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Daha önce sterlin kurunu 12 TL ile sabitleyen hükümet, şimdi onu da yapmıyor! Talep eden de
yok aslında… Dibe vurunca ona da boşvermiş sanki herkes… Battı balık, artık yan bile gitmez!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 1 Haziran 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 688 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
MAHKEMEYE Mİ GİDECEKSİNİZ?
GİDİN ÖYLEYSE!
n

2. sayfada

Ünal Üstel sanki resmi olarak başka ülkeye de gidebilirmiş gibi, "Başbakan
olarak ilk resmi ziyaretimi Türkiye'ye yapmaktan dolayı çok mutluyum" dedi...

Emrinize
amadeyiz
Yeter ki

Fuat Oktay protokolü
eleştirenlere çattı...

"Art
niyetliler"

l "Anlaşmanın
içerisindeki bazı
unsurlar art niyetli bir
şekilde sorgulanıyor"
diyen Fuat Oktay, 2
mobil treyler elektrik
santralinin KKTC'ye
gönderileceğini
söyledi...
l Fuat Oktay'a göre,
"anlaşma üzerinden
KKTC'de suni bir
gündem
oluşturuluyor"...

15. sayfada

Sen emret Reis

Ünal Üstel, Tayyip Erdoğan ve Fuat Oktay ile yaptığı görüşmelerden sonra, "Protokoldeki
hususların en erken zamanda hayata geçmesi için hükümetimiz tüm gayreti gösterecektir" dedi...

Harmancı'dan
yeni platform

SOL KÖŞE
HARMANCI’NIN VİZYONU
Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet
Harmancı yeni bir platform oluşturuyormuş…
Hukukçular, ekono-mistler ve politikacılar
olacakmış bu platformda… Hedef birleşik bir
Kıbrıs vizyonu imiş… Kıbrıs Cumhuriyeti
anlaşmalarında Kıbrıslı Türklere tanınan
siyasi eşitliğe vurgu yapıyor ve bunun
masaya konmasını istiyor… Anladığımız
kadarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş değil
amacı… Sadece o temelde müzakere
etmek… Ancak hedeflediği çözümde asker,
mal-mülk, nüfus ve harita meselesini
açıklaması gerekir herşeyden önce… Siyasi
eşitlik kadar önemli değil mi bunlar?

Hukukçu, ekonomist
ve politikacılardan
oluşacak olan
platform,
1960 ortaklık
anlaşmasındaki
siyasi, eşitliğimizi
masaya yatırmayı
hedefliyor...

7. sayfada

KÖŞECİ

AL BİRİNİ VUR
ÖTEKİNE...

TC İŞGALİ
YOKTUR HA!

Ali Osman

Mehmet Levent

İşgal altında

KUDRET
ÖZERSAY’I
ANLAMAK

İCAZETSİZ
yazılar...

DİKKAT

Aziz Şah

n Ünal Üstel, yıkım
protokolündeki
maddelerin yıl sonuna
kadar tamamlanacağı
konusunda Tayyip
Erdoğan ile Fuat
Oktay'a söz verdi...
n Üstel ayrıca
protokolün
hazırlanmasına katkı
koydukları için Erdoğan
ile Oktay'a teşekkür
etti...
3. sayfada

SAÇMALIKLAR
KARŞISINDA
SAKİN OLMAK
MÜMKÜN MÜ?

Canan Sümer

Türkiye NATO krizinde KKTC’yi masaya koydu...

Az
magazin...

Hüsnü
Mahalli

n 3. sayfada
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Şener Levent

Açı
Türk tarafı güneydekiler gibi
uyumuyor...
İki yaşlı EOKA'cının itiraflarından
sonra hareketlendiler hemen...
Bizim savcılığa suç duyurusunda bulundular...
68 Kıbrıslıtürkü öldürüp kuyulara
atanların yargılanmalarını talep
ediyorlar...
Güneyde de dava açacaklarmış...
Birleşmiş Milletlere ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne de taşıyacaklarmış konuyu...
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler
Derneği yaptı bu açıklamayı...
Umarım lafta kalmaz...
Ve gerçekten açarlar bu davaları...
Böylelikle ilk kez yargıya da taşınmış
olur "savaş suçları"...
Savaş suçu diye işlenen ve bugüne
dek hesabı sorulmayan cinayetler...
Ancak Türk tarafındakilerin unuttukları bir şey var...
Karşılıklı olacak bu davalar...
Rum tarafı da boş durmayacak
herhalde...
Ve onlar çok daha kabarık dosyalar
hazırlayacak...
***
Türk tarafı Rum tarafından daha uyanık davranmış bu konuda...
Havada kapmış hemen iki yaşlı
EOKA'cının itiraflarını...
Rum tarafı da Türk tarafındaki
meşhur itirafçının itiraflarını havada
kapabilirdi...
Ki onun itirafları iki EOKA'cının itiraflarından çok daha dehşetli...
Adam açıkça "öldürmek benim
sanatımdı" dedi...
Düşünün...
Sanat haline getirmiş öldürmeyi...
Rum tarafı bu açıklamalardan sonra

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Körfez ülkelerinin
etkin olduğu Arap ve İslam coğrafyasında politik gelişmeleri anlamak
için az magazine bakmak
gerek.
Birinci Dünya Savaşı
sonrasında Osmanlı’nın
çekildiği bölgeye İngiliz
ve Fransızlar yerleşmişti.
Lübnan ve Suriye, Fransızların payına
düşerken; bölgenin geri kalan bölümlerine
İngilizler yerleşti.
Suudi Arabistan 1932, Kuveyt 1961
ve BAE, Katar ve Bahreyn ise 1971’de
bağımsız olabilmiş ama hepsi Londra’ya
daha sonra Londra ile birlikte
Washington’a bağlı kaldı ve bugün de
öyleler.
1970’de bağımsız olan Umman
Sultanlığı dahil, hepsinde Amerikan ve
İngiliz üsleri var.
Gelelim magazine.
Sömürgecilik dönemi ve sonrasında
bu ülkeleri yöneten aynı aileler.
Hicaz’da el-Suud, BAE’de el-Nahyan,
Kuveyt’te el-Sabah, Bahreyn’de elHalife, Katar’da el-Sani ve Umman’da
el-Said aile ya da aşiretleri.
Önce Hicaz’a ya da 1932’de adı Suudi
Arabistan Kırallığı olan ülkeye ve kurucu

MAHKEMEYE Mİ GİDECEKSİNİZ?
GİDİN ÖYLEYSE!

ne yaptı bilmem...
Tutuklama emri çıkardı mı o adam
hakkında?
Dava açtı mı?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurdu mu?
Duymadım hiç!
Yoksa bu da mı barışın yüzü suyu
hürmetine rafa kaldırıldı?
Malum ya, garip bir inanç var Kıbrıslı
barışçıların kafalarında...
Geçmişi unutalım, geleceğe bakalım
derler...
Ölen öldü...
Olan oldu...
Biz işimize bakalım!
Kim yerleştirdiyse yerleştirdi bunu
kafalara...
Geriye bakmadan bir arabayı bile
süremezsin oysa...
O dikiz aynasını boşuna mı koydular
oraya?
***
Türk tarafı mahkemeye mi gidecek?
Buyursun gitsin!
Kendisi de öldürdüklerinin hesabını
vermeye hazırsa gitsin...
Ben çözümcü ve barışçılarımızın
yapmasını beklerdim bunu...

Ama onlar bu cinayetleri konuşmak
bile istemiyorlar...
Barış için zararlı sayıyorlar
bunu...
Kimse konuşmadığında bu gerçekler
ortadan kalkmış mı olur?
Tarihi ile yüzleşmekten korkanlar ve
kaçanlar nasıl bir barış yapabilirler ki?
***
Bakın neler var bir de...
Bu gibi haberleri çarpıtmakla
uzmanlaşmış olan Türkiye basını, iki
EOKA'cının itiraflarını da çarpıtmış...
Bile bile yalan...
Ne yazıyorlar?
Güya Makarios örgütlemiş bu
cinayetleri...
İşin başında o varmış!
Oysa adamlar, bizzat Makarios'un
bu katliamları durdurduğunu açıkça
söylüyorlar...
Bu kadar da çarpıtma olur mu?
Olur işte...
Hem Tayyip'in havuz medyasında
çok katmerli olur!
***
Her iki taraf da örttü bugüne kadar
katliamları...
Resmi politikalarında her iki taraf

da katliam yaptığını reddetti...
Sevgili dostum Tony Angastiniotis'in
Muratağa belgeselini göstermeye
hala cesaret edemiyor Rum televizyonları...
1974'ün en büyük toplu katliamlarından biri olan bu katliamdan haberi
olmayan ve bunu kabullenmeyen Rumlar var hala...
Gizleyerek, üstünü örterek ve
reddederek nereye varılabilir ki?
Ölülere saygısızlık en büyük
saygısızlıktır her iki tarafta da...
Siyasiler yalnız seçim malzemesi
yapar onları!
Onun için her ne olursa olsun
ölmemeye bakın...
Topraktan gelen sesleri duymuyor
musunuz?
-Biz bugünler için mi öldük, haykırışları var haçlı ve ay-yıldızlı mezarlarda...
Meleklerle konuşurlar el ayak
çekilince...
Annesinin kucağında öldürülen bir
bebek sorar onlara:
-Kalbime kurşun sıkan amcalar
yaşıyorlar mı hala? Ben ne yaptım ki
onlara?

Az magazin...
kralı Abdülaziz el-Suud’a bakalım.
Hazretleri, 38 kadınla evlenmiş ve
36’ı erkek 27’i kız, toplamda 63 çocuğu
olmuş.
Onlar da o gün bugün bu ülkeyi
yönetiyorlar.
Abdülaziz’in oğlu olarak şimdiki Kral
Selman ise altı kadınla yetinmiş ve 13’ü
erkek biri kız ondört çocuğu olmuş.
Veliaht olarak ülkeyi fiilen yöneten
Kaşıkçı’nın katili Muhammed bin Selman
sıralama olarak babasının dördüncü
çocuğu.
Gelelim BAE denilen ve aslında 7
emirlikten oluşan ülkeye. Bu ülkenin
Kurucu Başkanı Zayid el-Nahyan.
Zayid Hazretleri, 8 kadınla evlenmiş
ve 11’i kız, 19’u erkek toplamda 30
çocuğu olmuş. İki hafta önce üvey
kardeşinin ölümünden sonra başkan
seçilen Muhammed bin Zayid’in aynı
anneden olan kardeşleri ülkede her şeyi
kontrol ediyor ve en önemli görevlerin
başında onlar bulunuyor.
“Aynı anneden” dedim çünkü Suudi
Arabistan’da olduğu gibi BAE ve Körfez’in diğer ülkelerinde “Saray
Entrikaları” yaşanıyor ve hepsinde Hürrem benzeri hikayeler anlatılıyor.
Örneğin Katar’da.
1971’de bağımsız olan ülkenin başında

Ahmed el-Sani vardı. Bir yıl sonra amca
çocuğu Halife Ahmed’e darbe yaparak
iktidarı ele geçirdi. Üç yıl sonra da Halife’nin oğlu Hamed, Haziran 1995’te
babasına darbe yaparak kendini ülkenin
hakimi ilan etti. Hem bu darbede hem
de Hamed’in “sağlık gerekçesiyle” Haziran 2013’te görevini bırakıp yerine oğlu
Temim’i emir ilan etmesinde Hamed’in
eşi Moza’nin rolü çok büyüktü. Çünkü
Hamed’in üç eşi, 13 erkek ve 11 kız
çocuğu vardı ve Temim yaş olarak
dördüncü sıradaydı yani emir olması
için diğer üç kardeşini beklemesi gerekirdi.
Beklemedi çünkü annesi Moza
gerekeni yapmıştı!
Gelelim Temim’e. O da üç kadınla
evli ama çocukları henüz küçük.
Özetle ‘El’lerle yönetilen bu ülkelerde
her şey soyadı “El” olanların kontrolünde.
Siyaset, ordu, istihbarat ve elbette
para.
Onun için de yolsuzlukların boyutu
ve sınırı yok.
Hepsi doğal gaz ve petrol zengini
olduğu için yolsuzluklar yüz milyarlarca
dolarla hesaplanıyor.
Bu durum, yolsuzlukların nedeni olan
batılı ülkelerin umurunda değil.
Çoğunda atamalarla oluşturulan Şura

Meclisleri var ama işe yaramazlar.
Çoğunda anayasa var ama göstermelik.
Hiç birinde siyasi parti, sendikalar,
meslek ve sivil toplum örgütleri ve
bağımsız medya yok ama batılı ülkeler,
bu ülkelerle birlikte Suriye’ye
demokrasiyi getirecekti!
Tabii ki AKP yönetiminde Türkiye ile
birlikte!
Gülebilir ya da sinirden tırnaklarınızı
yiyebilirsiniz.
İşe yaramaz ama tercih sizin, çünkü
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu “El”leri çok
seviyor.
Önce söylemediğini bırakmadı ama
baktı ki işe yaramıyor hepsiyle kanki
olmaya karar verdi.
Onlarla olunca doğal olarak İsrail’le
de olmak zorunda.
İsrailliler her gün Filistinli gençleri
öldürüyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Bakan Çavuşoğlu’nun dört gün önce ziyaret ettiği İsrail’le stratejik iş birliğinden
söz ediyor.
O da yetmeyince Savunma Bakanı
Akar bağnaz ve radikal Yahudilerin
Mescid-i Aksa’ya saldırmasından iki
gün sonra dün bu ülkeye gitti.
Sırada Muhammed bin Selman’ın
Ankara ve Biden’ın Riyad ziyareti var.
Büyük Tiyatro’ya devam.
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Türkiye NATO krizinde
KKTC’yi masaya koydu
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya
katılma kararına karşı olduğunu
her defasında vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İskandinav ülkelerini 'terör
örgütlerinin misafirhanesi' olarak
nitelemişti. Erdoğan'ın bu çıkışı
gündemini korurken, Türkiye,
İsveç ve Finlandiya arasında
gerçekleştirilen müzakereler
İngiliz basınında geniş yankı
buldu. İngiliz basını, Türkiye'nin
KKTC'nin statüsünü gündeme
getirdiğini öne sürerken, KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a
yakın kaynaklar bu iddiayı
doğruladı.
SOZCU - Rusya’nın Ukrayna’yı
işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya,
NATO’ya katılım kararı almış, karar
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki
görmüştü.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında
diplomasi trafiği sürerken, İngiltere merkezli Express.co.uk haber sitesi, Türkiye’nin
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılım
süreci müzakerelerinde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin statüsünü gündeme
getirdiğini öne sürdü.
Türkiye, Sosyal Demokrat Parti
Başbakanı Magdalena Andersson
liderliğindeki İsveç Hükümeti’ni PKK
ve YPG’ye silah ve para yardımı yapmakla
suçlarken, İskandinav ülkelerinin terör
örgütlerinin misafirhanesi olduğunu
söylemişti.
KKTC KONUSU MASADA
İsveç ise, bu suçlamaları reddetti ve
Türkiye sınırındaki Suriye’deki bölgeye
insani yardım dışında herhangi bir destek
sağladıklarını reddetti.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği
gündemdeki yerini korurken, Türkiye’nin
bu üyeliğe yeşil ışık yakması için Kuzey
Kıbrıs sorununu gündeme getirdiği
aktarıldı. Türkiye ile gerçekleştirilen
NATO görüşmelerinde, konunun gündeme
geldiği öne sürüldü. Buna göre Türkiye,
yalnızca kendisinin tanıdığı KKTC’nin
NATO ülkeleri tarafından kabul edilmesini
istiyor.
KKTC CUMHURBAŞKANI
AÇIKLAMA YAPTI
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakın bir
kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin statüsünün NATO görüşmelerinde
masaya yatırılmasını istediği iddialarını
doğruladı. Erdoğan’ın konuyla ilgili Tatar’ı
telefonla aradığını ifade eden kaynak,
Kaynak, “Aramanın yapıldığını biliyorum
ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın olumlu bir
yanıt aldığını da duydum.” dedi.
İsmi açıklanmayan kaynak, “Yunanistan
ve Güney Kıbrıs, herhangi bir ilerlemeyi
durdurmak için AB üzerindeki vetolarını

kullanıyor. Biz neden yapmayalım ki”
sözleriyle durumun normal karşılandığını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sunday
Express’e verdiği röportajda amacının
Kuzey Kıbrıs’ın ayrı bir ülke olarak
tanınması olduğunu da açıkladı.
İNGİLTERE FİKRİ DESTEKLİYOR
İngiltere’nin üst düzey bakanlarının bu
fikre sıcak baktığı da belirtildi. 1974’den
beri yaşanan krizin artık son bulmasını
destekleyen üst düzey İngiliz isimlerin
bulunduğu belirtildi.
İşçi Partisi’nin eski Dışişleri Bakanı
Jack Straw planı desteklediklerini açıkladı.
Eski sömürge gücü olan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile birlikte adada
barışın üç garantörü arasında yer alıyor
ancak geçen yıl BM’de yapılan görüşmeler
de dahil olmak üzere bir dizi müzakere
sorunu çözemedi.
Şimdi ise Yunanistan ve Türkiye
arasında Akdeniz çevresinde sondaj krizi
yaşanıyor.

Ünal Üstel’den Erdoğan’a söz:

Bütün talimatlar hızlıca yerine getirilecek

Başbakan Ünal Üstel, 2022 yılı İktisadı
ve Mali İşbirliği Protokolüne dikkat çekerek, "Anlaşmadaki hususların en erken
zamanda hayata geçmesi için hükümetimiz
tüm gayreti gösterecektir” dedi.
Ünal Üstel, TC-KKTC arasında 14 Nisan
tarihinde imzalanan anlaşmanın KKTC’nin
ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son
derece önemli olduğunu dile getirerek, 2022
Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü”nde
yer alan hususların en erken zamanda hayata
geçirilmesi için hükümetin azami gayret
göstereceğini kaydetti.
Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki
ortak basın toplantısında konuştu.
Başbakan olmasının ardından ilk yurtdışı
ziyaretini Anavatan Türkiye’ye yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay’a daveti için teşekkür
etti.
Üstel, TC-KKTC arasında 14 Nisan tarihinde imzalanan ve KKTC’nin ekonomik
kalkınması ve gelişmesi için son derece
önemli olan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş
Birliği Protokolü”nde yer alan hususların
en erken zamanda hayata geçirilmesi için
hükümetin azami tüm gayreti göstereceğini
kaydetti.
Dünya genelinde yaşanmakta olan
ekonomik kriz ile Rusya ile Ukrayna
arasındaki savaş ve pandeminin yarattığı
sıkıntıların tüm ülkeleri olduğu gibi KKTC’yi

de olumsuz etkilediğini, ülkenin
ekonomisinin daraldığını ve mali gelirlerin
azaldığını kaydeden Üstel, “Bu zor günlerde,
geçmişte olduğu gibi, ana vatanımız Türkiye
Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuş
ve Kıbrıs Türk halkına yönelik katkı ve
desteğini hiçbir zaman esirgememiştir” dedi.
KKTC, ekonomisinin sürdürülebilir bir
yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde
durabilmesi amacıyla geçmişte her yıl olduğu
gibi bu yıl da imzalanan anlaşma ile Kıbrıs
Türk halkının yaşam standartlarının daha
ileriye götürülebilmesi ve refah düzeyinin
yükseltilmesi için gerekli imkanların
sağladığını belirten Üstel, bu imkanlarla,
hükümetin, yapısal sorunları aşmaya yönelik
ihtiyaç duyulan somut adımları atacağını
ve devam etmekte olan ekonomik reform

ve altyapı projelerini hayata geçirmek için
çalışmalarına etkin bir şekilde devam
edeceğini söyledi.
Üstel, “Ana vatanımızdan aldığımız maddi
ve manevi destek ile Kıbrıs Türk Halkının
refah ve mutluluğunu sağlamak
sorumluluğuyla, ülkemizde sürdürülebilir
bir ekonomik yapı oluşturarak mali gelirlerimizi artırarak harcamalarımızı azaltmaya
yönelik gerekli düzenlemelerin yıl sonuna
kadar süratle tamamlanması ve Kıbrıs Türk
halkına daha iyi yaşam şartları sağlanması
planlanmaktadır” şeklinde konuştu.
Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile
Anlaşma’nın hazırlanmasına katkı koyan
tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

SAÇMALIKLAR
KARŞISINDA SAKİN
OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Canan Kaftancıoğlu 4 yıl 11 aylık hapis
cezasının
Yargıtay’ca onanmasının ardından Silivri
Cezaevi'ne gönderildi.
Daha sonra cezası 5 yıldan az olduğu
için denetimli serbestlik hükümleri gereğince
serbest bırakıldı…
Ayağını denk al bundan sonra, diyor AKP
rejimi ona da…
Bak Silivri’de yerin hazır…
Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak da
getirildi…
Suçu yıllar önce attığı bir tweet…
Hukuk terazisinde değil, rejimin siyaset
masasında verilmiş bir ceza bu da…
Bir intikam…
Merak ediyorum doğrusu…
Bu işin sonu nereye varacak?
Daha kimler siyasi yasaklara maruz kalacak Türkiye’de?
Sanki adil ve demokratik bir seçim olabilecekmiş gibi, 2023’te seçim olacak ve
Erdoğan gidecekmiş gibi bir hava yaratılıyor…
Anketler de gideceğini gösteriyormuş
diye heyecanlananlar ve seçimi kaybedince
Erdoğan ve kurmaylarının yargılanacağına
inananlar var…
Tüm bunlar çok hoş ama rüya bile olamayacak kadar boş…
Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez
asla…
Diyelim ki seçimleri iptal etti…
Ne olacak?
Türkiye’de vatandaşın sokağa dökülerek
bunu demokratik yollardan protesto edebileceğine inanıyor musunuz?
Bu korku ikliminde mümkün mü böyle
bir şey?
Kim buna cesaret edebilir ki?
Türkiye’de iktidar kendi paramiliter gücünü oluşturdu…
Ordu ve polis gücü elinde…
Vatandaşın elinde ne var peki?
Sosyal medya mı?
Orda bile insanlar temkinli artık Türkiye’de…
Bazı paylaşımlara beğeni bile atmaktan
korkanlar var…
Çok uzak değil…
Yakında bizim geleceğimiz nokta da bu
işte…
***
Onu bunu boşverin şimdi…
Ve rahat bir nefes alın…
Habere bakın siz habere…
“Yıllardan beri verilen ulusal mücadele
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle
KKTC, dünyada kabul görmeye başlamıştır”…
Kim söylüyor bunu?
Ersin Tatar…
Kime söylüyor?
Ziyaretine gelen emlakçılara…
Ve emlakçıların uluslararası fuarlarda
KKTC’yi tanıtmak için yaptığı çalışmaları
da takdir ediyor…
Başka yerde aramayın…
Tanıtırsa KKTC’yi emlakçılar tanıtacak
demek ki…
Şimdi yukardaki haberi okuyup da altına
hoşnutsuzluk belirten bir ifade ile yorum
yapmamak mümkün mü?
Değil ama alışacaksınız…
Diliniz söylemeyecek…
Eliniz yazmayacak…
Zatı muhteremlerin abukluk ve sabukluklarına tek laf etmeyeceksiniz…
Bakın Ankara’ya gitti Başbakan atanan
Ünal Bey de…
Ve yılsonuna kadar harcamaları kısıtlama
sözü vermiş…
Başbakan olarak ilk ziyaretini Türkiye’ye
yapmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirmiş…
Sanki başka bir yere başbakan olarak gidebilecekmiş gibi…
Siz yine de sakin olun ve saygıda kusur
etmeyin…
Selamlayın başınızdaki atanmışları…
Tıpkı Aziz Nesin Usta’nın dediği gibi
ama…
"Kıçımla verdimse reverans,
bağışlayınız ekselans...
çünkü bir Hz. Dangalak
zorla geçmişse başa,
onu kıçıyla selamlamak düşer;
her onurlu yurttaşa… "
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Düştüler bir kez daha Ankara yollarına
Kuklacının elini şükranlarla öpmeye
Ki oturttu onları o koltucuklarına
Sadık kalıp sonsuza kadar biat etmeye

KALAY-KALAYCI

BİR ÖYLESİN BİR BÖYLE

Hükümeti meşru saymadığını söylüyorsun.
Gerekçen müdahale. Sonra kalkıp meşru saymadığın hükümetin
bakanlarını makanlarını muhatap alıyorsun, bu ne perhiz bu ne turşu… En
büyük müdahale cumhurbaşkanlığı seçiminde yapıldı, onu sindirdin,
cumhurbaşkanını meşru saydın, bir öylesin, bir böyle. Senin ipinle hangi
kuyuya inilir, hadi söyle… Senin meşru saymadığın atanmış boşbakan
Ünal Üstel sana Ankara’dan seslendi, işbirliği yapalım diyor… Meşru
saymadığın hükümetin başıyla işbirliği yapmazsan Ankara kızacak.
Hükümet meşru değil ama Ankara meşrudur… Hade söyle…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

AL BİRİNİ VUR
ÖTEKİNE...
Türkiye'den gönderilen paketle insanlarımızın düşünce özgürlüğünün yanısıra yaşam
hakları da tehdit altına alınıyor...
Ancak bu buradaki, atanmışlara yetmiyor...
Kendilerine koruma da istiyorlar...
Bu aslında korkunun kendisidir...
Her ne kadar Polis Genel Müdürlüğü'nden
üç koruma talep eden "Meclis Başkanı"
Zorlu Töre kendisini "sataşmalar var" diye
savundu...
Mesele paketin toplumu yok etme noktasına
getirdiğinin onlar da farkında ve kendilerini
emniyete almak istiyorlar...
Başlarına Ukrayna'daki gibi bir eylemin
gelmesi korkusu içindedirler...
Her ne kadar Ankara kendilerine "Bu paket
uygulanırsa ve isyan çıkarsa oradaki ordumuz
ne güne duruyor" diye güvence verse de
kendilerini emniyette hissetmiyorlar...
Ve aslında yapılması gereken Ukrayna'da
olduğu gibi olmalıdır.
Tarihin çöplüğüne göndereceğiz sizi diyoruz
ya zaman zaman...
Tarihin çöplüğü değil...
Birer çöp konteyneri, bidonu alıp bunları
çöplerin içine atarak Lefkoşa sokaklarında
dolaştırmak lazım...
Toplumu paketlemek için gönderilen protokolün içerisine buna yönelik bir ceza maddesi koydular mı bilemem...
Bildiğiniz gibi bunlar mezarlıkları da dolaşıyorlar...
Bir zaman gazetemizin çıkmaması için
matbaacımızı kaçıranlar onu mezarlığa götürüp başına silah dayamışlar ve adayı terketmesini istemişlerdi...
Terketti ve Fransa'ya yerleşti...
Bunların da başına silah dayansın demiyorum...
Ama birşeylerin yapılması şarttır...
Mecliste birileri milliyetçilik adına maskaralık yapıyor, toplumun gözlerinin oraya
çevrilmesini, diğerleri de onlardan geri kalmıyor ve işi sidik yarışına çevirip demagojiyle
toplumun esastan uzaklaşmasını sağlıyorlar...
Hoş, birbirlerinden farkları yok...
Birisi kendisine sol diyor, diğeri sağ...
Ancak hizmet ettikleri yer aynı...
Dünyanın Kıbrıs'ın kuzeyinin Türkiye'nin
işgali altında olduğuna vurgu yapmasına rağmen, burada "meşru" mecliste bulunup "meşru
olmayan" bir hükümetle söz dalaşı yapanların
da hepimizin de bildiği gibi işgali kabul etmedikleri bu terminolojiye karşı oldukları
kendilerinin ağızlarından çıkan sözlerdir.
Yani muhalefeti de hükümet edenleri de
Türkiye'nin burada işgalci olmadığını söylemektedirler...
Bu durumda Kıbrıslıtürklerin haklarını korumak için harekete geçecek olanlar karşılarında böyle bir durum gördükleri zaman ellerini ayaklarını çekip onlar da seyirci oluyorlar...
İşte hükümet edenlerin kendilerine koruma
istemelerinin sebeplerinden en büyüğü olası
bir halk ayaklanması karşısındaki endişeleridir...
Biliyorlar ki bu toplum özgürlüğü, demokratik hakları için ayağa kalkmaz ama çıkarlarına, ceplerindeki paralarınıa dokunuşlursa sesleri çıkabilir!
Buna da mudiler eylemini bir örnek gösterebiliriz...

TC İŞGALİ YOKTUR HA!

Hesaplarda sahte işlem…

5 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber) - Taşkent Kooperatif Şirketi’nde sekreter olarak
çalışan ve Kooperatif Şirketler
Mukayyitliği’nin başlattığı soruşturma
neticesinde birçok çeki sahteleyip, 2
milyon 651 bin TL parayı sirkat
eden Türkan Gürler’in aleyhindeki
karar dün açıklandı.
“Müstahdem tarafından sirkat, sahte
belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” olayında Türkan Gürler, Taşkent
Kooperatif Şirketi’nde hesabı bulunan
beş kişiye ait hesaplarda sahte işlem
yaparak toplam 2 milyon 651 bin
TL’yi çaldığının tespit edilmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat

Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar
duruşmasında sanıkların aleyhindeki
kararı Yargıç Soytaç açıkladı.
Soytaç, sanığın uzun bir süreç
içinde
kurumların
denetim
yükümlülüğü zafiyetinden cesaret
alıp, bu suçu işlemesinin vahametine
değindi.
Soytaç, sanığın aleyhine getirilen
87 davada çoğunlukla çek sahteleyerek bu suçu işlemesinin ciddiyetinin
altını çizdi. Soytaç, çek sahteleme
suçunun ciddiyetine değinip, bu suça
uzun süreli hapis cezaları
öngörüldüğünü belirtti.
Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine
olan tüm hususlara değinip, sanığa
oybirliği ile 5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

2 buçuk yıl hapislik

Lefkoşa’da bir evden 9 bin 200 TL
değerindeki eşyaları çalan sanık
Hüseyin Kurkmaz’ın aleyhindeki
karar açıklandı.
2021 Ağustos ayı içerisinde
Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait
ikametgâhın giriş kapısı içerisinde
ayni bölgede sakin Hüseyin Kurkmaz,
hasar yapmadan giriş kapısından eve
girip, konu ikametgâha ait spiral, dağ
bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili,
iki adet avize, cep telefonu, yüzük
gibi eşyaları sirkat etmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın
huzurunda
görüşülen
karar

duruşmasında sanıkların aleyhindeki
kararı Yargıç Kâtip açıkladı. Kâtip,
sanığın işlediği suçların ciddiyet ve
vahametine değindi. Kâtip, sanığın,
müştekinin evine girip 9 bin 200 TL
değerindeki eşyaları sirkat ettiğini ve
konu eşyaların bir kısmının
bulunabildiğini belirtti. Kâtip, sanığın
işlediği suçların ciddiyetine değinip,
konu suçları işleyen veya işleme
eğiliminde olan kişilere karşı kamu
yararı gereği caydırıcı ve ibret verici
cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.
Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan
tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği
ile 2 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini
açıkladı.

Hoca bir Cuma hutbesinde "Cuma günü o
kadar hayırlı ki, o gün ölenler cennete gider"
demişti.
Birkaç gün sonra cemaatten iki kişiyle karşılaşır çarşıda, durdurup sorarlar kendisine.
"Bizim enişte geçen Cuma rahmetlik oldu,
cennete gidecek değil mi?"
Hoca sormuş: "Kimsenin malında mülkünde
gözü oldu mu?
"Vallahi biraz o huyu vardı hoca efendi,
ama Cuma günü öldü ha!"
"Çalıp çırptı mı?"
"Çok değil, birkaç ev yapacak kadar. Ama
Cuma günü öldü ha!"
"Kumar oynar, içki içer miydi?"
"Yalan mı söyleyelim, her gün! Ama Cuma
günü öldü ha!"
"Kimsenin karısına kızına yan baktığı oldu
mu?"
"Doğrusunu istersen hoca uçan sinek elinden
kurtulmadı. Ama Cuma günü öldü ha! Cennete
gider değil mi?"
Hoca çok kısa düşündükten sonra şöyle
yanıtlamış:
"Vallahi Cuma'yı yavaş yavaş belki kurtarır,
ama ertesi gün onu tersine becerirler!"
***
Kıbrıs'ta işgal olmadığını söyleyenler cennete
gider mi bilmem ama Tufan Erhürman'ın
CTP'nin konuğu Rum kadına "TC işgali yok"
demesi bana bu fıkrayı anımsattı.
***
"Protokol mecliste onaylandı mı?"
-Yok onaylanmadı. Bakanlar Kurulunda
onaylandı ve yürürlüğe girdi. Ama TC işgali
yoktur ha!
"TC "Bize sormadan tuvalete bile gidemez,
şeyinizi kaldıramazsınız" diyormuş doğru
mu bu?"
-Doğru vallahi, inkâr mı edelim? Ama TC
işgali yoktur ha!
*
Tayyıp Erdoğan Akıncı'ya "Ağzından çıkanı
kulağın duysun, müzakereleri kendi kafana
göre götüremezsin dedi mi demedi mi?"
-Dedi! Dedi ama TC işgali yoktur ha!
*
"KKTC'nin merkez bankası ve tüm güvenlik
birimleri Ankara'ya mı bağlıdır?"
-Evet, Ankara'ya bağlıdır. Ama TC işgali
yoktur ha!
*
"Türkiye KKTC'de hükümetler kurar, hükümetler bozarmış, parti kurultaylarına kadar
karışır, parti başkanlarını o atarmış, doğru
mu?"
-Doğrudur, inkâr edemeyiz. Ama TC işgali
yoktur ha!
*
"Türkiye 48 yıldır 'bir tek asker çekmeden,
bir tek çakıl taşı vermeden, bütün dengeleri
değiştirdim' diyor, doğru mu bu da?"
-Doğru çok doğru aynen öyle diyor! Ama
TC işgali yoktur ha!
*
"Türkiye'nin adaya yerleştirdiği kendi nüfusu
Kıbrıslıtürkleri 7'ye 8'e katladı diyorlar öyle
mi?"
-Öyle ... Eksiği var falzlası yok. Ama TC
işgali yoktur ha!
*
"Türkiye KKTC'nin hava sahasından elde
edilen ve tamamen KKTC'nin hakkı olan
milyarlarca Dolar'ı kendi cebine indirirmiş
öyle mi?"
-Ne yazık ki öyle. Ama TC işgali yoktur
ha!
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Onuncu köy
TC-CTP-AKEL

GEZEGENİN EN
ACAYİP ÜLKESİ

Salih Olgun Mehmet
Bravo sömürgeci TC'nin kabul edilebilir
muhalifi CTP'ye ve kadın örgütüne!
İşgal bölgesi diye hitap eden AKEL'e,
kadın örgütüne dil çöktürmüş! Sömürgeci
işgalci yürüttüğü psikolojik savaşında
kendisini işgalci diyenlerin önüne CTP
ve AKEL'i dikmeyi başarmıştır.

Gürkan Haydar Kılıçarslan
Gezegende akaryakıt fiyatı ve
dolayısıyla her şeyin fiyatı aralıksız
her hafta artan tek ülke Türkiye. Savaşan
ülkelerde bile bu rezillik yok. AKP
mafyası "son şansı" olan alkol ve sigara
fiyatlarını astronomik seviyelere çekiyor
ki mutlak son bu zaten. Ben şahsen
memnunum zamlardan. Hatta herkes
memnun. Çünkü bu zamlardan sonra
bir daha hayatımızda AKP olmayacağını
herkes hissediyor. Alkol sigara fiyatlarını
astronomik seviyelere çekiyor ki mutlak
son bu zaten. Ben şahsen memnunum
zamlardan. Hatta herkes memnun
aslında. Çünkü bu zamlardan sonra bir
daha hayatımızda AKP olmayacağını,
AKP'nin tarihin en iğrenç çöplüğüne
gömüleceğini herkes hissediyor. Seviniyor. Hadi alkol ve sigarayı anladık da
simitin, çayın 5 lira olduğu ülkede
sözde iktidar partisinin seçime girmek
için çok sağlam yüze sahip olması
gerek ama bunlar yüzsüzlüğün iktidarı.
O yüzleri sadece yenilmeyecek.
Yargılanacak.

ÜRETİM
YETERSİZLİĞİ...

Fatma Kişmir
ANLAŞILDI MI? ÜÜÜREEETİİM
YE-TER-SİZ-Lİ-Ğİ...
BEN de soruyorum neden? Ben nedenini elbette biliyorum ancak sizden
makul ve mantıklı bir yanıt bekliyorum!
Her gece 17-22 arası elektrikler
dönüşümlü kesilecek.

CTP’NİN DÜNYASI

Mehmet Salih
Tufan hocanın kabul etmediği "fiili
işgal", AİHM, Birleşmiş Milletler, Avrupa
Parlamentosu kararlarında açıkça yazılı
olan kararlar mı?.
1-Bu kuruluşların yazılı Kıbrıs’ın
Kuzeyi TC işgali altındadır kararlarına
rağmen, reddettiği uluslararası hukuk
mu? 2-Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan
Yunan Darbesi sonucu kullanılan garantörlük hakkının sonucu olan şimdiki
siyasi, coğrafi ve taşınan nüfus hukukta
ne olarak tanımlanır?.. 3-Bu saatten sonra
temsil ettiği CTP'nin üyeleriyle bir anket
yapıp üyelerinin bu konudaki düşüncesini
netleştirmesi gerekmiyor mu?. 4-TC'nin
şu an Kıbrıs’ın Kuzeyindeki konumunun
ne olduğunun kendi terminolojisini şahsen
ne olarak adlandırdığını da açıklamak
zorundadır…

ZİHNİ, YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİK’TEN
ARINDIRMA-MAK

Hayat Hüseyin
Mesele, Ankara otoritesi iktidarlarının
“Kıbrıs’ta Türklük sözleşmesi-ilhak” projesinin en temel ayaklarından biri olan
1974 ve sonrası kuzey Kıbrıs’ta adalı
Kıbrıslı Rum, Maronit ve Ermeni’lere
yapılan “etnik temizlik”le oluşturulan
“işgal ve kolonizasyon rejimi” için
Türkiye’den taşınan (Cenevre konvansiyonu ile yasaklanmış) Türkiye kökenli
“koloni yerleşimcisi”lerini ‘Türkiye
kökenli Kıbrıslı Türk’ (!!!!????) olarak
yorumlamak koloni rejimine sadece
“çanak” tutmakla kalınmıyor…
Mesele, Adalı Kıbrıslıların yerine
taşınan ve sonradan çoğaltılan “koloni
yerleşimci”lerini (suı generıs) başka bir
örneği olmayan kimliğe kavuşturmak
değildir. Mesele “Kıbrıs’ta Türklük
sözleşmesi-ilhak” projesinin ikinci etap
uygulaması olan süreçte hedeflenen 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nda
tanımlanan ve uluslarası kurumlarda
kabul gören “Kıbrıs Türk toplumu”nu
(Turkısh Cyprıot communıty) yok saymak… Ve bu toplumu oluşturan adalı
“Kıbrıslı Türk” (Turkısh Cyprıot”
kimliğinin içine yeni unsurlar ekleyerek,
katarak, yorumlayarak sulandırmak…
Kıbrıslı Türk (Turkısh Cypriot) kimliğinin
“etnik asimilasyon inşası”nda “toplumsal
soykırım mühendisliği”ne soyunmaktır.
Asıl olan mesele, adada “barış ve
demokratik çözüm”e karşı olan ‘görevimiz
işgal ve koloni rejimi’ni dağıtma ve
sömürgesizleştirme, onu değiştirme, yerine
daha adil ve tek ve bütün ada’da
demokratik bir devlet koymaktır.

KIBRIS
KIBRISLILARINDIR

Utku Karsu / KIBRIS

TUFAN’IN EMPATİSİZLİĞİ
Cemal Yıldırım
Her toplumun acılarla yoğrulmuş kırılma
noktaları vardır geçmişinde.
Mesela Kıbrıslıtürkler, 1963-74 arasını,
barikatlar ardına hapsolmuş milli mücadele
yılları diye tanımlar.
Doğrudur da...
Kışkırtılan ve yakılan Kıbrıs ateşinde,
sıradan bir Kıbrıslıtürk, canını, malını ve
sevdiklerini korumak için mücadele etmeyecekti de ne yapacaktı ki?
Halbuki bu yıllar için pek çok Kıbrıslırum,
"isyancı
Kıbrıslıtürklerin
Kıbrıs
Cumhuriyetine karşı ayaklanması"
tanımını yapar.
Milliyetçi bir Kıbrıslıtürk, bunu duyunca
çılgına döner, kabul etmez.
Öte taraftan bir Kıbrıslırumun, kendi
toplumunun en derin travması olan 1974
harekatına, işgal demesini de hazmedemez
ayni Kıbrıslıtürk.
Halbuki bal gibi işgaldir.
İşgal olmasaydı, mesela Garavalı Andreas,
şu an güneyde yaşamak zorunda
kalmayacaktı.
Yani kendi acını ve travmanı meşru sayıp,

karşındakini yok saymak, bizi etnik
milliyetçiliğin belası ile deli divane etti
yıllardır.
Halbuki o empati denen davranışı, her
iki toplum olarak, tabandan başlayarak bir
benimseyebilsek, barış yolunda büyük bir
yol almış olacağız.
Ancak bel bağladığınız ve zaman zaman
oy verdiğiniz, kitlesi güçlü ve barış sevdalısı
bir siyasi parti, "bizim işgal altındaki topraklar
diye bir anlayışı benimsememiz mümkün
değildir" derse, ta en baştan, empatinin
kapısını açılmamak üzere kapattığını
görürsünüz...
Üzücü bir durum
Hem üzücü hem düşündürücü.
Bu sebeple, Kıbrıs'ta barışa giden yolda,
"empatiyi", barış mücadelesinin mihenk taşı
yapmayan tüm siyasi partilerle olan tüm
bağlar kopartılmalıdır.
Empatinin kılavuzluğunda, iki toplumlu
sivil bir eylem hayata geçirilmeli ve yüzleşme
sağlanmalıdır. Olası bir yüzleşmede, ben
ve kameram her an göreve hazır vaziyette
cephede olacağım.
Ne mutlu Kıbrıslıyım diyene.!

ANKARA ELİNİ YAKAMIZDAN ÇEK!

Hasan Ulaş Altıok
Bugüne kadar başta AKP’liler olmak üzere TC’li siyasiler tarafından yapılan açıklamaları,
dayatmaları çok eleştirdim. Bazen kendi insanlarımız tarafından bile “ötekileştirildim”,
“marjinal” olarak isimlendirildim. Son dayatılan protokol sonrası konu ile ilgili bugün
TC’li Bakanın yaptığı açıklamaları dinlerken aklıma şöyle bir şey geldi. Bugüne kadar az
bile söylemişim!
Ankara elini yakamızdan çek!

Osman Belin
1- Önce göçmen " immigrant" nedir
yerleşik "settler " nedir bunu ayırmak
öğrenilecek.
Bir başka memlekete gidip veya
devlet eli ile aktarılıp orada silah zoru
ile gasp edilmiş varlıklara çöken nüfusa
"göçmen " denilmez.
Denilirse sadece gasp ve istilayı örtmek amaçlıdır.
Bizden İngiltere, ABD Avustralya,
Kanada gibi memleketlere giden HANGİ GÖÇMENLERE KIZILDERİLİ
ABORJİN VE DİGER YERLİ HALKLARDAN GASP EDİLMİŞ VARLIKLAR TAHSİS EDİLDİ, BİLEN VAR
MI?
2- Hiçbir ülke yerel nüfusundan fazla
göçmen alıp da onlara vatandaşlık vermez.
3- Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada
hatta ABD kuruluşlarında çoğunluk
köken Britanya ve İrlanda’dır.
Dil İngilizce, yaygın din Hristiyanlık.
Bir kısmı sömürge dönemi sonunda
İngiltere’ye karşı bağımsızlık savaşı
da verdiler. Ortak çıkarlar doğrultusunda
hala beraber de hareket ederler ancak
bu ülkelerin vatandaşlarına asla "Ben
İngiliz’im" veya "Ben İrlandalıyım"
dedirtemezsiniz ve EVET KIBRIS DA
KIBRISLILARINDIR İSTİLACI VE
GASPÇILARIN DEĞİL.

1878’E DOĞRU
Cemal Yıldırım
İlahi Ersin bey, çok nostaljiksiniz!
Bu toplumu, 1950’lere geri götürme
hevesiniz bizi duygulandırıyor.
Neme lazım, takdir ediyoruz.
O günlerin şeyiiii ,
hımmmmm...
Nasıl derler?
Hah buldum!
"Trend Topic"i
"Ya Taksim Ya ölüm" hashtagını
günümüze kadar taptaze tutma sevdanız,
"geleceğe yürüyoruz" hashtagı ile tezat
teşkil etse de, bu ısrarınız bu kez bizi,
değil 50'lere, 1878’lere geri götürecek
cinsten.
Hade eyi haftalar...
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Sosyal Medya

GÜNLÜK

İsmail Işılsoy

HALLARIMI BÖYLE
YAZ 2019
Deniz’in gitarı.
Fikret Kızılok tınısı yine.
“Bu kalp seni unutur mu?”
***
Sürgünlükte yitirilen oğullar.
Bir
çınara
nakşettiğim canım
can.
Acılar ve yoksunluklarla yoğrulan yüz.
Sonlanmaz hasret ve
ağıp giden yoldaşlar.
***
Son basamakları altmış yaşın,
yüreğin inadı en fazla yirmi bir.
Kıbrıs’ta işgal altında ve kanlı
karında Roboski’nin.
Taybet Ana ile hâlâ kanıyor Silopi’de, sokakta.
Tahir’e kalkan olamamanın
karabasanı.
Dört ayaklı minarenin altında.
Yerine düşemeyiş Hrant’ın.
***
Hem Baflı hem Dersimli olmak.
Hem 1 Mayıs Meydanlı hem
Sarayönü’nden.
Maraşlı, Sivaslı ve Fatsalı canlarla!
Akamayan dere Limnidi’de.
Acımasız sularda.
Albatroslar.
***
Ah Demirağ, sevgili şair:
“Mum adadım, fal baktırdım,
zeytin yaprakları kuruttum;
mumlar kaldı, fal çıkmadı,
yapraklar kimi tütütmek için?
Bir kuyuya düşer gibi düştüm
dibine acının…”
***
Hallacı Mansur ile en-el hak.
Madımak’ta yanmakta olan şiir.
Gâvur İmam isyanı Kıbrıs
adasında.
Ela gözlü pirim gelir, Sultan
Abdalım.
Börklüce, Torlak Kemal, Şeyh
Bedreddin.
Omuz omuza Derviş Ali
Kavazoğlu ile Costas Mishaulis.
Darağacında
üç
fidan,
çocuklarımıza
isimlerini
verdiğimiz.
Ali İsmail, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş,
Medeni Yıldırım.
Berkin oyy!
Eylül, ekim, mayıs ve haziranlar.
İlle cumartesiler.
İlle analar.
***
Yine aynı yitik sayılar.
Yarıda kalan kitaplar ve kediler.
Golden Virginia kör karanlıkta
incecik sardığımız.
Sevgi-li olabilmek her şeye
rağmen.
Düşlerle damıtılmış aşk ve ışık.
Çığlık çığlığa Enternasyonal!
Anılar, öyküler ve yürek.
İnadına sımsıkı sol yumruk.
Aşımıza, ekmeğimize göz koyanlara hıncımız.
Dönekliğe, tuzu kuruluğa da bir
lanetlemedir bu satırlar.
İki bin on dokuz aralığının son
günlerinde yer-de yıldız ararken.

Toplumsal Varoluş Platformu:

Geniş bir birliktelik hedefliyoruz

Toplumsal Varoluş Platformu,
toplumsal varoluşun ancak
toplumun tüm kesimlerinin ortak
mücadelesi
ile
sağlanabileceği inancıyla diğer
dernek, birlik ve sivil toplum
örgütlerini de katarak çok geniş
bir birliktelik oluşturulması
yönünde
görüş
birliği
sağladığını açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven
Bengihan, Toplumsal Varoluş
Platformu adına yaptığı yazılı
açıklamada, Toplumsal Varoluş

Platformu’nun, mücadele alanını
genişletmek adına yaptığı
toplantıya sendikalar yanında,
çeşitli meslek örgütleri ve birliklerin de katıldığını söyledi.
Bengihan açıklamasında,
toplantıda “teslimiyet" protokolüne, zamlara, “Kıbrıslı
Türklerin iradesine yapılan müdahalelere” karşı durmak,
ülkede üretimin ve adil
paylaşımın sağlanması adına
ortak mücadele etme kararlılığı
vurgulandığını kaydetti.

Özersay'ın vekillikten çekilme kararı görüşüldü...

Karar 6 Haziran Pazartesi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık
Divanı Meclis Başkanı dün Zorlu
Töre başkanlığında toplandı.
Meclisten verilen bilgiye göre,
içtüzüğün 132. maddesi uyarınca
toplanan Divan, Halkın Partisi
Lefkoşa Milletvekili ve Genel
Başkanı Kudret Özersay'ın
Milletvekilliğinden çekilme (istifa) kararını görüşüyor.
Toplantıda, Meclis Başkan
Yardımcısı Fazilet Özdenefe,
Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan
Küçük, Devrim Barçın ve Şifa
Çolakoğlu’nun yanı sıra içtüzük
uyarınca davet edilen Kudret
Özersay da bulunuyor.

Özersay: "Halk iradesine
saygılı olmasalar da çekilme
isteğime saygı duymalarını
bekliyorum"
Özersay toplantıya girerken
basına yaptığı kısa açıklamada,
HP’nin aldığı sine-i millet
kararının ardından parti başkanı
olarak geçtiğimiz günlerde
gereken
adımı
attığını
hatırlatarak, “Milletvekilliğinden
istifa diye tanımlanıyor ancak
bu 'istifa' değil, 'çekilme' olarak
tanımlanıyor hem anayasada hem
Meclis tüzüğünde...” dedi.
Bunun da bir prosedürü
bulunduğunu ve Meclis'in
onayına tabi olduğunu aktaran
Özersay, bugün vekillikten çekilme sürecinin gerçekliğinin
tespit edilmesi için Başkanlık

Divanı toplantısına davet
edildiğini, ne soracaklarını
bilmediğini söyledi.
Özersay, “Her ne kadar halkın
iradesine çok saygılı olmasalar
da bizim vekillikten çekilme
isteğimize saygı duymalarını
bekliyoruz” dedi.

Pazartesi oylanacak
Cumhuriyet Meclisi Başkanlık
Divanı, Kudret Özersay’ın 26
Mayıs'ta Meclis Başkanlığı'na
ulaştırdığı "milletvekilliğinden
çekilme isteminin" gerçekliğini
görüştü ve gerçekliği saptanan
istemin 6 Haziran'da yapılacak
Meclis Genel Kurulu'nda
görüşülmesine karar verdi.
Cumhuriyet
Meclisi
Başkanlığı'ndan
yapılan
açıklamada, Kudret Özersay’ın
Başkanlık Divanı toplantısına
şahsen katılmasıyla birlikte
Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile içtüzüğün 132’nci maddesi
kuralları
uyarınca
değerlendirerek Özersay’ın
milletvekilliğinden çekilme isteminin
gerçekliğinin
saptandığına karar verdiği duyuruldu. Kararın, 6 Haziran
Pazartesi yapılacak Genel Kurul
birleşiminde görüşülerek oylama
yapılacağı bildirilen açıklamada,
içtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurul'da hazır bulunan milletvekillerinin salt
çoğunluğu aranacağı ifade edildi.

İzcan’dan muhalefete çağrı:

Sokağa inelim

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)
Genel Başkanı İzzet İzcan,
hükümete eleştirilerde bulunarak,
muhalefete sokağa inme çağrısı
yaptı. İzcan yaptığı yazılı
açıklamada, elektrikten sonra
gazın da güneyden alınmaya
başlandığını ve bugün itibarı ile
elektrik kesintilerinin yeniden
başladığını savundu.
“Hükümetin, ülkenin ihtiyacı
olan yakıtı, gazı ve diğer temel
ihtiyaç maddelerini ithal etmeyi
beceremediğini, kayıt dışı
ekonomiye göz yumduğunu ve
emekçilerin
haklarına
saldırdığını” ileri süren İzcan,
“Sizden hizmet beklemek, ölüden
gözyaşı beklemektir” dedi.

Muhalefete, “üzerinizdeki ölü
toprağını atın” çağrısında bulunan İzzet İzcan, toplumsal
kurtuluşun muhalefetin bir araya
gelerek, sokaklara inmesinden
geçtiğini kaydetti.
“Halkın iradesini temsil etmeyen ve meşru olmayan bir
hükümetten hayır gelmez”
iddiasında bulunan BKP Genel
Başkanı İzcan, “Meclis’i terk
edemiyorsanız, en azından
çalışmalarını boykot edin” dedi.
Siyasi ve ekonomik mücadelenin bir bütün olduğunu ifade
eden İzcan, “Önümüzde duran
paket, Kıbrıs Türk toplumunu
yok etmeyi hedeflemektedir”
ifadelerini kullandı.

UBP, KKTC’Cİ SOLA
BRAVO ÇEKTİ!
UBP’li Özdemir Tokel, Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olmadığını
söyleyen Bağımsızlık Yolu ile CTP’ye bravo çekti. Tufan Erhürman’ın POGO Genel Sekreteri Rum kadına Kıbrıs’ta işgal
olmadığını söylemesini UBP takdir etti ve ‘‘…İşgal genelde
sağ-sol çatışmaları ekseninde yoğunlaşırken, söylem bu kez
kendini solun iç çatışma aracı olarak gösterdi’’ dedi… CTP’nin
‘işgal altındaki bölge’ diyen POGO temsilcisini susturması
üzerine, Tokel diyor ki: ‘‘…CTP bu ülkenin hala ayakları yere
basan, ülkeyi yönetme talebinden vazgeçmemiş, siyasal sistemin
içinde kalarak halk için inandığı yolda mücadelesini veren en
önemli partilerinden biridir. CTP’yi, işgal altındaki bir bölgenin
meclisine ve başbakanlığına talip gibi gösterecek “işgal” tanımlamasını reddetmesi de bu bağlamda son derece doğrudur,
önemlidir ve tutarlıdır. Aksi durumda işgal altında olduğuna
inandığı bir ülkenin meclisine girmek için yapılan seçimlere
katılmak ve hükümetlere talip olmak tam bir ikiyüzlülük olurdu’’… Burada Tokel, CTP’den sonra bir bravo da Bağımsızlık
Yolu’na çekiyor: ‘‘Bu noktada siyasal söylem açısından iktidara
talip değilim deyen Bağımsızlık Yolu’nu dahi daha samimi
buluyorum. Siyasette samimiyet her şeydir. En ipe sapa gelmez
görüşleri dahi dinlenebilir kılan, şey samimiyettir. Hani derler
ya samimi ol canımı al. İşte olaya tam da buradan bakıp,
“samimi ol oyumu al” noktasına da yürüyebiliriz’’… Özdemir
Tokel’in samimiyet dediği KKTC’ciliktir, talan ve ganimet
düzenini ne kadar iyi savunduğunuzdur; samimiyet testinden
geçti CTP ve Bağımsızlık Yolu…
YERLEŞTİRİLMİŞ
CTP milletvekili Sıla Usar
İncirli, “Cumhurbaşkanlığı
seçiminde ciddi bir
müdahaleyle Ersin Tatar
Cumhurbaşkanlığına
yerleştirildi” dedi. Tatar’a
bundan sonra seçilmiş
değil “yerleştirilmiş”
diyelim…
*
MENŞETE ÇEKİN
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ
Altuğra, "Türkiye ile
uyumlu çalışma olmazsa
hiçbir şey başaramayız”
dedi. Çok mühim bir cümle
kurdun. Çekin manşete!
*
BİR TAYYİP
İsveç, Erdoğan'ın NATO
restinden sonra,
Türkiye’nin Suriye’nin
kuzeyinde yürüttüğü
operasyonlar sonrası
başlattığı silah ihracatını
durdurma kararından geri
adım atıyor. Bir Tayyip
nelere kadirmiş…
*
KAFAYI YEDİNİZ
Yunanistan, Dedeağaç'ta
göçmenlerin geçişini
engellemek için 35 km
duvar örmüştü. Yunanistan
Göç Bakanı Notis Miterakis,
duvarın 80 km daha
uzatılacağını duyurdu.
Kafayı yediniz artık…
*
TUFAN KIZACAK
CTP milletvekili Asım
Akansoy, “Burada bir Kıbrıs
Türk halkı varsa ki vardır,
Türkiye’nin vermiş olduğu
kararlarla hareket etmek
zorunda değil” dedi.
Şşşşttt… Tufan kızacak!

“Tırnak”...
"Artık Kıbrıs’ın kuzeyinde ister
sağdan olsun ister soldan, gerçek
yurtseverlerin ortaya çıkması
lazım... Yurtseverlerin derken,
doğduğu yer neresi olursa olsun,
Kıbrıs’ı yurt bilen hangi siyasal
partiden olursa olsun, gerçek
yurtseverlerin ortaya çıkması ve
iradenin halk tarafından
kullanılabilmesi için birlikte
hareket etmesi lazım... Artık
CTP’nin de gerçek kimliğinin öne
çıkmasının zamanı gelmiştir!"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
"Yapının değiştirilmeye
çalışıldığının, hoppalara gitme
vaktinin geldiğini görmezden,
anlamazdan geliyorlar. Ülkede
elektriğe yüklü zamların
getirilmesi, akaryakıta “zırt-pırt”
artışlar getirilmesi, var olan
ancak pandeminin sonuçlarıyla
kat be kat artan ekonomik
çöküntüyü vatandaşın
kaldıramaz hale gelmesi demek
değil mi bu? Dünyada benzer
krizler yaşanıyor, doğru, ancak
önlemler alınarak, akıl yolu
kullanılarak sıkıntıların halka
yansıtılması en alt düzeyde
olması için o ülkelerin devlet
adamları gayret sarf ediyorlar.
İş birliği içinde ülkelerinin
düzlüğe çıkabilmesi için akılcı
çareler üretiyorlar."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

UBP-CTP

UBP’li Özdemir Tokel,
Erhürman’ın POGO
temsilcisini susturmasını
takdir etti: ‘‘Erhürman’ın
ortaya koyduğu tavır
ayakları yere basan bir
tavırdır. Üstelik CTP’nin
resmi tezlerine de uyan
bir tavırdır… Bu devletin
yasaları tahtında kurulan
partinle bu zeminde siyaset
yapıyorsan, burayı “işgal” altında değil
en kötü ihtimalle henüz çözülmemiş yığınla sorunu
olan bir ülke olarak görüyorsun demektir. Zaten o
yüzden değil midir ki, CTP’li her vekil kürsüye
çıktığında devletin itibarı korunmalı diye konuşma
yapıyor’’… UBP-CTP aşkı tazelendi…
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1 Haziran 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

KUDRET ÖZERSAY’I
ANLAMAK
2015’ten bu yana Kudret Özersay için çok şey yazıldı söylendi. ‘‘Ankara’nın sosyal mühendislik projesi’’ dendi ona…
UBP neredeyse kesintisiz 30 sene, CTP neredeyse
kesintisiz 10 sene perdede kalmış! Binlerce dönüm
arsa dağıtan UBP ile kamu bankasından milyonlarca
Dolar kredi dağıtıp hesap vermeyen CTP 40 sene
Ankara adına yönetmiş… Ankara’nın iki geleneksel
partisi bu bataklığın içinde sineklenince, Toparlanıyoruz Hareketi-Halkın Partisi çıkmış
ortaya Özersay’ın önderliğinde…
HP ve Özersay’ın çıkışı da tesadüf
değil, dönemin ruhudur: 2008 Ekonomik Depresyonu’ndan sonra dünyada bir salgın gibi yayılan popülist
ve faşist lider ve hareketlerden payımıza HP düştü…
Özersay fenomeni ortaya çıktığında
yurtdışından sonranlar olurdu. Denktaş
okulundan bir adam çıkmış meydana, yabancılar
merak edip soruyor… Anlayabilmeleri için onlara
İtalyan Beş Yıldız Hareketi ile Almanya için Alternatif
(AfD) melezi bir parti diyordum…
Beş Yıldız Hareketi komedyen Beppe Grillo’nun
başında olduğu, aynı Özersay ve HP gibi ‘ne solcuyuz
ne sağcı’ diyen popülist bir hareketti.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise iki
dönemi var. Kudret Özersay’ın HP’si AfD’nin birinci
dönemini andırıyor.
AfD’yi Bernard Luck isimli 1930’ların Alman liberalizmi ekolünden (Ordoliberalismus-Düzen Liberalizmi) gelen bir profesör kurdu. Tam Özersay
gibi ‘anayasa’cıdır bunlar. Hatta Ordoliberalismus
geleneği 1930’larda Nazizmin sağcı eleştirisini de
yaptı.
Profesör Luck ve ekibi EURO karşıtı olarak çıktı
sahneye. Alman Markı’na dönmek amacıyla girdi
AfD’yi kuran profesör kadrosu siyasete.
Özersay da ‘‘Kıbrıs Lirası’na dönelim’’ deseydi
tam anlamıyla Profesör Luck olacaktı!
AfD’nin beyin kadrosu Alman Markı’na dönelim
diyen iktisatçılar olsa da, Neonazilerden devşirme
proto-faşist (yani para-militer örgütlenmesi olmayan)
ırkçı kadrolarla örülmüş bir yapılanmadan bahsediyoruz. Sonuçta faşistler Profesör Luck’u devirip
partiyi ele geçirdiler…
İki emperyalist güç olan İtalya ve Almanya’da
yaşananlar TC’nin işgali altındaki Kıbrıs’ın kuzeyinde
birebir yaşanamaz ama –dediğimiz gibi- 40 senelik
UBP ve CTP yönetimleri ile 2008 krizinin dünyada
yarattığı salgın bize Özersay fenomeni olarak yansıdı.
Sonuçta komedyenlerin ve profesörlerin siyaset
yapamadığını da gösterdi İtalyan Beş Yıldız Hareketi
ve Almanya için Alternatif.
Halkın Partisi ne solcu ne sağcı Grillo gibi takkiyeci,
popülist ve gerici bir pozisyon ile Profesör Luck’un
Ordoliberalismus’u gibi ‘KKTC muhafazakârlığı’
arasında bir yerde durdu.
Kudret Özersay’ın Dörtlü Hükümeti bozması ile
başlayan hatalar zinciri ‘‘Ankara’nın projesi Özersay’’
tezini güçlendirse de, Özersay’ın Ankara’ya rağmen
Ersan Saner ile hükümet kurmayı reddetmesi ‘proje’yi
baddos etti.
26 Mayıs 2022’de Kuzey Kıbrıs TV’de Ulaş
Barış’a konuşan Özersay:
-“Bize Türkiye’den Ersan Saner ile hükümet kurmamız telkin edildi. Ama partide meşruiyeti olmayan
bir isim yarın başbakan olduğunda vekilini nasıl
kontrol edecek diye düşündük ve gördük ki bu tahminlerimiz doğru çıktı… Hükümeti kurmayı kabul
etmediğimiz için 3 vekil istifa ettirildi. Kurmadığımız
hükümeti kurdurmak için yaptırıldı ve o hükümet
kuruldu, Ersan bey başbakan oldu. Ersan beyin Başbakan olması isteniyordu Türkiye tarafından. Ama
kendi partisinin ve halkın istemesiyle oluşacak hükümettir meşru olan… Türkiye’nin istediği kişi
Başbakan yapıldı. İşte örnekleri İrsen bey ya da
Ersan Saner. Ne yapabildiler… Fiyasko ile bitti…
Halkın ve partilerin istediği meşru kişiler o makamlara
gelmeli ve iyi ilişkilerle ülke yönetilmelidir”…
İşin trajikomedisi, 2010’lu yılların başında Özersay’a ‘‘Ankara’nın sosyal mühendislik projesi’’ diyenler, 2022’de AKEL’in kadın örgütü POGO’nun
temsilcisi ‘‘işgal altındaki bölge’’ dediğinde, savaş
mağduru kadınları Ankara adına susturdu!

Mehmet Harmancı, KHA aracılığıyla 1960 anlaşmalarına ve birleşik Kıbrıs
vizyonuna odaklanan bir çözüm platformunun kuruluşunu açıkladı...

Harmancı’dan yeni platform atağı

KHA - Eski Kıbrıslı Türk lider
Mustafa Akıncı'nın yakınında duran,
Lefkoşa “Belediye Başkanı”, Mehmet
Harmancı, Kıbrıs Haber Ajansı'na
(KHA) verdiği röportajda, 1959-1960
kuruluş anlaşmaları temelinde Kıbrıs
Türk toplumuna tanınan hakları
masaya koyacak ve aynı zamanda
2017 yılına kadar süren müzakerelerde
varılan anlaşmalara odaklanacak bir
platformun kuruluşunu açıkladı.
KHA'ya konuşan Harmancı, kurucu
anlaşmaların Kıbrıs Türk toplumunun
siyasi eşitliğini güvence altına aldığı
ve iki toplumun bugüne kadar vardığı
tek anlaşma olması bakımından önemli
olduğu görüşünü ortaya koyuyor.
Avukatların, politikacıların ve Kıbrıs
Türk toplumunun temsilcilerinin
katkılarıyla birleşik bir Kıbrıs'a geçiş
vizyonuna odaklanacak yeni platform,
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'ndan
kaynaklanan Kıbrıslı Türklerin siyasi
eşitliğinden yararlanma hedefine odaklanacak.
Harmancı, Kıbrıs sorununun
çözümüne yönelik vizyonunu KHA
ile paylaşarak, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan siyasi eşitliğin
çözümün siyasi zemini olması
gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum.
Kıbrıslı Türklerin 1959-1960

anlaşmaları temelinde önemli
kazanımlar elde ettiğine inanıyorum;
2017
yılına
kadar
yapılan
görüşmelerde
elde
edilen
yakınlaşmalar dikkate alınarak
çözümün
bu
zeminde
inşa
edilebileceğine inanıyorum." dedi.
Kıbrıslı Türk siyasetçi ayrıca,
"Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan
siyasi eşitliğin kullanılması fikrinin
zeminini genişletmek ve avukatların,
ekonomistlerin ve politikacıların
katılacağı bir düşünce platformu
oluşturmak niyetindeyim. Bu
tartışmayı daha kolektif olarak
geliştirmemiz gerekiyor. Bu fikri ortaya atmamın nedeni, federasyon
fikrinin başka türlü zemin
kazanamayacağına inanmamdır."
görüşünü dillendiriyor.

Kıbrıslı Türklerin birleşik
Kıbrıs'a katılımı
Harmancı KHA ile "Kıbrıslı
Türklerin siyasi eşitliğinin 1960
Anayasası ile güvence altına alındığına
inanıyorum. Son görüşmelerde
dönüşümlü başkanlık fikri de ortaya
çıktı. Bunun (çözüm için) alternatif
bir yol olduğunu düşünüyorum"
görüşünü paylaşıyor.
Kıbrıslı Türk politikacı "Kıbrıslı

Türklerin siyasi eşitliğinin bu platformda formüle edilecek fikirlerle
güçlendirilebileceğine inanıyorum.
Öte yandan Senato ve Temsilciler
Meclisi'nde (1960 döneminde) iki
toplum adına dengeler sağlandığı
kanaatindeyim; elbette bu konunun
operasyonel kısmına ilişkin sorunların
tartışılması gerekecektir. Ancak bu,
1960 yılında varılan mutabakatın iki
toplumun bugüne kadar vardığı tek
mutabakat
olduğu
gerçeğini
değiştirmiyor." dedi.
Yeni platformla ilgili olarak
Harmancı, "Süreç, avukatlarımızın
ve arkadaşlarımızın katkılarıyla
şekillenecek. Her halükârda, bu fikrin
çözüme giden yolda belirleyici bir
rol oynayabileceğine inanıyorum. Öte
yandan, 1963 ve 1974'ten bu yana
değişen koşullar var. Dahası, 1974'ten
sonra her iki toplumda da bir statüko
ortaya çıktı".
Harmancı son olarak, "Bu, birkaç
aşamadan oluşan yeni bir süreç. Öncelikle kendi aramızda bir anlaşmaya
varmalıyız" diyerek "Kolektif bir
girişim (karar) ortaya çıkarsa (kurucu
anlaşmalardan ve 2017 yılına kadar
varılan anlaşmalar temelinde) hangi
hakları
talep
edebileceğimiz
netleştirilebilir" sonucuna vardı.

KTÖS ve POED Polemidia Stadyumu'nda dostluk maçı yapacak
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim
Sekreteri Süleyman Gelener KTÖS'ün sendikal ve toplumsal
haklar ile ilgili mücadelesinin yanında sportif, kültürel ve
sanatsal etkinliklerle sosyal haklar konusunda da duyarlılık
gösterdiğini belirtti.
Gelener, yaptığı yazılı açıklamada, iki toplumun
yakınlaşması, iş birliğinin artması ve öğretmenler arası
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bugün Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler
Sendikası (POED) arasında Limasol Polemidia Stadyumu'nda
bir futbol maçı yapılacağını açıkladı.
Gelener, açıklamasında, "gerek toplumsal, gerek
toplumlararası, gerekse uluslararası olarak bu çalışmalarımız
uzun zamandır devam etmektedir. Geçtiğimiz iki yılda

pandemi nedeniyle her alanda sekteye uğrayan bu etkinliklerimize, toplumlararası bir sportif faaliyet ile yeniden
başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini
kullandı.
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Sosyal Medya
Şener İzmen
İskâna açılan Maraş bölgelerinde
yerleşim, yavaş yavaş tamamlanıyordu...
74'te silahların patlamasıyla sağa sola
savrulan insanlar yaralarını sarmaya
çalışıyordu.Benim de Lefkoşa'da, küçük
ama iyi çalışan bir iş yerim vardı.Yabancı
turistlere ve Türkiye'ye oğrenim veya
turistik amaçlarla giden vatandaşlarımızın
ihtiyaçları olan hediyelik eşyaları
satıyordum...
Kapıların kapanması ile birlikte
işlerimiz gerilemeye başladı, tatmin etmekten uzaktı. Mecburi askerlik yasası
ile birlikte bende askere gittim. Yeni
evliydik ama henüz kendimize ait bir
evimiz yoktu.
Kurada,hayatımı şekillendirecek yer
olan Mağusa'yı çekmiştim...
Bana verilen Rum’a ait eve yerleştikten
sonra, MağusaSancağı’nda 30 ay (2,5
sene) sürecek askerlik hayatıma da
başlamış oldum.
75 yılının ilk aylarında askerin yatacağı
koğuşlar mevcut olmadığından Mağusa
ve yakın köylerde
oturanlara geceleri evlerinde kalma
izni verilmişti. Tabii bundan bende
yararlanmıştım.
Diğer kesim ise, sancak binasının
avlusunda bulunan eski bir yapının içerisine yerleştirilmiş ranza yataklarda geçici
olarak barındırılmışlardı...!
Bu durum yaklaşık bir ay sürmüştü
çünkü süratli bir şekilde tüm askerin de
katıldığı
koğuş inşaatı tamamlanmıştı...
O günlerde bölük komutanının
yazıcılığını yapıyor,nöbet listelerini
hazırlıyor, Sancak içerisinde diğer
subayların verdikleri bazı yazı işlerini
de yapıyordum.
Subayların tamamı Kıbrıslı idi ve bir

1 Haziran 2022 Çarşamba
Anılarda yolculuk... (3)

GİDECEĞİMİZ KÖYÜN MİNARESİ O
YILLARDA GÖRÜNMÜŞTÜ...

ikisi hariç tümü de Mağusalı idi...
Onların bölükle bir ilgileri yoktu.Herbirinin kendilerine ait işleri vardı ve
mesai çalışıyorlardı.Onlarla aram çok
iyiydi kendimi sevdirmiştim.Kendileriyle
rahatlıkla sohbet ediyor, bana bir arkadaş
gibi davranıyorlardı...Evli ve evim
olduğunu biliyorlar, haftada 1 gün sancakta nöbete kaldıklarında da eve gitmeme
izin veriyorlardı.Buna göre bende haftanın
bir günü hariç hergün eve gidiyor ve
geceyi evde geçiriyordum.Gitmediğim
tek gün,
yazıcılığını yaptığım ve ayni odayı
paylaştığım bölük komutanımızın nöbete
kaldığı o gündü...
Maraş'ta bana bir ev verildiğini biliyordu ama, pek ilgilenmemişti hele geceleri
evde kaldığımı hiç bilmiyordu...
Bu kaçamakların birgün başıma iş
açacağını tahmin edebiliyordum ama bu
askerliği ben gönüllü seçmemiştim ki…
Kıbrıs'ı karpuz gibi ikiye ben mi
ayırmıştım?
58'lerden başlayarak günümüze kadar,
götümüze soktukları Kıbrıs sorununu
ben mi yaratmıştım?
Benim işlerim bozulur, bir anda boşluğa
düşerken bir tek siyasetçi gelip de hatırımı
mı sormuştu?
Kapımı mı çalmıştı?
Filler tepinirken, biz karıncalar da
altlarında eziliyorduk...Bu bilinçle
kaytarabildiğim
ve
fırsatlardan
yararlanabildiğim kadar yararlanmaya
çalıştım...
O yıllarda sözleşmeli mücahitler de
vardı.
74’ten önce askerliğini tamamlayanlara
görevlerine devam etmek için teklif
yapılıyordu geri hizmetlerde çalışacaklar,
normal memur gibi mesai yapacaklar ve

iyi bir de maaş alacaklardı.Bir çok kişi
teklifi kabul etmişti...
Birgün, yine bir mesai sonu nobetçi
subayından izin alarak eve doğru giderken,
şoförlüğünü arkadaşım Hüseyin Melemendi’nin yaptığı Sancaktar'ın arabası
yanımda durunca neye uğradığımı
şaşırdım...
Arkada oturan Sancaktar camı aralayarak nereye gittiğimi sordu, "eve" diye
cevaplayınca,
"gel götürelim" dedi...
Melemendi, şaşkın ve biraz da panik
halimi görünce eğilip ön kapıyı açtı, olur
ya arka kapıyı açıp komutanın yanına
da oturabilirdim...!
Birkaç dakika sonra evimin önündeydik,
ben dışarı çıkıp ve de, selam vererek
onu uğurlamaya çalışırken, kapıyı açarak
aşağıya indi.
Ben ve Melemendi, şaşkınlıkla birbirimize bakarken avludan içeriye doğru
süzüldü.Geldiğimizi gören eşim onu
kapıda karşıladı o ise hiç istifini bozmadan
gitti ve salonun ortasında durup
eşyalarımızı incelemeye başladı.
Bize "Bu eşyalar sizin mi?" diye sordu
ikimiz de ayni anda "Evet" dedik.
Tekrar sordu "sizin mi?"diye, biz tekrar
"evet"dedik...
"Mm" diye kendi kendine söylendi
başka soru sormadı.Bir daha sorsaydı
faturaları çıkarıp gösterecektim
Çünkü Lefkoşa'dan taşıdığım tüm
eşyalarımın faturalarını yanımızda
muhafaza ediyorduk ne de olmasa ganimet
bölgesindeydik...
Belli ki bize o eşyaları yakıştıramamıştı
TC'li Albay sancaktarım...
(Devam edecek)

103 bin 108 öğrencinin 43 bin 118’i 3 dünya ülkesinden
Göç, Kimlik ve Halk Çalışmaları
Merkezi‘nin (CMIRS), yabancı öğrenciler
ile ilgili yaptığı çalışma çok çarpıcı
sonuçlar verdi...
CMIRS Direktörü Mine Yücel ve Abdullah
Korkmazhan, yabancı öğrenciler ile ilgili
yaptıkları çalışmanın sunumunu bugün Kıbrıs
Türk öğretmenler Sendikası (KTÖS) toplantı
salonunda yaptı.
Yücel çalışmanın, farklı ülkelerden öğrenci
temsilcileri yanında sivil toplum ve polisten
yetkililerle derinlikli mülakatlarla yapılarak
yürütüldüğünü belirtti ve KKTC 2020 İstatistik Yıllığı rakamlarına göre, 2020-21 ders
yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam üniversite
öğrenci sayısının 103 bin 108 olduğunu,
bunların 43 bin 118’inin de 3. ülkesi
vatandaşları olduğunu ifade etti.
“Bu öğrenciler burada hem okuyup
hem de para kazanmayı hedefliyor”
Yabancı öğrencilerin ülkeye gelmelerinin
genellikle buraya daha önce gelen
arkadaş/akraba/tanıdık aracılığıyla veya
ülkelerinde bulunan ama burada daha önceden öğrencilik yapmış menajerler/aracılar
yardımıyla olduğuna dikkat çeken Yücel,
öğrencilerin çoğunluğunu da Afrikalı
öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.
Yücel, “Afrika’nın, genellikle Avrupa
veya Amerika’ya gidemeyecek kadar fakir
olan öğrenci adayları hedef alındı. Bu
öğrenciler genellikle ailenin tüm birikimlerini
harcayarak buraya geliyor ve büyük bir
çoğunluk da menajerlerin kendilerine vaad
ettiği iş olanaklarına güvenerek, burada hem
okuyup hem de para kazanmayı hedefliyor”

dedi.
Ancak burada farklı bir gerçekle karşılaşan
öğrencilerin bir bölümünün büyük sıkıntılar
yaşadığını vurgulayan Yücel, yapılması
gerekenlere de değindi.
Yücel, atılması gereken adımları şöyle
sıraladı: “Öğrenciler sadece para getiren
ama hiçbir hakka sahip olmasına gerek olmayan kişiler değildir. Bu ülkede yaşaması
ve para harcaması için buraya davet ettiğimiz
bu kişilerin de hakları olduğunun ve bu
haklarla ilgili, bilgiye anlayabilecekleri bir
dilde ulaşabilmeleri gerektiğinin kabul
edilmesi gerekmektedir. Eğer gerçekten bir
ünivesite adası olduğumuzu düşünüyorsak
bunun gereklerini yerine getirip de bu adaya
üniversite için gelmiş kişilerin gerçek anlamda bir eğitim ve misafirperver bir ülke
bulması için çalışmalıyız. Yabancı
öğrencilerin yaşadıkları ile ilgili empati
yapmak önceliğimiz olmalıdır. Yabancı
öğrencilerin devlet kurumlarına güveninin
artırılması için İngilizce bilen ve öğrencileri
başından savmadan onların sorunlarına çare
bulmaya çalışan personele ihtiyaç vardır.
Bunun için de personel eğitimi önemlidir.

Öğrencilerin bu ülkede yaşadıklarıyla ilgili
herkesin bilgi sahibi olması ve bunun çözümü
için birlikte çalışması gerekmektedir. Eğer
bu ülke ekonomisi öğrencilere çok şey
borçluysa, öğrencilerin de buradan memnun
ayrılması ekonomik aklın da bir gerekliliğidir.
Ülkede üniversiteler tarafından kurulan
bu düzen menajerler ve insan tacirleri
tarafından sömürülmektedir. Bu düzenin
değiştirilmesi de üniversiteler, YÖDAK ve
devlet kurumlarının sorumluluğundadır.
İnsan ticaretinin önlenmesi, gerçekten
öğrenci olmayıp da suç işlemek için ülkeye
gelenlere izin verilmemesiyle birlikte
yabancıların suça karışmasının da önüne
geçilecektir. Irkçılık ve ırk üzerinden yapılan
nefret söylemi engellenmeli ve suç haline
getirilmelidir.
“Öğrenciler anlayabilecekleri bir
dilde bilgilendirilmelidir”
Öğrenciler ükeye girişte ülkenin yasaları,
çalışma vs gibi konularda kendi anlayabilecekleri bir dilde bilgilendirilmeli ve
özellikle yardım alabilecekleri irtibat
numaraları kendilerine verilmelidir.
Bu üniversitelerin sorumluluğunda olması
gereken bir konuyken, ülkeye girişte pasaport
kontrolünde görevli kişiler tarafından da
bilgi içeren broşür verilmesi şeklinde de
gerçekleştirilebilir.
Yabancıların çalışma koşullarının denetlenmesi ve sömürünün önlenmesi gereklidir.
Bu sadece yabancı öğrencilerin değil ülkemizde çalışan ve birçoğu insan ticareti mağduru
olan yabancı çalışanların tümü için de geçerli
olan bir önlemdir”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

VAKİT GELDİ
GEÇTİ BİLE...
Geçmişi, olanları, burada anlatıp
vaktinizi almak istemem, yahut bizim
işbirlikçi, koltuk derdindeki siyasi parti
liderlerini eleştirmekten bıktık usandık!
Parti liderlerinden sonra sendikalar da
kıvırmaya başladılar, herkes yerini,
ünvanını koruma derdinde.
Son yapılan KTÖS
genel kurulunda başkan
seçilenin
nasıl
neleri
konuştuğunu,
söylediğini,
yeni
politikalarını hepimiz
dinledik .
Yani artık ne sözde
solculardan ne de sendikalardan birşey
beklemeyin.
Siyasi partilerin hepsi birer UBP
oldular, sendikalar deseniz EL-SEN
dışında iş yapacak kalmamış gibi!
Harekete geçmenin zamanı çoktan
geldi geçti, artık işgale işgal
diyebilecek, asimilasyona uğradık,
azınlıktayız, tükeniyoruz, rehineyiz
diyebilecek kişilere ihtiyaç var.
Gerçek yurtseverlerin, Federal Kıbrıs
Hareketi altında bir girişimleri olmuştu,
devamı gelmedi.
Sayın İzzet İzcan, Salih Sonüstün,
Zeki Beşiktepeli, Murat Kanatlı, Ahmet
Ertaç, Nilgün Orhon gibi yurtseverler
yeni bir hareket başlatabilirler.
Bu hareket doğrudan Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne Dönüş Hareketi olarak
adlandırılırsa kanımca daha fazla etkili
olur.
Federasyon açık konuşayım artık olsa
bile ki her federasyon türünde
Türkiye'nin içinde olacağı kesin, bu
nedenle. Kıbrıs Cumhuriyeti dönüş
hareketiyle hareket başlatılırsa çok daha
iyi olur, federasyon adı en başta CTP
tarafından yıllarca halkı yanıltmak için
kullanıldı. İnsanlar yanıltıldı, bu oyuna
tekrardan düşmemek için gerçek Kıbrıs
Cumhuriyetine dönüşü isteyenlerin
toplanabileceği
bir
harekete
dönüştürülmeli düşüncesindeyim.
Biz Kıbrıslılara, Kıbrıslılardan başka
kimse yardım edemez, derdimize çare
olamaz, sözde koltukçu, işbirlikçi sözde
solcular yıllardır halkımızın bu isteğini
istismar etti.
Bu istismarı yüzündendir ki hala daha
insanlarımızı yanıltmaya, aldatmaya
devam edip tükenişimize katkı
yapmaktalar!
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Dönüş Grubu
diye bir gurup var, baktım 1000'den
fazla üyesi var, yukarıda isimlerini
andığım, yahut yazmayı unuttuğum
yurtsever kişiler bu gruba davet yapıp
bu hareketi hareketlendirebilirler.
Buradan hareketle komiteler kurulup
ortağı
olduğumuz
Kıbrıs
Cumhuriyeti'nden
nasıl
yardım
alacağımızı ,neleri yapabileceğimizi
konuşup kararlar alabiliriz, hele de
ortada Anastasiadis'in daveti hala daha
geçerliliğini korurken.
Bu hareket son şansımız olabilir,
Godot'yu bekleyenler beklesin, ama
artık harekete geçme zamanı, on kişi,
yirmi kişi olsun ama yurtsever olsun.
Bir
hareketle
birşeyleri
başarabilmemiz hala daha mümkün,
mümkün ama şu an tek yolumuz bu,
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kapısını çalmak,
yurttaşıyız, Cumhuriyetimizin de
uluşlararası tanınmışlığı var, bize
yardımcı olmaya mecburdurlar!
En azından Karpaz'da yaşayan
Rumlar ve kuzeyde yaşayan Maronitlere
gösterilen ilgi ve yardım kadar olacağı
kesin.
Fazlasını bu cesareti göstermekle
kazanabiliriz!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...
ALINTI

BİZİM DUVAR

ARŞİV

KIBRIS’TA
İŞGAL YOK
“TUFAN” VAR
KISACA...
HAZMETTİLER!
CTP’li Sıla Usar, “Müdahaleler silsilesi
içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde
ciddi bir müdahaleyle Sayın Ersin Tatar
Cumhurbaşkanlığına yerleştirildi… Halk bu
müdahaleyi hazmetmiş değildir” dedi… Siz
hazmettiniz ama! Tatar’a cumhurbaşkanı
muamelesi yaptınız, gayri meşru
hükümetle protokol görüştünüz, meşru
hükümet muamelesi çektiniz, iyice
hazmettiniz!.. 22 Ocak’ta meclis damında
gezen faşistleri de hazmetmiştiniz…

Bizim Mandra
Hükümetin elektrik ve
akaryakıttan sonra, şu
sıralarda 230 TL gibi fahiş
bir fiyatı olan tüpgaza da
yeni bir zam yaparak 250
TL'ye çıkarma hazırlığı
içinde olduğu yolundaki
haberler, halkı bir kez daha
isyan noktasına getirir. Ne
var ki isyan noktasına gelen
halk bir türlü isyana
kalkışamaz! Bazı
vatandaşlar, "Halbuki ne
var efendi efendi
isyancığımızı yapsak
kıyamet mi kopar?" diyerek
imalı imalı tepkilerini dile
getirirler.

DİP NOT
31 Mayıs Sigara Bırakma Günü
nedeniyle açıklanan OECD
verilerine göre,15 yaş üstü
nüfusta sigara kullanım
oranında Türkiye birinci sırada.
Türkiye'yi Rusya ve Yunanistan
takip ediyor.

Gezi, unuttuğunuz bir türkünün, birden
dilinizin ucuna gelmesi gibi bir şeydir…
alnına yazılmış kara bir yazıdır faşizm.
Dünyanın bütün mürekkepleriyle, yalnızca
muktedirlerin kalemiyle yazılır. Alın yazısıyla hiçbir ilgisi yoktur.
Faili faşizm olan meçhullerin ülkesinde,
oğullarına mezar arayanların yaşadığı düzenin adıdır.
Çocuklarının, otuz yıl sonra bulunan
yanmış kemiklerine sevinenlerin ülkesidir
faşizm.
Yoksulluktur, kederdir. Dünyanın en ağır
hastalığıdır faşizm.
Faşizm, çok uzaklarda değildir. Sokağın
ortasında, evlerimizin içinde ya da hiç
çocuk olmamış bir takım adamların buz
gibi kalplerinde gezinir durur.
Faşizm güncel bir şeydir ve kapitalizmle
aynı soydan gelir.
Bitmek bilmeyen kârlar, komisyonlar,
akıl almaz hesaplardır. Bankaların, borsaların dilidir. Gevezedir, hastalıklı ekranlardan akıllarınıza hücum eder durmadan.
Maden ocağının önünde yan yana yatan
genç bedenlere yetmeyen tabutlardır. Kavun
deposuna doldurulan cesetlerdir. Nefes
alacak hava, bakacak gökyüzü, içecek
temiz su bırakmamaktır faşizm.
Faşizm sıraya girmektir. Hizaya gelmektir.
Mecburen selam vermektir. Başını önüne
eğmektir. Umudun bitmesi, iyiliğin yenilmesidir, üzerinde yürünmesinden bile korkulan meydanlardadır.
Ama zor oyunu bozar ve tarih hep zalimlerle mazlumların kavgasını yazar. Bu
yüzden “Gezi diye bir şey olur bir haziran
günü ve herkes anlamaya çalışır
olanları.”
(Bu yazı Ercan Kesal’ın Birgün’de
yayımlanan “Kimin işidir bu Gezi
meselesi?” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

VİRGÜL

Karikatür: cartoonmovemnt.com

MIŞ GİBİ DİRENİŞ

AKEL kadın örgütü POGO Genel Sekreteri
Koukouma ‘işgal altındaki bölge’ dedi ve CTP
tarafından susturuldu… Ancak başka şeyler de
söylüyor CTP’yi överek… ‘‘Kıbrıs Türk
toplumunun iç işlerine dışarıdan yapılan
müdahalelere karşı gösterdiğiniz direnişten dolayı
sizleri tebrik ediyoruz’’… Nerede oldu bu direniş?..
‘‘CTP’nin yoğun baskılarının ardından’’ açıklandığını
da söylüyor Protokolün. CTP, AKEL’e kendisini bir
‘direniş örgütü’ ve Ankara’nın muhatap aldığı bir yapı
olarak mı anlatıyor? İşgale karşı değil ama direniş
örgütüdür CTP, AKEL’in gözünde…

TC’NİN BİZE
UYGULADIĞI
İLAÇ
AMBARGOSU
NE OLACAK?

TARİH 1 Kasım 2021

Kimin işidir bu Gezi meselesi? Çok soruluyor bu soru. Kimin işidir; nedir bu
Gezi?
Gezi, bana kalırsa, “çocukların canının
erik istemesidir.”
Gezi, “epeydir unuttuğunuz bir türkünün,
birden dilinizin ucuna gelivermesi gibi bir
şeydir.” Hani olur ya, en olmadık yerde
birden mırıldanmaya başlarsınız keyifle.
Tutamazsınız kendinizi ve etraftan tuhaf
tuhaf bakarlar. Ama “hiç çiçek ve çocuk
olmamış adamlar” nerden bilsinler türkülerimizi?
Şöyle de söyleyebiliriz:
Gezi, “çok gitmek istediğiniz bir konser
için karaborsadan bilet aramaktır.” Vardır
ya öyle konserler. Yıllarca hayalini kurarsınız. Onca zaman beklemişsiniz, şimdi
gelmiştir, gidilmez mi?
Denizi sevenler için “Uzun ve terli bir
yaz gününün sonunda, koşarak denize girmek gibidir” desek! “Gezi, sahilde çıplak
ayakla yürümek” gibi bir şeydir sonuçta.
Ama nasıl bir mutluluktur o!
Hay Allah, aklıma geldi birden; balkonda
otururken tepenizde sallanan asmanın ucundan bir salkım üzüm koparıp yemek istersiniz ya bazen; hah! Gezi öyle bir şeydir.
Kimin işidir sahi Gezi?
Gezi, “üşüdükçe kendini yakan çocukların
işidir.” Tamam; en doğrusu bu galiba. Başkalarını yakmaktan başka bir şey bilmeyenler anlayamaz bunu.
Faşizm, “dayak yemektir serseri bir babadan ve karanlık bir odaya kapatılmaktır,
hakkını istemekte direttiğin zaman...”
Bu yüzden çocuklar çok kolay anlarlar
faşizmi. Faşizm, anlaşılması zor bir şey
değildir.
Çin malı gaz maskeleriyle, yerin yedi
kat dibine gönderilen Somalı madencilerin

‘‘Türkiye ile uyumlu
çalışma olmazsa hiçbir
şey başaramayız…’’
İzlem Gürçağ
(Sağlık Bakanı)

Geçtiğimiz
kurultayda
AKP’nin
engellemesiyle kazandığı başkanlık
elinden alınan ve yerine Ersan Saner
oturtulan Faiz Sucuoğlu bu kez de tüm
engelleme girişimlerine rağmen ipi
göğüsledi ve UBP’nin yeni başkanı oldu.

Gözden kaçmayanlar...

BEDEL

29 Ekim’de TC Elçiliğindeki cumhuriyet
resepsiyonuna bile davet edilmeyen,
başta Talat olmak üzere resepsiyon
kara listesine alınan CTP’liler kendini
Ankara’ya ispat etmeye çabalıyor…
CTP eski vekili Okan Dağlı TC’nin kara
listesine alınarak Türkiye’ye girişi
yasaklandı… Kim bilir o listede kaç
CTP’li var daha? Ancak bunu protesto
etmek için TC Elçiliği’nin önüne giden
BMBP adına KTAMS Başkanı ‘Bizim
TC Devleti ile hiçbir sorunumuz yok’
diyor… CTP, kendini Ankara’ya ispat
etme
çabasının
bedelini
Rum
kadınlara ödetti!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Tüm sorunların üstesinden
gelebilecek kudrette, kendi kaderini
kendisi tayin etmeye muktedir bir
KKTC'nin mümkün olduğuna
inanıyoruz…’’
Fuat Oktay (Erdoğan’ın Yardımcısı)
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Nidai Mesutoğlu

İTİBAR SENDROMU

TUTARSIZLIK
Ankara Ankara güzel Ankara, şarkısını
söyleye söyleye Lefkoşa’yı unuttu bunlar.
Unuttular ki aslında Kıbrıs’ın kuzeyi
Ankara’dan ayrı bir yer.
Burası yaseminleri ile süslenen tüten
bir yer.
Unuttular ki burası nüfusu ile yapısı
ile geleneği, göreneği ile ayrı bir oluşum.
Nedense şarkılarda, türkülerde, adetlerde, gelenek göreneklerde
Lefkoşa yerine hep Ankara
öne çıkmakta.
Nereden bakarsan bak tutarsızlık, diyeceğim de bu
biraz hafif kalır.
Anlatılmaz anlatmak istenenler.
Yaşananları yazacak roman da yok romancı da.
Edebiyat kurallarını aştılar gidiyorlar
ama nereye gittiklerini bilmeden0.
Gidilen yol da yalan durulan durak
da.
Beklene otobüsünün gelmediğini gözleri görmedi.
Görmemekte de ısrarları var.
Duymadı kulakları havadaki vızıltıyı.
Anlatıyor işte.
Anlamamakta da yoğun istekliler.
Ne diyor ilelebet yaşatmak için yemin
billah ettikleri KKTC’nin Başbakanı
Üstel giderken?
“Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC
vatandaşlarının refahı ve huzuru önceliği
ile yapılıyor.”
Bir ülkenin başbakanının dediği bu…
Gerçeği ise başka, benim işim, başka
yerden refah bulup getirmek…
Sonra ne diyor?
Halkımızın sorunları esastır ve çözüm
yeri KKTC Cumhuriyet Meclisi’dir.
Bunun ne kadarı doğru bilen var mı?
Ve en mühim sözü de, “biz, ev ödevimizi iyi çalışarak Ankara’ya geldik.”
Eh yani.
Ağzından çıkanları duyarsan benim
de söylediklerimi işit.
Ev ödevi verenler kimler?
Ve bu ev ödevleri nedir?
Sen bir ülkenin başındaysan, sana birileri ev ödevi verirse ve sen de bunu
pat diye çalıştım, iyi yaptım dersen…
Senin inisiyatifin, bağımsızlığın, geleceğe dair planların ve say sayabildiğin
kadar düşündüklerin…
Nerede kalır?
Artık karar verme zamanı geldi hatta
geçti.
Kuyruğu bir kere kaptırdın mı gerisi
kolay.
Daha fazla vatandaş yazmalısın diyen
ne amaçla demiştir.
Bunun cevabını bilmeli Üstel.
Daha fazla cami, ibadet denilirken ne
anlama geldiğini, geleceğe dair ne gibi
huzuru kapsadığını tahmin etmeli.
Günübirlik Ankara’ya gidip günü kurtarmak geleceği karanlığa sürükler.
Bugün borç, yardım, fikir, emir aldın
döndün, diyelim.
Yarının hesabını nasıl yapacaksın?
Nereden bakarsan bak tutarsızlık, diyeceğim de bu biraz tuhaf.

ANASTASİADİS AVRUPALI LİDERLERİ
MARAŞ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYOR
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “fırsatın boşa gitmesine izin
vermediği” ve dünden itibaren, Avrupa
Konseyinin Brüksel’deki toplantısı
çerçevesinde, Avrupalı liderleri bilgilendirmeye başladığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi “Maraş’la İlgili
Sözlü Girişimler- Başkan Yeni ve
Yasadışı Türk Eylemlerini Avrupalı Liderlerin Önüne Koyuyor” başlıklarıyla
yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in
kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştiği iddia
edilen yeni Türk eylemlerini
muhataplarının önüne koyduğunu, aynı
zamanda
geçtiğimiz
hafta
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği
mektupla “doruğa çıkan”; müzakerelerin
yeniden başlaması için harcadığı çabalarla
ilgili
bilgilendirmede
bulunduğunu yazdı.
Pelekanos
Haravgi gazetesine göre Rum
Hükümeti sözcüsü Marios Pelekanos
dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in
toplantı çerçevesinde Avrupalı liderlerin
önüne “Türk tarafının kapalı bölge
Maraş’taki yeni ve yasadışı eylemlerini,
genel olarak Türkiye’nin gerek Güney
Kıbrıs, gerekse Yunanistan karşısındaki
kabul edilemez ve kışkırtıcı tutumunu

aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili savunmaya devam ettiği revizyonist tezleri
koyduğunu” söyledi.
Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı
muhataplarından, meydan okumaların
sona ermesi ve Kıbrıs sorununun çözüm
yörüngesine geri dönmesinin önemini,
Ankara’ya vurgulamalarını istediğini
de söyledi.
Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı
liderleri,
geçtiğimiz
hafta
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği
mektup aracılığıyla, çıkmazın aşılması
konusunda Rum kesiminin gösterdiği
çabalarla
ilgili
sözlü
olarak
bilgilendirdiğini de ifade etti.
Pelekanos, Anastasiadis’in birkaç gün
önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM
Genel Sekreteri, garantör güçlerin liderleri, tüm Avrupalı liderler aynı zamanda Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu
başkanlarına gönderdiği mektuplarda,
“işgal
rejimi”
tarafından
gerçekleştirildiği iddia edilen yeni
yasadışı eylemler ve Rum kesiminin
çıkmazın aşılması için gösterdiği çabalar
dahil olmak üzere, Kıbrıs sorunuyla
ilgili konulara ayrıntılı bir şekilde atıfta
bulunduğunu da ekledi.

44 pozitif vakaya daha rastlandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 2 bin 160 Kovid-19 testi yapıldığını ve 44
pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vakaların 24’ü Lefkoşa, 12’si Girne, 5’i
Mağusa, ikisi Güzelyurt ve biri de İskele Bölgesi'nden.
Tedavisi devam eden toplam vaka sayısı 354 olarak açıklanırken, bunların beşi
Pandemi Merkezinde tedavi görüyor. Karantinada bulunan vaka sayısı ise 349.
Ülke genelinde dün 102 doz aşı yapıldığı da belirtildi.
Bugüne kadar toplam 7 milyon 17 bin 230 test yapıldı, toplam 95 bin 30 pozitif
vakaya rastlandı. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 94 bin 440, kaybedilen
hasta sayısı ise 238.

Merkez Bankası, kredi kartlarında
uygulanacak azami faiz oranlarını artırdı
Merkez Bankası, kredi kartlarında uygulanacak azami faiz oranlarını artırdı.
Merkez Bankasının dün yayınladığı duyuruya göre, TL işlemlerde azami aylık
akdi faiz oranı yüzde 1,99’a, azami aylık gecikme faiz oran ise yüzde 2,49’a
yükseltildi. Döviz cinsi işlemlerde ise, azami aylık akdi faiz oranı yüzde 0,93’e,
azami aylık gecikme faiz oran ise yüzde 1,43’e çıktı. Bu oranlar bugünden
itibaren geçerli olacak.

Gönyeli’de “Çocuk Şenliği” düzenleniyor
Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel
olarak düzenlediği “Gönyeli Belediyesi
Çocuk Şenliği” bugün başlıyor.
Gönyeli eski belediye hizmet binası
önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak
şenlik, Gönyeli Yalçın Park’ta devam
edecek.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, Gönyeli 13. Çocuk
Şenliği, Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl
Plümer Anaokulu, Gönyeli SAM, The

American Future College, Minik Dahiler,
Maya kids, Neşe Yuvam, 9 Eylül ilkokulu
ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu
Lefkoşa işbirliği ile gerçekleşecek.
4 Haziran’da düzenlenecek uçurtma
etkinliği de saat 17.00’de Belediye
Bulvarı’nda olacak.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Bisikletli Gönyeli 4. Halk Sürüşü” de aynı
gün, saat 16.30’da Belediye Bulvarı’nda
başlayacak.

İtibar sözcüğü Arapça kökeni olup
saygınlık duyulması anlamında
kullanılır. Zaman içerisinde insani
değerler kişinin itibar ölçüsünü ortaya
koymaktadır.
Eskiden zenginlerin mal ve mülkleri
fakirler tarafından itibar olarak
algılanırdı. Bir kahveye gelen köyün
zengini ona şekilde davranırlar ve ayağa
kalkarak saygıda bulunurlardı. Bu
davranış asında içten gelerek değil de
muhtaç olma duygusuyla yapılırdı. O
zengindir ve bir gün ona muhtaç olunursa gerekeni yapsın diye saygı
gösterme ihtiyacı duyulurdu.
Bu şekilde hürmet gören kişi de kendini itibarlı görür ve bunun her ortamda
gösterilmesini ister.
İtibar günümüzde insani değerlerle
ölçülür. Bu da insanın dürüst ve güvenilir
olması ile belirlenir. Borç para verilecek
kişiden de itibarlı birinin kefil olmasını
istemek işte bu yüzdendir.
Şirketlerin de markalaşması hep itibar
üzerindendir. Üretilen mal ve hizmetin
alınması ve alınan üründen memnun
kalınması şirkete olan güveni sağlar.
Tüketicinin güven duyması işletmenin
sattığı ürünlere talebi de artırır. Bu
şekilde oluşan güven ve sadakat piyasada işletmenin hem itibarını hem de
marka değerini artırır.
Toplum içinde itibar sahibi olmak
elbette ki insani değerlerle olasıdır. İyi
ahlak sahibi, dürüst, özü sözü bir ve
güvenilir olması toplumun değerlerine
uygundur. Böyle kişilerin saygınlık
görmesi işte bu yüzdendir.
Şimdi siyasilerde bir itibar sendromu
başladı . Oysa onların itibarlı da insani
değerleriyle ölçülür. Bulundukları
makamı kullanarak kendilerini “ çok
önemli kişi” olarak gösterme gayreti
içinde olmaları onlara itibar sağlamaz.
Ne giydikleri elbise, ne kullandıkları
arabalar, ne yazlık kışlık evler itibar
için yeterlidir. Hele de bunu gösteriş
ve sonradan görme bir acemilikle
yapıyorsanız alay konusu olursunuz.
Makam arabasının plakasına fors
koydurmak. Lüks arabanın arka
koltuğuna oturmak, arabadan inmek
veya binmek için şoförün kapıyı
açmasını beklemek itibar göstergesi
değildir. O günler çok geride kaldı.
Şimdi siyasilerde görülen bu itibar
hastalığına koruma polisleri ve bunların
sayıları da ekleniyor. Ne kadar çök
polis koruması varsa o kadar itibarlı
olduğunu sanma günümüzde sağlıklı
bir düşünce yapısı değil bir itibar sendromu yaşıyorsunuz demektir.
Saygınlık ve itibar istiyorsanız insani
değerlerinizi gözden geçiriniz.
Bulunduğunuz makamdan aldığınız
görevi layıkıyla yapıyor musunuz? Size
halkın vergileriyle ödenen maaşı
hakkediyor musunuz? Vekalet aldığınız
halkın haklarını ve yaşam kalitesini
artıracak olanaklar sağlıyor musunuz?
Toplumun tüm insanlarına karşı adalet
duygunuz eşit mi? haksızlığa karşı dik
duruyor ve haklının hakkını savunuyor
musunuz?
Bunların hiçbirini yapmıyorsanız bilin
ki be aldığınız maaşı hakkediyorsunuz
ne de saygın ve itibarlı bir kişi olursunuz.
Bir gün musalla taşında belki haklarını
size helal edecekler ama etmeyenlerin
çoğunlukta olacağını da bilmelisiniz.
Saygınlık ve itibar ağız tatlansın diye
bakkaldan bir okka şeker almaya benzemez.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

“PRESTİJ” İLE KAPRİL
Bir şeyi daha öğrendik!
Demek polis tarafından yakın koruma
“prestijli” bir uygulamaymış…
Yüce Meclisi’n, Değerli Başkanı Milliyetçi Z.
Töre Beyefendi öyle buyurmuş…
Yanlış anlamayın, Başkan Töre, birilerinden/bir
şeylerden korktuğundan değil ha; kendi deyimiyle
“prestij” sağlamak adına yakın koruma talep
ettiğini söylüyor…
Prestij önemli!
Biz siyasetçi olmadığımızdan bu işleri bilmiyor,
anlamıyoruz!
Bir siyasetçi için, yakın koruma
çok önemli olmalı…
Siyasetçi değilseniz, sorun yok!
***
Eskiden biliyorum, çok miktarda
nakit para taşıyorsanız eğer, o
durumda yine yakın korumaya
ihtiyacınız olabilirdi…
Para taşımak da, “prestijli”
olmalı…
Uzun yıllar önce, Polis Örgütü’nde görevliyken,
Türkiye’den uçakla para geleceğinde, polisten
koruma istendiğine şahit olduydum…
Üstelik o günlerde ortalıkta hırsız, uğursuz, yok
denecek kadar azdı!
Şimdilerde nasıldır, bilemiyorum…
Yıllar içinde bu coğrafyada yaşanan olayların
tümünü hatırlamak zor…
Aklıma gelen, iki üç olay:
-Kıbrıslı
dövizci
bir
tanıdığımızın
öldürülmesi…
-Merkez
Bankası’nın
para
aracının
soyulması…
-Otobüs terminalin yanındaki bir özel banka
müşterisinin uğradığı zarf içindeki paranın
sirkat edilmesi, gibi kriminal olayları
anımsıyorum…
***
İnsanlardaki parasızlık ve ekonomik durumun
feci şekilde olmasından dolayı, memleketteki
hırsızlıklar ve bazı kriminal olaylar aratacaktır
haliyle…
Bu feci ekonomi, başta toplum sağlığı olmak
üzere, sosyal hayattaki birçok alanda yaşanacak
olumsuzluklara, istenmeyen gelişmelere paralel
olarak, yaşam kalitesinin düşmesine de, neden
olacaktır!
Yaşam kalitesinin, çoktan düştüğünü
söyleyenler var aramızda…
Pazartesi gün, değerli bir hekimimiz, kişisel
“Facebook” hesabından aynen şöyle bir ileti
paylaştı:
“Market çıkışları ve Benzin istasyonlarında
Tansiyon ölçüm cihazı ve tansiyon düşürücü
dilaltı hapı bulundurulmalı.
Markette önümde ödeme yapan kadıncağız
ansızın kıpkırmızı oldu. Tansiyon 190/100
mmHg. Çantada her ihtimale karşı kapril
taşıyorum hemen çiğnettik. Allah hepimizin
yardımcısı olsun…”
***
Uzman görüşü her daim ağır basar, hele
önünüzde canlı bir örnek yaşanınca neyin ne
olduğu, çok daha kolay anlaşılır!
Yaz sıcaklarının başlaması da önemli bir
etkendir, diyor uzmanlar…
Ancak işin esası, her saat zamlanan fiyatlar TL’nin değer kaybı- neticesinde, kasiyere
ödenecek miktarın astronomik bir seviyeye
sıçradığını gören yurttaşın, tansiyonu da haliyle
yükseklere fırlamış olacaktır!
Biz de, “Allah hepimizin yardımcısı olsun…”
demek durumundayız…
Ondan önce, yapılacak çok şey var aslında, ama
kiim yapacak?
Bir tanesi ki, en önemlisidir; acilen Kıbrıs
sorununun çözümüdür!
Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in önerdiği,
Güven Yaratıcı Önlemlerin kabulüyle görünür
bir rahatlama hemen yaşanmaya başlayabilir!
Bizim gibi sıradan insanların aklını kurcalayan
binbir soru var…
Bu ekonomik şartlarda, önümüzdeki süreçte, bu
pahalılıkta, bu memlekette nasıl dayanacağız,
insan düşünmeden edemiyor…
Çok önemli bir mesele…
Acaba bu işler, daha nereye kadar gidecek?!
Gene gonuşuruk buraşda.

GREKO BURNU’NDA 62, BAF’TA DA
30 MÜLTECİ DAHA TESPİT EDİLDİ
Greko Burnu’nda pazar günü, iki saat
içerisinde iki ayrı ahşap tekneyle 62
Suriyeli mültecinin daha tespit edildiği
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Liman
Polisi’nin ilk tekneyi saat 15.30’da
Greko Burnu’nun 14 deniz mili açığında
tespit ederek durdurduğunu ve bu
teknede 19’u erkek, 3’ü kadın ve 4’ü
çocuk olmak üzere 26 kişinin
bulunduğunu yazdı.
Gazete, diğer teknenin de aynı
bölgede, 17.30’da tespit edildiğini ve
bu teknede de 26’sı erkek, 3’ü kadın
ve 7’si çocuk olmak üzere 36 kişinin
bulunduğunu kaydetti.
Haberde, Ayia Napa marinasına
götürülen mültecilerin, burada verdikleri
ifadede Suriye’den geldiklerini ve
gelebilmek için kişi başı 1000 Euro
ödediklerini söyledikleri ifade edilirken,

polisin tekneleri kullanan 5 kişiyi
gözaltına aldığı belirtildi.
-Baf’ta Antalya’dan geldiği iddia
edilen 30 mülteci yakalandı
Gazete, bir diğer haberinde ise, Antalya’dan tekneyle geldiği iddia edilen
30 mültecinin Baf’ın “Ayios Yeorgios
Pegias” (Peyia) köyünde yakalandığını
yazdı.
Olayın Pazartesi sabahı saat 05.30’da,
bir vatandaşın mültecilerin Lara sahilinde
dolaştıklarını
görüp
ihbarda
bulunmasıyla polisin bilgisine geldiğini
kaydeden gazete, polisin bölgede arama
başlattığını ve Peyia’da mültecileri tespit
ettiğini belirtti.
Gazete, mültecilerin 3 gün boyunca
Türk tacirler tarafından Güney Kıbrıs’a
götürülmek üzere Antalya Limanı’nda
beklediklerini ve kişi başı 3 bin dolar
ödediklerini iddia etti.

"Şirinevler Ayermola Eko Gün"
Şirinevler köyünde "Şirinevler Ayermola Eko Gün" düzenleniyor.
Şirinevler Muhtarlığı ile Dikmen
Belediyesi'nin iş birliğinde ilk kez
düzenlenecek ve geleneksel olması planlanan eko gün, 12 Haziran Pazar günü
yapılacak.
Etkinlik, saat 11.00’de Dikmen
Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve
Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli'nin
yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Konuşmaların ardından, Dikmen
Belediyesi halk dansları ekibi, Yakın
Doğu Üniversitesi Latin Dans Grubu
ve Lefkoşa Jimnastik Federasyonu
tarafından gösteriler sunulacak.
Ayrıca, gün boyu yüz boyama etkinliği
yapılacak. Çocukların eğlenceli vakit
geçirmelerini sağlamak amacıyla da
çocuk oyun alanı kurulacak ve bu alanda
“çocuk mani atışmaları” gösterisi ve

çeşitli yarışmalar yapılacak.
“Gardaşar” müzik grubu ve “Zeki
Karahanoğlu” saat 18.00-22.00 arasında
katılımcılara kesintisiz konserler
sunacak.
Saat 22.00’e de tamamlanacak etkinlikte, stantlar kurulacak; köy ve bölge
halkının kendi ürettikleri ürünlerin satışı
yapılacak.
Köy Muhtarı Serkan Pilli, Şirinevler
Ayermola Eko Gün'ün ilk kez
yapılacağını ve bölge halkına hizmet
etmekten dolayı heyecanlı olduklarını
kaydetti.
Ülkenin zor günlerden geçtiğine ve
insanların ekonomik sıkıntılar yaşadığı
bu günlerde bölge halkının kendi ürettiklerini satarak bir nebze olsun nefes
almalarını sağlamak istediklerine
değinen Pilli, etkinliğe tüm halkı davet
etti.

Sosyal Medya
Tema Irkad

KOŞTUR DA
TEMİZLEYİN
Siyasette terminoloji yaratmak bilhassa Kıbrıs konusuna değinince
Rum ve Türklerin aynı söylem
birlikteliğinde bulunmak anlamı
güdüyor..
Bir kere Rum tarafının Kuzey ile
ilgili bakış açısı adanın bütününe
yönelik ve Kuzeyin Türkiye’nin
işgali altında olduğu gerçeğine
dayanıyor.
Tamam mevcut statüko Kuzey ve
Güney ayrıştırmasını mecburi kılıyor
ama bu sadece Rumların gerçeği
dillendirmesi değil ki..
Kıbrıs Kıbrıslıların bölünmez
vatanıdır..
İŞGAL'in MEDAZORİ yarattığı
ve adına KKTC denilen ucube yapı
sadece sözde kalmış gayrı yasal bir
oluşumdur...
Kuzeyde siyasette yer almış siyasi
yapılanmalar ise işgali meşru gösteren
maşalardır.
Dolayısıyladır ki işgali dillendirirse
ya da kabul eder de hala daha kendini
KKTC’nin bir varlığı imiş gibi göstermeye çalışırsa sadece kuzeydeki sol
kesim ile değil Güneyin ister sol isterse de sağ partileri tarafından hem
ayrıştırılacak hem de değersiz
kılınacaktır...
Kıbrıslıtürk toplumun protokollerle
baskı altına alındığını yok edilmeye
çalışıldığını açıkça söyleyen CTP iş
gelip de bunun hangi nedene
dayandığını aleni bir şekilde
dillendirildiği ortamlarda maalesef
kendini yıpratıcı bir karşı duruş
sergiliyor...
Hayır yanlış anlaşılmasın CTP
işgalinin varlığını kabul ediyor ama
bunu açık ve seçik dillendirmekten
çekiniyor onu diyorum ben...
Ve terminoloji konusu gündeme
düştü...
Yahu hangi Kıbrıslırum siyasetçisi
sizinle oturup söylemlerinde işgali
çıkartarak ya da katmayarak ortak
bir görüş sağlayabilir ki..
Be kardeşim eğer gerçeğin
suratınıza vurmasından korkuyorsanız
toplantılarınıza aykırı görüş taşıyan
siyasetçileri çağırmayacaksınız.
Hade bakayım şimdi koştur da
temizleyin....

Sosyal Medya
Derman Saraçoğlu

KIBRIS TÜRK’TÜR
TÜRK KALACAK!

Gezi Treni ile şehir turu keyfi
Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla,
Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret ederek, kurumdaki çocuklara
balon ve hediyeler dağıttı, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Gezi Treni ile mini
bir şehir turu keyfi yaşattırdı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Genel Müdür Murat
Küçüközdemir başkanlığındaki ziyarette kurumun faaliyetleri ve projeleriyle
ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Yetkililer, tüm çocukların 1 Haziran Dünya
Çocuk Günü’nü kutladı.
İçerisinde çocukların yer aldığı projelerin kurum için özel olduğunu belirten
Küçüközdemir, çocukların gelişim süreçlerinin önemine dikkat çekti ve bunun
ileriki yaşlar için hayatlarını nasıl şekillendirecekleri konusunda kıymetli
olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Serkan
Ceyran ve İdari Koordinatörü Ali Birsen de Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyaretinden
ötürü teşekkür etti.

Nasıl olur da, Türkiye'de
TÜRKİYELİLİK anlamlı olur, egemenlerin ''Türkiye Türklerindir'' ırkçı
faşist yaklaşımına karşı, solun önemli
bir değeri halini alır da, Kıbrıs'ta
KIBRISLILIK anlamsız olur ve tümden değersizleştirilmeye çalışılır?
Böyle bir bakış en hafif değişle
tuhaftır.
Böylesi bir bakış, milliyetçiliğin
''Şeytani tütsüsünden'' içmiş, özünde
STATÜKODAN beslenen bir bakıştır.
İster sağ adına, ister sol adına
dillendirilmiş olsun.
Hele de dillendirmesi Kıbrıs'ta
yapılıyorsa.
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Günün Manisi - Emine Hür

Şeref kayıp, mahcup ar
Meyhaneler oldu bar
Çok kişiler bilmez ki
Eşeğin "sıpası" var

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

SİNCAN’DAN
EDİRNE’YE
HASBIHAL-NAME
İdris BALUKEN
Dipnot Yayınları

"Sınırsız güç kafasız
bir insanı felâkete
sürükler."
Guizot

Girne’de çocuk atölyeleri başlıyor
Girne Belediyesi’nin her yıl yaz tatillerinde
4-12 yaş arası çocuklar için düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri bu yıl da 16 Haziran-26
Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,
çocuklar, plaj oyunlarından, spor aktivitelerine,
piknik, barınak ziyareti, kuş yuvası boyama
gibi doğa etkinliklerine, kültür gezisinden,
bilim atölyesine ve çeşitli sanatsal aktiviteyle
dolu dolu bir yaz geçirecek.
Etkinliklere kayıt ve bilgi için, mesai saatlerinde 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 08
numaralı telefonlar aranabilecek.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri
Misli Kadıoğlu, yedi yıl önce beş atölye ile
başlayan Yaz Tatili Çocuk Atölyelerinin, bu
yıl yirmi atölye ve etkinlikle hazırlandığını

ifade ederek, bölgedeki tüm çocukların
sosyalleşmeleri, yeni arkadaşlar tanıyıp, yeni
hobiler kazanmalarına, yeteneklerini
keşfetmelerine olanak sağlayacağını ifade
etti.
Kadıoğlu, kültür mozaiğinin yaşandığı
kentte etnik köken, din, gelir, cinsiyet ya da
engellilik gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların da bir araya gelerek,
saygı, sevgi ve uyum içerisinde yaşamalarına
katkı sağlamayı istediklerini ifade etti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
çeşitli kurslar ve eğitimlere katılarak çocukların
yaz tatillerini hem eğlenceli hem de eğitici
aktivitelerle geçirmelerinin önemine işaret
ederek, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu
günlerde tüm çocuklar için eşit olanaklar

sağlanmasının bu dönemde çok daha büyük
önem taşıdığını söyledi.
Belediye tarafından ücretsiz olarak sunulan
bu hizmetlerden tüm çocukların yararlanmasını
istediklerini ifade eden Güngördü, “Gelecek
nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi
koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı
olmaları bizim için çok önemlidir.
Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini
her zaman destekliyoruz” dedi.
Güngördü, bu tür faaliyetlerle çocukların
başta insan haklarına, sosyal konulara ve
sosyal çevrelerine, hayvanlara, doğaya duyarlı,
sorumlu bireyler olmalarına katkı
sağlayacağına inancını belirterek, etkinliklere
katkı koyacak eğitmenlere ve belediye personeline teşekkür etti.

Devlet Tiyatroları tiyatro sezonunu kapattı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, tiyatro sezonunu "Gocasını Bişiren
Kadın" ile kapattı.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları adına yayımlanan bildiriye göre,
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 2021-2022 tiyatro sezonunda Özlem
Özkaram'ın yönetmeliğinde 30 adet radyo tiyatrosu, Mehmet
Samer'in yönetmenliğinde bir çocuk filmi (Yağ Yağ Yağmur), konuk
yönetmen Ebru Nil Aydın yönetiminde bir komedi oyunu (Bavul) ve
Cevahir Caşgir'in yönetmenliğinde Gocasını Bişiren Gadın oyununu

DÜN

tiyatro seyirci ve dinleyicileri ile buluşturdu.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sezonu, Debbie Issit’in yazdığı
Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği ve iki sezon boyunca sahnelenen
Gocasını Bişiren Gadın oyunu ile dün akşam (30 Mayıs Pazartesi)
Mağusa'da kapattı.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürü İdris Demiröz, yeni sezona
Bavul oyunu ile başlanacağını, yeni proje çalışmalarına da ağustos
ayında başlanacağını duyurdu.

ARAZİ ARANIYOR
Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

Geçitköy bölgesinde bahçe olmaya elverişli (halen bahçe) 26
dönüm Türk tapulu tarla satılıktır.

Tel:0533 8642166

DOLAR
Alış Satış

16.35 16.46

EURO
Alış Satış

17.50

17.67

S.T.G.
Alış Satış

20.61 20.78

Zeki Ali
"Gülüm kokusuyla" adlı
şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Deniz Çorba Eczanesi
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent
Lefkoşa
Tel:2237272
Öztekiner eczanesi
Şht .Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C
Öztekiner Apt.Yenişehir
Tel:2280508
Yusuf Tandoğan Eczanesi (Lefkoşa)
Mehmet Akif Cad. HacıAli
Apt.Dereboyu Lefkoşa
Tel:2272350
GİRNE
Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
Tel:8213434
Erdoğan Özikiz Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Dük.
No:160/3 Starlux Sinema yanı
Karaoğlanoğlu Girne
Tel:05488228917
Meliz 2 Eczanesi
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar
Çarşısı 4 C Girne
Tel:05338622882
MAĞUSA
Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
Tel:3656939
Mağusa Eczanesi
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port
Residance No: 2
Tel:3651920
GÜZELYURT
Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
Tel:7142316
LEFKE
Altıncı Eczanesi
ŞhT. Nejdet Levent
Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
Tel:05488891707
İSKELE
Selin Eczanesi
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5
İskele
Tel:3712856

Acil Telefon
Numaraları

SATILIK TARLA

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Coğrafyayı onlar bölüştü
tarihi onlar miras yaptı
tel örgülü saraylarına

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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KTGB’nin düzenlediği toplantıda gazeteciler 3 yasada yapılmak istenen değişiklikleri değerlendirdi

“İfade ve fikir özgürlüğüne aykırı”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
(KTGB) Ceza Yasası, Müfsidane
Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması
Yasası’nda
yapılmak
istenen
değişiklikler konusunda dün akşam
medya kurumlarının, Medya Etik Kurulu’nun ve Basın-Sen temsilcilerinin
katılımıyla toplantı düzenledi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre

Sosyal Medya
Halil Karapaşaoğlu

HERKESE ‘KIBRISLI
TÜRK’ DEMEK!
Türkiye kökenli Kıbrıslı Türk... Niye
Türkiyeli bir Arap, Kürt, Çerkez, Zaza,
Laz Kıbrıslı Türk olsun ki? Bu etnik
grupların Türkiye’deki çilesi bitmedi
mi de bir de burada onları
Türkleştirmeye çalışıyoruz? Ya da neden
Türkiye'den buraya gelen insanların
hepsini Türk olarak görüyoruz? Mesela
bir Kürt burada da Kürt olamaz mı?
Hintli, Pakistanlı, İrlandalı, İngiliz,
Taylandlı, Vietnamlı işçiler ne olacak?
Neden buradaki işçi hakları Türkiye'den
getirilen Türkler üzerinden tartışılıyor
sadece? Anti kolonyal söylem içinde
herkesin istediği gibi varolabileceği
alanlar olmalı. Bir Hintli bir Kürt Türk
olmak zorunda değil. Sömürgecinin
İdeolojik
araçları
herkesi
Müslümanlaştırmak
herkesi
Türkleştirmek istiyor. Onun parçası
olmayın! Herkes kendi etnik kimliğiyle
var olabilmeli... Kıbrıslı Türkler veya
Kıbrıslılar da kendileri olarak yaşam
hakkına sahiptir. İnsanlar kendilerini
nasıl tarif ederlerse odurlar. Bizim onları
kategorize etmemize gerek yok. Bir
insanın insan haklarından eğitim ve
sağlık hakkından yararlanması için
vatandaş olmasına da gerek yok.
Vatandaş olmasını beklemesine de gerek
yok. Ne isterseniz olun. İnsanların insan
haklarından yararlanması için vatandaş
olmalarını savunmak sizi başka noktaya
taşır? Sömürgeciyle yolunuz kesişir.
İnsanların hepsini Kıbrıslı Türk görmek
sizi başka noktaya taşır. Sömürgeciyle
yollarınız gene kesişir. Burada TC
sömürge
valiliğinin
kurduğu
hegemonyayı tartışmaktan kaçamazsınız.
TC sömürge yönetiminin işgal
topraklarındaki Türkleştirme ve
Müslümanlaştırma
politikalarını
tartışmaktan kaçamazsınız. "Türkiye
kökenli" söylemini belki yanlış
hatırlıyorum ama ilk kez Erhan
Arıklı'dan duymuştum. Bu söylem çok
sorunlu bir söylem. Özellikle kimlik
politikalarına karşı olduğunuzu
söylerken bakmışsınız yeni bir kimlik
politikası üreten bir araç haline
dönüşmüşsünüz. Kimlik politikalarından
korkmayın. Kimlik politikalarıyla ekonomi politikalarını birleştirin. Bugün isteseniz de Kürt, Filistin, Katalan problemini yok sayamazsınız. Queerleri,
veganları yok sayamazsınız… Önemli
olan kimlik politikalarıyla ekonomi
politikalarını birleştirebilmek. Yok
saymayın var olabilmeleri için özgür
alanlar yaratın. Anti-kolonyal söylemde
birleşen direnişçilerin problemi budur.
Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı olarak
yaşamak istiyorlar. Bunu ne onlara ne
de diğer etnik gruplara çok görmeyin.

birlik, Ceza Yasası, Müfsidane
Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve
Hayatın Gizli Alanının Korunması
Yasası’nda
yapılmak
istenen
değişikliklerle
ilgili
medya
kurumlarının temsilcileriyle görüş
alışverişinde bulundu ve ortak noktada
birleşti.
KTGB lokalinde yer alan toplantıda,
KTGB Başkanı Emin Akkor, halen

yürürlükteki yasaların ilgili maddeleri
ile yapılmak istenen değişiklikleri
gösteren bir sunum yaptı.
Genel olarak ifade ve fikir
özgürlüğüne
aykırı
bulunan
değişikliklerin tartışıldığı toplantıda
söz alan gazeteciler, görüşlerini ve
kaygılarını ifade ederek KTGB’nin
izlemesi gereken yol yol haritasına
dair düşüncelerini de ortaya koydu.

Altuğra: Kabinede kadınların
da olması elbette önemli

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,
“Kabinede kadınların da olması elbette
önemli. Buralarda karar alınırken sadece
erkek gözüyle bakılarak karar alınması,
bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor”
ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Koronavirüs salgınıyla ile ilgili gevşetilen ve
devam eden önlemler, sağlık alanında atılacak
adımlar ve Türkiye ile sağlık konusunda iş
birliğine ilişkin AA muhabirine
değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlık görevine başlamasının ardından
ilk röportajını AA'ya verdiğini kaydeden
Altuğra, sağlık bakanlığının en yoğun
bakanlıklardan biri olduğunu ve hayati önem
taşıdığını söyledi.
Altuğra, sağlık sisteminde aşılması gereken
birçok sorun olduğunu dile getirerek, sorumluluk bilinciyle bunları gidermek için
ekip arkadaşlarıyla uğraş vereceklerini ifade
etti.
Sağlıkta bir yol haritası belirlediklerini,
uzun ve kısa vadeli hedefler koyduklarının
altını çizen Altuğra, sorunların çözülmesi
noktasında bazı adımlar atmaya
başladıklarına değindi.
Altuğra, "Yıllardır kronikleşen sorunları
görmezden
gelmeyeceğiz.
Paniğe
kapılmadan, strese girmeden bu sorunları
çözeceğiz. Çözmek için adımlarımızı attık,
bu hafta da bazı sonuçlar basına
yansıyacaktır." dedi.
Salgın sürecinin global bir sağlık sorunu
olarak tüm dünyayı etkilediğini, dünyada
olduğu gibi KKTC'de de bunun aşılması
için ciddi emekler verildiğini belirten Altuğra,
"Bugün pandemide başarılı noktaya geldiysek, anavatan Türkiye'nin desteğinden
dolayıdır. (Salgın sürecinde) Yaklaşık 45
günde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin
inşa edilmesi ve hayata geçirilmesi bunun
en somut örneğidir. Türkiye'nin aşılama
sürecinde ciddi desteği devam etmektedir.
Araç-gereç temini, PCR ve antijen testlerinin
uygulanmasında Türkiye'nin katkısı oldu,
olmaya devam ediyor. Sağlık personelinden
temizlik personeline kadar her birey 7/24
ciddi emek vermiştir, bu emekler de
yadsınamaz." diye konuştu.
Altuğra, ülke olarak başarılı bir salgın
süreci geçirdiklerini ve bunun sonuna geldiklerini söyledi.
"KAPALI ALANLARDA MASKE
KULLANIMI MECBURİ DEĞİLDİR"
Aşılanmanın hayata geçmesi, halkın da
maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uyulmasının salgın sürecinin hafiflemesinde
etkili olduğunu vurgulayan Altuğra, güncel
istatistiki verilere göre, KKTC'de vaka ve
hasta sayılarının bir hayli azaldığını ifade
etti.
Altuğra, salgın tedbirlerine ilişkin şunları
kaydetti:
"Kapalı alanlarda maske kullanımı mecburi
değildir, bu kural gevşetildi. Bünyesinde
göğüs hastalığı taşıyan, bağışıklığı düşük
olan ve kronik hastalığı olanların maske

kullanma zorunluluğu var. Kendi sağlıklarını
ve karşı tarafın sağlığını korumak adına bu
çok önemli. Kapalı alanlara girişlerde PCR
ve antijen testlerinin zorunluluğu da kaldırıldı.
İsteyen bu testleri yaptırabilir."

“TÜRKİYE İLE UYUMLU
ÇALIŞMA OLMAZSA HİÇBİR ŞEY
BAŞARAMAYIZ”
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan
2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü'nde
sağlık alanına da geniş yer verildiğini
hatırlatan Altuğra, "Türkiye ile uyumlu
çalışma olmazsa hiçbir şey başaramayız.
Bu uyumlu çalışma, mantıklı ve halka
yönelik doğru hizmetlerin gitmesidir. Hedeflerimizde hastanelerin inşası, donanımı ve
hizmete geçirilmesi var." dedi.
Altuğra, Türkiye'nin de desteğiyle, Girne
Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi'nin
donanımlarıyla birlikte tamamlanmasının
yanı sıra Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin
temelinin atılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Girne ve Güzelyurt'taki hastanelerin
hizmete geçirilmesinin sağlık alanında ülkeye
çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan
Altuğra, bu iki hastanenin Lefkoşa Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ve sağlık
çalışanlarının yükünü de önemli derecede
azaltacağına işaret etti.
Altuğra, salgın sürecinde Türkiye
tarafından yaptırılan Lefkoşa Acil Durum
Hastanesi'nin kullanılmaya devam edeceğini,
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin bazı servislerinin, tam teşekküllü
olan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne
taşınmaya başladığını belirtti.
Kovid-19'a karşı aşılamanın devam ettiğini
de vurgulayan Altuğra, halka hatırlatma
dozlarını, hiç aşı olmamış kişilere ise aşı
yaptırmaları çağrısında bulundu.
"KABİNEDE KADINLARIN DA
OLMASI ELBETTE ÖNEMLİ"
Altuğra, "KKTC'de bugüne dek toplam
yapılan aşı sayısının 858 bin. En az bir doz
aşı yapan kişi sayısı 301 bin, aşı serisini
tamamlayan kişi sayısı 313 bin, 3. doz
aşısını uygulayan 185 bin, 4. dozu yapan
kişi sayısı 83 bin ve 5. doz aşısını yaptıran
kişi sayısı 11 bin. Aşılama süreci devam
ediyor, aşılama son bulmamıştır." dedi.
Bakan Altuğra, kabinedeki tek kadın bakan
olması ve bu konuyla ilgiliyle ne hissettiğine
ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:
"Kabinede kadınların da olması elbette
önemli. Buralarda karar alınırken sadece
erkek gözüyle bakılarak karar alınması, bazı
durumlarda yetersiz kalabiliyor. Kadına
yönelik kararlar ve hayata geçirilmesi hedeflenen icraatlar var, işte tam da bu noktada
kadın gözüyle de bakılarak karar alınması,
çok daha sürdürebilir ve sonuç odaklı
icraatların hayata geçirilmesinde önemli.
Hem bir anne hem de kadın olarak karar
vermek icraat manasında önemli. Kabinede
bir kadın olarak yer almamın, icraatlara
daha sonuç odaklı katkıda bulunacağına
inanıyorum."

SALVESTER BOOTA
ARANIYOR
Lefkoşa'da sakin 33 yaşındaki
Salvester Boota'nın bir süredir
kayıp olduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Boota’nın 28
Mayıs’ta çalıştığı iş yerinden
ayrıldığı ve kendisine bir daha
ulaşılamadı.
Polisin olayla ilgili soruşturması
sürüyor.

RESMİ EVRAK
SAHTELEME
Alayköy’de O.T. (E-28), bir tır aracın
KKTC’den çıkış yapmasını
sağlamak için ilgili daire adına daha
önceden düzenlenmiş tahsilat
makbuzunun tarih bölümünde
değişiklik yaparak, sahtelemekten
tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA DARP VE
SOYGUN
Gazimağusa’da iki şahıs, aralarında
yaşanan tartışma sonucu Taha
Khaled Kavajah’ın (E-26) yüzüne
vurup, ciddi şekilde darp etti ve 7
bin TL nakit parayı zorla aldı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen soruşturma
sonucunda meselede zanlı olarak
görülen Z.Z.O.A.(E-22) ve
F.Z.O.A.(E-20) dün tespit edilerek,
tutuklandı.

GÜZELYURT’TA TRAFİK
KAZASI
Güzelyurt’ta meydana gelen trafik
kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü
olduğu tespit edilen sürücü ise
tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre, Güzelyurt'ta önceki
gece 23.30 sıralarında Özden Can
Altınkaya (E-21) yönetimindeki KP
677 plakalı araçla aşırı süratli ve
dikkatsizce seyrettiği sırada
direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce park halindeki Kemal Özikiz’e
ait SE 632 plakalı araca, ardından
Çelebi Ilık’a ait ikametgahın bahçe
kapısına ve 3 çöp bidonuna çarpan
Altınkaya yönetimindeki araç,
duramayarak yoluna devam etti ve
Üner Güreşcioğlu’na ait
ikametgahın bahçe kapısına ve
bahçeyi çevreleyen beton duvarla
kaldırıma çarptı.
Kaza sonucu yaralanan KP 677
plakalı araçta yolcu olarak bulunan
İlayda Delibaş (K-21) ve Zeynep
Seçil (K-22), ambulansla
kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
yapılan tedavilerinin ardından
taburcu oldu.
Alkollü olduğu tespit edilen KP 677
plakalı araç sürücüsü Özden Can
Altınkaya ise tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK
YILAN SOKMASI
SEBEBİYLE YOĞUN
BAKIMDA
Güney Kıbrıs’ta 11 yaşındaki bir
çocuk, zehirli yılan sokması
sebebiyle hastanenin yoğun bakım
servisinde tedavi altına alındı.
Alithia ve diğer gazeteler,
Limasol’daki evinin avlusunda oyun
oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun,
muhtemelen Kıbrıs’ta “Gufi” olarak
bilinen zehirli yılan tarafından
sokulduğu, çocuğun panzehir
almasının ardından yoğun bakımda
tedavisinin sürdüğünü yazdı.
Haberde, Cumartesi günü meydana
glen olayın ardından çocuğun
durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
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LEFKOŞA’DA YANGIN
Lefkoşa'da dün öğlen saat 14.00
sıralarında Şht. Mustafa Ahmet
Ruso Caddesi üzerinde, Brthold
Appiah'ın kalmakta olduğu dairenin
mutfak kısmında, ocak üzerinde
unutulan ve içinde yağ bulunan
tavanın alev alması sonucu yangın
çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken, yangın sonucu,
gazocağı, davlumbaz, mutfak
dolapları, stor perde ve klima iç
ünitesi yanarak zarar gördü,
duvarlar ve tavan islendi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın
sürdüğünü kaydetti.

HASPOLAT'TA ARITMA
TESİSİ YAKINLARINDA
YANGIN

Fuat Oktay: Anlaşmanın içerisindeki bazı
unsurlar art niyetli bir şekilde sorgulanıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği
Anlaşması'na yönelik eleştirilere işaret
ederek, "Anlaşmanın içerisindeki bazı
unsurlar art niyetli bir şekilde
sorgulanıyor" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte
ortak bir basın açıklaması yaptı.
Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen
projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki
gelişmelerin ele alındığını belirterek, bölgede
ve dünyada yaşanan dönüşümler ile küresel
ekonomide devam eden artçı sarsıntılar ve
oluşan fırsatların birlikte değerlendirildiğini
aktardı.
Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türkü odaklı bir
perspektifle yapılması gereken reformların
ve yapısal revizelerin masaya yatırıldığını
ifade eden Oktay, KKTC'nin istikrar içinde
kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla
güçlendirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.
Herkesin, değer üreten ve kendi kendine
yeten bir KKTC ekonomisi istediğinin altını
çizen Oktay, şöyle devam etti:
"Hepimiz, yarının kısa vadeli planlarının
değil, orta ve uzun vadeli büyük hedeflerin
konuşulduğu, sürdürülebilir yapıda bir Kuzey
Kıbrıs istiyoruz. Tıkanan, kilitlenen, çözüm
üretmekten uzak karar alma mekanizmaları
yerine, esnek ve dinamik bir KKTC vizyonunda hemfikiriz. Hepsinden önemlisi,
tüm sorunların üstesinden gelebilecek kudrette, kendi kaderini kendisi tayin etmeye
muktedir bir KKTC'nin mümkün olduğuna
inanıyoruz. Bu doğrultuda 2001 yılından
bu yana ülkemizden KKTC'ye yapılan
ekonomik ve mali yardımlar, ortak bir
çalışmanın ürünü olan ikili anlaşmalarla
düzenlenmektedir."
“2 MOBİL TREYLER ELEKTRİK
SANTRALİ KKTC’YE
GÖNDERİLECEK”
Oktay, 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği
Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak,
protokol kapsamında, 4 milyar 250 milyon
lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.
Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40
milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı
aldıklarını kaydeden Oktay, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Önceki dönemden KKTC turizm sektörü
teşvik ödemesinin sürecini de başlatıyoruz.
KKTC'de okulların teknik teçhizat, donanım

Haspolat'ta arıtma tesisi doğu
kısmındaki arazide dün meydana
gelen yangın sonucu, 13 dönüm
kuru ot, 5 dönüm biçilmiş arpa
kalemi, sulama boruları ve
aparatlarıyla elektrik kabloları
yanarak zarar gördü.
Polisin açıklamasına göre, saat
14.00 sıralarında meydana gelen
yangın itfaiye ekipleri ile
Degirmenlik Belediyesi'ne ait su
tankeri tarafından söndürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

ERDEMLİ, YILDIRIM VE
LEFKE’DE YANGIN

ve tefrişi, Mesarya tarımsal sulama projesi,
Lefkoşa 500 Yataklı Devlet Hastanesi ve
yapımı devam eden Yeni Girne Hastanesi,
Belediyeler ve Köylerin Altyapılarına Katkı
Projeleri, Turizm-Sanayi ve Tarım Sektörü
Hibe Programları, Cumhurbaşkanlığı ve
Cumhuriyet Meclisi Binaları Projesi, Dijital
KKTC ve veri merkezi gibi projeler, anlaşma
çerçevesinde devam etmektedir. İş birliği
protokolünün yegane amacı, KKTC'nin her
alanda yapısal olarak güçlendirilmesi ve
kendi kendine yetebilmesi için gerekli
koşulların oluşturulmasıdır."
"ANLAŞMA ÜZERİNDEN
KKTC'DE SUNİ BİR GÜNDEM
OLUŞTURULUYOR"
Fuat Oktay, anlaşmanın içerisinden bazı
unsurların cımbızlandığı ve art niyetle
sorgulandığına vurgu yaparak,"Ne yazık ki
bu anlaşma üzerinden KKTC'de suni bir
gündem oluşturulduğu görülüyor." dedi.
Tüm bu karalama kampanyalarıyla,
anlaşma içeriğinde öngörülen yapısal reformlara ciddi anlamda ihtiyaç olduğu
gerçeğinin görmezden gelindiğini belirten
Oktay, bu durumun ancak, KKTC'yi hantal
bırakmak ve devlet işleyişini felç etmek
isteyenlerin beyhude bir çabası olabileceğini
söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle
devam etti:
"Asıl sorgulanması gereken, iyi yönde
değişime karşı çıkan, böyle gelmiş böyle
giderci anlayıştır. Sorgulanması gereken,
kişisel beklentileri sebebiyle yapısal
reformların önünde duranlardır. Bireysel
saiklerle KKTC'yi çağın gerisinde bırakma
çabası, şehitlerimizin kanlarına ihanet ve
gaflettir. İnanmışlık, azim ve kararlılıkla
yürümek bizim ortak özelliğimizdir. Biz,
Kıbrıs Türkü'nün gerektiğinde canını ortaya
koyan, mücahit ruhunu iyi biliyoruz. Ada'daki
varlığını, Kıbrıs Rum tarafının mezalimi
karşısında bu özelliği sayesinde

koruyabilmiştir. Aynı mücadeleci ruhun KKTC'nin kalkındırılması, güçlendirilmesi, çağı
yakalamış, sapasağlam bir devlet haline getirilmesi için sergilenmesi gerekir. Bugün
de yine iş birliği, fikir birliği içinde, gönül
birliği içindeyiz. Bu birliktelik isimlerin,
kişilerin, makamların değil milletimizin bir
ve beraber oluşundandır. Bu sebeple de ezelidir, ebedi kalacaktır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk
tarafı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin
çağrısı doğrultusunda gerçekleşen son gayrı
resmi görüşmesinde, ayakları yere basan,
Ada'daki iki tarafın egemen eşitliğine ve
eşit uluslararası statüsüne dayanan bir vizyon
ortaya koymuştur." dedi. Oktay, bu vizyona
Türkiye olarak tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.
Maraş'ın ekonomi, turizm ve sosyal hayat
anlamında canlandırılması yönünde yürütülen
çalışmalarla ilgili de yaklaşımın milim
değişmediğini söyleyen Fuat Oktay, şunları
kaydetti:
"Tüm çözüm önerilerini reddederek,
Maraş'ın Ada'yla bütünleşmesini yıllardır
engelleyenlerin, KKTC'nin burada yaptığı
ve yapacağı çalışmalarla ilgili tek bir söz
söyleme hakkı yoktur. KKTC makamlarının
da defaatle vurguladığı üzere Maraş'ta
atılacak tüm adımlarda, mülk sahiplerinin
hakları gözetilecektir. Bunlara ek olarak,
Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'de
tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon
faaliyetlerine KKTC'den gösterilen haklı
tepkileri kuvvetle destekliyoruz. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kıbrıs Türk
halkının eşit hakları ve meşru çıkarları
vardır. Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif
faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızı
KKTC ile samimiyet ve kardeşlik temelinde,
dayanışma ve eş güdüm içinde sürdüreceğiz.
Çözüm odaklı, Kıbrıs Türkünü ve TürkiyeKKTC gönüldaşlığını gözeten bir anlayışla
KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

Erdemli, Yıldırım ve Lefke’de dün
çıkan yangınlar zarara neden oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, Erdemli’de, ağıllar
bölgesinde önceki gün saat 16.30
sıralarında yangın çıktı. Yangın
sonucu Şerife Birşen’e ait 4 dönüm
bağ, 8 adet zeytin ağacı, 200
metrelik sulama hortumu, 4 bin
metrelik damlama lastiği ve 2 adet
1 tonluk plastik su deposu ile
Hasan Öncüler’e ait 5 dönüm anız,
3 adet rulo balya yandı. Yangın,
bölge halkı tarafından söndürüldü.
Yıldırım’da önceki gün saat 13.30
sıralarında Bahçeler bölgesinde
meydana gelen yangın sonucu
Taşkın Öztemiz'e ait 15 dönüm
biçilmemiş arpa ve 8 adet okaliptus
ağacı zarar gördüç. Yangın itfaiye
ekipleri tarafından söndürüldü.
Lefke’de önceki gün saat 04.00
sıralarında, Mehmet Akif Caddesi
üzerinde bulunan Ruhsar Taşar’a
ait evin yatak odasında, şarjda
takılı olan akülü çocuk arabasının
aşırı ısınmasından dolayı yangın
çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından
söndürülen yangın sonucu, 1 adet
masa üstü bilgisayar, yazıcı cihaz,
dolap, kapı ve pencereler ile
muhtelif beyaz ev eşyalar yandı.
Evin tüm odaları ise dumandan
islendi.

BASKET POTASINA ÖLÜ
TİLKİ ASTILAR
Güney Kıbrıs’ta “Dasaki Ahnas”
bölgesinde yaşanan bir olayda,
basket potasına ölü bir tilki asıldığı
haber verildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelerde
yer alan habere göre, olayın
geçtiğimiz Cumartesi günü “Dasaki
Ahnas” bölgesindeki Ay. Marina
kilisesinin dışında gerçekleştiği ve
hali hazırda İngiliz Üsleri polisi
tarafından araştırıldığı haber
verildi.
“Dasaki Ahnas” muhtarı ve Güney
Kıbrıs’taki hayvan partisi olayı
kınarken, tilkinin basket potasına
konmadan önce öldürüldüğü ve
eziyet edildiği düşünülüyor.
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Şerifoğlu yuvasına döndü
Aksa Birinci ligin doğu bölgesi
temsilcilerinden Mormenekşe Gençler
Birliği Spor Kulübü bir süredir görüşmeler
yaptığı kulübün efsane teknik
direktörlerinden Eralp Şerifoğlu ile resmen
anlaştı. Kulüpte görev yaptığı 13 sezon
boyunca birçok başarılara imza atan Eralp
Şerifoğlu yeniden yuvaya döndü.

47 teknik adam ödül alacak

Futbolda 2021-22 sezonu
başarılı antrenörleri
Antrenörler Derneği
tarafından ödüllendirilecek.
Ödül töreni 3 Haziran 2022
tarihinde dernek lokalinde
gerçekleşecek...

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği
(KTFAD) her yıl geleneksel olarak
düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül
töreni ile ödüllendiriyor. Dernek başkanı
Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin
tarafından tüm liglerde 2021-2022 futbol
sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar
ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak
kriterlere uygun olanlar belirlendi.
3 Haziran Cuma akşamı Dernek lokalinde
saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl
sonu başarılı antrenörler ödül törenine
“Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol
Federasyonu yetkilileri, Dernek yönetim
kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)
başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Zonguldak
başkanı Ahmet Birdal, Kıbrıs Türk Spor
Yazarları Derneği yetkilileri ile spor şefleri
katılacak.
2021-2022 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve
antrenörlerimiz liglere göre şöyle
belirlendi.
AHMED SAMİ TOPCAN
SÜPER KUPA
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
AHMED SAMİ TOPCAN SÜPER
KUPA FİNALİST
Yenicami
Teknik Direktör Ulus Nasıroğlu

Yardımcı Antrenör Cemre Yıldızev
Yardımcı Antrenör Doğan Güneş
Kaleci Antrenör Hakan Dervişoğlu

3.Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli
Antrenör Erdinç Kırmızı
Centilmen Takım : Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli
Yardımcı Antrenör Erdinç Kırmızı

AKSA SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
2.Merit Alsancak Yeşilova
Teknik Direktör Mehmet Merteroğlu
Yardımcı Antrenör Eray Yavuk
Kaleci Antrenörü Cenk Şekeroğlu
3.Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
Centilmen Takım : Binatlı
Teknik Direktör Kemal Yürekli
Yardımcı Antrenör Niyazi Özekmekci
Kaleci Antrenörü Kamil Karamanoğlu

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta

Ali Oraloğlu

NİCOSİA GROUP KIBRIS KUPASI
Şampiyonu Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenör Memiş Nay
NİCOSİA GROUP KIBRIS KUPASI
FİNALİST
Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
AKSA 1. LİG
Şampiyon Çetinkaya
Teknik Direktör Turan Altay
Yardımcı Antrenör Hamdi Öğütcü
Kaleci Antrenörü Ali Erkan
2.China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Niyazi Göksun
Yardımcı Antrenör Hüseyin Güneralp
Kaleci Antrenörü İlhan Arcın

AHMED SAMİ TOPCAN
KUPASI FİNALİST
China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Hakan Altın

PLAY-OFF’TAN GELEN
Miracle Değirmenlik
Teknik direktör Mehmet Bolkan
Yardımcı Antrenör Coşkun Ulusoy
Kaleci Antrenör Özerk Göçmen
Centilmen Takım : China Bazaar Gençlik
Gücü
Antrenör Niyazi Göksun
Yardımcı Antrenör Hüseyin Güneralp
Kaleci Antrenörü İlhan Arcın

TURKCELL U15 YILDIZLAR LİGİ
Şampiyon Doğan Türk Birliği
Antrenör Murat Dağer
Antrenör Salih Özdemirtaş
Antrenör Şener Özdevrim

AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
2.Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban
3.Yenicami
Antrenör Ertuğ Erçin
Antrenör Hasan Sarıoğlu
Centilmen Takım : Lefke
Teknik Direktör Sayıner Seyitler
Yardımcı Antrenör Azmi Coşkun

İKTİSATBANK BTM (BÖLGELER
TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Yenierenköy
Antrenör Cenk Şeren
Yardımcı Antrenör Zeynel Hüseyinoğluları
Yardımcı Antrenör Eren Kara
BEYAZ GRUP
Şampiyon Lapta
Antrenör Devrim İzge

AKSA A2 1.LİG GENÇLER
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Hakan Altın
2.Esentepe
Antrenör Emek Kırılmaz

TURKCELL U15 YILDIZLAR LİGİ
FİNALİST
Küçük Kaymaklı
Antrenör Salim Tayançlı

PLAY-OFF’TAN GELEN
Yılmazköy
Antrenör Buğra Mercan
Yardımcı Antrenör Erkut Öztürk
9 Teknik Direktör, 7 A Lisans, 6 B Lisans,
17 C Lisans Antrenörler, 8 Kaleci Antrenörü
Toplam 47 Teknik Adam Ödül Alacak

Nev Çocuk Fitnes milli
takımından yine başarılı sonuçlar

KKTC Halter Vücut Gelistirme Federasyonu
Nev Çocuk Fitness Milli Takımı Sırbistan’da
gerçekleştirmiş oldukları Cocuk Fitness Milli
Takim Kampı sonrası katıldıkları IFBB Dünya
Çocuk Fitness Şampiyonası’nda başarı elde
ettiler.
Çocuk Fitness Milli Takımı sporcuları
Ulfet Tomak, Su Öz. Ege Sapmaz ,Sengul
Karatac, Armin Tuğberk, Erim Çavuşoğlu.
Kafile Baskani Federasyon Baskani Ali
Dahlameroğlu Milli Takım Antrenörü ve Uluslararasi hakem Neval Çelebioğlu Akgürgen,
Yardımcı Antrenör Arif Tugcan Kondoz eşliğinde
şampiyonaya katılan sporcularimizin elde ettiği
dereceler şöyle:
Ege Sapmaz: Şampiyon 13 Yas Children
Fitness Challenge
Armin Tuğberk: İkincilik 9 Yas Children

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Fitness
Erim Çavuşoğlu: Üçüncülük
Sporcular takım olarak Ülfet Tomak,Ege
Sapmaz, Su Öz,Sengul Karataç, ArminTuğberk,
ErimÇavuşoğlu üçüncülük elde eettiler.
Federasyon yönetiminden yapılan açıklama
şöyle: "Ülkemizi uluslararası alanda başarı ile
temsil eden sporcularımızla gurur duymaktayız.
Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte
çocuklarından gelen böylesi büyük bir başarı,bizlerin bu süreçte yaşamış olduğu tüm zorlukları
unutturacak kadar değerli ve motive edici
olmuştur. Bu bağlamda desteğini herzaman
hissettiğimiz ve her konuda yanımızda olan
Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü , cok
değerli velilerimize ve çocuklarımızı motive
edici paylasimlarindan dolayı Spor Basınımıza
teşekkür ederiz”
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