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Şener Levent

Açı
Açı
n

2. sayfada

Serbest geçiş kapılarında kontrol yapmak için Türkiye’den özel polis ekipleri mi geldi?

Kapılarda
kontrolü
TC’li Polis
ekibi mi yapıyor?
nTürkiye’nin
deneyimli ve saygın
gazetecilerinden
Cengiz Aktar,
Türkiye’nin olası bir
erken seçim
sürecinde Kıbrıs için
ilhak beklendiğini
belirtti…
n“Bu fiili ilhak zaten
var. Hele son talimat
ve düzenlemelerle
birlikte KKTC diye bir
devlet neredeyse yok.
Ankara yönetiyor
herşeyi, bakanlar
atıyor, istemediğini
istifa ettiriyor…” 3’te

SOL KÖŞE

DÖVİZ, ZAM,
PROTOKOL

n Ekmek parası için Güney’e
çalışmaya giden 2 emekçi askeri
bölgeyi ihlal ettikleri
gerekçesiyle tutuklandılar

Türk Lirası yerlerde sürünüyor. Dolar
18’e koşuyor, Euro 18’i geçti, Sterlin
ise 21’in üstünde. Ama bu konuda hala
ciddi bir ses yok. Hükümet kuru sabitlemekten bile bahsetmiyor ve doğrusu kimse de sormuyor! 22 bin mazbatalı var halen ve hapislik tehdidi altında yaşıyorlar! Bundan dolayı güneye
kaçanlar bile var! Döviz, zam, protokol
ve mazbata… Artık burada hiçbir gelecek göremeyen genç “Yurtdışına gitmekten başka çarem kalmadı” diyor.
Tüm bunlar olup biterken biz de meclis
kapısına siyah kurdele bağlamakla mı
yetiniyoruz?
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

BİLENLER
SÖYLESİN

GÖNÜLLÜ
KULLUK
ÜZERİNE BİR
SÖYLEVDEN
DÖNERKEN
Faize
Özdemirciler

4. sayfada

Lefkosa-Mağusa Anayolu‘nda
meydana gelen trafik
çarpışmasında 62 yaşındaki
Hakkı Afşin hayatını kaybetti

4. sayfada

VATANDAŞIN
AKLINDAKİLER...

Ali Osman

ÇOK GİTMEZ
KENDİNİ SON
PEYGAMBER
DE İLÂN EDER!

Mehmet Levent

‘DİLDE, KANDA,
KÜLTÜRDE
BİRLİK’

Aziz Şah

RİSK ALMADAN
DEĞİŞTİRMEK
MÜMKÜN MÜ?

Canan Sümer

n 3. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

GÖNÜLLÜ KULLUK
ÜZERİNE BİR
SÖYLEVDEN
DÖNERKEN

“Zavallı ve sefil insanlar, akılsız halklar,
kötü durumda kalmak için direnen ve
iyilikleri göremeyen uluslar! Sizler gözünüzün önünde en güzel ve parlak kazançlarınızın götürülüşüne, tarlalarınızın
yağmalanmasına, seyirci kalıyorsunuz.
Öyle bir yaşam sürüyorsunuz
ki, hiçbir şeyin size ait olduğunu söyleyebilecek durumda
değilsiniz. Tüm kötülükler,
yıkım, size düşmanlarınızdan
gelmiyor, öylesine yücelttiğiniz, uğruna savaşa gidip
kendinizi cesaretle ölüme attığınız o kişiden (diktatörden, iktidardan,
tirandan) geliyor. Onun sizden sadece
fazla tek bir şeyi var. O da sizi ezmesi
için ona sağlamış olduğunuz üstünlük.
Eğer siz vermediyseniz, sizi gözetlemek
için bunca gözü nereden buldu? Sizden
almadıysa, nasıl oluyor da sizi dövdüğü
bu kadar çok eli olabiliyor? Kentlerimizi
çiğnediği ayakları sizin değilse, bunları
nereden aldı? Kendinize ihanet etmeseniz,
o ne yapabilir?”
Etinne de la Boetie
(1530-1563/ “Gönüllü Kulluk Üzerine
Söylev”den)
*
Yüzyıllar önce yazılmış kitaplar, söylenmiş sözler bu kadar yeni duruyorsa,
oturup ciddi ciddi düşünelim öyleyse, insanlığın büyük ilerlemesi üzerine, isyan
hakkını kullanmayan halkların zorbaları
ayakta tutan gücü üzerine…
Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev’in üstüne, daha bir hüzünleniyor insan güzel
öfkelenen, öfkesiyle umutlarımızı yeşerten,
bizleri bileyen, derine çok derine kazan,
çağımızın altın kalbini arayan şiirleri okuyunca…
Kazananı olmayan bir savaşın yalancı
kahramanları, sahte bir kurtarma hikâyesinin kurtlanan elmalarıyız. Geçip gidiyoruz kirli sulardan medet umarak. Ah
Heraklit ah!.. Geçip gidiyoruz hep aynı
nehirde yıkanarak.
Geçiyoruz gidiyoruz acıtmayan tokatlara
şükrederek ve avunarak çarkın dişlilerinden
sıyırdığımız yırtık pa(r)çalarımızla…
Ayıptır söylemesi çağlar öncesine gidiyoruz
ve Gönüllü Kulluk Üzerine Bir Söylev’den
sonra utanarak dönüyoruz bugüne…
Tam çözüme yaklaşmışken mi atılmıştı
düğüm, tam barış olacakken mi işlenmişti
cinâyet, geçelim bunları bir zahmet, ne
düğümü çözebildik, ne katili yargılayabildik, tam tersine düğümün üstüne başka
düğümler ekledik, katilin adını bildiğimiz
halde, söylemedik…
Kışın sonu mutlaka bahar deyip duruyoruz, ne kadar da yalama olmuş sözler
bunlar…
Ömrü Godot’yu bekleyerek geçmiş bir
neslin çocukları olarak Godot’nun çoktan
öldüğünü, gelmeyeceğini yeni yeni anlıyoruz daha…
Yok olmamak mıdır bütün meselemiz,
kim yok ediyor bizi, biliyoruz da adını
söylemiyoruz, bizim gönüllü kulluğumuz,
gereksiz kibarlığımız üzerinde yükseliyor
Zorba, Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak edecek
diyorlar, babasının malıymış gibi, isterse
eder, büyüktür eder, diyorlar, etsin diyor
ülkenin hainleri, edebilir diye susuyor
ülkenin yurtseverleri…
Var olmak mıdır bütün mesele, öyleyse
açalım kapılarımızı çıkalım meydanlara,
meydanlarla aramızı düzelttikten sonra,
var olduğumuzu önce kendimize sonra
bizi yok sayanlara kanıtlamadan dönmeyelim evlere, gerekirse aylarca sürtelim
sokaklarda:
Yok ki olmak ya da olmamak. Sadece
question. Sadece bir soru:
Bizim olan ne kaldı bu topraklarda?

BİR KELEBEK
SESSİZLİĞİNDE GECE
“Sen ölürsen yaşayamam” diyen birisi
varsa hayatınızda, ölüm hakkınızı mahfuz bulunduramazsınız elinizde hiçbir
zaman…
Onun sizden önce ölmesini asla istemediğiniz biri…
Ölmek istemezsiniz, ama korkmazsınız da ölümden…
Çok sevdiklerinizi üzmemek için ölmek istemezsiniz…
Gençlik günlerinde anlamadığınız
pek çok şeyi saçlarınız ağarıp dökülünce
anlamış olmanız, o günleri özlemenize
engel değil…
Çok heyecan duyduğunuz şeyler karşısında o eski heyecanı duymuyorsunuz
artık…
Şaşırtmıyor sizi eskiden çok şaşırtan
şeyler…
İsteseler seve seve canınızı verebileceğiniz kadar çok sevdiğiniz kimseleri
hayatınızdan çıkardınız…
Onların yokluğuna katlanmak daha
kolaydı çünkü yaptıklarına katlanmaktan…
En mutlu saatlerinizde bile kalbinizden
söküp atamadığınız kederleriniz var…
Bir deniz kenarına çekilip saatlerce
sulara bakmak istersiniz hiçbir şey düşünmeden…
Herkesten kaçsanız da kendinizden
kaçamazsınız…
Hiç kimse sizi üzmese de siz kendinizi
üzmekten kurtulamazsınız…
Sorun dediğiniz ne varsa hepsini çözseniz de, çözülmesi size bağlı olmayan
bir sorununuzun kaldığını bilirsiniz yine
de…
Ben böyle saatlerde alaturka bir şarkıya
kapılır giderim…
Yıllar önce ölmüş bir şarkıcıdan şarkılar dinlerim…
Uzun yıllar bekledim, hakikat olmadı
rüyam…
Annemin yemeni işlerken dinlemeyi
sevdiği şarkıyı ben de severim…
Birer düş müydü, yoksa gerçek miydi
tüm bunlar?
Sokak çeşmesinden hiç su taşınmadı
tenekelerle…

Noel geceleri Rum kemancı kapımıza
gelip hiç keman çalmadı…
Geleceğin kaygılarına ulanır hep geçmişin hayalleri…
Bafa uzanan yollarda Rumca şarkılar
söyler bir Türk şoför…
Örfi idare boruları çalar…
Süngüyle evlerimize tıkar bizi İngiliz
askerler…
***
“Sen ölürsen yaşayamam” diyen birisi
olmalı hayatınızda…
Gurubun rengi vurmadan cama seher
yeliyle selamlar gönderen biri…
Sevişme saatlerine ayarlı olmayan
bir hayatınız var sizin…
Ismarlama bir hayat değil bu…
Siz seçtiniz onu dünyaya doğru yürümeye başladığınız zaman…
İki kapılı bir handa olduğunuzu anladıktan sonra, çok ciddi bulduğunuz
pek çok şey şaka gibi gelir size…
Çocuklar gibi sevince hiç büyümediğinizi hissedersiniz…
Seni seviyorum diye fısıldayan sesi
duyamadan geçen günleriniz eksik geçer…
Çocukça davranışları daha çok hoşunuza gider olgun davranışlarından…
Çocuklar gibi küser…
Çocuklar gibi barışırsınız…
Ruh ikizi olduğunuzu anlarsınız zamanla…
Akşam olur kareler basar sonra…
Bir masa…
Bir sofra…
Vaktimiz kısa…
Öpüşelim…
Hatıralarımızdan gülünecek şeyler
anlatalım birbirimize…
Utandığımız ve kendimizi çok aptal
bulduğumuz hatıralarımızı da birbirimize
anlatabilecek kadar çok sevelim birbirimizi…
Babamızda kusur saymadığımız şeyleri sevgilimizde de kusur saymayalım…
Çamurlu ayakkabılarıyla eve giren
oğluna bağırıp çağırmayan bir anne
şefkati ve bağışlayıcılığı taht kurmalı

Şener Levent

Açı
kalbimizde…
Kızalım…
Küfredelim…
Bağıralım…
Dansedelim, şarkı söyleyelim ve öpüşelim sonra…
***
“Seni özledim” diyen birisi olmalı
hayatınızda…
Beklemekten yorulmadığınız bizi…
Herkes uzakta kalsa da, herkes çekip
gitse de yanınızda hissettiğiniz biri…
Sevdiğiniz romanları ve filmleri seven,
zaaflarınızı ele vermekten korkmadığınız
biri…
Ruhunuz, nice geceler söylemek için
çırpındığınız ama söyleyemediğiniz
şeyler yorgunu…
Herşeyi içinize gömmekten yoruldunuz…
Bu kadar büyük bir mezarlık taşıyamazsınız kalbinizde…
Bunca zaman bastırdığınız hayalleriniz
ve arzularınız en çıplak haliyle çelik
kafesinden dışarı fırlamak için çırpınıyor…
Size kendinizi tanıma fırsatı veren
biri olmalı hayatınızda…
Mutluluk anlarınızı uzatabildiğiniz
kadar uzatan biri…
“Seni seviyorum” dediğiniz zaman
size muzipçe “yalancı” diyen biri…
Trenle içinden geçtiğim köy ve kasabalarda sanki yaşamaktan öte kaygıları
olmayan insanlar gördüm…
Gidilecek olan en güzel denize henüz
onların da gitmediğini bilirdim…
Sen onlardan değildin…
Havan topu Münir Nurettin Selçuk’tan
şarkılar çalan gramofonun üstüne düşmüştü çünkü…
Ve çünkü çocukluk fotoğraflarındaki
duruşun da onca yıl sonra aynı duruştu…
***
Pencereyi aç şimdi…
Haziran gelsin odamıza…
Vaktimiz kısa…
Bir kelebek sessizliğinde gece…
Ful kokulu yastığında…

Gazeteciler Birliği Meclis Önünde...

“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi başlatıyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, üç yasada
yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve
basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve
düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle
başlattığı eylemlerine, bu gece “Özgürlük
İçin 24 Saat” eylemiyle devam ediyor.
Eylem, bugün saat 21.00’de başlayacak
ve pazartesi saat 21.00’de tamamlanacak.
“Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla Ceza, Müfsidane Yayınlar ve Özel
Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması
yasalarında yapılmak istenen değişikliklere
karşı sosyal medyada başlatılan ve Lefkoşa’da
bazı kavşak ve çemberlerde pankart açma
eylemiyle devam eden eylem, bugün Cumhuriyet Meclisi önüne taşınıyor.
KTGB’den yapılan açıklamaya göre, “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi bugün (pazar)
saat 21.00’de Meclis önünde başlayacak.
Eyleme destek veren televizyon kanallarında
ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin sosyal
medya platformlarında gazetecilerin canlı
yayınlarıyla sürecek eylemde, ilk canlı yayın
21.00-24.00 arasında planlanıyor.
Eylem, pazartesi sabah 07.30’dan itibaren,
bazı televizyonlarda ve web tv’lerde program
yapan gazeteciler, “Özgürlük İçin 24 Saat”
eylemi çerçevesinde Meclis önünden canlı

yayınlarda izleyicilerle buluşacak. Mesleğe
yıllarını vermiş duayen isimlerin de katılımıyla
saat 11.00’de “özgürlük fotoğrafı” çekilecek.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden yapılan

açıklamada, tüm gazeteciler, demokrasiye
ve özgürlüklere değer veren siyasi partiler,
sivil toplum örgütler, ve sendikalar, eyleme
destek vermeye davet edildi.
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Cengiz Aktar:

Kıbrıs’ta ilhak noktasına gidiliyor

Cengiz Aktar, "Avrupa Birliği'nin
Türkiye'ye söyleyecek bir lafı da kalmadı.
Bir kınarlar, geçer gider, hiçbir konuda
yaptırım kararı alamıyor." diye konuştu.
"Seçim öncesi Suriye ve Yunanistan'da
gerilim var, operasyon beklentisi var"
sorusunu yanıtlayan Cengiz Aktar'ın şu
sözleri dikkat çekti:
"İçeride çok sıkışmış rejimler saldıracak
yer ararlar. Kolay değil elbette. Suriye'deki
dengeler de buna müsaade etmiyor.
Yunanistan'ın da ABD ile özel savunma

anlaşması var.
Geriye Kuzey Kıbrıs'ın ilhakı kalıyor.
KKTC'nin Türkiye'nin bir vilayeti haline
getirilmesi kalıyor.
Çünkü ilhak masraflı, akçalı bir iş de
değil. İnsanoğlunun en pahalı faaliyeti
savaşmaktır. Dolayısı ile Yunanistan ve
Suriye ile savaşmak yerine orada hazır
KKTC denilen kimsenin tanımadığı devleti
ilhak etmek herhalde Türkiye açısından
çok daha makul ve bence iş oraya gidiyor."

Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt...

“Gerginlik yaratmaktan vazgeç”
Fileleftheros gazetesi, “Yangına Körükle
Gitmiyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde,
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Dimitris Dimitriu’nun, Güney Kıbrıs’ın
Yunanistan ile birlikte hareket ettiğini ve
Erdoğan’ın hezeyan örneği gösterdiğini
söylediğini yazdı.
Habere göre Dimitriu, kendilerinin Türkiye’nin seçtiği bu yolda değil, uluslararası
hukuk ve ülkeler arası ilişkilerin olması
gerektiği seyirde ilerleyeceklerini kaydederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupta, kaybolan güvenin nasıl yeniden kazanılabileceği ve
iyi bir ortamın nasıl yaratılabileceğine
dair yöntemler sunduğunu belirtti.
Erdoğan’ın söylemlerinin ters istikamette
olduğunu savunan Dimitriu, soğukkanlı
olmak gerektiğini, çünkü bu söylemlerin
maksatlı olduğunu öne sürdü.
Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ise, ülkesinin Türkiye ile
gerginlik ortamını besleyecek herhangi

Kapılarda
kontrolü TC
polisi mi
yapıyor?
Avrupa (Özel) - Güney ile kuzey
arasında araçlı serbest geçiş kapılarında
kontrolü TC’den gelen özel bir polis ekibinin yaptığı ileri sürülüyor…
Gazetemizin güvenilir kaynaklardan
edindiği bilgiye göre, TC’li polisler özellikle uyuşturucu şüphesiyle Rum araçlarını
didik didik ediyorlar…
Türkiye’den gelen polis ekibinin
narkotik şubeden olduğu belirtiliyor…
Bunun Kıbrıs’a gönderileceği söylenen,
ancak bizim Polis Genel Müdürlüğü
tarafından yalanlanan çevik birlik ile bir
ilgisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kermiya’daki polis kontrolü ile ilgili de
polisten açıklama bekleniyor…

Canan Sümer

RİSK ALMADAN
DEĞİŞTİRMEK
MÜMKÜN MÜ?

Türkiye'nin deneyimli gazeteci-yazar
ve akademisyenlerinden Cengiz Aktar,
Kıbrıs'ın kuzeyinde bir ilhak noktasına
doğru gidildiğini söyledi, özellikle
Türkiye'deki olası bir erken seçim
sürecinde bunu beklediğini ifade etti. Kaynak: Cengiz Aktar: Kıbrıs meselesinde
bir ilhak noktasına gidiliyor
Türkiye'nin deneyimli gazeteci-yazar
ve akademisyenlerinden Cengiz Aktar,
Kıbrıs'ın kuzeyinde bir ilhak noktasına
doğru gidildiğini söyledi, özellikle
Türkiye'deki olası bir erken seçim
sürecinde bunu beklediğini ifade etti.
"Erkam Tufan'la 30 Dakika"da konuşan
Cengiz Aktar, şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs meselesinde bir ilhak noktasına
gidiliyor. Bir fiili ilhak zaten var. Hele
son talimat ve düzenlemelerle birlikte
'KKTC' diye bir devlet neredeyse yok,
Ankara yönetiyor her şeyi, bakanlar atıyor,
istemediğini istifa ettiriyor. O Kıbrıs'ın
İngiliz kolonisinden kalma yapıları tümüyle
yerle bir oldu."
Dolayısıyla fiili bir ilhak zaten söz
konusu...
Avrupa Birliği'nin bu yönde herhangi
bir itiraz ortaya koymadığını da söyleyen

Alaşya’dan notlar

bir eylemde bulunmasının söz konusu olmadığını ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinden de öğrendikleri üzere, revizyonizmin hiçbir yere götürmediğini söylediğini yazdı.
Habere göre Dendias da, Dimitriu gibi

soğukkanlılık vurgusu yaparak, sorunların
uluslararası hukuk, deniz hukuku ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması
önceliğiyle çözülmesi gerekliliğinin altını
çizdi.

Adamın biri, çeşit çeşit kapıları olan
bir krallığın "Dilekler" kapısını çalmış.
Kraldan bir tekne istiyormuş.
Ama kralın aklı fikri ona getirilen
hediyelerde imiş…
Bu yüzden "Armağanlar" kapısında
durur diğer kapılarda olup bitenlerle
pek ilgilenmezmiş.
Ancak sesler çok yükselirse,
-Bir bakın bakayım şunlara, ne istiyorlar, diye birinci kâtibine emir verirmiş.
Birinci kâtip ikinciye, ikinci üçüncüye, üçüncü birinci uşağa, o ikinci,
o da üçüncü uşağa iletirmiş…
Ve emir en sonunda dilekler kapısındaki temizlikçi kadına kadar gidermiş.
O da, emir verecek kimsesi olmadığından, azıcık aralayıp kapıyı,
-Ne istiyorsun, diye sorarmış.
Dilek sahibinin yanıtı her sefer aynı
yolları izleyerek kim bilir ne zaman
krala ulaşırmış…
Böyle başlıyor JoseSaramago'nun
"Bilinmeyen Adanın Öyküsü" adlı kısacık romanı…
Herkes kendisine “tüm adalar bulundu” dese de bilinmeyen bir adanın
olduğuna inanan ve onu bulmak için
kraldan tekne isteyen, aslında denizci
bile olmayan bir denizcinin masalı…
Bilinmeyen bir adadan ziyade keşfedilmemiş benliğimizin hikâyesi…
Portekizli yazar Saramago’danbilgelik dolu minicik ama kocaman bir
hikâye…
Kendini arayanların hikâyesi…
-Kendim bile bilmiyorken başkalarına nasıl bilinmeyen bir adadan bahsedebilirim ki, diye hayıflanır bilinmeyen adayı arayan adam…
Ama yine de o adayı bulmak ister…
Ve adaya ayak bastığında kim olduğunu öğrenmek…
"Bilmiyor musun ki kendinden dışarı
çıkıp kendine bakmadıkça kim olduğunu asla bilemezsin"der Saramogo…
***
Adam, bilinmeyen bir adanın varlığına olan inancı ve bunu keşfetme arzusunun verdiği cesaret vekararlılıkla
kraldan bir tekne almayı başarır.
O ilk adımdır, azmi sayesinde bu
ilk adımı aşar. Ancak sonrasını planlamamıştır.
Belki de sonrasını planlamadığı için
o ilk cesareti gösterebilmiştir…
Planlamaya çalışsaydı olumsuzlukları
görüp en baştan yılacak ve belki de
böyle bir istekle kralın kapısına gitmeyi
bile hiç denemeyecekti…
***
İster özel, ister toplumsal olsun gerçek hayatta da öyle değil mi?
Önemli olan ilk adımdır…
Bir iş ne kadar büyük görünürse
görünsün, ilk adımı attıktan sonra gerisinin geldiğini görürsünüz çoğu zaman...
Oysa biz ne yapıyoruz?
Herşey daha korkunç bir hal alırken…
Bu kadarı da olmaz dediklerimiz
bir bir olurken…
Ya kenardan izliyoruz…
Ya da değiştirmek istediklerimizi
risk almadan, suya sabuna dokunmadan
değiştirebilmeyi umuyoruz…
Atmamız gereken o ilk adımı hiç
atamıyoruz…
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Keşke elçiliğin kapısına assaydınız
Meclise astığınız o siyah kurdeleyi
AYA
K
A
AL İFİL
Doğru adresi neden hâlâ anlamadınız?
DİR
Kuklacı memnun rahat geçer böyle dereyi

KALAY-KALAYCI PROTOKOLÜN SAHİBİ

ANKARA DEĞİL Mİ?

Toplumsal Varoluş Hareketi’nin Cumartesi günkü eylemi bir festival
havasındaydı yine… Öfke yoktu, şenlik vardı. Tufan Erhürman ile birlikte CTP’li
milletvekilleri de katıldı eyleme… Meclisin kapalı olduğu bir saatte meclis
önünde eylem olur mu? Konuşan duvara konuşur, bağıran duvara bağırır… Hiç
değilse bu eylemi meclise karşı değil de, elçiliğe (valiliğe) karşı yapsalardı.
Kıyamet mi kopardı? Yüzlerini elçiliğe dönselerdi yani… Zaten bu protokolün
asıl sahibi Ankara değil mi?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

VATANDAŞIN
AKLINDAKİLER...

Polis Genel Müdürlüğü yalanladı ancak
toplumun Tayyip Erdoğan'a inancı, Ankara
yönetimine inancı kalmadığı için buraya gönderileceği iddia edilen 200 kişilik çevik kuvvet
ekibiyle ilgili endişelerini dile getirmeye
devam ediyorlar...
Tayyip bunları buraya neden gönderiyor?
Bunların görevleri ne olacak?
Buradaki uyuşturucu mafyaları için mi,
yoksa sokaklara dökülüp yok olmamaları için
direnen göstericiler için mi?
Malum buradaki en mühim eylem meclis
baskını eylemiydi ki onun perde gerisi de bir
başkaydı!
Bu 200 kişilik çevik kuvvet ekibiyle bizi
yani burada yaşayan Kıbrıslıtürkleri kontrol
altına almak mı amaç?
Veya başka bir düşünceyle, Tayyip seçime
yaklaştıkça zorda olduğunu bildiğinden
"KKTC'yi ilhak ettim" diyecek de buradaki
ahali sokaklara dökülüp karşı çıkacak endişesiyle mi bunları gönderiyor buraya?
Oysa burada GKK'sı var, Kolordusu var...
Anayasada Geçici 10. Madde aslanlar gibi
duruyor!
Akla başka ne gelir?
Buraya seçtirdiği Tatar ve hükümetin korumacılığını mı yapacak bunlar?
1974 sonrası Turan Güneş "Benim valim
oradadır" diyerek TC Elçisini işaret etmişti...
Bu kafa o zamandan aynıydı, değişen birşey
olmadı yani...
Kıbrıslıtürkler şimdiye dek seçilip de toplumuna ihanet eden kime karşı etkinlik düzenledi ki buradakilere de yapsın?
Sağlık sistemimizi kendilerine göre ayarladılar...
Eğitim sistemimizi de aynı şekilde...
Hayatın her alanında kendilerine benzettiler
bizleri...
Sokak isimlerini, köy kasaba isimlerini de
ilk baştan değiştirdiler...
Ve buraya demografik yapıyı altüst edecek
bir nüfus aktarması yaptılar...
Hala daha da devam ediyor bu nüfus akışı,
hem de kolaylaştırılarak!
O da yetmedi...
Sokaklarımıza hayatımızı her an kontrol
edecek, adımlarımızı takip edecek bir kamera
sistemi kurdular...
Ve Türkiye bizi gün 24 saat gözetliyor
programını başlattılar...
Buradaki kurum ve kuruluşları teslim aldılar...
Üniversitelerinin bölümlerini buraya aktardılar...
Kerhanelerini, gece kulüplerini de birlikte...
Uyuşturucu ve kara paranın hem aklanması,
hem de transit merkezi haline geldi Kıbrıs'ın
kuzeyi...
Gönderilen paketle, ki adına ekonomik protokol deniyor ya, onunla zaten iliğimizi kurutacaklar...
Şimdi bu 200 çevik kuvvet ekibi de nereden
çıktı diyoruz ya, insanın aklına neler gelmiyor
ki?
Düşünmenin de suç olacağı bir ortama itiliyoruz... Kara para aklanmaları, mafya cenneti,
kumarhaneler...Uyuşturucu ticaretinin transit
merkezi...
Bu çevik kuvvet kimi koruyacak bu durumda?
İşbirlikçi kan ayaklı Tatar ve ekibini mi?
Vatandaşın aklında soru çok...

ÇOK GİTMEZ KENDİNİ
SON PEYGAMBER DE
İLÂN EDER!

Zanlılar: Güneye çalışmak
için geçtik, borçlarımız var
Lefkoşa’da meydana gelen askeri
yasak bölgeyi ihlala meselesi ile
ilgili olarak tutuklanan zanlılar H.A
ve M.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis zanlılar
Hayrettin Akın ve Mehmet Kundo’nun “Askeri yasak bölgeyi ihlal”
suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, T.C. uyruklu olan zanlıların 10 Haziran 2022 tarihinde,
saat 17.10 raddelerinde Alayköy’de
Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a
yetkili makamdan izinsiz bir şekilde
geçmeye çalıştığı sırada görevli askerlere yakalandığını belirterek,
zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.
Zanlıların gönüllü ifade verdiğini
dile getiren polis, söz konusu ifa-

delerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi. Polis, serbest kalmaları durumunda soruşturmaya
olumsuz yönde etki etme ihtimallerinin bulunması nedeniyle zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri
talep etti.
Mahkemeye avukatsız çıkan zanlılar da söz hakkı alarak maddi durumlarının kötü olduğunu, ödemeleri
gereken borçlarının bulunduğunu,
Güney Kıbrıs’a çalışmak için geçtiklerini, çantalarında da iş ayakkabıları ve eldivenleri bulunduğunu
söyledi ve mahkeme huzurunda
özür diledi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya,
zanlıların soruşturma maksatlı 2
gün poliste tutuklu kalmasına emir
verdi.

62 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
Lefkosa-Magusa Anayolu‘nda
meydana gelen trafik
çarpışmasında 62 yaşındaki
Hakkı Afşin hayatını kaybetti
19 yaşındaki sürücü 62 yaşındaki
yayaya çarptı
Polisten verilen verilen bilgiye göre
dün sabah 07.30 sıralarında Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda meydana gelen trafik çarpışmasında 19 yaşındaki
sürücü Aktan Naim Yıltan Birkaya,
Haspolat civarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda yaya olarak
bulunan Afşin’e çarptı. 62 yaşındaki
Afşin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Birkaya tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı
Alsancak’da, bu sabah meydana
gelen trafik kazasında 16 yaşındaki
motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre,
Gulsana Shabdanova (K-38) yönetimindeki LV 054 plakalı araçla
kavşakta durmadı, sokağa giriş
yaptığı esnada Mustafa Cangıl
Terskol (E-16) yönetimindeki mo-

tosikletin önünü tıkadı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Cangıl Terskol, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek
Hastanesi’nde yapılan tedavisinin
ardından sağ ayağında kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması
sürüyor.

Sağlık Bakanı tımarhaneyi ziyarete gelmişti. Girdiği her koğuşta hastalar ayağa
kalkıp onu “Hoş geldiniz” diye karşılıyordu.
Bir koğuşta hastalardan biri hiç oralı olmamış bakanın gelişinden. Bunun nedenini
merak eden bakan sormuş:
“Sen neden kalkmadın?”
“Ben peygamberim. Senin ayağına niye
kalkayım?” demiş hasta. Bakan üstelemiş:
“Peygamber olduğunu sana kim söyledi?”
Deli hazırcevap:
“Allah söyledi!” deyince, yan taraftaki
ranzada oturan deli yerinden fırlamış:
“Yalan! Ben söylemedim!”
***
Tayyıp Erdoğan’ın “Dünyada her kim
ki bu kardeşinize saldırıyorsa, aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir” şeklindeki
sözleri aklıma bu fıkrayı getirdi.
***
Anlaşılan Reis kafayı yeme modunda
yeni merhalelere koşmakta!
Tayyıp demek Türkiye demek…
Türkiye demek Tayyıp demek!
***
Türkiye’yi can-ı gönülden sevenleri bile
ülkelerinden nefret ettirecek kadar egoizmin
içine batmış karanlık bir zihniyet!
Türkiye’yi kendine benzetmek ve kendini
Türkiye ile eş tutmak nefreti körükler ancak.
İstediğin kadar uğraş…
İstediğin kadar “Dünyada her kim ki bu
kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye
saldırıyor demektir” de…
Karacaoğlanların, Yunus Emre’lerin, Pir
Sultan Abdalların, Aşık Veysel’lerin, Yaşar
Kemal’lerin, Nazım Hikmet’lerin Türkiye’si, takunyalıların, cübbelilerin, sarıklıların
Türkiye’si olmayacak!
İstediğin kadar didin…
İstediğin kadar uğraş…
Ne sen Türkiye olabilirsin…
Ne de Türkiye Tayyıp olabilir…
***
Sen…
Berkin Elvan’ların…
“Kırmızılı kadın”ların…
“Duran adam”ların…
Türkiye’si de olamazsın…
Sen…
Ekmek almaya giden çocuklarını “terörist” diye vurup öldüren Türkiye olabilirsin
ancak!
“Evlâdım” diye feryat eden bağrı yanık
anaları yuhalatan ve yuhalayan Türkiye…
***
“Bana saldırmak Türkiye’ye saldırmaktır”
diyerek senin bu yaptığın insanları kine
düşmanlığa kötülüğe azmettirmekten başka
ne olabilir ki?!
Galiba kendini son peygamber ilan etmediğin, ettirmediğin kaldı bir tek!
Yoksa onu da yaptın da biz mi kaçırdık?!
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Onuncu köy
İŞGAL DAHA NE KADAR
SÜRMELİ?

C. TÜRK PARTİSİ’NİN
TÜRKÇÜLÜĞÜ

Hayat Hüseyin
“Özgürlük senden büyük #dokunma” eylemleri, yani sadece, işgal ve kolonize
rejimin yasalarına karşı iyimser tepkimeler
mi verilmeli?
Askeri işgal ve kolonize rejim hakkında
herhangi bir iyimserlik veya kötümserlik
ifade etmek istemediğinizi biliyorum.
O HALDE SİZE SORULARIM:
İşgal ve Kolonizasyonu ne kadar sürmeli
– bu şey devam etmeli mi?
Yani, bu İşgal’in Kolonizasyon’un bitmesinin zamanı gelmedi mi?
Yani, ahlaki olarak, nesilden nesle bu
askeri işgal ve Kolonizasyon devam etmeli
mi?

BİRER KAMYON BOK

Kani Kanol
Güzel bir akşam yürüyüşü yaptık. Pahalılık
ve rezalet ötesi bu düzeni kınadık, protesto
filan ettik!
Yürüyen insanlar, gene bildik simalar...
Yürürken, mevcut durumla ilgili sohbetimizi de yaptık!
Bir yere varır mıyız böylesi yürüyüşler
ile? Sanmam...
Gene de evde oturmaktan iyidir herhalde!
Benim önerim iki garantörümüzün ve vatandaşı olduğumuz AB'nin kapılarına dayanmak ve birer kamyon tavuk gübresini
kapı önlerine boşaltıp tüm dünyaya burada
yaşananları duyurmaktı... Bir gün olur belki!

İŞİMİZ DÜDÜK!

Hilmi Kansu
Yürüyünce, düdük çalınca hele muhalefet
parti liderleri de "geleceklerine yatırım"
desteği verince, KKTC de enflasyon düşeceği
sanılıyor…
Çok çalışmamız gerekir, çok…
Ama kim çalışacak onu bilen yok!

YAZA MERHABA

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
DEREBOYU'NDA YAZA MERHABA
KARNAVALI
Yaza Merhaba Karnavalı, vurmalı enstrümanların eşliğiyle oldukça renkli geçti.
Katılımcıların keyfi fazlasıyla yerinde idi.
Rahatsız edici pankartların olmayışı bazı
çevrelerce takdir topladı.
Slogan atılmasın diye yürüyüş esnasında
gerek vurmalılarla gerekse düdüklerle yapılan
kuru gürültü etkili oldu.
Meclis önüne varan karnaval katılımcıları
"hükümet istifa" sloganını attı.
Siyah kurdelelerin gancellilere bağlanması
ise kuru gürültü arasındaki en renkli aktivitelerinden biri oldu.
İyi uykular...

İDDİA BAYİ

Münür Teralı
İddia: Zamlara ve toplumsal yokoluşa
karşı eylem ve direniş. Örgütlenme Yöntemi:
Bir gün önce kısa mesaj atmak.

SORGULA!

Hüseyin Yalyalı
Cumhurbaşkanı Muavini ve/veya Cumhurbaşkanı diyelim devletin en üst düzeyine
gelen/seçilen/atanan birinin insanlar acaba
neden böyle yapıyor diye kendini sorgulamak
yerine "Bana; ‘namussuz’, ‘şerefsiz’ , ‘soytarı’, ‘ahlaksız’, ‘geri zekalı’ diyorlar" ifadelerini kullanması ne hazin bir durum.
YAZIK.

BAĞIMSIZ KIBRIS!
Mustafa Onurer
Slogan iş ola belirlenmez…
O, varılacak hedefi gösterir, işaret
eder…
O, programlaştırılmış; detaylandırılmış bir hedefin en özlü ifadesidir çünkü…
O, yeri gelir, bir propaganda aracı
olur; eğitir, bilinçlendirir, donatır kitleleri…
O, her halukar ve şartta toparlar, örgütler…
O, yeri gelir, ajite eder, harekete geçirir, şahlandırır…
Slogan amaca ulaştırır hem bireyi
ve hem de kitleyi…
Slogan iş ola belirlenmez…
Bilim ister, yaşanmışlık ister, denenmişlik ister ardında…
Hele de, bir halkın geleceği üzerineyse
bir slogan,
Ciddiyet ister, tutarlılık ister ve en
çok da kararlılık ister uğrunda…
Slogan iş ola belirlenmez…
Hele de, “BAĞIMSIZ KIBRIS” diye
haykırıyorsa insan,
Bilmeli “BAĞIMSIZLIĞIN” ne anlama geldiğini bu çağda.
Siyasi bağımsızlığın, ille de ekonomik
bağımsızlıkla el ele yürüdüğünü bilmeli…
Halkından başka irade tanımamalı

BAĞIMSIZLIK isteyen…
Halkının bağrındaki gerçek üretenleri,
yaşamı yaratanları, işçi ve emekçileri
koymalı saflarının başına,
Onlara ve onların kurtuluşuna adamalıdır her şeyi…
Bilmelidir ki, sermayedarın yoktur
böyle bir gaylesi…
Onun kasasını doldurmaktır tek derdi,
O, kendi karı için çekinmeden teper
BAĞIMSIZLIĞI…
Çünkü O, BAĞIMLIDIR…
Çünkü O, vatan/millet hainidir…
Çünkü O, halk düşmanıdır…
Evet sevgili kardeşim, BAĞIMSIZ
KIBRIS diyorsan ve istiyorsan, defetmelisin sermayedarları iktidardan…
Tanımamalısın halkından başka
ANA…
Reddetmelisin Türkiye sermayesinin
çıkarlarını garantilemeyi, garantörlük
kisvesi ardında…
Reddetmelisin boyun eğmeyi AB’ye,
ABD’ye ve hukuksuzluğun merkezi
olmuş BM’ye…
Evet sevgili kardeşim, BAĞIMSIZ
KIBRIS diyorsan eğer, öncelikle kendini
bağımsızlaştırmalısın burjuvadan, savaş
propagandacıdan, sahtekardan…
Unutma, sen bağımsızlaştıkça, bağımsız olacak yurdun ve halkın da…

Mustafa Billur
CTP, sizi Türk toplumu yapmaya,
adım adım devam ediyor. Bu sözde muhalefet ve bu sözde muhaliflerdir sizi
bitiren, UBP değil!
CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat
ne diyor sizlere, duydunuz mu?
-‘SAYGIDEĞER TÜRK TOPLUMU’
***
KIBRIS'TA YAŞAYAN TÜRK!!!
Evet, CTP milletvekillerinin akıllarındaki, arada heyecanlanınca dillerine
de vuruyor...
Neymiş?
CTP Girne Milletvekili Dr. Ceyhun
Birinci, uluslararası hukuka aykırı olarak
adaya yerleşimci olarak aktarılan ve
sonradan yerleşimci sömürgeciliğinin
muazzam bir emsalini teşkil etmek istercesine milletvekili de olan Erhan
Arıklı'ya, protokol ve uygulamasında
kullanılacak yasa değişikliklerinin meclisten geçmesine KİMİN engel olacağını
söylüyor bize.
Kim engel olup, meclisi Arıklı'nın başına yıkacakmış biliyor musunuz?
Kıbrıs'ta yaşayan Türk.
Kıbrıs'ta yaşayan Türk'ün gücü, buna
engel olacakmış...
Sıkıştıkca KKTC'ye ve Türk milliyetçiliğine sarılacaklarını söylemiştim...
***
Geçenlerde Bu memleket kimin, pardon, bizim platformu sözcüsü "bizim
TC halkı ve devleti ile sorunumuz yoktur" demişti ya?!
Biz de onu eleştirmiştik ya?!
Sonra Söylem değiştirip, devleti atıp
"bizim TC halklarıyla sorunumuz yoktur"
demeye başladılar ya?!
İşte bu söylem yeni değildir. Ulusal
sol, en el üzerinde tuttukları liderlerinin
dönemi de dahil olmak üzere, bu söylemi
tasvip etmektedir.
Tarih: 8 Haziran 1989
Ne diyor CTP MYK ve başkanları
Özker Özgür?
"Biz Türkiye'ye ve halkına değil, bu
müdahalelere karşı çıkıyoruz"
BRE EFENDİLER!
O gün doğan bugün 33 yaşında. Hâlâ
ağız değişmemenizin nedeni nedir???
Ben biliyorum nedenini...

GODOT'UN GELMESİ
İÇİN BU KADAR ÇAĞRI
YAPMADIK

Zeki Erkut
Bir şeyi çok istersen olur inancı hakimdir. Ünlü deyişlerde de yer alır. 'Başarmak, istemenin yarısıdır," diye. İste
ki olsun!
Bir tür umut pompalamanın ya da gaz
vermenin ilacıdır ayrıca. Ancak neyi isteyeceğiniz önemli. Çok istediğiniz bir
şey bakarsınız hiç istememeniz, sonucundan hoşnut olmayacağınız bir şey
olur. Yani şunu demek istiyorum.
Günlerce, elektrik faturalarımız gelmedi diye neredeyse yemeden-içmeden
kesildik. KIB-TEK'e söylemediğimizi
bırakmadık. Çok mu istiyorduk gelmesini?
Sanırım Godot'un gelmesi için bu
kadar çağrı yapmadık. Gözümüz aydın!
Sonunda muradımıza erdik ve çok beklediğimiz Mayıs faturası geldi.
Lütfen duygularımızı -memnuniyetimizi veya hoşnutsuzluğumuzu- bu akşam,
saati ve süresi belli olmayan elektrik
kesintileri başladığında ifade edelim.
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Oğuz: Mesarya’nın yüzde 50’sini sulayabilecek kapasiteye sahip...

‘Araplara satılan’ kızlarımızdan
Vajide’nin torunu akrabalarını arıyor

de’nin torunu Halit Bey, “araplara
satılan kızlarımızdan” babaannesi
1922 Salih-Bahire’den doğma Vajide Salih’in kütüğünü ve akrabalarını arıyor…
Vajide Salih 1922 Girne doğumlu; babası Salih, dedesi Ahmet,
annesi Bahire. 14 veya 16 yaşında
Araplara satılan kızlardan olduğu
biliniyor.
Gazze'de evlenen Salih’in 1938
yılında Cemal isimli bir erkek ço-

cuğu olduğu; Vajide Salih’in Cemal ile beraber 11 doğum yaptığı
ve 2'sinin öldüğü, hayatta ise 9
çocuğunun olduğu ifade ediliyor.
Vajide Salih’in dayısı Hasan İskeleli ortaokulu bitirdikten sonra
Türkiye'ye gitti. Hasan İskeleli'nin
kızı Profesör Doktor Güzin İskeleli.
Cemal’in Suudi Arabistan'da
Cidde Konsolosluğunda konsolos
olarak görev yaptığı da biliniyor.

İnşaat Mühendisleri Odası’ndan siyasilere çağrı
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, ülkedeki
yapıların tasarımına uygun inşa
edilip edilmediğinin yasal boşluk
nedeniyle denetlenemediğini kaydederek, siyasilere bu konuda gerekli iradeyi gösterme çağrısı yaptı.
Yazılı açıklamasında, dünkü depremle ilgili endişelerini paylaşan
Yağcıoğlu, tasarımı yapılan tüm
projelerin yürürlükteki deprem yönetmeliği ve ilgili mevzuatlara uygunluğunun İnşaat Mühendisleri
Odası’nın vize bürosu tarafından
denetlendiğini ancak yapıların tasarımına uygun şekilde yapılıp yapılamadığının denetlenemediğini
belirtti.
Yıllardır bu konuda yasal düzenleme talep ettiklerini, umutlarını
da siyasilere güvenlerini de kaybettiklerini söyleyen Yağcıoğlu,
inşaat mühendisleri tarafından projelendirme ve kontrol yapılmazsa
yatırımların güvende olmayacağını
vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU’NUN LAPTA
ZİYARETİNİN MARİNA PROJELERİ
İLE İLGİSİ VAR MI?

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta’ya gidecek
olması garip değil mi? Çavuşoğlu 2019’daki gelişinde de Karpaz’a
gitmişti… Mart başında Faiz Sucuoğlu kısa ‘başbakanlığı’nın
ilk ve son günlerinde ‘‘Sanal Bet Yasası hazır, rötuşları yapılıyor’’
dedi. Sonra da, ‘‘Marinalar konusundaki proje gündemimizde…
Bu konuda ciddi bir talep var; özellikle Lapta, Güzelyurt, Karpaz
bölgelerinde… Doğu Akdeniz’de yat turizmi konusunda çok
ciddi zafiyet var; yat limanı inşa etme anlamında da ciddi bir
talep var!’’ dedi… Çavuşoğlu’nun Lapta ziyaretinin marina projesi
ile ilgisi var mı? Faiz Sucuoğlu, Sedat Peker’in işaret ettiği
illegal betin yasallaşacağını söyledi. Peker’in ifşaatlarından sonra
dikkatleri üzerine çeken marinalar konusunda yeni projelerden
bahsetti… Halil Falyalı’nın ölümünden sonra Falyalı’nın adı ile
anılan konularda projeler hız kazandı… Jet Skandalı’nın turizm
bakanı Ünal Üstel’di. Ercan’ın arka kapısından içeriye soktuğu
kişiler marina yatırımı için gelmişti değil mi? Öyle açıklamışlardı!
Sucuoğlu da marina projelerinin gündemlerinde olduğunu ve bu
konuda ciddi bir talep olduğunu söylemişti… Özellikle Lapta,
Güzelyurt, Karpaz bölgelerine marina yapılacağını söyledi! Özel
Jet’le gelenler Lapta’da marina yeri bakmıyor muydu? TC Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Lapta ziyaretinin marina projeleri
ile ilgisi var mı? Falyalı’nın adı sanal bet ve 2018’de inşa ettiği
bir yat limanı ile anılıyordu. Les Ambassadeurs oteli ile bir yat
limanı yetti fırtına koparmaya!

Bir süredir bu konuda
arayışları süren ve şimdilik
sonuçsuz kaldığı anlaşılan
Vajide’nin torunu Halit Bey,
“araplara satılan
kızlarımızdan” babaannesi
1922 Salih-Bahire’den
doğma Vajide Salih’in
kütüğünü ve akrabalarını
arıyor…
Kıbrıs Postası
Özge Nesil ERTÜRK
"Araplara satılan kızlar" Kıbrıs
Türkü'nün geçmişten bugüne hep
duyduğu, konuştuğu bir trajedi…
Kıbrıs'tan 1930 ile 1950 yılları
arasında ekonomik sorunlar nedeniyle Filistinli Araplara gelin
olarak satılan 3-4 bin civarında
kız çocuk olduğu tahmin ediliyor.
Trajedi, Kıbrıslı Türklerin hafızasında yer alan ve çok fazla dile
getirilmeyen, unutulmaya yüz tutmuş acı gerçeklerden biri.
Takvim 1936 yılını gösterdiğinde
1922 Girne doğumlu Vajide Salih,
Araplara satıldı... Bir süredir bu
konuda arayışları süren ve şimdilik
sonuçsuz kaldığı anlaşılan Vaji-

GÜNLÜK

ÇOK GİZLİ
Türkiye’den bir heyet geldi
önceki gün. Protokol ile
ilgili… Nasıl bir ilerleme
kaydedildiğini saptamak
için… Saptadılar mı? Nasıl
bir çalışma ve teftiş
yaptılar? Çok gizli
anlaşılan… Açıklamıyorlar!
*
CEVAP VER ÜNAL BEY
CTP milletvekili Ongun Talat
yazılı bir soru önergesi
verdi Ünal Üstel’e.
Türkiye’den geleceği
haberleri yayılan çevik
kuvvet ile ilgili… Bizim
gazetenin yayınından sonra
polis bunu yalanladı, ancak
tatmin edici olmadı
anlaşılan… Bunun için
Ongun Talat, Üstel’e de
sordu… Çevik kuvvet
buraya geldi mi gelmedi mi?
Cevap ver Ünal bey!
*
İLHAKA DOĞRU
Türkiye’nin saygın gazeteci
ve yazarlarından Cengiz
Aktar da yazdı. “Kıbrıs
meselesinde bir ilhak
noktasına gidiliyor” dedi.
Tayyip Erdoğan Türkiye’deki
seçim sürecinde mutlaka
kullanacak bunu. Haberiniz
olsun!
*
SİYAH KURDELE
Geçtiğimiz gün Lefkoşa’da
yürüyüş yapan ve meclisin
kapısına siyah kurdele
bağlayan Toplumsal Varoluş
Hareketi’nden toplum daha
etkili eylemler bekliyor. Boş
meclise karşı “hükümet
istifa” diye haykırmak ne işe
yarar ki?

“Tırnak”...
"Kalp hastası olan bir okurumuz
aradı, bir devlet hekiminin yazdığı
reçetedeki ilacı tüm eczaneleri
gezerek aramış ama bulamamış!
Sonra tekrar aynı hekime gitmiş,
bu ilacı bulamadığını söylemiş…
Hekim de gidip Rum tarafından
alacaksın demiş!
Şaşkına dönmüş…
Soruyor bize;
Madem bu ilaç burada satılmıyor
niye reçete yazıyorlar diye…
Yerden göğe kadar da haklı ama
işte alacağı yok!
Bu küçük olay bile devletin sağlık
konusunda aciz olduğunu gösteren
bir örnektir…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Son zamanlarda gelişen yasadışı
uygulamalar çerçevesinde
bürokratların işleri de kolay değil.
Onu zorlayan buralardan bir üst
makam, onun da ta Saray’a
uzanan üstü ve oradan da Elçilik
ve Elçiliğin en üstüne giden bir
hiyerarşi zinciri ile yapılması
istenen işler… Bu zincirin
kırılmasının da yolu bağımsız
çalışabilen Yargımızın bu
kabiliyetinin devam edebilmesi…
Bazı yasaların eksikliğine, çağ
dışılığına, tadilat istemelerine
rağmen var olan yasaların
uygulanmasına destek çok
önemli.
Tayfun ÇAĞRA
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

CTP ve AKP

"Yapılar depremin değil, eksik
mühendislik hizmetinin etkisiyle
yıkılır” diyen Yağcıoğlu, ülkede
mevzuatlara uygun şekilde inşa
edilmemiş yapıların deprem risklerinin araştırılmasının, gerekiyorsa
güçlendirilmesinin depreme karşı
alınabilecek en önemli tedbirlerden

biri olduğunu ifade etti.
İnşaat mühendislerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinden
sorumlu olduğunu belirten Yağcıoğlu, “Vatandaşlarımız, inşaat mühendislerinden yatırımlarla ilgili
gerekli kontrolü yapmasını talep
etsin” dedi.

Sultangazi Nene Hatun Kültür
Merkezinin açılışında AKP
Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, ‘‘Kıbrıs'ta
Türkiye'nin ve Türklerin
haklarını savunmaya devam
edeceğiz’’ dedi… Kıbrıs’ta
Türkiye’nin ve Türklerin
hakları… Buna CTP’nin
itirazı yoktur değil mi?
Türkiye’ye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
garantörü olduğunu bile hatırlatmaktan
acizdir CTP… İskele vekili Fide Kürşat Diyanellos’ta
konuşmasına ‘Saygıdeğer Türk toplumu’ diye başlıyor; Girne
vekili Dr. Ceyhun Birinci ise Diyanellos’ta yaptığı konuşmada
‘‘Kıbrıs'ta yaşayan Türk'ün gücü’’nden bahsediyor…
Sultangazi’deki bir AKP’liden farkı kalmadı CTP’li vekillerin!
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Gavur imam
Oz Karahan
Yunanistan’a gittiğinizde yaşamanız gereken bir deneyim de sabah ya da akşam
farketmeksizin haber kanallarını açıp bakmanız.
Çünkü göreceğiniz şey yedi gün yirmidört
saat Türkiye ile ilgili haberler olacaktır.
Neredeyse her gün Türk jetlerinin Yunan
adalarını taciz ettiği haberleri veya herhangi
bir Türk’ün Yunanistan hakkında söyledikleri
haber oluyor...
Kaç defa adını benim bile duymadığım,
Türkiye’nin yerel gazetelerinin mahalle muhtarı kılıklı yazarlarının yazılarının sanki
önemli bir şeymiş gibi aktarıldığına şahit
oldum bilmiyorum.
Türkiye’nin işgali altındaki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgür bölgelerinde bile bu kadar
çapsız bir propaganda yapılmamakta Türkiye’ye karşı.
Geçtiğimiz aylarda Yunanistan’ın Prin gazetesiyle gerçekleşen röportajımda bu konu
hakkında, “Yunan siyasi elitleri Türkiye’yi,
halkının dikkatini on yıllardır Yunanistan'da
sürmekte olan tüm yolsuzluklardan başka
yöne çekmek için kullanmaktadır” demiştim
ve bunun arkasındayım.
Yanlış anlaşılmasın, Türkiye’nin varlığının
tüm bölge devletleri ve özellikle komşuları
için başlı başına büyük bir tehdit olduğunu
düşünmekteyim.
Ama Yunanistan’ın siyasi elit kontrolü altında olan medyasının bu propagandalar ile
yapmaya çalıştığı şey farklı.
Bugün başka türlü bir propaganda da Türkiye’de yapılmaya başlandı Yunanistan’a
karşı.
Ancak korkutucu olan şey Yunanistan’ın
Türkiye karşıtı propagandalarının amacıyla
Türkiye’nin Yunanistan karşıtı propagandalarının amacı arasındaki fark.
Kıbrıs’ta yaşadığımız için size örneklerle
Türkiye’nin bir başka ülke için devlet eliyle
başlattığı propagandaların sonucunun saldırganlık ile bittiğinin örneklerini paylaşma
gereği duymuyorum.
Yaşananlara baktığımızda açık olan şeyin
Türkiye’nin yakın zamanda yine radikal ve
askeri bir hamle yapacağı ve bunun için kamuoyu oluşturmaya çalıştığı olduğunu görüyorum.
Radikal ve askeri bir hamle derken kastettiğim bir savaş değil.

TÜRKİYE YUNAN UÇAĞI MI VURUR, İŞGAL
BÖLGESİNİ Mİ “İLHAK” EDER?

2015 yılında Türkiye’nin Rus savaş uçağını
nasıl düşürdüğünü hepimiz hatırlıyoruz.
Türkiye kendisinin on yıllardır suçlandığı
“sınır ihlali” konusunda Yunanistan’ı sıkça
suçlamaya başlamasının benzer bir hamleye
bağlanacağını düşünmek sanıyorum hayalperestlik olmaz.
Bütün bu yaşananlar sebebiyle Türkiye’nin
elde etmeye çalıştığı şeyi, yine aynı röportajda
“Bugün Türk siyasi elitleri de bu gerilimi,
Türk halkının dikkatini yaşadıkları ekonomik
felaketten başka yöne çekmek için kullanıyor”
diye özetlemiş ve detaylara girmiştim.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın tek hedeflediği insanların dikkatini
başka yöne çekmek değil aynı zamanda
onlara bir “zafer” vererek seçimlerdeki
şansını artırmak aslında.
Türkiye’de bazı gazeteciler yanlış bir şekilde bu “zafer” ihtiyacının “Kıbrıs’ın işgal
altındaki kuzeyinin ilhakı” ile giderebileceğini
yazıyor bugün ve ne yazık ki adamızdaki
bazı insanlar da buna ihtimal verebiliyor.
Türkiye’nin Kıbrıs’ın işgal altındaki kuzeyini ilhak edeceğini iddia etmek aslında
şu anda fiilen yaşananların ilhak olduğunu
göremeyecek kadar kör olmaktan kaynaklanıyor.
Bahsettikleri “ilhak” eğer Türkiye’nin
çıkıp da dünyaya “işgal bölgesi bugünden

Sosyal Medya

itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vilayetidir” diye ilan etmesiyse bunun hiçbir
zaman yaşanmayacağını söyleyebilirim.
Çünkü Türkiye’nin zaten işgal ve fiilen
ilhak ettiği toprakları hiçbir zaman hukuki
ve ekonomik olarak dünya ile bağlayarak
kara parasını ve hukuksuz işlerini hallettiği
uydu “devletçiği”nden, “arka bahçesi”nden
ya da “kalınbağırsağı”ndan kurtulma niyeti
olmayacaktır.
Bunun nedenlerini defalarca uzun uzun
açıkladım ama konu ile ilgili sadece bir yazı
okumak istiyorsanız 23 Şubat 2020 tarihinde
Afrika gazetemizde yayınlanan “Türkiye
Kıbrıs’ı ‘ilhak’ etmez!” başlıklı yazımdaki
özeti okumanızı tavsiye edebilirim.
Türkiye’nin niyeti işgal ettiği topraklarda
kendine karşı olan sesleri, yani Türkçe konuşan Kıbrıslıları defederek, yerleşimci sömürgeciliği ile getirdiği insanlarıyla rahatça
kontrol etmektir ki bunu da bugün başarmak
üzeredir.
Asıl konumuza geri dönecek olursak Erdoğan’ın 2023 yılında Türkiye’de gerçekleşecek seçim öncesinde Kıbrıs’ta olmasa bile
yakınlarımızda büyük bir deprem yaratacağı
kuvvetle muhtemel.
Ve elbette bu depremin yansımalarını Kıbrıs’ta hem siyasi hem de toplumsal yönden
fazlasıyla hissedeceğiz.

x

Ümit İnatçı

Evet hümanist düzeyde içinde bulunduğumuz siyasi koşullara karşı bir direnç
gösteriyoruz. Ancak kullandığımız dili
açıklığa kavuşturmadan, muğlak anlamlarla
utangaç bir itiraz dili kullanarak mücadele
verilebileceğini sanıyorsak yanılıyoruz.
Her tavrı ve girişimi kendi özüyle yansıtan kullanılan dildir. İşte bu dilden korktukları için ifade özgürlüğüne dokunmak
ilk akla gelen faşizan müdahaledir.
Biz yaşadığımız durumu gerçek yaşamdaki karşılığı olan terminolojiyle açıklmaktan kaçınıyorsak aslında gerçek anlamda bizi kuşatan rejime karşı mücadele
vermiyoruz demektir.
Önce doğru tanı, sonra doğru tedavi
sağlığa kavuşmanın tek yordamıysa niye
siyasi alanda bu pozitivist yaklaşımı hayata
geçiremiyoruz.
Dil sorununa dönecek olursak, biz neyi
neden nasıl yaşadığımızın tarifini ifade
özürlü bir iletişim kurgusu içinde yapmaya
devam ettikçe direniş diye adlandırdığımız
durumun edilgenliğe evrileceği açıktır;
zaten yaşanılan da budur.
İnsan davranışları ve olguların dilbilim

ve göstergebilim düzeyinde antropolojik
bir varlık gösterdikleri gerçeği 19'uncu
yy.'ın ikinci yarısında Ferdinand de Saussure tarafından ortaya konmuştu. İnsanın
tüm ontolojik fenomenal süreçleri kendi
dönemlerinin ürettiği dil üzerinden tanımlanabilir.
Biz içinde yaşadığımız kolonyal fenomeni birbiriyle ilişkilendirilmiş olgulardan
ayrı tutmaya devam ettikçe ve inşa edilen
sömürge dilinin üstesinden gelmedikçe
direncimizi kaybetmeye mahkumuz. Yani
kısacası işgale işgal demedikçe direnişin
zemini hep kaygan olacaktır ve ayağımızın
kayıp kucağına düşeceğimiz rejim de
zaten hep bunu gözetiyor. Garantörlükten
hükümranlığa aktarılan süreçte Türkiye'nin
son geldiği aşama kendi geleceğimiz hakkında tek söz sahibi olma durumudur.
Onlara hediye ettiğimiz bu yetke elbette
ki dilimize şekil verme konusunda da
onları cesaretlendirmiştir. Onlar için bundan
sonrası ilhaka uzanan yoldur; alıştıra alıştıra... Ya bizim için bundan sonrası ne
olacak?
***

Çıkar alanımızın bireyden en geniş
kitleye beş safhası vardır: ben merkezcilik, akraba merkezcilik, zümre merkezcilik, toplum merkezcilik ve etnik merkezcilik.
Bundan sonrası evrensel değerlerdir
ve bizim medeniyet anlayışımız oralara
varmamızı engelliyor. İnsanlığın ortak
değerleri söz konusu olunca kendi konforumuzun içinde kalmayı tercih ederiz.
Örneğin -en çok da huy kaptığım sey-:
"Rumlar insan haklarımızı engellemek
ve hayatımızı zorlaştırmak için bize ambargo uyguluyor". Tamam anladık seninki insan hakkı da onunki nedir? Evlerinden yurtlarından kovdun, mallarına el
koydun, nüfus taşıyıp mallarını onlara
tapuladın... Ne yani tutanın elinde kalsın, bu da güçlünün adaletidir mi diyelim? İşte en büyük çıkmazımız bu çelişkilerimizdir. Protesto ediyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, kınıyoruz ama bıçağın kemiğe dayanmaması için de özel çaba
harcıyoruz; çünkü biz ganimet denilen
siyasi rüşveti çoktan iç etmiş bir toplum
olarak ancak bu kadarını yapabiliriz.

ÖZERSAY: "SOSYAL
ADALET KAMUDA MAAŞ
ARTIŞIYLA
SAĞLANAMAZ"

(TAK): Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, sosyal adaletin, maaş
artışı üzerinden sağlanamayacağını
söyledi.
HP'den yapılan açıklamaya göre
Özersay, “Sosyal adalet sadece kamuda
çalışanların ne kadar maaş artışı alacağı
üzerinden konuşulacak bir şey değildir.
Özel sektörde özellikle de asgari
ücretlinin geliri ile kamuda çalışanların
maaşları arasındaki makasın giderek
daha da fazla açılması ciddi bir
ekonomik ve sosyal adaletsizlik
yaratmaktadır” ifadesini kullandı.
“Aslında konu kimin ne kadar maaş
alacağı, ne kadar maaş artışı alacağı
noktasını çoktan geçti. Çünkü asıl
önemli olan alım gücümüzün pahalılık,
enflasyon nedeniyle hızla eriyor
olmasıdır” diyen Özersay şöyle devam
etti:
“Bugün kulağa hoş gelen bir maaş artışı,
ister kamuda ister asgari ücrette olsun
kısa süre sonra anlamını tamamen
yitirebilmektedir. Evet kamuda daha
düşük maaş alanlar ile üst düzey kamu
görevlilerinin aynı miktarda hayat
pahalılığı artışı alması bu şartlarda belki
de doğru olandır ama bir yanda özel
sektör çalışanı kayda değer bir hayat
pahalılığı artışı alamazken ve herkesin
alım gücü hızla erirken sorunları çözmez.
Kaldı ki asgari ücret artışı yeni ve hızlı
bir hayat pahalılığını, bunu fiyatlara
yansıtacak olanlar nedeniyle, daha da
tetikleyebilir. Hayat pahalılığı gerekli ve
daha kısa sürelerde devreye girecek
şekilde düzenlenmelidir evet ama
sonuçta çıkış yolu maaş artışına
odaklanmak yerine temel tüketim
maddelerinde fiyat artışlarını
dizginlemeye, piyasayı ucuzlatacak
adımlara odaklanmaktır. Bu bağlamda
dünya ekonomisindeki olumsuz
gelişmeler dikkate alınarak temel tüketim
ürünlerinde olabildiğince kendi kendine
yeten bir tarımı planlamak ve
desteklemek; temel gıda ürünlerinin yerli
üretiminde girdi maliyetleri açısından bir
destek programı açıklamak ve fonlarla
ilgili özel düzenlemeler yaparak dar
gelirli vatandaşın cebini yakan temel
ihtiyaç ürünlerinde ucuzluk yaratabilmek
gerekir."

HARALAMBOS PETRİDİS:
“ANA HEDEFİMİZ
AMERİKAN SİLAH
AMBARGOSUNUN
TAMAMEN KALDIRILMASI”

“Siyasi-askerî iş birliğimizi daha da
artıracak, anlaşma ve iş birliği
programlarının önümüzdeki aylarda
tamamlanmasını bekliyoruz”
Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis, Rum yönetiminin ana
hedeflerinden birinin Güney Kıbrıs’a
uygulanmakta olan silah ambargosunun
tamamen kaldırılması olduğunu, bu
konuyu kısa süre önce Washington’a
yaptığı ziyaret çerçevesinde Pentagon
yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.
Washington ziyareti hakkında
Fileleftheros’a söyleşi veren Petridis,
Güney Kıbrıs’ın, Amerikan hükümetinin
silah ambargosunu tamamen kaldırması
için gerekli kriter ve şartları yerine
getirdiğini belirterek “Böyle bir gelişme
ABD’den silah almamıza olanak
tanıyacak, bu da Milli Muhafız
Ordusu’nun harekat kabiliyetini
yükseltecek” dedi.
ABD Savunma Bakanı’nın uluslararası
güvenlik konularından sorumlu Bakan
Yardımcısı Celeste Wallander yanında
Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal
Güvenlik Konseyi’nden diğer yetkililerle
görüştüğünü anlatan Petridis,
önümüzdeki aylarda “siyasi-askerî iş
birliğini daha da artıracak anlaşma ve iş
birliği programlarının tamamlanmasını
bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Petridis, öldürücü olmayan silah alımı
için silah ambargosunun kısmî
kaldırılması, iki tarafın silahlı kuvvetleri
arasında yıllık düzenlenen ortak tatbikat
ve eğitimler, Uluslararası Askerî Eğitim
Programı aracılığıyla RMMO
mensuplarının ABD’deki askerî kurum ve
akademilere katılması, CYCLOPS Eğitim
Merkezi’nin kurulması ve yıllık güvenlik
diyaloğunun ihdas edilmesini, iki taraf
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
yönünde yürütülmekte olan inisiyatifler
arasında saydı. RMMO’dan subayların
2021’den itibaren ABD’deki askerî
okullarda eğitime gönderilmeye
başladığını söyledi.
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Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliği projesi:

‘DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK’
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2
Mayıs 1975’te üzerinde ‘ÇOK GİZLİ’ damgası
vurulu bir yönetmenlik yayınladı Kıbrıs’a nüfus
yerleştirilmesi için… 5 Haziran 2022 tarihli
‘‘Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliğinin ruhu:
1934 İskân Kanunu’’ başlıklı yazımda TC Dışişleri’nin yayınladığı bu yönetmenliği özet olarak
M. İnanç Özekmekçi’nin Gazi Kitabevi’nden
çıkan ‘KKTC’de Türkiyeli Göçmenler ve Siyaset’
kitabından aktardım.
Açıkçası Özekmekçi’nin kitabından önce, Özker Özgür’ün
20 Ağustos 1990’da Yenidüzen’de
yazdığı ‘VİLAYETLEŞTİRİLİYORUZ’ başlıklı yazıdan biliyorduk bu ‘yönetmenliği’.
Özker Özgür şöyle yazıyor:
‘‘Türkiye’den Kıbrıs’a nüfus
aktarması politik bir kararla gerçekleştirilmiştir. Mehmet Ali Birand’a göre karardan sonra dışişleri bir yönetmenlik hazırladı ve üzerine EN GİZLİ damgasını
vurdu. 2 Mayıs 1975 tarih ve 60 sayılı yönetmenlik, ‘Kıbrıs’ın Türk bölgesindeki işgücü açığının Türkiye’den gönderilecek işgücü ile kapatılmasını’ öngörüyordu.
1975’ten bu yana on beş yıl geçmiştir. On beş
yılda ‘Kıbrıs’ın Türk bölgesindeki işgücü açığı’
hâlâ kapatılmamış mıdır ki Türkiye’den Kıbrıs’a
nüfus akışı devam etmektedir?
1975’te topluca bir nüfus aktarıldı uluslararası
antlaşma ve konvansiyonlar bir yana, aktarılan
bu nüfusun durumunu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde köylerine gittiğimizde gördük. Karpaz
yöresinde küçük küçük yoksul Anadolu köyleri
yaratılmıştır’’…
Özker Özgür gibiler herşeyin farkındaydı.
Nüfus taşımayı ‘VİLAYETLEŞTİRME’ diye
adlandırıyordu. Buna rağmen, farkında oldukları
somut durumu bir kenara iterek, ‘oy kaygısı’yla
siyaset yaptılar. Bedelini de Kıbrıslı gençliğe
ödettiler!
‘‘Köylerde elimizi sıkan YDP’lilerin elleri de
bizimkilerin elleri gibi nasırlıdır. El sıkışları en
az bizimkilerinki kadar içtendir’’ diye yazıyordu
Özker Özgür 26 Mart 1990 tarihli yazısında.
Bugün o nasırlı eller faşist Erhan Arıklı’nın elleridir. Meclis kürsüsünü yumruklayarak CTP’lilere ayar çeker…
Özker hocanın ‘nasırlı el’li Arıklı’sı şöyle
dedi CTP’lilere ve tüm Kıbrıslılara:
-‘‘Başta linobambakiler olmak üzere kendilerine
‘Türk’ demeyip, ‘Türkçe konuşan Kıbrıslılar’
veya ‘Kıbrıslıtürk’ diyen kişiler, şüphesiz Türklerin
1878’de Osmanlı olarak gittiği bu topraklara,
1974’te Türkiye Cumhuriyeti olarak dönmesini
bir türlü hazmedemediler, uzun bir süre de hazmedemiyecekler’’…
***
Türkçü faşist Arıklı bilmem kaçıncı kez, ‘saf
ırk’ arayışıyla ‘linobambaki’ diye saldırıyor kendine Kıbrıslı deyenlere…
Yerleşimci nüfus sömürgeciliği Ankara’nın
Kıbrıslı Türk siyasetini disipline etme ve kontrol
altında tutma mekanizmasıdır.
Politikada kime hitap ediyorsanız, siyasi programınızı kitlelere aktardığınız dil ona göre şekillenir. Ajitasyonun dilini kitle belirler. Eğer
kitle kuyrukçusu ve popülistseniz, programınızı
da tamamen kitle belirler. Kitlelere duymak istedikleri şeyleri söyler, alkış alırsınız: ‘İşgal
karşıtlığının toplumda karşılığı yok’ dersiniz ve
TC devletinin Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal rejimini
ağzınıza almazsınız… İşgalle mücadele etmezsiniz, işgale karşı çıkanlarla mücadele edersiniz.
18 Mayıs 2022 günü TC Elçiliği’nin önünde
devrimci gençler ‘‘İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan
defol’’ diye pankart açtığında CTP’nin ve Bağımsızlık Yolu partisinin yaptığı gibi!
Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliğinin dayattığı
budur: Seçilmek istiyorsan çoğunluğu oluşturan
yerleşimci nüfusun duymak istediklerini söyleyeceksin!
Kıbrıs’ın en büyük kadın örgütü ve savaş
mağduru Rum kadınların da sözcüsü POGO
Kadın Hareketi temsilcisi Kıbrıs’ın kuzeyi için
‘işgal altındaki bölge’ dediğinde Tufan Erhürman
gibi hışımla kürsüye gelerek onu susturacaksın!
Çünkü yerleşimci nüfus senden bunu bekler…
TC Elçiliği önünde ‘‘İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan
defol’’ pankartı açıldığında ve CTP Kadın Kurultayı’nda POGO temsilcisi susturulduğunda
faşistlerin tek kelime etmesine gerek kalmadı.
UBP’nin iletişimcisi Özdemir Tokel ‘İşgal

üzerine’ başlıklı bir yazı yazarak CTP ile Bağımsızlık Yolu’nu takdir ettiğini ve samimi bulduğunu söyledi.
Gerek yoktur ne Ankara’nın sansürcü-yasakçı
istibdad yasalarına ne de Çevik Kuvvet’ine!
Çünkü ‘her ağacın kurdu kendinden olur’ ve
‘ağacı kesen baltanın sapı da ağaçtandır’…
TC’nin demografi mühendisliğiyle Kıbrıslıların
azınlığa düşürüldüğü işgal bölgesinde, işgal rejiminin kurduğu seçim sandıklarına dayalı bir
siyaset yapıyorsanız çoğunluğa hitap edeceksiniz.
Çoğunluk ise Rum evlerinde ve topraklarında
oturan Karadenizli, Hataylı, İç-Orta Anadolulu
yerleşimci nüfustur.
Bu sebeptendir, Kıbrıs Sorunu’nun konuşulması
da karın ağrısı yapar yerleşimci nüfus kuyrukçusu
siyasette.
2 Şubat 2018’de yazdım; 22 Ocak’ta gerçekleşen Madımak katliam provasından sonra…
Gazetemizi taşlamak için ‘kısa mesaj’la gazete
binası önüne çağrılan Karadenizlilerden bir
tanesi kendisine verilen Rum mallarını 1 Milyon
Sterlin’e satılığa çıkardı. 800.000 Sterlin verdiler
kabul etmedi. Özker Özgür’ün ‘elleri nasırlı’
dediği ‘emekçi’lerden sadece biri…
(Meraklanmayın ganimet yiyerek ‘yerleşikleşen
Kıbrıslılar’ı da yazacağım, sıra onlara da gelecek…)
1 Milyon Sterlin’e Maria’nın ve Eleni’nin
yedi göbekten kalma malını ganimet olarak
satan Karadenizli’nin oturduğu köye girdiğinizde
Kıbrıs Sorunu’ndan bahsedemezsiniz. Çünkü
Kıbrıs Sorunu’nun en önemli ayağı, 1 Milyon
Sterlin’e satılığa çıkardığı Rum mallarıdır. Eee,
‘gelin beraber TC işgaline karşı mücadele edelim’,
diyemezsiniz. Kıbrıs’ta barış sorunu ile ekmek
meselesi arasındaki ilişkiden ya da TC’nin dayattığı protokollerden bahsedemezsiniz.
Friedrich Engels Köylüler Savaşı'nın önsözünde
‘lümpen proletarya’yı şöyle tanımlar: ‘‘…bütün
sınıflardan gelen en bozulmuş bireyler tortusu… Bu ayaktakımı, tamamen satılık ve küstahtır.
Bu serserileri savunucu olarak kullanan, ya da
bunlara dayanan her işçi önderi, sadece harekete
ihanet ettiğini kanıtlar’’…
Yerleşimci nüfus sömürgeciliği, birbiri ile
kopmaz bağlarla bağlı olan sınıf ve barış siyasetini
gladio (kılıç) gibi keser. Gladio da kontrgerillanın
diğer adıdır.
***
‘Nasırlı elleri’yle Ankara adına Kıbrıslı Türk
solunun ve sağının iplerini tutar yerleşimci
nüfus.
Kıbrıslı Türk milliyetçiliğine bile tahammülü
yoktur Ankara’nın artık: ‘Ya Türksün ya Kıbrıslı’
seç diyor…
Erhan Arıklı’nın ‘‘Başta linobambakiler olmak
üzere kendilerine ‘Türk’ demeyip, ‘Türkçe konuşan Kıbrıslılar’ veya ‘Kıbrıslıtürk’ diyen kişiler,
şüphesiz Türklerin 1878’de Osmanlı olarak
gittiği bu topraklara, 1974’te Türkiye Cumhuriyeti
olarak dönmesini bir türlü hazmedemediler,
uzun bir süre de hazmedemiyecekler’’ sözü size
‘Ya Türksün ya Kıbrıslı’ diyor.
‘Kıbrıslıtürk mü, Kıbrıslı Türk mü?’ diyelim;
ayrı mı yazalım, bitişik mi yazalım devri bitti…
İşgalcinin kukla meclisinde oturan popülist

vekillerin, ‘‘Benim babalarım, dayılarım, amcalarım da TMT’ciydi, bugünler için mi mücadele
edildi?’’ diyerek ‘‘tek çare federal Kıbrıs!’’ tekerlemesini söyleme devri kapandı.
Arıklı’nın ‘kendisine Türk diyemeyen linobambakiler’ çıkışından sonra CTP İskele vekili
Fide Kürşat ‘Saygıdeğer Türk toplumu’ diye
başladı konuşmasına… Arıklı ile polemiğe giren
CTP Girne vekili Dr. Ceyhun Birinci, protokol
ve yasa değişikliklerini ‘Türkün gücü ile’ durduracaklarını söyledi. Emek edebiyatı da buhar
oldu…
‘‘Kıbrıs'ta yaşayan Türk, meclisi Arıklı’nın
başına yıkacak’’ ve Yasalara-Protokole ‘‘Kıbrıs'ta
yaşayan Türk’ün gücü engel olacak’’ dedi CTP’li
Dr. Ceyhun Birinci!..
Arıklı az biraz daha sıkıştırırsa bu ‘linobambaki’
siyasetçileri, ‘‘Rehberimiz Kuran, yolumuz
Turan’’ naraları ile ‘‘Kıbrıs’ta barış engellenemez’’
sloganları birbirine karışacak. Çünkü tam olarak
linobambagilik budur, siyasal duruma göre ‘din
değiştirme’…
***
Yerleşimci sömürgeci nüfus projesinin bir
‘VİLAYETLEŞTİRME’ olduğunun farkında olmasına rağmen ‘oy kaygısı’yla dilini değiştiren
Özker Özgür’le başladı bu dönüşüm…
‘‘İTEM Yasası’nı yerleşimci nüfus için yaptık’’
diyen Mehmet Ali Talat ile devam etti bu dönüşüm.
1995’e kadar kendilerine ganimet olarak dağıtılan Rum mallarına tapu alamamak Türkiyeli
yerleşimcilerin en önemli mücadele konusuydu.
(Aktaran: M. İnanç Özekmekçi, ‘KKTC’de Türkiyeli Göçmenler ve Siyaset’, sayfa 67)
Özekmekçi şöyle diyor: ‘‘Tarım İşgücü Protokolü ile gelen göçmenler iki seneyi aşkın bir
süre boyunca; nakdî ve aynî yardımdan faydalanmışlardır. Ancak Türkiyeli göçmenler, gerek
oturdukları evler ile kullandıkları binalar, gerekse
de işledikleri tarım arazilerinin tapularını 1995
yılına kadar alamamışlardır ki bu durum Türkiyeli
göçmenlerin siyasal hayattaki en önemli mücadele
konularından biri olacaktır’’…
Rumlardan kalan hiçbir taşınmaz mala Kıbrıs
Türk Federe Devleti anayasasının 129’uncu
maddesine göre koçan/tapu verilemezdi, sadece
tasarruf belgesi verilirdi. Mallar satılamazdı ve
mülkiyet hakları saklıydı. Aynen bugün Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde Türk malı tutan Rumlara koçan
verilmediği gibi. Rum mallarını koçanlayıp satabilmek için anayasayı değiştirdiler.
Yerleşimci nüfus sömürgeciliği tapuyu tabu
yaptı…
2 Aralık 1998’de Kıbrıs FM’in Gündem Kıbrıs
programına konuk olan Mehmet Ali Talat şöyle
diyor İTEM Yasası için:
-‘‘CTP'nin güçlenmeye en yakın parti ve hak
sahibi olduğuna inanıyorum. Biz Türkiyelileri
dışlamıyoruz. Ekmeğini burada kazanan, çocuğunu burada doğuran ve belki de toplumun en
zor yaşam koşullarını yaşayan bu insanların yanındayız. Kaldı ki bu vatandaşlarımız için İTEM
Yasası’nı biz yaptık’’…
Mehmet Ali Talat, ‘‘CTP olarak İTEM Yasası’nı
Özker Özgür’ün ‘nasırlı elli’ kardeşleri için yaptık’’ diyor. Özgür’den Talat’a böyle devam etti

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
dönüşüm…
Yerleşimci nüfus ganimet Rum mallarını satma
hakkı elde edince ‘mağduriyet’leri sona erdi.
Dünyalığı (malı, mülkü, serveti, parayı, varlığı)
yapınca sıra ‘öteki tarafa’ geldi…
***
Yerleşimci sömürgeci nüfusun ‘dünyalığı’nı
CTP ‘yasallaştırdı’, ‘öteki taraf’ın aracılığını da
CTP yaptı...
Kuran kursları ve Hala Sultan imam hatibi
açılırken CTP’nin gerekçesi taşıma nüfusun ‘ihtiyacı olduğu’ydu. Din dayatması gökten düşmedi,
taşıma nüfustan fışkırdı.
Bakın 2008’de CTP’nin ‘başbakan’ı Ferdi
Sabit Soyer nasıl savunuyor Yeşil Kuşak’ın
kindar ve dindar nesiller yetiştirme projesini:
-‘‘Kuran kurslarının resmi olarak açılmasına
izin verdik. Niye mi? Türkiye’den gelen işçiler
kayıtdışı çalışıyordu. Biz onları kayıt altına
aldık, onlar da ailelerini getirdiler. Kıbrıs Türkü’nün ibadetini evde yapma geleneği vardır
ama Anadolu’dan gelenin dini talebi, ihtiyacı
farklı. Türkiye’den gelen işçilerin taleplerine,
kendi metotlarımızla cevap vermeliyiz ki, tatlı
muhabbet ortamı olsun, kimse kendini dışlanmış
hissetmesin. Kendi yöntemiyle talebini karşılamak
için de arayışa girmesin’’…
Vatandaşlık, mülk (İTEM) ve siyasal İslam
sacayakları ile yerleşimci sömürgeciliği kazık
çaktı yurdumuza…
***
1974’te askeri harekât tamamlandıktan sonra
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın 2
Mayıs 1975’te üzerinde ‘ÇOK GİZLİ’ damgası
vurulu ‘‘Kıbrıs Türk Federe Devletinin İstemi
Üzerine Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki İşgücü
Açığının Türkiye’den Gönderilecek İşgücü İle
Kapatılmasına İlişkin Yönetmenlik’’ ile 1934
İskân Kanunu çerçevesinde Kıbrıs’ın kuzeyinin
kolonileştirilmesine başlanır.
TC Dışişleri’nin 2 Mayıs 1975’te yayınladığı
Kıbrıs’a nüfus yerleştirilmesi ‘YÖNETMENLİK’inin 20. Maddesi’nde karşımıza çıkan 2510
sayılı kanun meşhur ‘1934 İskân Kanunu’dur.
1934 İskân Kanunu demek bugünkü Türkiye’yi
ortaya çıkaran nüfus mühendisliği demektir. Bu
kanunun Kıbrıs’ta uygulanması demek, Kıbrıs’ın
işgal bölgesinin idari birim olarak Türkiye’ye
katılması demektir.
2 Mayıs 1975’te TC Dışişleri’nin yayınladığı
YÖNETMENLİK ile Kıbrıs’ın kuzeyi 1934
İskân Kanunu çerçevesinde ilhak olundu!
Kıbrıs’a nüfus yerleştirme yönetmenliğinde
atıfta bulunulan 2510 sayılı kanun ‘‘topraksız
halkın Türkiye çapında iskân edilmesi’’ni amaçlar.
Kıbrıs’a nüfus yerleştirme de bu kanunun uygulanmasıyla ‘Türkiye çapında’ sayılıyor.
Nevzat Onaran’ın Türk Nüfus Mühendisliği
1914-1940 isimli kitabından (s. 283) aktarıyorum:
2510 sayılı kanunun temel özelliği, Türk’e,
Sünni İslâm’a ve anadili Türkçe’ye göre ayrımcılık yapılmasıdır:
-Türk ırkından olan-olmayan (madde 7, 12
ve 13)
-Türk kültürüne bağlı [Sünni-İslâm] olan-olmayan (madde 10, 11)
-Soyca Türk olan-olmayan (madde 12) gibi
ırk, din ve anadil kriterlerine göre ayrımı esas
alan kanun, ‘öteki’ olanların demografik yapıdan
tasfiyesine yönelik politikaların icrasına temel
oluşturdu.’’ Onaran’ın kanunu özetlediği bu üç
madde, 1974’ten beridir Türkiye’nin Kıbrıslılara
karşı yürüttüğü kültürel asimilasyonun-soykırımın
omurgasıdır.
1974’ten beridir kesintisiz Türkleştirme, Sünni-İslâm dayatması ve bitmek bilmez linobambagilik-Rumluk-İngiliz piçliği-hiçlik-evrodoluk
tartışması!
Çünkü 2510 sayılı İskân Kanunu’ndaki amaç
hem encümen mazbatasında hem de bizzat kanunla ilgili tamimde ‘DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK’ olarak açıkça yazılır. (Aktaran:
Onaran, s.281)
***
Yerleşimci Türkçü faşizmin ‘linobambaki’
nefreti nereden çıktı sanırsınız?
‘DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK’
politikası karşısında ya ‘kansız’ Kıbrıslı olacaksınız ya da TÜRK!
CTP’li vekil gibi Kıbrıslılığı yutacaksınız,
‘‘Saygıdeğer Türk toplumu’’ diye hitap edeceksiniz 22 Ocak 2018’de yerleşimci faşistlerin damına bayrak diktiği meclisin kürsüsünde…
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

TAYYİP
ÖZGÜRLÜKTEN
KÜÇÜKTÜR
KISACA...
HARCANAN ZAMAN
Seneler akıp geçiyor, Kızılyürek’in
Avrupa Parlamentosu vekilliğinin süresi
doluyor… Bunca seneyi Türkçeyi AB
dili yapmak için uğraşarak harcadı!
Kızılyürek bir Kıbrıs Cumhuriyeti vekili
olmasına, Kıbrıslı Türklerin Ortak
Cumhuriyet’ten doğan iki koltuğundan
birine oturmasına rağmen Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki haklarımız için hiçbir
şey yapmadı… AP kürsüsünü ve
parlamento olanaklarını işgalciye karşı
kullanmadı!

Bizim Mandra
Meclis önü bir kez daha
toplumsal bir eyleme sahne
olur. Yüzler meclise, sırtlar
elçiliğe dönük! Eylemi
düzenleyen Toplumsal
Varoluş Platformu. Toplumsal
yok oluşun eşiğine
getirildiğine son protokolden
sonra artık iyice kanaat
getiren vatandaşlardan hatırı
sayılır bir kalabalık eyleme
katılırken bir kısım vatandaş
da “Hâlâ yanlış adres” diye
tepkilerini dile getirir.
Sokaktaki adam “O siyah
kurdeleyi meclis kapısına
değil elçilik kapısına
bağlasaydınız keşke” diye
acı ve kahırla söylenir…

DİP NOT
Diyarbakır’da 8 Haziran
sabahı evlerine yapılan
polis baskınıyla gözaltına
alınan 21 Kürt gazeteci
tek kişilik hücrelerde
tutuluyor, gözaltı süreleri
ise gerekçesiz uzatıldı…

Kürt gazeteciler Suriye’ye TSK girişinin
sansürlenmesi için gözaltına alındı…
KONDA eski genel müdürü Bekir Ağırdır,
geçenlerde bir yazısında, hengame içinde
üzerinde durulmayan en önemli noktaya
dikkat çekiyordu:
“Seçim güvenliği denilince hep sandığa
giren oyların korunması akla geliyor. Halbuki
asıl mesele oylar sandığa girmeden önceki
sürecin güvenliği. İnsanlar, partilerin fikirlerini özgürce duyabilmeli ki seçmen kararını
versin. Yani işin özü bağımsız medya ve
haber alma özgürlüğü, örgütlenme ve ifade
özgürlüğü meselesi. Ve iktidarın, elindeki
yargı ve medya eliyle bu süreci doğal ve
demokratik bir süreç olarak işletmeyeceği
anlaşılıyor.”
Gün be gün, medya üzerinde artan baskılara ve topluma, seçmene bilgi ve özgür/çoksesli yorum akışını zapt-u rapt altına alma
niyetlerine tanık olmaktayız. RTÜK, CHP
lideri Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ailesinin
ABD'de kurulan bir vakfa TÜRGEV ve
Ensar aracılığıyla para aktararak kaçmaya
hazırlandığını” iddia ettiği görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle TV kanallarına azami
oranda para cezası verdi. Kürt medyasından
20 meslektaşımız Diyarbakır’da bir sabah
operasyonuyla gözaltına alındı, tek kişilik
hücrelere kapatıldı.
Adı yanıltıcı biçimde “Dezenformasyon
Yasası” olarak lanse edilen “İnternet Sansür
Yasa” tasarısı büyük olasılıkla apar topar
gelecek hafta iktidar çoğunluğunun oylarıyla
geçecek. Böylece “gerçeğe aykırı” bilgiyi
“panik yaratmak için” paylaşanlara 3 yıla
kadar hapis cezası verilebilecek.
Rejim, Suriye veya Yunanistan gibi komşu
ülkeleri hedefleyen tehditkar söylemin, “Kürt
olmayan”, yani “Türk medyası”nın genelinde
adı konmamış bir milliyetçi mutabakatla

VİRGÜL
PROTOKOLE GÖRE

2022 Mali Protokolü madde 4. 1. 1. 9.’da diyor ki: ‘Özel
Harekat Polislerinin etkin bir şekilde görevlerinin
yerine getirilmesi amacıyla işbirliği
geliştirilecektir’… Maddenin açılımında ‘İhtiyaç
analizi yapılacaktır. Eylem planı oluşturulacaktır. Gerekli
eğitim ve teknik desteği sağlanacaktır’ deniyor… Sorumlu
ise Türkiye’de İçişleri Bakanlığı, işgal bölgesinde ise
‘başbakanlık’… Neden ‘başbakanlık’ derseniz; Tufan
Erhürman ‘polis askere, asker başbakanlığa bağlıdır’
demişti ya, ondan herhalde… Yani protokolde bir polis
maddesi var. Hem de Özel Harekat’çılar, Çevik
Kuvvet’ten de tehlikelidir…

TAŞIMA
NÜFUSA VE
İŞGALE AP’DE
SES
ÇIKARMAYAN
VEKİL:

‘‘Avrupa Komisyonu,
Türkiye’nin adanın
kuzeyindeki yasadışı
varlığını güçlendiren
Protokolü’ne nasıl yanıt
vermeyi planlamaktadır?’’
Niyazi Kızılyürek (AKEL)

iktidarı rahatsız etmeden kabul göreceğini
biliyor.
Bölgede hemen hiç Türk medya mensubu
olmadığı için, haber akışı Kürt kaynaklardan
geliyor.
Suriye’ye TSK girişinin sansürlenmesi
için Kürt habercilerin meslekten alıkonmaları
planın bir parçası.
Seçimlere zifiri karanlıkta gideceğiz.
Ülke medyasının iktidara yardakçılık etmeyen kesimi paramparça. Kendisini “muhalif” olarak tanımlayan TV ve gazetelerin
“bağımsız” nitelemesini kullanmasının da
ciddiye alınır bir yanı yok. “Muhalif” denen
medyanın tümü, siyasi muhalefetin şu veya
bu aktörüne finansal veya ideolojik olarak
bağımlı.
Yani, iktidarın propaganda aygıtına dönüşmüş yüzde 90 küsurluk bir medya parçası
karşısında, “partizan” bir medya parçasından
söz ediyoruz.
Öyle olmasaydı, bu ikinci kesimde (Sözcü
gazetesi veya HT TV kanalında) seçimin
kilit seçmeni Kürtleri temsil eden HDP’yi
sık sık görürdük.
Kimliklere göre parçalanmış iktidar karşıtı
medya, iktidarın uyguladığı sistematik baskıları, birlik olamadığı için göğüsleyemiyor.
Yenik düşüyor. Canı yandığı zaman feryat
ettiği ile kalıyor. Çünkü diğerleri duymazdan
geliyor.
Eleştirel yayıncılık gibi ilkeleri sahiplenmekten men edilmiş bir medya ile “seçim
güvenliği” söz konusu olamaz. Topluma
çok sesli yorum ve bilgi akışına set çekilen
bir ülkede, seçimin galibi bellidir.
(Bu yazı Yavuz Baydar’ın ahval’da yayımlanan “Konuşulmayan” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 12 Kasım 2021
Karın ağrısı şikayetiyle hastanedeki acil
servise götürülen küçük Meryem uzun
bir süre sedyede
bekletildi… Saatler sonra kan alındı ve
test yapıldı… Pozitif çıkınca Pandemi
Hastanesi’ne sevkedildi…

Gözden kaçmayanlar...
LAF OLA
Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu’nda Niyazi Kızılyürek,
“Federasyon hem Kıbrıslıtürklerin siyasi
eşitliğini hem de Türkiye’nin stratejik
çıkarlarını koruyan Türk tezidir” demişti
Türkiyeli temsilcilere. İşgalcisine
meydan okumak yerine ‘işgalcinin
çıkarları’nı gözeten vekil!.. 2022 Mali
Protokolü için de “Avrupa Komisyonu
Kıbrıslı Türklere nasıl destek olmayı
planlamaktadır?” dedi Kızılyürek. Aman
çok korktu Türkiye gördüğü bu
baskıdan!.. Aynı şeyleri yapıp, aynı
‘mektupları’ yazıp farklı sonuç
bekleyene ne denir? İşgale karşı
mücadele inanç işidir, laf ola yapılmaz!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
"Uluslararası hukuk, anlaşmalar
ne diyorsa onların yerine
getirilmesini istiyoruz…"
Hulusi Akar (Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin garantörü
ve işgalcisi)

Karikatür: Enrico Bertuccioli
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Normal Şartlarda !

Gösteriler , göstermelik olarak
devam ediyor !
Artık AKEL den çalma trampetlerde iş başında ,kuru gürültü ile
protesto !
Akel ciler trampetle yürüyorlar ,
yahut başka normal şartlarda yönetilen ülkelerde başka argümanlar
kullanılıyor!
Sen normal şartlarda yönetilen
bir ülke misin be kardeşim ?
Değilsin , memleketin askeri harekatlarla ,ortadan bölünmüş, işgal
edilmiş, binlerce askerin bulunduğu
, bırak askerini ,polisini ,itfaiyecilerin bile Ankara genel kurmayına
bağlı!
Sözde cumhurbaşkanın ,hükümetin sözde meclisin var, iraden tamamıyla çalınmış, adaya taşınan
nüfusla azınlıktasın!
Bu şartlarda hak arama ,özgürlük
isteme ne kadar mümkündür ?
Elbette sana verilen izin kadar
hak arayabilirsin!
Gazeteciler özgürlüğüme dokunma diyor , bilmeyen duymayan da
sanacak ki gazetecilerimiz çok özgür!
Özgürlük isteyen gazetecilerin
çoğu da 22 Aralık ta Afrika gazetesine karşı girişilen linç girişimi
sırasında sessiz kalanlar!
Sanki 22 Aralık ta özgürlük varmış
da ,o özgürlük imzalanan protokolle
ellerinden alınıyor!
Pahalılığı protesto edenler se ,
birileri çıkıp size % yüz zam yapıyoruz dese ,dertleri tamamen bitecek
,rahatlayacaklar,özgür olacaklar ,
rehinelikleri bitecek , azınlık olmaktan kurtulacaklar, Ankara artık
protokol mrotokol göndermeyecek
, yani normal bir ülke olarak hayatımıza
devam
edeceğimiz
sanılacak,tüm dertlerimiz bitecek!
İşte yaptığımız en büyük hata
burda , siyasi partilerin de ,sendikalarında halkı bu doğrultuda yanıltmaları da , hedef şaşırtmaları
işin en büyük yanlışı!
Kandırılmamız '' UBP tumba'' ile
başladı , '' Yes be Annem '' le devam
etti ,aldatıla ,aldatıla bu günlere
geldik , UBP tumba oldu, ne oldu
normal şartlara mı döndük ,yahut
Yes be Annem dediler de başımız
göğe mi erdi?
Hiç bir şey olmadı , olmayacak
da !
Sendikalar , siyasi partiler dün
trampet çalarak ,hayat pahalılığını
,zamları protesto edeceklerine ,Anastasiadisin gelin geri Kıbrıs Cumhuriyetine dönün , gelin GYÖ önlemleri konuşalım önerilerini destekleyen gösteriler yapaydılar ,samimiyetlerine inanırdım!
Dünkü yürüyüş para verirseniz
,bizi idare edebilirsiniz, problem
çıkarmayız ,uslu çocuk olmaya devam ederiz yürüyüşü idi!
İstediğiniz kadar yürüyün ,trampet
çalın, TL kullanmanız devam edecek ,işgal sona ermeyecek, rehineliğiniz bitmeyecek,Ankaradan çok
daha fazla emirler gelecek ,kuklalık
devam edecek !
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GÖZ OLANI,
AKIL OLACAĞI GÖRÜR!
Bugün Pazar…
Önce, birkaç tane soru soralım; bizi yönettiğini iddia edenlerden belki bir duyan
olur…
-Bir işgününde 250, bilemedin 300 TL
yevmiye alan, bir emekçi ne yer, ne içer,
nerede yaşar, nasıl geçinir?
Umurlarında mı, merak etmiyor mu ilgili
ve da yetkililer?
-İş yerine ulaşmak için, kullandığı/bindiği
araca kaç para öder?
-Oturduğu mekâna, kaç para kira verir?
-Evinin elektrik, su, mobil telefon faturalarını nasıl ödeyebilir?
-Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu varsa
onun, giyim ve beslenme ihtiyacı ile okul
masraflarını, nasıl karşılar?
-Evde onu bekleyen eşi -eğer işsiz iseile birlikte nasıl yaşarlar?
Mutlu, huzurlu mudurlar, yoksa kara
kara düşüncelere mi dalar ikisi de?
-Astronomik olarak sık sık zamlanan
gaz tüpü fiyatlarıyla, evlerinin mutfağında,
acaba kaç günde bir yemek pişer, yoksa
pişmez mi?
Sadece çay mı yapılır, o gaz ocağının
üstünde?
***
Canım çekti, Cuma gün kasaptan bir
ciğer alayım dedim; kuzu ciğeri, öyle ahım
şahım bir şey da değil ha, küçük bir ciğer…
Kaç para tuttu dersiniz?
-124 Türk Lirası 45 kuruş…
Kuzu eti değil ha aldığım, eskiden tartılmadan satılan bütün kuzu ciğeri…
Mangal, hayal oldu çoğunluk için…
İsterseniz o ciğerle bir öğle, ya da akşam
yemeği yapalım birlikte…
Ciğer yağda kavrulunca, 4 kişiye yeter
diyelim…
Ancak, iş ciğerle bitmiyor tabii ki…
Pişirmek için, tüp gaz şart!
Temiz bir tencereye koymak için, yeteri
kadar Ayçiçek yağı ister!
Yanına limon, soğan, maydanoz, turşu
ve hıyar ile domates da ister…
Karabiber ile sumak ve kimyon gibi baharatları saymıyorum…

Rüzgara Karşı

Ha, ciğerin yakışığı pidedir, ama olmazsa
en azından ekmek da ister yanına…
Tabii ciğerin yanında, bir da içecek olmalı!
Soğuk su, limonata, ayran, portakal suyu,
herhangi biri olabilir… Ya da zevke göre,
alkollü veya alkolsüz, başka bir içecek da
tercih edilebilir… Ama içeceksiz kesinlikle
olmaz!
Çiğnerken gitmez aşağıya…
Duymuş olmalısınız, Kıbrıslıların bir
deyişi vardır; sık susayanlara veya çok su
içmek isteyenlere söylerler:
-Ne be ama ciğer mi yedin? diye, sorulur
mutlaka…
Kimse bu yazdıklarımı yanlış anlamasın,
bu pahalılıkta, bu parasızlıkta neden böyle
şeyler yazarsınız, herkesin canını çektirirsiniz, demesin…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşamdan bir kesittir yazdıklarım…
Küçük bir kuzu ciğeri pişirmenin, kaç
paraya mal olabileceğini ve birçok emekçinin ki, çalışırlarken kaybettiklerinin
yerine bir Pazar günü olsun biraz protein
alınması gerektiğini düşündüğümden, böyle
yazıyorum!
KKTC’yi yönettiğini iddia edenlerin,
gıda konusunda bile, yurttaşlarının çaresizliğine kulak vermedikleri, kendileri için
varsa da yoksa da, kendi kişisel çıkarlarının
ön planda olduğu, sakın unutulmasın…
***
Bu aralar, Kıbrıs’ın kuzeyinde da her
şeyi, din ile yorumlayanlara hatırlatalım…
Bilinen bir hadis-i şerif var diyorlar:
“Komşusu açken, tok yatan bizden değildir!” derler…
Kaç kişi aç yatıyor bu küçücük toplumda,
siyaseten bu ada yarısını yönetenlerin
haberi var mıdır acaba?
Kaç kişi, okula giden çocuğuna harçlık
veremez hale geldi son iki yılda?
Ama bu toprak parçası üzerinde yaşayan
halkın, ödediği vergilerden “ballı-kaymaklı
maaşcıklarını” ve izaz ikram ödeneklerini
alan siyasetçilerle, vergi listelerinde isimleri
dâhi görünmeyen dünya zenginler listesine
giren zenginlerin, -patronların- bu konularda

Bülent Tümen
herhangi bir derdinin olduğu söylenemez…
-Peki, o zaman ne yapmalı, dediğinizi
duyar gibiyim…
Kıbrıs sorununun çözümü için, müzakerelere koşulsuz olarak hemen başlanmalı!
O yola girmek için karar verildiği anda,
Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmek üzere,
komşularla acilen masaya oturmalı!
O siyaset devam ederken, mali konularda
da çalışılmalı!
“Çok kazanandan çok, az kazanandan
az vergi alma” ilkesi hayata geçirilmeli…
Ve o ilkeden ilk olarak, kayıt dışı ekonomi; hiç bekletilmeden kayıt altına alınmalı!
İkinci, yine bekletilmeden, tedavülde istikrarlı bir para birimi kullanmaya başlanmalı! Eğer o husus başarılamaz ise ki,
birilerinin engellediği söylendiğinden fiiliyata geçirilemiyor…
O zaman vergiler, harçlar gibi, maaşlar
da, en azından istikrarlı bir para birimine
endekslendiği takdirde, sanırım bu topraklardaki insanların yaşam seviyesi/kalitesi,
hiç olmazsa yerinde sayar bir hal almış
olur…
***
Kimse, “bu işler zor işlerdir!” demesin
sakın…
Bu yazdıklarımın hayata geçirilmesi çok
kolaydır!
Ama kolay olanı yapacak birilerinin bulunabilmesi için, birçok unsurun yanında
evvelâ siyasi iradenin, öncelikle bu coğrafyanın insanlarında olması gerekir!
Bugün yaşamakta olduklarımızı, yazar
arkadaşlarımızla birlikte yıllar öncesinden
bu gazetede, okuyucularımıza duyurduk,
hâlâ duyuruyoruz…
Keşke haklı çıkmasaydık…
Yanılmıyorsam, geçenlerde Makine Mühendisleri Odası Başkanı, katıldığı bir
programda söyledi:
-Göz olanı, akıl olacağı görür!
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

CTP KÖ: GYÖ’leri müzakere etmeyi reddeden bu zihniyet terk edilmeli
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Kadın Örgütü, kökeni, dili, dini ve
cinsiyeti fark etmeksizin herkesle
federal çözüm için çalışmaya
devam edeceklerini vurguladı
CTP Kadın Örgütü: 60 yıla yakın
bir süredir devam eden
çözümsüzlük koşullarına mahkûm
yaşamak zorunda bırakıldık
Yazılı açıklama yapan CTP Kadın
Örgütü, Kıbrıs’ta yaşayan kadınlar olarak
60 yıla yakın bir süredir devam eden
çözümsüzlük koşullarına mahkûm
yaşamak zorunda bırakıldıklarını, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs’ı ve bu adayı
yurt bilen herkesi etnik, dini, milli ve
cinsiyetçi ayrımlar yaratarak bölmeye çalışanların, Kıbrıs sorununu, ada halklarının
bütünsel çıkarları yerine, dar ve konjonktürel bir zemine hapsetmeye çalıştıklarını
belirtti.
Açıklama şöyle devam etti;
“Biz kadınlar açısından, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini tartışmaya açanlar
ile BM karar ve parametreleri dışına
çıkarak dünyanın kabul etmeyeceği “iki
devletlilik” tezini savunanlar arasında
hiçbir fark yoktur.

“GYÖ’leri müzakere etmeyi reddeden
bu zihniyetin terk edilmesi gerektiğini
düşünüyoruz”
Çünkü biliyoruz ki, barışın olanakları,
savaşın nedenlerinden bağımsız değildir
ve barış için yürütülecek müzakere süreçleri
ancak çatışmaya sebep veren nedenlerin
aşılması ile mümkün olur.
Tarafların yıllardır masada sergilediği
milliyetçi, cinsiyetçi, karşı tarafa güvensizlik
üzerinden kurgulanan anlayış, bugün kendini
Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) yürürlüğe
koymayı reddeden ve adanın kuzeyini uluslararası hukukun dışında tutmaya çalışan
bir zihniyet olarak göstermektedir.
Öyle ki, Türk Lirası kullanıyor olmaktan
dolayı ağır bir yoksullaşma içine itilen
Kıbrıs Türk toplumuna ekonomik ve siyasi
fayda sağlayacak bir GYÖ olarak Mağusa
Limanı‘nın seyahat ve ticarete açılması
bile Ersin Tatar tarafından müzakere edilmemekte, 1977-79 Doruk antlaşmalarında,
Rauf Denktaş imzasıyla ‘BM gözetiminde
yasal sahiplerine iade edileceği’ taahhüt
edilen Maraş (Varosha), uluslararası hukuk
ve kararlar hilafına bir ‘açılıma’ tabi tutulmaktadır.
Barış, güvenlik ve savaşın cinsiyetlendirilmiş olduğu gerçeğinden hareket eden
ve Kıbrıs’ta bölünmüşlüğü büyüten baskıcı,

milliyetçi ve cinsiyetçi kültüre karşı mücadeleyi barışın ilk adımlarından biri olarak
gören CTP Kadın Örgütü olarak, GYÖ’leri
müzakere etmeyi reddeden bu zihniyetin
terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
“BMGK 1325 sayılı kararı uygulamak
bir seçenek değil gereklilik”
Bütünlüklü çözüm müzakerelerinin başlaması ve toplumlararası uzlaşı kültürünün
gelişmesi yanında, ada halklarının ortak
menfaatlerine ve bölgesel barışa hizmet
edecek olan GYÖ’lerin Ersin Tatar tarafından hiçbir siyasi parti ve sivil toplum
örgütü ile görüşülmeden reddedilmesinin
kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz.
Kıbrıs’ta varılacak kapsamlı çözümün,
ada nüfusunun yarısını oluşturan, savaştan
ve mevcut çözümsüzlükten en orantısız
şekilde etkilenen kadınların sürece dâhil
edilmesi ile sürdürülebilir kılınacağına olan
inancımızla çözüme dair atılacak her adımda
BMGK 1325 sayılı kararı uygulamanın
bir seçenek değil gereklilik olduğunu söylüyoruz.
Ülkemizi bölmek isteyen zihniyete karşı
mücadelemizi sürdürürken, kökeni, dili,
dini ve cinsiyeti fark etmeksizin herkesle
federal çözüm için çalışmaya devam edeceğiz
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KURTULUŞ VE
YENİBOĞAZİÇİ'NDE İKİ
ANİ ÖLÜM

41 yaşındaki Hasan Ser, bu sabah evinde ölü
bulundu; Yeniboğaziçi'nde 80 yaşındaki Aysan
Gazi evinde ani rahatsızlık sonucu hayatını
kaybetti
Küçük sanayi bölgesinde inşaat malzemeleri
çalındı...1 tutuklu var

DÜŞÜRÜLEN CÜZDANI
ALDILAR, TUTUKLANDILAR

Kurtuluş’ta yaşayan 41 yaşındaki Hasan Ser, bu
sabah evinde ölü bulundu. Doktor tarafından
yapılan dış muayenede Ser’in vücudunda darp
ve cebir izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi
için otopsi yapılacak.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,
Yeniboğaziçi’nde sakin Aysan Gazi (K-80) dün
15.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirdi.

-KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ'NDE
İNŞAAT MALZEMELERİ
ÇALINDI..1 TUTUKLU VAR

Lefkoşa’da Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki bir
şirketten 50 iskele başlığı, 200 teleskobik
demirden oluşan inşaat malzemeleri çalındı. 1-7
Haziran tarihleri arasında yaşandığı tahmin
edilen olayın polisin bilgisine gelmesiyle
meselede zanlı görülen S.D.(E-28) tutuklandı.

KÜMES YAPARKEN YANGIN
ÇIKARDI

Gazimağusa’da kümes yaparken yangına neden
olan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisin verdiği bilgiye göre, gerekli emniyet
tedbirlerini almadan kaynak makinesiyle çalışan
Ö.G.(E-44) yangına neden oldu. Kaynak
makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları
tutuşturmasıyla çıkan, itfaiye ekipleri tarafından
söndürülen yangında bir jeneratör, 6 sunta
tahta, 10 palet tahtası, bir masa ve bir dönümlük
alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.
Polisin söz konusu olaylarla ilgili araştırması
sürüyor.

SERHATKÖY-MEVLEVİ YOLU
BUGÜN DRAG YARIŞI
NEDENİYLE BİR SÜRE
TRAFİĞE KAPATILACAK

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından
bugün 14.00-19.30 saatleri arasında, LefkoşaGüzelyurt ana yolunda Serhatköy alt geçidi ile
Mevlevi çemberi arasında, çift şeritli yolda
motosiklet drag yarışı düzenlenecek.
Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt
ana yolu üzerinde bulunan Serhatköy alt geçidi
ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü
olarak trafik akışına kapatılacak. Lefkoşa ve
Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların
ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski
Lefkoşa–Güzelyurt ana yolu üzerinden
sağlanacak.
Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda,
bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi
güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli
seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine
uymaları istendi.

DAÜ ÖĞRENCİLERİ AISEC
ULUSAL KONGRESİNE KATILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi,
AIESEC Doğu Akdeniz, AIESEC Türkiye’nin
Ulusal Kongresi’ne katıldı. Kongre AIESEC
İstanbul Şubesi ve AIESEC Türkiye Genel
Merkezi’nin organizasyonu ile Antalya’da
düzenlendi.
DAÜ'den verilen bilgiye göre, Covid-19
pandemisinin dünya çapındaki etkileri
sebebiyle iki yıldır fiziksel olarak
düzenlenemeyen kongre, 19 AIESEC Türkiye
şubesi ve 700’ü aşkın katılımcı AIESEC Türkiye
gençliğinin hem kendilerini geliştirmek hem de
yaşadıkları ülkeye bir katkıda bulunmak için bir
araya geldi.
Kongrede gençlerin yaşadıkları şehirleri,
bölgeleri yürütülen projelerle ve yurt dışından
gelen gönüllülerle daha güzel ve yaşanabilir
yerler haline getirmek ve barış ortamını
oluşturup kişisel potansiyelinin zirvesine
ulaşmasını sağlamak amacıyla birçok eğitim
verildi. Kongre kapsamında AIESEC Türkiye
partnerlerinin yaptığı sunumlar ile gençlere
tavsiyelerde bulunuldu ve gruplar halinde belli
konular üzerine konuşmalar gerçekleştirilerek
tecrübe paylaşımları yapıldı.
Üç gün süren etkinliğe KKTC’yi temsilen 1992
yılında dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Raif
Denktaş’ın ve DAÜ’nün büyük desteği ile
kurulan AIESEC Doğu Akdeniz katıldı. AIESEC
Doğu Akdeniz 2022-2023 Dönemi Başkanı
Muzaffer Alper Gürsoy ve takımı, her fırsatta
gençlerin çabalarını, hayallerini ve başarı
yolundaki amaçlarını destekleyen DAÜ’nün 30
yıldır AIESEC gibi bir uluslararası
organizasyona kollarını açarak sürdürülebilir bir
dünyaya, kültürler arası iş birliğine ve gençliğe
olan inancını defalarca gösterdiğini
vurgulayarak bu destek için teşekkür etti.

Daha karanlık günler yakındır

Gündem Kıbrıs
Mehmet Hasgüler

Pandemi sınavını milyonlarca kayıp
verse de büyük oranda atlatan insanlık
şimdi de büyük bir ekonomik ve
ahlaki sınavla karşı karşıya. Zaten
pandeminin vurduğu ekonomiler, Ukrayna’daki savaşın etkileriyle bir kez
daha sarsıldı. Böyle bir ortamda siyasetin kendisine rota çizmesi zor
olsa da gelişmiş demokrasilerin bu
zorlu dönemi daha az hasarla atlatmasını normal karşılamak gerekir.
Türkiye ve KKTC gibi ülkeleri ise
çok ama çok daha karanlık günler
bekliyor.
Ekonomik krizi en can alıcı şekilde
yaşayan Türkiye tamamen seçime kilitlenmiş durumda. 2001 ekonomik
krizinin yarattığı fırtına sonucu bir
yıl sonra iktidar olan Ak Parti, kendince bir “ekonomik mucize” yaratmıştı ve bu sayede 20 yıldır iktidarda
kaldı. Erkene alınmazsa tam bir yıl
sonra yapılacak seçimlerde ise işleri
zor. Ekonominin düzeleceğine dair
bir işaret olmadığı gibi, farklı siyasi
görüşten birçok yorumcu felaket senaryoları çiziyor. Yalnızca yoksul halk
kesimi değil orta sınıf da büyük darbe
yemiş durumda. Evlerde zamların konuşulmadığı tek bir gün dahi yok.
Bizim için de gelecek pek parlak
değil. Adına PROTOKOL denilen ve
Türkiye’yle imzalanan anlaşmaya bakmak geleceğimizin karanlık olduğunu

anlamaya yeter de artar bile. Şahsen,
daha girişinde “KKTC Türkiye’nin
ulusal güvenlik meselesidir” gibi bir
cümle bulunan anlaşmadan pek hayır
beklemiyorum. Böyle özensiz yazılan
ve önceliği “ulusal güvenliğe” ayıran
bir anlaşmadaki ekonomik ve sosyal
yönlerin ikinci planda kalması da kaçınılmaz elbette. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
Son imzalanan protokol yaşı yeten
birçok kişi gibi bana da 1986-1987
yıllarındaki ekonomik önlemleri hatırlattı. Türkiye’deki 1970’li yıllardaki
kamucu anlayışın etkisiyle, Kuzey
Kıbrıs’ta da Rumdan kalan fabrikaların
üzerine Kamu İktisadi Teşebbüsleri
kurulmuştu. Bunu önerenler askeri
idareyle birlikte kodese tıkıldılar. Ardından yeni partiler piyasaya sürüldü.
Türkiye’de rahmetli Turgut Özal’ın
radikal ekonomik yaklaşımları ve başlatmak istediği özelleştirme furyası
en önemli tartışma konusuydu. Özal
yeni kurulmuş KKTC’ye “Maydonoz
bile ekmenize gerek yok, Mersin’den
gelecek” diyor, kendi kamu karşıtı
ekonomik yöntemlerini dayatıyordu.
Arkasından tufan geldi, şimdi de benzerini yaşıyoruz.
İktidarımız ne yazık ki yaşananlara
seyirci durumunda. Muhalefet ise günlük karşı çıkışlar dışında bir performans sergileyemiyor, umut verici bir

politika üretemiyor. Ülkemizin açık
gerçeklerinin ciddi bir muhasebesini
yapacak, somut öneriler geliştirecek
bir siyaset anlayışına ihtiyaç var.
Önceki yazılarımda değindiğim gibi
siyasetimizin acıklı hali bugünün meselesi değil. Evvelden döşenen yanlış
taşlarla oluşmuş bir zeminden söz
ediyoruz. Geçmişin yanlışlarının özeleştirisi yapılmadan devam edildiği
için bir zaman sonra insanlara ıstırap
veren bir rejimle yönetilecek duruma
gelmemiz kaçınılmazdı ve nitekim
öyle oldu. Ama artık bu şekilde “idare
edilmemiz” mümkün görünmüyor. Siyasetin sıklet merkezinin ekonomiden
dış ilişkilere, eğitimden sağlığa kadar
birçok alanda daha müreffeh, mutlu
ve huzurlu bir yaşam için politikalar
üreten bir kimliğe kavuşması kaçınılmazdır.
Son olarak, Türkiye’de iktidarın değişme ihtimaline bel bağlayanlara da
şunu söylemek isterim. Seçimlerin
sonucu ne olursa olsun, TürkiyeKKTC ilişkilerinde radikal bir değişiklik beklememek gerekir. Zira Türkiye muhalefetinin Kıbrıs yaklaşımı
da iktidardan çok farklı değil. En
önemlisi de şu, Kıbrıs konusu Türkiye’de az bilinen ama çok şey bilindiği
sanılan ender meselelerden birisidir.
Siyaset kademeleri de bu durumdan
azade değil maalesef.

Zeta Emilianidu son yolculuğuna uğurlandı
Atina’da tedavi gördüğü beyin aortu
anevrizması nedeniyle 6 Haziran’da hayatını kaybeden Güney Kıbrıs Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Filelefheros gazetesi “Fakirlerin Bakanı… Oğlu, Kardeşleri, İşbirliği İçerisinde Oldukları ve Dostları Yıkıldı”
başlığıyla aktardığı haberinde, Emilianidu’nun dün, Strovolo’daki “Aya Sofya
Kilisesi”nde düzenlenen cenaze töreninin
ardından “Konstandinos ve Eleni Mezarlığı”na defnedildiğini yazdı.
Gazete, gözyaşlarının sel olduğunu,
cenazenin yapıldığı kilisenin dolup taştığını ve devlet erkânının da tam kadro
cenazede yer aldığını kaydetti.
Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla
yansıtıldı:

Politis gazetesi: “Siyaseti Onurlandıran
Kadına Elveda”
Alithia gazetesi: “Kıbrıs Zeta’yı Uğur-

ladı”
Haravgi gazetesi: “Zeta Emilianidu
Ebedi İstirahatgahına Uğurlandı”

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
Yeni hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı", Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Tasarı, var olan yasadaki eksiklikleri ve
aksayan yönleri kaldırmayı; mevcut ve
yeni kurulacak işletmelerin imalatçı ve tamircilerin, bir yerde toplanmasını sağlamayı,
şehir içindeki gürültüyü önlemeyi, trafik
tıkanıklığını azaltmayı ve daha sağlıklı çalışma olanakları yaratmayı, üretimi teşvik
etmeyi ve sanayiyi desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulmasını ve
idamesini sağlamayı amaçlıyor.
Tasarının genel gerekçesinde tasarının
"sanayi alanında mevcut ve yeni kurulacak
işletmelerin imalatçı ve tamircilerin, bir
yerde toplanmasını sağlamak, şehir içindeki
gürültüyü önlemek, trafik tıkanıklığını
azaltmak ve daha sağlıklı çalışma olanakları
yaratmak, üretimi teşvik etmek ve sanayiyi

desteklemek üzere organize sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi, organize sanayi
bölgelerinden parsel ve tesis kirlama işlemerine ilişkin usul ve esasları, kiracıların
hak ve sorumluluklarını, özel ve özellikli
sanayi bölgelerinin kurulması, idaresi ve
bağlı olacakları kuralları yasaya ilişkin
yaptırımları ve yetkili kurumların görevlerini

kapsayan ayrıca yürürlükte olan Organize
Sanayi Bölgeleri Yasası'nın yıllar içindeki
uygulamalarına bakılarak eksik olan ve
aksayan yönlerini ortadan kaldırmayı"
amaçladığı kaydedildi.
Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin yirmi
gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı
olarak sunulabileceği duyuruldu.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

GİDELİM
BURALARDAN
MUHLİS
Ali İpek
Roman
İletişim Yayınları

Su kaynar olur buğu
Günü başlatır doğu
Bizi çağıran denize
Düştü karpuz kabuğu

“Hepimiz kendi
cehennemimizi
kendimiz taşırız.”
Vergilius

CEVIZ FESTIVALI BAŞLADI

12’nci Ceviz Festivali, Lefke’de düzenlen
kortejle dün başladı.
Cittaslow unvanı taşıyan Lefke’de her yıl
Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş
birliğiyle yapılan festivalin resmi açılışı
yarın yapılacak ve etkinlikler yarın akşam
tamamlanacak.
Lefke ve adanın her yerinden üretim yapan
küçük üreticilerin ürünlerini tanıtma imkanı
bulacağı festivalde bu yıl, yerli gruplarının
müzik dinletileri, sergiler, yarışmalar ve
kültür gezileri ile ziyaretçilere farklı bir gün
yaşatılması hedefleniyor.
Festival süresince belirli saatlerde rehber
eşliğinde düzenlenecek Lefke turları ile
Lefke’nin tarihi sokaklarında Lefke’yi
keşfetme imkanı bulacak ziyaretçiler, aynı
zamanda yerli üreticiler tarafından
hazırlanıp satışa sunulacak macunlar,
likörler, reçeller ve el İşlerinin satışının
yapılacağı stantları ziyaret ederek alışveriş
de yapabilecek.
Festival süresince, Lefke Belediyesi Kadın
Kursu tarafından hazırlanan “El Emeği Göz
Nuru” sergisi, Yesilyurt Özel Eğitim Merkezi
öğrencilerinin el işi sergisi, Lefke Gazi
Lisesi öğrencileri resim sergisi ve Nesrin
Anı resim sergisi de ziyaret edilebilecek.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden
ülkenin gastronomi kültürüne çok emek
vermiş ve bu alanda birçok proje ile gerek
ülkenin gerekse bölgenin tanıtılmasına
katkı koyan Zihni Türksel anısına yarın
“Ceviz Macunu” yarışması düzenlenecek.
Bunun yanında “İki Toplumlu Diyaloğu
Geliştirme Projesi” kapsamında kamp
yapacak gençlik grupları Lefke ve
köylerinin doğal, kültürel ve tarihsel
zenginliklerini keşfetme imkanı bulacak.
Festivalin bugünkü programı şöyle:
“Dün 13.00 Lefke Portakal çemberinde
toplanma; 13.30 Golden Bando eşliğinde
kortej yürüyüşü; 14.00 Yeşilyurt Özel
Eğitim Merkezi dans gösterisi; 14.05
Yedidalga İlkokulu dans gösterisi; 14.10
Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları
Topluluğu; 14.20 Açılış konuşmaları ve
sergilerin açılışı; 14.30 Lefke Belediyesi
Çocuk Orkestrası; 15.00 Barış için Dans;
16.00 Buğra Koççat; 16.45 Grup Baria;
17.45 Muharrem Cemoğlu; 18.30 Yunus
Erhan Trio; 19.30 Müzik dinletisi; 20.00
Grup Mental Soup; 21.00 Grup LICK;
Yarınki programı ise şu şekilde:
10.00 Açılış; 10.30 Sidar Karakuş Band;
12.00 Let's Sing Together Band; 13.00
Barış için İki Toplumlu Koro - Lena
Melanidou; 13.30 Mormenekşe Halk
Dansları Derneği; 14:00 Mormenekşe
Çağdaş Kadınlar Derneği Çağdaşlar
Korosu; 15.00 Kıbrıs Havaları Derneği;
16.00 Retro Çalgıcıları; 17.00 Grup
Otantik; 18.00 Arda Gündüz Orkestrası;
19.00 Kıbrıs Müzik Yolcuları; 20.00
Kapanış”

Tadımlık
Bir ülke yarısı çırılçıplak
Yarısının yediği ekmek tuz
Uyur itleri inekleri ayıları
Bütün aydınları uykusuz
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
Tel:2231210
Handegül Günay Eczanesi
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa
Tel:2279270
Enver Alibaba Eczanesi
Fi̇kri̇ye Hüseyi̇n Sokak No: 1A, Atatürk Öğretmen Akademi̇si̇ karşısı,
Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
Tel:2271311

KKTC Cittaslow Ağı, İtalya’daki Uluslararası
Cittaslow Ağı Genel Kurulu’na katıldı
KKTC Cittaslow Ağı’ndan bir heyet, İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlenen Cittaslow
Ağı Genel Kurulu’na katıldı.
Toplantıda KKTC Cittaslow Ağı’nı temsilen
Ağ Başkanı ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı
Mustafa Zurnacılar ile Mehmetçik Belediye
Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve beraberlerindeki
heyet yer aldı.
KKTC Cittaslow Ağı’ndan TAK’a verilen
bilgiye göre, Cittaslow Genel Kurulu’nda
Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağ Başkanı Mustafa
Zurnacılar ve Mehmetçik Belediye başkanı
Cemil Sarıçizmeli birer konuşma yaptı.
Uluslararası Cittaslow Ağı’nın gelecek yılki
ajandasının ele alındığı toplantıda, Zurnacılar,
KKTC ağının yıllık raporu hakkında bilgi
verirken, Sarıçizmeli de KKTC’de gündemde
olan belediyeler reformundan bahsetti ve cittaslow belediyelerin kapatılmaması için yardım
istedi.Öte yandan Mehmetçik Belediyesi ile

ve İzmir Foça Belediyesi arasında “Cittaslow
Turist Değişim Protokolü” imzalandı.
Cittaslow Ağı Genel Kurulu için İtalya’nın
Orvieto kentinde bulunan Mehmetçik Belediye
Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Foça Belediye
Başkanı Fatih Gürbüz’ün imza attığı protokol,
iki belediyenin bölgelerine ait güzellikleri
tanıtmayı, yerel üreticilere destek vermeyi,
dayanışmayı, birbirlerinin ortak noktalarını
geliştirmeye yardımcı olmayı ve karşılıklı
yarar sağlamayı amaçlıyor.
Protokolün ayrıca, cittaslow uygulamalarına
yer vermek, yerel ürünleri ön plana çıkarmak
ve tanıtıp proje üretmek gibi hedefleri de bulunuyor.
Protokol uyarınca iki belediye birlikte
sosyal projeler hazırlayıp uygulayacak.
İtalya’daki toplantıya katılan KKTC Cittaslow Ağı heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi
bekleniyor.

KOYUN

Demirhan'da 30 adet satılık melez koyun
Tel:05488589897

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

16.95 17.20

EURO
Alış Satış

17.82

18.10

S.T.G.
Alış Satış

20.87 21.21

MAĞUSA
Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yşam
Hastanesi Gazimağusa
Tel.3663846
Ertuğ Emin Eczanesi
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt.
N0:104 Sakarya Mağusa
Tel:3656060
GÜZELYURT
Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt
tel:7147052
LEFKE
Enver Polili Eczanesi
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
Tel:7277646
İSKELE
Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance
İskele
Tel:05391099577

SATILIK

DÜN

GİRNE
Barış Eczanesi
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
Tel.8218410
Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü
karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
Tel:8153620
Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6
Doğanköy (Bellapais yolunda
Tel:8157350

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Acil Telefon
Numaraları
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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21 örgüt, sadece bin kişi
taşıyabiliyorsa meydanlara, bu
mücadele nasıl kazanılacak?
Lefkoşa’da yine bir eylem vardı dün…
Toplumsal Varoluş Platformu’nun organize ettiği “Yoksullaşmaya ve yok
oluşa hayır” eylemi…
Zamları, ekonomik protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto etmek için düzenlendi
eylem… Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik
ışıklarından meclise kadar yüründü. Bin
veya bin beş yüz kadar insan toplandı…
Dünden beridir tartışılıyor “Eyleme
katılım yeterli mi yetersiz mi?”, “Coşku
yeterli mi yetersiz mi?”, “Sonuç verici
olması açısından yeterli mi yetersiz mi?”
diye…
Bir tarafta kendisi de muhalif, protest
ruhlu olduğu halde her nasılsa hiçbir
eyleme katılmayan, hiçbir organizasyonu
beğenmeyenler ve sürekli eleştirenler,
bir tarafta eylem düzenlemeyi devlete
ihanet sayıp kafadan tüm eylemlere
karşı çıkanlar, bir tarafta içinden eyleme
gitmek geçse bile iktidar partisi üyesi
olduğu için cesaret edemeyenler, diğer
taraftan ise eyleme katıldığı halde eylemi
yetersiz bulanlar…
Ben eyleme katılan birisi olarak, düzenleyenlere ve oraya gelip yürüyen,
slogan atan, haksızlıkları, sorunları haykıranlara saygı duymakla birlikte eyleme
katılımı gerçekten de yetersiz buldum.
Bunu eylemi düzenleyenleri veya katılanları aşağılamak, başarısız çıkarmak
için söylemiyorum, hatırı sayılır sayıda
katılımcı vatandaşımızı takdir ediyorum
ama kendi kendimi de kandıramam.
Bir baktım eyleme katılanlara, hep
aynı insanlar, tüm eylemlerde gördüğümüz kişiler, kadrolu eylemciler sanki...
Moralini ve etrafındakilerin moralini
bozmak istemeyen, bu nedenle durumu
beğenmediğini espriyle anlatan bazı
dostlar, “Bugünkü yürüyüşümüzü de
Dereboyu’nda yaptık” diyordu.
Ben de eşimle her gün Gönyeli Yenikent sokaklarında, yeni yapılan binalar,
yarım inşaatlar arasında bir saat kadar
yürüyüş yapıyoruz.
Bizimle genelde aynı güzergahta yürüyüş yapan dostlarımız ya da evlerinin
önünden geçtiğimiz insanlar da dün bize
aynı espriyi yaptı; “Bugün yürüyüşünüz
Dereboyu’ndan Meclise” diye…
Espri de olsa üzüntü verici, çünkü biz
o eyleme yürüyüş olsun diye değil, ülkedeki son dönemdeki olumsuzlukları
protesto için katıldık…
Eylem sırasında “yürüyoruz da ne
oluyor?”, eylemden sonra da “yürüdük
de ne oldu?” diyorsa vatandaşlar, burada
bir sıkıntı var.
Başbakanlık önüne yürünen ve çok
büyük bir katılımla yapılan eylemden
sonraki bu eyleme bin veya bin beş yüz
kişi katılıyorsa ortada bir sıkıntı var demektir.
Ne yani bundan sonraki eyleme de
500 kişi mi katılacak? Sonrakine daha
az mı?
Her eylemin bir etkisi var aslında,
mutlaka yönetenler üzerinde bir baskı
yapar ve hiçbir eylemi anlamsız bulmuyorum ama artık kitlesel eylem düzenlenirken iyi organizasyonlar yapılmalı
ve etkisinin ne olacağı da hesaba katılmalı… Sonuç alıcı olmalı… O eylem
nedeniyle titremeli birileri…
Eğer halkta “eylem yaptık ama eeee,
ne oldu?” hissi uyanıyorsa, bu çok tehlikelidir, “Ne yapsak olmaz” umutsuzluğu
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aşılanır topluma…
Eyleme katılan birisi olarak söylüyorum; katılım yeterli değildi…
Coşku vardı elbet, katılanlar eyleme
hakkını vermeye çalıştı ama maalesef
“yeterliydi” diyemem…
17 sivil toplum örgütünün, 4 siyasi
partinin destek verdiği eyleme daha çok
insan katılmalıydı.
21 örgüt, ancak bin kişi taşıyabiliyorsa
meydanlara, biz yandık demektir…
Bir şeyler tamam değildir diye düşünüyorum, bunu iyi niyetle söylüyorum,
amacım kötülemek değildir.
Başta ekonomik sıkıntılar, alım gücünün çok düşmesi olmak üzere birçok
sorunla uğraşıyor bu toplum, tarihinin
en zor günlerini yaşıyor ve ne ilginçtir
ki oldukça tepkisiz…
Her bakımdan sıkıştırılmış, canı çıkmak üzere bu halkın ama bağırmıyor,
bağıramıyor, sesi çıkmıyor, “yeter artık”
diyemiyor.
Halbuki eylemler; tepki gösterme, hak
arama, yanlışları protesto etme yeridir.
Bu ülkede canı yanan, büyük sıkıntılar
yaşayan binlerce insan varken, bir eyleme
bin kişi katılıyorsa, bu sıkıntılı bir durumdur.
Dünkü eylem sırasında, Dereboyu’nda
ilerleyen eylemcilere oturdukları kafelerdeki, restoranlardaki, barlardaki gençler el sallıyor, alkışlıyordu. Halbuki o
gençlerin oturdukları yerden el sallaması,
alkışlaması yerine eylemcilerin arasında
olması gerekirdi.
Yeni kuşağı ya anlayamıyoruz ya da
kendimizi anlatamıyoruz… Apolitik mi
oldular yoksa onların tepkisi başka türlü
mü, onlar sokağa inmeye inanmıyor
mu? Buna da bakmak, bunu da anlamak
gerekir diye düşünüyorum.
Eylemler, “eylem olma” özelliğini
kaybetmeye başlarsa, sıradanlaşırsa umut
da kaybolur.
Artık eylem düzenlenecekse çok daha
organize olunmalı ve o eylemler sonuç
vermeli.
Bugün sabah programlarına yazan
bazı kişiler, “Artık eylemler festival havasından çıkmalı, eylem gibi eylem olmalı, ses getirmeli, sonuç verici hale
dönüşmeli” diyordu.
Haksız değiller, haklılık payları büyük,
festival havasında eylemler de güzeldir,
huzur vericidir, ruh okşayıcı, ruh besleyicidir ama ya sonra? Topla bayrağı,
flamayı, pankartı dön eve… Eeee biz
neden gitmiştik oraya?
Başbakanlık önüne yürünen bir önceki
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eylem kadar kalabalık değildi dünkü
eylem. 10 binden bine ya da bin beş
yüze düşmek moral bozucu değil mi
sizce?
Dediğim gibi eğer bir sonrakine de
500 kişi gelecekse ya da daha az, “sokaktayız” demenin bir anlamı da kalmaz.
Bu tepkisizlik, elbette bu toplumun
kendisine yapılanları sineye çektiği anlamına gelmez, bunun tam olarak böyle
olup olmadığını bilemeyiz ama maalesef
görüntü budur. Ülkeyi yönetenler mesajı
böyle alır; “Biz ne yaparsak yapalım
bunlar kabul ediyor, tepki koymuyor.
Öyleyse yapmaya devam edelim” derler… Eğer ülkeyi yönetenlere bu his
verilecekse, halk bu savaşı kaybetmiş
demektir.
Bu ülkede toplumun çok büyük bir
bölümü hayatından memnun değil aslında, çok sayıda insan şikayetçi.
Söylenip duruyor millet, şikâyet ediyorlar mütemadiyen, “bu ülke yaşanmaz”
diyor ama tepkisini ortaya koyamıyor,
kaderine razıymış gibi bir görüntü veriyor.
Birilerinin gelip kendisi için bir şey
yapmasını, onun da bundan faydalanmasını mı bekliyor?
Toplum bir kurtarıcı mı arıyor? Süper
güçlü kurtarıcılar filmlerde olur, kurtarıcı
yok gerçek hayatta, olmayacak da…
Halk kendisi de dahil olursa süreçlere,
kendi gücünü gösterirse, ona yardımcı
olacaklara omuz verirse o zaman kendini
kurtarabilir.
Halk kurtuluşun kendinde, kendi elinde
olduğunu, bunu kendisinin sağlayacağını
bilmeli, bunu anlayamadıysa, yapılacak
çok iş var demektir.
Sorunlardan başını kaldıramamak, çaresizlik, bazen büyük tepkilere neden
olduğu gibi bazen de “Benim sorunum
bana yeter” duygusuyla günü kurtarma
telaşına dönüşür, siner kalır insanlar
kendi dünyasında. Birilerinin ona yol
göstermesi gerekir…
Sivil toplum örgütlerinin, muhalefet
partilerinin, vatandaşa yol göstermesi,
onu hazırlaması, gözünü açması, ona
gücünü göstermesi gerekir. Bunun için
de eski yöntemler yeterli değil, farklı
şeyler yapma zamanı gelmiştir… Sıradanlaşmaya başlayan ve sonuç vermeyen
yöntemleri terk etmek gerekir… Sosyal
medyada “eylem yeterli miydi, yetersiz
miydi?” kısır tartışması bize hiçbir şey
kazandırmaz…

HACIHRİSANTHU: “BM
GÜVENLİK KONSEYİ
KARARLARINI
UYGULATMAKTABAŞARILI
OLMALI”
Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Andreas Hacıhrisanthu, BM
Güvenlik Konseyi’nin, alınan kararların
görmezden gelinemeyeceği ve
uygulanması gerektiği konusunda lider
rol oynaması gerektiğini söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 9
Haziran’da gerçekleştirilen ve BM
Güvenlik Konseyi’nin 2021 raporunun
görüşüldüğü BM Genel Kurulu
toplantısında Güney Kıbrıs’ı temsilen
konuşma yapan Hacıhrisanthu, BM Barış
Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin
uzatılmasından memnun olduğunu dile
getirdi.
Habere göre Hacıhrisanthu, Kıbrıs
sorununun bunca yıldır BM Güvenlik
Konseyi’nin gündeminde bulunmasının,
ilgili kararların uygulanmamış
olmasından kaynaklandığını ve
“Kıbrıs’taki işgalin sonuçlarının kalıcı
hale getirilmesinin”, BM Güvenlik
Konseyi’nin güvenirliğini
zedeleyebileceğini belirtti.
Hacıhrisanthu, Maraş konusunun BM
Güvenlik Konseyi’nin kararlarını
uygulatmaktaki yeteneğiyle ilgili basit bir
örnek olduğuna işaret ederek, BM
Güvenlik Konseyi’nin, güçlü ülkelerin
iradelerini küçük ülkelere yansıtmaması
için, üye ülkeleri koruması gerektiğini
ifade etti.

"DOĞAL GAZ TÜRKYUNAN GERİLİMİNİN
ESİRİ”
Politico isimli haber portalının, AB’nin
doğal gaz ihtiyacı açısından “Kıbrıs doğal
gazı” perspektifini işlediği haberinde, bu
perspektifin Kıbrıs sorununun
çözülmemiş olmasıyla kısıtlandığına
işaret ettiği bildirildi.
Haravgi, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı
Genel Müdürü Kornilios Korniliu ile de
görüşen Politico’dan alıntıladığı haberi,
“Doğal Gaz Türk-Yunan Geriliminin
‘Esiri’… Dışişleri Bakanlığı Ankara’nın
Tavrından Beklentiler Düşük” başlığıyla
aktardı.
Habere göre Politico, AB’nin alternatif
enerji kaynakları aradığı bir dönemde
Türkiye ile Yunanistan arasındaki
gerilimin, “AB’nin kendi sınırları
içerisindeki doğal gazın kullanılmasını
engellediği” yorumunu yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü
Korniliu, Politicoo’ya “Türkiye’nin tavrı
konusunda beklentimiz düşük” derken,
PRİO Cyprus Müdürü Haris Çimitras,
“enerjinin bölgede iş birliği alanı
olabilecekken yeni bir çatışma alanı
haline geldiğini” söyledi.
Haberde “Rumların endişeli olduğu,
gerilimin de enerji şirketlerinin,
aramalarını devam ettirme konusunda
cesaretini kırdığı” kaydedildi.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI
MAHMUT ABBAS 14
HAZİRAN’DA GÜNEY
KIBRIS’I ZİYARET EDECEK
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın
14 Haziran Salı günü Güney Kıbrıs’a
resmî ziyarette bulunacağı, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’le Kıbrıs
sorunu, Filistin meselesi, ikili ilişkiler ve
Doğu Akdeniz havzasındaki enerji
kaynaklarının değerlendirilmesi gibi ortak
ilgi alanlarını görüşeceği haber verildi.
Haravgi’nin haberine göre Rum Sözcü
Marios Pelekanos, Anastasiadis’in, Abbas
ile yapacağı ikili istişare sırasında Filistin
meselesinin BM Güvenlik Konseyi
kararları temelinde çözümüne desteğini
yineleyeceğini söyledi.

MİÇOTAKİS 17
HAZİRAN’DA GÜNEY
KIBRIS’A GİDİYOR
Güneydeki haber kaynakları Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in
Türkiye’ye yönelik eylemlerini Güney
Kıbrıs ile koordine etmek üzere 17
Haziran Cuma günü Güney Kıbrıs’a
gideceğini haber verdi.
Rum Başkanlık Sarayı’nda saat 11.00’de
bir araya gelecek olan Kiriakos Miçotakis
ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in “Türkiye’nin Güney
Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı hasmane
tavrını” ve Kıbrıs sorununu masaya
yatıracağı kaydedildi.
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Oğuz: Mesarya’nın yüzde 50’sini sulayabilecek kapasiteye sahip...

Çakıllı Dere yeniden Mesarya’yı yeşertecek
Oğuz: “Dere, Mesarya’nın yüzde
50’sini sulayabilecek kapasiteye
sahip. Dere kollarını da
temizleyebilirsek bu ülkeye en büyük
hizmeti sağlamış olacağız”

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna
bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda
enkazına ulaşılan helikopterde 5 kişinin
cesedi bulundu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre,
Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit
edilen helikopterin enkazında 5 kişinin
cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre
yükseklikte bulunan enkazda,
helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya
devam ettiği belirtildi.
İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya
gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7
kişiyle havalanan helikopter bir süre
sonra radardan kaybolmuştu.
İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve
gönüllüler helikopteri bulmak için
perşembe gününden bu yana arama
kurtarma çalışmaları yapıyordu.

Kıbrıs’ın en büyük deresi olan ve bir dönem
30 bin dönüm arazinin sulanması için kullanılan
ancak özelliklerini zaman içinde yitiren Çakıllı
Dere’nin düzenlenmesi projesinin birinci etabı
tamamlanmak üzere.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, projenin tamamlanmasıyla 30 bin dönümlük tahıl ekili araziye takviye su verilebileceğini söyledi.
Su İşleri Dairesi tarafından yürütülen, “Çakıllı Derenin Düzenlenmesi, Köprü Geçişlerinin Yapımı, Sanat Yapılarının Tamiratı Projesi”, Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İş
Birliği Ofisi tarafından finanse ediliyor.
Derenin kuzeydeki bölümü 21 kilometre
Güney Kıbrıs’tan beslenen Çakıllı Dere’nin
Kuzey’deki 21 kilometrelik bölümü için ıslah
çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar derenin temizlenmesi, şevlerin
yapılması (derenin eski haline getirilmesi)
yanında çiftçiler için köprüler, su kuyularını
beslemek için ıslah sekileri, suyun akışını
yavaşlatmak için var olan setlerin tadilatını
içeriyor. Çalışmanın ilk etabında derenin 8
kilometrelik bir bölümü tamir ediliyor.
Bakan Oğuz, Gaziköy’de derenin ıslah çalışmalarını inceledi. Oğuz, inceleme ziyaretinde
TAK’a yaptığı açıklamada, “Proje yüzyılın
projesidir. Çalışmalar yağmur suyunun yolunda
gitmesi, arazilere zarar vermemesi ve sulamada
kullanılabilmesidir. 1960’lara kadar Güneyden
gelen derelerle tarlalar sulanıyordu, bunun
da rekoltede büyük getirisi oluyordu, özellikle
kurak yıllarda… Yapılan müdahale ile dere
eski şeklini alacak” dedi.
Kuraklıktan dolayı tahılda rekoltenin dönüm
başına 150 kiloya kadar düştüğüne işaret
eden Oğuz, ancak dere suyu ile sulanan yerlerden 600 kiloya kadar dönüm başına verim
aldığını ifade etti.
İngiliz döneminde Mesarya için yapılan
sulama sistemin çok kapsamlı olduğunu
anlatan Oğuz, “Öyle bir sistem yaptı ki,
dereden pek çok kol çıkararak, suyun kendi
cazibesiyle, geniş arazilerin sulanmasına
imkan sağlamıştı” dedi.
“Mesarya’nın yüzde 50’sini sulayabilecek
kapasiteye sahip”
Çakıllı Dere’den çıkan arkların temizlenmesi
ve eğim verilmesi gerektiğini belirten Oğuz,
“Bu dere Mesarya ovasının yüzde 50’sine
yakın kesimini sulayabilecek kapasiteye sahip
olan bir dereydi. Öyle tasarlanmıştı. Derenin
ve arklarının tamamının temizlenmesi halinde
30 bin dönüm arazinin sulanmasına imkan
sağlanmış olacak” diye konuştu.
Ana hedefin ana gövdenin ardından toplam
8 kilometrelik 3 tane arkın temizlenmesi olduğunu anlatan Oğuz, “Kolları da temizleyebilirsek bu ülkeye en büyük hizmeti sağlamış
olacağız” ifadelerini kullandı.
Çeki: “8 kilometre tamamlandı… Amaç
tahılda takviye sulama”
Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki,
“Projeyle taşkınları önledik, dere üzerindeki
arkları sulama yapılabilecek duruma getirmek
için ark ağızlarını temizledik, çiftçilerin talebi
olan ve onlara çok kolaylık sağlayacak iki
köprü yaptık” dedi.
Çeki, derenin 8 kilometrelik bir kısmının
tamamlandığını, bu 8 kilometre içerisinde
bulunan üç arkın ağızlarının temizlendiğini,
dere üzerinde kuyuları beslemek için ıslah
sekisi de yaptıklarını, esas amacın tam sulama
değil, tahıl için takviye sulama sağlamak olduğunu söyledi.
Tarkan Çeki, Güney Kıbrıs’ta atık suların
ıslah edilip tarımda kullanılmaya başlamasından sonra Güneydeki barajlardaki su se-

İTALYA'DA DÜŞEN
HELİKOPTERİN
ENKAZINDA 5 KİŞİNİN
CANSIZ BEDENLERİNE
ULAŞILDI

viyesinde artış gözlemlendiğini, bu nedenle
derenin saha sık akışa geçmesini beklediklerini
de ifade etti.
Su İşleri Dairesi Mühendisi Çiğdem Akdoğan da, deredeki yapıların İngiliz döneminde
1949’da yapılmaya başlandığını, derenin
KKTC’deki bölümünün uzunluğunun 21 kilometre olduğunu ve Köprü göletinde sonlandığını, Ekim ayında başlanan projenin
ilk etabında 8 kilometrelik kısmının temizlendiğini, yer yer bir metre kazı yapıldığını,
ikinci etabında 5 kilometrelik bir kısmının
ele alınmasını hedeflediklerini, dere üzerinde
toplamda 19 köprü öngörüldüğünü belirtti.
Derenin akış sıkılığına da değinen Akdoğan, su ile ilgili uluslararası yasalara
göre, su havzasının başlangıç noktası bir
ülkede devamı başka bir ülkedeyse, suyun
önünün kesilmesinin yasak olduğunu, ancak

Kıbrıs Rum kesiminin bunu yaptığını; çok
yağışlı ve Trodos dağlarına çok kar yağışı
düştüğü zamanlarda, Kıbrıs Rum kesiminin
baraj kapılarını açtığını ve derenin akmaya
başladığını belirtti.
Çalışmaları sürdüren şirketin direktörü
Savaş Ceyda ise projeyi son yüzyılın projesi
olarak nitelendirdi ve derenin çalışma öncesi
halinin tüm dere özelliklerini yitirmiş olduğunu, kaçak malzeme alımlarından şev
(derinlik) kalmadığını, dere suyunun zaman
zaman Gazikö’yde su baskınlarına neden
olduğunu kaydetti.
Çakıllı Derenin Kıbrıs’ın en büyük deresi,
en yüksek debiye sahip ve en çek su taşıyan
dere olduğunun altını çizen Ceyda, derenin
Aralık 2021’de geldiğini ve 120 gün aktığını,
arklardan tarlalarını sulayabilenlerin rekoltesinin dönüm başına 700-800 kiloya çıktığını söyledi.

DÜNYA GENELİNDE HER
10 ÇOCUKTAN BİRİ
ÇOCUK İŞÇİ OLARAK
ÇALIŞIYOR
Veriler, dünya genelindeki 160 milyon
civarındaki çocuk işçi sayısının,
dünyanın 9. en kalabalık ülkesine karşılık
geleceğini ortaya koyuyor
Ankara, 11 Haziran 22 (TAK): Dünya
genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri
çocuk işçi olarak çalışırken, az gelişmiş
ülkelerde bu oran 5 çocukta biri
seviyesine yükseliyor.
AA muhabirinin 12 Haziran 'Dünya Çocuk
İşçiliğiyle Mücadele Günü' nedeniyle
derlediği bilgilere göre, Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun
(UNICEF) yayımlanan son raporu dünya
genelinde işçi olarak çalıştırılan
çocukların sayısının son yıllarda artarak
dünya çapında 160 milyona yükseldiğini
ortaya koydu.
İstatistikler, dünya genelinde ülkelerin
nüfus sayıları ele alındığında, 160 milyon
civarındaki çocuk işçi sayısının 8 ülke
dışında tüm ülkelerden daha kalabalık bir
nüfusa denk düştüğünü ortaya koyuyor.
Rapor, dünya genelinde neredeyse her 10
çocuktan birinin çocuk işçi olarak
çalıştığını ortaya koyarken, az gelişmiş
ülkelerde bu oran her 5 çocuktan birine
kadar yükselebiliyor.
-Gerekli önlemler alınmazsa sayı 169
milyona yükselebilir
2020'de yayımlanan raporda Kovid-19
salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun daha
risk altında olduğu kaydedildi.
Gerekli önlemlerin alınmaması halinde
2022 sonu itibarıyla çocuk işçi sayısının
169 milyona yükselmesi raporda yer alan
bir başka endişe olarak göze çarpıyor.
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, çocuk
işçilikle mücadeleye yönelik yaptığı
açıklamada, bu konuda bugüne dek
olumlu adımların atıldığını ancak son
gelişmelerin uyarı niteliğinde olduğunu
belirttiği konuşmasında şu ifadeleri
kullandı:
"Artık çocuk işçiliğiyle mücadele
noktasında bir dönüm noktasında
bulunuyoruz. Son yıllarda bazı bölgelerde
olumlu gelişim kaydedilse de özellikle 5
ile 11 yaş aralığındaki çocuk grubunda
dünya çapında verilen mücadele durma
noktasına geldi. Kovid-19'un yoksulluğu
ve eşitsizliği arttırması ve kapanan
okullar nedeniyle milyonlarca çocuğun
daha risk altına girmesine yol açtı. Eğer
hükümetler seviyesinde gerekli önlemler
alınmazsa, çocuk işçi sayısı 9 milyon
daha artarak 169 milyona yükselebilir. "

ÇAVUŞOĞLU’NUN KKTC
ZİYARETİ RUM BASININDA
Güney Kıbrıs'ta yayımlanan gazeteler,
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun resmî temaslarda
bulunmak üzere bu akşam KKTC’ye
geleceğini okurlarına çeşitli başlıklarla
aktardı.
Haravgi, Kıbrıs Türk basınından
alıntıladığı habere “Mevlüt Çavuşoğlu
Bugün İşgal Bölgelerinde” başlığını attı.
Alithia “Çavuşoğlu Bu Akşam İşgal
Bölgelerinde… Ekonomik Protokole
Tepkilerin Göğüslenmesi Çerçevesinde”,
Fileleftheros ise “Çavuşoğlu,
Ekonomik/Siyasi Çalkantının Ortasında
Kulaklarını Çekmek İçin İşgal Bölgelerine
Geliyor” başlığını kullandı.
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KTFF alTyapı ligleri ile
ilgili ToplanTı düzenliyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eğitim üst Kurulu,
altyapı ligleri ile ilgili toplantı düzenliyor. 14
Haziran 2022 Salı günü KTFF ahmed Sami Topcan
Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek toplantıda
altyapı liglerinde mücadele eden takımların
temsilcileri ile katılmaları istendi. Toplantı saat
16.00'da başlayacak.

Triatlon sporcusu
Ekektrikçi ölümden döndü
n Ares Spor Kulübü triatlon
sporcusu Kemal Elektrikçi dün
sabah antrenman sürüşü yaptığı
sırada dikkatsiz bir araç sürücüsü
tarafından kaza yaptı. Aracın
çarpması ile bisikletten savrulan
Elektrikçi’nin vücutunda kırıklar
olduğu öğrenildi

Necat British
İlkokulu Türkiye’de
deneyim kazandı
Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm
Federasyonu işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Final yarışlarında
şampiyon olarak Diyarbakır’da düzenlenen
Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’na
katılan Necat British İlkokulu, genel sıralamada 16 okul içinde 7. oldu. Organizasyonun
son gününde yüksek atlama branşında yarışan
Arabella Bradley ise elde ettiği 1.44’lük
derecesi ile Türkiye dördüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Wimbledon'da
rekor para ödülü

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası
Wimbledon'ın toplam para ödülü, 40,35
milyon sterlinle organizasyon tarihinin en
yüksek seviyesine ulaştı.
Turnuvanın organizatörü All England Lawn
Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre
2022'de dağıtılacak toplam para ödülü, geçen
yıla kıyasla yüzde 11,1, yeni tip koronavirüs
salgını öncesindeki 2019'a kıyasla ise yüzde
5,4 oranında yükseldi.
Çim kortta oynanan turnuvanın tekler şampiyonları, 2 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2019'da 2,35 milyon, geçen yıl ise
1,7 milyon sterlin ödül verilmişti.
Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının
yasaklanması nedeniyle Profesyonel Tenisçiler
Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği'nin
(WTA) sıralama puanı vermeyeceği 2022
Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Plaj voleybolunda sezon
21 Haziran’da başlıyor

Voleybol Federasyonu tarafından organize
edilen 2022 Plaj Voleybolu Ligleri 21 Haziran
Salı akşamı Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler
Ligleri kategorileri ile başlıyor. Büyükler
Ligi, U12 Kızlar ve U13 Erkekler Ligi ise 22
Haziran Çarşamba akşamı başlayacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Bisiklet Federasyonu, bu sabah
bisiklet sürüşü yaparken araba
çarpması sonucu ciddi şekilde
yaralanan Ares Spor Kulübü
triatlon sporcusu Kemal
Elektrikçi’ye geçmiş olsun
dileğinde bulundu ve bisikletlilerin
maruz kaldığı bu tip kazalara tepki
gösterdi.
Ares Spor Kulübü triatlon sporcusu Kemal Elektrikçi dün sabah antrenman sürüşü
yaptığı sırada dikkatsiz bir araç sürücüsü
tarafından kaza yaptı. Aracın çarpması ile
bisikletten savrulan Elektrikçi’nin vücutunda
kırıklar olduğu öğrenildi. Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kemal Elektrikçi
hala yaşadığı kazanın şokunda.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF)
Başkanı Salih Yalızat, bu sabah bisiklet
sürüşü yaparken araba çarpması sonucu
kaza geçiren ve ciddi şekilde yaralanan
Ares Spor Kulübü triatlon sporcusu Kemal
Elektrikçi’ye geçmiş olsun dileğinde bulundu ve bisikletlilerin maruz kaldığı bu
tip kazalara tepki gösterdi.
Yalızat, açıklamasında yakın geçmişte
Bisiklet Federasyonu sporcularından Sevim
Yıldız’ın da başına bu tip bir kaza geldiğini
hatırlatarak olayı kınadı ve bisikletlilerin
maruz kaldığı bu tip olaylarla ilgili herkesi
göreve davet etti.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı
Salih Yalızat’ın açıklaması şu şu şekilde;
“Bu sabah gerçekleşen üzücü kaza son-

rasında triatlon sporcusu olan Kemal Elektrikçi’ye geçmiş olsun diliyorum ve yaşanan
kazanın bisiklet sürenler için bir son olmasını temenni ediyorum.
Bizler federasyon olarak bu tip olaylarnı
yaşanmaması adına her türlü girişimi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yakın
dönemde sporcumuz Sevim Yıldız da buna
benzer bir olay yaşamıştı. Araç sürücülerinin
bisikletlilere karşı yollarda daha dikkatli
ve saygılı olmaları gerektiğini düşünüyorum

ve bu konuda kimin üstüne düşen ne görev
varsa hepsini göreve davet ediyorum. Federasyon olarak bu konularda özellikle
polis teşkilatıyla istişareler de yapıyoruz.
Bu olayla iligli de polis soruşturması devam
ediyor. Polisimiz bu tip olaylar karşısında
sürücülere daha caydırıcı cezalar sunması
gerek. Başarılı sporcu Kemal Elektrikçi’nin
bir an önce sağlığına kavuşup en erken
zaman spor yaşantısına dönmesini umut
ediyorum.

İlk kez rolling drag
yarışı yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize
ettiği, 2022 Güven Sigorta Rolling Motodrag Yarışı, bugün
yapılıyor. Şampiyonaya dahil olmayan bu özel yarış,
hareketli startla başlayacak ve 600 metre sonunda tamamlanacak. KITMOK organizatörlüğünde ve Güven Sigorta’nın
sponsorluğunda yapılacak yarış; Lungo Cafe, Worldtech
Büroteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve
damalibayrak.net’in de katkılarıyla hayata geçirilecek.
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Serhatköy ile Mevlevli
çemberleri arasındaki yolda yapılacak yarışa; 600cc M1,
1000cc Standart, 1000cc M1 ve 1000cc M2 sınıflarında
olmak üzere toplam 25 yarışçı kayıt yaptırdı. 16.00’da
başlayacak olan organizasyon ülkemizde ilk kez yapılacak.
Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından takribi 20.00’de
ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
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