
Yüzmeyi seven bir çocuðun coðrafya
öðretmenine mektubu:
Sevgili Öðretmenim,
Geçen günkü derste "Ada" dediniz, "Dört tarafý

denizlerle çevrili kara parçasýdýr." Ve Kýbrýs'ýn da bir
ada olduðunu söylediniz. Size ve bilime saygým son-
suz ama istemeden de olsa ben bu bilgiyi sýnadým
ve anladým ki Kýbrýs bir ada deðilmiþ. Çünkü dört
tarafýmýz denizlerle deðil baþka þeylerle çevrilmiþ!
Hafta sonu, yüzmeye gitmeye karar verdim ve der-

sinizden aldýðým cesaretle dört yana da gidebileceði-
mi düþünerek, omuzumda havlu yola koyuldum.
Güney denizlerinin daha sýcak olduðunu öðretmiþ-
tiniz bir dersinizde. Ben de sýcak denizlere açýlayým
deyip güneye doðru yürüdüm. Fakat, pek de cankur-
tarana benzemeyen üniformalý adamlar, yanýmda
ailem olmadýðý için güneye gitmeme izin vermedi.
Zaten ailem de olsaymýþ, kuzeyde deniz mi
kalmamýþ, ne iþim varmýþ güney denizlerinde… Hiç

canýmý sýkmadým, moralimi bozmadým öðretmenim.
Ne de olsa dört tarafýmýz deniz, biri olmazsa diðer-
ine gideriz. Kuzeye doðru yol aldým uzun uzun,
yolda uzaktan denizi gördüm. En azýndan bir
tarafýmýzda deniz olduðuna yemin edebilirdim eðer
yakýnýna gidip suya dokunabilseydim. Fakat þimdi,
serap görmüþ olabileceðime
dair derin þüpheler içindeyim.
Çünkü bir türlü denize ulaþa-
madým! Bir yerde, yüksek
beton duvarlar arkasýnda deniz
olabileceðini tahmin edip oraya
doðru yürüdüm. Tam varmak
üzereyken, iki kocaman dober-
man havlayarak üzerime doðru
koþmaya baþladý. Ayaklarým
popoma vura vura (afedersiniz
öðretmenim) kaçtým oradan.
Soluk soluða duvarýn önüne
geldiðimde, kendi aptallýðýma
hayýflandým. "Dikkat köpek var"
yazýyormuþ duvarýn üzerinde,
bir de "Özel mülktür girilmez"
Bir tek burasý deðil ya baþka yerden girerim denize
dedim ve yola devam ettim. Ama kuzeydeki tüm gir-
iþimlerim hüsranla sonuçlandý: Nereye gittiysem

duvarlarla çevriliydi ve kap
haftalýk harçlýðýmý istediler
Vermedim tabii. Ter ve um
yakasýna ulaþtýðýmda ise, d
tiðim bir yerde kimsecikleri
Hýzlý adýmlarla maviliðe do
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aklýma anemin öðüdü geld
var oðlum, sakýn gitme! Sa
deðiþmeyecekti, denize ula �
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düþünmüyorum diye düþünme goca
arkadaþ. Biraz karýþýk ama incir aðacýna
bakarken ardýndan erik aðacýna ve
babamýn yef çeken sesi de gelince yazý-
ma, bir iç çekip "hayda bre dörtnala gide-
lim þu denize" diye yazmak isterim en
güzel gülümsemeyi. Çok karýþýk biliyorum;
"akdeniz ne demek, akdenizli olmak ne
demek, akdenizli olunur mu doðulur mu?"
demek ne demek? Ama yine de akdeni-
zliyim. Oynayan insanlarý görünce hele
birkaç kadef içmiþsem de nasýl oturur bu
koca, þiþman, göbekli insan? Nasýl hayda
bre demez? Özgür ve baðýmsýz yaþamak
isteyen çýlgýnca hayal edip bunlarý talep
eden insanýmý sokaklarda görünce nasýl
oturabilirim ki yerimde? Bunlarý hayal
etmeden nasýl yaþayabilirim ki? Önce
insaným sonra akdenizliyim. Öyle deðil mi

hasan gardaþ?
Üzülüyorum, kendini kapitalist dünyanýn

tutkularýna veren insanýmý, kendimi
görünce. Üzülüyorum bir akdenizli olarak
denize gittiðim zaman denizi büyük büyük
hotellerden göremeyince. Ýnsan neçin
yapar bu koca koca hotelleri? Kimin içindir
bu kadar lüks bu kadar korkunç olan
devasa yapýlar? "Dikilen her anýt beynimi
siker mengene mahkemelerinde" demiþtim
bir zamanlar. Hangi anýt hangi gabare
hangi kumarhane hangi hotel… Ne beyin
kaldý ne akdenizlilik. Oysa derme çatma

barakacýklarýn içinde zivanýyamýzý denize
karþý yudumlamak vardý sonra biraz sirtaki
biraz çiftetelli…
Kendi yurdumda bir yabancý gibi yaþa-

maya ne kadar dayanýr bu yürek?
Denizime gitmek istiyorum goca arkadaþ
beni iki kesen insanlar bana denizine
gidemiyorsun diyor. Para vermeliymiþim
giriþ için? Hayda bre sen kim oluyorsun
da beni ben yapan þeyi satýlýða çýkarýyor-
sun? Hayda bre sen kim oluyorsun da dik-
tiðin o boktan hotelinle denizimle arama
giriyorsun? Hayda bre sen kim oluyorsun
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KIBRIS BÝR ADA MIDIR?

"Plajlarýn Kullaným ve Denetim Yasasýna" göre plajlara girerken ücret
talep edilemez. Talep eden kiþi (plaj iþletmecisi) bir suç iþlemiþ olur ve
25 milyon TL ve/veya 1 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlabilir.
Ayrýca söz konusu plaj iþletmesi de kapatýlabilir.
Duþ, þezlong, kabin, þemsiye gibi hizmetler için para talep edilebilir.
(her biri için 3 TL)
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Yüzmeyi seven bir çocuðun coðrafya
öðretmenine mektubu:
Sevgili Öðretmenim, 
Geçen günkü derste "Ada" dediniz, "Dört tarafý

denizlerle çevrili kara parçasýdýr." Ve Kýbrýs'ýn da bir
ada olduðunu söylediniz. Size ve bilime saygým son-
suz ama istemeden de olsa ben bu bilgiyi sýnadým
ve anladým ki Kýbrýs bir ada deðilmiþ. Çünkü dört
tarafýmýz denizlerle deðil baþka þeylerle çevrilmiþ!
Hafta sonu, yüzmeye gitmeye karar verdim ve der-

sinizden aldýðým cesaretle dört yana da gidebileceði-
mi düþünerek, omuzumda havlu yola koyuldum.
Güney denizlerinin daha sýcak olduðunu öðretmiþ-
tiniz bir dersinizde. Ben de sýcak denizlere açýlayým
deyip güneye doðru yürüdüm. Fakat, pek de cankur-
tarana benzemeyen üniformalý adamlar, yanýmda
ailem olmadýðý için güneye gitmeme izin vermedi.
Zaten ailem de olsaymýþ, kuzeyde deniz mi
kalmamýþ, ne iþim varmýþ güney denizlerinde… Hiç

canýmý sýkmadým, moralimi bozmadým öðretmenim.
Ne de olsa dört tarafýmýz deniz, biri olmazsa diðer-
ine gideriz. Kuzeye doðru yol aldým uzun uzun,
yolda uzaktan denizi gördüm. En azýndan bir
tarafýmýzda deniz olduðuna yemin edebilirdim eðer
yakýnýna gidip suya dokunabilseydim. Fakat þimdi,
serap görmüþ olabileceðime
dair derin þüpheler içindeyim.
Çünkü bir türlü denize ulaþa-
madým! Bir yerde, yüksek
beton duvarlar arkasýnda deniz
olabileceðini tahmin edip oraya
doðru yürüdüm. Tam varmak
üzereyken, iki kocaman dober-
man havlayarak üzerime doðru
koþmaya baþladý. Ayaklarým
popoma vura vura (afedersiniz
öðretmenim) kaçtým oradan.
Soluk soluða duvarýn önüne
geldiðimde, kendi aptallýðýma
hayýflandým. "Dikkat köpek var"
yazýyormuþ duvarýn üzerinde,
bir de "Özel mülktür girilmez"
Bir tek burasý deðil ya baþka yerden girerim denize
dedim ve yola devam ettim. Ama kuzeydeki tüm gir-
iþimlerim hüsranla sonuçlandý: Nereye gittiysem

duvarlarla çevriliydi ve kapýdaki görevliler benden bir
haftalýk harçlýðýmý istediler yüzebilmem için.
Vermedim tabii. Ter ve umutsuzluk içinde batý
yakasýna ulaþtýðýmda ise, denizi gördüðümü zanet-
tiðim bir yerde kimseciklerin olmadýðýný farkettim.
Hýzlý adýmlarla maviliðe doðru yürüdüm. Yaklaþtýkça,

heyecandan üzerimdekileri
çýkarýp koþmaya baþladým.
Aniden arkamdan bir ses "Dur
yoksa ateþ ederim!" dedi.
Bilime ve size olan inancýmýn
sarsýlmasý pahasýna durdum
öðretmenim. Çok korkmuþtum
ve sinirlerim bozulmuþtu.
"Ölmek istemiyorum, yüzmek
istiyorum! Hani Kýbrýs bir aday-
dý!" diye baðýrýyor, aðlýyordum.
Yeþil giyisili, silahlý adam bana
acýmýþ olacak ki, beni yola
kadar çýkarýp bir otobüse
bindirdi. Kendimi toparlayýp
doðuya gitmeyi, orada da þan-
sýmý denemeyi  düþünürken

aklýma anemin öðüdü geldi: O yolda trafik canavarý
var oðlum, sakýn gitme! Sanýrým  gitseydim de sonuç
deðiþmeyecekti, denize ulaþamayacaktým.

Hayal kýrýklýðý içinde eve dönerken güneþ yavaþ
yavaþ alçalýyordu. Ve ben kararýmý vermiþtim:
Kandýrýldýk öðretmenim. Kýbrýs bir ada deðilmiþ!

Eylem ismindeki öðretmenin cevabý:
Sevgili Çocuðum,
Ne yazýk ki sana "Haksýzsýn" diyemeyeceðim.

Memleketin birbir sorunu içinde, hiç de azýmsanmay-
acak bir konu insanlarýn gönüllerince denize gire-
memesi. Hepimize ait olan güzelim sahilerimizin, bir
kaç otel sahibine ya da "giriþimci"ye peþ keþ çek-
ilmesi! Bu gün buna ses çýkarmazsak, yarýn
okullarýmýzý, hastanelerimizi, "daha iyi hizmet"
bahanesiyle özel giriþimcilere sattýklarý zaman ne
yapacaðýz? Týpký þimdi parasý olan denize gide-
bildiði gibi, o zaman da parasý olan okuyabilecek,
zengin olanýn saðlýklý yaþamaya hakký olacak. Ve biz
yine susacak mýyýz? Ah evladým, kendime sormam
gereken sorularý sana soruyorum ben de…
Senin bir gün içinde yaþadýðýn sýkýntýlarý, bir çok

aile her hafta sonu yaþadý  yaz boyunca. Ben de bu
dertten muzdarip birisi olarak, plajlarla ilgili hak-
larýmýz konusunda biraz bilgi sahibi oldum.
Öðrendim ki, Devlet büyüklerinin hiç aðzýndan
düþürmediði þu meþhur Anayasa'mýzda bile, yurt-
taþlarýn yüz metrelik kýyý þeridi içine girmesinin

kimse tarafýndan engellenemeyeceði ve giriþin
ücrete baðlý tutulamayacaðý yazýyor. Koca Devetin
yasalarýndan birinde de (Plajlarýn Kullaným ve
Denetimi Yasasý'nda) plajlara giriþte yurttaþlardan
ücret talep edilemeyeceði, sadece duþ, þemsiye gibi
hizmetler için cüzi bir miktar alýnabileceði belirtiliyor.
Bu hizmetler dýþýnda para alanlar da suç iþlemiþ
oluyor. Denize gidebildiðimiz ender günlerde,
istemeden de olsa suça teþvik, yardým ve yataklýk
yapmýþýz meðer! 
Bütün bunlarý öðrendikten sonra, "Neden bu hak-

larýmýzý yüksek sesle söylemeyelim, gazetelerde
yazýp herkesi bilgilendirmeyelim?" diyordum ki kendi
kenidime, senin mektubunu aldým. Ve bir kez daha
emin oldum: Siz gençlerden öðrenecek çok þeyimiz
var. Yazdýklarýnýn verdiði ilhamla "Daha çoðunu yap-
malýyýz" diyorum þimdi. "Kýbrýs Bir Ada Mýdýr?"
isminde bir kampanya baþlatabiliriz belki, plaj çan-
tamýza Anayasa'nýn 38'inci maddesini, Plajlarýn
Kullaným ve Denetimi Yasasý'ný da koymalý, bizden
para istendiðinde onlarý vermeliyiz. Hukuk devletiyim
diye böbürlenen þu koca Devleti kendi yasalarýna
uymaya, gereken denetimleri yapmaya çaðýrmalýyýz. 
Plajlarýmýza sahip çýkalým, bizi kandýrmalarýna izin

vermeyelim evladým. Kýbrýs bir adadýr, görmek için
uðraþmamýz gerekse bile.��
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düþünmüyorum diye düþünme goca
arkadaþ. Biraz karýþýk ama incir aðacýna
bakarken ardýndan erik aðacýna ve
babamýn yef çeken sesi de gelince yazý-
ma, bir iç çekip "hayda bre dörtnala gide-
lim þu denize" diye yazmak isterim en
güzel gülümsemeyi. Çok karýþýk biliyorum;
"akdeniz ne demek, akdenizli olmak ne
demek, akdenizli olunur mu doðulur mu?"
demek ne demek? Ama yine de akdeni-
zliyim. Oynayan insanlarý görünce hele
birkaç kadef içmiþsem de nasýl oturur bu
koca, þiþman, göbekli insan? Nasýl hayda
bre demez? Özgür ve baðýmsýz yaþamak
isteyen çýlgýnca hayal edip bunlarý talep
eden insanýmý sokaklarda görünce nasýl
oturabilirim ki yerimde? Bunlarý hayal
etmeden nasýl yaþayabilirim ki? Önce
insaným sonra akdenizliyim. Öyle deðil mi

hasan gardaþ?
Üzülüyorum, kendini kapitalist dünyanýn

tutkularýna veren insanýmý, kendimi
görünce. Üzülüyorum bir akdenizli olarak
denize gittiðim zaman denizi büyük büyük
hotellerden göremeyince. Ýnsan neçin
yapar bu koca koca hotelleri? Kimin içindir
bu kadar lüks bu kadar korkunç olan
devasa yapýlar? "Dikilen her anýt beynimi
siker mengene mahkemelerinde" demiþtim
bir zamanlar. Hangi anýt hangi gabare
hangi kumarhane hangi hotel… Ne beyin
kaldý ne akdenizlilik. Oysa derme çatma

barakacýklarýn içinde zivanýyamýzý denize
karþý yudumlamak vardý sonra biraz sirtaki
biraz çiftetelli… 
Kendi yurdumda bir yabancý gibi yaþa-

maya ne kadar dayanýr bu yürek?
Denizime gitmek istiyorum goca arkadaþ
beni iki kesen insanlar bana denizine
gidemiyorsun diyor. Para vermeliymiþim
giriþ için? Hayda bre sen kim oluyorsun
da beni ben yapan þeyi satýlýða çýkarýyor-
sun? Hayda bre sen kim oluyorsun da dik-
tiðin o boktan hotelinle denizimle arama
giriyorsun? Hayda bre sen kim oluyorsun

da kumsalýma uzanýp þiirime, aþkýma,
sevdama, özgürlüðüme engel oluyorsun?
E ne yapacayýk goca arkadaþ? Andilla
topuzu gibi dikilip aðzýmýzý poyraza mý
açacayýk? Bu ustalar nasýl isterse öyle mi
olacak? Yarýn incir aðacýmý da erik
aðacýmý da alacak deðil mi bu ustalar?
Zeytinim de kalmayacak feslikaným da?
Sonra kim kime söyleyecek "feslikan
ekerkan yar saksýna" diye… Yani bu usta-
lar, yarýn gelip akdenizliliði satmaya
çalýþýrsa satýn mý alacak bu insanlar?

Kimse çýkýp "hayda bre sen kim oluyorsun
da beni satýlýða çýkarýyorsun demeyecek
mi?"
Vay anam vay. Ne kederli bir sabah. Bu

þekilde de baþlanýlýr mý güne? Ölmek için
güzel bir gün, isyan etmek için güzel bir
gün, sevmek için güzel bir gün, seviþmek
için güzel bir gün, güneþli bir gün bu gün.
Sen bu yazýyý okurken goca arkadaþ,
birkaç tane çýlgýn akdenizli arkadaþýmla
birlikte sýrt çantalarýmýzý alýp, o bizi iki
kesen insanlarýn izin vermediði denizimize

gireceðiz. Hayda bre, sen kim oluyorsun
da denizimi satýlýða çýkarýyorsun diye
hesap soracaðýz! Dünya þöyle bir bakacak
akdenizlinin bu haline; denize girmek için
isyan eden akdenizliler… Hayda bre, incir
yapraðýyla kapatýyorum en mahrem yeri-
mi, sabahlarý güneþ doðarken zivaniya ile
ovuyorum kadýnýmýn bacaklarýný…Hayda
bre, biz denizimize gidiyoruz, çünkü en
güzel denizde seviþilir çýrýlcýplak… Çünkü
en güzel denizde insan insan olur. Çünkü
en güzel denizde çýlgýnlaþýr bu deli
yüreðim. Bugün güzel bir gün güneþli bir
gün. Ýsyan etmek, hayda bre demek için
sanki bu gün…��

1111---- Ýpsilatlý Osman ve Mustafa
arkadaþlara selamým olsun. Ýnadýna
herþeyin yaþam fýþkýrýyor kadýnlarýn
göðüslerinden…

Kýyýlarýn Korunmasý Madde 38
(4) Ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu yararý, genel saðlýk ve
çevre korunmasý amacýyla yasa ile sýnýrlama konmadýkça, yurt-
taþlarýn yüz metrelik kýyý þeridi içerisine girmesi kimse tarafýn-
dan engellenemez ve giriþ ücrete baðlý tutulamaz.
Ancak, bu kural, mülkiyet haklarýna tecavüz edilmesine olanak
tanýr biçiminde yorumlanamaz.


