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Mevlüt Çavuşoğlu bugün onbaşılarını teftişe geliyor… Ersin Tatar’a bundan sonra “şerefsiz,
gerizekalı” falan demeyin bir daha sakın! O kendini Recep Tayyip Erdoğan diye biliyor!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 11 Haziran 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 698 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KERPİÇ DUVARLAR
ARASINDA SON FOTOĞRAF
n

2. sayfada

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklama tatmin edici olmadı. CTP Milletvekili
Ongun Talat Başbakan Ünal Üstel’e yazılı soru önergesi verdi ve sordu…

200 kişilik
Çevik birlik

GÖNDERİLDİ Mİ?
nOngun Talat: Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye
200 kişilik çevik kuvvet polis birliği gönderildi mi?
Bu birlik Lefkoşa’da Mücahitler Sitesi’nde
konuşlandırıldı mı veya konuşlandırılacak mı?

n“Bu birlik Polis Genel
Müdürlüğü’ne ait üniformalarla
eylem ve gösterilerde görev
yapacak mı?

SOL KÖŞE

Toplumsal Varoluş
Palatformu eylem yaptı...

TOPLUMSAL
YOK OLUŞ

Meclis kapısına
siyah kurdele

Sokağa ineceğiz dediler ve indiler…
Sloganlarıyla, bayraklarıyla yürüdüler
ve meclisin önüne geldiler… Akşam
oluyordu… Meclis kapalıydı ve içeride
kimseler yoktu… Buna rağmen meclise
döndüler… Oysa asıl iktidar arkalarındaydı… Arkalarından onlara bakıyorlardı… “Yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır” dediler… “Özgürlüğümüze
dokunan elleri kıracağız” demediler…
Arkalarından onlara bakanlar hiç kırılmadılar, hiç gücenmediler ve hiç incinmediler… Kapalı kapılar ardında
tabutumuza son çiviyi çakmaya devam
ettiler!
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

LAPTA’YA DA
GİDECEK

nOngun Talat ayrıca yurtdışından
buraya polis görevi yapmak üzere
insan kaynağı aktarımının yasal
olmadığını da vurguladı… 6. sayfada

KİM
KURTARACAK
BİZİ BU TÜRK
LİRASI’NDAN?
Faize
Özdemirciler

nDereboyundan başlayıp
Cumhuriyet Meclisi önünde
devam eden eylemde,
“Hükümet istifa”, “Hükümet
zamları al başına çal”, “Direne
direne kazanacağız” sloganı
atıldı. Eylemde,
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa
hayır” pankartı açıldı.
nMeclis kapısına siyah
kurdele bağlayan eylemciler,
Meclis önünde oturma eylemi
de yaptı. Şarkılar ve alkışlarla
zamlar protesto edildi 3. sayfada

NAMLUYA
SUSTURUCU
TAKILIYOR!

Ali Osman

"HAYAL
ÜRÜNÜ"
GERÇEĞE
DÖNÜŞÜRSE

Mehmet Levent

CHP’YE VE AP
RAPORLARINA
UMUT
BAĞLAYAN
KIBRISLININ
İNTİHARI
Aziz Şah

Mevlüt Çavuşoğlu bugün teftişe geliyor...

SUÇLULAR
BİZİM
CESARETSİZ
HALİMİZDEN
ALIR GÜCÜNÜ
Canan Sümer

n 3. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Akşam oldu sesler dindi…
Bir gün daha bitti…
Denizin ortasındaki bir adacıkta, bir
köy evinde ne yapıyorsun sen şimdi?
Hangi rüzgarlar hangi dağlara ve bayırlara savuruyor kederli düşüncelerini…
Mutlu musun diye sormayacağım…
Mutlu olmaktan bile utandığını bilirim…
Aklında hep o çocuk…
Yatıyor hala kumlarda ölü balıklar
gibi…
Hep öyleydin sen…
Bayramlarda sana yeni giysiler ve
yeni ayakkabılar aldıkları zaman, onları
giymekten de utanırdın…
Kör bir çocuk görsen, gözlerini çıkarıp
vermek isterdin ona…
Bir ruh ikizi gibiyiz seninle…
Aynı şeyleri duyumsadığımızı…
Aynı şeylere üzüldüğümüzü…
Aynı şeylere sevindiğimizi…
Aynı şeylere öfkelendiğimizi…
Aynı şairleri sevdiğimizi…
Ve aynı kötü adamlardan nefret ettiğimizi…
Bilirim…
Sen hala çocukluk fotoğraflarındaki
gibisin…
Vahşet yüklü bir dünyadan geçip gitmek hiç eskitmedi çocuk kalbini…
Bir caninin adının verildiği sokakta
çocuklar top oynuyorlar…
Ben kerpiç duvarlar arasından geçiyorum…
Kırık pancurlar, sündürmelere asılan
çamaşırlar ve yoksul balkonlara asılan
bayraklar lanet ediyor bana…
Hayır…
Bu benim doğduğum şehir değil…
Gözgöze geldiğimiz hurma dalları
bile benden intikam alıyorlar…
Evet tüm bunlara sebep benim…
Konuşmam gereken zamanlarda sus-

KERPİÇ DUVARLAR ARASINDA SON FOTOĞRAF
tum…
Arkasından yürümem gereken cenazelerde yürümedim…
Yazmam gereken yazıları yazmadım…
Bağırmam gereken zamanlarda bağırmadım…
Eşkallerini bana göstermelerine gerek
yoktu…
Ben onları zaten tanırdım…
Ama söylemedim…
Bu kırk pancurların, bu kerpiç duvarların laneti ondan…
Yüreğime gömdüğüm isyanlar ne zaman dışa vuracak diye hep bekledim…
Ve öldü birer birer aynı yolu sonuna
dek yürüyeceğimizi hayal ettiğim arkadaşlar…
***
Genç ölüler yatıyor mezarlıkta…
Ve artık hiç yaşlanmıyorlar…
Bir ses,
-Annem, uzun boylu, iriyarı ve yakışıklı gençlere “Yağız delikanlı” der
diye fısıldadı kulağıma…
Yağız delikanlılar toprağa düşüyor
bir bir…
Bir annenin gözyaşı, bir evladın toprağı kurumadan başka yerlerden filiz
atıyor acı..
Bir bunları söylüyor, bir de soruyor
bana:
“Babalar da yanıyor, ama annelerinki
nasıl bir yangın bilir misin?”
Bir anneyi anlatıyor:
“Biz evladını kaybetmiş bir anneyle
çalışıyoruz… Bakımlı saçları bembeyaz
olmuş, incecik kaşları birbirine karışmış
bir anne… Her gün üzerine rasgele
geçirdiği siyah bluzu ve pantolonu…
Geriye bağladığı ıslak saçları… Kocaman güneş gözlüğü… Neyi mi gizliyor
gözlükleriyle? Az önce mezarlıkta döktüğü gözyaşlarını…”
***

Korkusuz

Akşam oldu işte sesler dindi…
Bir gün daha bitti…
Bilirim, yazdığın siyasi yazıları sen
de çok saçma bulursun benim gibi, o
annelerin gözyaşlarını hatırladıkça…
Bir babanın birkaç yıl önce cinayet
gibi bir kazada kaybettiği gencecik kızının mezarında fotoğrafını gördüm…
Sonra başka bir babayı…
Sımsıkı sarıldığı küçük kızıyla…
O küçük kız da öldü…
Onkolojiden beraber çıktık o gün…
Elinden tuttum…
Biz biliyorduk herşeyi…
O bilmiyordu…
Mezarlıkta hızla geçtim minik mezarların yanından…
Yetmedi cesaretim bakmaya…
Oysa ilk minik mezarı daha ben çocukken görmüştüm…
Girne Kapısı’nda, şimdiki elçiliğin
bahçesi olan mezarlıkta…
O benim kızkardeşimdi…
Yaşasa ablam olacaktı…
Annemin ve babamın ilk çocuğu…
7 aylıkken bulutlara karıştı…
Bir kere bile yüzünü görmek nasip
olmadı…
***
Bu tatsız akşam saatinde ne diye yazarım bunları…
Umut tapınağına mı çıkar bu umutsuz
yollar?
Annemizin yüzü ile şehrimizin yüzü
mü hiç unutulmayan?
Bunun için mi bir ful getirip masama
koydu?
İki bacağını dört yıl önce hain cihatçıların Diyarbakır bombasında kaybeden
Lisa’nın söylediklerini okuyorum…
Lisa hayat dolu, genç ve güzel…
“En çok dans etmeyi özledim, diyor… Bedenimi özgürce kullanmayı;
özgürce, düşme korkusu yaşamadan,
merdivenleri çıkmayı düşünmeden yü-

rümeyi… Ayakta banyo yapmayı özledim.”
Bilirim sen de dayanamazsın bu hikayelere…
Senin de gözlerin ıslanır…
Bilmek, daha çok bilmek ürkütüyor
bizi…
Bir kadının her seferinde 1700 kilometre yol katederek hapisanedeki eşine
nasıl ulaştığını okudum sonra…
Başak Demirtaş…
Selahattin Demirtaş’ın sevgili eşi…
“Hiç yorulmuyorum. Aksine gitmesem yorulurum” diyor…
Her seferinde özenle bir valiz hazırlıyor… Temiz çamaşırlar, giysiler, havlular koyuyor içine… Selahattin’e götürüyor…
***
Evet…
İsyanla doluyum…
Bu kerpiç duvarlar arasında dönüyor
başım…
Duvardan bir yasemin dalı sarkıyor…
Bıçaklı satırlı adamlar yine birilerini
deşiyor…
Kim demiş ki direksiyon hakimiyetini
kaybettik…
Biz kendimizi kaybettik yıllardır…
Karanlık silüetlere döndük…
Kırık pancurlar, çamaşır asılan sündürmeler…
Annemin hasır sandalyede oturduğu
kapı önü…
Lanet ediyor bana…
Sen deniz ortasındaki bu adacığın
bir köyünde üzülüyorsun tüm bunlara…
Kaf Dağı’na değil, umut tapınağına
çıkıyoruz hep birlikte…
Yola çıkmadan önce son bir fotoğraf
çekiyoruz…
Kalsın diye yarınlara…

SENARYOLAR

Hüsnü Mahalli
AKP iktidarının seçime
doğru çok daha sertleşeceği ve kendisine karşı
olan herkesi susturmaya
çalışacağı ve bu yönde
akıl almaz ve çok tehlikeli adımlar atacağı bekleniyor.
Bunun hazırlıklarını
sürdüren iktidar gerekli olan yasal düzenlemeleri bitirdikten sonra var olan
algı operasyonlarını yoğunlaştıracaktır.
İki amaçla;
1- Bildik kurgu, yalan ve düzmece hikayelerle kendi seçmenini kandırmak.
2- Kendisine oy vermeyecek olan insanları korkutarak sindirmek.
Ülke hızla çöküşe doğru gidiyor ama
AKP’nin umurunda değil. Çöküşü yaşayan
ve AKP’ye oy ve gönül vermiş yoksul
kitlelerin bir bölümü anlaşılmaz bir şekilde
yandaş medyanın algı yaratma gücüyle
bağlılığını sürdürüyor.
Medyanın Fetö artıkları sürekli yalan
söylüyor, sürekli hayal ürünü kurgulanmış
hikayeler anlatıyor ama gerçeği kendi
izleyicisine anlatmıyorlar.
Daha açık bir ifade ile insanlara aptal
muamelesi yapıyor ve aklıyla hatta vicdanıyla dalga geçiyorlar.

Çelişkiler diz boyu.
18 Mayıs’ta “SADAT’ın yöneticileriyle
yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı
halde bunu bizim kullandığımız darbeci
bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar
bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal
ne dersen de sen sabahtan akşama yalanla
yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Hiçbir
zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık
ve bu yalanların da yine tutmayacak.”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Haziran’da “SADAT’ın kurucusu denilen tuğgeneralle göreve getirdikten sonra benimle
çalıştığı süre içerisinde cumhurbaşkanlığı
külliyesinde görüşmelerim var ama evinde
herhangi bir görüşmem olmamıştır bunu
da bilesin” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çelişkileri
elbette bununla sınırlı değil ama ne yaparsa
yapsın “hayranlarının” büyük bölümü
ondan vazgeçmiyor.
Çok ilginç!
Gelelim yaratılmak istenilen korku ortamına…
Çok kurnazca yaygınlaştırılması istenen
senaryolara göre;
1- Erdoğan yüzde yüz kazanmayacağı
seçimi yapmaz.
2- Seçimi kazanmak için, seçim kurullarını değiştirmek dahil her türlü düzen-

leme yapılacak.
3- Seçimi ertelemek için içeride bir
güvenlik sorunu yaratılır ya da dışarıda
bir savaşa gidilir.
4- Seçim yapılsa bile YSK sonucu Erdoğan’ın lehine açıklar ve bu iş biter.
5- YSK kararına karşı çıkanlar iktidar
yanlısı paramiliter gruplar ve İdlib’teki
İslamcı gruplar tarafından bastırılır ve
ülke çok tehlikeli bir kaosun içine sürüklenir.
Gelelim en kurnaz ve tehlikeli söyleme…
Muhalif çevrelerde bile giderek dillendirilen algıyla göre…
“Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz çünkü Alevi olduğu için bazıları
ona oy vermez”.
Suriye krizinin ilk ay ve yıllarında
mezhep söylemini sıkça tekrarlayan ve
bu söylemiyle Kılıçdaroğlu’nu da hedef
alan Erdoğan ülkeyi çok tehlikeli bir tartışmanın içine çekiyordu.
Peki Altılı Masa’nın birlikteliğini koruyan “Sünni” 5 lideri ortak bir açıklamayla Kılıçdaroğlu’nu aday gösterirse
ne olur o zaman?
Erdoğan; seçim kampanyasını Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği üzerine kurar ve
kazanamaması için gereken her şeyi yapar.

Erdoğan’ın ülkeyi nasıl perişan ettiğini
bilen ve görenler ise onun “Sünniliği”den
söz etmez ve etmemesi gerekiyor çünkü
böyle bir söylem çok tehlikeli ve toplumun
inanç duygularını tümüyle yaralar.
Aday olması durumunda Kılıçdaroğlu’na oy verecek olanlar onun Alevi olmasına değil dürüst, yurtsever ve halkın
tüm kesimlerini temsil etme yeteneğine
ve samimiyetine bakacak ve bakmalıdır.
Seçmen vatanı sevenlerle sevmeyenler
arasında bir tercih yapacaktır.
Seçmen ülkeyi batıranlarla ülkeyi kurtarmaya çalışan/çalışanlar arasındaki farkı
önemseyecektir.
Seçmen kim ne yaparsa yapsın ve ne
tür dümen çevirirse çevirsin çağdışı ideoloji ve yöntemlerle ülkeyi karanlığa sürükleyenleri değil ülkeyi aydınlık ve esenliğe çıkarmak isteyen/isteyenleri seçecektir.
Çünkü bu seçim ülkenin kaderini ve
Cumhuriyet’in ikinci yüz yılını aydınlığa
doğru çevirecektir.
Kim ne düşünür ne yapar bilinmez
ama herkes bu gerçekleri unutmamalı ve
gereğini yapmalıdır.
Sonradan pişman olmak, mızmızlanmak
ve palavra sıkmak yok.

11 Haziran 2022 Cumartesi_Layout 1 10.06.2022 22:59 Page 3

Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KİM KURTARACAK
BİZİ BU TÜRK
LİRASI’NDAN?

Burası Kuzey Kıbrıs, ya da Kıbrıs’ın
kuzeyi, ‘kuzey’ sözcüğünü büyük harfle
yazınca başka, küçük harfle yazınca
başka oluyor, anlam farkı var ikisi arasında, öyle diyoruz. Oysa “kuzey” ister
büyük harfle yazılsın ister küçük harfle,
bir şey fark etmiyor, anlamı yanlış yerlerde arıyoruz, yanlış yerlerde anlam ararken de tamamen anlamsızlaşıyoruz.
hapşırırsa
“Türkiye
KKTC nezle olur” derdik
eskiden, şimdi nezle hafif
kalıyor, zatürre diyoruz;
Türkiye bir kere batarsa
KKTC iki kere batacak, Türkiye bir
kere iflâs ederse KKTC iki kere iflâs
edecek diyoruz…
Bunları söylerken çok mühim şeyler
söylemiş olmuyoruz, dahası bunları aslında asıl söylenmesi gerekenleri söylememek için söylüyoruz.
Türkiye hapşırdığında nezle veya zatürre oluyoruz demek işgal altındayız
demektir, KKTC sterlin ya da dolar
yükseldiği için batmayacak, Türkiye
battığı için batacak demek işgal altındayız demektir…
Türkiye’de ekonomiyi iyi yönetemediler, bizi de batırdılar, AKP’nin başarısız para politikaları nedeniyle biz de
battık demek, işgal altındayız demektir.
Türk Lirası’nın işgali altındayız demek, Türkiye’nin işgali altındayız demektir…
Türk lirası bizi mahvetti, derhal bu
Türk lirasından kurtulmalıyız demek,
Türk Lirası hangi ülkenin parasıysa o
ülkenin işgalinden kurtulmalıyız demektir.
Kıbrıs Lirası’ndan bizi ‘kurtaran’
Türk Lirası oldu, iyi ki de kurtardı, başımız göğe erdi, şimdi kim kurtaracak
bizi Türk Lirası’ndan? Öyle mi?
Kimse kusura bakmasın ama bu dolambaçlı cümleler, bu muhatabı belirsiz
sitemler, bu yakınmalar, neresinden bakılırsa bakılsın bok yemenin Arapçası
gibi duruyor, bok yemenin Türkçesi
yok mudur ki, Arapça söylüyoruz, bu
da ayrı bir muamma…
Kurtarıcı istedik senelerce, sonra
Allah razı olsun Yunan Cuntası’ndan,
biz çağırdığımızda gelmeyen kurtarıcı
Yunan Cuntası’nın davetini reddetmedi,
geldi, kaşla göz arasında bir de nüfus
mübadelesi de yaptılar, çekildik adanın
kuzeyine, çullandık ganimete, üstüne
bir de özgürlük bayramı ilân ettik rehine
alındığımız tarihi, yani demem şudur
ki, buralarda özgürlüğün bayramı var
kendisi yoktur canlarım, özgürlük yoksa
“özgürlüğüme dokunma” demenin bir
anlamı yoktur…
Bir platformlar çöplüğüne dönmüş
mücadele tarihimiz, isimleri pek fiyakalı
olan ölü platformlar sarkıyor yakın ve
uzak geçmişin sayfalarından…
Yürüyoruz, yok olmaya yoksullaşmaya hayır diyerek, meclisin kapısına
siyah kurdeleler bağlıyoruz, hükümet
istifa etsin, hükümet zamları alsın başına
çalsın, bu hükümetin allah bin gara belasını versin, amin!
Bu ülkeye arsa muamelesi yapanlara,
kendi ülkelerinin geleceğini protokollerle
başka bir ülkeye satanlara, bu ülkenin
çocuklarını göç yollarına düşürenlere
neden hain denmez diye sormuyoruz…
Var olmak istiyoruz ve soruyoruz:
-Kim kurtaracak bizi bu Türk Lirası’ndan?

SUÇLULAR BİZİM
CESARETSİZ
HALİMİZDEN
ALIR GÜCÜNÜ

Toplumsal Varoluş Platformu
Lefkoşa’da eylem yaptı
Toplumsal Varoluş Platformu, zamları
ve düşen alım gücünü protesto etmek
amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.
Dereboyundan başlayıp Cumhuriyet
Meclisi önünde devam eden eylemde,
“Hükümet istifa”, “Hükümet zamları al
başına çal”, “Direne direne kazanacağız”
sloganı atıldı. Eylemde, “Yoksullaşmaya
ve yokoluşa hayır” pankartı açıldı.
Meclis kapısına siyah kurdele bağlayan
eylemciler, Meclis önünde oturma eylemi
de yaptı. Şarkılar ve alkışlarla zamlar
protesto edildi.
Maviş
Eylemde platform adına konuşan KTÖS
Genel Sekreteri Burak Maviş, fakirleşmek,
yoksullaşmak, temel hak ve özgürlüklerden,
varlıklarından vazgeçmek, İş yerlerini kapatmak, işsiz kalmak veya üretimden
koparılmak istemediklerini vurguladı.
Maviş, isyanlarının kurulan düzene
olduğunu ifade ederek, Türkiye ile imzalanan protokolü eleştirdi. Ülkede her geçen
gün yaşam şartlarının daha da zorlaştığına
işaret eden Maviş, gençlerin göçe
zorlandığını savundu.
Maviş, Türk Lirasının döviz karşısında
erimesi yanında akaryakıt ve temel gıdalara
yapılan zamlarla halkın alım gücünün
düştüğüne işaret ederek, hükümetin dar
gelirlileri korumadığını, korumak için de
hiç bir çabasının olmadığını kaydetti.

Bu hükümetten vatandaşa fayda, topluma
hayır gelmez” diyen Maviş, eleştirilerde
bulundu.
Türk Lirasındaki değer kaybı yanında
İğneden ipliğe her şey zamlanırken
toplumun fakirleştiğini, vergisini vermeyen,
imtiyazlardan faydalanan, krizden nemalanan sermaye kesiminin servetine
servet kattığını ifade eden Maviş, “Bu
zenginlerin servetinden vergi alacak, dar
gelirliyi koruyacak bir düzen istiyoruz”
dedi.
Maviş, “Teslimiyet siyasetine” asla izin
vermeyeceklerini, Kıbrıs Türk Halkının
İradesine yapılan müdahalelere karşı
duracaklarını vurguladı, “Ülkede üretimin
ve adil paylaşımın sağlanması adına sokakta
olmaya devam edeceğiz” diye konuştu ve
taleplerini şöyle sıraladı:
“Zamlara karşı vatandaşın alım gücünün
korunmasını istiyoruz. ‘Teslimiyet protokolü’nün geri çekilmesini istiyoruz.
İrademize müdahaleden vazgeçilmesini
istiyoruz.
Üretimin desteklenmesini istiyoruz. Gelir
dağılımında adalet istiyoruz. Çözümü de
çaresi de bizim elimizde!”
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin de
katılarak destek verdiği eylemde, pazartesi
de Gazeteciler Birliği'nin Meclis önünde
yapacağı "Özgürlük Senden Büyük #
Dokunma" eylemine destek verileceği belirtildi.

Çavuşoğlu da teftişe geliyor
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
pazartesiye kadar sürecek ziyaretinde Ersin
Tatar, Ünal Üstel ve hükümet ortakları ve
Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler yapacak.
Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbaşa görüşmelerinin ardından
heyetler arası görüşmeye geçilecek; ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Çavuşoğlu, KKTC’de bulunacağı sürede
halkla bir araya geleceği bazı etkinliklere
de katılacak.
Tahsin Ertuğruloğlu dün sabah BRT’de
katıldığı canlı yayında Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Ertuğruloğlu,
Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu, ulusal davayı ilgilendiren tüm konuları ve iki ba-

kanlık arasındaki ilişkilerle iş birliklerini
değerlendireceklerini söyledi.
Çavuşoğlu’nun ayrıca sivil toplum örgütleri ile de bir toplantı organize edeceği
öğrenildi.
Mevlüt Çavuşoğlu 12 Haziran’da
Lapta’yı ziyaret edecek
Lapta Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
12 Haziran Pazar günü Başpınar bölgesini
ziyaret edeceğini açıkladı.
Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 12 Haziran
Pazar günü Başpınar bölgesini ziyaret
edeceğini duyurdu.

“Hukuk Fakültesi birinci sınıfında ilk
ders günü…
Hoca sınıfa girer…
Kendi aralarında konuşan öğrenciler
susup derse hazırlanır…
İki öğrenci hariç…
Hocanın sınıfa girdiğini bile farketmeden
konuşmaya devam ederler…
Hoca uyarınca arkadaşının hasta olduğunusöyler öğrencilerden biri…
-Ne isterse olsun, benim dersimde konuşamazsın, kalk tahtaya cezalısın. Tek
ayaküstünde duracaksın, der hoca…
Hem konuşan öğrenci hem de diğer
öğrenciler çok şaşırır buna…
-Şaka mı yapıyorsunuz? Ben böyle bir
şey yapmayacağım, der genç hukuk öğrencisi…
-O zaman bu sınıftan çıkarsın ve bir
daha da benim dersime giremezsin, der
hocası…
Öğrenci ‘Ama bu, dersinizden kalmam
demek olur’ deyince, hoca ‘ya tahtaya
kalkıp tek ayak üstünde duracaksın ya da
bu dersten geçmeyi unutacaksın’ diye diretir…
Öğrenci çaresiz…
Tahtaya kalkıp tek ayak üstünde durur…
Arkadaşları bu durumu yadırgasalar da
kimseden çıt çıkmaz…
Bir sessizlik hakim olur koca salona…
Öğrencinin biri sorar:
-Hocam derse ne zaman başlayacaksınız?
-Ders çoktan başladı, der hoca ve Hukuk
Fakültesindeki ilk günlerinde hayatlarının
en önemli dersini verir öğrencilerine…
Yazı tahtasına kocaman harflerle yazar,
‘Kanunlar niçin var?’ diye…
Birçok cevap verir öğrenciler…
Ama hocanın istediği cevabı tek bir
öğrenci verir…
-Kanunlar adalet için vardır…
-İşte cevap bu, der hoca ve dönüp sorar
öğrencilere, tahtanın önündeki arkadaşlarını
göstererek:
-Sizce ben bu arkadaşınıza adil davrandım mı?
Hayır sesleri yükselir hepsinden…
-O zaman niye itiraz etmediniz, neden
savunmadınız arkadaşınızı, diye soran hocaya ‘çünkü burda siz bizden daha yetkili
ve güçlüsünüz, biz ne diyebilirdik ki’ der
öğrenciler…
-Ne mi diyebilirdiniz?
-Çok şey…
-Herşeyden önce şunu unutmayın ki
ahlak yoksa adalet de yoktur, der hoca…
-Siz benim despotluğumu kabullendiniz… Kabullenmemeliydiniz… Yarın bu
okuldan mezun olduğunuzda bu ülkenin
hâkimleri, savcıları, avukatları olacaksınız… Sizden güçlü olanlar adaletsiz kararlar vermenizi talep edebilirler…
Hayır diyeceksiniz… İşte ben size bu
derste hayır demeyi öğreteceğim…”
***
Bu hikâyeyi okuyunca eminim siz de
aynı şeyi düşündünüz benimle...
Böyle hocalar lazım bize…
Çocuklarımıza güçlü karşısında doğru
bildiklerini savunmaktan çekinmemeyi
öğreten öğretmenler…
Biz toplum olarak tam da böyleyiz
işte… Güç ve çoğunluk nerdeyse, herkes
orda…
Gücün şemsiyesini başımıza geçirmeden
haklıyı savunmayı göze alamıyoruz…
Güçlü her zaman suçlu olsa da güçlü…
Bizim sessiz ve cesaretsiz halimizden
alır gücünü...
Öğretmen çok iyi bir ders vermiş hukuk
öğrencilerine... Unutamayacakları bir ders...
Bu ders hepimize de örnek olmalı...

11 Haziran 2022 Cumartesi_Layout 1 10.06.2022 22:59 Page 4

Meryem Özkurt'u topun ağzına sürerken
Hiç mi eser yoktu akıl, mantık ve vicdandan?
AYA
K
A
AL İFİL
Ne çıkar umdunuz ki böyle bir rezillikten?
DİR
Nasıl kaçarsınız şimdi yargıdan ve yasalardan?

P

Ali Osman

KALAY-KALAYCI

Eski ABD Başkanlarından Ronald Reagan Beyaz Saray'da geçen yıllarında
kendini hep bir akvaryum balığı gibi hissetmiş! Hiroşima ve Nagasaki'ye
atom bombası atmakla adını tarihe yazdıran Başkan Truman ise, dışı çok
gösterişli bir hapisaneye benzetiyor Beyaz Saray'ı! Tayyip Erdoğan nasıl
hissediyor kendini acaba bin odalı sarayında... Reagan gibi akvaryum
balığı değil herhalde... Ama balina ya da köpek balığı gibi hissettiğini
söylemek mümkün!

"HAYAL ÜRÜNÜ" GERÇEĞE DÖNÜŞÜRSE

eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

NAMLUYA SUSTURUCU
TAKILIYOR!

Yükselen enflasyon lkarşısında Tayyip Erdoğan ne demişti hatırladınız mı?
“Bize bir altı ay kadar süre tanıyın. Ben
ekonomistim bu durumu düzelteceğim”...
Süre doldu...
Şimdi topladığı paralara faiz ödeme dönemine girdi...
Ve Merkez Bankası’ndaki dövizleri arka
kapıdan çıkarıp kullanarak hem hazineyi tamtakır etti, hem de enflasyonun gittikçe hız kazanmasına neden oldu?
Büyük ekonomist ya...
İnsanları eşitleyecekti aklınca...
Tavanda küçük bir grup ve geriye kalan
yani tabanda eşitlenen büyük bir halk kitlesi...
Nüfusun yüzde doksan dokuzuna yakını...
Habire para basıyor...
Ve zaten durdurulamayan enflasyon sayesinde Türk Lirası da eriyip gidiyor...
Burada da durum aynı, çünkü bizi Türk
Lirası ile teslim aldı...
Aklı başında olmayan ve Türk Lirasını kullanmanın milliyetçilik olduğunu zannedenler
bugün torunlarında yavaş yavaş bunun acısını
görmektedirler...
Gelecekte onları da bulamayacaklar...
Biz sadece kendi patronlarımızın değil Türkiye sermayedarlarının da yükünü çekiyoruz,
ki onlar dünya sermayedarlarının baskısı aldındadırlar, bu durumda işgalin getirdiği durumdan dolayı dolaylı olarak da bize bu
durum katmerli olarak yansımaktadır...
Büyük ekonomist şimdi bir de Super Bono
çıkarıyormuş...
Nedir bu Super Bono?
Daha önce dövize endekslemeye çalıştığı
birikimleri şimdi de enflasyona endeksleyecekmiş...
Faizin adı Super Bono olacak
Ne kadar enflasyon o kadar faiz..
İnsanların ellerinde avuçlarında biriktirdiklerinin büyük kısmını dövize göre faiz diyerek
topladı... Olmadı...
Şimdi de enflasyona dayalı faiz vereceğim
diyerek geriye kalanları da toplamaya çabalıyor...
Başarır mı dersiniz?
Başarır bence...
Neden derseniz...
Yahu bugün Suriye’ye savaş açacağım,
Kıbrıs’ı ilhak edeceğim dediğinde...
Libya’ya asker göndereceğim diye açıkaldığında kimse karşı çıkmadı... Muhalefet
savaş, işgal cenk söylemlerini duyunca kanları
kabardı ve onlar da destek verdiler...
Muhalefetin bağırmaları insanların açlıkları
üzerinedir...
Oysa siz bizim çocuklarımızı savaşa gönderemezsiniz demeleri ve bu uğurda direniş
yapmaları gerekirdi...
Türkiye TÜİK gibi enflasyonu ölçen birimlerde bulunan yetkililerin birer birer istifa
ettikleri biliniyor..
Yerlerine cematlerdeki militanlar atanıyor...
Ve yakında enflasyon da açıklanmayacak...
Burda da aynısı olacak...
Mecliste söze, düşünceye "susturucu" takılıyor...
Ve Tayyip orada koltuktan gittiğinde bunların
da kendilerine yer aramaları gerekecek...
Nasıl ki yasaları, zamları geçirirken "yeyemem yok" diyorlar ya bize, o zaman biz de
onlara aynısını söylemeliyiz...

KÖPEK BALIĞI
YA DA BALİNA

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

Önceki gün, Türkiye'den KKTC'ye buradaki toplu eylemlere müdahale etmek
için 200 kişilik çevik kuvvet polisinin geleceği haberiyle çalkalandı ortalık.
İlerleyen saatlerde Polis Genel Müdürlüğü "Tamamen hayal ürünü" diyerek
haberi yalanladı.
Erhan Arıklı "KKTC'nin güvenliğinden
TC'nin sorumlu olduğunu belirterek, "Bu
onların bileceği iş" dedi.
Ve KKTC hükümetinin bundan haberi
olmadığını söyledi.
Polis hayal ürünü dese de, bunun gerçeğe
dönüşmesi ihtimal dışı değil.
Türkiye'de Kıbrıs'ta kendine biat etmeyip
baş kaldıranların başını ezmeye fırsat kollayan bir iktidardan beklenmeyecek birşey
değil bu!
Şimdi gelin, bu "hayal ürününün" gerçeğe
dönüşmesi ihtimalinden hareketle yaşanacakları bir kurgulayalım...
***
Tam da memleket enflâsyon yangınıyla
cayır cayır yanarken...
Tam da her gün sayısız işyeri paldır
küldür tepetakla gider, kapılarına kilit vururken...
Tam da insanlar Allahın domatesini, hıyarını, patatesini tane ile dahi almak için
derin derin ve kara kara düşünürken...
Tam da Sterlin 22 TL'ye, Euro 20 TL'ye,
Dolar 18 TL'ye uçarken...

Tam da akaryakıt, tüpgaz ve elektriğe
yapılan fahiş zamlar, iğneden ipliğe her
şeyin fiyatını bir saatten bir saate füze
gibi uçururken...
Tam da süt ve bütün süt ürünlerinden
sonra, başta somun ekmek olmak üzere
bütün unlu gıdalara fahiş zamlar yapılırken...
Tam da bitmek bilmeyen elektrik kesintileri halkı canından bezdirirken...
Tam da başta temel hak ve özgürlükler
olmak üzere tüm insan hakları, TC dayatması protokolle ortadan kaldırılmaya çalışılır ve buradaki işbirlikçi kuklalar bu
cinayetlere ortak olup çanak tutarken...
Tam da çocuklar artan kazık fiyatlar
yüzünden süt bile içemez, şeker bile yiyemezken...
Tam da TC'nin uyguladığı ilâç ambargosu
nedeniyle hastalarımız muadilin muadilinin
muadili ilâçları kullanmak zorunda bırakılarak, çeşitli komplikasyonlar yaşarken...
Tam da müzakere ve çözüm için ufukta
en küçük bir ışık görünmezken...
***
Dertlerimiz öyle çok ki, hangisini yazsak,
hangisine deva arasak bilemiyoruz!..
***
Adına KKTC denilen bu ceberrut yapı,
tarihinde görülmemiş bir ekonomik, sosyal,
kültürel ve demografik felâketle çaresizlik
içinde boğuşurken...

Bütün bu sorunları çözme konusunda
en küçük bir irade ortaya koymayanlar,
şimdi karşımıza geçmiş, TC'den 200 kişilik
bir "Çevik Kuvvet"in geleceği müjdesini
veriyorlar bize!!!
40 bin kişilik ordu ve binlerce kişilik
polis ve çevik güç yetmedi!
Bizimkiler, hak, hukuk, adalet ve demokrasi arayan insanların başını ezmek,
onları "etkisiz hale getirmek" için yeterince
çevik bulunmadı herhalde!
Kendi "Çevik"lerini yollayacaklar!
***
Bizim polislerin üniformalarını giydireceklermiş onlara!
Bunların bizimkiler olmadığını ancak
elektrikli coplar kafanıza indiğinde, öldürücü gaz bombaları burnunuzun dibinde
patladığında ve nefes bile alamadığınızda
anlayacaksınız!!!
Böylelikle KKTC'nin en acil, en hayati
sorunları da, 200 kişilik bu TC çevik kuvvetiyle çözülmüş olacak!!!
Ne enflâsyon kalacak..
Ne hayat pahalılığı... Ne zam...
Ne zamazingo!
Bu memleket bizim, bu irade bizim,
toplumsal varoluş mücadelesi diyenlerin
ağzından girip burnundan çıkacaklar!
Diktatörün niyeti bu!
200 kişilik TC çevik kuvvet projesi, bu
niyeti açıkça ortaya koyuyor!

Silah, mermi ve uyuşturucu ile yakalanmıştı...

5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kamalı haber
Lefkoşa’da narkotik polisi tarafından
gerçekleştirilen “Çıkmaz Sokak” operasyonunda tabanca, mermi ve uyuşturucu maddelerle yakalanan Mehmet
Aslantekin’in aleyhindeki karar bugün
açıklandı.
Mehmet Aslantekin’in 1 Aralık 2021
tarihinde düzenlenen Çıkmaz Sokak
Operasyonu’nda ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada yatak
odasındaki kilitli kasa içinde 3 adet
kanunsuz ateşli silah ve 26 adet canlı
mermi, 6 gram ağırlığında hintkeneviri,
iki ayrı poşet içinde 23 gram ağırlığında
kokain türü uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın
huzurunda görüşülen davanın dünkü
karar oturumunda, Dava kararını okuyan, Başkan Fadıl Aksun kararında
şöyle dedi: “ Sanığın tasarruf ettiği
kokain türü madde içerisinde başka
kimyasalların bulunmasını ise sanık
lehine değerlendirmemiz mümkün değildir. Sanık itham edildiğinde tüm
ağırlığı kokain olarak kabul etmiş ve
iddia makamı da olgularını bu çerçevede aktarmıştır. Yüksek Mahkeme
içtihatlarında vurgulandığı üzere kamu
düzenini bozmaya yönelik suçlarda
hafifletici sebeplere gereğinden fazla
değer verilmelidir. Başlı başına kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde
tasarrufu önemli ölçüde tehlike uyan-

dırmaktadır, çünkü bu tür saldırı araçlarının varlığı, vatandaşların barış içe-

risinde yaşamalarını sağlayan sakin
atmosferi zehirlemektedir Keza, Sanık
tabancaları ve uyuşturucuları çocuklarının bulunduğu eve götürmüş ve
böylesi tehlike saçan suç unsurları ile
çocukları bir evde tutmayı göze almıştır. Sanığın bu davranışı ile evini
adeta patlamaya hazır bir cephaneliğe
çevirdiği açıktır. Tüm yukarıdakiler
ışığında sanığa ceza takdir ederken
kamu yararını üstün tutmayı ve böylesi
suç işleyenleri caydırıcı bir ceza belirlemeyi uygun bulduk” dedi.
Başkan Fadıl Aksun netice itibari
ile tüm aktarmış olgular ışında sanımı
mahkum olduğu davalardan 5 yıl hapis
cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Pazar gününden itibaren yağmur bekleniyor
Hava sıcaklığı 37 santigrat
dereceye kadar yükselecek
Pazar gününden hafta ortasına kadar
yer yer sağanak yağmurlu havanın
etkili olması; hava sıcaklığının 37 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesinin haftalık hava
tahmin raporuna göre bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmekte.
Hava, yarın, açık ve az bulutlu, pazar
günü az bulutlu öğleden sonra parçalı
bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi ise az bulutlu öğleden sonra

parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya
gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Havanın, salı ve çarşamba günü, az
bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu,
yer yer sağanak yağmurlu, perşembe
ve cuma günleri ise az bulutlu zamanla
parçalı bulutlu olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun
ilk günü iç kesimlerde 34-37 ºC, sahillerde ise 31–34 ºC diğer günlerde
ise iç kesimlerde 30-33 ºC ve sahillerde
27–30 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı
yönlerden orta kuvvette, yağış anında
kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

11 Haziran 2022 Cumartesi_Layout 1 10.06.2022 22:59 Page 5

5

11 Haziran 2022 Cumartesi

Onuncu köy
UTANMAK

"VAROLUŞTAN"
ANLADIKLARI STATÜKONUN
DEVAMI

Filiz Uzun
1 yıl önceye kadar markette anda arada
bir kartı geçmeyen ya da aldıklarına parası
yetmeyenle karşılaşırdık. Şimdi her markete
girdiğimde, her gün. Kendi derdimi unuttum
çocuğuna aldığı bir meyve suyunu parası
yetmeyince geri iten ve utanan emekçi için
üzülüyorum kaç saattir. Asıl utanması gerekenler utanmıyor. İnsanlar bana her gün
söver diyen ve bunun neden olduğunu anlayamayan bir CBmiz var. Sen değil bu durumlara bizleri düşürenler utansın diyecem
olmayacağını bile bile.

Mustafa Billur
Toplumsal varoluş platformunu desteklemiyorum. Çünkü "varoluştan" anladıkları
konformizmin ve statükonun devamıdır.
Ekonomik pragmatizmdir.
İhtiyacımız olan söylem aslında oldukça
basit ama söyle(ye)miyorlar:
"İşgalci TC, Kıbrıs'tan defol"
***
Anlayana sivrisinek, saz, anlamayana
davul zurna az.
Ya anlayıp da susana? Korkana? Ne yapmalı, nasıl anlatmalı bu gafleti? Nasıl ifşa
edip utandırmalı? Utanmayı unutanlara ne
yapmalı?
Kaybettikleriniz ve kaybedecekleriniz içerisinde ALAMADIĞINIZ RİSKLER çoğunlukta olmaya devam edecek.

HAZIRLIK

Hüseyin Yalyalı
Önce Yol kameraları geldi. Şimdilerde 200
Türkiye Çevik Birlik Polisi gelecek söylemi.
Sahi ne yapmaya geliyor, kime karşı? TC
Kıbrıs’ın kuzeyinde neye hazırlanıyor?

TÜRKİYE'NİN SÖMÜRGECİ
TAVRINA KARŞI İLK
AKLIMIZA GELEN

Ümit İnatçı
Kimileri resmi tarihin arkasına saklanarak
siyasi hedefleri doğrultusunda kendine bir
yol belirler, kimileri de bunun tersini yaparak
aydınlanmacı bir tarih bilinciyle kendi siyasi
konumunu belirler. Sonuçta ikisi de ideolojik
tercihlerdir. Buraya kadar anladık. Peki ya
sonrası? Biz birilerinin birbirlerine ders
verme seanslarıyla sergiledikleri meclis eğlencelerine daha ne kadar tanık olacağız?
Gelecekle ilgili bir eylem planı var mı?
Karşı duruşun ve mücadelenin hedefi nedir?
Bize her hakaret ettiklerinde niye her zaman
milli duygularımız kabararak yanıt veriyoruz?
Türkiye'nin sömürgeci tavrına karşı ilk aklımıza gelen teşkilatçı milli mücadele yıllarıysa murat ettiğimiz aslında bu vesileyle
Türkiye'nin bize saygı göstermesi mi? Yani
"Taksim'in asıl kahramanları biziz kendinize
gelin" mi demek istiyoruz? Bu mu ders
yani?...

GÜCENMECE YOK

Nilgün Ecvet Orhon
Sen şehitlikte sırıtarak kahvaltı yapacan
otuziki dişin görünecek keyiften, sen gazete
taşlayıp linç girişimi yapan adama kardeşim
diyecen dükkanına gidecen, sen her gün
abuk sabuk fotoğraflarla Toros sevdanı dillendirecen, memleket yangın yeri gibiyken
illa da saray isteycen…
Dahası atanmış-yerleşik oylarıyla seçtirilmiş olmana karşın seni biz seçtik zannedecen, insanlar konuşma yaparken mahalle
kavgası gibi bağırarak müdahale edecen
sonra da şikayet edecen bana her gün sövüyorlar diye…
Acaba sövülmemek için ağzından çıkanı
önce kulağın duysa nasıl olur Ers efendi…
Ya da daha kolayı sövülmek istemiyorsan
istifa et bannem… Oraya hiç yakışmıyorsun
zaten… Gücenmece, tek ayaküstünde tepinmece yok, gerçek bu…

SABAHA KARAR EKONOMİ
KONUŞSANIZ NE YAZAR
UYGULAYACAK İRADE
OLMADIKTAN SONRA!

Hüseyin Sevay
Temel sorun EKONOMİ değil REJİMDİR!
Çünkü EKONOMİNİN ciddi sorun teşkil
etmesi REJİMDEN dolayıdır!
Bin sene de yazsak EKONOMİK gerçekleri REJİME vurgu yapmadan ÇÖZÜM
gerçekleşmeyecektir.
ÇÖZÜMÜN tek yolu da Kıbrıs'ta ANLAŞMADIR!
Nokta!

ASGARİ ÜCRET BENZİNE
ENDEKSLENSİN

İpek Özden
Geçen seneki asgari ücretle (4324TL) 621
Litre Benzin alınırken ( Litresi 6,96TL) , akşamki zamla litresi 26 TL olan benzin, asgari
ücretle (6090TL) 234 Litre alınıyor...
Geçen seneki Benzin miktarını alabilmek
için asgari ücretin NET 16146 TL olması lazım...
Asgari ücret Benzine endekslensin...

FOX TV, 2020’DE TATAR
PROPAGANDASI YAPARDI

SİZİ RAHATSIZ ETMEYE GELDİM...
Ahmet Said Sayın
Aşağı Girnenin en önemli tarihi yapılarından Roma döneminden kalma
kilisenin hali. Kapısı kayboldu, içerisini
bilmediğim biri ambar olarak kullanıyor.
Hiç mi saygımız kalmadı? Girneli
Rumların büyük önem verdiği ve bir
Kıbrıs Türkü olduğum halde benim

de tarihi değerine büyük önem verdiğim bu yapının hali içler acısı. Hade
dine, Hristiyanlığa saygınız yok. İnsanlığa ve tarihe de mi yok? Her
alanda aleyhimize çalışıyoruz, farkında
mısınız? Herhalde "Son kalan taşları
da alınsın, kurtulalım" mantığındasınız.
. Acil tebdir alınmalı. Bu konunun takipçisi olacağım.

CELLAT KÖR BIÇAKLA KESİYOR BOĞAZIMIZI,
ACITMADAN KES DİYORUZ
Hasan Ercüment
Rica minnet mücadele!
Esaret altında olup mücadele edecek
gücü olmayan ya da kazanacağına dair
hiçbir umudu olmayanların yöntemi.
"Özgürlük senden büyük dokunma"
imiş.
Eee dokunuyor, hem de parmağını
gözümüze soka soka dokunuyor.
"Müdahale etme" imiş…
Göstere göstere ediyor ediyor işte.
Cellat kör bıçakla kesiyor boğazımızı,
acıtmadan kes diyoruz,
"Eti geçti be hey allahın kulu bıçak
kemikte bu ne uyku bu"
Bu ne biçim mücadele?
Dokunuyorsa özgürlüğüne dokundurtma!
Müdahale ediyorsa iradene ettirme!
Daha kaybedecek neyimiz kaldı,
canımız mı?
Yoksa ölmedik mi sanıyorsunuz?
Adamızın bölünmesine müsaade
ettiğimiz gün öldük biz toplum olarak,
kırksekiz yılda çürütüldük, artık ölümüz

bile kokmuyor.
Bu neyin korkusu bu?
Yerleşim yerlerimizi değiştirdiler
Ses etmedik.
Yerleşim yerlerinin isimlerini
değiştirdiler ses etmedik
İsimlerimizi bile değiştirdiler gene ses
etmedik.
İlhakın eşiğindeyiz hala daha ses yok.
Nasıl çıksın; ölüler nasıl ses çıkarabilir
ki?
Bu ülkenin bütününün bağımsızlığını
savunan son bir avuç onurlu yurtseverin
vermesi gereken karar, ya bu topraklarda
ölümü pahasına radikal mücadele ya da
toplayın pılıyı pırtıyı başka ülkeye göç
etmeye.
Yüreği olan koysun ortaya.
Bizlere bu sonu yaşatanlara tek laf
söylemeyip, aksine celladımızın
avukatlığını yapan, bütün suçu kuklalara
yükleyen sistemin koltuk değneği sözde
solcu muhalefetten medet umanlara da
artık acımıyorum bile, onlar çoktan
öldü…

Murat Obenler
FoxTV de İsmail Küçükkayalı da hükümetin
dümen suyunda tek taraflı bir yayın yaparak
Meryem Özkurt olayında ne YSK kararlarının
ihlalinden ne muhalefetin ve meslek örgütlerinin açıklamalarından bahsetti.
Sadece Özkurt’un açıklaması ve başbakanlık
açıklamasını vererek bir gazetecinin tutuklanmasının yanlış olduğu saptaması da yapıldı.
Gazeteciler olarak üzülüyoruz Türkiye'deki
medyanın bu hallerine. Keşke açıp bir meslek
örgütünden bilgi alsalardı!

SÖMÜRGECİNİN
PSİKOLOJİK SAVAŞI

Salih Olgun Mehmet
"KKTC ülkesi, sınırı, devleti, meclisi, hükümeti, cumhurbaşkanı, başbakanı, polisi,
GKK'lığı, mahkemesi vd." tanımları kullanan
örgütler, üst düzey seçilmiş, atanmış memurlar
sömürgeci TC devletinin işbirlikçileridir!
TC Sömürge İdaresi demedikleri gibi, sömürgeciyi gizleyen dilleri de asimilasyoncu
devletin dilidir!
Yerli halklarımızı asimile etmeye çalışanları
iyi tanıyalım!
Yurdumuzun tüm Kıbrıs olduğunu söylemekten sakındıkça;
Ve kuzeydeki TC Sömürge İdaresine dikkat
çekilmez ise, sömürge kurumu haline getirilmiş, düzenlenmiş yaşamın her alanının
zorunluluk nedeniyle değil de, gönüllü parçası
olanlar sömürgeleştirilmiş kuzeyi "kktc bölgesi, Türk bölgesi, vatan, devlet, demokrasi
vb" olarak içselleştirip, her geçen gün demografik yapının değiştirilmesi ve asimilasyona yönelik yürütülen psikolojik savaşın
aleti olacaklardır!
Bu nedenle sömürge koşullarında halklarımızın işgale, sömürgeciliğe ve sömürüye
karşı ortak örgütlü mücadelesinde kullanılması
gereken dili de özenle seçmeliyiz!
O dil bağımsız, birleşik, demokratik bir
Kıbrıs'ı hedefleyen emperyalist, sömürgeci,
işgalci devletlerin ülkemizdeki varlık ve hegemonyalarını reddeden dil olmalıdır!
Suya sabuna dokunmadan yaratılan pisliği
temizleyemeyiz!

11 Haziran 2022 Cumartesi_Layout 1 10.06.2022 22:59 Page 6

Talat’tan Üstel’e: Türkiye’den 200 kişilik
çevik kuvvet birliği gönderildi mi?
CTP milletvekili Ongun Talat,
Türkiye’den geleceği
söylenen 200 çevik kuvvet
polisi haberleri ile ilgili
atanmış Başbakan Ünal
Üstel'e yazılı soru önergesi
verdi.
Bugün Kıbrıs
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
milletvekili Ongun Talat, Başbakanlığa yazılı soru önergesi sunarak
Türkiye’den geleceği söylenen 200
çevik kuvvet polisi haberinin doğru
olup olmadığı sordu.
Talat önergesinde, Atanmış Başbakan Ünal Üstel’e, “Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye 200 kişilik
çevik kuvvet polis birliği gönderildi
mi?”, “Bu birlik Lefkoşa’da Mücahitler Sitesi’nde konuşlandırıldı mı
veya konuşlandırılacak mı?” ve “Bu
birlik KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne ait üniformalarla eylem ve
gösterilerde görev yapacak mı?” sorularını yöneltti.

İŞGALİN VE HUKUKDIŞILIĞIN SONUCU:

İNSAN TİCARETİ

CTP milletvekili Ongun Talat Bugün Kıbrıs’a yaptığı açıklamada,
toplum içinde huzursuzluğa yol açan
bu konunun netliğe kavuşması için
Ünal Üstel’den gelecek olan yanıtın
Meclis kayıtlarına geçmesi gerektiğini vurguladı. Talat ayrıca, yurtdışından buraya polis görevi yapmak
üzere insan kaynağı aktarımının
yasal olmadığının da altını çizdi.
Daha önce geçirilmeye çalışılan
belediyeler reformunun, hem Meclis

hem de sokak muhalefetinin gücü
karşısında geri çekilmek zorunda
kalındığını hatırlatan Talat, “Kukla
hükümet bunu iyi biliyor. O yüzden
imzalanan protokole uygun, özgürlükleri kısıtlayıcı yasalar çıkarma
çalışmalarına karşı da yapılacak muhalefeti susturmak, topluma korku
yaymak için yapılan girişimlerin
karşısında duracağız. Kazanılmış
hak ve özgürlüklerimizden taviz vermeyeceğiz.” dedi.

5G ihalesi ve fiber optik ağıyla ilgili çalışmalara tepki
Kıbrıs Türk Telekomünikasyon
Çalışanları Sendikası (Tel-Sen)
Başkanı Tamay Soysan, 5G ihalesi
ve fiber optik ağıyla ilgili hazırlanmaya çalışılan ulusal politika
metnini eleştirerek, "Bizden kimse
oyun içinde oyunlara müsaade etmemizi beklemesin” dedi.
Tamay Soysan, 4.5G ve 5G ihalesinin birlikte yapılması veya 5G
teknolojisini kapsayan frekansların
ihale sürecine şimdi dahil edilmesinin ülke haberleşme piyasasını
olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Soysan, bu ihalenin internet servis sağlayıcı firmaların ve Telekomünikasyon Dairesi’nin piyasa
dışı kalmasına sebep olacağını,
bunun sonucunda kalite ve fiyat
anlamında alternatif hizmet sağlayıcılarının ortadan kalkmasını
ve tekelleşmeyi sağlayacağını savundu.
Soysan, Telekomünikasyon Dai-

Sosyal Medya
Halil Karapaşaoğlu

Demokrasi anlayışı azınlık olanın(minor) çok olan(major) tarafından yok sayılması demek değildir. Major olan minor olanın
da var olabileceği sözünü söyleyebileceği kendini ifade edebileceği alanlar yaratmalıdır. Toplumsal hareketlerde demokrasi inşaası
karar alma mekanizmalarında minor olanın da rengini gösterebileceği alanlar yaratarak inşaa edilir.
Bu kötü bir şey değil tam tersi
sizi çoğaltan, özgürleştiren bir süreçtir. O yüzden toplumun ötekileştirilen gruplarının özgürleşmesi
gücü elinde tutanın da özgürleşmesini getirecektir. Kadınların, işçilerin, queerlerin, azınlıkların vs.
özgürleşmesi kendine ait özgür
alanların yaratımı toplumun geri
kalan kesimlerinin de özgürleşmesidir. Sendikalar canımız ciğerimizdir ancak sendikaların devrimci örgütleri (Ben YKPli olarak
konuşuyorum. Parti adına konuşmuyorum) toplumsal harektlerin
dışında bırakmaya çalışması so-

GÜNLÜK

resi dışında hiçbir şirkete kuruma
veya kişiue yetki verilmesi, yetkinin
kullandırılması, Fiber Optik Çekimi
ve başka münferit kablolu altyapı
oluşturulmasına imkan sağlayacak,
münhasırlık veya ayrıcalık tanıyacak hiçbir adımın atılmasına
müsaade etmeyeceklerini ifade etti.
Tamay Soysan, yazılı açıklamasında, uyarıda bulundukları konular
hakkında adım atılması durumunda
“Taş taş üstünde bırakmayacaklarını” söyledi.
4G/4.5G IMT bandlarının yapılmasına kimsenin karşı olmadığını ifade eden Soysan, “Bu uygulamayı bir paket haline getirip,
5G IMT bandları olan 700Mhz ve
3600Mhz bandlarını da kıyak geçercesine sunmak akıl işi değildir.
Bu babanın oğluna dahi yapamayacağı bu kıyaktır. Bizden kimse
oyun içinde oyunlara müsaade etmemizi beklemesin” ifadelerine

yer verdi.
Fiber optik ağıyla ilgili hazırlanmaya çalışılan ulusal politika
metninin “Şark Kurnazlığıdır” olarak nitelendiren Soysan, şunları
kaydetti:
“Telekomünikasyon Dairesi'ne
ait fiber optik ağ ve ülkede yapılması düşünülen bu ağa ek olacak
fiber yatırımlarla ilgili yine oyun
içinde oyunların oynanıyor. Bu ülkede fiber optik altyapı Telekomünikasyon Dairesi'ne aittir ve ağı
yetkisi sadece Telekomünikasyon
Dairesi’ndedir. Bunu sulandırmaya
çalışarak devreye Bilgi Teknolojileri
ve Haberleşme Kurumu’nu koymaya çalışanların aklındaki kurnazlık bu topluma en büyük kötülüktür. Telekomünikasyon Dairesinin yetkilerinin BTHK’ya devrinin
önünün açılmasını sağlamaya yönelik hazırlanan bu politika metni
derhal düzeltilmelidir.”

BİR SİYASAL GELENEĞİ GÖRMEZDEN
GELMEK AYIPTIR
runludur.
1- Bugün en geniş anlamda talep
edilen düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Bugün talep edilen demokrasidir. Siz öreceğiniz toplumsal
muhalefetin içine sizden farklı
olanları yok sayarak nasıl özgürleşeceksiniz? Nasıl demokrasi inşaa edeceksiniz?
2-Bugün sömürgeci sizin düşünce ve ifade özgürlüğünüzü elinizden almıyor mu? Sizi karar
alma mekanizmalarının dışında
bırakmıyor mu? Peki siz niye sömürgecinin size yaptığı şeyi bize
yapıyorsunuz?
3-Toplumsal Varoluş Platformu
topluma çağrı yapıyor. Yeni Kıbrıs
Partisi de bu toplumun parçası.
Tamam eyleme katılalım bu çağrı
bize de yapılmıştır. Ancak niye
Yeni Kıbrıs Partisi karar alma mekanizmalarının içinde değil? Bu
diğer örgütler içinde geçerli. Diğer
örgütler kendi adına konuşursa
sevinirim. Saldırı toplumun bütününe değil midir? Saldırı sadece

ekonomik alanda mıdır? Tamam
eyleme katılalım ancak niye görmezden gelinmeye çalışılıyoruz?
Niye sizleşmek zorundayız? Major
olan minor olana niye tahammül
edemiyor? Demokrasi inşaası yok
sayarak mı gerçekleşecek?
4- Bu şekilde bir toplumsal muhalefet anlayışının söyleyin bana
Sömürgecinin demokrasi anlayışından farkı nedir?
5- Tamam eyleme katılalım.
Orada bulunan dostlarımız var.
30 yıldır bu ülkede demokrasi
mücadelesi veriyoruz. Partimiz
kurşunlandı. Liderliğimizin arabası
havaya uçuruldu. Partililerimiz tutuklanıp cezaevine atıldı. Böyle
bir siyasal geleneği görmezden
gelmek ayıptır. Eyleme katılalım
ancak bunları da lütfen tartışalım.
Bir YKPli olarak bu ülkede demokrasi ifade ve düşünce özgürlüğü için her zaman mücadele
eden bir insan olarak gördüğüm
muamele karşısında çok üzülüyorum.

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi
var. 45 bin kadarı Türkiye dışındaki ülkelerden geliyor. Bu
öğrencilerin de yarısı Nijeryalı… Ardından Ürdün, Suriye, Kamerun
gibi ülkelerin vatandaşları geliyor. Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları
Merkezi (CMIRS) “yabancı öğrenciler”e ilişkin bir çalışma yaptı.
Merkezin direktörü Mine Yücel diyor ki: “Buraya gelen yabancı
öğrencilerin çoğu Afrika’dan geliyor. Ülkelerinde bu öğrencileri
Kıbrıs’a kanalize eden “Manejer”ler var. Buraya, Amerika ve Avrupa’ya gidemeyen fakir öğrenciler geliyor. Kendilerine burs gibi,
okurken çalışıp para kazanma olanağı gibi cazip imkânlar vaat
ediliyor. Tüm birikimlerini ortaya koyarak ve en önemlisi bir AB
ülkesi devlete geldiklerini zannederek Kıbrıs’ın kuzeyine geliyorlar.
Burada; üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra, bir de bakıyorlar ki,
iş imkânları çok sınırlı, hayat çok pahalı, üstelik asgari ücretin
altında çalıştırılmak isteniyorlar. Ev sahiplerinin insafına terk ediliyorlar. Ellerindeki birikimler tükeniyor ve “geri dönüşü olmayan”
bir kıskacın içine giriyorlar”… Evet, 20 kadar üniversitenin patronu
bu insanları kandırarak getiriyor, ceplerindeki parayı alıp, fuhuşa,
suça itiyor… Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki ‘üniversite’ler insan ticaretinin aparatıdır. “İnsan ticareti” simsarlarının eline düşen
kadınlar fuhuşa zorlanıyor. Fuhuşta da Nijeryalı Çeteler öne çıkıyor.
CMIRS’ın raporuna göre, çeteler, öğrenci diye ülkemize getirdikleri
kadınların pasaportlarına el koyarak onları villaya kapatarak fuhuşa
zorluyor… Rapora göre, Ocak-Nisan tarihleri arasında 9 ihbarı
oldu fuhuşa zorlanan kadınların… Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini
rehin ve hukukdışı tutma politikasının sonuçlarıdır bunlar!
SANA NE DESİNLER?
Ersin Tatar şikayetçi...
"Bana şerefsiz, soytarı,
ahlaksız, geri zekalı
diyorlar" diye içini döktü...
Durup dururken mi diyorlar?
Gücüne gidiyorsa, o halde
sen de söyletme onları...
Sen sabahleyin Balabayıs
tepelerinde uyanır da
çiftleşen köpeklerin
fotoğrafını çeker, sonra da
paylaşırsanız ya da
"Toroslar bugün çok net
görünüyor" dersen, sabna
ne desinler ki başka?
ŞEREFSİZ
Seninle aynı fikirde
olmayanlara "Rumcu"
dersin, "Vatan haini"
dersin... Sonra da sana
şerefsiz dedikleri zaman
neden kızarsın? Sana
"Rumcu" derlerse hoşuna
gider mi? Bunu şerefsizden
de daha çok hakaret
sayarsın herhalde!
ÇAVUŞOĞLU
Mevlüt Çavuşoğlu teşrif
ediyor bugün adamıza...
Golf mevsimini hiç
kaçırmaz... Girne'de golf
oynayacak, saraydakilerle
de top herhalde... Çavuş hiç
ofsayta düşmez... Hep gol
atar, bizimkiler de hep yer!
DEPREM
Geceyarısı sabaha karşı
sallandık... Yıkılmadık
ayaktayız! Yokoluşa hayır!
SUCUOĞLU
Faiz Sucuoğlu Ankara'daki
Beştepe Sarayı'nın
kapısında saatlerce
bekletilmiş... Kaç saat
bekletildiğini hala
açıklamadı...

“Tırnak”...
" Raflarda 22 bin mazbata davası
bekliyor…
13 bin de ceza davası!
Ama çok daha önemli bir detay
vardı;
“Ülkede ekonomik sorun var
umarım daha kötü olmaz…”
İşte burası gerçekten de çok
önemliydi!
Yani Sayın Şefik diyor ki, alacak
verecek davalarının çoğu
ekonomik sıkıntılar
nedeniyledir…
Önümüzdeki süreçte yaşanan
sıkıntıların daha da artacağı
kesinleştiği için bu davaların
sayısı her geçen gün artacaktır!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
" KKTC’nin hemen tüm kurum ve
kuruluşları da güven yitirmiş
durumdadır...
Geçmiş
yıllarda bir kuruşluk mazot
zammı karşısında hükümet
düşüren örgütlerin de şimdiki
‘bozuk düzene’ alıştırılmış
olduğunu görüyoruz...
Günü kurtaran paşa,
kurtaramayan hastadır...
Ve
gelinen bu noktada, insanların
önemli bir kısmı ‘yeni riskleri’
omuzlama pahasına Kıbrıs
sorununun çözümü
konusunda daha da istekli
hale geldi..."
Reşat AKAR

Günün Kahramanı

KOYUN

Burada ne meclisin hükmü
vardır ne sarayın… ‘Tarım
Bakanı’ Dursun Oğuz, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Başkanı
Serkan Kayalar ile
tarımda yapılmakta olan
projeleri görüştü
Ankara’da… Yardım Heyeti
ve TİKA emreder, ‘bakanlar’
yapar… Bir süre önce TİKA
‘küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak’
için koyun getirmişti mandıramıza… TC Büyükelçisi
Başçeri de bizzat koyun ve koçların dağıtılma töreninde
bulundu… Mandıramızda iki tür koyun var: Bir meleyenler,
bir de mandıranın ‘KKTC meclisi’nden idare edildiğini
zanneden koyunlar…
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11 Haziran 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
3 Haziran 2022’de CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı
Erdoğan Toprak’ın, TC sömürgeciliğinin
Kıbrıs’taki işgal bölgesine emrettiği 2022
Mali Protokolü’nü eleştirmesi ‘kendi
adıyla’ mücadele edemeyen Kıbrıslıları
sevindirdi.
‘‘KKTC-Türkiye arasında imzalanan
protokol, iktidarın tek adam
rejimini Kuzey Kıbrıs’a ihraç ve Ada’da ‘AK PartiErdoğan Devleti’ kurmayı
hedefleyen bir kapitülasyon
belgesidir. Bu protokol, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve
egemenliğini yok sayan,
onur kırıcı ve tehlikeli bir
belgedir’’ deyince ‘kendi adıyla’ mücadele
edemeyen Kıbrıslıları sevindirdi.
***
İroniye bakın:
‘‘Döviz kullanımı azaltılıp TL kullanımı
yaygınlaştırılacak. Böylece Türkiye’den
KKTC’ye üç haneli enflasyon ihraç edilecek’’ diyor CHP’li Toprak.
TL kullanımının yaygınlaşmasını ve
enflasyon ihracını ‘‘Kıbrıs Fatihi’’ dediğiniz Ecevit yaptı zaten. Şu anda da enflasyonumuz resmi rakamla yüzde 9899! Gayri resmi enflasyon rakamı yüzde
200’den aşağı değil!
Bilmediğiniz bir şey söyleyeyim
CHP’liler: TC bizi TL bölgesi yaptı
ancak Türk mallarını bile buraya Döviz
üzerinden satar. Bu sebeptendir, TC’nin
enflasyonu Kıbrıs’taki işgal bölgesine
çarpan etkisiyle gelir…
***
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun
başdanışmanı Erdoğan Toprak, Mali Protokol için diyor ki:
‘‘KKTC vatandaşlığının kolaylaştırılması, demografik yapının değiştirileceği,
Kıbrıs Türklerinin azınlığa düşeceği bir
nüfus aktarma projesini düşündürüyor.
İktidar, yandaşlarını, Suriyelileri, Afganları, KKTC vatandaşlığı vererek adaya
yerleştirilmeyi mi planlanıyor?’’…
Kıbrıs’ta demografik yapıyı altüst eden
yerleşimci nüfus sömürgeciliğinin mimarları Bülent Ecevit ile Ecevit’in Maliye
Bakanı Ziya Müezzinoğlu’ydu.
‘‘Demografik yapının değiştirileceği,
Kıbrıs Türklerinin azınlığa düşeceği bir
nüfus aktarma projesi’’ diyor 2022 Mali

Sosyal Medya
Haluk Giray
Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar
personel giderlerinde, %112 oranında
artış olmasına rağmen bu süreçte yerel
yönetimlere 2021 yılı için verilmeyen
(%0 artış) artış ve 2022 yılı için de öngörülen %26'lık artış yerel yönetimlerin
sonunu getirmek için yetti.
Personel giderlerinin bütçe içerisindeki
oranının en iyi durumdaki belediye için
bile %60 olduğunu varsayarsak böylesi
bir personel gideri oranı artışı için şu
anda nerdeyse tüm yerel yönetimler sadece maaş ödeyebilmek için canla başla
çalışan kurumlar haline gelmişlerdir.
Aralık 2021 tarihinden beridir tüm
girdi maliyetlerinde (elektrik akaryakıt,
inşaat malzemeleri, hizmet alımları, ve
diğer tüm mal ve hizmetlerde) %300'lere
varan artışlar yerel yönetim bütçelerinde
finanse edilemeyecek noktalara gelmiştir.
Gelirler açısından 1996 yılında çıkarılan

CHP’YE VE AP RAPORLARINA UMUT
BAĞLAYAN KIBRISLININ İNTİHARI
Protokolü’ne Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı…
Gelecek zaman kipi kullanıyor!
1974’te savaştan hemen sonra taşımaya
başladığı nüfusla Kıbrıslı Türkleri azınlığa
düşürdü zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Nüfus aktararak demografik yapıyı
değiştirdi.
Yani, Kıbrıs’taki demografi mühendisliği gelecek zaman kipine değil, geçmiş
zaman kipine ait bir konudur.
Kıbrıslı Türkler azınlığa düşmeyecek;
Ecevit zamanında azınlığa düşürüldü zaten!
Kıbrıslıların gene böyle Türkiye’nin
ekonomik krizinin ve TL’nin enflasyonunun çarpan etkisi ile göç ettiği zamanlardı…
20 Ocak 1989 Cuma günü Bülent
Ecevit Sarayönü Meydanı’nda toplanan
ahaliye konuşma yapar:
-‘‘Türkiye’de işsizlik vardır, KKTC’de
işgücü açığı vardır’’…
Türkiye’den Kıbrıs’a nüfus hep ‘işgücü
açığı’ adı altında taşındı. Kıbrıslılar
işsizlik yüzünden göç ettirilirken, demografik yapıyı ‘işgücü açığını kapatıyoruz’ diye Türkiye’den taşıdıkları nüfusla
değiştirdiler.
CHP’nin desteklediği AKP’nin Suriye
savaşı politikası sonucunda bugün milyonlarca mülteci oluşunca, bu ‘yara’yı
kaşıyarak siyaset yapmayı marifet sanıyor
CHP.
‘‘AKP Suriyelileri, Afganları, KKTC
vatandaşlığı vererek adaya yerleştirilmeyi
mi planlanıyor?’’ diyor CHP’li Toprak…
Bu, TC’nin 1974’ten bu yana Kıbrıs’ı
Türkleştirme amacıyla yürüttüğü demografi mühendisliğini sulandırmaktan başka
bir şey değildir.
NATO’nun savaş politikalarının sonucunda yaratılan Suriyeli-Afganistanlı ‘fobi’sine oynayarak Türkiye’nin Kıbrıs’ta
işlediği savaş suçlarının üzerini örtemezsiniz.
***
‘Kendi adıyla’, ‘kendisi olarak’, ‘kendi
ayakları üzerinde’ ve ‘kendi diliyle’ mücadele edemeyen Kıbrıslılar sevinir Brüksel’den, Strasbourg’tan, New York’tan
ya da CHP’den Türkiye’nin Kıbrıs politikasına bir eleştiri geldiğinde…
Kendisi adına mücadele etmeyenler
ilahi bir güç bekler çünkü her zaman!

Avrupa Parlamentosu’nun 7 Haziran
2022’de onayladığı Türkiye ilerleme raporunda Türkiye’ye, Kıbrıs’ta iki devletli
çözümden vazgeçme çağrısında bulunması da ‘kendi adıyla’ mücadele edemeyen Kıbrıslıları sevindirdi.
Kıbrıs’ta 48 senedir süren işgal için
Türkiye’ye tek bir yaptırım uygulamayan
Avrupa, istediği kadar rapor yazsın…
‘İki devletli çözüm’ talebinden vazgeçse
ne, vazgeçmese ne…
Türkiye ‘iki bölgeli iki toplumlu federasyon’ derken de, ‘iki devletli çözüm’
derken de talepleri aynıydı. İfade etme
şekilleri farklıydı sadece…
Türkiye Kıbrıs’ta 1974’te kurduğu hukukdışı düzenin korunmasını ister, müzakereler de bu korsan yapının örtüsüdür
sadece.
Müzakere masasında harcanan zaman
zarfında daha çok Rum arazisi yerleşime
açılır; Rumların geri dönebilecekleri bir
‘ülke’ kalmayınca da Kıbrıs’ta ‘ortak
devlet’in maddi koşulları ortadan kalkar!
BM müzakereleri yerleşimci sömürgeciliğin zaman çalma oyunudur sadece…
KKTC’nin tanınmasını da hiçbir zaman
talep etmedi ve etmeyecek. Çünkü Türkiye Kıbrıs’ta varolan statükonun korunmasını, kuzeyin hukukdışı korsan bir
yapı olarak kalmasını ister. Kirli işler
imparatorluğunun kalınbağırsağı…
***
Bir haftanın içinde iki vaka…
Kıbrıs’a yerleşimci nüfus taşıyarak kolonileştiren ve Kıbrıs’ın işgal bölgesini
TL bölgesi yaparak Kıbrıslı Türklerin
yok oluşunun mimarı olan CHP…
1974’ten beridir Kıbrıs’ta süren TC
işgaline karşı tek bir yaptırım uygulamayan Avrupa emperyalizminin AP raporu…
Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinden
dolayı birkaç ayda maruz kaldığı yaptırımların tek bir tanesi gelmedi Türkiye’nin
başına.
Çünkü Rusya Ukrayna’da NATO ile
savaşır, Türkiye ise Kıbrıs’ta NATO’nun
bekçisidir.
Kıbrıslılar başkalarının kendisi adına
mücadele etmesini beklerken, daha çoooook CHP’linin açıklamasına ve AP
raporuna umut bağlar!

YEREL YÖNETİMLERİN
EKONOMİK ÇIKMAZI
51/95 sayılı yasa ile gelir kalemlerinin
çıkılabileceği en üst tarifeler kullanılmasına rağmen güncelliğini kaybetmiş
(12 yıldan beridir su ve emlak vergileri
dışındaki tüm vergi resim ve harçlar)
tüm hizmetler belediye bütçelerinden
çok büyük rakamlarla finanse edilmeye
başlanmıştır.
Gerçek bir maliyet muhasebesi ile temizlik hizmetlerinde maliyet/kazanç oranı
%2000, su ve diğer hizmetlerde de bu
oranlar %100-500 oranlarında gerçekleşmektedir.
Halkın her geçen gün alım gücünün
gerek TL'deki değer kayıpları ile azalması
gerekse piyasada mal ve hizmet fiyatlamalarının herhangi bir ekonomik akla
dayanmadan kontrolsuz bir şekilde yükselmesi yerel yönetimlerin hizmet ücretlerinin artırılması noktasında elini kolunu bağlamaktadır. Yıllardan beridir
yeni hazırlanan Belediyeler Yasası ile

her ne kadar bu maliyet/kazanç oranları
yerel yönetimler lehine düzenlense bile
bu ekonomik çıkmazda halkın bu maliyetleri karşılaması mümkün olmayacaktır.
Enflasyon, halkın cebindeki paranın
her geçen gün biraz daha eksilmesidir.
Bunun suçlusu da halk değil, ekonominin
başındaki yöneticilerdir. Elbette TL için
herhangi bir para politikası hayata geçirmemiz mümkün değildir. Ama bize
TL ekonomisini dayatanların da bu maliyeti karşılaması gerekmektedir.
Yaşanan bu ekonomik çıkmazın suçlusu
TL ekonomisidir. Merkezi hükümetin
geçtiğimiz günlerde imzaladığı protokolde
bile
"Politika 2.2.4.1 Milli para olan Türk
Lirasının ve milli ödeme sistemlerinin
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır" deniyorsa bu bedelin de
bu politikayı dayatanlar tarafından karşılanması gerekmektedir.

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

TÜRKİYE'DE DÖVİZ
KURLARI VE KUZEY
KIBRIS'A YANSIMALARI
(1)

“24 Ocak 1980 kararları Türkiye’nin
IMF kredisi alabilmek için hazırladığı
bir ekonomik programdı. Sonraki süreçte
bu kararlar, Türkiye’nin ithal ikameci
modelden ihracata dönük büyüme modeline geçişinde bir milat olarak gösterildi.
Yeni ekonomik modelde
döviz kuru Türkiye’nin
rekabet gücünü sağlayacak şekilde değişken olacak ve ardından serbestleşmeye geçilecekti.
Bu doğrultuda 1 ABD
doları 47 TL’den 70
TL’ye çıkarıldı. 1 Mayıs
1981’den itibaren de Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Türk Lirasının dış değerini ABD dolarının piyasadaki değerini
izleyerek günlük olarak ilan etmeye başladı.
1980’den sonra Türkiye sabit kur rejiminden Merkez Bankası’nın çeşitli araçlarla piyasaya müdahale ederek kura etki
ettiği müdahaleli dalgalı kur rejimine
geçti. Ağustos 1988’de Merkez Bankası
bünyesinde döviz ve efektif piyasaların
kurulmasıyla günlük olarak açıklanan
kur, arz ve talebin etki ettiği dalgalanmaya
bırakıldı. Bu dalgalanma Merkez Bankası’nın zaman zaman yaptığı müdahalelerle kontrol altında tutuluyordu. Sabit
kur rejiminin terk edilmesiyle dönem dönem uygulanan yüksek oranlı devalüasyonlar da sona erdi.
Fakat 1980’den sonra da Türkiye ekonomisi özellikle kriz dönemlerinde günlük
kurda yüksek değişimlerin yaşandığı dönemler yaşadı. Son on yılda Türk lirasında
en yüksek değer kayıpları ise 2018 yılında
yaşandı. Olumsuz ekonomik beklentiler
ve ABD ile Türkiye arasında Rahip Brunson krizi nedeniyle gerginleşen ilişkiler
2018’in başında 3,75 TL seviyelerinde
olan ABD dolarını yıl içinde 7 TL seviyelerine kadar çıkardı. Türk lirası, ABD
dolarına karşı günlük olarak 24 Mayıs’ta
%5, 13 Ağustos’ta %9 ve 14 Ağustos’ta
ise %13,6 değer kaybetti.
Son on yılın bir diğer yüksek değer
kaybı da 22 Mart 2021’de yaşandı. 20
Mart’ta Merkez Bankası Başkanı Naci
Ağbal’ın görevden alınmasıyla tetiklenen
dalgalanmayla Türk lirası bir gün içinde
%8 değer kaybetti.” (Dogruluk payı bülteni) 24 haziran 2021 1USD = 8.6TL 10
Haziran 2022 1USD =17.32 TL.
Buna göre doların TL karşısındaki değeri iki katından da fazla bir miktarda
artmış durumda. 2020 yılında KKTC'de
asgari ücret 3820 TL/7.022 = 544.004
USD 2021 sonunda 4970 TL/9.7=512.37
USD, 1 Ocak 2022'den itibaren asgari
ücret 6090 TL/17.32= 351.61 Bu rakamlara göre, tüm ürünlerin fiyatları sabit
kalmış olsaydı, asgari ücret reel olarak
yüzde 65 geriledi diyebilirdik. 2021
yılında benzinin litre fiyatı 6 TL civarlarında iken, bugun itibarıyla benzinin
litresi 27 TL’ye çıktı. Yani TL bazındaki
artış 4 kattan da fazla! Dolar bazında ise
litresi yaklaşık 0.70 centten, 1.60 $’a
yükseldi. İki katından fazla! Akaryakıt
ve buna paralel olarak elektrik ücretlerindeki artış kaçınılmaz olarak tüm ürün
ve hizmet fiyatlarına yansımaktadır.
Asgari ücret ve fiyatlar birbirine ters
yönde ilerliyor. Asgari ücret düşerken fiyatlar artmaktadır. Fiyatlar sabit kalmış
olsa asgari ücretin yüzde 65 azaldığını
söyleyebilirdik. Halbuki fiyatların sabit
kalmadığı bu ortamda asgari ücretteki
azalmanın çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
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KAYBETMEYECEĞİZ!

Bumin Bezmen

Tacan Reynar

Mahkeme’nin gerekçeli kararını okumadan yorum yapmak doğru olmazdı,
ancak kararı okuduktan sonra şimdi yapabiliriz.
Herhalükârda BRTK Müdürü büyük
ihtimalle iyi halden, Şartlı Tahliye Kurulu
tarafından istinafı görüşülmeden cezası
indirilip cezaevinden çıkacak ve bu tartışmalar son bulacak.
Ancak hafızalardan hiç silinmeyecek
birkaç şey var.
Kamu vicdanını ve kamu yararını dikkate alan yargıca karşı özelde yapılan,
genelde ise hükümetteki siyasilerinin
topunun yargıya karşı yaptıkları saldırgan
söylemler.
Yargı eleştirilebilir ancak,
siyasetin kirli elleriyle ve
gündelik çıkarlarla
yargıya saldıramazsınız!
Geçtiğimiz yıllarda özelde şahsıma,

genelde ise tüm yargıya karşı yapılan
saldırı karşısında susanların tarafında
değilim.
Biliyorum ki, yargıcın kendisine türlü
saldırılar yapılırken dahi konuşmaya
hakkı yoktur.
O haksızlığın ne olduğunu, dört duvar
arasında yalnız kalan yargıcın ne yaşadığını çok iyi bilen biri olarak, o yargıcın
yanındayım, yargının bağımsızlığının
tarafındayım.
İster Yargının içinde, isterse dışında
olsun, makamların mevkilerin ve kişisel
çıkarların ötesinde bu toplumun varoluş
kavgası vardır, bilinsin, ben o kavganın
hâlen tarafındayım.
Bugün yaşatılanlar geçmişin gölgesinde, onun izdüşümlerinde yaşatılıyor
bu topluma.
Bunun farkında olalım.
Kim ne derse desin ısrarla tekrar ede-

ceğiz.
İfade özgürlüğünü, basının özgür olması, gazetecinin yazarken, çizerken,
toplumun konuşurken, tartışırken özgür
olması en temel insan hakkıdır.
Herşeyi alıp çarçur ettiler, hiçbir şeyimizin kalmadığı noktaya çok yakınız.
Önümüze yığdıkları deli saçması yasa
tasarıları özgürlükleri yokedecek.
Unutulmasın ki bu özgürlükleri olmayan insan, nihayette insan kalamaz artık…
N’olur sessiz kalmayın,
gücünüz yettiğince ses verin,
N’olur bu toplumun önüne ne idüği
belirsiz güçlerin polislerinin coplarıyla
dikilmesine izin vermeyin.
Bunun partisi, sendikası, derneği yok.
Sadece birlik, mücadele, dayanışma
içinde toplumsal direniş var.
Kaybetmeyeceğiz!

Serdaroğlu: “Asgari ücret bu ay içinde belirlenmeli”
Kamu-İş Başkanı Ahmet
Serdaroğlu, “Asgari ücret bu ay
içinde belirlenmek zorunda.
Hükümete bu konuda her türlü
baskıyı yapacağız” dedi.
(YD)
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücret bu ay içinde belirlenmek zorunda.
Hükümete bu konuda her türlü baskıyı yapacağız” dedi.
Serdaroğlu, belirlenecek asgari ücretin
hayat pahalılığının üzerinde olması gerektiğini ifade etti.
Kanal T’de programa katılan Serdaroğlu,
yapılan zamlar karşısında alım gücünün giderek eridiğini belirterek, “Şu anda net 6
bin 90 TL olan asgari ücret, sefalet ücretidir”
dedi.
Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Zamlar artarak devam ediyor. TL’nin
döviz karşısındaki erimesiyle oluşan ekonomik kriz ciddi bir kaos yaratıyor. Asgari
ücret açlık sınırın altıda kaldı. Federasyon
olarak masanın toplanması için çalışmalarımız başladı. Hükümete bu konuda her
türlü baskıyı yapacağız. İşveren ‘kim, nasıl
ödeyecek?’ diyor ama işverene ciddi bir

Tarım Dairesi: “Yerli
ürünlerde 7 numuneden
2’sinde tavsiye dışı bitki
koruma ürünü tespit
edildi”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Tarım Dairesi, yerli ürünlerde 7
numuneden 2 üründe tavsiye dışı bitki
koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.
Tarım Dairesi, 3-10 Haziran tarihleri
arasında ithal ve yerli üretim gıda
denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune
alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan
analizler neticesinde çıkan sonuçların
Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit
Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek,
şu sonuçlar elde edildi:
“İthal ürünlerde 34 numuneden 33
numune temiz olup, limit üstü bitki
koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne
rastlanılmıştır.
Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit
üstü bitki koruma ürünü tespit
edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği
üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerde 7 numuneden 5 numune
temiz olup tavsiye dışı bitki koruma
ürünü tespit edilen 2 ürüne
rastlanılmıştır.
Aydınköy sakinlerinden Kadir Altuntaş’a
ait salatalıkta ve siyah patlıcanda tavsiye
dışı bitki koruma ürünü tespit
edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına
karar verilmiştir.”

Sosyal Medya

destek yapılmıştır. Bu asgari ücret bu ay
içinde belirlenmek zorunda. İşverenler de
sıkıntılarını hükümetle çözebilir. Ama ihtiyaçlı ihtiyaçsız ayrımı da yapılmak zorunda.
Bu ayrım yapılırsa bizim de desteğimizi
alırlar.”
“Yeni asgari ücret ne kadar olmalı?” sorununa da yanıt veren Serdaroğlu, şunları
söyledi:
“Şu anda masaya oturmadan rakam be-

lirtmek doğru değil. Oluşan hayat pahalılığının üzerinde bir rakam olmalıdır. Şu anda
yüzde 43,10’dur. Ama Haziran ayındaki
hayat pahalılığını da gözetmek zorundayız.
Haziran ayını dahil etmezsek asgari ücret
belirlenir belirlenmez yine açlık sınırın
altında kaldır. Önümüzdeki haftadan itibaren
asgari ücret masasının kurulması için çalışmalarımız daha baskıcı bir şekilde devam
edecek.”

KAR-İŞ Başkanı Topaloğlu: "Hükümetten görüşme
talebi gelmezse, ses getiren eylemler yapacağız"
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, "Hükümetten görüşme talebi gelmezse ses
getiren eylemler yapacağız"
dedi. Topaloğlu gelen akaryakıt zamlarına işaret ederek,
taşımacılık sektörünün içinden çıkılmaz bir hal aldığını
söyledi.
KAR-İŞ Başkanı Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 15 Eylül 2021 tarihinden bu güne kadar akaryakıta yüzde 300 zam yapıldığına işaret ederek, 15
Eylül 2021 tarihinde 6,81 TL olan akaryakıt
litre fiyatının bugün 27 TL’ye ulaştığını
kaydetti.
Topaloğlu açıklamasında, "Kamu hizmeti
veren toplu taşımacıların yolcu, öğrenci,
turist ve özel sektör çalışanlarına nasıl bir
ücret talep edeceğimizi ve buna nasıl bir
çare bulunacağını hükümet edenlere soruyoruz" ifadelerini kullandı.
Kamu hizmeti veren toplu taşımacılara
gümrüksüz akaryakıt sağlanmasının elzem

olduğunu belirten Topaloğlu,
akaryakıta düzenli olarak
nasıl artış yapılıyorsa, toplu
taşımacılık sektörüne de otomatik olarak katkı veya düzenleme yapılmasının şart
olduğunu belirtti.
"Her seferinde hakkımızı
eylem ve grevler ile almaktan
usandık" ifadelerini kullanan
Topaloğlu, yollara çıkmaktan
çekinmediklerini ayrıca, sektörlerin planlı ve programlı
bir şekilde yönetilmesi gerektiğini hatırlattı.
-“Enflasyon altında eziliyoruz”
Akaryakıtta ortaya çıkan zararın yanı sıra
araçların yıprandığına, parça fiyatlarının ise
arttığına değinen Topaloğlu, hem halkın
hem de kendilerinin enflasyon altında ezildiğini belirterek, ayrıca toplu taşımacılığın
akaryakıt endeksli çalıştığını belirtti ve bu
ağır zamlar altında toplu taşımacılığın sürdürülemez noktada olduğunu sözlerine ekledi.

TEK DERDİMİZ
YURDUMUZDUR BE
BAYLAR!

Sevgili dost Erman Kazafanalı'nın
dediği gibi, ''Yazan, yazan, ama anlayan
yok.''
Sevgili dostun dediği çok doğru,
efendim hep ayni terane ''Hep muhalefeti ve CTP yi eleştirin, biraz da
UBP'ye bak, Tatar'ı eleştir.''
Hep söylerim, gene
söyleyim, bana şimdiye
kadar, ne UBP, ne
Denktaş, ne Tatar, barış
ve çözüm sözü vermedi,
bana daha doğrusu Kıbrıs'ı birleştirmek, çözüm
ve barış sözü veren, arkasından koşturtan CTP idi!
Gün geldi CTP, UBP'yi solladı geçti,
bu hızla öncülüğü UBP'ye kaptırmayacak gibi!
Yanlışlarını, hatalarını burada yazsam,
kitap olur, eleştirirsin, yaptıklarını yazarsın, kızarlar, hoşlanmazlar, nedeni,
insanlarımızı kandırmaya devam etmeleri gerekir, UBP'nin yaptıklarını,
üzeri örtülü bir şekilde millete yutturmaya çalışıyorlar.
Sen misin bunları yazan, küfürlerin,
bini bin para, yazdıkların yanlıştır,
doğru değildir, diyen yok, fikire fikirle
karşılık veren yok, sadece küfür ve
aşağılama!
Beni eleştirecek olanlar, yazdığım
fikirleri çürütsünler, doğru değildir,
yanlıştır, doğrusu budur diye fikir belirtsinler!
Saygı duyarım.
İşi o kadar ileriye götürdüler ki,
CTP'den birşey beklerdi, alamadı, bir
diğeri yazı yazmayı bilmez, ağzı diline
uymaz, yine küfür!
En ilginci de bir belediye başkanının
yaptığım eleştiriye tam da kendine yakışacak, vizyonuna uyacak şekilde yazdığı eleştiri ''Siz Bumin'e bakmayın,
onun şeyi şeyine denk, yorumlarını
okuyup boşa vakit harcamayınız'' diyor!
Seviyesizlikleri, bilgisizlikleri tavan
yapmış, biri CTP'den beklediği vardı
alamadı diyor, diğeri yetkili belediye
başkanı ise onun şeyi şeyine denk diye
yorum yapıyor!
Bizim derdimiz yurdumuz, Kıbrıs'ımız, tutsaklığımız, sömürgede yaşamamız, rehineliğimizdir be baylar!
Bizim derdimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini, bağımsızlığını korumak için garantörüm deyi gelip burda
devlet, hükümet kurup adamızı ikiye
bölenlerdir be baylar!
Bizim derdimiz başkalarının insan
haklarını darmadağın edip, yok sayıp,
sonra da insan haklarından bahsedenlerdir be baylar!
Bizim derdimiz bizim yıllarımızı çalanların, çoçuklarımızın geleceğini,
devlet hükümet, sahte meclis, bakan
sözleriyle çalmaya çalışanlardır be
baylar! Bizim derdimiz, Birleşik Kıbrısı
tek vatan , saymayanlar, sınırlar isteyenler, tek halk saymayanlardır be
baylar! Seviyesiz yorumları yapanlara
son olarak şunu söyleyim, bir şeyler
istedim, bekledim, doğrudur, işte beklediklerimi size sıraladım.
Beklediklerimi alamadığım için de
eleştiriyorum, tüm beklentilerim de
yurdum, ülkem içindi ve ülkemin geleceği içindi, yukarıda saydıklarımı
yapmağa çalıştınız, mücadele verdiniz
de destek mi vermedik?!
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

KIBRIS’TA BARIŞ
WAR, SURİYE’DE
TAYYİP “WAR”
KISACA...

‘‘İNFİAL’’

Türkiye’den 200 kişilik çevik kuvvet
polisinin geleceği yönündeki haberlere,
‘‘Toplumda infial yaratmaya yönelik bu
tür asılsız haberlerin kimseye fayda
sağlamayacağı gibi Polis Genel
Müdürlüğü’nün de halkının nazarındaki
itibarına gölge düşürmeyeceği herkesçe
bilinmelidir’’ dedi Kutlu Adalı’nın
cinayetini örtbas eden, Halil Falyalı
cinayetinde silahların ve tetikçilerin
adaya nasıl girip çıktığını açıklayamayan
Polis Genel Müdürlüğü…

Bizim Mandra
Tayyıp Erdoğan, meclisin
onayı dahi alınmadan
uygulamaya konulan TCKKTC protokoluna ne kadar
uyulduğunu denetlemek için
mandraya bir teftiş heyeti
gönderir. Vatandaşlar
Türkiye'nin bu kez, kendisine
biat etmeyen ve imzaladıkları
protokolde belirtilen proje ve
kararlara uymayanlara göz
açtırmamakta kararlı olduğunu
belirtirken, sokaktaki adam
"Yokoluşa direnmekte en az
onlar kadar kararlı olmazsak,
son çıkan ışığı söndürsün"
diye imalı imalı söylenir.

DİP NOT
İngiliz İşçi Partisi eski lideri
Jeremy Corbyn, Türkiye’nin
Rojava’ya yeni işgal
planlarına karşı çıktı ve
“küresel bir barış hareketi
kurmanın zamanı geldi” dedi.

Suriye’de savaşa hayır demeyen herkes
Erdoğan’a evet demiş olacak…
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçime daha
savaşın gölgesinde girmeye hazırlanıyor.
Ekonomi her geçen gün batağa sürüklenip
döviz kuru rekorlar kırarken elinde kalan
tek silah savaş ve kan çünkü. Bir de Kürtlere
karşı her savaşta arkasında hizalanan muhalefete güveniyor.
Biden’ın Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan’ın böyle bir harekata karşı olduklarını
söylemesine rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf Türkiye'yi
olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek
için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini
ancak Ankara'nın, ABD istiyor diye operasyondan 'geri adım atacağını' düşünmediğini
söyledi. Bu Erdoğan tarafından yeşil ışık
olarak yorumlanabilir. Biden Yönetimi’nin
kameralar önünde böyle bir operasyona karşı
olduğunu açıklarken kapalı kapılar ardında
onay veriyor olma ihtimali yok değil. Ancak
bu tepki olmayacağı anlamına gelmiyor.
Özellikle Kongre ve medyada. Türkiye her
halükarda ağır bir bedel ödeyecektir, yönetim
sessiz kalsa bile.
Erdoğan, Rojava’yı “terörle” suçlarken
Türkiye SİHA’larla sivilleri de hedef almaya
devam ediyor. Atina’yı Yunanistan’daki Türk
azınlığa kötü muamele ile suçlarken (Çin’in
Uygurlara yönelik soykırım uygulamalarını
özenle yok saydığını hatırlayalım) komşuda
hala bir Türk azınlık olduğunu, Türkiye’de
ise devlet politikaları sonucu Rumların kökünün kurutulmuş olduğunu unutmuş görünüyor. Ayrıca Kürtlere yönelik baskı ve
zulüm uygulamalarını hiç hatırlamıyor.
Muhalefet de bu politikaya tam uyum
sağlıyor. Kürtlerin demokratik siyaset hakkı
bile varoluşsal bir tehdit olarak algılanıyor.

VİRGÜL
TEXAS FOREVER
Chigozie Obioma, Nijerya’dan işgal bölgesi bu
mandıraya okumaya geldi. İntiharlara, acı ölümlere,
cinayetlere şahit oldu. İşgal bölgesinin
romanını yazdı… “Issız bir hayal kırıklığı çölü”
dedi bu ‘ilelebet yaşayacak’ işgal bölgesine…
KKTC’yi para verseniz böyle tanıtamazdınız. ‘An
Orchestra of Minorities’ romanını lazım Türkçe’ye
çevirip, Türklüğe katkılarından ve tanıtımından
dolayı ödül veresiniz! ABD’de çok satıyor, ödüller
alıyormuş bu roman… Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğini
dünya tanıdı diyordunuz, işte tanıdı! Yakında turist
akacak kumarhanelerinize…

EVET, TC’NİN
TEK
EGEMENLİĞİ
ALTINDA YOK
OLUŞ…

‘‘Arzuladıkları,
tek egemenlik çatısı
altında zaman içerisinde
bizleri yok etmektir…’’
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı)

CHP yandaşı medyaya baskıda kıyamet koparılırken 21 Kürt gazetecinin ev baskınıyla
gözaltına alınması sessiz kalınarak geçiştiriliyor.
Türkiye, iktidar ve muhalefetiyle çivi gördüğü her yere çekiçle koşan bir ülke. Toplumun sorunlarını daha fazla şiddete başvurarak çözmeye çalıştığı bir ülkenin tüm komşularına ve halklarına saldırgan bir yaklaşım
içinde olması kaçınılmaz.
Laikçisi ve dincisiyle bitmeyen bir Cihad
ruhuyla donatılmış bu toplum, sonu felaketle
bitecek maceralara atılmaktan kaçınmayacaktır.
Erdoğan’ın Yunanistan’a savaş açabilecek
bir mecali yok, hele Ukrayna’da Rusya’nın
başına gelenleri gördükten sonra. Esip gürlemeye devam edecektir. (Ege’de bir askeri
çatışma kazası veya yanlışlıkla bir Yunan
askeri gemisinin batırılmaması koşuluyla.)
Erdoğan kaçınılmaz olarak Kürtlere yönelecek ve muhtemelen OHAL ilan ederek
savaş ortamında yapacağı bir seçimde kendi
zaferini ilan edecektir. Herhangi bir askeri
müdahale için NATO Zirvesi’ni beklemesi
muhtemeldir ancak operasyonun zamanı seçim takvimine göre belirlenecektir.
Harekat emriyle birlikte OHAL ilanı, kırık-dökük medyanın tamamen susturulması,
sandık başlarında devlet gazetecisi dışında
kimsenin olmaması sağlanacaktır. Tablo
açıktır, Suriye’de savaşa hayır demeyen
herkes Erdoğan’la bir döneme daha evet
demiş olacaktır.
(Bu yazı Ergun Babahan’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Rojava Savaşı'na hayır demeyen, Erdoğan'a evet demiş olur” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 11 Kasım 2021
Devlet hastanesine karın ağrısı şikayeti ile
giden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma,
kendisine yapılan PCR testi pozitif çıkınca
Acil Durum Hastanesi’ne sevkedildi…
Orada durumu fenalaşınca entübe edildi,
bir gün sonra da hayatını kaybetti…

Gözden kaçmayanlar...

AKEL VE CTP

Kıbrıs’ta işgal olduğunu söyleyenlere
‘gündem çarpıtmayın, işgalin halkta
karşılığı yok’ diyorlar… Halkın gündemi
ekonomidir, Kıbrıs sorunu ve işgal
diyerek Türkiyelileri dışlamayın
diyorlar!.. AKEL Cumhurbaşkanı adayı
Mavroyannis, “Ekonomi ve Kıbrıs
sorunu, bu iki boyut birbirine bağlı ve
diyalektik ilişki içerisindedir. Biri
olmadan diğeri işleyemez. Bölünmüş
kaldığı sürece Kıbrıs’ın tam yol
ilerlemesi mümkün değildir” dedi…
Türkiyeli taşıma nüfus ‘oy’ vermez diye
CTP ve kuyrukçuları ise Kıbrıs
sorununu inkar eder oldu!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Adamın biri bir yerden canlı yayın
yapıyor, dilediği gibi konuşuyor.
Bunun neresi demokrasi? İfade
özgürlüğünün engellenmesi gibi
bir niyetimiz yok…’’

Ersin Tatar

Karikatür: Obaid/cartoonmovement
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BUGÜNLER DE GEÇECEK

Lefkoşa’dayım...
“Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları” etkinliği
vardı...
Arkadaşları da görürüm, dedim, geldim.
Az masaflı olmuyor Mağusa’dan Lefkoşa’ya gidiş.
Benzine her gün zam var.
Her gün cepteki delik büyümekte.
Devir hesap devri de ne yaparsan yap olmuyor.
Annem Baf’tayken, daha ortalık fazla kızışmadan demişti ki; “Oğlum igonomiya
yapacan.”
İgonomiya neydi ki?
Ekonomiden bahsediyordu.
Mücahit maaşlarına kalmıştık bir zaman sonrası.
30 KL idi maaş.
Geçiniyorduk, kıt kanaat.
Ama olsun.
Kendi evimizdeydik.
Kendi toprağımızda, en önemlisi taşıma
nüfus yoktu.
Bugün sayısını bilmediğimiz kadar askerle
iç içeyiz.
Sayısını bilemediğimiz kadar yabancı
yaşar burada.
Ve biz kendi yerimizde azık.
Buna dense dense ancak yazık, denilmeliydi.
Kimse bunun farkında değil.
Her şey güllük gülistanlık gibi yaşıyoruz.
Bu güllük gülistanlık yaşama içinde şiir
dinletisi yapıyoruz.
Güzel miydi?
Elbette.
Kıbrıs’ta hala sanat yürüyor.
Yıltan Taşçı’yı dinlemek bile Kıbrıs’a has
bir güzellik.
Onu dinledim en azından.
Arif Albayrak şiirini okudu dinledim ses
düzeninde bulunan Kazım ile ayaküstü sohbetim oldu.
Eski öğretmenlerim oradaydı.
Kıbrıs tarihi kadar tarih kokan şairler.
Hepsi de Kıbrıs’a, Lefkoşa’ya dair hasretlerini dillendirdiler.
Buna bakıp mutlu olmamak mükmkün
mü?
Oldum da.
Ancak.
Tam başladı başlayacak anında telefonum
çaldı.
“Bana bak,” dedi telefondaki arkadaşım,
“burada yani Mağusa’da elektriler kesik ve
ne zaman geleceği belli değil. Böyle rezillik
mi olur?”
Sordu ve anında, “yazmazsan seni Mağusa’ya sokmayacağım, dedi.
Bir nefes al, dedim, devam ettim.
Şu anda etkinlik yapılan bu alanda yani
Büyük Han yanındaki meydanda da elektrikler kesik.
ülke karanlığa mahkum
Ülke geleceğinden habersiz yaşamakta.
Ve ülke ellere teslim.
Dönüş zor olmadı.
Ancak ertesi gün arabaya benzin dolduruken gelen yeni zam iyice canımı yaktı.
Nereye kadar gidecek?
Nereye kadar halk dayanacak?
İçinden çıkılamaycak düzeni oluşturdular.
Bu düzenin devamını istiyorlar.
Ki buradaki halk bıkıp adayı da geçmişlerini, geleceklerini de terk etsinler.
Ama yağma yok.
İgonomiya diyen annemi hatırlarım her
sıkıştığımda.
Ve derim ki; Ne yapılırsa yapılsın, bugünler
geçici.
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Rüzgara Karşı

MÜCAHİTLER SİTESİ

Bülent Tümen
Şeher’de Surlariçi’ndeki Musalla Burcu (Barbaro) bir zamanlar “Bayram
Yeri” olarak kullanıldı…
Mustafa abimin yaz mevsimine denk
gelen bir bayram günü, buz dolu metal
kasalar içerisinde kola sattığını, hatırlarım…
Işıklar içinde uyusun, rahmetli Hamide
nenemin ürettiği bulgur köftelerinin,
oradaki Bayram Yeri’nde satıldığını işittim aile büyüklerimden…
Bir ara, Ramazan’da aynı burç üzerinde
“Ramazan Topu’nun” barut ve alçı ile
patlatılarak, iftar zamanının Şeher’deki
Müslüman ahaliye duyurulduğuna da
şahidim, yaşananları dün gibi anımsıyorum…
Musalla Burcu arazisinde,
Mücahitler Sitesi’nin inşası aşamasında, rahmetli eniştem Erden Talat’ın
(Pekri) gönüllü çırağı olarak, sıva altı
elektrik tesisatının döşenmesinde, hasbelkader bu satırların yazarı da bulundu…
İşte öylesi bir gün, öğleden hemen
sonra yaşadığımız bir olayı, paylaşmak
istiyorum:
İnşaatın anayola bakan ön cephesinde,
kalıpların üzerinde tavanda elektrik
tesisat borularını döşemekteydik…
Yanımızda, kalıpçılarla demirciler de

vardı…
Orta yaşlı mücahit kalıpçı ustasının,
bizlerin arka cephedeki odada sıva altı
elektrik tesisatını döşerken, kullandığımız
teneke kutulara boru geçirebilmek için
açıp, yere attığımız ¾ inçlik yuvarlak
teneke parçacıklarını, önceden toplayıp
cebine attığını hiç fark etmedik…
O yuvarlak metal parçacıklar,
tıpkı yarım şiline benziyordu ve
güneş vurduğunda göz alacak şekilde parlıyordu…
Kalıpçı ustası, yoldan geçenlerin
görmesi için, arada bir pantolon
cebinden çıkardığı o parlak teneke
parçacıklarından, bir ya da iki tanesini fırlatıp yol kenarına atardı…
Yoldan geçenler, yerde yarım şilin
var zannedip, eğilip alırlarken, inşaatta
çalışanlar da kendi kendilerine gülerek
eğlenirler ve muziplik olsun diye, özellikle yalnız kadınlara, güya normal konuşmalarıymış gibi tatlı bir şekilde, dolambaçlı laf atarlardı…
Bir ara, yolun kenarından iyi giyimli
üç genç kız yürüyordu…
Kızlardan bir tanesi, yerde parlayan
o yuvarlak teneke parçacığını görüp almak için eğilince, yukarda yanımızdaki
kalıpçı ustası, tam Kıbrıslı şivesiyle
“genç kızın vücudunun çok güzel oldu-

ğunu,” dolambaçlı olarak ona duyurdu…
Laf atıldığı anda kızın arkası dönüktü,
sesi mi tanımıştı ne; sözlerin bitimini
beklemeden bizlere dönerek,
“Ey be baba, hade herkes bizi tanımaz
bir şeyler söyler, yok da sen da?” dedi,
üzgün ve kırgın ses tonuyla…
Kalıpçı ustası kızını arkasından
görünca, belli ki tanıyamamıştı…
Kıpkırmızı kesildi yüzü…
Başını yere, ayağındaki botları
görecek şekilde çevirdi…
Hemen ardından, başını sık sık
yaptığı gibi, sol yana eğerek,
elinde tuttuğu keseri, boynuna sıkıştırdı…
Tavanda, sessizlik olmuştu işleyenler
arasında… Kalıpçı ustası sustu, konuşmadı, ardından tavandan ayrıldı; yaşadığı
şok yüzünden utanmış olmalıydı…
***
Ha, Mücahitler Sitesi’nde bir da, “Milli
Mücadele Müzesi” var…
Kıbrıslıların parası ve mücahitlerin
alın terleriyle zor yıllarda yapılan o binaların, “başka bir ülkenin kullanımına
devredilecek olması”, “yöneticilerimizin
vicdanlarını” sızlatmıyor mu? Gene gonuşuruk buraşda.

Niyazi Kızılyürek:

Türkiye tarafından aşırı baskı ve yıldırma politikalarına
maruz kalan Kıbrıslı Türklere nasıl destek vereceksiniz?
Avrupa Parlamentosu Üyesi
Niyazi Kızılyürek, 14 Nisan 2022
tarihinde Türkiye ve Kıbrıslı
Türkler arasında imzalanan
Ekonomik ve Mali İşbirliği
Protokolü’nü Avrupa Birliği’nin
gündemine taşıdı.
Yenidüzen
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye
ve Kıbrıslı Türkler arasında imzalanan
Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nü
Avrupa Birliği’nin gündemine taşıdı.
Kıbrıslı Türklerin bir süredir Türkiye'nin
toplumun iç işlerine artarak devam eden
aşikar müdahalelerine ve dini politikalarına
karşı laik kimliklerini korumak için mücadele ettiklerini dile getiren Kızılyürek,
Avrupa Komisyonu’na verdiği soru önergesinde büyük ölçüde laik bir toplum
olan Kıbrıs Türk toplumuna bu protokol
ile dini politikaların dayatıldığını belirtti.
Protokolün ifade ve örgütlenme özgürlüğüne kısıtlamalar getirerek otoriter bir
rejimin önünü açtığına işaret eden Kızıl-

yürek, Avrupa Komisyonu’na bu protokol
karşısında nasıl tavır alacağını ve Türkiye
tarafından aşırı baskı ve yıldırma politikalarına maruz kalan AB yurttaşı Kıbrıslı
Türklere nasıl destek vereceğini sordu.
Kızılyürek’in Komisyon’a yönlendirdiği
soru önergesinin tam metni şöyle:
14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye ve
Kıbrıslı Türkler arasında Ekonomik ve
Mali İşbirliği Protokolü imzalandı.
İfade özgürlüğü ve sendikal faaliyetlere
getirdiği sınırlamalar, Türk vatandaşlarına
Kıbrıs Türk “vatandaşlığı” dağıtılması,

limanların özelleştirilmesi ve vergi ölçeğinin genişletilmesi ve büyük ölçüde laik
bir toplum olan Kıbrıs Türk toplumu içerisinde dinin etkisinin güçlendirilmesi
gibi konuları içeren protokol, Kıbrıs Türk
toplumu içerisinde büyük tepkilere sebep
olmaktadır.
Protokolün içerdiği otoriter önlemler
ifade özgürlüğüne ve örgütlenme hakkına
kısıtlamalar getirmektedir.
Kıbrıslı Türkler bir süredir Türkiye'nin
toplumun iç işlerine artarak devam eden
aşikâr müdahalelerine ve dini politikalarına
karşı laik kimliklerini korumak için mücadele etmektedir.
Bu bağlamda,
1) Avrupa Komisyonu, Türkiye tarafından aşırı baskı ve yıldırma politikalarına
maruz kalan ve AB yurttaşı olan Kıbrıslı
Türklere nasıl destek olmayı planlamaktadır?
2) Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin
iradesini baltalayan ve Türkiye'nin adanın
kuzeyindeki yasadışı varlığını güçlendiren
Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne
nasıl yanıt vermeyi planlamaktadır.

Kolej giriş sınavının ikinci basamağı yarın yapılıyor
Öğrencilerden PCR – antijen test
sonucu istenmeyecek
2021-2022 eğitim yılı Kolej Giriş Sınavları 2. Basamağı (KGS-2) yarın yapılıyor. Sınavın birinci oturumu 09.00’da,
ikinci oturumu ise 11.00’de başlayacak.
Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit
Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar
Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt
TMK, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf
Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve
Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere
11 sınav merkezde yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Dairesi Müdürlüğü, sınava katılacak öğrencilerden, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kararlar doğrultusunda
PCR veya Antijen test sonucu istenmeyeceğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca sınava katılacak öğrencilerin sınav merkezlerine girerken sınav giriş belgelerini göstermeleri gerektiği
de hatırlatılırken, yaşanabilecek yoğunluğun önlenebilmesi adına öğrencilerin,
sınavdan yarım saat önce sınav merkezinde
olmaları önerildi.
-İlk basamak 29 Ocak’taydı
Kolej Giriş Sınavlarının 1. Basamağı
(KGS-1) 29 Ocak’ta yapılmıştı.
Öğrenciler, bu iki basamaktan elde et-

tikleri puanların hesaplanması sonucunda
(yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2)
elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre
oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlere
2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı
elde edebilecek.
Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150,
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100,
Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne
100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75,
Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıfına 75, Lefke
Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala
Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci alacak. Toplam 645 öğrenci 2022-23 öğretim
yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş
olacak.
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Haber Kıbrıs
Şener İzmen

Mustafa Çavuş, ertesi gün eve gelip
"Artık seninle beraber olamayacağım.
İçerde işler çok birikti, nüfus durmadan
artıyor" ve ekledi "ama en küçük bir
ipucu bile bulursanız beni mutlaka arayınız
gelirim" dedi ve gitti.
Yani artık başınızın çaresine bakın,
ihbar gelse bile değerlendirmeyeceğım
demek istemişti... Öyle ya 4 ihbar gelmiş,
hepsi boş çıkmış, gümrükteki aramadan
da sonuç alamamıştık. 15 günlük iznimin
bitmesine de 3 gün kalmıştı. O günlerde
de kaynım (kayınbirader) moral vermek
için bize gelmişti. Beraberce arabaya atlayıp, bir umut mahallelere sokak aralarına
kadar girip çıkmaya başladık, daha önce
hiç gitmediğim bölgeleri dolaştık ama
nafile. Şubat ayının o soğuk günlerinde
dışarıda insan bile yoktu. Herkes evinde
kapalı...
Derken, bizim evin yakınlarındaki ve o
portakal bahçesinin karşı kısmındaki sokak
içerisinde dolanırken, kapısı kapalı camı
açık bir evin girişinin tam karşısında bir
masa üzerinde ekranı ve kasası da beyaz
bir televizyon gördüm. Bizim TV de çalınmıştı ve tam o eşgale uyuyordu. O sokaktan tam üç kez geçtim şüphelenmiştim
hemen çavuşu aradım "Her gördüğün beyaz Tv senin mi?" deyince, tepem attı ve
ben ısrar edince de çıkıp geldi, hep beraber
adamın evine gittik.
Adam o bölgenin muhtarıymış!! Çavuş
bize "Bu TV'nin size ait olduğunu nasıl
anlayacağız " deyince eşim "Arkasında

Anılarda yolculuk (6)

GİDECEĞİMİZ KÖYÜN MİNARESİ O YILLARDA
GÖRÜLMÜŞTÜ... 18 EV 1 KOOOERATİF SOYULMUŞTU...
kopan sırmayı ben kırmızı bir bantla yapıştırmıştım" dedi ve arkasına baktık tam
isabet...
Bunun üzerine diğer odalara geçtik, bir
kalorifer sobamız ve bir halımız da orada
duruyordu. Adam inkâr edemedi. Bunları
kendisine emanet olmak üzere birilerinin
getirdiklerini ve kapalı Maraş'tan çıkardıklarını söylemişler !...
Mustafa çavuş bize "Tamam siz eve gidiniz bundan sonrası benim işim" dedi ve
soruşturmayı derinleştirdi. Bizim eşyaları,
17 evi ve 1 kooperatifi soyanlar, 4 kişilik
bu çete idi. Mersin'den gelmişler, aylarca
polisi peşlerinden koşturdular ve tamamen
tesadüf ve şans eseri yakayı ele verdiler...
İşin ilginç tarafı, koltuklarımız surlar
içerisinde Mağusa'lı bir fırıncının evinde
bulundu, güya kızını evlendirecekmiş de
kapalı Maraş'tan çıkarıp kendisine ucuza
satmışlar !!.Üç halımız da Leymosun'lu
birisinde bulundu, ona da ayni yöntemle
satmışlar ve utanmadan bana "Ben bu
halıları bu kadara aldım hiç olmazsa ödediğim miktarın yarısını bana ver zarar etmeyim" deyince bildiğim bütün küfür lugatını sıraladım..
"Seni ve o fırıncıyı hırsızlık mal almak
suçundan içeri sokmaları lazım".. Evet
öyle olması lazımdı ama nasıl olduysa
yırttılar...
Bizim eşyaları, portakal bahçesine bakan
şalterli penceremizi zorlayarak açmışlar,
ve yolu geçerek bahçe içerisinden öbür
taraftakı muhtarın(!!) evine götürmüşler...

Bize gelen ilk ihbar doğruydu fakat eşyaların nereden götürüldükleri henüz netleşmediğinden, elimiz boş dönmüştük.
Bu çete içerisinde, Denktaş'ın
portakal bahçesini hediye ettiği herif
de vardı, fakat komşu olduğumuz ve başıma bir bela açmamam için, Mustafa
Çvş bunu benden gizlemiş söylememişti...
Kısa bir süre sonra, mahkeme görüldü
fakat sadece bir tanesi sanık kutusunda
idi. Çavuşa diğerlerini sordum "Güvenlik
nedeniyle onları getirmedik içerde tutukludurlar. Bu da onların yanına gidecek"...
Duruşma kısa sürdü. Hakim her biri
için 1,5 yıl hapis cezası verdi. Sanık yargılanırken, ayağında çaldıkları benim
ayakkabılarım vardı.
Hakim, ayakkabılarımı istersem alabileceğimi söyleyince güldüm "hayır" dedim... Hakim yine bana, "söylemek istediğin birşey var mı?" diye sorunca, "evet
var" dedim. "Bunların bir suçu yok, bütün
suç bunları buraya getirenlerdedir" deyince,
hakim de hiç beklemediğim birşey söyledi
"Çok haklısın oğlum" dedi...
Mahkemenin dışında, Mustafa Çavuş'a
herşey için teşekkür ederken, elimi sıkarak
omuzuma dokundu "Asıl biz teşekkür
ederiz senin sayende bu çeteyi yakaladık
"...
Eşyalarımızın büyük kısmına kavuşmuştuk fakat çektiğimiz sıkıntılar unutulacak gibi değil...

Sağlık Bakanlığı: “Aşılı aşısız herkes ülkeye
test zorunluluğu olmadan giriş yapabilecek”
Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran Pazartesi
gününden itibaren kişilerin, aşılı veya aşısız
olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi tarafından alınan kararları açıkladı.
Ada içi geçişlerde, kişilerin Covid-19 test
yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya
devam edeceği ifade edilen açıklamada,
maske ve diğer kurallarla ile ilgili alınan
kararlar şöyle sıralandı:
“Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler
kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske
kullanacaklardır. Risk grubunda olan (60 yaş
üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek,
nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık
sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diabet hastaları, HIV hastaları) aşısız kişiler
kapalı alanlarda maske kullanacaklardır. Hastaneler ile sağlık merkezleri, yaşlı bakım
evleri, huzurevleri ve cezaevi çalışanları ve
bu merkezleri ziyaret eden kişiler maske
kullanacaklardır. Kapalı alanların sıklıkla
havalandırılması (sınıf, restorant, spor salonları
vb. yerler) gerekmektedir.
-Testler ile ilgili genel kurallar
Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin (PCR/antijen testleri)CE-IVD sertifikası olması
zorunludur. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 48 saatlik
negatif antijen testlerini veya son 72 saatlik
negatif PCR testlerini ibraz etmek
zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler
testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri
ziyaret edemeyeceklerdir. Semptom gösteren
kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijen
testinin pozitif çıkması halinde PCR testi
yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif
çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren
kişiler doktor istemi ile PCR testi
yaptırabileceklerdir.

GİRNE'DE OPERASYONLA
3 KİLO 550 GRAM
UYUŞTURUCU ELE
GEÇİRİLDİ
Girne’de, PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
dün gerçekleştirilen operasyon sonucu
(Deprem Operasyonu); O.E.I.(K-21) ve
A.A.U.’nun (K-19) tasarruflarında satışa
hazır paketler halinde yaklaşık 3 kilo 550
gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
bulunarak emare olarak alındı. Söz konu
şahıslar tutuklandı.

ANİ ÖLÜM
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamaya göre, Alsancak’ta sakin 90
yaşındaki Salih Raif Atakara, dün, saat
05.30 sıralarında, ikametgahı içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

GİRNE’DE KANUNSUZ
UYUŞTURUCU MADDE
(HİNTKENEVİRİ)
TASARRUFUNDAN 2
TUTUKLAMA
2021 yılı kasım ayı içerisinde, Girne’de,
E.B.K.’nin (K-43), bir şahıstan vatandaşlık
başvuru işlemlerinin yapacağı
gerekçesiyle dolandırmak kastı ile 30,615
TL nakit parayı temin edip, herhangi bir
işlem yapmayarak sahtekarlıkla para
temin ettiği tespit edildi. Söz konu şahıs
tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE
BÜRÜNMEK VE SAHTE
DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN
ETMEYE TEŞEBBÜSTEN
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Salı günü, saat 02.50 sıralarında, Ercan
Havalimanında P.K.’nin (K-33), KKTC’den
çıkış yapmasını sağlamak için başka bir
şahıs adında düzenlenmiş Hindistan
pasaportunu görevli memura verip
belgede adı geçenin kimliğine
büründükten sonra sahte davranış ile
kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği
bildirildi. Söz konu şahıs tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA SAKİN 66
YAŞINDAKİ İBRAHİM
AKÇUL KAYIP
Dün polise verilen bilgide, Lefkoşa’da
sakin 66 yaşındaki İbrahim Akçul’dan 27
Mayıs tarihinden beridir haber alınmadığı
ve kayıp olduğu bildirildi. Bahse konu
şahıs aranmakta olup, soruşturma devam
ediyor.

SAKLIKENT BÖLGESİNDE
30 DÖNÜMLÜK ARAZİDE
YANGIN ÇIKTI: ANIZ VE 36
RULO BALYA YANARAK
ZARAR GÖRDÜ

Temaslı kişilerle ilgili kararlar
Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler
semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel
hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testlerini
yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif
çıkması
durumunda
PCR
testi
yaptıracaklardır.” Ailede Covid-19 pozitif
olma durumunda, aile ve çocuk tam aşılıysa
çocuk okula devam edecek, ancak aşısız
olması durumunda okula gitmeyecek.
Pozitif hastaların
izolasyon süresi 7 gün...
Kişilerin, Covid-19 PCR test sonucunun
pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde
izolasyon süreci başlar. Başka bir test
merkezine giderek ikinci kez test yapılması
durumunda ikinci testin sonucu dikkate
alınmayacak. İzolasyon süreci testsiz 7 gündür.
7. günün sonunda kişiler güncel hayatlarına
devam edebilecek. Covid-19 pozitif hasta
ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan

Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı
temas ekibi tarafından istişare edilecek.
Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs
ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik,
baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842
8358 numarasını arayarak yardım alabilir.
Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası
uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki
(konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle
temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir
oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı
banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu
yerler her kullanım sonrası dezenfekte
edilir.Dezenfeksiyon
%1
oranında
sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10
litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır
suyu konulur.)
Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif
kişi, karantina süresince evden çıkamaz
(sadece acil durumlarda karantina merkezinin
bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya
alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Dün, saat 16.45 sıralarında, GazimağusaLefkoşa Anayolunun Saklıkent
Bölgesinde yol kenarında bulunan
arazide henüz tespit edilemeyen
sebepten dolayı çıkan yangın sonucu
yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde
bulunan anız ve 36 adet rulo balya
yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye
ekipleri tarafından söndürüldü,
soruşturma devam ediyor.

ÖTÜKEN ÇEMBERİ İLE ÖTÜKEN
KÖYÜ ARASINDA 11 HAZİRAN20 HAZİRAN ARASINDA YOL
ÇALIŞMASI OLACAK
Karayolu Master Planı kapsamında
bulunan köy yolları yenileme çalışmaları
nedeni ile Gazi Mağusa Anayolu
üzerindeki Ötüken Çemberi ile Ötüken
köyü arasındaki kesim 11-20 Haziran 2022
tarihleri arasında trafik akışına kısmen
kapalı olacak.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, bu tarihler
arasında ulaşım, Ötüken köyü - Long
Beach Çemberi üzerinden servis yolu ile
veya Kuzucuk - Sınırüstü güzergahından
sağlanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu
güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve
mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş
seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine
uymaları uyarısı da yapıldı.
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Ömrü geçti kocadı
Kendisi tam bir cadı
Gaynanam bize geldi
Gaçtı ağzımın tadı

Özdeyişler

GİDELİM
BURALARDAN
MUHLİS
Ali İpek
Roman
İletişim Yayınları

"Deniz sakin olduğu
zaman dümeni herkes tutar."
Syrus

GİRNE ÖZEL EĞİTİM VE İŞ EĞİTİM OKULU’NUN
ÖĞRENCİLERİ MERİT PARK OTEL’DE AĞIRLANDI
Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri
Müdürü Silem Sargın Kara tarafından geçtiğimiz ay ziyaret edilen Girne Özel Eğitim
ve İş Eğitim Okulu’nun öğrencileri, Meritta
Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ve Meritta Club’ın ev sahipliğinde
Merit Park Otel’de ağırlandı.
Sanat Eğitmeni ve Oyun Terapisti Nevin
Nedda Halis önderliğinde gerçekleşen organizasyonda,özel eğitim gören çocuklar,
bilim,sanat ve eğlence dolu bir gün geçirdiler.
Organizasyonda, legooyunu ve kilden heykel
yapımı ile yaratıcılıklarını sergileyen çocuklar,
kendilerine okunan hikayeler ile hayal dünyalarını geliştirirken, çizgi film izleyerek
keyifli anlar yaşadılar. Otel içerisinde bulunan
hayvanları ziyaret eden öğrenciler,midillilere
binerek doğayla iç içe olmanın tadını çıkardılar.
Organizasyon ile ilgili açıklama yapan
Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri
Müdürü Silem Sargın Kara, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin Meritta
Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni daha önce ziyaret ettiğini belirterek,
“Merkezimize geldiklerinde, öğrencilerin
gözündeki öğrenme ışığı ve hayvanlara olan
sevgileri beni çok etkilemişti. Merit Otelleri
olarak, gerek doğada gerekse toplumsal hayatta ‘iyileştirmenin’ önemine inanıyoruz.
Bunun için de elimizden gelenin en iyisini
yapmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün çok özel çocuklarımızı
ağırladık. Çocuklarımız hem unutamayacakları bir gün geçirdi, hem de eğlenerek

SATILIK

bilgilendiler. Bu bizim için en büyük kazanım.
Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduk” dedi.
Sanat Eğitmeni ve Oyun Terapisti Nevin
Nedda Halis, yaptığı açıklamada “Özel eğitim
alanında Art Terapi yapmak, bireylerin hem
fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini
ifade etmelerini sağlar ve deforme olmuş
duyguların iyileşmesini hedefler.Biz, bu çalışmalarla bireyin özelliklerini göz önünde
bulundurarak,ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
yapıyoruz. Sanat malzemeleri bizim için bir
araçtan çok karşılıklı iletişimi başlatan iyi-

leşme, iyileştirme özelliği olan araçlardır.
Bu organizasyonda seramik çamurunu elle
ve kalıpla şekillendirme çalışması yaptık.
Bununla birlikteçocukların sosyalleşmelerini,
yeni mekânlarda, yeni insanlarla tanışmalarını
amaçladık. Birey olarak kendi varlıklarını
hissetmeleri bizim için çok önemliydi” dedi.
Ziyaret sonunda, Girne Özel Eğitim ve İş
Eğitim Okulu Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut,
anlamlı bir davet ile kendilerini ağırlayan
ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederekMerit Park Otel ve Meritta
Club’a ‘Teşekkür Sertifikası’ takdim etti.

SATILIK

Şatılık şöminelik,
sobalık zeytin
odunları
Tel:05338761107

Demirhan'da 30 adet
satılık melez koyun
Tel:05488589897

DÜN

1992 model klasik
Mobilet
Tel:0548 8381403

MERCEDES-BENZ DERNEĞİ

2022 yılı genel kurulumuz 25/6/2022 tarihinde saat
19'da Girne Nostalgia Otel'de yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210



DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI






DOLAR
Alış Satış





Nöbetçi
Eczaneler

17.17

EURO
Alış Satış

17.33 18.40

18.60

S.T.G.
Alış Satış

21.52

21.73

GİRNE
Maryam Eczanesi
Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne
Tel:05338423637
Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne
Tel:8223202
Sevin Çağay Eczanesi
Ecevit Cad. N0:67/B Girne
Tel:8152025
MAĞUSA
Öznergis Eczanesi
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
Tel:3652492
Rezan Eczanesi
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
Tel:3656911
GÜZELYURT
Camcıoğlu Eczanesi
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
Tel:7142457
LEFKE
Derviş Kudret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5
Lefke
Tel:05338829456
İSKELE
Mehmet İlban Eczanesi
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele
Tel:3712366

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa


Benim adım Arthur
Ben bu dağların delisiyim
Fassaya uç dersem uçar
Kon dersem konar
Mahmut Anayasa

LEFKOŞA
Mimar Mehmet Vahip Cad. No:39/2
Küçük Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2254500
Mustafa Gürman Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya
Lefkoşa
Tel:3300830
Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy
Lefkoşa
Tel:2252412

SATILIK ODUN

KOYUN

Tadımlık

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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Tufan Erhürman Tatar'a "Sen kimsin Ersin Tatar?" diye sormuş. Come on
Ers! Göster kim olduğunu! Ver genni mahkemeye!
Bizim Duvar

Davulumuz var
tokmağımız yok!

GıDı GıDı

Pano
Come on Ers!
Göster
Tufan'a kim
olduğunu!
Ver genni
mahgemeye!

Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
YATMADAN ÖNCE
NEÇİN TIRAŞ OLMAN
YA HERİF?

-Yani be Kemal, söylemeyim söylemeyim derim ama artık dayanamaycağım.
-Ne var be gene? Söyle de rahadla
gızım.
-E tegmil dörd ucunu göverddin sen artık.
-Nedir be Razi?
Neyin dörd ucunu göverddim be?
-Kaç gündür be Kemal tıraş olman, söyleyebilir min bana?
-Ne bileyim ben? Saymadım kaç gün
oldu.
-Ben saydım Kemal, ben saydım.
Tam beş gün var tıraş olman sen.
-E n'oldu? Dünyanın sonudur bişey?
-Dünyanın sonu değil be anacığım.
Ama bilin beni aha hoşuma gider göreyim seni tıraşlı...
-U... Bir da bu mu çıgdı şimdi?
-Şimdi çıgmadı. Bir
evelisinden varıdı bu.
-Napayım be Razi? Galiba bir tembellik çöker
üstüme sabahları!
-Haberi görmedin galiba gazeddada.
-Na haberi?
-Her gün tıraş olan erkeglerin ömrü daha uzun olurmuş.
-U.. Ne ilgisi var be?
-Ben annamam. Amerikada araşdırma
yabmış uzmannar.
-Hade yahu... Demek araşdırmışlar
ha. Vay guzzum vay. E mühim be Razi
bu. İki defa günde olayım öyleysa...
Daha da uzasın ömrüm! Ne gülen be?
-Aglıma o fıgra geldi. Sabah tıraşından
sonra adam garısına demiş "Tıraş oldugdan sora gendimi yirmi yaş genç
hissederim...
-E?.. -Eyisi sen... Ne demiş genne
garısı bilin? Öyleysa yadmadan evvel
ne tıraş olman ya herif?
-Ne demek isden be Razi? Bunun
beniminan ne ilgisi var?
-İlgisi olduğu için değil yahu. Öyle
aglıma geldi işde!..

Asmaaltı konuşmaları
--Hayırdır... Markedden gelin galiba...
Ellerin boş!
-Yok, markedden gelirim!
-E ne gızan yahu? Fena bişey mi
söyledik?
-Gızdığım mızdığım yok! Ellerim
boş olacak tabii. Bu bahalılıgda dolu
mu olacaydı? Aha bir nayloncuğun

içinde üç parça...
-Ma bütün alışverişin bu gadar?
-Aynen...
-Neler aldın?
-2 domadez, iki hıyar, 3 badadez, 3
soğan. Bu da en adisinden 4'lü göd
silme kâğıdı!
-O gadar?
-O gadar!
-Eyisin sen gene. Domadezi hıyarı
birer tane alannar var!
-Bu defa ben da öyle alacam. Benim
o güçük duddurdu agşam dondurma
dondurma diye... Alamadım bir dondurmayı çocuğa... Ciğerlerim ezildi...
Da sen da den bana ne gızan?!

Haftanın Gıdıgıdısı
Tayyıp Erdoğan'ın "Dünyada her kim bu kardeşinize
saldıryorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor" şeklindeki sözleri,
kargaları bile güldüren komik içeriği nedeniyle bu haftanın
en komik gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

SES

Beş yaşındaki Acar babasına soruyordu: "Horozlar sabahları niçin bu kadar erken öterler babacığım?"
Babası cevap verdi:
-"Seslerini duyurabilmek için. Çünkü ondan sonra tavuklar
da uyanırlar..."

BARIŞ

İçkiye müptela olup su yerine rakı içen bir Bektaşi hastalanarak ölüm döşeğine yatar. Son demlerinde bir yudum
su ister. "Ne yapacaksın?" diyenlere de...
-"İnsan ölürken en büyük düşmanlarıyla barışmalı" diye
yanıt verir.

FİKRİNİN FİKRİ
İYİCE KAFAYI YEDİ!
YARIN KENDİNİ ALLAH
DA ZANNEDER!

Erkut Şahali "Türkiye Kıbrıs'ta Kıbrıslıtürkler vardır diye varmış" demiş.
-TC'li yetkililer "Kıbrıs'ta tek Türk
kalmasa da Türkiye Kıbrıs'a müdahil
olacaktır" dedikerinde sen neredeydin
be evlât?!
*
Ünal Üstel "Kıbrıs Türkü olmasa
Türkiye burada olamazdı demek, yıllardır birlikte yürütülen ulusal davayı
yok saymaktır" demiş.
-Beraber yürüdük biz bu yollarda!
*
"Para Kazandırma Platformu" diye
bir dolandırcılık şebekesi ortaya çıkarılmış.
-Kazıklama Platformu desenize şuna!
*
İstifası mecliste kabul edilen Özersay
"Mücadele esas şimdi başlıyor" demiş.
-Toparlanalım beyler!
*
Tufan Erhürman "Tatar kendisini 15.
Lui gibi kral ilan etmeye çalışıyor"
demiş.
-Lui'ye kadar gitmeye gerek yok ki...
Onun Tayyıp amcası var özel mi özel!
*
Tayyıp Erdoğan, "Ülkemizde enflâsyon değil, hayat pahalılığı sorunu var"
demiş.
-Bok değil de gagga!
*
Ekmeğe ve tüm unlu mamüllere yüzde 20 oranında zam yapılmış.
-No problem! Ekmek yiyemeyenler
pasta yesinler! Ne güzel!
*
Tufan Erhürman Tatar'a "Sen kimsin
Ersin Tatar?" diye sormuş.
-Come on Ers! Göster kim olduğunu!
Ver genni mahkemeye!
*
Tayyıp Erdoğan "Dünyada her kim
bu kardeşinize saldırıyorsa aslıda Türkiye'ye saldırıyor demektir" demiş.
-İyice kafayı yedi! Kendini Türkiye
zannediyor! Ama temkinli olun. Yakında
bunun beteri de olur! Ve kendini Allah
zanneder!
*
Ersin Tatar "Bizim ifade özgürlüğünün engellenmesi gibi bir niyetimiz
yok" demiş.
-Ne münasebet Ersin bey! Sizin hiç
öyle bir niyetiniz olur mu? Çok çok
polise gidip bana sövdüler kabilinden
şikâyette bulunursunuz! Bu da ifade
özgürlüğüne verdiğiniz önemin göstergesi!..

Ekmeğe yüzde yirmi oranında zam yapılmış. No problem!
Ekmek yiyemeyenler pasta yesinler olsun bitsin! Ne güzel!
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Londra'dan Donetsk'te iki İngiliz askere idam cezası kararına tepki
İngiltere Dışişleri Bakanı, iki İngiliz
askere Donetsk'te idam cezası
verilmesine "Onlar savaş esiri"
tepkisi verdi. Rus Dışişleri ise
askerlerin Donetsk mevzuatına
uygun ceza aldığını savundu.
(Duvar)
Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus birliklere esir düşen iki askerin düzmece bir
yargılamayla ceza aldığını ve kararın hiçbir
meşruiyetinin olmadığını savunan Truss,
"Aiden Aslin ve Shaun Pinner'a verilen
cezayı tamamen kınıyorum. Onlar savaş
esiri" dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı, iki
askerin ailesine destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
LAVROV: 'DONETSK MEVZUATINA
GÖRE YARGILANDILAR'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
da konuya ilişkin açıklama yaptı. The
Guardian'a göre Lavrov, bugün gazetecilerin
konuya ilişkin sorusuna "Şu anda
bahsettiğiniz davalar, söz konusu suçların
yargılaması Donetsk topraklarında işlendiği
için Donetsk Halk Cumhuriyeti mevzuatına
göre yapılıyor" dedi.
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS ise
Donetsk'te 6 Haziran'da yargılama süreci
başlayan söz konusu askerlerin Donetsk
ceza kanunlarında yer alan "iktidarı zorla
ele geçirme", "paralı askerlik" suçları

kapsamında yargılandığını duyurdu. Donetsk'te mahkemenin idam cezaları kararı
"kurşuna dizme" şeklinde gerçekleşiyor.
FAS BASINI: CEZAYA BİR AY
İTİRAZ SÜRELERİ VAR
İki İngiliz askerle birlikte idam cezasına
çarptırılan Faslı asker Braham Saadoun'un
ise karara itiraz edeceği belirtildi. Fas
basınında çıkan haberlere göre, Saadoun
ve iki İngiliz askerin karara itiraz için bir
aylık süreleri var. Kararın geri dönmesi
halinde cezanın müebbet hapse çevrilmesi
öngörülüyor. Fas hükümetinden ise konuyla

ilgili henüz açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
Mariupol'da Ukrayna saflarında savaşan
iki İngiltere vatandaşı askerler Newark-onTrent'li 28 yaşındaki Aslin ve Watford'lu
48 yaşındaki Pinner nisan ayında Rus birliklere esir düşmüştü.
İngiliz askerler, Donetsk'te mahkemedeki
savunmalarında Ukrayna birliklerine bağlı
muvazzaf asker olduklarını belirterek "paralı
asker" suçlamalarını reddetmiş, Cenevre
sözleşmesine uygun olarak yargılanma talep
etmişti.

Efes Tatbikatı ve Erdoğan’ın açıklamaları Rum basınında
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Efes 2022 Tatbikatı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın tatbikat kapsamında yaptığı
açıklamalar Rum basınında geniş yer aldı.
Fileleftheros haberi “Sıcak Temas Hazırlığı
Yapıyor… Erdoğan, Tehditler Savuruyor,
Türk Ordusu İşgal Harekâtları Eğitimi Yapıyor” başlığıyla manşete çekti. Gazete, An-

“LEFKOŞA TRENYOLU
POLIKLINIĞI AŞI MERKEZI”
YENIDEN HIZMETE AÇILDI

“Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi”
tadilat, bakım ve onarımı yapılarak, yeniden
hizmete açıldı. Açılış, Sağlık Bakanı İzlem
Gürçağ Altuğra tarafından yapıldı.
Merkezin yeni çehresi, Kuzey Kıbrıs Toplumsal
Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions
kulüpleri ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde
polikliniğe kazandırıldı.
Açılışa Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,
Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri
Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran,
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü
Çiğdem Çağa, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği
Sorumlu Hekimi Dr. Gamze Taşkın ve lions
kulüpleri temsilcileri katıldı.

-Altuğra
Sağlık Bakanı Altuğra açılışta yaptığı
konuşmada, gönüllü olarak, maddi karşılık
beklemeden sadece kendisi ve yakınları için
değil ihtiyacı olan bir kişinin yaşam kalitesini
artırmanın, bireysel değil toplumun yararına
olacak hedeflere ulaşmanın, ülkede her alanda
çok iyi noktalara gelinmesine vesile olacağını
kaydetti.
Altuğra, bu yönde çalışmalar yapan Kuzey
Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri
Federasyonu ve üye lions kulüplerini, Sağlık
Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği nedeniyle tebrik
etti.
Trenyolu Polikliniği’nde birinci basamak sağlık
hizmetinin verildiğini belirten Bakan Altuğra,
koruyucu hizmetler kapsamında yetişkin ve
çocuk çağı aşılarının rutin olarak yapıldığını
söyledi. İzlem Gürçağ Altuğra, polikliniğin,
Covid-19 ile mücadelede hızla toplumu
aşılamak adına salgın karşısında en önemli
unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.
Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Trenyolu
Polikliniği Aşı Merkezi’nin 2021 yılında hızla
gelişmesiyle merkezde 56 bin 175, 2022 yılında
ise bugüne kadar 10 bin 614 Covid-19 aşısı
yapıldığını kaydetti.
Poliklinikte halka özveri ile hizmet sunan
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gayretiyle
aşılamaların başarılı bir şekilde yapıldığını
belirten Altuğra, tüm personele teşekkür etti.
Bakan Altuğra, aşı merkezinin daha verimli
olmasında desteğini esirgemeyen Kuzey Kıbrıs
Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve
üye lions kulüplerine de teşekkürlerini sundu.

kara’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs aleyhine
“tehlikeli niyetleri olduğunu” iddia ederek,
Türk ordusunun denizden harekât eğitimleri
yaptığını, bunun “işgale hazırlık göstergesi
olduğunu ve Erdoğan’ın Yunanistan ve Adalar
ile ilgili açıklamalarının da bunu desteklediğini” iddia etti.
Alithia “Erdoğan’dan, Akıllarını Başlarına

Almazlarsa Helenlere Tehditler: Şaka Yapmıyoruz, Başınıza Yeni Küçük Asya Felaketi
Gelecek” başlığını attı.
Haravgi “T. Erdoğan Netleştirdi: Türkiye,
Doğu Akdeniz’de Sondajlara Devam Edecek… İki Devlet Çözümünü Kıbrıs Rum
Tarafının Kararsızlığı ve Israrı Gündeme
Getirdi” başlığını kullandı.

ACI KAYIP

GAZETECİLER PAZARTESİ
“ÖZGÜRLÜK İÇİN 24 SAAT”
EYLEMİ YAPACAK

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, ifade
özgürlüğüne darbe vuracağını savunduğu
yasa tasarılarına karşı “Özgürlük Senden
Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı
mücadele çerçevesinde pazartesi sabahı
Meclis önünde “Özgürlük İçin 24 Saat”
eylemi yapılacağını açıkladı.
Birliğin önceki akşam sosyal medyadan
başlattığı “Özgürlük Senden Büyük
#Dokunma” kampanyası çerçevesinde
dün Başbakanlık ışıklarında pankart
açılmasının ardından bugün de hem
Gönyeli Çemberinde hem de
Hamitköy’deki trafik ışıklarında pankart
açıldı.
KTGB'den yapılan açıklamaya göre,
trafikteki sürücülerin kornalarla destek
belirttiği eylemdeki pankartlarda da
“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma”
ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın
Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane
Yayınlar yasalarında yapılmak istenen
değişikliklere karşı mücadelesini sürdüren
Gazeteciler Birliği'nin, pazartesi günü
Meclis önünde eyleme hazırlandığı
kaydedildi.
“Özgürlük İçin 24 Saat” adıyla yapılacak
eylemin saat 10.00’da başlayacağı
belirtildi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, düşünce ve
ifade özgürlüğünü savunan tüm dernek,
kurum, siyasi parti ve bireyleri meclis
önündeki eyleme destek vermeye çağırdı.

DAÜ YABANCI DİLLER VE
İNGİLİZCE HAZIRLIK
OKULU 7. ATÖLYE
ÇALIŞMALARI FESTİVALİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı
Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO)
tarafından her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Atölye Çalışmaları
Festivali’nin yedincisi geçtiğimiz günlerde
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık okulu B
Binası’nda gerçekleştirildi.
DAÜ'den verilen bilgiye göre, YDİHO
Atölye Çalışmaları Festival Koordinatörü
Nurcan Garip ve Müdür Yardımcısı İpek
Meneviş’ın gerçekleştirdiği açılış
konuşmalarıyla başlayan etkinlikte eş
zamanlı olarak farklı salonlarda tüm gün
boyunca sunumlar devam etti.
Etkinlikte Pearson sponsorluğunda gelen
Steve O’Farrell ve Pamela Johnson birer
sunum gerçekleştirdi. Steve O’Farrell
“Sanal Sınıftan Metaverse: Bu Nasıl Bir
Büyüdür?”, Pamela Johnson ise
“Dönüştürülmüş Bir Dünya için Dijital
Okur Yazarlık” konulu sunum
gerçekleştirdi.
Gün boyu eş zamanlı devam eden
sunumlarda öğretim elemanları ve
öğrenciler Davranışsal Görüşme Nedir,
LGBTİ-Temel Terminolojisi ve Cinsel
Yönelim ile Cinsiyet Kimliği Çeşitliliğine
Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi, Teknolojiyi
Yazma ve Dinleme Derslerine Entegre
Etmenin Yollarını Keşfetme, Bir Öğretim
Elemanı Yetiştirmek İçin Geçirilen Bilişsel
ve Duyuşsal Mücadeleler, Sürdürülebilir
Kalkınma ve Eğitim ile Akademik
Bulguların Şiir Olarak Yeniden Yazılması
konularında bilgiler paylaştı.

KIBRIS'IN GÜNEYİNDE
ŞİDDETLİ DEPREM

Almanya'da yaşayan kardeşimiz Dr. Mustafa Demiralp'ı
geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybettik. Acımız büyük.
Cenazesi 12 Haziran Pazar günü öğle saat 12.00'de
Lefkoşa İsmail Safa Camisinde kılınacak namazın
ardından defnedilecektir.
Tüm sevenlerine, arkadaşlarına duyurulur.
Melekler yoldaşı olsun.

Ailesi

Kıbrıs'ın güneyinde Larnaka açıklarında
saat 04.40'ta deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ve
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
depremin büyüklüğünü 5.0 , Kandilli
Rasathanesi ise 4.7 olarak duyurdu.
Deprem başta Larnaka ve Gazimağusa
olmak üzere tüm adada hissedildi.
Türkiye, Suriye, Lübnan ve İsrail'de de
sarsıntının hissedildiği bildirildi.
Depremin merkez üssününü karadan 13
km açıkta ve yaklaşık 42 km derinlikte
olduğu kaydedildi.

BİR ARACI
KUNDAKLAMAYA
GİTTİLER, ÜÇ ARACI
YAKTILAR

Ay. Napa’da bir birahane çalışanı ile
husumeti olan kişiler, birahane çalışanının
aracını yakmaya çalışırken yanında park
edilmiş iki aracı daha ateşe verdi.
Fileleftheros’un haberine göre, dün
sabaha karşı meydana gelen olayda, 47
yaşındaki birahane çalışanının Ay. Napa
postanesinin arkasındaki park yerinde
bulunan aracı benzin dökülerek ateşe
verildi.
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Galatasaray başkanını seçiyor
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel
kurulu bugün yapılacak. Genel kurulda, Dursun
Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı
verecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına
sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına
gidebileceği duyuruldu. Galatasaray Lisesi'nde
24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy
kullanma işlemi sona erecek.

Çimnastikçiler, Sivil
Savunma gecesinde
sahne aldılar

Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri
etkinliklerde sahne alarak gösteriler sunmaya
devam ediyorlar. Ülkenin her tarafında
birçok kurum – kuruluşun etkinliklerinde
görmek isteyerek davet yaptıkları, Cimnastik
Federasyonu cimnastikçiler bu kez Sivil
Savunma Teşkilâtı Girne Bölge Müdürlüğü
Halk Örgütü terhis gecesinde sahne aldılar.
Erbulut Cimnastik Kulübü çimnastikçileri
Sivil Savunma Teşkilâtı Girne Bölge
Müdürlüğü Halk Örgütü terhis gecesinde
birbirinden zorlu ve güzel hareketleri
başarıyla yaparlarken, coşkuyla alkışlandılar.

Karagümrük,
Pirlo ile anlaştı

Süper Lig ekibi VavaCars Fatİh Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Andrea
Pirlo ile her konuda anlaştı. İtalyan
çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde 4
yardımcısıyla Türkiye’ye geleceği öğrenildi.
Pirlo, 2020-2021 sezonunun bitimiyle Juventus'tan ayrıldı ve sonradan bir takım
çalıştırmadı.

Bekir Türkiye milli takımında
Teniste Aren Baybars'tan sonra Bekir
Devran Esendağlı da Türkiye milli takımına
grime hakkı elde etti. İstanbul 'da Türkiye
Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen
Milli Takım Belirleme turnuvasına katılan

Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı ,11 yaşında
olmasına rağmen 3. Sıradan 12 yaş Milli
takımına girme hakkı elde etti. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nun

açıklaması şöyle: Seni yürekten kutlarım
Şampiyon. Bu başarıda büyük emeği olan
önce anneni ,babanı ve abini , sonra antrenörün Mustafa Ülker 'i yürekten kutlarım”

Salk Yeşilova’dan
MTG’ye geçti

Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Mustafa Salk Mağusa Türk Gücü’ne transfer
oldu. Lig ve kupa şampiyonu Mağusa Türk
Gücü yeni sezon için kadrosuna taviyeler
yapmaya başladı. Mağusa Türk Gücü Kulübü
resmi sosyal medya sayfasından transferi
şöyle duyurdu: “Merit Alsancak Yeşilova’nın
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa’ya
hoş geldin der başarılar dileriz”

Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı
anı şampiyonası yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen
merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası 19 Haziran Pazar günü yapılıyor.
İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda
gerçekleştirilecek olan 2.Hüseyin Merthan
Çakırlı anı şampiyonasına Güzelyurt Bulut
Spor Derneği, Cypruss Lions Spor Derneği,
Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar
Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi
Spor Derneği’nden oluşan 7 kulübün 80
sporcuları katılacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

ŞTO Diyarbakır’da 5×80 metrede
Türkiye birinciliği ve KKTC rekoru kırdı
Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm
Federasyonu işbirliğinde geçtiğimiz ay düzenlenen Ortaokullar Atletizm Finallerinde
şampiyon olan Şht. Turgut Otrtaokulu erkek
takımı Türkiye’de de fırtına gibi esiyor.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Türkiye şampiyonasında Diyarbakır’da atletizm birinciliklerinde Şht. Turgut Ortaokulu Erkek takımı 5×80 metrede birincilik
elde ederken genel klasmanda Türkiye
dördüncüsü oldu.

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

Erkek bayrak takımı 5×80 metrede 48.57
derece ile Türkiye birincisi oldu. Bu derece
yeni KKTC okullar rekoru oldu. Eski rekor
48:76 ile yine Şht. Turgut Ortaokulu’na
aitti.
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