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Teknecik Elektrik Santrali'nden çıkan kara dumanlar Nazi toplama kamplarının fırınlarını hatırlatıyor.
Türkiye'den gelecek olan yakıttan sonra dumanlar daha da kararacak... Yok mudur itirazı olan?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 18 Haziran 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 705 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
MANDRA DERLER ADINA
n

2. sayfada

Meclis dışı muhalefet nihayet atağa kalktı...
TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket'ten ortak
birliktelik kararı umut serpti...

Dikilitaş

Şahit oldu

Birliktelik kararı alan meclis dışı muhalefet bu açıklamayı Lefkoşa'da Sarayönü Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın önünde yaptı...
Ortak açıklamayı Toplumcu Demokrasi Partisi lideri Mine Atlı okudu... Atlı, "Aramızdaki farklılıklara bakmadan siyasi birliktelik
yapmakta kararlıyız. Biz birlikteyiz, her önemli mücadelede olduğu gibi, bu mücadelede de yanyanayız" dedi...

n Atlı: Ne Ak Parti iktidarının, ne de başka bir iktidarın bizi yok
etmesine müsaade etmeyeceğiz. Emekçimizi, aydınımızı,
bizleri rahat bırakın, çekin elini yakamızdan. Bizi
tüketemezsiniz. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz!..

SOL KÖŞE

İntihar...

4. kattan kendini
beton zemine attı

DİKİLİTAŞ’TA BİR ARADA

TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket,
Sarayönü’ndeki
Dikilitaş’ta
ortak
açıklama yaptı. Cami avlusunda siyasi
toplantı yapan ve vatandaşlık sözü veren
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun
aşağılayıcı tavırlarının da eleştirildiği
açıklamada
Kıbrıslıtürklerin
laik
kimliğine vurgu yapıldı ve “AKP
iktidarının bizi yok etmesine izin
vermeyeceğiz. Emekçimizi, aydınımızı,
bizleri rahat bırakın, çekin elinizi
yakamızdan” denildi. Meclisten içeri
Ankara, meclisten dışarı Lefkoşa… Bizi
kendi
cenazemizin
namazına
çağıranlara, Dikilitaş’tan seslenmek
güzel bir başlangıç olabilir…
KÖŞECİ

İşgal altında

Ağır yaralı olarak Mağusa devlet
hastanesine kaldırılan Derya
Beşok tüm
müdfahalelere
rağmen
kurtarılamadı...
İntihar nedeni
öğrenilemedi,
polis olayı
soruşturuyor...
4. sayfada

HATIRLAMAK
YA DA
HATIRLAMAMAK

ELEKTRİK
JENERATÖRLERİ

n Çavuşoğlu'nun son Kıbrıs ziyaretini de değerlendiren
partiler, "Bizler bu yaşananlar karşısında Kıbrıslı Türkler
olarak öfkeli, tepkili ve utanç içerisindeyiz" dediler...
3. sayfada

Universal Bank davası...

Şemsi Kazım için
tutuklama emri

l Universal Bank'ın iki hissedarı
evrakta sahtekarlık yapıp
kendilerine 391 bin TL avantaj
sağladıkalrı gerekçesiyle
teminata bağlanırken,
mahkemeye gelmeyen Şemsi
Kazım Erkmen ve Halide Erkmen
için tutuklama emri çıkarıldı...
l Zanlıların Pazartesi günü teminat
için mahkemeye gelmeleri
bekleniyor...
3. sayfada
BUNA DA MI
EYVALLAH
TUFAN BEY?

Tecavüze 8 yıl hapislik
Çatalköy'de 12 yaşındaki çocuğa tecavüzde
bulunmaya teşebbüsten yargılanan Seyidhan
Köse 8 yıl hapse mahkum oldu... 4. sayfada

HERŞEY
Elvan Levent

n 2. Sayfada

İLKESİZ BİDEN
Hüsnü Mahalli

n 6. Sayfada

KOLONİ
ÇAVUŞ’U

İCAZETSİZ
yazılar...

MANDRADA
YENİLİKLER

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Gardiyanlara keyfi silah kullanma ve şiddet uygulama yetkisi geliyor

GEÇMİŞİ
HATIRALARDA
GELECEĞİ DE
DÜŞLERDE
ARAMAK
Canan Sümer

n 6. sayfada
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Şener Levent

Açı
Teknecik Elektrik Santrali'nde
çevreye kara dumanlar savuran baca
Nazi toplama kampı Auschwitz'i
hatırlatıryor bana...
Balabayıs tepelerinden ufka bakan
bir çift göz Torosları net görebiliyor
buna rağmen...
Ama bu bacayı görmüyor...
Toroslardan daha net görünüyor
oysa...
Auschwitz...
Polonya'ya gitsem ilk oraya
giderdim mutlaka...
O fırınlara baklardım...
Orada yanacakmış gibi bakardım...
Söz bitti demeyin, bitmedi,
söylenecek daha çok şey, yazılacak
daha çok yazı var...
Herşeyi satıp savıp bu memleketten
kaçacağını söyleyen yurttaşa "ne
oldu?" diye soran adama "elinin
körü oldu" mu diyorsunuz?
Gündüzleriniz ve geceleriniz küfür
mü dolu?
Çirkef yatağında gülistanlık
aradınız da bulamadınız mı?
Aynı yolu yürüdünüz ve farklı
yerlere varamadınız diye pişman
mısınız?
Bunca rezalete nasıl katlanıyor
diye topluma mı kızıyorsunuz?
Arif Hoca öldü...
Bir hassiktir daha çekemeden
öldü...
Yaşasaydı da görseydi...
Hassiktir çektiği adam bakan
oldu...

MANDRA DERLER ADINA

Bayındırlık ve ulaştırma işlerimiz
ondan sorulur...
Enerji işlerimize de baktı bu
arada...
Ne demişti sana o ekranda:
-Ben sizden daha Kıbrıslıyım...
Çok içerledin değil mi?
Yıllar geçti...
Erhan kazandı...
Senin "hassiktir" artık ırkçı
kapsamına alındı Hoca...
Erhan gibi geriye kalanların da
kendilerini bizden daha Kıbrıslı saymaları normalleşti...
Aksini düşünenler taşlanıyor
şimdi...
Muhalefetimiz onların burasını
yurt bildiklerini keşfettikten sonra
herşey değişti...
Madem ki burasını yurt bildi bir
kere, o halde başımız üstünde yeri
var...
Eskiden vatandaşlıktan şikayet
edenler vardı...
Şimdi o da kalmadı...
Gelenlerin bir de emekçi olduklarını keşfettik ya...
Kıbrıs'ı emekçilerin kurtaracağına
inandık ya...
Boşverdik gerisine...
Asimilasyon varmış, azınlığa
düşmüşüz, birkaç kat katlamışlar
bizi, hiç umurumuzda değil artık...
Ah Hoca ah...
Senin hassiktirin havada kaldı...
Yaşasaydın da görseydin...
Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı yok

Existence

kendinizi?
Ahmet Mehmet Dubara öldü...
Umut yeşertirdi...
Tek başına sokakta nutuk çekerdi...
İngiliz bile elinden el aman
çekmişti...
Tuttu hapisaneye koydu da,
hapisane bahçesinde enfiye yetiştirdi...
Eskiden şimdiki gibi uyuşturucu
sorunumuz yoktu...
Üstad Hikmet Afif Mapolar elinin
tersine koyar ve içine çekerdi...
Ben gazete ve kitap alırdım
ondan...
Bir kere bile sormadım içine ne
çektiğini...
"Eski günler, güzel günler" diyor
Nazım...
"Rakı için
Sarhoş olun
Islıkla birşeyler çalın
Geberiyorum kederden"...
***
Gazetelerdeki bu başlıklar, bu
manşetler çok eskidi...
Kırk yıl öncekinden hiçbir farkı
yok...
Hayat pahalılığı...
Zam...
Asgari ücret vesaire...
Biz ilerlemiyoruz, kendi etrafımızda dönüp duruyoruz sadece...
Ve hep bir çemberin içinde...
Mandra derler adına...
Doyamadık tadına!

HERŞEY

Elvan LEVENT / levent.elvan@gmail.com
Herşeyin bir yazıya
sığabileceğini düşünmediniz elbette.
Ama herşeyin bir
yerinden başlamak gerekirse, hemen konuya
geleceğim; birkaç gün
önce izlediğim ‘Güzellik
ve Köpekler’ filmine…
Tunuslu yönetmen Kaouther Ben
Hania’nın gerçek bir hikayeden uyarladığı 2017 yapımı filmi…
Hikaye, üniversite öğrencileri için
düzenlenen bir partide başlıyor.
Partide bir kızla bir oğlanın tanıştığı
romantik bir sahnenin ardından, kızın
gecenin köründe perişan bir halde
sokaklarda koşup, kendisini kovalayan
polis arabasından kaçışını izliyoruz.
Partide tanıştığı oğlan, ona sokakta
güçlükle yetişiyor ve birlikte hastaneye
gidiyorlar…
Oğlan hastanedeki danışmada oturan
kadına, kızın tecavüze uğradığını ve
acil olarak bir doktora ihtiyacı olduğunu
anlatıyor.
Kadın, güçlükle ayakta duran kızı
şüphe ve tiksintiyle süzerek, ‘’Önce polise gidip, şikayette bulunsun’’ diyor…
‘’Ona polisler tecavüz etti’’ diye üsteliyor oğlan…
‘’Tecavüze uğradığını nereden bile-

artık...
KKTC halkı var yalnız burada!
***
Teknecik Elektrik Santrali'nde çevreyi kara dumanla zehirleyen baca
Nazi toplama kampı Auschwitz'i
hatırlatıyor bana...
Kimsenin itirazı yok mu?
İtiraz ettik, kulak asmadılar diye
itiraz etmekten mi vazgeçtik?
Yakıt geliyor yakıt...
Bizden başka kimsenin kabul
etmediği yakıt...
İhale mihale yok artık...
Tayyip ne derse o...
Kanlı cihatçıların Suriye'den
aşırdığı yakıt mı bu?
Bol katranlı...
Daha çok zehirlenmeye hazır
mısınız?
Daha çok kanser olmaya...
Daha çok ölmeye...
Bir de Lefke'deki kapkara maden
atıklarını ekleyin buna...
Kanser için bütün sebepler
mevcut...
Oysa adam net gtörünen Toroslara
baktıkça aldığı ilhamla her gün
"sağlığınıza dikkat edin" diyor bize...
Taşocaklarında patlatılan dinamitlerin gürültüsünü de duymuyor...
Çok normal!..
Dağlarımıza isabet eden füzeyi
duymayan adam bunu mu duyar?
***
Çok mu umutsuzsunuz?
Çok mu çaresiz hissediyorsunuz

ceğiz? Tecavüze uğradıysa önce polise
gitsin’’…
Başka bir hastaneye gidiyorlar, ama
orada da aynı tavırla, aynı yanıtı
alıyorlar.
Hiçbir hemşire, hiçbir kadın ve erkek
doktor, hiçbir hastane görevlisi kıza
yardım etmiyor.
Çaresiz karakola gidiyorlar sonra…
Karakolda iki polis, alaylı bir aşağılamayla kızı sorgulamaya başlıyorlar…
Bu uzun sahnenin ortasında bir yerde
filmi izlemeyi bırakıyorum.
Filmin sonunu biliyorum; herşey gittikçe daha kötüye gidecek… İmkansız
dayanılmaz bir hal alacak. Bütün kadınlar, bütün erkekler birer canavar gibi
büyüyecekler ekranda…
Arap Baharı’nın ardından, Arap ülkelerinde yayılan ‘karamsar ruh hali’nin
sinemadaki yansıması, diyor buna Mısırlı
film eleştirmeni Joseph Fahim, ‘Çeviri
Gazetesi’nde okuduğum makalesinde..
Ve polisler tarafından tecavüze uğrayan
Mariam’ın, ’çarpık ataerkil sistemle savaşı’ olarak tanımlıyor hikayesini…
Canavar kadınların rolü peki - bu ataerkil çarpıklığın hangi ucunda?
Yıllardır görmediğim bir arkadaşım
arıyor Rusya’dan, Volga Nehri’nin
kıyısından…
Lizbon’da saat akşam dokuza geliyor,

Volga Nehri’nin kıyısında geceyarısına…
Yaklaşık iki saat konuşuyoruz, eski
günler dışında hiçbir konuda anlaşamıyoruz.
Ne hümanistler, ne feministler, ne de
eşcinseller…
‘’Önemli olan aynı fikirde olmak
değil’’ diyor, ‘’önemli olan konuşabilmek’’…
‘’Savaş sonbaharda bitecek’’ diyor
sonra…
Hayır, ’’savaş’’ demiyor, ‘’Herşey’’…
Ukrayna’daki savaşa ‘savaş’ demek,
suç sayılıyor Rusya’da; ‘özel askeri
operasyon’ demek gerekiyor.
‘Savaş’ diyenler ‘vatan haini’ ve ‘casus’
ilan ediliyor; oradan kara listeye… Ucu
hapisliğe kadar varabilecek bir suç- gerekçesi, ordu ile ilgili yanlış, asılsız
haber yaymak…
Yüzlerce insan tutuklandı bu yüzden
veya buna benzer gerekçelerle Rusya’da;
özellikle 24 Şubat sonrasında…
Türkiye’dekini andıran bir manzara.
Tıpkı Rusya’nın Ukrayna politikasının
da, Türkiye’nin Kıbrıs politikasını anımsatması gibi; Ukrayna’nın ayrı bir ülke
değil, Rusya’nın bir parçası olduğu söyleminden, Ukrayna’da kurulan kukla
iktidarlara kadar…
Bir de henüz geçenlerde öğrendiğim

birşey var ki, hemen karanlık bir köşe
ediniyor hafızamda.
Meğer, Lizbon’da geçen yılın Mart
ayında Aleksey Navalni için düzenlenen
destek eylemine katılanlar ve organizatörlerin kişisel bilgileri, Lizbon Belediye
Meclisi tarafından Lizbon’daki Rus elçiliğine ve oradan da Rusya Dışişleri
Bakanlığı’na bildirilmiş…
Aleksey Navalni siyasi arenada
Putin’in en güçlü muhalifi ve şu anda
hala hapiste…
Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından Lizbon Belediyesi bilgi sızıntısının ‘kaza’ olduğunu söylüyor, bin kez
özür diliyor, Veri Koruma Komisyonu
tarafından kesilen 1.4 milyon dolarlık
para cezasını da ödüyor…
Ama bana sorarsanız, bu leke,
Lizbon’un en güzel meydanında duruyor
hala…
Üstelik, bu ilk ‘ihbar’ değildi; 2011
yılından bu yana Lizbon’da geçekleşen
tüm benzeri eylemlerin çeşitli ülkelerin
yönetimlerine, kişisel bilgilerle birlikte
ihbar edildiği de çıktı ortaya…
Dün bu yazıyı bitirdiğim sıralarda
ise, İngiliz hükümeti Assange’ı yargılanması için Amerika’ya teslim kararını
onayladıklarını açıkladı.
Meydanların suçu yok elbette,
kirletenler utansın.

18 Haziran 2022_Layout 1 17.06.2022 23:25 Page 3

Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket’ten

Canan Sümer

HATIRLAMAK YA DA
HATIRLAMAMAK
Yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi
de geçti bile, yeni sayfa açarken, eski
defterlerin topunu yerin dibine gömeceğiz,
orada çürüyüp toprağa karışsınlar diye.
Bugüne kadar ne yaşadıysak hepsini yok
sayacağız, buralardan kimler gelip geçtiyse, çektikleri acılarla ödedikleri bedellerle birlikte hepsini yoğa yazacağız. O
güzel atlara binip giden o güzel insanların
adlarını gerekmedikçe anmayacağız, bu arada onları anmak gerekmesin diye de elimizden geleni yapacağız. Buralarda var olmak için neleri
hatırlamamız bekleniyorsa
onları hatırlayacağız, yok olmamak için neleri unutmamız
bekleniyorsa onları unutacağız. Unutmalarla hatırlamaları rayına soktuk mu, sırtımız yere gelmeyecek bir daha, çünkü
buralarda asıl sorun hafızadır, asıl mesele
olmak ya da olmamak değil, hatırlamak
ya da hatırlamamaktır. Kıbrıs’ın kuzey
yarısında konforumuz bozulmadan rahat
yaşamak istiyorsak, Kıbrıs’ın güney yarısını başka bir ülke sayarak başlayacağız
işe, bu konuda mevcut koşullar zaten bizden yanadır, kimlikler pasaportlar bayraklar
ve barikatlar bizden yanadır. Buna inandık
mı, çok daha kolay olacak yarım parça
bakımsız bir haritadan kâğıt üstünde bağımsız bir ülke yaratmak ve bu ideale
dört elle sarılmak. Rumlarla anlaşmamıza
da gerek kalmayacak böylece, ağır bir
yük kalkacak sırtımızdan, gerekirse kuzeyde Rum malı, Rum toprağı ve buna
benzer sakıncalı geçmişi hatırlatan ifadelerin kullanılmasına yasak getireceğiz.
Unutmamız gerekenleri elimize yazılı
olarak vermeyecekler, neleri unutmamız
gerektiğini biz kendimiz anlayacağız, bileceğiz. 1974 sonrasında Türkiye’nin Kıbrıs’a nüfus taşıyarak demografik yapıyı
altüst ettiğini, Rum topraklarını kendi
nüfusuna kendi sermayesine tapuladığını,
yerli nüfusu asimile ettiğini, Kıbrıslılar
kendi yurtlarında kaybolsunlar, çocukluk
evlerinin yolunu bulamasınlar diye köylerin adlarını bile değiştirdiğini unutacağız.
Rum köylerine Türkiye’deki sigara markalarının isimlerini verdiklerini hatırlayarak
duman olmayacağız, unutarak kül olacağız.
Sadece Rumların yaptığı katliamları hatırlayıp Türklerin yaptıklarını inkâr edeceğiz. Kıbrıs Sorunu hatırlayarak ve hatırlatarak değil, unutarak ve unutturarak
çözülebilir ancak… Bu eğreti ve sahte
demografik yapıya kendimizi ulayarak
yürüyeceğiz, köklerinden koparılmış dallar
gibi savrulup kuruyacağız. Bu demografik
yapıyı öpüp alnımıza koyduk mu, yarınlar
bizim olacak, yarınlar bugünden güzel
olacak. Demografik bozgunun eseri bu
kuru kalabalığa yaslanarak aşacağız karanlığı. Bu topraklardan ırkçılığı söküp
atmak istiyorsak aklımızı başımıza toplayacağız. Kimliğimiz sorulduğunda ne
Türk diyeceğiz, ne Rum, ne Türkiye kökenli, ne Yunanistan kökenli, ne Nijeryalı
diyeceğiz ne Pakistanlı, kısaca emekçi
diyeceğiz. Irkçılığın kökünü kurutmak
istiyorsak, bu topraklarda Kıbrıslıyım dememeyi öğrenecek ve çocuklarımıza da
öğreteceğiz. Kıbrıs’ın kuzeyinin Türkiyeleşmesini, kuzeydeki nüfusun Türkiyelileşmesini dert etmeyenler çözecek
Kıbrıs sorununu. Buralarda var olmak
için neleri hatırlamamız bekleniyorsa
onları hatırlayacağız, yok olmamak için
neleri unutmamız bekleniyorsa onları
unutacağız. Unutmalarla hatırlamaların
dozunu ayarladık mı, her şey çok güzel
olacak, çünkü buralarda asıl mesele
hafızadır, bütün mesele olmak ya da
olmamak değil, hatırlamak ya da hatırlamamaktır…

Alaşya’dan notlar

GEÇMİŞİ HATIRALARDA
GELECEĞİ DE DÜŞLERDE
ARAMAK

Siyasi birliktelik kararlılığı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP),
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni
Kıbrıs Partisi (YKP) ve Sol Hareket,
Sarayönü Meydanı’ndaki Dikilitaş Anıtı
önünde ortak basın açıklaması yaparak,
siyasi birliktelik kararlılığını vurguladı.
TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket,
Lefkoşa’da Sarayönü Meydanı’ndaki
Dikilitaş Anıtı önünde ortak basın
açıklaması yaptı.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı
tarafından okunan ortak açıklamada,
ekonomik zorluklar altında ezilen
Kıbrıslı Türklerin iradesinin uzun
zamandır yok sayıldığı ve demokrasiye
müdahaleler olduğu öne sürüldü.
Kıbrıslı Türklerin bir var oluş mücadelesi içinde olduğunun kaydedildiği
açıklamada, TC ile KKTC arasında
imzalanan iş birliği protokolünün
Kıbrıslı Türklerin varlığını tehdit altına
aldığı ve Ceza Değişiklik Yasa
Tasarısı’nın ise ses çıkarılmamasını
garanti altına almayı hedeflediği iddia
edildi.
- “Öfkeli, tepkili ve utanç içerisindeyiz”
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretine de
değinilen açıklamada, Çacuşoğlu’nun

bakanlara “müdür” muamelesi yaptığı
iddia dilerek, “Bizler bu yaşananlar
karşısında, Kıbrıslı Türkler olarak
öfkeli, tepkili ve utanç içerisindeyiz.
Bu adadaki varlığımız ve irademiz yok
sayılmaktadır” denildi.
Açıklamada Kıbrıslı Türklerin laikliğe
inanan bir toplum olduğu vurgulanarak,
Çavuşoğlu, Kıbrıs ziyaretinde cami
avlusunda “siyasi toplantı” yaptığı ve
“vatandaşlık sözü” verdiği gerekçeleri
ile eleştirildi.
Kıbrıslı Türklerin üretimden
koparıldığı ve giderek yoksullaştığının
belirtildiği açıklamada, “Göç artık her
Kıbrıslı Türk gencin gündemindedir”
denildi.
TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol
Hareket’in farklılıklarına bakmadan
siyasi birliktelik yapma kararlılığında
olduğunun vurgulandığı açıklamada,
“Biz birlikteyiz, Her önemli mücadelede
olduğu gibi bu mücadelede de yan
yanayız.
Ne Ak Parti iktidarının ne de başka
bir iktidarın bizi yok etmesine müsaade
etmeyeceğiz. Emekçimizi, aydınımızı,
bizleri rahat bırakın, çekin elinizi
yakamızdan. Bizi tüketemezsiniz. Biz
kazanacağız, siz kaybedeceksiniz”
ifadelerine yer verildi.

Üniversal Bank davası...

Şemsi Kazım'a derdest

(Kamalı Haber) - Universal Bankası’nın iki hissedarı, evrakta sahtecilik yapıp
kendilerine 391,243 TL avantaj sağladığı gerekçesiyle teminata çıkarıldı. Mahkeme
sabah olması beklenirken ilk etapta mahkemeye gelmeyen zanlılar Şemsi Kazım
Erkmen ve Halide Erkmen dünde mahkemeyi mesai saati bitimine kadar bekletip
sağlık sorunu bahanesi ile icabet etmediler.
Zanlılar Şemsi Kazım Erkmen ve Halide Erkmen aleyhine polis derdest emri aldı.
Sanıkların Pazartesi sabah teminat için mahkemeye getirilmeleri bekleniyor.

Bir başkaydı eski Kıbrıslılar…
Yaşadığımız mahalleler…
Her biri başka bir duyguyla yüreğime
kazınan o insanlar…
Hangisini anlatsam acaba?
İrfan dayı üslerde çalışırdı…
Mahallemizin en kibar beyefendisiydi…
Gelip geçerken büyük küçük demez hal
hatır sorardı mutlaka…
Mahallenin kızlarına “küçükhanım” der…
Karısına hep “Suzan Hanım” diye seslenirdi…
Şık kıyafetleri ve güneş gözlükleri ile
Kirk Douglas’ı andıran bir havası vardı…
Göçmenköy’ün o minicik evlerinde, onlarca insan yaşardı mahallemizde…
Özel hayat diye bir şey yok gibiydi sanki…
Herkes herkesin her şeyini bilirdi…
Komşular aile gibiydi…
Arkadaşlığı, dayanışmayı…
Ara sıra yapılan masum mahalle kavgalarını orada öğrendim.
O mahallede yaşayanların birçoğu öldü…
Büyüyen çocukların kimi ya yurt dışında
ya da memleketin başka yerlerinde yaşıyorlar…
Kiraya verilen evlerde Suriyeli, Nijeryalı
ya da Türkiyeliler yaşıyor artık…
Eski muhabbetli ilişkiler bitti…
***
Oysa ne hikâyeler yaşanmıştı bir zamanlar
oralarda…
Ne ilginç kişilikler gelip geçmişti…
Hak edene küfrü ve dayağı basan Fatma
aba yok artık mesela…
Ona “Erkek Fatma” diyenin canına okurdu…
Oy istemek için kapısına gelen politikacıları hiç sevmezdi…
Ve küfrederek kovardı…
Yüreği yanıktı çünkü…
Eğitim gören iki evladı da göç etmişti
İngiltere’ye…
Öğle saatleri mutlaka siesta yapardı yazın…
Ve dışarda gürültü yapan kim isterse olsun, Fatma aba “yedi garnınızı” diyerek
dışarı fırlardı…
Ama sırasında bir anne gibi içten bir
sevişi vardı mahallenin tüm çocuklarını…
Biz de onu çok severdik.
Mahallede telefonu olan tek ev Emine
ablamızın eviydi…
Tüm mahalle onun telefonundan aranırdı…
Bu yüzden Telefoncu Emine’ydi adı…
Ve Tahir amca…
Namı diğer McMillian Tahir…
Onu hep beyaz bir atlet ve haki renkli
bir şortla hatırlıyorum…
Acayip meraklıydı…
Mahalledeki en ufak bir olayda hemen
koşup gelirdi…
“Kim, ne, nasıl, ne zaman” sorularıyla
olayı anlar ve “Hadeyahuuu!” yorumu ile
evinin yolunu tutardı.
En ateşli solcumuz Kemal Kâfidir abimizdi.
Onun, fanatik UBP’li Arif Usta ile kahkahalı takışmaları hiç bitmezdi.
Mahallelinin tüm özel sorunlarından haberdar olup daha fazlasını da öğrenmek
için epeyce bir efor harcayan Gamer aba
son günlerine kadar bu özelliğini yitirmemişti.
Onun lakabı da “CNN’in Kıbrıs acentası”ydı…
-Duydunuz mu yahu ne oldu, diye başladı
mı saatlerce anlatabilirdi.
Evinin önünde yağ kir içinde kamyonunu
tamir eden Nurettin dayı, oğlu Tuncel’e
yanlış alet uzattığı için sinirlenince önce
hiddetle bağırır…
Sonra kendine gelip:
-O değil babacığım, o değil iki gözüm,
diye devam ederdi…
Onlar şimdi yok.
O neşeli, naif zamanlar da yok…
Geçmişi hatıralarda, geleceği de düşlerde
arayıp bulmaktan başka seçeneğimiz de
yok ama…
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Kıb-Tek'in AKSA'ya olan bütün borçlarını
Güya devlet üstlenecekmiş yalana bak
Halka yedirmektir niyet elektrik kazıklarını
O kazıklar ki halkın çok canını yakacak

AYA
K
ALA İFİL
DİR

P

Ali Osman

eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

ELEKTRİK
JENERATÖRLERİ

KKTC'nin en büyük sorunlarından birisi
olan elektrik sorununa çözüm bir türlü
bulunmuyor!
Geçmişte bu sorunu çözmek için "yapişlet-devret" formülü gündeme getirilmiş
buradaki hükümet olaya müspet bakmasına
karşılık zamanın TC elçisi tarafından reddedilmişti...
"Biz size jeneratör göndereceğiz" denilerek Gaziantep'teki hurda jeneratörleri
göndermişti...
Şimdi bu durum daha da büyüdü...
Yani sorun içinden çıkılmaz bir hal
aldı...
Her gün elektrik kesintisi gündemde...
İnsanlarımız bunu da kanıksadılar...
Acaba ne zaman kesilecek diye bekleyip
duruyorlar...
Ve son protokol görüşmeleri sırasında
bu durum da ortaya konuldu ve Fuat
Oktay buna da el attı...
"Size iki tane jeneratör göndereceğiz"
dedi...
Buraya gönderilen yerleşiklerin ve çeşitli
ülkelerden gelip yerleşenlerin elektrik ihtiyacını karşılamaktan aciz olacak onlar
da...
Ve de en önemlisi nedir biliyor musunuz?
Denildiğine göre bu jeneratörler Euro
dizel ile çalışmaktadırlar...
Ve bu da üretimi çok pahalıya çıkarmaktadır...
Dolayısıyla daha da yükselecek olan
girdiler vatandaşın cebine yansıyacak ve
içinden çıkılmaz bir hal alacaktır yakın
zamanda...
AKSA ile de Maliye Bakanı'nın bir
yeni anlaşma yapacakları haberi medyaya
düştü...
AKSA'nın geçmiş anlaşmalarına baktığımızda, elektrik üretiminde kurumda tam
bir soygun düzeni oluştuğunu görebiliriz...
Ve geçmiş avantajlarından daha güzel
bir avantajlar dizisine daha imza atılacağı
söyleniyor...
Yani soygun devam edecek demektir...
Denildiğine göre yavaş yavaş kurum
özelleştirilmeye doğru götürülmekte...
Özelleştiğinde daha ucuza ve kesintisiz
elektrik sağlanabilecek mi?
Mümkün değildir...
Sistemin dışına çıkıp halka güzellik yaratanları sistem affetmez...
Bu içinde yaşadığımız sistemde halkı
perişan ettiğiniz sürece revaçtasınız!
Getirilecek olan iki jeneratörün benzeri
2000'li yıllarda Dikmen'de vardı ve içinden
çıkamadıkları için bunları söküp parçalarını
kullandılar...
Getirilecek olan jeneratörler de bunların
benzeridir...
Bu jeneratörlerin kullanım alanları elektrik kesintisi sırasında devreye konularaki
arıza ve ya arızaların giderilmesine kadar
halkı ışıksız elektriksiz bırakmamaları
içindir...
Dedim ya, masrafı, külfeti çok olan jeneretaörlerdir bunlar...
Ve işte Fuat Oktay'ın bizlere reva gördüğü budur...
Kendilerinin yükünü çekemediği bu jeneratörleri buraya taşıyıp monte etmek
ve baskın pahasına topluma elektrik satarak
toplumu daha da karanlıklara gömmektir!
Öedeyemeyen insanlarımızın elektrikleri
kesilecek şüphesiz...
Şimdiki hesapları bile ödeyemez durumda olan toplum bunların yansımasına
nasıl katlanacak?

KALAY-KALAYCI

BRT Müdürü Meryem Özkurt seçim yasakları sürdüğü sırada Geçitköy
Barajı'nın 'yeniden' açılış törenini BRT'den canlı olarak yayınladığı ve seçim
yasaklarını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi
cezaevinde. Siyasiler arasından bir tek Dursun Oğuz çıktı ve “Biz de
suçluyuz” dedi. Tamam bu bir mahkeme kararıdır ama bir gariplik yok mu
burada? Vardır. Çünkü siyasilerin talimatını yerine getiren devlet memuru
cezaevinde, talimatı veren siyasiler ise dışarıda sefa sürmekte.

İNTİHAR EDEN KADINLA İLGİLİ
POLİS AÇIKLAMA YAPTI
Mağusa'da kendisini bir apartmanın 4.
katından beton zemine bırakan Derya
BEŞOK ağır yaralı olarak ambulans ile
Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahaleler neticeside,
maalesef kurtarılamadı.

BUNA DA MI EYVALLAH
TUFAN BEY?

‘12 yaşındaki çocuğa tecavüz teşebbüsü ve tehdit’...

Tacavüz teşebbüsüne 8 yıl hapislik

toplum değerlerine karşı yapılmış,
toplum ahlak kuralları ve toplum değerleri
ile bağdaşmayan, ters fiil ve hareketlerdir.
Cinsel suçlar toplumda infiale yol açan
vahim suçlar arasında yer almaktadır.
Kişilerin bedensel dokunulmazlığına
karşı işlenen bu suçların etkileri yaşamları
boyunca sürmektedir” dedi.
Kâtip, suçun vahametini, işleniş şeklini
ve kamu menfaatini ön planda tutarak
bu tür suçları işleyenlere suçların ciddiyet
ve vahameti ile orantılı etkin, caydırıcı
ve ibret verici cezalar vererek toplumu,
toplum bireylerini, çocukları korumaları
gerektiğini belirtti.
Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan
tüm hususlara değinip, mahkûm edildiği
davalardan 8 yıl hapis cezasına
çarptırdıklarını açıkladı.

Gardiyanoğlu:

Sırf bazıları gazetecilik yapacak diye, sırf kuyruklarına
bastık diye kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok

Zirve Kıbrıs - Ulusal Birlik Partisi
Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu
Meclis'te “Protokoller ve Yasalar” konulu
güncel konuşma yaptı.
E-devlet konusunun ivediliğinin oy
birliği ile alındığını ve komitede
görüşüleceğini belirten Gardiyanoğlu, on
bir yıldır gündemde olan konunun
yasasının hala geçmemiş olmasını
eleştirdi.
“Üzüldüğüm bir nokta var. Bizden
önce komitelerde görev alan hiçbir milletvekili ‘noldu bu?’ diye sorma ihtiyacı
hissetmemiş” diyen Gardiyanoğlu, yasanın
ivediliğine oy veren herkese teşekkür
etti.
Gazeteciler Birliği’nin dün Meclis’te
yaptığı eyleme de değinen Gardiyanoğlu,
diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı.
Eleştirilere saygı duyduğunu vurgulayan
Sadıkoğlu, “Sırf bazıları gazetecilik yapacak diye, sırf kuyruklarına bastık diye
kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

POLİSİ AÇIKLAMASI
Ani ve Gayri Tabii Ölüm - Dün saat
14:30 sıralarında Gazimağusa'da İsmet
İnönü Bulvarı üzerinde, Lapta'da sakin
Derya BEŞOK (K-51) intihar etmek
suretiyle yaşamını sonlandırmıştır. Olayla
ilgili soruşturma devam etmektedir.

Çamlıköy’de 12 yaşındaki çocuğa cinsel tecavüzde bulunmaya teşebbüs ettiği
ve sözlü şiddet tehdidinde bulunduğu
gerekçesiyle yargılanan Seyidhan Köse,
8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip
ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda
görüşülen davanın önceki günkü karar
oturumunda, Dava kararını okuyan, Kâtip,
sanığın suçlu bulunup mahkum edildiği
suçlar ciddi ve vahim suçlar olduğunu
ve Ceza Yasası’nın mahkum edildiği 1.
dava için 15 yıl hapislik cezası
öngördüğünü söyledi.
Kâtip, bu davada sanığın Ocak 2021
– 3 Şubat 2022 tarihleri arasında,
Çamlıköy’deki ikametgahı içerisinde,
12 yaşındaki çocuğa cinsel tecavüzde
bulunmaya teşebbüs ettiğini ve “cinsel
saldırıda bulunduğu esnada “babana
söyleme, babana söylersen seni de öldürür
beni de öldürür, babana söylersen seni
döverim” sözlerini söylemek suretiyle
şiddet tehdidinde bulunduğunun altını
çizdi.
Kâtip, sanığın yine 4 Şubat 2022 ve 6
Şubat 2022 tarihlerinde art arda benzer
nitelikte 2 suç daha işlemesini, sanığın
aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.
Kâtip, “Sanığın müştekiye karşı bu
fiilleri müştekilerle birlikte topluma ve

TALİMATI VEREN SİYASİLER
DIŞARDA SEFA SÜRERKEN

yoktur” dedi ve Gazeteciler Birliği’nin
Komite’ye sunduğu tasarının ivedilikle
ele alınması gerektiğini söyledi.
BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un
mahkumiyet kararına da değinen
Sadıkoğlu, yargıya saygılı olduğunu belirterek, adaletin herkes için eşit olmasının
önemine vurgu yaptı.

CTP'li Fazilet hanım, AKP'li Çavuşoğlu'na
"Biz federal çözüm istiyoruz. Lütfen bizi
de dinleyip görüşlerimizi kaale alın" dedi.
Çavuşoğlu ne yanıt verdi bu rica istirhama?
"Benim cumhurbaşkanım bu meclise
geldiğinde siz onu yok saydınız. Şimdi
biz de sizi yok sayıyoruz. Ayrıca sizin içinizde PKK'lı vekiller var"(!)
CTP'li Barçın itiraz etti.
"Bizi zan altında bırakıyorsunuz sayın
bakan. İsimlerini açıklayın da öğrenelim."
"Sayın bakanın" buna cevabı da hazır.
"Git elçiliğe sor söylesinler. Orada resimleri de var, sana gösterirler."(!)
Bunun üzerine CTP'li Doğuş Derya "Koloni Şerifi" diyerek, çok yakışan bir ifade
kullandı Çavuşoğlu için.
Derken Devrim Barçın geldi kürsüye
yine.
"Ben senin ne paranı, ne memurunu isterim, çok net söylüyorum" dedi.
***
Bütün bunları telâş ve endişe içinde izleyen ve söylenenleri can kulağıyla dinleyen
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman girdi
araya ve yaşanmakta olan bu davranış ve
sarfedilen sözleri yok sayarak aynen şöyle
dedi:
"Döviz yükseliyor, özel okullarda çocuk
okutan aileler, çocuklarını okuldan almak
zorunda kalabilir."(!!!)
Tam da "Ben ne söylerim tamburam ne
çalar?!" havası!
***
Tufan hocanın Çavuşoğlu'yla bir derdi
yok!
Tayyıp ve AKP'yle de yok!
Çavuşoğlu'nun CTP'yi yok saymasıyla,
hatta "İçinizde PKK'lı vekiller var" demesiyle...
Ve bütün bunlardan daha elim ve daha
vahim olarak "Elçiliğe gidin, isimlerini ve
resimlerini size göstersinler" diyerek fişlemeyi itiraf edip adresi bile göstermesiyle
de hiçbir derdi yok!
Onun derdi dövizin yükselmesi!
Döviz füze hızıyla yükselir ve aileler
özel okullarda çocuk okutamayacak hale
gelirken...
TC'nin sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'na "Koloni şerifi" demenin...
"Anavatan" Türkiye'ye "Ne paranı ne
memurunu isterim" diye diklenmenin zamanı mı şimdi?!!
Ama gel de bunları Derya'lara, Barçın'lara
anlat!
Anladık serde gençlik var.
Deli toyluk var.
Haksızlık ve aşağılanmaya isyan var.
Kanları kaynıyor bunların.
Ama siyasette deli toyluğa yer yok ki!
Siyaset dediğin, icabında kamış gibi eğilebilmektir rüzgârın esişine göre!
İcabında otur arap kalk arap olabilmektir!
İcabında mış gibi yapmak, öyle görünmeyi başarabilmektir!
Ve icabında bir yanağına bir tokat vurulursa, "Buna da vur" diyerek öteki yanağını
çevirmektir!
Tufan hoca nerde nasıl konuşacağını,
nerde, nasıl susacağını, nerde nasıl "sin da
gulle geçsin"e yatacağını bilir!
Çavuşoğlu'nun hakaretlerine "Döviz yükseliyor" yanıtını vermesi, bunun kanıtı
değil mi?!!
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Onuncu köy
1960 ANAYASASI'NA
SAHİP ÇIKIN!
Mustafa Billur
Türk-Sen ile SEK arasından yapılan
anlaşmayla 500 Türkçe konuşan Kıbrıslının
halihazırda iş bulup Güney'de çalışmaya
başladığı, bu rakamın daha da artacağı
belirtiliyor.
Eğer kısa sürede işgâle karşı direniş
başlamazsa,
Kıbrıslıların
büyük
çoğunluğunun ilk sığınacakları yer olacak
Güney...
Kendi ülkemizde, mülteci olacağız!
*
Türkçe konuşan Kıbrıslılar olarak bizler
1964'te TEK meşru zeminimiz olan Kıbrıs
Cumhuriyeti'ni terk ettiğimizde düştük
aşağıdaki kaplumbağa gibi sırt üstü... O
günden beri debelenip duruyoruz! Debelendikçe tükenip, ölüyoruz...
Bu durumu düzeltmenin yolu, tekrar
meşru zemine geri dönmek.
Kıbrıs Cumhuriyeti ve 1960
Anayasası'na SAHİP ÇIKIN! Bu ortak
hedefle bir mücadele başlatın...
*
İşgâl. Tek gerçek işgâl. Tepkileri gerçeğe!
Sadece gerçek onları korkutuyor!
Kızgınlıkları, korkularındandır. CTP, TDP
ve diğerlerinin bunu dillendirememe nedeni de aynıdır!
Tek sloganı "İşgâlci TC, Kıbrıs'tan
defol" olan mücadele cephesini yaratmadan, hiçbir şey olmayacak! Paranı, nüfusunu, memurunu, askerini al ve git!
Kıbrıslılar seni istemiyor! Kıbrıs
Kıbrıslılarındır!
Hulusi Akar, NATO PA toplantısında,
kendisine Kıbrıs'ta süren TC işgâlini
hatırlatan Yunan meslektaşına çıkıştı.

NATO’NUN KIBRIS’I
BÖLME MÜCADELESİ
‘TOPLUMSAL VAROLUŞ
MÜCADELESİ’
DEĞİLDİR
Salih Olgun Mehmet
Yeni nesil sömürge aydınları/yarı
aydınlar, yaşlı eski nesil işbirlikçilerin
eksiğini tamamlıyor!
Eskiler "Kıbrıs Türkü, Türk Ulusu,
Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri kutsal değerlerini" kutsayarak, tekrarlayarak bağlılıklarını sürdürüyor!
Yeniler ise;
TC devletinin işgal ettiği bölgeyi
sömürgeleştirme, demografik yapıyı
değiştirme, asimilasyon amaçlı taşıdığı
gerici faşist paramiliterlere sahip çıkarak;
Yerli ezilen halkın en doğal hakkı olan,
sömürgeciye ve onun paramiliterleriyle
işbirlikçilerine karşı isyanını , " milliyetçi,
ırkçı, kimlik mücadelesi" olarak;
Kıbrıs'ta 50'lerde, 60'larda yaşanan
sorunları, emperyalistlerin adayı bölerek
yönetme
amaçlı
projelerindeki
uygulayıcıları olan TC ve Yunanistan devletlerinin kurup yönettiği EOKA ve
TMT'nin operasyonlarını,
"Elen şovenizmine direnen Kıbrıslı
Türk halkın mücadelesi" olarak göstererek;
Sömürgeci işgalci TC devletinin Üst
ve Alt Koordinasyon Kurulları,
Büyükelçiliği, sivil savunması, kolordusu,
istihbarat teşkilatları, basın yayın
kuruluşları ve diğer kurumları ile yürütmekte olduğu sömürgeci operasyonları
perdeleyen açıklamalar yaparak;
Gelecekte sömürgecinin yerel üst düzey
memur kadrolarındaki münhalleri doldurmaya hazırlanıyorlar!

EOKA-C
Taçam Gökbörü
Bu Galın yolda, lüks arabanın götünü
yolun ortasına, bir buçuk şerit dikleme
park edenlere belediye maaş mı bağladı?
Yoksa işletmeler sırf oralarda trafik
yavaşlasın diye bedava içecek yiyecek
mi verir bu şekilde park eden geriye
zekalılara?
Aylardır yıllardır kimse dokunmuyor
oraya, kör mü bu polis ve belediye ve
polis?
Bir manyak arabası ile zavallı bir
kızı katletti o yolda ve hapse gönderildi.
Sonra biz yıllardır odun gibi hız kasislerinden geçiyoruz o bir manyak yüzünden.
Bu saygısız ve hadsiz EOKA C şekli
parklar yüzden olacak veya olan kazalardan sonra ne yapacak belediye?
Sonra da kızarlar EOKA C dedik
diye
E...
EOKA C be gardaş!
EOKA C!

SİNE-İ MİLLET

SAĞLIK HAKKINI GASP EDEN İŞGAL REJİMİ
Halil Karapaşaoğlu
Erdinç abi 30 yıldan fazla sağlık alanında
çalışmış bir sağlık emekçisi. Uzun yıllar
sendikacı olarak bu topluma hizmet vermiş.
Diyalize bağlanması gerekiyor ancak
bağlanamıyor. Neden? Doktor yok! Başka
doktora gidiyor! Doktor yok! Özel hastanede
aylık 7200 TL para ödemesi gerekiyor
diyaliz makinesine girmesi için. Erdinç abi
diyor ki çocuklarıma ve torunlarıma benim
yardım etmem lazım. Erdinç abi diğer yüzlerce anne, baba, dede ve nene gibi
çocuklarını ve torunlarına bakmak zorunda.
Onları düşünmek zorunda. Neden? Çünkü
ne düzgün bir okul ne de düzgün bir iş var
memlekette... Ucuz iş gücü, sözleşmesiz
çalışma koşulları, yoksullaşan insanlarımız...
Öte taraftan devlet okullarında çocuklarımızın
kafasına tavan düşüyor... Niye özel okula
gönderiyorsunuz çocuklarınızı? Niye özel
hastaneye gidiyorsunuz? Sağlık bir insan

hakkıdır. Bunu doktorlar, hemşireler, sağlık
alanında çalışan demokratik kitle örgütleri,
bizler partililer, insanlar herkes UNUTMUŞ
olabilir. Hatırlatmak lazım sürekli olarak
hatırlatmak lazım. SAĞLIK BİR İNSAN
HAKKIDIR! YAŞAMAK BİR İNSAN
HAKKIDIR! Örgütlenin arkadaşlar! Sizi
temsil etmiyorsa bu örgütler o örgütleri
yıkın! Sizin haklarınızı savunamıyorsa bu
örgütler, yönetimlerini istifaya çağırın!
Direniş ve özgürleşme süreci buradan
başlayacak! İlk önce onları veya bizleri devirin! Sonra da bizi yönettiğini iddia eden
vasıfsızları, asalakları DEVİRİN! Bu rejimi
yaratan TC'ye HESAP SORUN!!! Kim ki
olduğu pozisyonda bir bok yapamıyor onların
hepsini DEVİRİN! Erdinç Selasiye bir
insandır! Sağlık hakkından yararlanamıyor!
Hayatını bu memlekete adamış bir
sendikacıdır! Bunları normalleştirmeyin
kabul etmeyin HESAP SORUN!!!

SANSÜR YASASI ÇEKİLMEDİ, İLHAK
PROTOKOLÜ DEVREDE
Ulaş Barış
Son durum: Meclis içi muhalefet neyi
engelledi? 3 ceza yasasını? Belediye seçiminin ertelenmesini? Cidden samimi soruyorum, neyi engellediler? Anayasa delindi,
sansür yasası çekilmedi, ilhak protokolü
devrede… O zaman bu işin alamet-i farikası
nedir?
Son durum: Basını susturmayla ilgili 3
yasa komitede, geri çekilmedi. Dün basın
örgütümüz bu 3 yasayı asla kabul etmeyiz
dedi, anladık. Peki çalışması yapılan şey
nedir? TC’de dün komiteden geçen yasaya
bakınca ürkmemek elde değil. O da ‘künyesiz
basın olmaz’ şeyiyle kotarıldı.
Son durum: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs’a resmi bir ziyaret yapıyor.
Mavroyanis’in Çarşamba günü ortaya attığı
öneri sonrası hareketlenen bir Kıbrıs sorunu
var. Bizde konuyla ilgilenen hiç kimse yok.
Yumurta fiyatlarını konuşmak daha iyi zaten,
anyway…
Son durum: TL’nin bağımlılık birimi
olarak kullanıldığı bir uydu devlette, nasıl
olacak da başka bir para birimi muhasebesine

geçilecek, anlamak mümkün değil. Bunu
iddia ya da tavsiye eden arkadaşlar ya hayal
görür ya da laf olsun diye konuşurlar.
Son durum: Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugünkü Lefkoşa ziyaretinde, Anastasiadis ile görüşecek, ardından DİSİ Başkanı
(ve adayı) Neofitu ile öğle yemeği yiyecek.
Akşama da DİSİ yemeğinde konuşma yapacak. Bana dibelik DİSİ aday desteği gezisi
gibi geldi.
Son durum: İngiltere, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine karar verdi.
Son durum: KTÖS ziyaretinde konuşan
CTP GB Erhürman, GYÖ gibi adımların
müzakere edilip gerçekleştirilmesiyle, ülkenin
kalkınmasının önünü açabilecek olanakların
olduğunu ve bu önlemlerin Kıbrıs sorununun
federal bağlamda çözülmesi yolunda kaldıraç
işlevi görebileceğini kaydetti.
Son durum: TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol
Hareket, Dikilitaş Anıtı önünde yaptıkları
ortak basın açıklamasında siyasi birliktelik
yapma kararlılığı belirttiler.
Selamlıyorum.

Kudret Özersay
Meclis’e bir şey olmak için değil bir
şey yapmak için girdik, Halk yararına
dişe dokunur bir şey yapılamayacak
olmasına rağmen Meclis’te kalır ve
bugünkü durumu sineye çekersek yarın
daha kötüsü karşımıza çıkacak ve o
gün şikayet etme hakkımız olmayacak,
iş işten geçmiş olacak.

RUMUN MALINDA
GANİMETÇİ
DEMAGOJİ
Osman Belin
Biri söylesin bunlara ki 1917 Ekim'i
Rusya’sında yaşamazlar.
Ya 1974 sonrası Kıbrıs’ın ve
yaşayanların şartlarını (sosyal ekonomik - kültürel) zerre kadar
anlamamış bir hayalperest grubudurlar
ya da bu içi boş romantik söylemlerle
kendilerine taban yapmaya çalışan hatta
politikaları çatırdayan CTP’nin tabanına
ortak olmaya çalışan işbirlikçi
fırsatçıdırlar.
Kıbrıs'ın kuzeyinde EMEKÇİ-GÖÇMEN dedikleri YERLEŞİK kesim ve
de YERLİ KIBRISLI EMEKÇİ dedikleri kesimin de en az %70-80 i eski
RUM emekçilerinin malı olup gasp
edilmiş olan evlerde oturur…
Rumların binlerce dönüm bahçelerini
tarlalarını kullanır eker biçer ,
arsalarından arazilerinden faydalanır
alır satar…
HATTA HALA RUMDAN KALAN
ATÖLYEYİ
FABRİKAYI
ÇALIŞTIRANLAR VAR… Bu "
EMEKÇİ" dedikleri kesime , Kıbrıs’ta
herhangi bir çözüm olması durumunda,
RUM emekçilerin mallarından ya
vazgeçmeleri gerekeceğini veya bu
malların değer ve tazmınatlarını ödemek
durumunda kalacaklarını bir söylesinler
da görelim bakalım noluyor bu " emekemekçi temelli Kıbrıs sorunu mücadelesi" ?!!
Bu açıklamayı özellikle "GÖÇMEN
- EMEKÇİ " kardeşlerinin yoğun
yaşadığı Karpaz köyleri, Kuzey Sahil
köyleri gibi yerlerde yapmalarını ve
sonucunu merakla bekliyorum.
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Korkusuz
Hüsnü Mahalli
20
Ocak
2021’de yemin
edip göreve başladıktan kısa bir
süre sonra Başkan Biden, Suudi
Veliaht Muhammed Bin Selman’ı, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu ilan ederek
soruşturma dosyasının içeriğini
kamuoyu ile paylaştı. Dosyanın
içindeki bilgilerin büyük bölümü
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dönemin ABD Başkanı
Trump’a verilmişti.
O tarihten sonra Biden’la Bin
Selman hiç konuşmadı.
Erdoğan da konuşmamıştı ancak cinayet dosyası kapatılınca
Erdoğan atlayıp Cidde’ye gitti
ve Bin Selman’la kucaklaştı.
Şimdi sıra Biden’da.
Ukrayna’da çuvallayan, ekonomisi sarsılan, Avrupa’daki ortakları perişan olan Biden’ın
şimdi Bin Selman’ın parasına,
puluna, petrolüne, gazına ve elbette dinine/mezhebine ihtiyacı
var.
Demokrasi, özgürlük, insan
hakları ve ilkesel tavırlar kimin
umurunda!
Rusya ve Çin’le baş etmenin
başka yolu yok.
15 Temmuz’da Cidde’ye yani
Bin Selman’ın ayağına gidecek
olan Biden bir gün sonra BAE,
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Katar, Mısır, Ürdün ve Irak liderleriyle bir araya gelecek.
Elbette gaz ve petrol öncelikli
konu ancak Biden ve ABD için
daha öncelikli bir konu daha
var o da İsrail’in sonsuza dek
güvenliği.
Biden’ın buluşacağı ülke liderlerine “İsrail ile dost olun ve
hep birlikte İran’a karşı ortak
cephe kurun” diyeceği konuşuluyor.

İlkesiz Biden

13-14 Temmuz’da İsrail’i ziyaret edecek olan Biden Arap
liderlere “İsrail’i İran füzelerinden korumak için ülkelerinizde
Amerikan radar sistemlerine izin
verin” diyecekmiş. Amerikalılar
Kanlı Arap Baharı sonrasında
böyle bir izni Ankara’dan koparmış ve tek amacı İran’ın füze
hareketlenmelerini gözetlemek
olan radarları Malatya-Kürecik’te
kurmuştu.
Biden’ın buluşacağı liderlerin
ülkelerinde Amerikan üsleri var
ama İsrail’i kapsayacak şekilde
görev tanımı yapılması bölgede
yeni tezgahların çevirileceğini
göstermektedir.
Amerikalıların canı çıkar ama
huyları değişmez.
Bildikleri tek bir şey var o da
karanlıkta iş çevirmek.
“Rusya’yı batıralım” derken
kendileri battı ama umurlarında
değil. Yapılan hesaplara göre
Ukrayna savaşından bu yana
ezici çoğunluğu batıda olan dünyanın en zengin 500 iş insanının
serveti 1.4 trilyon dolar eksildi.
Ülkeler bağlamında kayıplar
bunun en az beş katı. Enflasyon
ve hayat pahalılığı batılı ülkelerin
ekonomilerini batırmak üzere.
Hepsinin gözü süzme salak
Arap kral, emir ve şeyhlerinin
gaz, petrol ve parasında.
Bunu anladık da İsrail neyin
nesi!
Türkiye bile İsrail’le “dost ve
müttefik” olmak için can atıyor.
Yazılıp çizilen senaryolara bakılırsa Biden üç yüz beş yüz
milyar dolarla dönebilir. Petrol
ve doğal gazı da alıp Avrupa’ya
taşıdı mı bu iş tamam.
İsrail’i kollama ve İran’ı kuşatma cephesini de kurdu mu
Biden zevkten dört köşe olur.
Olur mu henüz belli değil ama

göbekten ABD’ye bağlı bu ülkelerin liderleri Rusya ve Çin’in
birlikteliğini gözardı edemeyecekleri de bir gerçek.
Üstelik İran’ın çok yakın zamanda atom bombası üretebileceği konuşuluyor.
Ayrıca İran’ın desteklediği ve
çok stratejik konumda bulunan
Suriye, Yemen ve Lübnan bildik
tüm tezgahlara rağmen direniyor
ve batının hesaplarını bozuyor.
Suriye’de Rus hava ve deniz
üsleri var, Lübnan Hizbullah İsrail’in korkulu rüyası ve Yemen
Kızıldeniz’in güney girişi-çıkışını kontrol ediyor.
Bin Selman ve diğerleriyle
barışma çabası konusunda Erdoğan gibi sonuç alamayacağı
konuşulan Biden’ın tek farkı
İsrail’in stratejik müttefiği olması. Yani her şeyi İsrail için
yapması ve İsrail’in ABD’ye
mutlak güvenmesi.
Türkiye’de durum farklı çünkü
hiç kimse Erdoğan’a güvenmiyor. Bölgeye gelecek olan Biden
bölgenin en önemli ülkesi Türkiye’ye uğramıyor.
Beyaz Saray’a yerleştikten
sonra 23 Nisan 2021’de “Yarın
Ermeni soykırımını tanıyacağım”
demek için Erdoğan’ı telefonla
arayan Biden bir çok lideri Beyaz
Saray’da ağırlamasına rağmen
Erdoğan’ı davet etmedi.
Nedeni de çok basit:
Hani şu “Değerli yalnızlık”
dedikleri hikaye.
O da işe yarasaydı Amerikan
askerleri Türkiye’nin kontrolündeki bölgelere operasyon yapıp
IŞİD liderlerini öldürüp bazılarını
(Önceki gün Cerablus’da olduğu
gibi) alıp götüremezdi.
Hem de Amerikan açıklamasına göre PYD/YPG’nin yardımıyla.
Daha ne olsun!

Gardiyanlara keyfi silah kullanma
ve şiddet uygulama yetkisi geliyor
“Merkezi Cezaevi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları)
(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda
görüşülen maddeler arasında,
gardiyanlara daha önce yer
olmayan yetkiler verilmesi insan hakları savunucuları
arasında rahatsızlığa yol açtı.
(Bugün Kıbrıs) - Meclis
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi
dünkü toplantısında, “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı
görüşmeye başladı. Bugün yapılacak
komite toplantısında ise tasarının
madde madde görüşülmesine devam
edilecek.
Daha önce yasada yer almayan
“ateşli silah kullanma yetkisi” önerilen yeni maddelerle gardiyanlara
bu yetkiyi veriyor. Cezaevi binasının
dışında, dış güvenlik şubesinde
görevli gardiyanlar ile iç güvenlik
şubesindeki kulede görevli gardiyanlara verilecek yetki, maddelerle
sınırlandırılsa da kamuoyunda
rahatsızlığa yol açtı.
İlgili madde şöyle:

“Merkezi Cezaevine dıştan
gelebilecek herhangi bir saldırıya
karşı veya firar teşebbüsünde bulunan
bir mahkum ve/veya tutuklunun durdurulabilmesi için firarinin fiilen
veya tehlikeli bir şekilde karşı
koyması durumunda gardiyanların
mükerrer dur emrine uymaması ve
teşebbüsten vazgeçmemesi halinde
dış güvenlik şubesinde görevli
gardiyanlar ile iç güvenlik
şubesindeki kulede görevli gardiyanlar ateşli silah kullanmaya yetkilidir.
İlk atış hedeften uzağa yapılmalıdır.
İkinci atış ise öldürmek maksadı
olmaksızın ayağa yapılır.”
Önerilen yasa tasarında daha önce
olmayan bir diğer yetki ise,

“güvenliği, disiplini, asayişi
ve düzenin devamını sağlamak
amacıyla cezaevine ait jop,
biber gazı, kelepçe ve benzeri
aletler ile orantılı güç kullanma
yetkisine sahiptir” maddesi ile
Cezaevi Müdürü, Cezaevi
Müdür Muavini, Cezaevi Amirleri ve Cezaevi Hizmetleri
Sınıfındaki kamu görevlilerine
verilen “orantılı güç kullanma” yetkisi.
Bu maddeye göre, isyan, firar,
cezaevine içten veya dıştan gelecek
saldırı, görevliye, ziyaretçiye, hükümlüye veya tutukluya veya herhangi
bir cezaevi personeline yapılacak
her türlü saldırı veya cezaevi düzenini
bozucu her türlü eylem hallerinde
gardiyanlar belirtilen aletlerle güç
uygulayabilecek. İnsan hakları
savunucularını harekete geçiren bu
maddelerin, “İçten ve dıştan gelecek
saldırı, cezaevi düzenini bozucu her
türlü eylem” gibi keyfi tabirlerle,
yasada tefsir kısmı olmadan, uygulamaya konması sonucunda işkence
ve kötü muameleye zemin
yaratabileceği yorumları yapıldı.

GÜNLÜK
İŞGALCİ SADECE
‘DEFOL’DAN ANLAR!

CTP’li Fazilet Özdenefe’nin “Biz federal çözümü savunuyoruz lütfen bizim görüşlerimizi de dinleyip kaale alın”
demesi üzerine Sömürge Bakanı Çavuşoğlu’nun “Benim
Cumhurbaşkanım bu Meclise geldiğinde siz Meclise gelmeyip
onu yok saydınız, şimdi de, biz sizi yok sayıyoruz. Biliyorsunuz
ki içinizde PKK’lı vekiller de var” demesi üzerine Doğuş
Derya, Çavuş’a önce ‘koloni şerifi’ dedi, sonra da “Kimsenin
haddine değildir; ne CTP’nin PM kararına, ne geleneğine,
ne de herhangi bir vekiline yönelik iftirada bulunmak. Bunu
çok net söylüyorum. Bizi bunu konuşmak zorunda bırakmayın”
dedi… Konuşun bir zahmet! Elli bin TL maaş çekersiniz,
milyonlarca TL katkı alır partiniz işgal rejiminden… Ankara’dan üst düzey işgalci yönetici gelir. Başkanınız Tufan Erhürman’ın ağzını bıçak açmaz… Devrim Barçın ‘Ne paranı
ne memurunu’ demese ağzını açan yok… Derya da, ‘bizi
konuşmak zorunda bırakmayın’ der… Konuşun, o kadar
maaş alırsınız, en azından Ankara’dan biri gelip hakaret ettiğinde muhalefet taklidi yapıp konuşun… CTP Parti Meclisi
Tufan Erhürman’a rağmen karar aldı, 19 Temmuz 2021’de
Erdoğan geldiğinde meclise girmedi… Buna karşın, ‘‘başka
bir ülkenin Dışişleri Bakanı ‘sizi yok sayıyoruz’ diyemez
diyor Derya… O ‘başka bir ülkenin bakanı’ değildir! Bu
toprakların işgalcisidir… Sizin inkar ettiğiniz işgal gerçeğinin
suratınıza vuran soğuk yüzüdür!.. ‘‘Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, muhatap olmadan temsilcilerini yok sayarak, Kıbrıs’ta
koloni şerifi gibi davran’’dığını söylüyor Derya, Çavuş’un!
Koloni şefi diyorsanız, ‘kardeşlik’ ve ‘diplomatik adap’ beklemeyeceksiniz… DEFOL diyeceksiniz, ondan anlar!
GİZLİ TANIK
8 Haziran'da gözaltına
alınan 20 Kürt gazeteciden
16’sı gazeteci "örgüt üyesi
olmak” iddiasıyla
tutuklandı. Delil ne? Gizli
tanık ifadeleri. Tanıklar hep
“gizli” oluyor terör
suçlamalarında. Oysa bir
tanık gizliyse yok
hükmündedir…
*
KÜFÜRDEN SORUNLU
BAKAN
Erhan Arıklı, “Düşünce ve
ifade özgürlüğüne evet,
hakaret ve küfür
özgürlüğüne hayır” dedi.
Zamanında küfretme
özgürlüğünü tepe tepe
kullanan küfürbazı
ulaştırma bakanı değil
Küfürden Sorunlu Bakan
yapmalıydınız…
*
MAYMUN ÇİÇEĞİ
Maymun çiçeği virüsü ile
ilgili tartışmalar sürüyor. Bir
grup bilim insanı 'ayrımcı'
olduğu gerekçesiyle
maymun çiçeğinin adının
değiştirilmesini istedi.
Dünya Sağlık Örgütü
virüse yeni bir isim arıyor.
*
DANIŞMAN
Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, HP’den ayrılarak
UBP’ye geçen Mesut
Genç‘i saraya danışman
olarak atadı. Böylece özel
danışman sayısı 8’e
yükseldi. Sosyal medyada
fotoğraf paylaşırken
danışmanlarına danışıp
danışmayacağı merak
ediliyor şimdi…

“Tırnak”...
"Su dairesi, karayolları ve posta
çalışmıyorsa, e vardır bir
nedeni… Personel sayısı
yetmedi, gelsin yenileri… Maliye
izin vermezse durdur tüm
hizmetleri… Bak yaşıyoruz
ölümlü bir dünyada…
Beyincikleri fazla zorlama…
Şeftaliyi koy mangala… İki tek
rakıyı atınca yerine gelir kafa…
Ondan sonra şair de olursun, şiir
de yazarsın… İsterse batsın bu
dünya!.."
Reşat AKAR
(Diyalog)
"UBP – YDP – DP “hükümetimsi
yönetiminde”, AKP iktidarının
emirlerini en iyi ben yerine
getiririm yarışları devam ederken,
her geçen gün toplumun bir
başka kesimi yoksulluk
batağında can veriyor.
Meşruluğunu ilk günden yitiren
yönetim, ekonomik ve sosyal
sorunlara çözüm üreterek alım
gücünü yükselteceğine, tek
icraat olarak zam kararları
alıyor.
Günü kurtarmak amacıyla,
maaşlara artış yapılacağı
açıklamaları dillere dolansa da,
özel sektörde çalışanlara,
üreticiye – hayvancıya – küçük
esnafa – dar gelirliye yönelik
hiçbir adım atılmıyor."
Aslı MURAT
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

İZLEM GÜRÇAĞ

Toplumumuzun sevilen
isimlerinden sağlık emekçisi
ve sendikacı Erdinç Selasiye
diyaliz için doktora
ulaşamıyor… Ankara’nın
yeni gözde ‘bakan’larından
İzlem Gürçağ Altuğra,
‘‘sıkılıkla duyduğumuz, ilaç
yok, hastanelerde randevu
yok. Bunu işitmeyeceğiz’’
demişti… KKTC hala TC’nin ‘‘ilaç
ihraç yasaklı ülkeler listesi’’nde, yani
TC’den ilaç ambargosu görüyoruz… Haftada üç diyalize
girmesi gereken emekli sağlık emekçisi bir hasta ise
doktorlara ulaşamıyor… Altuğra, güzel hamaset yapıyor ama
vatan millet morg hamaseti yapıyor… Ölüm vadederek sağlık
bakanlığı yapılmaz!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
İnsanın birlikte eylemek
ve eylenmek için sözleştiği
dostlarının ‘göç’ kararı
alması ne demektir bilir
misiniz?
Öyle derinden öfkelenirim ki…
Aklıma Denktaş’ın sözü

gelir:
-“Gelen de Türk giden de, beğenmeyen
çeksin gitsin”…
Dedi Denktaş, demekle de kalmadı…
Kıbrıslı ülkesini ‘beğenmesin’ diye herşeyi
yaptı, en başta Kıbrıs Lirası’ndan TL’ye
geçiş süreciyle toplumu fakirleştirdi.
Kime söylemişti Denktaş bunu?
1994’te Girne’de bir bakkala girip 4
kişiyi darp eden bir sömürgeci
yerleşimcinin hırsızlık olayından sonra
“KİMLİKLE GİRİŞE HAYIR” eylemi
yapılmıştı.
Darp edilenlerden en hafif yaralı olanın
kafasına 18 dikiş atılmıştı…
En ağır durumda olanın kafatası
çökmüştü, 160+ dikiş ve iki açık beyin
ameliyatı geçirdi…
Denktaş ise bu ortamda çıkıp:
-“Gelen de Türk giden de, beğenmeyen
çeksin gitsin” dedi 1994 Aralık’ında
Gaziler Lokali’nde.
20 Ocak 1989 Cuma günü Bülent
Ecevit Sarayönü Meydanı’nda toplanan
ahaliye yaptığı konuşmada şöyle der:
-‘‘Türkiye’de işsizlik vardır, KKTC’de
işgücü açığı vardır’’…
Bu da Ecevit’in “Gelen de Türk giden
de, beğenmeyen çeksin gitsin” deyiş
şekli…
Bir toprağın üzerinde üretmek, yazmak,
mücadele etmek, eylenmek, eylemek,
kaygılanmak, kavga etmek üzerinde
yaşayan insanlarla mümkündür. Üzerinde
toprağın hafızasını taşıyan insan
yaşamıyorsa, o toprak yerleşimci
sömürgeciliği için arazidir…
Öncelikle yerleşimci sömürgeciliği
katliam yaparak araziyi yerleşime uygun
hale getirir.
Katliamdan ayrı olarak yerleşimci
sömürgeciliği sosyal, siyasal, ekonomik,

KOLONİ ÇAVUŞ’U
kültürel, biyolojik/üreme gibi maddi
yaşam olanaklarını kansız bir şekilde ortadan kaldırarak sizin kendi rızanızla
göç ettiğinizi düşünmenizi sağlayarak
sizi sürgün eder. Etnik olarak arındırdığı
araziye kendi nüfusunu yerleştirir…
Yerleşimci sömürgeciliği hem katliam
yapar hem de maddi yaşam olanaklarını
ortadan kaldırarak sizi göç ettirir.
‘Beğenmeyen çeksin gitsin’ der…
Ardından da, sömürgeci düzeni önce
yasalarla sonra da duvar inşa ederek
ırkçı apartheid rejimi olarak yapılandırır.
Yerleşimci sömürgeciliği kesintisiz bir
döngüdür. Biz yasalarla inşa edilen
aşamayı uzun süredir yaşıyoruz. Yasalar,
protokol/kararnameler, yönetmenlikler
bir süre sonra yerini keyfi yönetime
bırakır.
Yasalara örnek… Kıbrıslı Türklerin
general olamamasının nedeni GKK
kuruluş yasasıdır. Bu rejimin fotoğrafıdır:
Kıbrıslıların “yasa” ile komutan olması
engellendiği için buna “kurumsal ırkçılık”
diyoruz zaten.
Kıbrıs Türk Federe Devleti zamanında
Kıbrıslı Türkleri korumak için kurulan
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na
Kıbrıslılar komutan olamaz. Bu da GKK
kuruluş yasasının 4. maddesinde yazar:
“Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve
kilit personeli TÜRK ASILLI
yurttaşlardan seçilerek atanır”…
Kıbrıslıları 1974’ün “şanlı direniş günleri”nde bile “Türk asıllı” saymadı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti. Bu yüzden GKK
komutanı Türkiyeli olur, ancak 2005’ten
sonra verilen kavgaların sonucunda
yardımcısı Kıbrıslı olabildi. “Komutan
Yardımcılığı” da tören-bayram paşasıdır,
etkisiz ve yetkisizdir.
Emekli Albay Cenk Diler şöyle demişti:
“…Akademi okuyan Kıbrıslıtürk
subaylarının emsallerinden hiçbir eksiği
bulunmamaktadır. O zaman bu insanların
suçları ya da eksiklikleri nedir?”
Bu sorunun cevabı GKK kuruluş
yasasındadır: “Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı ve kilit personeli TÜRK ASILLI yurttaşlardan seçilerek atanır”…

Daha başka cevap istiyorsanız, Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun Ferdi Sabit
Soyer’e “Türklüğünü ispat et” sözünü
ve Türkçü faşistlerin ‘linobambagi’
saplantısını hatırlamanız yeter…
Yasalar, protokol/kararnameler, yönetmenlikler bir süre sonra yerini keyfi
yönetime bırakır. Bunu İsmail Beşikçi
şöyle anlatır:
‘‘1990’da kararnamelerden söz ediliyordu. ‘Sömürgeler kararnamelerle
yönetilir’ diyorduk. Şimdi, sömürge yönetimi, yasa, tüzük, kararname… hiçbir
mevzuata kayıtlı değildir, hiçbir mevzuata
bağlı değildir. Tam anlamıyla keyfi bir
yönetim egemendir.’’
Mevlüt Çavuşoğlu, Lapta’da yerleşimci
nüfus ile buluştuğu toplantıda; bir senedir
Kıbrıs’ta olan ama oturma izni ile oturmaktan şikayetçi olan yerleşimci kadına
şöyle dedi:
-‘‘TC'den gelen ve yerleşenlere, elbette
yasal çerçevede, haklarının verilmesi
gerekiyor. Sonuçta KKTC'nin de kanunları
var.
Ama oturumla ilgili yönetmelikler var
ve bunlar kolayca değişebilir… Bizim
büyük hedeflerimiz var. Böyle küçük
şeylere takılıp kalmayacağız. İçişleri
bakanımız da zaten burada, kendisine
söz verelim’’…
İsmail Beşikçi, ‘Tam anlamıyla keyfi
bir yönetim egemendir’ diyordu
‘sömürgede’…
-‘‘Sonuçta KKTC'nin de kanunları var.
Ama oturumla ilgili yönetmelikler var
ve bunlar kolayca değişebilir’’ diyor
Çavuş!
Çavuşoğlu’nun CTP’de terörist vekiller
olduğunu söylemesi ve CTP’yi yok
sayıyoruz, kaale almıyoruz, muhatabımız
değilsiniz demesi üzerine; Kıbrıs’ta yarım
asırlık askeri işgali inkâr eden Doğuş
Derya bile doğru bir tanım kullandı.
Çavuşoğlu’na ‘KOLONİ ŞERİFİ’ dedi.
‘Koloni’ demek ‘yeni yerleşilen bölge’
demektir. Yerleşimci sömürgeciliğinin
yapı taşıdır. TC’li yerleşimcilere KKTC
vatandaşlığı vadeden Çavuş da ‘koloni
şerifi’dir…

Elektriğe 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında zam
Yenidüzen - Kıb-Tek Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit,
önümüzdeki
ay
elektrik
fiyatlarında kilovat başına 56.58
kuruş ile 57 kuruş arasında zam
yapılacağını açıkladı.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu
Başkanı
Hasan Akyiğit,
önümüzdeki
ay
elektrik
fiyatlarında kilovat başına 56.58
kuruş ile 57 kuruş arasında zam
yapılacağını açıkladı.
Akyiğit, “Bu konuda Bakanlar
Kurulu’nun kararı var. Her iki
ayda bir Kıb-Tek’in maliyeti hesaplanır.
Üretim maliyetlerinde düşüş de olsa, yükselme de olsa bu durum faturalara yansıyacak.
2 ayda bir bunu yapmak zorundayız. Şu
anda elektrik maliyetlerimiz 3.25 TL
civarında. Satış fiyatlarımız ise 2.70 TL.
Kilovat başı 56.58 kuruş ile 57 kuruş arasında
zam yapılacak” şeklinde konuştu.
Akyiğit bu açıklamayı BRT’de yaptı.
“AKSA 148 megavat güçten, 100
megavat çalıştırabiliyor”
“Kıb-Tek’e ait 120 megavat santral var.
1994’te kuruldular. Santrallerden 120 megavat yerine 105-110 megavat arası üretim
alınabiliyor. Herhangi bir arızaları yok.

megavata çıkacaktır. Şu anda bir
açık vardır. Santraller açığı gidermede ilaç gibi gelecek. Bu
yaz
elektrik
sıkıntısı
yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

Teknecik’te 8 dizel jeneratör var. 1’i arızalı.
Bu arıza tamirinin yaza yetişeceğini
düşünmem. 7 dizel jeneratör 119 megavat
üretim yapıyor. Ülkemizde özel şirket AKSA,
toplamda 148 megavat kurulu güçten 100
megavata çalıştırabiliyor. Bugün itibariyle
AKSA’da dahil 325 megavat üretim var.”
“Temmuz’da elektrik ihtiyacı 360
megavata çıkacak”
“1 haftadır gündüz 225 megavat civarında
seyreden elektrik ihtiyacı saat 20.00’den
sonra gece en yüksek seviyeye çıkıyor, 235240 megavata kadar çıkıyor. Şu anda sıkıtı
yok. Temmuz ayı başında sıcakların artmasını
bekliyoruz. Geçmiş yılların da ihtiyacına
bakıldığında, Temmuz’da ihtiyacımız 360

Elektrik kesintileri…
“Son bir haftadır elektrik kesintisi yapılmıyor. Olan kesintiler
de basın yoluyla duyuruyoruz.
Kesintiler, çalışma ve bakımdan
dolayı yapılıyor. Üretim
yetersizliğinden bir haftadır kesinti yapılmıyor.”
“650-700 ton civarında yakıt
tüketiliyor”
“Bugünlerde günlük 650-700 ton civarında
yakıt tüketiliyor. Teknecik’te 3 adet 20 ton
kapasite yakıt tankı var. 12 bin tondan
büyük gemiler yaklaşamıyor.”
Sayaç sıkıntısı…
“Elektrik Kurumu’nda uzun süredir sayaç
yok. Bu konuda hem üzgün hem de
rahatsızım. Dün itibariyle 3 faz sayaçlar
ambara girdi. Tek faz sayaçlarla ilgili
sorunları çözdük. 5 bin adet tek faz sayaç
siparişi verdik. En hızlı yolla bu sayaçlar
Kıb-Tek’e nasıl gelir bu sorunu çözeceğiz.”

Sosyal Medya
Mine Atlı

YETER Kİ
İRADE OLSUN
Babamı küçük yaşta kaybetmiş,
anneleri evde dikiş diken biri özel
gereksinimli
3
çocuğun
ortancasıyım.
Londra'da göç nüfusunun
ağırlıklı olduğu ilk okul, orta okul
ve liseye gittim.
Orta okulumda İngilizceyi ana
dili gibi konuşabilen çok az
kişiydik.
İlk okula bazen yürüyerek orta
okul ve liseye de genelde otobüsle
giderdik.
Kırtasiye alışverişimiz yılda bir
kez bir kalemliği dolduracak
şekilde geçerdi.
Sınıfımda çeşitli geçmişlerden
ve sınıflardan kişiler vardı. Ancak
üniformalarımızla kapıdan içeri
girdiğimizde eşittik.
Okul saat 9'da başlar 3.15'de
biterdi. Ancak 4'e kadar okulda
kalma şansımız vardı.
Öğlenleri dar gelirli ailelerin
çocukları
ücretleri
devlet
tarafından karşılanan sıcak yemek
yerdi.
Dar gelirli sayılmayanların ise
iki seçeneği vardı, aylık sıcak
yemek ücreti ödemek veya beslenme çantası göndermek.
Beslenme çantasıyla gelen
çocuklar daha erken oturur tenefüse erken çıkardı diye hepimiz
onlara özenirdik. Onlar ayrı, sıcak
yemek yiyenler ayrı otururdu.
Kolej ve üniversitelerim özel
sınav girişliydi. Ülkenin hatta
üniversitede dünyanın en zengin
gençleriyle aynı sıralarda yer
aldım.
Okul hayatım boyunca tek bir
özel derse bile gitmedim.
İlk üniversitemden 1'st class,
ikinci üniversitemden 2.1 derece
ile mezun oldum.
Dar gelirli bir ailenin çocuğu
olarak fırsatlarım eşit miydi?
Değildi.
Fırsat eşitliği kuramı bazen romantik bir efsaneden ibaret.
Ancak İngiltere'nin eğitim sisteminde bir fırsat vardı.
Zor da olsa, eşit de olmasa dar
gelirli göçmen bir çocuk eğitimde
başarı sağlayabilir.
Bugün ülkemizdeki özel okul
ücretlerine
baktığımda
çocuklarımızın arasındaki sadece
eğitimsel değil kültürel uçurumun
git gide büyüyeceğini görmek
mümkün.
Özel okul bir çok aile için lüks
değil ihtiyaçtır. Sebebi de okulların
öğleden
sonra
faaliyetler
sunmamasıdır.
Üniversitelerle sivil toplum
örgütleriyle kolayca sağlanacak
öğleden sonra programlarla
çözülebilecek bir sorun.
Yeter ki irade olsun.
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Yıllardan beri çözüm
olarak bize sunulan formül; ‘BM çerçevesinde,
iki toplumlu, iki bölgeli,
siyasal eşitliğe dayalı federal Kıbrıs oldu!
Biz Kıbrıs Sosyalist
Partisi olarak böyle bir çözüme karşı
değiliz. Çünkü böyle bir çözüm, savaş
veya ateşkes ortamından hiç kuşkusuz
daha iyidir.
Ama 54 yıldır iki toplum ‘lideri’ federal bir çözümü konuşmuyor. Ne de
BM ve ona önderlik eden güçlerin
böyle bir kaygısı var!
Tam tersine Kıbrıs'ın taksimi için
NATO
çerçevesinde
çalışma
yapılmaktadır. K. Rum ve K. Türk liderlikleri de NATO’nun, Anglo Amerikan
emperyalizminin işbirlikçileri olarak,
barış ve federal çözüm peşinde değil,
‘Taksim’in, bu mümkün olmadığı sürece
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KIBRIS HALKI ERGEÇ
KAZANACAKTIR!
de defacto durumun güçlendirilmesi
için çaba göstermektedirler.
Adamızı adım adım taksime götürüyorlar.
Türkiye 1958’den beri Kıbrıs'ın
kuzeyini ilhak etmeye çalışıyor. İngiltere,
Yunanistan ve Kıbrıs'ın yerli burjuvaları
da bu sürece destek oluyorlar.
Ülkemizin ‘sol’ guçleri bu planlara
karşı çıkmalı ve güç birliği içinde mücadele etmelidir. Fakat “güç birliği yapmak icin aramızdaki ‘nüans’ farklarını
gözardı
etmeli,
bir
tarafa
bırakmalıyız”deniyor bize! Bu doğru
değildir!
Aramızdaki farklılıklarımıza rağmen
ve onlarla birlikte güçbirliği yapabilmeliyiz.
Bizim için güçbirliği emperyalizme
karşı mücadele temelinde olmalıdır.
Anti-emperyalist olmalıdır.
Hem sol’um deyip, Kıbrıslı Türklerin

toplumsal varlığı tehdit altındadır diyen,
ve hem de “Türkiye Kıbrıs'ta işgalci
diyenlerle
güçbirliği
değildir”
yapamayız!
Son 30 yılda yaşanan demografik ve
coğrafik değişiklikler Taksim’i
kalıcılaştırmaya yöneliktir.
Biz BM, AB ve NATO çerçevesinde
çizilen planların hüsran ile bitmeye devam edeceğini öngörüyoruz!
Çözüm BM, AB, NATO, Türkiye,
Yunanistan ve İngiltere'ye rağmen K.
Rum ve K. Türk emekçilerinin, garantör
ve komşu ülkelerin işçi sınıfları ile enternasyonal dayanışma içinde yürüteceği
‘barış içinde, birleşik bir ülke ve birleşik
bir halk’ mücadelesiyle mümkün
olacaktır.
Emperyalizmi ancak böyle yenebiliriz
ve yeneceğiz.
Kıbrıs halkı bu mücadeleyi ergeç
kazanacaktır!

Mahmut Anayasa: Organize bir yıldırma ve
toplumun sesinin kısılması girişimi!
Özgür gazete - Özgür Gazete
yazarlarından Mahmut Anayasa, “Mandıra
Times” mizah köşesinde yazdığı bir
yazısına Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan tarafından 50 bin TL’lik
dava açılması hakkında Kıbrıs Haber
Ajansı‘na (CNA) konuştu
Anayasa’nın CNA’ya verdiği mülakat
şöyle;
“Kıbrıslı Türk entelektüel Mahmut
Anayasa KHA’ya konuştu: “Kıbrıslı
Türkler organize bir yıldırma
kampanyasıyla karşı karşıya”
Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) konuşan
Kıbrıslı Türk entelektüel Mahmut Anayasa
Kıbrıs Türk toplumunun organize bir
yıldırma ve toplumun sesinin kısılması
girişimiyle karşı karşıya olduğu görüşünü
öne çıkardı. Kıbrıslı Türk köşe yazarı,
mizahi bir makale vesilesiyle, işgal
altındaki topraklarda başlayan yeni “dava”
hakkındaki görüşünü KHA ile paylaştı.
“Polis”, Mahmut Anayasa’nın tartışmalı
bir makalesinin “hakaret” unsuru taşıdığı
iddiasıyla Kıbrıslı Türk entelektüel ve
Kıbrıs Türk muhalif haber sitesi “Özgür
Gazete” hakkında “dava” süreci başlattı.
Mahmut Anayasa ve “Özgür Gazete”
Kıbrıs Türk toplumunda Kıbrıs’ın yeniden
birleşmesi vizyonuna ve iki toplumlu,
iki bölgeli federal çözüme verdikleri
destekle tanınıyorlar.
“Mizahî bir metin için yapılan
‘dava’ ironiktir”
Mahmut Anayasa değerlendirmesi
çerçevesinde, “Uzun yıllardır köşe yazıları
ve mizahi metinler yazıyorum. Bir köşe
yazısı için ‘dava’ açılmasını anlayabilirim.

Ancak, mizahî bir metin için yapılan
‘dava’ ironiktir. Dahası, söz konusu
metinde yargılamaya yol açabilecek herhangi bir delil de bulunmamaktadır” yorumunda bulunuyor.
Anayasa’nın Özgür Gazete’deki
mizah köşesinin görseli
Açıklamasının devamında Mahmut
Anayasa dikkatine yeni ‘davanın’
zamanlamasına odaklandırıp “Zamanlama
önemli. ‘Dava’, Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinden ve
Kıbrıslı Türk gazetecilerin ifade
özgürlüğünü savunmak için seferber
olmasından kısa bir süre sonra bize tebliğ
edildi” bilgisini paylaşıyor.
“Kıbrıslı Türklerin geleceğine dair
karamsarlık mesajı”
Mahmut Anayasa, Kıbrıs Türk
toplumunda demokratik olmayan
uygulamaların damgasını vurduğu yeni

dönemi, önceki dönemlerle, örneğin Rauf
Denktaş’ın liderlik yıllarıyla nasıl
karşılaştırıyor?
Kıbrıslı Türk aydın, KHA’nın bu
sorusuna cevaben şunları belirtiyor: “Uzun
yıllar Afrika’da köşe yazıları yazdım.
Eski dönemde ‘Güvenlik kuvvetleri (işgal
ordusu)’ halkı ordudan soğuttuğum
gerekçesiyle hakkımda ‘dava’ açtı. Ancak,
bu dava daha sonra geri çekildi. Kıbrıslı
Rum milletvekillerinin Avrupa Parlamentosu’na müdahalesinin bunda rol
oynadığını varsayıyorum. Denktaş’ın
mizah anlayışı vardı ve bu tür konularla
ilgilenmezdi. 1970’lerin sonunda Kıbrıslı
Türk köşe yazarı Arif Tahsin’in hapis
cezasına çarptırıldığını hatırlıyorum. Ancak
Tahsin, parlamento tarafından kendisine
tanınan bir afla özgür kaldı. Her halükârda,
eski zamanlarda merkezinde ifade
özgürlüğü olan ‘davalar’ hatırlamıyorum”
“Son derece karanlık bir döneme
girdik. Son dönemdeki gelişmeler
tesadüfi değildir”
Mahmut
Anayasa,
sözlerini
sonlandırırken şu mesajları veriyor:
“Son derece karanlık bir döneme girdik.
Son dönemdeki gelişmeler tesadüfi
değildir. Kıbrıs Türk toplumunu susturma
kampanyasının bir merkez tarafından
yürütüldüğü izlenimine sahibim. Şu anda
sosyal medyayı da içeren ve ifade
özgürlüğünü kısıtlayan bir ‘yasa’
tasarısının tartışılıyor olması tesadüf değil.
Yeni dönemde Kıbrıslı Türkler üzerindeki
baskının yoğunlaşacağına inanıyorum.
Bu gelişme Türkiye’deki seçimlerle ilgili
olabilir” 16-06-2022 – KHA – Nikolaos
Stelya

Miçotakis: Güçlü Yunanistan güçlü
Kıbrıs güçlü Helenizm’dir

Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü
Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis’le görüşmesi sırasında Türkiye’nin tavrıyla
ilgili “kararlılık ve soğukkanlılık” mesajı veren Miçotakis, “Güçlü Yunanistan, güçlü
Kıbrıs güçlü Helenizm’dir. Zannederim bu, her iki vatanımız için de bir mirastır” dedi.
Miçotakis, Yunanistan’da yaşanan büyük yangında Rum yönetiminin verdiği desteğe
karşılık jest olarak, üç resmî uçağından birini, gövdesine Güney Kıbrıs’ın arması eklenerek,
Rum Yönetimi Başkanı ve diğer resmî şahsiyetlerin resmî yurt dışı seyahatlerinde
kullanmaları için Güney Kıbrıs’a hibe edeceklerini açıkladı.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

AKLIMIZLA DALGA
GEÇİYORLAR!

TC Dışişleri Bakanı geldi, bir güzel
ayar çekti, bir güzel haşladı, emirleri
sıraladı ve geri döndü!
İşgal ettiği bir ülkenin yarısına gelip de
sömürgeci gibi, sömürge bakanı gibi
davranmıyacağını bekleyenleriniz mi vardı?
Elbette istediğini söyleyecek, azarlayacak,
kulakları çekecek, Kıbrıs'ın bu yarısında
ilk defa mı görüyorsunuz, ilk defa mı
karşılaşıyorsunuz
bu
hareketlerle?
Kıbrısın kuzeyini onlar
idare etmiyor mu, Kıbrıs'ın
kuzeyinde oynanan tiyatro
da rol alanlar bizler değil
miyiz, hükümet, devlet
işlerine
kendilerini
kaptıranlar burda yaşamıyor mu?
Sömürge bakanı gibi davranmak çok
normal, karşısında elleriniz bağlı, emir ve
talimatlar beklerken azar da, bekleyeceksiniz, haşlamada!
Lapta'da burda yerleşmiş TC'lilere, gayet
saygılı, babacan ve yardımsever bir şekilde
konuşan, her türlü dertleriyle uğraşma
sözü veren TC Dışişleri Bakanı, sıra bizim
kuklalara gelince açtı ağzını yumdu gözünü!
Hem de kimlere biliyor musunuz, her
ikide bir Türkiye'siz olmaz, Türkiye'nin
de önünü açacağız, et ve tırnak gibiyiz,
işgal lafını ağzına almayan, bize Türkiye'nin
işgalci olduğunu söyletemezsiniz, işgal
sözünü edenlere de Türkiye'nin avukatı
gibi hemen anında cevap veren CTP'cileri!
Ne demiş sömürge bakanı, içinizde terör
örgütü PKK'lılar var, kimler olduğunu
öğrenmek isterseniz de TC elçiliğine gidin
sorun!
Böylece CTP'den ırın kırın açıklamalar
başladı, Doğuş Derya ne diyor,
''Egemenliğimize saldırı var''!
Hangi egemenliğimize Derya Hanım?
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki egemenliğimize
mi yoksa KKTC'nin egemenliğine mi?
Bildiğimiz
48
yıldır
Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin egemenliği saldırı altında,
ama siz KKTC denen tanınmamış bir
yapının egemenliğinden bahsediyorsanız
size sadece gülerler, kusura bakmayın!
Asım Akansoy da konuşuyor, ne diyor,
''Alt yönetim miyiz, değil miyiz?'' Bunu
soracak hale geldiyseniz, bunca yıldır
acaba uzayda mı yaşadınız diye soru sorarlarsa sakın kızmayın!
Bizim işgal denilince milli duyguları
çoşan muhalefet liderimiz, Ankara Avukatı
Tufan Erhürman TC Dışişleri Bakanının
terorist ve PKK sözlerini duymamış gibi
yapıp, cevap veremiyor, konuşamıyor...
Elbette çok normal, Ankara'da okumuş,
oranın kültürüyle büyümüş Tufan beyin
anasına cevap verip, saygısızlık yapacak
hali yok elbette, konu hakkında kadın
örgütüne açıklama yaptırıyor, kendisi de
özel okullar çok pahalıymış, onlar için
açıklama yapıyor.
Eleştirince de bize ne diyorlar biliyor
musunuz, CTP kadın örgütü açıklama
yaptı, niye cinsiyet ayırımı yapıyorsunuz
diye soruyorlar!
Ne alaka anlayamadım, açıkçası artık
aklımızla dalga geçmeyi günü birlik siyaset
yapma sanatı haline getirmişler!
Sendikalar derseniz bir alem KTOEÖS
öneriler sunuyor, iki ayda bir HP verilsin,
asgari ücret alanların maaşları yükselsin,
vergiler toplansın, ihtiyacı olanlara kredi
verilsin!
Yani KTOEÖS'nın bu istekleri yerine
getirilirse, herşey düzelecek, işgal bitecek,
çözüm olacak, Kıbrıs birleşecek,
rehineliğimiz, tutsaklığımız bitecek!
Son hallerimiz böyle beyler,
hanımefendiler, tek çıkış yolumuz var
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmak,
yarından tezi yok, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne
dönüş hareketi altında örgütlenmemiz
gerek... Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki
haklarımıza sahip çıkarak, ancak Kıbrıs
Cumhuriyeti egemenliği altında egemen
olabiliriz, özgür olabiliriz!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

FERMAN
PADİŞAHINSA
MESARYA
BİZİMDİR
KISACA...
İLAÇ AMBARGOSU

İzlem Gürçağ, “Hastalar eczaneye
gittiklerinde, ilaç yoktur cümlelerini
duymak istemiyorum. İlaç yoksa
sağlık nasıl olacak? Hastanelerdeki
alt yapıların güçlendirilmesi,
randevuların ötelenmemesi…
Bunları sıklıkla duyuyoruz. İlaç yok,
randevu yok… Bunları iyileştirmek
öncelikli hedefimiz” demişti. Diyaliz
hastası doktora ulaşamıyor!
Eczacılar Birliği Başkanı, TC’nin
Kıbrıs’ın kuzeyine ilaç ihracı
yasağına devam ettiğini söylüyor…

Bizim Mandra
Ve Kıb-Tek'in AKSA'ya
olan 1 milyar 46 milyon TL
tutarındaki borcunun
devlet borcu olarak
devralınması için
düğmeye basılarak gerekli
yasa önerisi hazırlanır.
KKTC tarihinin en yakıcı
geçim sınkıntısını yaşayan
vatandaşlar AKSA'dan
devlete yüklenecek olan
bu borcun aslında halkın
sırtına yükleneceğini
belirtirken, sokaktaki
adam "Öderiz be, ne
çıkar, vatan sağolsun!"
diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
BM Mülteci Yüksek
Komiserliği’nin raporuna
göre, 2021 sonu itibarıyla
dünyada yerlerinden edilen
kişi sayısı 89,3 milyon.
Dünyada en fazla sayıda
mülteci Türkiye’de…

“Erdoğan, Tel Rifat ve Menbiç için Rusya’dan
izin çıkmadığı için mi sessizleşti?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Tel
Rifat ve Menbiç’e yönelik bir operasyon için
“eli kulağında” diyor, hazırlık yapması için
Milli Savunma Bakanlığı’na talimat verdiğini
söylüyordu. Başdanışmanı İbrahim Kalın da
“Böyle bir operasyon için kimseden izin almaya ihtiyacımız yok” diyordu. Ancak Erdoğan Suriye’den bahsetmez oldu ve bütün
ağırlığı Yunanistan ile gerilimi artırmaya ve
İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini engellemeye verdi.
Washington’ın böyle bir operasyona yönelik
tutumu netti. Başından beri Ankara’nın harekatının IŞİD’le mücadeleye sekte vuracağını
vurguladı. Burada gözler daha çok o bölgeyi
kontrol eden Rusya’daydı. Genel beklenti,
Rusya’nın Boğazlar ve İsveç ve Finlandiya’nın
NATO üyeliğini engellemedeki rolü nedeniyle
Erdoğan’a taviz vermek zorunda olduğu savunuluyordu.
Esad, Türkiye’nin bu iki bölgeye girmesine
karşı olduklarını ve ülkelerini savunacaklarını
söyledi ama bunu daha önce de söylemiş
ancak parmağını kımıldatmamıştı. Bu kez
hem Suriye hem Rusya Türkiye tehdidi altındaki bölgeye takviye güç sevk etti, orada
tatbikat gerçekleştirdi.
Rusya, her türlü yeni Türk operasyonuna
karşı olduğunu defalarca dile getirdi. Rusya’nın
Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev,
"Bir Türk askeri operasyonunun akılsızca bir
hareket olacağına inanıyoruz" dedi.
Rusya adına konuşan tüm yetkililer, böyle
bir operasyona yeşil ışık yakmadıklarını vurguladılar. Rojava yönetimi, Ankara’nın tehdidinin ardından Suriye rejimi ile daha yakın

VİRGÜL

APTAL AŞIK
Çavuşoğlu’nun ‘‘içinizde PKK’lı vekiller de var’’
demesi üzerine, CTP’li Barçın, “Kim olduğunu
bize de söyleyin” deyince, Çavuşoğlu “TC
Elçiliğine sorarsanız kim olduğunu öğrenebilir
ve fotoğraflarını da görebilirsiniz” dedi… CTP’li eski
vekil Okan Dağlı’nın KARA LİSTE dolayısıyla
Türkiye’ye girişi yasaklanınca Bu Memleket Bizim
Platformu bir eylem yapıp ‘‘Bizim TC Devleti ile
hiçbir sorunumuz yok’’ demişti... Bir eylem daha
yapıp, ‘‘Biz işgalcimize aşığız’’ desin platform bu
defa… Aşkınız arttıkça Ankara daha çok aşağılıyor!

KARDEŞ
DEĞİLİZ, İLAÇ
AMBARGOSU
VAR!

‘‘TC’den KKTC’ye ihracat
yasağı demek Suriye’den
farkımız yok demektir. İki
kardeş ülke isek eğer, bu
ihracat yasağı olmamalı…’’
Umut Öksüz
(Eczacılar Birliği Başkanı)

bir ilişki içine girdi. Türkiye’nin girdiği yerlerde kalıcı olduğunu gösteren bir anlayış
içinde hareket etmesi, Ankara’ya kaybedilen
her alanın tamamen gitmesi anlamına geliyor.
Türkiye’nin operasyonuna sadece ABD ve
Rusya değil, Arap Birliği ülkeleri de karşı ve
her fırsatta Ankara’nın Arap ülkelerindeki
yayılmacılığını şiddetle kınamayı ihmal etmiyorlar.
Erdoğan’ın böyle bir operasyonu davulzurna ile ilan etmiş olması, kimin ne tepki
vereceğini görmek için olduğu kadar, içeride
gündemi değiştirme, Kürtleri daha da baskı
altına alma ve muhalefeti parçalama amacı
taşıyor da olabilir. Ancak harekatı arka plana
atmış olması, Moskova’ya rağmen adım atamayacağının bir göstergesi.
Putin için Erdoğan ile ilişkiler çok önemli
ancak Suriye’deki üslerini ve varlığını tehlikeye atacak gelişmeleri önlemek de önemli.
Henri Barkey’in vurguladığı üzere Erdoğan,
Biden’ın dikkatini çekmek için elinden gelen
her şeyi yapıyor olabilir. Belki de tek amacı
Madrid’de başbaşa bir görüşme veya Beyaz
Ev’de ağırlanma. İçeride kullanabileceği
böyle bir fotoğrafa ihtiyacı var. Biden’ın Erdoğan’a böyle bir taviz vermesi için şu an
somut bir neden görünmüyor.
Bu tabloda Erdoğan’ın sadece tehdit savurmakla yetindiği ve sözlerini eyleme çeviremeyeceği algısı ağır basıyor.
(Bu yazı Ergun Babahan’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Erdoğan, Tel Rifat ve Menbiç
için Rusya’dan izin çıkmadığı için mi sessizleşti” başlıklı yazısından kısaltılmıştır)

TARİH 18 Kasım 2021
Türkiye’deki
bütçe
görüşmeleri
sırasında CHP’li Utku Çakırözer’in
sorusuna verdiği yanıtta Mevlüt
Çavuşoğlu, “ülkeye girecek yabancılara
ilişkin alınan kararlar her devletin kendi
egemenlik yetkisindedir” dedi…

Gözden kaçmayanlar...

PLATONİK AŞK
Doğuş Derya, Çavuşoğlu’nun tavrı
“bizim bütün demokratik adabımızın,
kurmaya
çalıştığımız
kardeşlik
ilişkisinin ve iki ülke arasında olması
gereken diplomatik ilişki biçiminin
hilafına bir durumdur” dedi… İki ülke
dediği KKTC ve TC… Diplomatik ilişki
dediği işgalci TC’nin sömürgeci
bakanının içtima alması… Kardeşlik
dediği, Kıbrıs’ta barış isteyenlere
‘gaflet ve ihanet içerisindeki tipler’ diye
hakaret
eden
Çavuşoğlu’yla
kucaklaşma… Amma platonik işgalci
aşkınız varmış, sizi kaale almıyoruz
dedikçe, kucaklamaya çalışıyorsunuz!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Türkiye’de bazı
gazeteciler, protokolü
‘ilhak’ olarak
yorumluyor…”
Ürün Solyalı (CTP)

Karikatür: Rainer Hachfeld
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NASIL ANLATMALI
Kesin dönüş yapalı yedinci yıla giriyorum.
Memlekette olmak başkadır.
Dünya ülkelerine özlem duyanlara bir
diyeceğim var.
Oraları büyük.
Oralarda daha fazla kazanç var.
Ama sen kendi yerinde değilsen, hafifsin,
güçsüzsün, haliyle eksiksin.
Bir yanın boş kalır.
Her an özlemini duyduğun ülkenin sendeki
yokluğunu yaşarsın buruk.
Bu ayrılık, duygusalsan,
sanatçıysan eğer, sana şiirler,
romanlar yazdırır.
Ama o kadar.
Duygusallığın hiç yoksa,
sadece kazandığın parayı sayıp, bankadaki birikiminle
mutlu olduğunu sanırsın.
Dönmeli o yüzden veya gitmek için hiç
niyetlenmemeli.
Kötü de olsa iyi de kalmalı yerinde.
Mecburen ayrılmış olduk Baf’tan.
Geriye dönüp baktığım o gün içimden
bir fırtına koptu.
“Nereye?” diye sordu.
Nereye olabilir ki.
Kuzeye ama tekrar dönmek üzere geçici
gidiyorum, dedim.
Orada var olan her karış toprak, her taş,
her ot, her ne varsa.
Senden bir parçadır ve ayrı kaldıkça yarımsın.
Gezmeye veya kumara gelen bir “turist”
sordu...
Mağusa’da gördüğüm kadarı ile hiç gelişme yok...
Neden?
Yedi yıla giriyorum ki kesin dönüş yaptım.
Mağusa’dayım...
Her geçtiğimde o kale içinden...
Her durduğumda eski evlerin, duvarların,
yapıların önünde.
İlk defa görmüş gibi heyecanlanırım hala.
Ve her gün yeni bir gün başlar.
Her şey sıfırdan yaşanır.
Gelişme derken ne demek?
Sordum kadına.
Beton mu istersin İstanbul gibi?
Yaptığının yanlış olduğunu anlamış olmalı,
düzeltti.
Hayır, eski evlere bakım yapılmıyor.
Sordum tekrar...
Burada, yani tanınmayan bu KKTC de
kaç tür tapu var?
Anlamadı ki.
Anlattım.
Üç tür.
Birincisi gerçek tapu, yani Türk malı
olan tapu.
Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin verdiği
tapudur ve yasaldır.
En değerli tapu o.
Diğeri, güneyden gelmek zorunda kalanların mallarına karşı aldılkları eşdeğer
tapusu.
Bir diğeri de senin memleketinden gelenlere “tahsis” diye dağıtılan tahsis tapusu.
O anylayamadı elbette.
Ama ben bilirim ki yakında döneceksiniz
diye getirildiğimiz bu yerlerde hala elde
tuttukları mallara kendilerinin diye bakmayanlar var.
Çözüm o yüzden hemen şimdi.
Bir daha baktı kadın.
Nasıl anlatılmalı ki kendi yerinde değilsen
eğretisin.
Anlatılmaz.
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EL-SEN Başkanı Özkıraç:

Tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve şaibesiz
ihaleye çıkılmasını destekliyoruz
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (EL-SEN) son günlerde akaryakıt alımıyla ilgili yapılan
tartışmaları ibretle ve hayretle izlediğini
bildirdi.
EL-SEN Başkanı Kubilây Özkıraç
EL-SEN’in yıllardır bu konudaki
görüşlerini kamuoyu ile paylaştığını,
sadece yakıt alımları ile ilgili değil, tüm
alımlarda şeffaf, düzgün ve şaibesiz ihaleye çıkılmasını desteklediklerini belirtti.
“Ancak mevcut İhale Yasası ile bu

ihalelerin düzgün ve şaibesiz
gerçekleşmesi mümkün değildir.”
ifadelerini kullanan Özkıraç, Merkezi
İhale Komisyonu Başkanlığında var olan
yapının her türlü usulsüzlüğe açık
olduğunu iddia ederek, bir ihale sürecinin
üç-dört ay sürmesinin düşündürücü
olduğunu savundu.
Özkıraç, bu nedenle ilgili ihale
yasasının tekrardan gözden geçirilerek
şeffaf, açık ve düzgün bir şekilde her
alımda kesin uluslararası ihaleye
çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.

Ebeler ve Hemşireler Sendikası ek mesai
konusunda eylem uyarısında bulundu
Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler
Sendikası, sağlık çalışanlarının 6 aylık
ek mesai alacağının bulunduğuna dikkat
çekerek eylem uyarısında bulundu.
Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen,
yasaların ek çalışma ve nöbet ödeneklerinin en geç bir ay içinde ödenmesini
emrettiğini ancak kamu sağlık
çalışanlarının ek mesai ödemelerinin altı
ay geriden geldiğini belirtti.
Özgöçmen, “Buda yetmezmiş gibi ek
mesai hesaplamaları yapılmış, bütçede

kaynağı ayrılmış olmasına karşın hiçbir
açıklama ve mazeret göstermeden ocak
ayı ek mesaisi ödenmemiştir” dedi.
Yasanın uygulanması çağrısında bulunan Özgöçmen, “Aksi takdirde bizleri
eylem ve greve zorlamak durumunda
bırakacaksınız. En geç pazartesi gününe
kadar aklıselim bir açıklama yapılmaması
ve bizler ile irtibata geçilmemesi halinde
gereken yapılacaktır. Doğabilecek
olayların durumun sorumlusu bizler
olmayacağız” dedi.

Çiftçilerden eylem uyarısı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı
Mehmet Nizam, ek bütçede çiftçi için
ayrılan payın yetersiz olduğunu belirterek,
bütçe konusunda düzenleme yapılmazsa
eylem yapacakları uyarısında bulundu.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz’la yaptığı görüşme sonrasında
basın toplantısı düzenledi.
Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet
Nizam, ek bütçede çiftçi için yer alan
payı kabul etmeyeceklerini kaydederek,
çiftçinin yaşadığı mağduriyetten
tüketicinin de etkileneceğini söyledi.

Mazot fiyatlarına değinen Nizam,
“Dünyada bir hububat savaşı varken
bizim memleketimiz bunu görmezden
geliyor. Çiftçi için ayrılan mazot fiyatı
kabul edilemez” dedi.
Bir çiftçi politikası yaratarak üretimi
daha ileri taşımak istediklerini vurgulayan
Nizam, yöneticilerin üretimi görmezden
geldiğini iddia etti.
Çiftçilere verilecek desteğe yapılan
artışın yetersiz olduğunu savunan Nizam,
artışın yüzde 15’inin tarım sigortasına
kesildiğini ve bu şekilde tarım
politikasının sürdürülemeyeceğini anlattı.

İngiltere, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın
ABD'ye iade edilmesine karar verdi
(AA) - İngiltere İçişleri Bakanı Priti
Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara
ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in
kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade
edilmesi kararını imzaladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, "Hem sulh ceza mahkemesi
hem de yüksek mahkemenin
değerlendirmesinin ardından 17 Haziran'da sayın Julian Assange'ın ABD'ye
iadesine karar verildi." denildi.
Açıklamada, Assange'ın karara itiraz
için 14 günlük süresi bulunduğu aktarıldı.
WikiLeaks'ten yapılan açıklamada ise
karara tepki gösterilerek, "Bugün, basın
özgürlüğü ve İngiliz demokrasisi için
kara bir gün. Bu ülkede ifade özgürlüğünü
önemseyen herkes, İçişleri Bakanı'nın
Julian Assange'ın suikastını planlayan
ABD'ye iadesini onayladığı için derin
bir utanç duymalıdır." ifadesine yer verildi.
"Basın özgürlüğünün sınırlarını
artık yabancı kanunlar belirliyor"
Assange'ın yanlış bir şey yapmadığı,
suç işlemediği, gazeteci ve yayıncı olarak
işini yaptığı vurgulanan metinde, "Bu
ülkede basın özgürlüğünün sınırlarını
artık yabancı kanunlar belirliyor ve sektörün en prestijli ödüllerini kazanan
gazetecilik bu hale geldi." denildi.
Karara itiraz edileceği ifade edilen
açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün, savaşın sonu değil. Bu sadece

yeni bir yasal savaşın başlangıcı. Hukuki
sistem üzerinden temyize gideceğiz, bir
sonraki temyiz, Yargıtayda olacak. Sokaklarda daha yüksek sesle mücadele edip,
daha çok bağıracağız, örgütleneceğiz ve
Julian'ın hikayesini herkese anlatacağız."
175 yılla yargılanabilir
Nisan 2019'dan bu yana İngiltere'de
tutuklu bulunan Avustralya doğumlu
Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıl hapisle yargılanabileceği
belirtiliyor.
Özellikle Amerikan ordusunun Irak
ve Afganistan'da "savaş suçu" olabilecek
eylemlerine ilişkin binlerce gizli belge
yayımlamakla suçlanan Assange'ı Washington casusluktan yargılamak istiyor.
Assange destekçileri de davanın basın
özgürlüğüne ciddi bir saldırı olduğunu
belirtiyor.

Yaşamın İçinden
Kazım Denizci

BALIK BAŞTAN
KOKARSA BİZDE
KABAHAT YOK MU?

Nasıl bir ülke olduk böyle anlamak
mümkün değil. Gelişmiş ülkelerde ayda,
yılda belki de tarihte bir kez olması
muhtemel olaylar bizde günlük seriye
bağlanmış şekilde peş peşe geliyor.
Yatağa girdiğimizde durumu anlamaya
çalışırken, günün ilk ışıklarıyla yeni
olaylar ardı sıra geliyor.
Peki neden böyle oluyor?
Çünkü neredeyse hiçbir
konuda durum iyi değil;
iyiye gideceği yönünde bir
işarette
görünmüyor.
Vaziyet böyle olunca doğal
olarak bunu siyasi erkin kasıtlı yaptığını
düşünmüyor, öyle olduğunu büyük
çoğunluğumuz biliyoruz.
Bunca şikayet ve haber konusu bize
toplum olarak şunu gösteriyor; insanların
‘Hak’ arama karnesi çok zayıf ve toplumda bu, bireyselcilik ile nemelazımcılık
olduğu sürece de hiçbir sorun düzeleceğe
benzemiyor.
Bize‘Hayatta en önem ve öncelik
verdiğiniz şey nedir’ diye sorulduğunda,
her halde istisnasız hepimizin vereceği
cevap ‘sağlıktır.’ Sağlık ne ihmale gelir,
ne de yanlışa gelir. Her iki durumda da
geri dönülmez büyük sorunlarla karşı
karşıyayız.
Son günlerde hem ülke genelinde,
hem de başta Lefkoşa olmak üzere ülke
genelinde sağlık hizmetleriyle ilgili
aksaklıkları, hoş olmayan olayları,
sorunları duyuyor, yazıyor ve hayretler
içinde izliyoruz. Bu kötü yönetenlerin
ortaya çıkardığı bir sonuçtur.
Fakat yukarıda da belirttiğim gibi,
sağlık öyle bir alan ki, yapılan yanlışların
telafisi ve geri dönüşü olmuyor. Bakanlık
değişse de kurulu sistem devam ediyor
ve bedelini devlet hastanelerine mahkum
edilen emekçiler dar gelirli yurttaşlar
ve yurtdışından gelen yabancılar ödüyor.
***
Sokağa çıktığımız zaman gördüğümüz,
çok küçük bir kemsin dışında gitgide
yoksullaştığımızı ve borçla yaşar hale
getirildiğimizi gösteriyor. Bunu bilmek
için ne ekonomist, ne bilim insanı, ne
de başka bir şey olmaya gerek yok.
Çarşı pazarda iki tur atan her vatandaş
bunu biliyor, görüyor, yaşıyor.
Görmek ve bilmek istemeyenlere, tuzu
kuru olanlara, aç açıkta olanların halinden
anlamayanlara yine de uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yaşamın kendilerinden ibaret olmadığını, binlerce
insanın neler çektiğini belki de bir
nebzede olsa anlar ve vicdanları sızlar.
Son tahlilde her geçen her gün daha
da fakirleşiyoruz. Çünkü neredeyse hiçbir
kesim ne emeğinin karşılığını alabiliyor,
ne de bu şartlarda borç almadan geçine
biliyor. Borcu borçla kapatarak günü
kurtarıyoruz ama siyasilerin omuru bile
değil.
Muhalefet madem yönetime talip, bu
sorunlarla ilgili anlaşılır, somut çözüm
önerileri ile gelmeli. Toplum bunun bekliyor. Toplumumuz bu düzenin alternatifsiz olmadığını görmek istiyor. Alternatif
ise kurtuluş mücadelesidir. TL’den
kurtulmadıktan sonra yıkım ve fakirleşme
devam edecek.
İşbirlikçi kuklalar yeni yıkımları ne
kendilerinin,
ne
de
ülkenin
kaldıramayacağını çok iyi biliyor. Bana
göre yukarısı ne ise aşağıda odur. Derler
ya balık baştan kokar diye, işte bizimkisi
o misal…
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

KEÇİ CAN DERDİNDE,
KASAP YAĞ DERDİNDE!
Kıbrıs’ın
kuzeyinde
yaşayan
insanlar
pahalılıktan, geçinememekten dert yanarkana,
birileri ballı maaşa bağlandı!
UB Partisi’nden önceki seçimlerde aday olup,
seçmenin seçmedikleri arasından birisini, ısrarla
nazır yapanlar; son seçimlerde aday olup,
seçilemeyen bir zatı da, saraya danışman
yaptılar!
Komşum sordu:
-Ne bulunmaz efendilerdir bu efendiler?
Kimdir bu zatları, o görevlere atayanlar?
Hâlbuki UB Partisi Parti Meclisi’nin
mutabakatı vardı bu hususta,
“dışarıdan nazır atanmayacaktı!”
Doğrusu, ödediğim vergilerden
bu zatların ballı maaşlar almasını
hazmedemiyorum!
Yenile, Saray’a danışman
atanan zatı duydunuz…
H Partisi eski “milletvekili” o şu,
aylar önce partisini terk ederek, UB Partisi’ni
dıştan destekleyip kabine kurmasına ve
günümüzde yaşanan olayların oluşmasına, iki
“milletvekili” arkadaşıyla katkı sağlayan zat!
Komşum, fena kızdı:
-Cumhurreisliğine ayda 32 bin TL’ye mal
olacak şekilde, “ballı” bir maaş almak fena değil
ha… Hakkımı helal etmem hiçbirine da, dedi.
***
Maliye Nazırı Hacı S. Atun, Ankara’yla
çalışarak KKTC’nin mali meselelerinin bir
tanesini çözdü…
Sabredin canım, şimdi hemen “çözülen o
meselenin” ne olduğunu açıklayacağız:
-Kur garantili mevduat hesabı, KKTC’de da
yürürlüğe girecek, “üzerinde çalışılıyor” diye
“müjde” verdi Nazır Efendi…
Komşum, bu “işe” da “açıklık” getirdi:
-Bankaların marifetiyle, fakirlerden toplanan
vergilerle, zenginlerin “kur garantili” mevduat
hesaplarının faizi ödenecek! diyerek:
-Zaten kimlerin bankalarda parası var
komşum? dedi…
Komşum, yerden göğe kadar haklıydı!
Sanırım herkes, komşumla aynı fikirde…
Gerçekten, bankalarda, düzenlemesi yapılacak
“kur
garantili”
mevduatların
sahipleri
kimlerdir?
Tabii ki, zenginler.
***
Pahalılık dedik ya, unutmadan…
Geçenlerde bahsettiydim, bahçede uğraşırkana
ot sinekleri yedi bitirdi özellikle ayak bileklerimin
yukarılarını…
Biraz “Anthisan” krem süreyim dedim, baktım
tarihi geçmiş; son kullanma tarihi Mart 2022 idi…
Perakende satış fiyatına baktım, 38.98 TL.
O salgın günlerinde komşuma aldırdığımı
hatırladım…
Komşuma rica ettim:
-Yeni bir “Anthisan” krem alabilirmin saa
zahmet komşum, dedim…
-Alayım komşum, dedi…
Sağolsun, aldı getirdi; eczacı söylemiş, “8 aylık
bir süre daha kullanabilirsiniz bu kremi” demiş…
Komşuma sordum:
-Eskisini alalı kaç ay oldu komşum?
-Daha sene olmadı gardaş, dedi…
Etiketi okuyunca şok geçirdim; küçük bir tüp
kremciğin fiyatı 107.10 TL nasıl olabilir, dedim…
Düşünün, Birleşik Krallık patentiyle Malta’da
üretilen bu kremcik KKTC piyasasında Haziran
ayının ortasında, “5 Sterlin” den fazla bir paraya
(5.02 Sterlin) satılıyor!
Euro cinsinden hesaplarsak, acaba bu kremcik
“5,88 Euro” eder mi?
Sadece bu kremciğin fiyatına, son 8 ayda %275
zam geldi…
***
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı,
Umut Öksüz geçenlerde bir televizyon programda,
“yetkililerin çare bulamadığından dolayı”, ilaç
tedarikinde bayağı zorlandıklarını söyleyerek…
Yakında, ilaç/hap bulamayacağımızı duyurdu
kamuoyuna…
Gene gonuşuruk buraşda.

KTÖS ve KTOEÖS’ten Ortak Mektup
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim
Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),
Akademisyen Doç. Dr. Yonca
Özdemir’in 15 yıldır emek verdiği
ODTÜ Kuzey Kıbrıs’taki görevinden
“sözleşmesi
yenilenmeyerek”
uzaklaştırılmasını eleştirdi.
KTÖS ve KTEOÖS, bu tip durumların
ODTÜ’nün itibarının zedelenmesine
yol açtığını, kararın hem çok üzücü,
hem de örgütlü yaşam adına adaletsiz
olduğu görüşünü dile getirdi.
KTÖS ve KTOEÖS demokratik
örgütlere çağrı için yayımladıkları ortak
mektupta şu ifadelere yer verdi:
“Özellikle, bu kararla KAMPÜSSEN’in hedef alındığı ve esas amacın
hem sendikayı susturmak, hem de iş
güvensizliği ortamı yaratarak tüm
çalışanları korkutup sindirmek olduğu
açıktır.
Bu kararın merkezi Ankara ODTÜ
Rektörlüğü’dür. ODTÜ’nün itibarının
zedelenmesine yol açan bu tip kararlar
alması hem çok üzücüdür, hem de
örgütlü yaşam adına adaletsizdir.
ODTÜ'nün bu hukuksuz kararında
izlediği yolu benimsemediğimiz gibi,
bu yargısız infazı uluslararası kurumlara
da taşıyacağız.
Bizler, eşitlik, demokrasi, özgürlük,
insan hakları ve emek mücadelesi veren
örgütler ile dayanışma içinde olduk ve
olmaya devam edeceğiz.

Bu anlamda sizin aracılığınızla tüm
ODTÜ bileşenlerini, akademisyen
arkadaşlarımızı ve Türkiye'deki sivil
toplum örgütlerini dayanışmaya davet
ederiz.”
İki sendika ortak mektuplarında,
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafından
imzalanan “iktisadi ve mali” protokole
de değinerek, protokolü tek taraflı bir
eylem olarak kabul ettikleri görüşünü
belirttiler.
Mektupta, protokolü “Kıbrıs Türk
Toplumu’nun onurunun, sağlığının,
özgürlüğünün yok edilmesi ve ekonomik
varlıklarının, din algısının, ulusal
duygularının, dilinin, kültürünün, politik
ve sosyal kurumlarının parçalanması
olarak gördüklerini” belirtilerek, bu durumun Cenevre Sözleşmeleri ve Roma
Statüsü’ne de aykırı olduğu görüşünü
dile getirdiler.
Mektupta, Avrupa Komisyonu’nun
2021 Türkiye Raporu’nda, Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs tarafından imzalanan “iktisadi ve mali” protokolden ciddi bir
endişe duyulduğunun yer aldığı da
savunuldu.

TDP Eğitim Komitesi’nden Bakanlığa çağrı:

Gerekli yasa ve tüzükleri hayata geçirin
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Eğitim Komitesi, Milli Eğitim
Bakanlığı’na, eğitim faaliyetlerinin
sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli
yasa ve tüzükleri hayata geçirme çağrısı
yaptı. Komite, Anayasa’nın öngördüğü
şekilde ücretsiz kamusal eğitimin gerçek
anlamda hayata geçirilmesi için gerekli
çalışmaların yapılmasını da istedi.
TDP Eğitim Komitesi tarafından
yapılan yazılı açıklamada, Anayasa’nın
59’uncu maddesinin 5’inci bendine
göre, her çocuğun, kız erkek ayırımı
yapılmaksızın 15 yaşına kadar zorunlu,
18 yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına
sahip olduğuna dikkat çekildi.
-“Okulların ihtiyaçlarını belirlemek
ve karşılamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın
görevidir”
Uygulamada ise Anayasa’nın aksine
her yıl velilerden kırtasiye, temizlik
maddesi ve kayıt için “zorunlu bağış”
istendiği ifade edilen açıklamada,
“Okulların ihtiyaçlarını belirlemek ve
karşılamak Milli Eğitim Bakanlığı’nın
görevidir. Bu görevlerini yerine getirmeyen, okul idarelerini yalnız bırakan
Milli Eğitim Bakanlığı açıkça anayasal
suç işlemektedir” denildi.
Bazı okul yönetimi ve okul aile bir-

likleri tarafından görevlendirilen
“yardımcı öğretmenlerin” ücretlerinin
karşılanması için velilerden yüksek
miktarda “zorunlu bağış” talep edildiği
öne sürülen açıklamada, şöyle devam
edildi:
“Milli Eğitim Bakanlığı, yasalarda
yardımcı öğretmen kadrosu olmamasına
rağmen gerekli düzenlemeleri yapmayarak, bu kişilerin sosyal hak ve
güvenceden
yoksun
olarak
çalıştırılmasına göz yummakta ve bunun
vebalini velilerin sırtına yüklemektedir.”
-"Yabancı öğrenci artışı görmezden
geliniyor"
Eğitimin planlanması, sürdürülmesi
ve denetlenmesinden sorumlu kurum
olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, özellikle
Girne ve İskele bölgelerinde yabancı
öğrenci artışını görmezden geldiği ileri
sürülen açıklamada, bu bölgelerdeki
öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarının
ötelendiği, gerekli planlama ve ihtiyaçlar
doğrultusunda bütçe çalışması
yapılmadığı savunuldu.
Eğitim Komitesi açıklamasında,
eğitime ayrılan bütçenin derhal gözden
geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda
gerçekçi bir düzeye getirilmesi gerektiği
kaydedildi.

Kamuda görevden alma ve atamalar
Kamuda görevden alma ve atamalar
dün Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Buna göre, Başbakanlık Müsteşarı
Hüseyin Cahitoğlu görevden alınarak
yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulunan
Berhan Ongan atandı. Hüseyin Cahitoğlu
ise Türel Özer Öksüzoğlu yerine İstatistik Kurumu Başkanlığı'na getirildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel
Kalem Müdürü Mehmet Kardan da
görevden alınarak yerine Mehmet
Çavuşoğlu getirildi.
Sağlık Bakanlığı Özel Kalem
Müdürlüğü görevinde bulunan Bekir
Elsiz
yerine
Halide
Elçin
Kurtarıcıoğulları atandı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nde
ise Müdür Mustafa Başarı görevden
alınarak yerine Devlet Basımevi
Müdürlüğü görevinden alınan Yusuf
Kenan Yeşilleme getirildi.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü
Canan Altay'ın yerine de Sezai Emre
atandı.
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü mevkiinden alınan Saadet Hüdaverdi Maliye
Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü’ne
atandı. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ise görevden
alındı. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü
de Vicdan Celaloğlu oldu.
Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü
Ayşe Özhür yerine ise Ayşen Kumsal
atandı.

İSKELE’DE KAVGA
İskele’de, Şehit Necmi Ali Sokak
üzerinde bugün saat 00.30 sıralarında
İ.H.(E-40) ve İbrahim Bayoğlu
arasında yaşanan tartışma
sonucunda, İbrahim Bayoğlu’nun
burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı, İ.H.'nin
tutuklandığını ve soruşturmanın
devam ettiğini açıkladı.

İSKELE’DE YANGIN
İskele’de, Şehit Davut Sadık sokak
üzerinde bugün saat 3.30 sıralarında
Dilek Akançay’a ait konutun
bahçesinde yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamaya göre, yangının “spiral
sinek kovar közünün koltuk üzerine
düşmesi sonucu” meydana geldiği
tahmin ediliyor. Yangın sonucunda, 5
adet koltuk, 6 metre plastik su tesisatı
ve 2 adet mutfak tüpü yanarak, zarar
gördü. Soruşturma devam ediyor.

SAHTE PARA TESPİT
EDİLDİ
Polis Basın Subaylığı, dün 00.30
sıralarında Lefkoşa’da bulunan bir
kumarhane içerisinde, S.Z.(E-36) ve
K.M.'nin (E-37) tasarrufunda, sahte
olduğuna inanılan 100’lük
banknotlardan oluşan 51 adet ABD
doları tespit edildiğini duyurdu.
400 dolarını konu işletmeye verip
tedavüle sürdükleri tespit edilen
bahse konu şahıslar tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

GÜNEYDE HAFTALIK
KORONAVİRÜS VERİLERİ
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 10-16
Haziran tarihleri arasında yapılan
toplam 53 bin 416 test neticesinde 3
bin 470 yeni Covid-19 vakası tespit
edildiğini ve 2 kişinin de hayatını
kaybettiğini açıkladı.
Rum haber kaynakları, toplam ölü
sayısının bin 70; vaka sayısının ise
497 bin 454’e yükseldiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca 1’nin durumu kritik
olmak üzere 34 kişinin hastanede
tedavi gördüğü ayrıca toplam testler
bazında pozitiflik oranının da yüzde
6.5 olduğu ifade edildi.

SÜT BEDELLERİ
ÖDENİYOR
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi
Kurumu, 16-30 Nisan 2022 tarihleri
arasında alınan küçükbaş ve
büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye
kalan yüzde 30'unu bugün ödüyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığından yapılan açıklamada,
"16 - 30 Nisan 2022 döneminde
SÜTEK’e süt veren 869 üretici için çiğ
süt bedellerinin geriye kalan yüzde
30'u (13,395,992.73 TL) 17 Haziran
2022 tarihinde (bugün) üreticilerin
banka hesaplarına yatırılmıştır."
denildi.

HAVA SICAKLIĞI 38
DERECE DOLAYLARINDA
Hava sıcaklığı hafta boyunca 35-38
derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 18 – 24 Haziran
tarihleri arasında bölge, alçak basınç
sistemi ile sıcak ve nispeten nemli
hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu
olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç
kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde
ise 29 – 32 derece
dolaylarında
seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı
yönlerden orta kuvvette Salı günü
kuvvetli yer yer Fırtınamsı olarak
esecek.
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Günün Manisi - Emine Hür

Canım murada erdi
Gördüm ruhum yüceldi
Ekip de büyüttüğüm
Ağaçlar meyve verdi

Özdeyişler

Tadımlık

"Gerçeğin hakkını
sadece hatalar verir."
J. Bernard

yaşamımıza kan doğranmıştı
bıraktık portakalların ve dağların
eski şarkılarını başkaları söylesin
kanımıza ekmek doğranmıştır
Fikret Demirağ
"Aşk gözlüm ve yaşamımız üstüne"
adlı şiirinden

Kitap Dünyası

ERMENİ
SOYKIRIMININ
KISA BİR TARİHİ
Taner Akçam
Aras Yayıncılık

LBO sanatçıları parklarda müzik
dinletisi sunacak

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) sanatçıları
parklarda müzik dinletisi sunacak. Lefkoşa
Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazılı
açıklamaya göre, LTB tarafından düzenlenen
“Parklarda Müzik Var” etkinlikleri 17 Haziran
Kumsal Park’ta başlayacak.
Eğitim yılının tamamlanması ve yaz aylarının
gelmesi ile birlikte çocuklar, gençler,
yetişkinler ve şehirdeki büyükler tarafından
yoğun şekilde kullanılan parklar LBO
sanatçılarının performansları ile renklenecek.
Tüm dinletilerin saat 19.00’da başlayacağı
haziran ayı programında 20 Haziran Pazartesi
akşamı Reşat Kortan, Dr. Fazıl Küçük
Parkı’nda; 22 Haziran Çarşamba Arkın Sayar
ile Reşat Kortan, Sancaktar Kalebey
Parkı’nda (Ortaköy) ve 27 Haziran Pazartesi
akşamı Arkın Sayar ile Reşat Kortan, Barış
Manço Parkı’nda müzik dinletisi sunacak.
Başkent “Lefkoşa’nın Parklarında Müzik Var”
etkinlikleri yaz aylarında farklı parklarda
Lefkoşalılarla buluşmaya devam edecek.

Nöbetçi
Eczaneler

Lirik Şiir Grubu, İskele’de sahne alacak
Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim
ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programında Salı akşamı İskele’de sahne
alacak. Yapılan açıklamaya göre, Lirik Şiir Grubu, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer
alacak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Bener Hakkı Hakeri
şiirleri de okuyacak. Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan
Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla Kemal Taşçı ve konuk okuyucu
olarak da Dervişe Güneyyeli Kutlu eşlik edecek. Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek
etkinlik, saat 19.30’da başlayacak.

Her Daim Dostlar iklim krizi ve
biyolojik çeşitlilik konulu
seminer düzenliyor

Her Daim Dostlar grubu yarım iklim krizi ve
biyolojik çeşitlilik konulu seminer
düzenleyecek.
Her Daim Dostlar’dan yapılan duyuruda, Doç.
Dr. Nazım Kaşot ‘un sunacağı seminer bugün
saat 08.00-09.00 arasında Kocareis
Restaurant Kütüphanesinde yer alacak.
Seminerin halka açık olduğu belirtildi.

Baraka Kültür Merkezi yaz
kursları başlıyor

GİRNE
Buğçe Eczanesi
Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih
Miroğlu Cad.Girne
Tel:8150032
Aydın Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
Tel:8213361
Ada Şehir Eczanesi
Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt.
Zemin Kat No:2 Girne
Tel:8150118
MAĞUSA
Semahat Atayol Eczanesi
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
Tel:3669193
İçten Eczanesi
Eşref Bitlid Cad. İsmet Erel
Apt.Dük.N0:1 GaziMağusa
05338334436
Tel:3652200

Baraka Kültür Merkezi, yaz kursları
21 Haziran’da başlıyor.
Merkez’den yapılan açıklamaya göre,
7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan ücretsiz
kurslar “Bilimle Sanatla Doya Doya Oyna”
temasıyla düzenleniyor.
Kurslarda eğitsel spor oyunları, müzik,
İngilizce, Yunanca, görsel sanatlar, halk
dansları, modern dans, satranç, aşçılık
atölyesi ve daha birçok farklı etkinlik yer
alacak.
İlk etapta 21-30 Haziran arası Pazartesi,
Çarşamba ve Cuma, eğitsel spor oyunları,
4 Temmuz itibari ile de Baraka Kültür
Merkezi’nde bilimsel ve sanatsal faaliyetler
düzenlenecek.
Kurslar, 23 Temmuz Cumartesi şölen ile son
bulacak.

DÜN

LEFKOŞA
Orhan Berke Eczanesi
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi
3 Ortaköy Lefkoşa
Tel:2233121
Galen Eczanesi
Kemal Aşık Cad. 62/1 Küçük
Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2272603
Eda Ataçağ 2 Eczanesi
Şht. Mustafa Mehmet Sok. No:
4A Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
ve Eziç karşısı Göçmenköy, Lefkoşa
Tel:05488458847

GÜZELYURT
İncirli Eczanesi
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
05338540168
Tel:7142874

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

Tel:0533 864 8771

Acil Telefon
Numaraları

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

17.25 17.40

EURO
Alış Satış

17.98

18.20

S.T.G.
Alış Satış

21.05 21.34

LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
Tel:7278240

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Yumurtaya yine zam gelmiş! Zam gelmeyen birşey mi var?
1 yumurtayı 5 liraya alacağınız günler de gelecek!
Bizim Duvar

Önce fişlerler!..
Sonra şişlerler!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
GÜZELE BAGMAK...
-Duydun ya Kemal...
-Neyi?
-Güzele bagmak sebabdır deyip dururdun bu gadar zaman...
-E derim... Gene derim... Doğru değil mi? Biz öyle duyduk gördük anamızdan bubamızdan. eyya benim
ihdiyar, nur içinde
yadsın, rahmed isdedi aha şimdi.
-Allah rahmed eylesin...
-Deyceğim o...
Segsenine merdeven dayadıydı da
güzel bir gadın
gördüğünde, ağzının gözünün suları
akardı...
-Demek ki çok sebab işledi seninki!
Neyisa, şimdi uzmannar ne deyiyor
bilirmin?
-Ne?
-Beş tayıka güzele bakanın ömrü kısalırmış!
-Yok bog!..Ne bakarım be ben bunnara. Onun için doksana merdeven
dayadıydı bubam...
Hayatı hep güzellere
bagmaynan geşdi.
Akıl var mantıg var.
Güzele bagmak ömrü
kısaldır mı yogsa
uzadır? Hem öyle
olsa atalarımız güzele
bagmak sebabdır deller miydi? Oku bakalım nasıl olurmuş da
kısaldır bir da bunu öğrenelim.
-Güzele bagdık sora korti... Dur bakayım nasıl okunur... Kortizol hormonu mu ne salgılarmış erkeğin vücudu...
-Eee...
-Bu hormon da ömrü kısaldırmış
işde...
-Ben bilmem Raziye... Ben bubamın
dediğine bakarım zamanında...
-Onun için da güzel gadın gördüğünde deli gözü bağlan...
-Asıl günahı kimler işler bilin? Güzel
görüp da bakmayannar... Ma dur bir
tayıka be Razi. Ne demek isden ama
sen? Güzel gadın gördüğümde başımı çevireyim? Aglına eser böyle bişey? O zaman birinci birinci lazım
sana bagmayım. Ha!
-E ben başga...
-Nasıl başga? Güzel güzeldir. Benim
hayatım sana bagmakla geşdi. Ömrüm kısalsaydı, çogdan tahtalıköyü
boylardım...
-Orası da doğru ya!..

ASMAALTI
KONUŞMALARI
-Biz da sevindik domadez düşdü
diye...
-Noldu gene?
-E daha ne olsun? Dün 11.90'a aldım. Doldur çantayı dedi hanım...
Neyi? İki çanta doldurdum hem da...
-Eyi eddin. Neyidi be o? 40 liraya

domadez en bol olduğu zamanda!
-Ama sevincimiz gursağımızda
galdı gene!
-Noldu?
-Bugün kaç para domadez bilin?
-Kaç?
-29.90!
-Yok bok!
-E sıçırddılar artık rahmedliyi!
Dalga mı geçeller be ama?Bir gün
evvel 11 liraya düşürd... Bir gün
sora 29! Yemem be! Yemeyceğim
aha! Başınızdan beytambal galsın!
Allah belâmı versin alırsam bir tane
bile!

Haftanın Gıdıgıdısı
Her sabah bugün nasıl görünüyor diye Toroslara
bakmaktan bir hal olan Ersin Tatar'ın "KKTC her
geçen gün daha da güçleniyor" şeklindeki sözleri,
kargaları bile güldüren içeriği nedeniyle bu haftanın
en komik gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

T

Çavuşoğlu- Gözlerime bak gözlerime... Öyle başını öne eğmekle PKK'lıları gizleyemezsin!

FIKRA...
İYİLİK
Hakim suçluya sordu:
-"Kaynananı niçin öldürdün?"
-"Ona iyilik olsun diye öldürdüm
efendim!"
-Ya.. Nasıl iyilik bu böyle?"
-"Efendim, kaynanamın en çok
korktuğu şey diri diri gömülmekti
de.."

KALP
Kıdemli tıp öğrencisi, imtihan
öncesi, profesörü yakalayıp:
-"Hocam, dedi, bu defa da beni
bırakırsanız bıçağımı tam kalbinizin orta yerine saplayacağım..."
Hoca güldü:
-"Yapamazsın. Çünkü sen daha
kalbin yerini bile bilmiyorsun..."

Pano
Tufan
susar...
Derya'lar,
Barçın'lar
konuşur!

FİKRİNİN FİKRİ
SEN NEYMİŞSİN BE
KAKATECE
K.T. Gazeteciler Birliği'nin "Özgürlük
için 24 saat" eylemi başarıya ulaşmış.
Yasalar Komite'de görüşülmeyecek ve
özel bir çalışma grubuyla yeniden ele
alınıp değerlendirilecekmiş.
-Ve biz de buna inandık ha! Öyleyse
inananın da!
*
Doğuş Derya meclis kürsüsünden Mevlüt Çavuşoğlu'na "Koloni şerifi" demiş.
-Diline yüreğine sağlık. Az bile söyledi!
*
Salgında bankalar 506 milyon TL kâr
etmiş.
-E vallahi bardon! Herkes batarken,
bunlar nasıl uçuyor yahu?!
*
Devrim Barçın Ankara'ya "Ne paranı
ne memurunu istiyorum" demiş.
-Haşşöyle! Bir ilâve de ben yapayım...
Ne de seni!
*
Taçoy "Asgari ücretin 8 bin 500 civarında olması gerek" demiş.
-Rakam vermeye gerek yok! En düşük memur maaşına endekslenmeli!
*
Hulusi Akar, "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunanlı parlamentere "Demek kavga istiyorsunuz"
diye çıkışmış.
-Yandın Yunanistan! Yarın seni de
işgal eder bunlar! Akıllı ol! Uslu otur!
Bir daha o kelimeyi ağzına alma!
*
Türkiye'de gençlerin yüzde 72'si yeni
bir cumhurbaşkanı görmek istiyormuş.
-Yani yüzde 30'u hâlâ Tayyıp mı diyor? Bu nasıl bir cehalet?! Yazık ki
ne yazık!
*
Bağmsızlık Yolu Genel Sekreteri Rahvancıoğlu "Kıbrıs Türk halkı çok boyutlu
ve çok şiddetli bir saldırı altında" demiş.
-Aman dikkat! Irkçılık yapmayın!
Ötekileştirmeyin!
*
Berova "Yeni merkezi cezaevi bir an
önce hizmete girmeli" demiş.
-Çok aceleniz var değil mi basın ve
ifade özgürlüğünü içeriye tıkmak
için?!
*
BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un istinaf duruşmasında savcılık cezanın
daha da ağırlaştırılmasını istemiş.
-Özkurt içerde... Asıl yargılanması
gerekenler dışarıda! Sen neymişsin
be Kakatece?!
*
Yumurtaya yine zam gelmiş.
-Daha durun bakalım. 1 yumurtayı
5 liraya alacağınız günler de gelecek!
Uzak değil!

Salgında bankalar 506 milyon TL kâr etmiş. E vallahi bardon!
Herkes batarken bunlar nasıl böyle uçuyor yahu?!
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Kapısız:
Demokrasi, adalet,
Anayasal düzen hiç bu
kadar katledilmemişti

LARNAKA KIBRIS TÜRK
MAHALLESİNE PARK
Larnaka’daki Kıbrıs Türk mahallesine
“Akdeniz” isimli park inşa edilmesi
için Larnaka Belediyesi tarafından
ihaleye çıkıldığı belirtildi.
Politis gazetesi, inşası için ihaleye
çıkılan parkın, Larnaka Sanatçılar
Mahallesi’ne çok yakın bir konumda
olduğunu yazdı.
Habere göre park, Piyale Paşa sahil
şeridi yoluna bağlanacak.

Hava Trafik Kontrolörleri
Sendikası (HTKS) Başkanı
Cem Kapısız, demokrasi, adalet
ve Anayasal düzenin hiç bu
kadar katledilmediğini, devlet
kurumlarının hiç bu kadar
hizmet veremez hale
getirilmediğini vurgulayarak,
yarın için grev kararı
aldıklarını açıkladı
Yazılı açıklama yapan Kapısız,
UBP-DP-YDP hükümetinin beceriksizliklerinin, halka ve
çalışanlara mal edilmeye devam ettiğini, her geçen gün
çalışanların maaşları erimekte
halka alıştırılmaya çalışılan sefil düzenin, bir o kadar daha
yaşanamaz hale geldiğini belirtti.

GÜNEYDE KORONAVİRÜS
DÖNEMİNDEN TAHSİL
EDİLMEMİŞ 10 MİLYON
EURO’LUK CEZA
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs
pandemisi döneminde kesilen ve
ödenmemiş ceza miktarının 10 milyon
Euro değerinde olduğu bildirildi.
Fileleftheros, Rum Sayıştay Başkanlığı
ve polis verilerine dayandırdığı
haberinde, 24 Mart 2020-31 Mayıs 2022
döneminde dezenfeksiyon yasasına
muhalefetten kesilen ve bugüne kadar
ödenmeyen cezaların 10 milyon Euro
değerinde olduğunu, bu dosyaların
mahkemeye verilmesinin beklendiğini
yazdı.

Tahsin Ertuğruloğlu
hastaneye kaldırıldı

Haber Kıbrıs ‘ın elde ettiği bilgilere göre öksürük ve ateş gibi
semptomlar gösteren
Ertuğruloğlu hastaneye
kaldırıldı. İlk belirlemelere
göre Ertuğruloğlu’na zatürre
teşhisi konulurken doktorların
tedavisi sürüyor. Tahsin
Ertuğruloğlu’nun ne zaman
taburcu edileceğine ilişkin
açıklama yapılmadı.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN
KIBRIS'A ÖDENEK

Vatandaş, Pazartesi
günü Meclis önünde
eylem yapacak

Demre Coşkun ve arkadaşının
organize ettiği ikinci ‘Halk’
eylemi 20 Haziran saat
17.00’de Cumhuriyet Meclisi
önünde gerçekleşecek. Yapılan
zamlar nedeniyle alım gücü
sıfırlanan vatandaş, pazartesi
günü Meclis önünde tepkilerini
ve seslerin duyurmak için
eylem planı yapıyor.
‘Emekçi’ eylemi sloganıyla organize edilen eylemde, herkese
söz hakkı tanınacak herkes
konuşacak. Pazartesi günü
yapılacak eylemin sendika veya
parti eylemi olmadığı
vurgulanırken bu ülkede derdi
geçim olan herkesin mücadele
için Meclis önünde toplanması
çağrısı yapıldı.

Falyalı cinayeti
zanlılarının davası 24
Haziran’a ertelendi!

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil
Falyalı ve Murat Demirtaş
cinayetinin sanıkları Veysel
Sare, Musa Çiçek ve Ömer
Tunç yeniden geniş güvenlik
önlemleri altında mahkemeye
çıkarıldı. Girne Kaza
Mahkemesi’ne çıkarılan
sanıkların duruşmasında ilk kez
avukatları da hazır bulundu.
Sanık Ömer Tunç adına avukat
Didem Koç, Veysel Sarı ve
Musa Çiçek adına ise avukatı
Süleyman Özsoylular hazır bulundu. İddia makamı adına
davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, sanıkların avukatlarının
yeni yetkilendirildiğini,
duruşmaların uzun soluklu
olacağını belirterek, ön
duruşmalar için yeni bir tarih
belirlenmesini talep etti.
Mahkeme davayı 24 Haziran
tarihine erteleyerek oturumu
kapattı.
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Avrupa Komisyonu’nun, İngiltere’nin
Avrupa Birliği’nden çıkmasına ilişkin
adaptasyon rezervleri çerçevesinde,
aralarında Güney Kıbrıs’ın da
bulunduğu bazı üye ülkelere yönelik
627 milyon Euro değerindeki ön
finansmanı dün onayladığı belirtildi.
Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu
tarafından onaylanan ön finansmanın,
Güney Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan
ve Almanya için olduğunu yazarken
finansmanın, Birleşik Krallık'ın AB’den
çıkışının üye devletlerin ekonomileri
üzerindeki etkilerini telafi etmeyi
amaçladığını da yazdı. Habere göre
dünkü kararla birlikte ödeneğin 435
milyon Euro’luk kısmı 2022 yılında,
192 milyonluk kısmın ise 2023 yılında
dağıtılacak.

GÜNEYDE BU YIL 21 KİŞİ
TRAFİK KAZASINDA
HAYATINI KAYBETTİ
Güney Kıbrıs’ta bu yıl şu ana kadar
meydana gelen trafik kazalarında 21
kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, trafik
kazalarında bu yıl 21 kişinin hayatını
kaybetmesiyle, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanının, trafik kazalarının
önlenmesi için ek tedbirlerin alınması
amacıyla ilgili birimleri gelecek
pazartesi günü olağanüstü toplantıya
çağırdığını yazdı. Habere göre, geçen
yılın aynı döneminde meydana gelen
14 ölümlü trafik kazasında 15 kişi; bu
yılın aynı döneminde ise meydana
gelen 19 ölümlü trafik kazasında 21
kişi hayatını kaybetti.

LEFKOŞA RUM KAZA
MAHKEMESİ’NİN GÜVENLİĞİ
ÖZEL ŞİRKETTE
Güney Kıbrıs'ta delil odasında Şubat
2018’de meydana gelen patlama ve
yangından sonra güvenliği özel bir
şirkete verilen Lefkoşa’daki
mahkemelerde sabit ve taşınabilir
metal dedektörlü ve X-ray
kontrollerine dün başlandı. Binaların
etrafı 2,4 metre yüksekliğinde demir
parmaklıklarla çevrildi.
Fileleftheros’un haberine göre,
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin
girişine yerleştirilen sabit ve personel
tarafından kullanılan hareketli metal
dedektörleri dışında giriş yapacak
olanların, beraberlerindeki çanta v.b
gereçler de X-Ray ile kontrol edilecek.
Bunun dışında kapalı devre kamera
sistemi de çok yakında devreye
girecek.
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Arsenal'dan 40 milyon
Euro'luk transfer

Porto, Fabio Vieira'nın Arsenal'a 40 milyon
Euro'ya transfer olduğunu açıkladı. Porto
formasıyla üç sezonda 75 maça çıkan ve 10
gol atan Vieira, iki kez lig şampiyonluğu
sevinci yaşadı. Vieira, geçen yıl ülkesinin final
oynadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol
Şampiyonası'nda da turnuvanın en iyi
futbolcusu seçilmişti.

Final serisinde müthiş çekişme
Basketbol prolig final serisinde
Girne Amerikan Üniversitesi ile
Koopspor müthiş bir mücadele
sergiliyor. Girne’de oynanan
karşılaşmada kazanan taraf 65-64’le
GAÜ oldu. Son periyoda 10 sayı
geride girerek maçı çeviren GAÜ bu
sonuçla seriyi 1-1’e getirmeyi
başardı.
Basketbol Federasyonu tarafından organize
edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği
final serisi müthiş bir mücadele ile devam
ediyor. Girne Amerikan Üniversitesi ile
Koopspor’un Girne’de oynanan mücadelesinde kazanan taraf 65-64’le GAÜ oldu.
Son periyoda 10 sayı geride girerek maçı
çeviren GAÜ bu sonuçla seriyi 1-1’e getirmeyi başardı.
Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan
final serisinin ikinci karşılaşmasında ilk
devre dengede bir oyuna sahne oldu. İlk
periyodu 2 sayı farkla üstün geçen Koopspor
soyunma odasına da 36-33 üstün girdi.
Üçüncü periyotta Koopspor farkı açmaya
başladı ve bir ara 12 sayıya kadar çıkardığı
farkı periyot sonunda 10 sayıda tutmayı
başardı. Son periyot Girne ekibinin müthiş
geri dönüşüne sahne olurken, savunma
başarısı ile hem Koopspor’u 8 sayıda tuttular
hem de 10 sayılık farkı eriterek mücadeleden
65-64 galip ayrıldılar.
GAÜ’de Praise Okafor 15 sayı 11 ribaunt

ve Emir Can Mercan 11 sayı 10 ribaunt ile
‘double-Double’ yaparken,
Hamit
Çeliktaşlılar 13 sayı 6 asist ile parlayan bir
diğer isim oldu.
Koopspor’da Alpay Şerbetçioğlu eski
takımı karşısında 16 sayı 8 ribauntluk bir
performans gösterirken, diğer oyuncuların

performansları beklenenden uzak olunca
yenilgi de kaçınılmaz oldu.
Serinin üçüncü maçı Lefkoşa Atatürk
Spor Salonu’nda Koopspor’un ev
sahipliğinde oynanacak. 19 Haziran Pazar
akşamı oynanacak maç saat 18.00’de
başlayacak.

Kempo Anı Turnuvası hazırlıklar tamamlandı
Kempo Savunma Sporları Federasyonu
tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı
şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı.
19 Haziran Pazar günü İskele Doktor Fazıl
Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek
olan 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı
şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor
Derneği, Cypruss Lions Spor Derneği, Hilal
Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği,
Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar Spor
ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor
Derneği, Şimşek Savuma Sporları
Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün lisanslı
olan 92 sporcuları katılıyor.

Yiğitcan İtalya’da
final koştu
Milli atlemiz Yiğitcan Hekimoğlu
İtalya’da aldığı özel bir davet ile
uluslararası bir yarışmada final koştu.
Yiğitcan Hekimoğlu sosyal medya
hesabından yarış sonrası şu mesajı verdi.
“Her yarış bir tecrübe iyisiyle kötüsüyle
italyada Final koşarak yarışmayı 7.
Olarak bitirdim. Doğruları ve yanlışları
görerek yolumuza bir sonraki yarışlar
için elimizden gelenin fazlasını yapmak
için çalışmaya devam. Destek veren
herkese çok teşekkür ederim. Bizleri
burada yanlız bırakmayan KKTC Roma
temsilcisi Sn.Mustafa Davulcuya çok
teşekkür ederim”.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

5 Branşta yarışmalar Yapılacak
Kempo Savunma Sporları Federasyonu
2.Hüseyin
Merthan
Çakırlı
anı
şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo,
Gramppling Kempo, Kempo Kata, Selfdefence Kempo branşlarında yarışmalar
yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin
görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00
de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında
müsabakalar başlayacak. Kempo 2.Hüseyin
Merthan Çakırlı anı şampiyonası ardından
düzenlenecek olan ödül töreninde dereceye
giren sporculara ödüller Kempo Savunma
Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç ve yetkililer tarafından verilecek.

Dilekkaya’ya cimnatik
malzemesi yardımı yapıldı
Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, maddi
olanaksızlıklara rağmen icraatlarına devam ediyor.
Cimnastik Federasyonunun, cimnastik sporunu tüm ülke geneline yayma hedefiyle
çıktığı yolda hizmete koyduğu cep salonlardan biri Dilekkaya’da düzenlenmişti. Bölgenin
önemli isimlerinden Muhittin Tüzel’in isminin verilerek faaliyete açılan Dilekkaya
Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun son malzemeleri de bugün ülkeye geldi. KKTC
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, malzemeleri Mağusa Gümrüğünden
bizzat kendisi çıkararak, malzemeleri Dilekkaya’ya götürdü. Malzemeler salona yerleştirildi.
Hasan Sapsızoğlu, Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun malzemelerine
sponsor olup katkı koyan herkese ise teşekkür etti.
Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni 25 Haziran Cumartesi
günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Omonya’da oynayan
Türk futbolcunun Milli
takım seçmelerine
alınmaması
sorgulandı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi
Kızılyürek, 14 Haziran 2022 tarihinde
Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Sn.
Yorgos Kuma ve KFF Yürütme Kurulu
üyelerine mektup göndererek futbolcu
Tahsin Özler’in neden Kıbrıs Milli
takımı denemelerine çağrılmadığını
sorguladı.
Kızılyürek gönderdiği mektupta Kıbrıslı
Türk sporcuların Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşı olduklarının altını çizerek,
Kıbrıslı Türklerin diğer tüm Kıbrıs
yurttaşlarıyla eşit haklara, fırsatlara ve
saygıya sahip olması gerektiğini belirtip
söz konusu Kıbrıs Milli takımı
olduğunda, Kıbrıslı Rumlar kadar
Kıbrıslı Türklere de yer verilmesi
gerektiğini vurguladı.
KFF’den bu konuyla ilgilenmesini,
Tahsin Özler’in Kıbrıs milli takımında
neden denenmeye dahi çağırılmadığına
dair kendisini bilgilendirmesini isteyen
Kızılyürek, bu durumun bir an önce
düzeltilmesini talep etti.
Kızılyürek’in Kıbrıs Futbol Federasyonu
Başkanı Sn. Yorgos Kuma ve KFF
Yürütme Kurulu üyelerine gönderdiği
mektubun tamamı şöyle:
“Sayın KFF Başkanı,
KFF Yürütme Kurulu’nun saygıdeğer
üyeleri,
Dikkatinizi Tahsin Özler adlı Kıbrıslı
Türk futbolcunun durumuna çekmek
istiyorum.
Bana gönderdiği 9 Mayıs 2022 tarihli
mektubunda ayrımcılığa uğradığını ifade
ediyor.
Lefkoşa’nın Omonya U17 futbol
takımının oyuncusu Tahsin Özler’in
mektubunda belirttiğine göre, Omonya
yönetimi tarafından Kıbrıs milli
takımında denenmesi önerildiği halde,
takıma davet edilmeyen tek Omonya
oyuncusu kendisi oldu.
Tahsin Özler, tıpkı benim gibi, bu kabul
edilmez davranışa anlam veremiyor.
Bu oyuncu Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşıdır ve eşit haklara, fırsatlara
ve saygıya sahip olmalıdır. Özellikle
Kıbrıs Milli takımı söz konusu
olduğunda, orada Kıbrıslı Rumlara
olduğu kadar Kıbrıslı Türklere de yer
verilmelidir.
Bazıları, milli takımdan dışlanmasının
nedeninin, Kıbrıslı Türk olduğu için
«bayrak ve milli marş» konusunda «kendini rahat hissetmeyeceği» olduğunu
iddia ettiler. Eğer bu iddialar doğru ise,
o zaman durum daha da vahim demektir.
Açıkça, genç Kıbrıslı Türk futbolcuya
karşı ayrımcılık yapılmıştır.
KFF’den bu konuyla ilgilenmesini,
Tahsin Özler’in Kıbrıs milli takımında
neden denenmeye çağırılmadığına dair
beni bilgilendirmesini ve bu durumun
bir an önce düzeltimesini rica
ediyorum.
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