

Nevzat Yalçýn

SEVGÝLÝMÝN TÜRKÜSÜ
Sevgilimin türküsüydü deniz
mavi sesine demir attý savaþ
sevgilim,
ölü asker.
Sevgilimin türküsüydü buðday
altýn bakýþlarýna kelepçe vurdu savaþ
sevgilim,
ölü asker.
Sevgilimin türküsüydü barýþ
beyaz gülüþünü ikiye böldü savaþ
sevgilim ölü asker.
Duyuyorum sevgilimi
türkü söylüyor ölü asker,
evimizin kapýsýný çalýyor mavi türküler.
Duyuyorum,
barýþ için en güzel türküleri söyler
savaþta ölenler

Mehmet Yaþýn
EKÝM'E

kazýlan tarlalar
ekime deðil
siper sürüleridir

bu yýl ekilmeyecek
ekilmeyecek güzelim
tarlalarýmýz
bari çocuklarýmýz öðrenmese
savaþ oyunlarýný.

Nice Denizoðlu

küçük el radyolarý

rüzgarýn sigara içmesi gibi birþeymiþ hasret.
bir þarkýymýþ mayýs'ýn
en anneli gününde. kulaðýnýzdaki
dudak izlerini duydular mý konuþmayý kýsa kesen
þarkýlý sesler deðil miydi zaten anneler?

onlar, sabahýn ses yýldýzý zeki müren'den
þarkýlarla büyüttüler çocuklarýný ve küçük el
radyolarýyla beyaz mendilleri ayný dala asarken
bizleri uzak þehirlere hazýrladýklarýný bilemediler.

-gözler bunlar…iþe yaramayan kaþlar…
bunlar dudaklar
ama hicran nedir ki gönlümüze dolar
ve gönül neremizde anne?

havan toplarýnýn gramafonu
susturamadýðý zamanlar
da yaþandý o uzak evde.
unutamýyorum bir muhabbet
kuþu'yla tanýþtýðým ilk günü.
o, hasret kadar eski moda
bir týnýdýr þimdi ve güllerin açtýðý vakitlerle
yakýndan ilgili.

Faize Özdemirciler

GÜZDÖKÜNTÜLERÝ
I
Eteklerimden uçaklar kalkar
gülyüklü
dökerler mayýn tarlalarýna
duymazlar çocuklar uyurlar
külyüzlü

Feriha Altýok



ÖLÜRSEM
Ölürsem
bir çiçek açmak isterim
beni gömdükleri yerde
Ölürsem karanlýktan korkarým
en çok
keþke uçabilseydim
gökyüzüne
Çiçekler çiçekler arasýnda
ölürsem þiirler açmak isterim
insanlarýn yüreðinde
Ölürsem
o yasak bahçeye gömülmek
isterim
sýnýrýn ötesinde
Ölürsem
ölmemiþ gibi yaparým
sen üzülmeyesin diye

Neþe Yaþýn

ÞÝMDÝ'NÝN ÖNCESÝ
Bedenim, kanatlarýný çýrpar
akþama doðru bir yaz günü;
-bir dalýn ucunda göðe
uçmak için
köpürür kararsýzlýk içinde.

Oysa, o sýralarda
çocukluðumun tarihi akar
-kývrýmlar çizerek
geniþ, ýssýz bir ovada

Mehmet Kansu

BÝZÝM EV
Anam çarþamba karýsýna
benzer
Evin içinde
Babam iki karýþ boyu
markuddi
Çocuklar sümüklü alina sanki
Ablam alýk
Ben týmarhanelik.

Pembe Marmara

DENÝZ KUÞLARI

Deniz kuþlarýnýn
dolgun göðüslerinden
akar mavi,
sürtündükçe dalgalara
koyulaþýr denizin rengi…

            Deniz kuþlarýnýn
keskin kanatlarýnda
tuzlu rüzgar,
çarptýkça dalgalara
acýlaþýr denizin tadý…

Deniz kuþlarýnýn
içlidir rehberleri
kalpleri yufka,
sürtündükçe bulutlara
yükselir denizin sularý…

Deniz kuþlarýnýn
sýrtý güneþ,
patlayan alevler
çarptýkça bulutlara
denizi döller yýldýrýmlar…

Tamer Öncül

Hiçlikten geldim,
yine hiçliðe döneceðim.
Dokunuþunla
her ana hükmeden kozmos,
herþeyim…

Zeki Ali

KIRK BÝR KERE HAÝKU
26.
Uçar kýrlangýç
Kanatlarý lacivert
Kanatlarý göç.

Ümit Ýnatçý

ESKÝ BÝR SAVAÞÇININ
NOT DEFTERÝNDEN

dokuz

þimdi usulca uyusun istiyorum
düþüne soyunan asker
kimsesizlikten morarmýþ
dudaklarýnda
aþkýn sýcak nefesi olsun
seviþmenin diri memeleri
avuçlarýnda
uykusunda ölsün istiyorum.

Hakký Yücel

TEK TANIK

Alkolle sildim gözlerini, daha
temiz göresin diye olacaklarý

             Bir sen tanýksýn
bu lanet kehanetin
gerçekleþmesine,
özetle 'ödeþme' de denilebilirdi
adýna
yastýk kýlýfý bu kadar beyaz
olmasa!

GürgençKorkmazel

ÞEYTANRI

Ýkiye bölünmüþ
o elmayým ben,
ýsýrýlmayý bekleyen.

Bir yarým þeytan,
bir yarým tanrý!

Jenan Selçuk

YILDIZ TÜTÜSÜ

Bulutlarýn altýna yerleþtirilmiþ naftalinler tütüyor.

Bir sevdiðim vardý çok eski zamanlardan,
yýldýzlardan kalma.

Bana küstüðünde öyle
bir niþ olarak kalacakmýþ gibi gelirdi
dolunay gök duvarýnda.

Ben hiçbir ülkenin þarkýsýný söyleyemiyorken
beni beklerdin.

-Beni taþýmadan götürenimdi,
almadan tutan
çalmadan seven. -

Rýdvan Arifoðlu

çýktým evden

girme, o daðýnýklýk senin deðil
derlediðin günü saçýyor balkon
çok leke, bir oyun hizasýnda iniþin
girme, dirseklerini sýyýrýyor
boþluk

bastýðýn yerle arandaki mesafe
sýcak patik yün atký tekeþ eldiven
gece kesiði, zonklamasý çatlaðýn
-girdim çýktým çünkü dýþarýdan
seslendiler-

ortasý mim okþadým karanlýðý
açtým baktým ne taþýyor içerden

Emel Kaya

MECZUP ZAMAN

soðuða çalan bir ýlýk
ürpertiyor tenini

gidip
pencereyi kapatmak istiyorsun

üstelik
ölülerin üþümeyeceðini de
biliyorsun

Fatoþ Avcýsoyu Ruso

Yetimhane

Hayal kýrýlýr, acemi berberlerin
müþterisiz aynalarýnda.

Salkým saçak dökülen zamanýnda,
bir tutam aðarmýþlýk iþte,
o sýrrý eski, bilindik aynalarda.

Körelen makas, maksatsýz artýk,
açar aðzýný.
Kesmez olur hiçbir deðiþim
kesmeyince göbekten,
o hayal celladýný.

Emzirilen hayallerin
Kim bilecek ki gerçek babasýný?!

Hepsi yetim,

Hepsine yettim.
Nafia Akdeniz
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K-Pet Süper Lig

TAKIMLAR O G B M A Y P
1.YENÝCAMÝ 23 18 4 1 62 12 58
2.K.KAYMAKLI 24 12 6 6 35 29 42
3.CÝHANGÝR 24 11 8 5 38 24 41
4.G.BÝRLÝÐÝ 24 12 5 7 38 30 41
5.D.T.BÝRLÝÐÝ 24 12 4 8 37 26 40
6.YALOVA 24 10 9 5 44 32 39
7.GAÜ ÇETÝNKAYA 24 11 3 10 42 33 36
8.LEFKE 24 10 3 11 33 42 33
9.T.OCAÐI 24 10 2 12 39 36 32
10.B.Ü.YURDU 24 10 2 12 36 45 32
11.G.GÜCÜ 24 9 4 11 29 34 31
12.BÝNATLI 24 8 5 11 43 47 29
13.M.T.GÜCÜ 23 7 6 10 30 33 27
14.DEÐÝRMENLÝK 24 6 4 14 18 44 22
15.DUMLUPINAR 24 5 4 15 30 54 19
16.MORMENEKÞE 24 4 3 17 26 59 15

Yalova'dan Mormenekþe'ye farklý tarife: 0-6
Yalova futbolcularý Mormenekþe galibiyet sonrasý sevinç yaþadýlar...

K-pet süper lig'in 24. haftasýnda yalova
deplasmanda mormenekþe'yi farklý maðlup
etti.

Süper lig'in son sýrasýnda bulunan
mormenekþe, sahasýnda yalova'ya 6-0
maðlup oldu ve ligin son sýrasýnda kalarak
küme kalma umutlarýný azalttý. Yalova ise lig
ikincisi kaymaklý ile puan farkýný 3'e indirdi

Mormenekþe cemal balses stadýnda
oynanan karþýlaþmanýn 17. Dakikasýnda
david'in pasýnda abia ceza sahsýnda düzgün

bir vuruþla takýmýný 1-0 öne geçirdi.
23. dakikada Muammer'in serbest

vuruþunda David kafa ile skoru 2-0 yaptý.
36.dakikada Can'ýn ceza sahasýna topa elle

müdahale edince hakem penaltýyý belirledi.
Ali penaltýdan skoru 3-0'a taþýdý.

Ýlk yarý 3-0 Yalova üstünlüðünde sona
erdi.

55.dakikada Cemal ceza sahasýnda takýmýný
4-0 öne geçiren golü kaydetti.

69. dakikada üç oyuncu deðiþtireme

hakkýný kullanan Yalova kenar yönetimi sarý
kart gören Neval'ýn kýrmýzý kart görmemesi
için kendisini yedek kulübesine çaðýrdý ve
böylece geri kalan dakikalarý 10 kiþi oynadý.

78. dakikada Cemal'ýn pasýnda Buðra
skoru 5-0 yaptý.

89. dakikada Abia orta sahadan aldýðý
topta ceza sahasý üzerinden topu yerden
filelere gönderdi ve skor 6-0 oldu.

Karþýlaþma 6-0 Yalova üstünlüðünde sona
erdi.

Forest'in çýkýþýný Deðirmenlik durdurdu: 1-2
Lefkoþa'da yazý andýran bir

havada sahasýnda Deðirmenlik'i
konuk eden Kaymaklý 8 hafta
sonra maðlup oldu.

Sezonun ikinci devresindeki 8
maçta hiç maðlup olmayan ve
sadece 1 kez berabere kalarak
puan kaybeden Kaymaklý, dün
kendi evinde, kümede kalma
mücadelesi veren Deðirmenlik'e 2-
1 maðlup oldu.

6.dakikada Victor saðdan ceza
sahasýna girdi, yerden vuruþunda
kaleci topu sona anda korner
çeldi.

42.dakikada kaleci Çayan topu
uzaklaþtýrmak isterken top kýsa
düþtü. Uður'un þutunda topu son
anda savunma uzaklaþtýrdý.

Ýlk yarý 0-0 sona erdi.
48. dakikada Victor'un ortasýnda

Miranda kontrol edip topu filelere
yolladý ve soru 1-0 yaptý.

71.dakikada Victor'un pasýnda
Ümitcan kaleci ile karþý karþýya
pozisyonda skoru 2-0 yaptý.

79. dakikada Bayram saðdan
son çizgiden ortaladý, kale
sahasýnda Uður topu kontrol
ederek vurdu ve skoru 2-1'e
taþýdý.

90+5. dakikada Bayram'ýn
ortasýnda top yerden sekerek üst
direkten döndü. Bu kez Uður
vurdu, topu son anda kaleci çeldi.

Karþýlaþma 2-1 Deðirmenlik
üstünlüðünde sona erdi.

Ýskele'nin seriyi
Binatlý  bozdu:3-1

K-Pet Süper Lig'de ikinci devrenin
baþarýlý takýmlarýndan Ýskele Gençler
Birliði, Binatlý deplasmanýndan eli boþ
döndü. Ýskele Gençler Birliði takýmý ligde
son 6 maçtýr maðlup olmuyordu ve Binatlý
takýmý aldýðý 3-1'lik galibiyetle Ýskele'nin
serisini bozmuþ oldu

Üner Berkalp Stadý'nda ligin güçlü takýmý
Ýskele Gençler Birliði'ni konuk eden Binatlý
rakibini 3-1 maðlup etti.

3.dakikada saðdan Þenol'ýn ortasýnda
Ýbrahim Köse takýmýný 1-0 öne geçirdi.

8.dakikada Ayhan'ýn uzun pasýnda kaleci
ile defans anlaþmazlýðýnda Offor araya
girerek takýmýný 1-1'lik beraberliðe taþýyan
golü kaydetti.

35.dakikada Aleksandr ceza sahasýnda
rakiplerinden sýyrýlarak düzgün bir vuruþa
fileleri havalandýrdý: 2-1.

44.dakikada Aleksandr serbest
vuruþtan topu filelerle gönderdi: 3-1.
Golden sonra itirazlarýný sürdüren G.Birliði
Teknik Direktörü Hasan Topaloðlu hakem
tarafýndan saha dýþýna atýldý.

Ýlk yarý 3-1 Binatlý üstünlüðünde sona
erdi.

56.dakikada Emek, Þenol'a yaptýðý faul
sonrasýnda 2.sarý, ardýndan da kýrmýzý kartla
oyun dýþýna atýldý.

90. dakikada Oweye rakipten aldýðý
topta Kemal'ý gördü. Kemal Yusuf'u
geçerek kaleci ile karþý karþýya kaldý.
Þutunda kaleci topu ayaklarý ile çýkardý.

Karþýlaþma 3-1 Binatlý üstünlüðü ile
sona erdi.

Lefke Karadað'da
galibiyeti

hatýrladý: 3-0
K-Pet Süper Lig'de haftalardýn galibiyet

hasreti çeken Lefke güçlü rakibi Türk
Ocaðý karþýsýnda 3 puan almayý
baþardý.Sezonun ikinci devresinde kendi
evinde oynadýðý 4 maçta 3 maðlubiyeti
alan Lefke, ligde 5 haftadýr maðlup
oluyordu ve son galibiyetini yine
Karadað'da almýþtý. Ocak karþýsýnda 3-0
galip gelen Lefke Karadað'da 5 hafta sonra
yeniden galip gelmiþ oldu.

12. dakikada Kasým kaleci ile karþý
karþýya kaldýðý pozisyonda þutuna top
kalecinin müdahalesi ile üst direðe
çarparak kornere çýktý.

33.dakikada Yýlmaz'ýn köþe atýþýnda
Allen'in kafa vuruþunda top kaleciye
raðmen filelere gitti ve Lefke 1-0 öne geçti.

36. dakikada Smart'ýn pasýnda Kasým
kaleci ile karþý karþýya kaldý, düzgün bir
vuruþla takýmýný 2-0 öne geçirdi.

Ýlk devre 2-0 Lefke üstünlüðünde
tamamlandý.

68.dakikada Arif güzel hareketlerle ceza
sahsýna girdi, boþ durumda Zekai'yi
gördü. Zekai düzgün bir vuruþla skoru 3-
0 yaptý.

79. dakikada Sadýk'ýn güzel vuruþunda
kaleci topu iki hamlede önledi.

Karþýlaþma 3-0 Lefke üstünlüðü ile
tamamlandý.

Cihangir'e bir darbe de Baf'tan geldi: 1-2
K-Pet Süper Lig'de ilk devrenin flaþ takýmý

Cihangir kendi evinde Baf'a da boyun eðdi.
Baf karþýsýnda 2-1 maðlup olan Cihangir
galibiyet hasretini 3 haftaya çýkardý. Cihangir
sezonun ikinci devresinde oynadýðý 8 maçýn
5'inde galip gelemedi. Üst üste ikinci
galibiyetine imza atan Baf takýmý ise ligde
kalma ümitlerini artýrdý

Kendi saha ve seyircisi önünde Baf ülkü
Yurdu'nu konuk eden Cihangir rakibine 2-1
maðlup oldu ve galibiyet hasretini 3 haftaya
çýkardý.

5.dakikada Eser'in ceza sahasý üzerinden
þutunda topa az farkla auta gitti.

24.dakikada savunmada Ýltaç'in arkadan
Yannick'e yaptýðý faulü hakem penaltý olarak
deðerlendirdi. Ertan'ýn kullandýðý penaltý
atýþýnda Cihangir 1-0 öne geçti.

36.dakikada Joseph'in kafa ile indirdi,
Hamis'in düzgün vuruþunda topu yan direðe
vurarak filelere gitti: 1-1.

45+1.dakikada Mikail'in rakibine yaptýðý
faul sonrasýnda hakem bariz gol þansý
deðerlendirmesinde bulundu. Hakem bu

pozisyonda Mikail'e direkt kýrmýzý kart
gösterdi. Karar sonrasýnda Cihangir
tarafýndan itirazlar oldu. Cihangir Antrenörü
Hasan Burgaç bu itirazlar sonrasýnda saha
dýþýna gönderildi.

Ýlk yarý 1-1 sona erdi.
48.dakikada Joseph'in ceza sahasýndaki

þutunu kaleci çeldi.
84.dakikada saðdan Ediz'in ortasýnda

Hamis topu filelere göndererek skoru 2-1
yaptý. Karþýlaþma 2-1 Baf üstünlüðünde sona
erdi.
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Yenicami'nin Maðusa'da
þampiyonluk hazýrlýðý

K-Pet Süper Lig'de sezonun bitimine 6 hafta
kala Yenicami bugün þampiyonluðunu ilan
edebilecek. Dünkü maçlarda hem Cihangir'in hem
de Kaymaklý'nýn maðlup olmalarý aradaki puan
farkýný artýrdý. Yenicami bugün Maðusa Türk
Gücü sahasýnda kazanmasý durumunda puanýný
61 yapacak ve 2. sýradaki Kaymaklý'ya 19 puan
fark yapmýþ olacak. Böylelikle þampiyonluðunu
ilan etmiþ olacak.

Göçmenköy’de sevinç, Düzkaya’da hüzün

K-Pet Birinci Lig Kýrmýzý Grup tamamlandý. Dün saat 15.00'de baþlayan
karþýlaþmalarda heyecan son dakikalara kadar devam etti. Özellikle
Göçmenköy-Düzkaya, Hamitköy-Akova ve Mesarya-Maraþ maçlarýnýn
neticeleri ligi son doksan dakikalarda þekillendirdi.

Göçmenköy'de oynanan Göçmenköy-Düzkaya karþýlaþmasýnda güzel
futbol yoktu ancak merakla beklenen bir netice vardý. Rakip takýmlarýn
neticelerinden sonra Göçmenköy'ün play-off oynamasý için beraberlik
yeterliydi. 1-0 yenik durumda olan Düzkaya ise beraberlik golü atabilse
küme düþmeyecek ve play-outlara kalacaktý. Son dakikalarda oyuncularýn
maçý uzatmak adýna yaptýklarý oyalamalar Düzkaya lehine iþe yaramadý.
Pozisyon bulmakta zorlanan Düzkaya futbolcularý beraberlik golünü
bulamadan maç sona erdi. Karþýlaþma sonrasý Düzkaya'nýn bazý futbolcarý
küme düþmenin üzüntüsünden sinir krizi geçirdiler. Onlarý Göçmenköy
futbolcularý teselli etti.

Maçlarýn ardýndan Göçmenköy ve Yeni Boðaziçi Play Off oynama hakkýný
kazandý. Play Out Grubu'na Hamitköy, Mehmetçik, Akova ve Mesarya
takýmlarý kaldý. Gruptan direkt olarak kume düþen takýmlar ise Dipkarpaz ve
Düzkaya oldu. Dipkarpaz ve Düzkaya gelecek sezon BTM Ligi'nde mücadele
edecek.
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SONUÇLAR
K-PET SÜPER LÝG

GAÜ ÇETÝNKAYA-G.GÜCÜ: .......... 2-3
D.T.BÝRLÝÐÝ-DUMLUPINAR: ......... 3-2
LEFKE-TÜRK OCAÐI: .................... 3-0
MORMENEKÞE-YALOVA: ............. 0-6
CÝHANGÝR-B.Ü. YURDU: ............... 1-2
BÝNATLI-G.BÝRLÝÐÝ: ....................... 3-1
K.KAYMAKLI-DEÐÝRMENLÝK: ..... 1-2

BUGÜNÜN PROGRAMI
K-PET 1.LÝG KIRMIZI GRUP

GÖÇMENKÖY-DÜZKAYA: ............ 1-0
M.A.YEÞÝLOVA-MEHMETÇÝK: ..... 2-0
HAMÝTKÖY-AKOVA: ..................... 0-1
MESARYA-MARAÞ: ...................... 2-3
Y.BOÐAZÝÇÝ-DÝPKARPAZ: ............ 7-0

K-PET SÜPER LÝG
BUGÜN

M.T. G.-YENÝCAMÝ M. MALEK
K-PET 1.LÝG BEYAZ GRUP

GÖNYELÝ-LAPTA ALÝ ÖZER
TATLISU-OZANKÖY    H. EYYÜPLER
KARÞIYAKA-B.BAÐCIL M. SEZENER
ESENTEPE-SERDARLI        H. MUHTAROÐLU
DENÝZLÝ-DOÐANCI T. E. BODÝ

K-Pet 1.Lig Kýrmýzý
Grup Puan Tablosu

TAKIMLAR O G B M A Y P
1.M.A.YEÞÝLOVA 18 12 4 2 40 14 40
2.GÖÇMENKÖY 18 8 6 4 36 20 30
3.Y. BOÐAZÝÇÝ 18 9 2 7 40 30 29
4.HAMÝTKÖY 18 8 3 7 27 23 27
5.MARAÞ GSK 18 8 3 7 37 34 27
6.AKOVA SK 18 8 2 8 41 35 26
7.MEHMETÇÝK 18 7 5 6 27 25 26
8.MESARYA 18 7 3 8 33 38 24
9.DÜZKAYA 18 7 2 9 29 26 23
10.DÝPKARPAZ 18 0 2 16 13 78 2

(HABER VE FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY)


