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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 19 Haziran 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 706 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SİZ HİÇ YALAN
SÖYLEDİNİZ Mİ?
n

2. sayfada

Traktörle başbakanlığı kuşattılar

Tarım Bakanı Oğuz’dan söz alan ve eylemi sonlandıran çiftçiler, talepleri yerine
3. sayfada
getirilmezse Çarşamba günü daha büyük bir eylem yapacaklar…

nSerhan Çınar: Erkman ailesinin bankaya 20 milyon TL’yi aşkın bir sermaye artışı gerçekleştirdiği tarihte bankaya yatırılan
döviz cinsinden paranın kur hesaplamalarından kaynaklı yaklaşık 391 bin 244 TL genel bankacılık hizmetleri ile alacaklı değil!
n Çınar, kişilerin mahkemede
teminata bağlanmasının ortada
bir suç olduğunun göstergesi
sayılmadığını, tahkikat
kapsamına alınan kişilerin suçlu
olduğunu göstermediğini
belirtti…
n Serhan Çınar’a göre bazı
odaklar tarafından konu kasıtlı
ve taraflı bir şekilde ve sanki
ortada bir mahkumiyet varmış
gibi yansıtılıyor…
6. sayfada

SOL KÖŞE
BABALAR

Anneler Günü vardı önce, sonra
Babalar Günü çıktı bir de… Her yıl
Haziran ayının 3. haftasında kutlanır… 1910’da kutlanmış Amerika’da
ilk kez, ama 1966’da resmileşmiş…
Dünyayı babaların idare ettiğini o zaman anlamışlar demek ki! Özker
Özgür “Baba” başlıklı yazısını yazınca
Denktaş üstüne alınmış ve onu dava
etmişti…
Oysa biz en büyük baba olarak Escobar’ı biliyoruz! Eskiden “buba”
derdik, sonra “baba” oldu… Özker
Hoca buba deseydi Denktaş davayı
kazanamazdı!
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

ORTAK
GÖRüŞ

SONRA İŞTE,
BİR YAZININ
DAHA SONUNA
GELİRDİM
Faize
Özdemirciler

Bir tarihi
anlatmak için
bin ses gerekir
10. sayfada

ANASI GİBİ
DANASI...

Ali Osman

DİKİLİTAŞ
HEYECANI

Mehmet Levent

DOZERİN
LİMNİDİ’DEN
SÖKTüĞü
ZEYTİN
LONDRA’DA
DİLSİZDİR
Aziz Şah

Özel okulların ücreti sınırı aştı!

Tony Angastiniotis
3. sayfada

NASIL BİR
ÖZGüRLüK
AŞKI BU?

Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Gerçek ürkütücüdür…
Gerçeği bilmek ise daha da ürkütücü…
Katlanmak zor…
Her şeyi bilmek, her şeyi öğrenmek
mi istiyorsunuz?
Mutsuz olmayı göze alacaksınız o
halde…
Oysa siz “yalan da olsa söyle, hoşuma
gidiyor” diyorsunuz…
Gerçekler acı, yalanlar tatlıdır…
Tolstoy bile yalan söyleyen insanları
dinlemeyi severmiş…
Neden?
Olmak istedikleri ancak olamadıkları
kişiyi anlattıkları için…
Gerçeklere inanmayabilirsiniz, ama
söylenen yalanlardan anlayabilirsiniz
gerçeği…
Yalanlar gerçeği ele vermeye yarar…
Hele de otoriter rejimlerde…
Ben “Pravda” gazetesini okuyarak
bulurdum gerçeği Sovyetlerde…
Yazılanların tersini düşünmek yeterdi
buna…
Şimdi Türkiye’de “Hürriyet”, “Milliyet”, “Sabah” gibi havuz medyasının
baş köşesine kurulmuş olan gazeteleri
okumak da aynı şey…
“Kalkınıyoruz” diyorlarsa, anlayın
ki vaziyet çok kötü…
“Yoksulluğa son” diyorlarsa, biliniz
ki daha da artacak yoksulluk…
***
Hiç yalan söylediniz mi siz hayatınızda?
Bu soruyu sormam bile abes…
“Söylemedim” deseniz de inanmam…
En çok hangi konuda yalan söylediniz?
Aşkta mı?
Vatanseverlikte mi?
Kime yalan söylediniz en çok?
Sevgilinize ya da eşinize mi?
Yoksa millete mi?

Çıplak Gerçek

SİZ HİÇ YALAN SÖYLEDİNİZ Mİ?

Lev Tolstoy
Masum yalanları yalandan saymıyorum…
Dostlarınızı üzmemek için yalan söylediyseniz mesele yok…
Ama kendi paçanızı kurtarmak için
başkasının başını yakacak yalanlar
söylediyseniz başka…
Kutsal inançları ve idealleri uğruna
her şeyi mübah sayan kimseler yalan
söylemekten de hiç çekinmezler…
Bunu bir dava uğruna yaptıklarına
kendilerini inandırmışlardır çünkü…
Rauf Denktaş böyle biriydi mesela…
Tayyip Erdoğan da böyle biri…
***
İki şey var, birbirinden ayırmamız
gereken…
Yalan ve yanlış…
Mahkemelerdeki duruşmalarımda
çok söyledim…
Yalan başka…
Yanlış başka…
Yalan bilerek söylenen bir şeydir…

Yanlış ise bilmeyerek yapılan bir
şey…
Çıkardığımız gazetede biz yalan söylemeyiz…
Ama yanlış yapabiliriz…
Türkiye’de kabul edilen sosyal medya
yasasında bir madde var…
Halka yanıltıcı bilgi vermek veya
yalan haber yaymak…
Bunu yapanlar üç yıla kadar hapislikle
cezalandırılacakmış…
“Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla kamu barışını bozma”
gibi oldukça acayip bir gerekçe ileri
sürüyorlar bu maddede…
Medyanın yanlış yapma hakkını elinden alıyorlar…
Oysa hatasız kul olmadığı gibi hatasız
medya da olmaz…
Vaktiyle BBC kaç kez “Mao Çe
Tung öldü” diye haber vermişti…
Yanlıştı…
Mao ölmemişti…
Fransa’nın en saygın gazetesi “Le

Monde” ise ünlü film yıldızı Monica
Vitty’nin öldüğünü yazmıştı…
Oysa Monica hayattaydı…
Gazete yanlışını düzeltmek ve özür
dilemek için bir sepet gül gönderdi
ona…
Ama şimdi sosyal medyada biri “Tayyip Erdoğan öldü” diye yazarsa, bir
daha gün yüzü görmez herhalde…
***
Yalanlara gerçeklerden daha çok inanan bir toplumda yaşamak pek kolay
değil…
Toplumdaki ezici çoğunluk o yalanın
doğru olduğuna inanıyorsa, işiniz daha
da zor…
Ancak çoğunluk aynı fikirde diye o
yalan doğru sayılmaz…
Bir ömür bir doğruyu halka ispat etmeye çalışmakla geçer bazan…
Ömür de yetmeyebilir ispat için…
Yaşadığımız şu minnacık adada halka
söylenen o kadar çok yalan var ki…
Sanırım halkın yalanlara doğrulardan
daha çok itibar ettiğini en aptal politikacılar bile keşfetti burada…
Onun için bol bol yalan söylemekte
hiçbir sakınca görmüyorlar…
***
Size yalan söylenirse inanırsınız…
Gerçek söylenirse inanmazsınız…
Oysa gerçek, söylenen o yalanda
gizlidir aslında…
Tolstoy haklı…
Yalan söyleyen insanları severmiş…
Olamadıkları, ancak olmak istedikleri
kişiyi anlatırlarmış…
Başkan Nixon da Beyaz Saray’da
John Kennedy’nin fotoğrafına bakarken
şöyle demişti:
-Herkes bende ne olduğunu görüyor,
sana baktıkça da nasıl olmak istediğini…
Her şeyi bilerek mutsuz olmaktan
korkmayın…
Yalan deryasında aptalca bir mutluluktan daha iyidir!

Bir tarihi anlatmak için bin ses gerekir

Tony Angastiniotis
“Masum insanları öldürmenin utancını kapatacak büyüklükte bir
bayrak yoktur”
Howard Zinn
2005 yılında sivillerin
toplu katliamını konu
alan "Kanın Sesi" belgeselini yaygınlaştırabilmek için ilk kitabım “Yeşil Hat'ta Tuzağa Düşmüş’e”e
eşlik ettim.
Ama o zamanlar pek çok gerçeği kamuoyunun gözünden uzak tutmuştum
çünkü küçük meselelere odaklanmak istemiyordum.
Kitap, belgeselin tamamlanmasından
hemen sonra yazılmıştır ve bu nedenle,
seyrini takip eden olaylardaki gelişmeler,
yani hem belgesele hem de yaratıcısına
Kıbrıs'ta her iki toplum tarafından nasıl
davranıldığı yoktur.
Bu günlerde, on sekiz yıl sonra, "Bir
hikâye anlatmak için bin ses gerekir"
adlı ikinci kitabım çıktı. Zamanın duygusal baskısı olmadan geriye dönüp res-

min tamamını görmek benim için çok
daha kolay.
Belgeseli meşgul eden olaylara ilişkin
tanıklıklara ek olarak, kişisel deneyimlerimi kaydetmenin önemli olduğunu
düşündüm, çünkü bunlar hem tarihsel
bir dönemin iklimine hem de Türkiye'deki
milliyetçi propaganda mekanizmalarıyla
çatışan kişinin karşılaştığı zorluklara tanıklık ediyor. Bir çatışma kaçınılmazdır,
çünkü her iki taraf da kendi anlatısıyla
monolog yapmak ister ve her zaman
kendini tek kurban olarak sunar. Bana
göre barış, uzlaşma ve bir arada yaşama
monologlarla asla sağlanamaz. Tarihimizi
duymamız, dinlememiz ve anlamamız
için toplum içinde açık bir diyalog gereklidir. Kaybın acısı bir topluluğun imtiyazı değildir.
Ortaktır ve bizi birleştirebilir, Kıbrıs
Cumhuriyeti daha kurulmadan önce başlayan durdurulamaz milliyetçi bir hezeyandan kaynaklanan bu kadar çok canın
haksız yere kaybedilmesine işaret eder.
Her iki toplumdaki milliyetçilik hala
burada ve bayraklarını sallayarak adamıza

getirdiği büyük felaketi görmeyi reddediyor. İşlediği tarihi hataların ve suçların
sorumluluğunu üstlenmekten çekinerek
kayıtsızca ıslık çalmaya devam ediyor.
Söz söyleme becerisiyle mağduru fail,
hamaset edebiyatı yapmayı vatanseverlik
olarak sunmayı başarır. Kitabın sayfalarında Kıbrıs sorununun tüm gerçeğini
sunacağımı iddia etmiyorum. Sonuçta,
adından da anlaşılacağı gibi, bir tarihi
anlatmak için bin ses gerekir. 1974 felaketine yol açan olaylar ve sonrasında
yaşanan gelişmeler hakkında yüzlerce
kitap ve analiz yazıldı ancak ipin ucu
henüz bulunamadı. Tarih hala pazarlık
ediliyor. Kesin olan şu ki, bu kitabın
sayfalarında birçok okuyucu hiç duymadıkları gerçeklerle yüzleşecek. Okul
müfredatına asla girmeyecek ve televizyon ekranlarında asla gösterilmeyecek
gerçek olaylar anlatılmaktadır. Kuşku
duymayan okuyucuyu masumiyetin masal bahçesinden dışarı atabilecek olan
"yasak meyve"dir.
Birkaç yıllık uzun bir sessizlikten dönerken, bu kitapla bir kez daha hedef

alınacağımı şimdiden biliyorum.
Ancak gerçekte hedef ben değilim,
bazılarının tarihin unutulmuşluğunda
kaybetmek istediği rahatsız edici gerçeklerdir. Devlet her zaman tarihsel
olarak masum olduğunu göstermek istediği ve bu tür anlaşmazlıkları sevmediği
için bu başka türlü olmaz.
Onlar da bu suçları işleyen, hiçbir zaman zulme uğramayan ve aramızda özgürce dolaşan canavarlardır.
Aynı zamanda onların yaşatılan ve
sonraki nesillere aktarılan ideolojileri,
artık neo-nazi “ahlakı” ile zenginleştirilmiştir.
Hepimizin susması kolaydır ama susmak ne vatana karşı bir sorumluluk, ne
de demokratik bir toplumda herkesin
sahip çıkması gereken bir ifade özgürlüğü
unsurudur, özellikle iktidarın sessizliği
meşrulaştırmak istediği günümüzde..
Umarım yakın zamanda kitabımı Türkçe olarak da yayınlayabilirim, olmazsa
kitaptan alıntıları köşemde aktaracağıma
söz veriyorum.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

SONRA İŞTE, BİR
YAZININ DAHA SONUNA
GELİRDİM

Ne şahane kadınlardık biz bir zamanlar,
ama yersiz ama yerli, “üç renk mavi”yle
yırtardık ölümcül kederlerin kefenini ve
bir Ege türküsü kadar kahraman ve hovarda
geçerdik Sarıova’dan.
Kimimiz roman yazar inzivalarda, kimimizin hayatı yazılmayı bekleyen romandır
şimdi.
Eskiden gidiyorum buralardan diyen çocukların üzgündü
yüzleri ama hayat kalmamıştı
buralarda ve onlar annelerini
babalarını kardeşlerini hayat
kalmayan yerde bırakıp gitmekten gocunmazlardı yine
de…
Ne çok gittiler buralardan, denizler ötesinde kimileri nefret büyüttü içinde, kimileri
sevda, kimilerinde hayat devam eden bir
çocukluk travmasıdır hâlâ, kimilerinin çocukluğu kalbinde yara, kimilerinin dilinde
hep aynı
çocukluk şarkısı: orda bir köy var uzakta…
Gidenler gitti, keşke kalanlar kalsaydı
ama kalanlar da gitti bir bakıma, buradadırlar
ama değildirler aslında…
Ne muhteşem erkeklerdik, “üç renk kırmızı”yla yırtardık acıların kefenini ve
Kürtçe bir türkü kadar dirençli ve asi geçerdik Mesarya’dan…
Bir kurşundan sonra geçmiş bütün kırgınlıkları unutarak gelirlerdi, hiçbir şey
olmamış gibi sarılırdık, birlik mücadele
dayanışma derlerdi, su serperlerdi yüreklerimize, sonra giderler, diğer kurşuna
kadar görünmezlerdi.
Gitmeselerdi keşke derdik içimizden…
Yok ki devrim yapacaktık, ama kalsalardı
Gogol’ün paltosundan çıkanlara saygılarımızı sunar, birlikte delirirdik belki…
Yerlisi olduğumuz bu yerde ne garip
yabancılardık, “üç renk beyaz”la perdeyi
yıkar viran eylerdik, çatlayan bir narın içi
gibi dağılarak geçerdik sokaklardan.
Ne çok sular döküldü gidenlerin ardından,
düşündükçe gidenlere değil kalanlara üzülüyor insan.
Ne çok gittiler, ne çok öldüler gittikleri
yerlerde, ne çok gömüldüler…
Oysa kalsalardı belki bir Kieslowski filminde ömrünün son demlerinde vicdan
azabı çeken bir yargıcın kendi kendini
ihbar edişini izleyecektik, Bergman’ın
Utanç filminden barış sözcüğünü kullanmadan kuşları, özellikle de güvercinleri
alet etmeden barışın güzelliğini, bayrağa
mayrağa gerek duymadan savaşın çirkinliğini anlatmayı öğrenecektik…
Ne basiretsiz yerlileri, ne utanmaz yersizleriydik bu coğrafyanın.
‘Hiç esmez’ derdik yaz geceleri boyunca.
Sonra bir kadın çıkar düzeltirdi köyün
cümlesini. Lefkoşa’da eser, burada esmez
derdi.
Bir soru çarpardı çorak hafızaların susuzluktan çatlamış kıyılarına: Bir vapur
hikâyesi bile yoksa bu coğrafyanın neresi
ada, neresi ha?
Yarım bir adanın bölünmüş bütünlüğünü
korumak için yemin eden erkekler ve kadınlar geçerdi Lefkoşa’nın bir yarısından
diğer yarısına.
Gidiyoruz buralardan diyerek geçerdi
çocuklar barikatlardan.
Gitmeden önce hiç olmazsa birkaç bozuk
yumurta atsaydınız derdi onlara babaları
yaşındaki adam, nereye diye sorardı çocuklar, ne bileyim derdi adam, valiliğe
meclise saraya oraya buraya…
Oysa kimseyi suçlamıyordu onlar. Sanki
gitmek kendi istekleriymiş, sanki gidişlerinde bu ülkeyi yaşanmaz kılanların hiç
payı yokmuş gibiydiler…
Sonra işte sessiz sedasız bir yazının daha
sonuna gelirdim bu adressiz köşede…
-Geceler kısa, sabah olmasın, aydınlıkta
o kadar dokunaklı ki Lefkoşa!..

NASIL BİR ÖZGüRLüK
AŞKI BU?

Çiftçilerden şok eylem...

Traktörlerle başbakanlığı kuşattılar
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği
Başkanı Nizam Çarşamba gününe
kadar taleplerinin yerine
getirilmemesi halinde bütün kırsal
ve üreticilerle birlikte Başbakanlık
önüne geleceklerini kaydetti
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim
Kurulu dün Bakanlar Kurulu toplantısının
yapılacağı saatte iş araçlarını alarak Başbakanlık önünde kendilerine ayrılan ek
ödeneğin yetersiz oluşunun yanı sıra hazırladıkları 10 maddelik talepleri dikkate
almak ve çiftçinin sorunlarına çözüm bulunması amacıyla tepki göstererek eylem
yaptı.
Traktörlerle Başbakanlık önüne gelen
Yönetim Kurulu üyeleri araçların üzerine
“Bu çiftçi yerlidir” yazılı pankart astı.
Bakanlar Kurulu toplantısına gelen Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
aracından inerek, Birlik Yönetimi ile görüştü. Birlik Başkanı Mehmet Nizam, Bakan
Oğuz’a kendilerinin haklarını savunamadığını ve yanlış bütçe geçirerek üreticiyi
öldürdüğünü dile getirdi; Oğuz’a siyah
çelek ve kendi traktörünün anahtarını verdi.
Oğuz
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasında, kendilerinin
bu ülkede üretimin devam etmesini istediklerini söyleyerek, “hükümet ve tarım
bakanlığı bir ay önce ek bütçe çalışmalarına
başlamıştı. Ek bütçe olmadan bu ülkede
tarım ve hayvancılığın olmayacağını söylemiştik. Tarım bakanlığı bir bütündür
ona göre çalışma yapar. Tabi bu süreçte
akaryakıta iki defa zam geldi. Haklılar.
Vatandaş da haklı. Özel sektördeki de
haklı. Herkes haklı ama bu ülkenin elindeki
imkanların yettiği kadar da o günkü koşulda
ek bütçe yapabildik.” şeklinde konuştu.
Bütçenin yılda bir kez yapıldığını veya
dönemlik ek bütçe yapıldığını dile getiren
Oğuz, o nedenle akaryakıtın maliyetinin
öne geçtiğini bu konuda da haklı olunduğunu fakat bütçeye göre eldeki imkanlara
göre 50 lira olan doğrudan gelir desteğini
100 lira yaparak arttırdıklarını söyledi.
Nizam
Mehmet Nizam, Tarım ve Doğal Kay-

naklar Bakanı Dursun Oğuz’un kendi bütçesini pay etmeyi bile bilmediğini söyleyerek, “bu üretim sektörü bu memleketi
ayakta tutan sektördür. Bunu bilmesini
isterim. Ayni zamanda da biz içeri girersek
Bakanlar Kurulu’ndan daha yetkili olduğumuzu sizlere bildiririm. Bu ülkeyi ayakta
tutan biziz onlar değildir. Onlar sadece
koltuk sevdalısıdır.” şeklinde konuştu.
Üreticinin batmanın eşiğinde olduklarını
ve Bakan Dursun Oğuz’a da ilettikleri bu
sorunları tek tek Bakanlar Kurulu’na iletmesi gerektiğini kaydeden Nizam, dış ülkelere 320 Milyon süspansiye yaptığını
kendilerine de 100 Milyon ödeme yaparak
ağızlarını kapatmaya çalıştıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Birlik Başkanı
Nizam ve beraberindeki heyet, Başbakan
Ünal Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun ve
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz iler görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından basına açıklamada
bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Başbakan Ünal Üstel,
Maliye Bakanı Sunat Atun ve Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini
kaydetti.
Nizam dün yaptıklarının eylem değil
bir tepki olduğunu söyleyerek, tepkilerini
koyduklarını ve Başbakan Ünal Üstelin
kendileri ile görüşerek taleplerini dinlediği
için de kendisine teşekkür etti.
Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı
Sunat Atun ve Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları görüşme
sonunda hafta başında Doğrudan Gelir
Desteği ödemelerinin başlanacağını dile
getiren Nizam, Çarşamba gününe kadar
da kendilerinin yazılı talep ettikleri maddelerin görüşülerek düzenleneceği sözünü
aldıklarını belirtti.
Çarşamba günü aynı ekiple birlikte toplantı yapıp yeni düzenlemeler yapılacağını
söyleyen Nizam, “dileriz yapılacak görüşmeden iyi bir verim alırız. Çarşamba
gününü bekleyip görmemiz gerekir. Bu
bir eylem değil tepkidir. Tepkimizi koyduk
bizi kaale aldılar ayni zamanda bizim girdilerimizin ne kadar yüksek olduğunu onlara anlattık. Bizlere mazot ve Doğrudan
Gelir Desteğinin yeniden düzenlenmesi
sözü verdiler.” şeklinde konuştu.

Eylemlerin biri bitiyor biri başlıyor…
Esnaf…
İşçi…
Memur ve çiftçi…
Sağlık çalışanları…
Eylem yapmayan sektör yok…
Hayat pahalılığı…
İfade özgürlüğü…
Müdahaleler ve sözde ekonomik işbirliği
denilen protokol…
Belediyelerin birleştirilme hikâyesi…
Özel okul harçları…
TC’nin ihracat yasağı koyduğu ilaçlara
ulaşmada yaşanan sıkıntı…
Elektrikte AKP sermayesi bir şirkete tanınan haksız ve yasa dışı ihalesiz yakıt
alımı ayrıcalığı…
Hangi birine ses çıkaracağınızı şaşırdınız… Ama ne elde edebiliyorsunuz bu
bildik protesto ve eylemlerle?
Koca bir hiç…
Sıfır artı sıfır elde var sıfır…
Dağlar fare doğuruyor…
Kimin umurunda…
Sıradanlaşmış söylem ve tepkileriniz bir
işe yaramıyor değil mi?
Her gün biraz daha çalınıyor cebinizdeki
para… Her gün biraz daha yoksul…
Her gün biraz daha umutsuz ve çaresizsiniz…
Kim bu size musallat olan hırsızlar…
Ve neden elinizden hiçbir şey gelmiyor?
Herşeyin çok daha kötüye gittiğinin farkındasınız…
Ve başınızdakilerin hala birşeyleri birilerine peşkeş çekmekle…
Birilerine rant sağlamakla uğraştığının
da farkındasınız…
Eskiden partizanlık var o yüzden her
yeni gelen önceki hükümetin atadığı müdürü müsteşarı görevden alıyor, derdik…
Şimdi daha da çirkinleşti bu iş…
Daha da kızıştı…
Bir UBP’linin atadığı müdürü diğer
UBP’li görevden alıyor ve yerine kendi
adamını atıyor…
Senin adamın, benim adamım seviyesindeler artık…
Ar damarları çatlamış…
Utanma kalmayınca da her şeyi mubah
görüyorlar…
Minareyi çalan hırsızlar kılıfını da hazırlamışlar ama…
Basını, sosyal medyayı ve muhalefeti
susturmak için hazırlanan yasalar işbirlikçiler eliyle hayata geçirilecek…
Olmaz demeyin… Olacak…
Siz önce sömürgecinin Beyaz Ev’deki
davetine icabet edip ondan direktif alır ve
sonra da meclis önünde “özgürlük nöbeti
“ tutarsanız olacak…
Tutarsızsa yaptıklarınız…
Dilinizden dökülenler eksikse…
Ürkek ve yanlıysa hafızanız çok daha
kötüleri de olacak…
“Özgürlüğüme dokunma” derken dokunulan özgürlükleri hatırlamayacaksın…
Yüzlerce dava açılan Avrupa Afrika gazetesini…
Hapis ve tazminat cezalarına çarptırılan,
casuslukla suçlanan Şener Levent ve arkadaşlarını…
Ve Türkiye’deki diktatörün bir işaretiyle
polisin, meclisin, elçiliğin gözü önünde
yapılan linç saldırısını…
Saldırganların adil yargılanmayıp serbest
bırakılmalarını hatırlamayacaksın…
On yıl hapis cezası ile yargılanmak istenen gazeteci Ali Kişmir’in ve Türkiye’ye
giriş yasağı getirilerek seyahat özgürlükleri
kısıtlananların adını hiç anmayacaksın…
Hadi ordan!
Nasıl bir özgürlük sizin istediğiniz?
Nerde başlayıp nerede bitiyor?
Sömürgecinin düşman gördüklerini ezme,
yok etme ve sindirme özgürlüğünün başladığı yerde biten bir özgürlük aşkı mı bu
yoksa?

19 Haziran 2022 Pazar_Layout 1 18.06.2022 23:10 Page 4

Dikilitaş yerinde duramıyor heyecandan
Kaidesinden fırlayıp sanki ayaklanacak
AYA
K
A
AL İFİL Geçip Girne Kapısı’ndan Silihtar Sarayı’ndan
DİR
“İşte şimdi oldu” diye umudu haykıracak
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

ANASI GİBİ
DANASI...

Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisi olsaydı
yani Zeki vefat etmemiş olsaydı ve bugünleri
yaşasaydı Metin'le birlikte dünyanın saydığı
en büyük skeçlere imza atacaklardı...
Ekonomik çöküş, siyasi kaos aldı başını gidiyor Türkiyede...
Türkiye derken bizde de bu delilik daha
farklı değil...
Tam bir tımarhaneye döndü Türkiye'nin ayağını bastığı her yer...
Korkaklar...
Deliler ve yakında akılları uçacak olan vatandaşlar da sırada!..
Keşke “Buzlar Çözülmeden” kaymakamı
olabilseler...
Bakın Tayyip'e ne diyor...
Geçen gün Vana gitti ve Van 100. Yıl Üniversitesi’ni kendilerinin yaptığını söyledi...
Başka şehirlerde de daha önce aynısını yapmıştı.
Şimdi de gelin bana bu insanların böyle yalanları söylemeleri için deli olmadıklarını, ruh
sağlıklarının yerinde olduğunu söyleyin..
Şimdi bu yazım yasaklara girer...
Hakaret sayılır...
Yahu adam alır eline mikrofonu ve geçer
toplumun karşısına da durmadan yalan söyler...
Bu yalanlar suç sayılmaz ama ben veya biz
yazarsak suç mu sayılır?
Sayılsın anasını satayım...
Erdoğan en son 2023'te kura çekerek uzaya
bir astronot göndereckmiş...
Buna katıla katıla gülünür..
Zaten bunu söyleyen insanın akli melekesinden ben şüphe ederim..
Astronot yollamak uzun yıllar eğitimden
geçmekle olur...
Kura çekerek uzaya astronot göndereceklermiş...
Hade gelin de buna deli saçması demeyim...
O kadar da değil...
Daha dün “Uzaydaki haklarımızı da kimseye
yedirmeyiz” buyurdu Tayyip efendi!
Yahu senin uzayda ne hakkın var ki?
Sen memleketi bitirdin... Önce memleketten
eksilen maliyeden kaybolan paraların hesabını
ver ondan sonra uzayla ilgilen...
Her ay bir bölgede petrol bulumaya devam
ediyorlarmış...
Doğalgaz şarıl şarıl akıyor borulardan ama
ortada hiçbir şey yok...
Yalanın bini bir para...
Hade orda öyle de burada daha mı farklı..
Kendisine laf söyleyen, eleştirenleri beş
yıldan başlayan hapislik cezaları ile hapse göndermeye çabalayan ve Ankara’dan icazet alan
Ersin Tatar da Tayyip’ten farklı davranışlar
içinde değil...
Ne dedi geçenlerde?
“KKTC emin adımlarla ilerlemeye devam
ediyor"...
Ulan artık hakaret edecek noktaya geldim
ama ilk karşılaştığımızda içimdekini suratına
fışkırtacağım!
Battı bre memleket...
Bitti...
Sen ne ahkam kesiyorsun orada...
Fazla ileri gitmek istemem...
O da zavallı bir işbirlikçi ama unutulmasın
ki mahkeme işbirlikçilikten de ustasının cezasına
çarptırır onu...

KALAY-KALAYCI

Basına yönelik “sansür yasası” olarak nitelendirilen “dezenformasyon teklifi”,
TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yasaya muhalefetin yanısıra
AKP’den de tepki geldi. AKP’li vekiller teklifteki “halk arasında endişe, korku
veya panik yaratmak saikiyle yapılan haberlere” üç yıla kadar hapis cezası
öngören 29. maddeye itiraz etti. Çünkü bu maddede yer alan bazı muğlak
ifadelerin uygulamada keyfiliğe yol açabilir. Burada da yapmak istedikleri şey
aynı. UBP’liler “hoşnutsuzluk” gibi muğlak ifadelere AKP’li vekillerin gösterdiği
kadar tepki göstermedi. UBP’liler AKP’lilerden daha mı AKP’li?

Asayiş ve trafik operasyonu
17-18 Haziran tarihleri 21.00-02.00
saatleri arasında, beş ilçede Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında, eş
zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet
gösteren gece kulüpleri kontrol edildi
ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve
bulunması yasak olan 24 kişi tespit
edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1023 araç
kontrol edilirken, suç işlediği tespit
edilen 270 araç sürücüsü hakkında
yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan
dolayı 25 araç trafikten men edildi.
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet
gösteren eğlence mekânları, gece kulüpleri, restoran, market, kahvehaneve
meyhaneler kontrol edildi ve herhangi
bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise,
kumarhaneye girmesi ve bulunması
yasak 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde
yasal işleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleş-

tirilen denetimler sonucu 625 araç
kontrol edildi ve suç işlediği tespit
edilen 123 araç sürücüsü hakkında
yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan
dolayı 4 araç trafikten men edildi.
Girne’de gerçekleştirilen denetimler
kapsamında; bölgede faaliyet gösteren
eğlence mekanları, kahvehane ve pansiyonlar kontrol edildi ve 2 işletmenin
müzik izni kurallarına, 3 işletmenin
ise kapama saatlerine uymadığı tespit
edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 586 araç
kontrol edildi ve suç işlediği tespit
edilen 286 araç sürücüsü hakkında
yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan
dolayı 22 araç trafikten men edildi ve
1 kişi tutuklandı.
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet
gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı
yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol
edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit
edilmedi. Trafik ekipleri tarafından
gerçekleştirilen denetimler sonucu 245
araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit
edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal
işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı
3 araç trafikten men edildi.

Özdoğan: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz
Gümrük Çalışanları Sendikası (Güçsen) Başkanı Abdullah Özdoğan, mağdur olan üyelerini korumak amacıyla
hareket edeceklerini belirterek, bundan
dolayı yaşanacak olası kaostan da
yöneticilerin sorumlu olacağını kaydetti
Özdoğan: Sadaka değil hakkımızı
istiyoruz
“Sadaka değil hakkımızı istiyoruz”
başlıklı yazılı açıklama yapan Özdoğan, personel eksikliğinden ötürü
zorla ek mesai çalıştırılan gümrük
memurlarının, emeklerinin karşılığını
alamadığını belirterek, özellikle büyük
bir haksızlığa sebep olan Göç Yasası’na (47/10) tabi üyelerinin aldıkları
ödeneğin, görev yerlerine gidip gelmelerini karşılamadığını söyledi.
Özdoğan, “Bu da yetmezmiş gibi,
çok önemli bir kısmı hizmet bekleyenler tarafından karşılanan ek mesailerden peşin vergi alan hükümet,
emeğimizin karşılığını işleterek bizi
altı ay geç ödemektedir. Sınır kapılarını gezerek ‘sınırı geçen devlete
geldiğini hissedecek’ diye beyanatlar
veren sayın başbakan hangi şartlarda
çalıştığımız bilmiyor mu?” diye sordu.

“Yaşanacak olası kaosun
sorumlusu bizleri yönetenlerdir”
Pandeminin başından beri, ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik koşulları
göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini ancak artık ardı arkası kesilmeyen zamlar, TL’nin değer kaybı
ve alınmayan tedbirler dolayısıyla
mağdur olan üyelerini korumak amacıyla hareket edeceklerini belirten
Özdoğan, “Hakkımızı almak için ortaya koyacağımız tepkiden dolayı yaşanacak olası kaosun sorumlusu bizleri
yönetenlerdir” dedi.

Girne ve Mağusa’da uyuşturucu
Karaoğlanoğlu’nda, dün M.C.B (E21) ve E.P.İ.U’nun (E-21) kaldığı
evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan
aramada, tasarruflarında yaklaşık 4
gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık
yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, içerisinde
tütün ile karışık uyuşturucu madde
bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde
kalıntısı bulunan öğütücü bulunarak

UBP’LİLER AKP’LİLERDEN
DAHA AKP’Lİ

emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Öte yandan, dün sabah saat 04.30
sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, devriye halinde
bulunan bir polis ekibi tarafından,
şüpheli görülen N.U.B.O.A (E-30)’nın
üzerinde yapılan aramada, yaklaşık
1 gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

DİKİLİTAŞ HEYECANI

Sarayönü’ndeki Dikilitaş’ın bir sevinci
vardı önceki gün.
Kendimi bildim bileli hiç öne eğilmeyen
başı sanki daha dik, daha mağrurdu.
Ama en önemlisi daha mutlu ve daha
umutluydu.
Öyle bir heyecan kasırgası esiyordu ki
başında, yerinde duramıyor gibiydi...
Bıraksalar kaidesinden fırlayarak Girne
Kapısı’na, oradan da Silihtar Sarayı’na yürüyecekti!
***
Dikilitaş’ı öyle birdenbire karşısında görünce şaşırır mıydı Tatar?
Kolları ile havada kavisler çize çize…
Ve kaşlarını yukarı kaldıra kaldıra ona
bir vatan millet Sakarya nutku çeker miydi?
Dikilitaş ona “Sen o martavallarını Toroslar’ına anlat” der miydi?
Buna hiç kuşkum yok.
Çünkü kendini başında dönüp duran güvercinler kadar özgür hissediyordu.
***
Ve bir fantazi daha…
Dikilitaş’ı hiç beklenmedik bir anda karşısında bulan Tatar, hemen telefona sarılıp
“Polis imdat”ı arar, “Bana hakaret etti” diyerek Dikilitaş’ı şikâyet eder miydi?
***
Bugüne kadar “Birlik mücadele dayanışma” diye çok haykırdık bu meydanlarda.
Dikilitaş’ın da, başımızın da tacı oldu bu
slogan.
Onsuz geçen bir tek miting hatırlamıyorum.
Ne var ki meydanlarda hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir slogan olarak kaldı sadece.
Eve döndükten sonra unuttuk!
Bir dahaki sefere meydanlara inişe kadar
hatırlamak bile istemedik.
Başta sol cenahtaki siyasi partilerimiz olmak üzere, dayanışma içinde mücadelede
birlik olmaktan hep kaçtık!
Büyüklük küçüklük meselesi yaptık.
Herkes kendi koltuğunun sevdasıyla yoğruldu.
***
Ve geldik 48 yıldır yurdumuzu işgal
altında bulunduran Türkiye’nin bize dayattığı
son protokola.
Bu protokol, sürüklendiğimiz tükeniş güzergâhının son kilometre taşıdır.
Hamaset tellâllarının “Anavatan” bildikleri
Türkiye, bu protokolla bizi yoğa yazmakta
olduğunu açıkça göstermiştir.
Yani yok oluyoruz desek yalan!
Yok ediliyoruz!
***
İşte tam da bu noktada meclis dışı muhalefeti oluşturan TDP, TKP, BKP, YKP ve
Sol Hareket’in çok ‘geç’ de olsa birlik mücadele ve dayanışmayı hayata geçirme kararını, Dikilitaş’ın önünde ortak bir deklarasyonla açıklamaları, buna susamış olan
toplumun ilerici aydın kesimlerinde gözle
görülür bir heyecan ve umut yarattı.
Umarım küçük hesaplara bir daha dönülmeden sonuna kadar gider.
Dikilitaş’ın şahitliği, heyecanı ve hevesi
kursağında kalmaz.
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Onuncu köy
İNANAMIYORUM
MEMLEKETİN BU YENİ
İNSAN
MANZARALARINA

GANİMET REHAVETİ

Fikri Marasalı
Kıbrıs Türk toplumunun en büyük sıkıntılarından biri gerek ekonomik gerekse demokratik açıdan sömürüldüğünün bilincinde
olmamasıdır ve kendilerini yalnızca geçici
ekonomik sıkıntılar yaşayan milyonerler olarak görmesidir, gerisi teferruattır…

Nilgün Ecvet Orhon
Rum mallarını sattılar, son derece lüks
araçlar kullanmaya başladılar…
Kollar dışarda, bilekte at nalı kadar 22
ayar zincir, elde sigara ve tımtas-tımtas sonuna kadar açık sesle arabesk dinliyorlar…
Yanlarında başı bağlı eşleri ama gözler
dışarda felfecir…
Rüyalarında görseler inanmazlardı kendileri bile…
Ben de inanamıyorum memleketin bu
yeni insan manzaralarına…
Ah Kıbrıs’ım, neler geldi böyle başına…

AĞIZLARINI AÇIP
"İŞGALCİ, BURDAN
DEFOL!" DEYEMEYEN
GAZETECİLER

İŞGALCİ İÇİN UFAK
TEFEK KONULAR

Kazım Denizci
SÖMÜRGECİMİZ TALİMAT VERDİ
VATANDAŞLIK SORUNU ÇÖZÜLECEK!
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lapta'ya yaptığı ziyarette bir soru
üzerine ''uzun yıllar burada yaşayan Türkiye
kökenlilerinin vatandaşlık sorunun artık
çözüleceğini, böyle ufak tefek konularla
uğraşılmayacağını açıkladı.

CTP GENÇLİK ÖRGüTü
ÇAVUŞOĞLU’NU KINADI

Bumin Bezmen
Her zaman yaptıkları gibi, ya gençlik ya
kadın örgütü cevap verecek… Niye parti
başkanı değil da kadın örgütü cevap verdi
diye sorarsan da sana cinsiyet ayırımı yapma
derler, ama Tufan’ın hem sendikacı hanıma
hem de Rum kadın örgütü POGO’nun kadın
başkanına, Türkiye işgalci değildir diye
saldırırken, ne ifade özgürlüğü, ne cinsiyet
ayrımcılığı var diye düşünmekten acizler…

TOKAN! İŞGALCİYE
TOKAN!

Mustafa Onurer
Onlar sizi "yok sayıyorlar", "terörist sayıyorlar", ama siz onları işgalci sayamıyorsunuz bir türlü... Aymazlık mı, kahraman
yaratma senaryosu mu bilemedim... Zaman
gösterecek herhalde.
***
Herif Türkiye'den kopup, buralara geliyor
ve, "VATANDAŞLIK SORUNU ÇÖZÜLECEK!" diye fetva veriyor…
Gazeteciler Birliği "Özgürlük Senden
Büyüktür: DOKUNMA!" diye eylem düzenleyip Tatar ve UBP-DP-YDP hükümetini
işaret ediyor.
Yani, bu coğrafyanın aslında Ankara tarafından yönetildiğini gizlemeye çalışıyor...

FİLİSTİN

Harper Orhon
Çok şaşırdım Filistin devlet başkanı egemen eşit devlet başkanımız ile görüşmek
yerine Rum devlet başkanı ile görüştü.
Sokaktaki adam bu nasıl olur diye söylenmeye başladı…
Toroslardan gelen bir ses mavi vatanı
kaybettik diye ağlıyordu.
Toroslara bakan adam sesi duyduğu anda
ayağa kalkıp esas duruşa geçti. Ne yapacağını bilemediğinden aval aval Toroslara
bakıyordu ama artık Toroslar görünmüyordu.
Yerine oturdu, kara kara düşünmeye başladı bu işler bitince ben ne olacağım.

Serdinç Maypa / Irak Türkmen Cephesi açıkladı. KKTC ile ilişkilerini
sıklaştıracaklarmış Mevlüt Çavuşoğlu bu Kürdistan paylaşımını gördü mü
acaba, sadede merak. Çok kolay ona buna PKK’lı der da o bakımdan sordum

GÖÇ YASASI
Tahir Gökçebel
47/2010 UCUBE (GÖÇ)YASASI
DERHAL KALDIRILMALIDIR.
Bu ucube yasa tam bir EŞİTSİZLİK
olarak yapılmış, zaman içerisinde AYRICALIKLILAR yasadan çıkarılmış, bazılarına özel haklar tanınmış ve yaratılan
eşitsizlikler örnek gösterilerek çalışanların
hakları AŞAĞIYA ÇEKİLMEK İÇİN
HÜKÜMETLERCE KULLANILAN BİR
SİLAH DURUMUNA GETİRİLMİŞTİR.
Tabii ki birçok AYRICALIKLI kesim
bu yasaya dahil değildir. (Başta MİLLET
VEKİLLERİ VE BAKANLAR, SAYIŞTAY, YARGIÇLAR… bu yasa kapsamında
değildir…)
Yoksullaştırmanın hız kazandığı, enflasyonun arttığı, TL’nin eridiği bu dönemde Topluma yapılan düşmanlığın boyutu daha da anlaşılmıştır.2010 yılında
şiddetle dayatılan bu yasa, güya sorunları

çözecekti. Bu gün oldu yasanın birçok
maddesi ya uygulanmıyor/ uygulanamıyor/
gerekli kurumları oluşturulamıyordur.
Hükümetlerin, makamların istediği zaman
kendine göre yorum yaparak bu YARATIK
yasayı da kaynak gösterip hak gaspları
için zemin oluşturduğu, TÜM ÇALIŞANLARIN HAKLARINA SALDIRI
için meşruluk kaynağı yaptığı aşikardır.
Bu yasayı dayatanlar, geçirenlerin kime
düşman olduğu tartışmasız NETLEŞMİŞTİR. Bu Yasa Hakkında Yasayı yapanlarla dahi her platformda Yasanın
KÖTÜLÜĞÜNÜ tartışmaya hazır olan
biri olarak bu Yasanın derhal kaldırılması
gerektiğinin altını çizerim. Özellikle yeni
yasaları dayatanlara bu yasaya bakarak
bu ülkede aslında EKONOMİK OLMAYAN yeni ucubelerle ulaşılmak istenen
hedefin belli olduğunu bir kez daha hatırlatırım.

KİMSE BANA "UMUDUNU KESME
YURDUNDAN" DEMESİN...
Ümit İnatçı
Sanırım söyleyecek söz kalmadı; zihinler
sağaldı, anlamlar damıtıldı, duruşlar sergilendi... Bundan sonrası yapılan tercihlerin
ceremesini ödemektir. Çaresizlik bahanedir,
eğilgenliği aklamanın kurnazlığıdır. Çareler
tükenmez derken tükenmenin eşiğine
gelen bir toplumun kendi isteme iradesinden yoksun kalması çareyi bile yitik
bir nedene dönüştürmüştür. Eziklik bir
başa gelmişlik değil kötücül bir kanaatin
ikramiyesidir... Bekleyerek bükülmek, bükülerek küçülmek sonra da hiçe sayılmak
yolundan şaşmayan bir tükeniş güzergahının son durağıdır; artık bindiğiniz alametten inseniz de inmeseniz de kıyamet
dibinizdedir... Kimse bana "umudunu kesme yurdundan" demesin...
***

Muhalefetin çıkmaza girdiği anda gri
bölgelerde dolanarak, yakınmacı bir dille
tavır ortaya koyması alternatif bir cephe
oluşturmakta zayıf kalıyor. Neye karşı
olunduğu ve neyin savunulduğu net bir
cephe dili üzerinden ortaya konmalı. Öyle
hem içindeyim hem dışında salınmalarıyla
bu iş olmayacak. Sömürgeciye yapılan
"bizi de görün, bizi de dikkate alın"
serzenişi yarın karşılık bulursa mutlu mu
olacağız? Taksim politikasını hortlatan bir
zihniyete karşı gösterebileceğimiz tepki
bundan ibaretse bu çıkmazdan kurtulmamız
imkansızdır. Zaman akla kara zamanıdır,
radikal duruşlar zamanıdır. Bu "ara" halleri,
eşikte bekleme halleri, ikinci lig siyaseti,
hep kısık farlarla karanlıkta yol alma
halleri yordu artık. Neyse o, meselenin
adını koymadan bu iş olmuyor.

Hüseyin Sevay
Bizim gazeteciler (?) ya rejimin propagandası ya da kendi başına çıkan bariz haberlerle uğraşıp durur. Habere giden veya
haberi ortaya çıkaran pek azdır.
Kendi tarihimizi bile doğru düzgün bilmememizin sebebi bu sakat anlayış değil
mi zaten?
Her mesleğin ETİK ZORUNLULUKLARI
("ethical obligations") vardır. Örneğin, TC'nin
buradaki statüsü İŞGAL, İSTİLA, ve SÖMÜRÜ değil mi her objektif bakış açısına
göre? E, öyle ... Bunu yazan, çizen, araştıran,
sorgulayan kaç gazeteci var?
Bunca senedir TRAFİK GÜVENLİĞİ gibi
çok önemli bir meseleyi bile MİSYON edinmediler!
Yaşadığımız yerin bir "anayasası" varsaydı,
bu anayasaya aykırı sözde yasalar geçiren
hukukçuları sorgularlardı, değil mi?
Koskoca 2+ yıllık bir "pandemi" yaşadık!
Niye bizi evlere tıkıyorlar, niye defa defa
"aşı" gerekli, niye-niye-niye diye sorgulamayan, hatta sorgulayanlara ateş püsküren
ve sorgulayanları YOK SAYAN bir gazeteci
(?) kitlesi var burada. İflahı kesilmiş bir
topluluğun yansıması. Ağızlarını açıp "İşgalci,
burdan defol!" deyemediler.

İŞGALE KARŞI
ÇIKMAYANLAR AĞZINI
DELLALASA NE YAZAR!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
DELLALANARAK SESİ KISILANLAR
Bir tarafta ağzında della oturanlar diğer
tarafta ise "oy çokluğuyla" esaret yasalarını
geçirenler... Ağızları dellalı kalabalığın önünde, usulca çatır çatır yasalar geçiyor.
***
SIRADAKİ PLATFORM: BİR VARMIŞ
BİR YOKMUŞ
"Bu Memleket Bizim Platformu" ismi seçildi çünkü bu memleketin bizim olmadığını
biliyorduk. Sonrasında "Varoluş Platformu"
oldu. Bu seçki ise var olmadığımızı, yokoluşu,
yurtsuzlaştığımızı gösteriyor. Şimdi ise gizli
öznelerden oluşan sloganlara bir yenisi "Dokunma" ekleniyor. Dokunan kim? Neye dokunmasın? Kime dokunmasın?... Kime cıs?
Sıradaki Mehmet Levent'in yazısında ifade
ettiği gibi "Bir Varmış Bir Yokmuş Platformu"
mu olacak?

TL İLE BüTÇE YAPMANIN
İMKANSIZLIĞI

Murat Kanatlı
Kısaca kabataslak Lefkoşa belediyesi mali
durumunu yazayım, Ocak ayında hükümet
yüzde 56 toplam hayat pahalılığı ile bütçe
yapın dedi, yapıldı, 1 Temmuz itibariyle bu
rakam yalnız ikinci hayat pahalılığına denk
geliyor, yüzde 37 ek, Türkçesi yalnız personel
gideri için Lefkoşa belediyesi kabaca 90 100 milyon arar, hükümet ek bütçe yaptı,
Lefkoşa belediyesine ekstra 40 milyon TL
verecek, arada 50 60 milyon TL açık var...
Zaten bütçe yaparken 30 40 milyon TL açık
öngördüydük, diğer giderler ile yıl sonuna
bütçe açığı yüz milyonun üstüne çıkacak,
durum bu...
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Erkman Ailesi Avukatlarından Av.
Serhan Çınar’ın kamuoyu duyurusu
Erkman Ailesi Avukatlarından
Av.Serhan Çınar’ın kamuoyu duyurusu;
Universal Bank Ltd. hissedarlarından Erkman ailesi mensupları ile
ilgili olarak medyanın gündemine
taşınan adli süreç, konuya ilişkin
açıklama yapmamızı bir zaruret haline getirmiştir.
Bahse konu olay Universal Bank'ın
Genel Bankacılık Hizmetleri ile alakalı değil Erkman Ailesi'nin Bankaya
20 Milyon TL’yi aşkın bir sermaye
artışı gerçekleştirdiği tarihte bankaya
yatırılan döviz cinsinden paranın
kur hesaplamalarından kaynaklı yaklaşık 391 bin 244 TL farkla alakalıdır.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki;
aileye bu konuya ilişkin herhangi
bir dava okunmamış ve dosyalanmamıştır.
Bugüne kadar kamuoyu önünde
yaşanan olaylar, sürdürülen tahkikat
dosyasında elde edilen bilgilerin suç
oluşturup oluşturmadığı konusunda
dosyanın hukuk dairesine sunulabilmesi için uygulanan standart prosedürlerdir. Kişilerin teminata bağlanması, ortada illaki bir suçun olduğunun ya da tahkikat kapsamına
alınan kişilerin suçlu olduğunun göstergesi değildir.
Ne var ki; Konuyu kasıtlı ve taraflı
şekilde yorumlayan bir takım odaklar,
meseleyi saptırmak sureti ile sanki
ortada bir mahkumiyet varmış gibi
konuyu ele almakta ve bilinçli bir
şekilde bu algının yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Daha
hakkında dava bile oluşturulmamış

GüLME TATAR’A GELİR BAŞINA!

Şemsi Kazım
insanları, toplum önünde suçlu gibi
göstermek için yürütülen algı çalışmaları, kişilik haklarına saldırı niteliği
taşıdığı gibi, masumiyet karinesi ilkesini de yok saymaktır. KKTC bir
hukuk devletidir ve bu konuda son
söz mahkemelerimize aittir.
Erkman ailesi mensupları, bahse
konu ile ilgili olarak herhangi bir
suçlarının olmadığı, tüm gayretlerinin
bankanın lehine olduğu, belirli kişilerin Universal Bank Ltd. veya
kendileri ile olan kişisel sorunları
nedeni ile konuyu medyada yayarak
aileye ve bankaya zarar vermeye
çalıştıkları görüşündedirler.
Konunun gündeme geldiği günden
beridir, ailenin tüm fertleri, adaletin

tecellisine yönelik yürütülen tüm
çabalara destek vermiştir. Aile, süreç
boyunca da adaletin doğru tecellisine
katkı sağlamak adına her tür iyi
niyeti ortaya koymaya devam edecektir.
Erkman ailesine yönelik belirli
bir süredir başlatılan ve devam eden
sistematik yıpratma girişimlerinin
bir kez daha başarısızlığa uğrayacağından kuşku duymuyoruz. Konunun aydınlatılması, gerçeklerin
ortaya çıkarılması, bankanın menfaatlerinin korunması noktasında
hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar
kullanacağımızı duyurur, Kıbrıs Türk
Halkı'na en içten saygılarımızı sunarız.

CTP’den sendikalara ziyaretler sürüyor...

Özel okulların ücreti sınırı aştı
Erhürman ve beraberindeki heyet
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.
Erhürman’a ziyaretlerinde Genel
Sekreter Erdoğan Sorakın ile milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik
etti.
Ülkenin çok ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminde olduğunu ifade eden Erhürman, toplumun varoluş kaygısı içerisine düşürüldüğünü söyledi.
Maliye’nin gelirlerinde TL bazında
çok ciddi bir artış olduğunu, ancak
hükümetin ek bütçede bu artışı gizlemeye çalıştığını dile getiren Erhürman,
bu rakamın 3 milyar TL olduğunu
belirtti bu rakamın belediyeler, yoksul
kesim ve üreticiler açısından büyük
bir rakam olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetin “Maliyede para yok”
algısı yaratmaya çalıştığını belirtti.
“GYÖ’ler gündemlerinde bile
değil”
Ülkenin ekonomik olarak içinden
geçtiği sıkışık dönemde turizmden ticarete kadar pek çok açıdan insanların
önünü açabilecek olan Güven Yaratıcı
Önlemlerin, ülkeyi yönettiğini iddia
edenlerin gündeminde olmadığını vurgulayan Erhürman, “Oysa bu açılımların bu ülke ve halkta kalkınma açısından yaratacakları ortada. Kıbrıs sorununun çözümünün aslında ekonomi
konusunda yaratabileceği açılım hepimizin bilgisinde olmasına rağmen
yine kılını kıpırdatmayan bir yapıyla
karşı karşıyayız. Daha fazla kapı açılmasının ekonomiye katkısı ortadayken
bununla ilgili de harekete geçmediler.

GÜNLÜK

TL’nin değer kaybından dolayı yüzde
98 enflasyon yaşıyoruz. TC’de bile
enflasyon bile resmi rakamlarla 73’teyken CTP’nin gündeme getirdiği Euro’ya geçme meselesini hala görmezden gelen bir yapıyla karşı karşıyayız”
dedi.
“Özel okulların ücreti belli bir
noktanın da ötesine geçti”
Erhürman, özel okulların ücretlerinin
belli bir noktanın da ötesine geçtiğini
ve ailelerin bütçesini çok zorlamaya
başladığını belirtti.
CTP’nin gündeme getirdiği tam
gün eğitim sisteminin planlı bir şekilde
yıllara yayılarak, doğru altyapı oluşturularak hayata geçirilmesinin sadece
eğitimde değil, ekonomide de reform
anlamına geleceğini işaret eden Erhürman, ailelerin çocuklarını özel
okullardan alıp devlet okullarına vermeye başladığını, bunun da kamu
okullarında çok ciddi bir yük yaratabileceği riski olduğunu dile getirdi.
Elmalı: Her konuda olduğu gibi
eğitimde de öngörüleri yok
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı,
sıkıntılı bir eğitim yılını geride bıraktıklarını ancak yaşananların daha büyük
sıkıntıları doğuracağını söyledi. Bunun
sebebinin de öngörüsüzlük olduğunu
kaydeden Elmalı, hükümetin her konuda olduğu gibi eğitimde de öngörüsü

bulunmadığını belirtti. Her gün daha
büyük bir krizle karşı karşıya bırakıldıklarını ifade eden Elmalı, “Bizler
bir cephe olarak bu anlayışın karşısında
durulması gerektiğini savunduk. Bu
anlayış kabul edilemez.
Maviş: Ortak mücadelenin
olumlu sonuçlarını daha önce
yaşadık
KTÖS Genel Sekreteri Maviş de,
toplumsal sorumluluk misyonu yüklenerek başlatmış olduğu ziyaretlerden
dolayı CTP’yi kutlayarak, yaşanan
sıkıntılar karşısında tüm tarafların
ortak noktada buluşup, eylem birlikteliğiyle hareket edip, toplumun önünü
açmakla yükümlü olduğunu kaydetti.
CTP Dev-iş’i ziyaret etti
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),
sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütlere
başlattığı ziyaretler kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu
da (Dev-İş) ziyaret etti.
Erdoğan Sorakın başkanlığındaki
heyet, Dev-İş Genel Başkanı Koral
Aşam ile karşılıklı görüş alış verişinde
bulundu. Ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik ve demokratik sıkıntıları
ele alan heyetler, bu konuda yapacakları
işbirliklerini de değerlendirdi. Sorakın’a
ziyaretinde milletvekilleri ve MYK
üyeleri de eşlik etti.

Tatar önceleri “iki devlet” dedi, ardından “iki din” dedi,
sonunda da hızını alamadı “iki ırk” dedi… 2021 Ağustos’unun
ilk haftası Tatar, Financial Times gazetesine, Kıbrıs sorununun
çözümsüzlük gerekçesini şu sözlerle açıkladı kendince: “Onlar
Yunan, onlar Hristiyan. Biz farklı bir ırkız. Türkçe konuşuyoruz,
dinimiz İslam, vatanımız Türkiye”… Bunun üzerine çıkan
ırkçılık tartışmasında, Financial Times’ta çıkan “biz ayrı bir
ırkız (race)” sözünü inkar bile etti Tatar… Bunlar olduktan
sonra Maraş açılımından dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi
Tatar’ın pasaportunu iptal etti bildiğiniz gibi ama vatandaşlığı
yerinde duruyor… Kıbrıs’ta iki ayrı ırktan bahseden Tatar,
sonunda kendi pasaportu iptal edilince şöyle demişti: 'Pasaportları
iptal ederiz' şeklinde açıklamaları kınıyorum, reddediyorum.
Bu kararı alan Rum yönetimini kınıyorum. Bu bir çağdışılıktır,
bu bir ırkçılıktır, insan hakları bakımından yanlıştır ve hukuki
bir zemini yoktur. Vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak
kabul edilebilir bir şey değildir”… Biz ayrı ırkız diyen Tatar
ırkçılıktan şikayet eder olmuştu… CTP’li Biray Hamzaoğulları
ise mecliste yaptığı konuşmaya ‘Bütün halklar kardeştir’ diye
başladı. ‘Kimse bizleri eniştelerimizle, yengelerimizle, aynı
ırktan soydaşlarımızla karşı karşıya getirmesin, getirmeye de
çalışmasın’ diye devam etti CTP’li Hamzaoğulları… Rumların
kuzeydeki marketlerde iki alışveriş arabası doldurduğundan
bahsederek hayat pahalılığını eleştirdikten sonra da, ‘‘Ben
kısmetse çocuğumu evlendireceğim, Kayseri’dendir damadım’’
dedi… Torosları izleyerek sağlığına dikkat eden sadece Tatar
değil!
FAKİR üLKE
TC Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan
Büyükdede “Türkiye, gayri
safi milli hasılası 8 bin 500
dolar olan fakir bir ülkedir”
dedi. Tayyip bunu duyunca
ne dedi acaba?
*
DOĞRU ZEMİN
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “En baştan beri
Türkiye ile doğru zeminde
ilişki kurmayı savunduk,
başbakan olduğum
dönemde bunu hayata
geçirmek için çok
uğraştım” dedi. Tayyip
Türkiyesinin zemini mi
kaldı? O zemin çoktan
kaydı!
*
ANAYASA
Anayasa’nın 59. Maddesi
her çocuğun, on beş
yaşına kadar zorunlu, on
sekiz yaşına kadar ücretsiz
öğrenim hakkına sahip
olduğunu belirtiyor. Demek
ki KKTC Eğitim Bakanlığı
KKTC Anayasası’nı
tanımaz…
*
ALLAH ACISIN
“Koloni şerifi” gibi
Kıbrıs’ta esip yağdıktan
sonra soluğu Bosna
Hersek’te alan Mevlüt
Çavuşoğlu
"Bosna Hersek'in
egemenliğini, toprak
bütünlüğünü ve istikrarını
desteklemeye devam
edeceğiz" dedi. Allah
acısın Bosna Hersekli
kardeşlerimizi!

“Tırnak”...
"Misyonerlik ve ABD-Rum
yönlendirmesiyle KKTC’de
Hristiyan inanç mensuplarına
baskı yapıldığı algısını yaratmak
ve KKTC ile Kıbrıslı Türkleri
uluslar arası arenada zor
durumda bırakarak uluslararası
öğrenci akışını kesmek
amacındaki VOIS Cyprus
başkanı Emmanuel Archi’nin
faaliyetlerinin, ABD’liler ile
irtibatlarının güvenlik
makamlarınca da bilindiği bir
gerçek. Bu arada VOIS
Cyprus’un KKTC ve
üniversitelerini kötüleyen bir
video çekerek yayınladığı da
gözden kaçırılmaması gereken
bir nokta. üstelik VOIS
Cyprus’un YÖDAK
Başkanlığının yönlendirmesiyle
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
tarafından resmi olarak kabul
edilmesi ise ayrıca ve tüm
yönleri ile tartışılmalı."
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"2014 seçimi öncesi Kıbrıslı
Türklerin ve Kıbrıs’ta oy
kullanan Türkiye
vatandaşlarının Erdoğan ile
arası şimdikine nispeten iyi
idi. Veya şimdiki kadar kavga
ve gerginlik yoktu. Bunun
sonucu da sandığa
yansımıştı."
Başaran DüZGüN
(Havadis)

Günün Kahramanı

Biray Hamzaoğulları

Bu hafta ırk-kan-soy
edebiyatını yeni bir
seviyeye taşıdı CTP vekili
Hamzaoğulları… ‘KKTC
milletvekili’ tabiri bile tek
başına trajikomiktir…
Hangi milletin vekili?
Hamzaoğulları ise sözde
barışçı ve ‘çok kültürcü’ bir
partinin vekili olarak konuyu
‘ırk’ ve ‘soy’a getirdi: “Kimse bizi
aynı ırktan soydaşlarımızla karşı karşıya
getirmeye çalışmasın”… Tatar Financial Times’a verdiği
röportajda ‘iki din, devlet ve ırk’tan bahsettiğinde, Kıbrıs’ta
iki ayrı ırk olduğunu söylediğinde tefe konulup çalınmıştı.
CTP vekili de Türk ırkından bahsediyor!
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Gavur imam
Oz Karahan
Ne yazmıştım daha önceki “Birçok Türkçe konuşan Kıbrıslının aynası: Niyazi Kızılyürek” yazımda?
“Ortalama bir Rumca konuşan Kıbrıslıya
Kıbrıs sorununun sebebi nedir diye sorarsanız size ‘Türkçe konuşan Kıbrıslıların
herşeyi istemesi’ diye cevap verecektir”.
Bu yazıyı yazmama neden olan şey ise,
Avrupa Parlamentosu milletvekili Niyazi
Kızılyürek’in “yasalar” gereği milletvekili
seçildikten sonra “yasalar gereği” üniversite
ile ilişkisinin kesilmesinin ardından aldığı
“bana bunu Kıbrıslı Türk olduğum için
yapıyorlar” tavrıydı.
Ucuz, kendini azınlık gören ve bundan
dolayı kendinin toplumun geri kalanından
daha ayrıcalıklı olması gerektiğine inanan
bir kafa yapısı.
Aslında o tavır toplumumuzun bir kısmının her zaman içinde bulunduğu ezik
ve bozguncu tavrın yansımasıydı.
1960’ta devlet kurulurken yazılan herşeye
karşı “Kıbrıs Cumhuriyetini tanımam, ayrı
devlet isterim” ya da “üniter Kıbrıs anayasasını tanımam federasyon isterim” diyerek başkalarına hediye edilen Kıbrıs
Cumhuriyeti’nden hak iddia edilmesinden
söz ediyorum.
Ekseriyetle her gün bu kafa yapısının
ürettiği demeçleri özellikle Türkçe konuşan
Kıbrıslıların kendine “sol” diyen cephelerinden duyuyoruz.
Bu yazı dizimde Niyazi’yi hepsinin temsilcisi olarak kullanmayı, şu anda oturduğu
ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil ettiği koltuktan dolayı anlamlı buluyorum.
Geçtiğimiz günlerde, kendisi Kıbrıs milli
futbol takımı seçmelerine katılmak isteyen
bir Türkçe konuşan Kıbrıslının Kıbrıs
Futbol Federasyonu tarafından çağırılmamasına tepki göstererek bu kişinin “Kıbrıslı
Türk” olduğu için seçmelere çağırılmadığına inandığını açıkladı.
Aynı Kıbrıs Cumhuriyeti gibi Kıbrıs
Futbol Federasyonu’nu da Rumca konuşan
Kıbrıslılara hediye ederek, kendi “devletleri” gibi “futbol federasyonu” kuran ayrılıkçıların beklentileri enteresan değil mi?

Birçok Türkçe konuşan Kıbrıslının
aynası: Niyazi Kızılyürek (2)
Etnik olarak ayrışmış kurumlar, kendisinin de savunduğu “ayrılıkçı” federal hayalin de bir parçasıyken, Kıbrıs Futbol
Federasyonu’nu ayrılıkçılıkla suçlamak,
aynı geçtiğimiz günlerde kendi kişisel çıkarları için yaptığı çıkışın bir parçası...
Bugün hayatlarını bölücü ve ayrılıkçı
federal Kıbrıs’a adamış ve KKTC denen
yapıdan hem maddi, hem statü, hem de
mevki bazında faydalanmış kişiler yavaş
yavaş bunların hepsini kaybediyorlar.
Bunları kaybederken, 50 sene içerisinde
elde edebildikleri ganimetlerden de olmamak, 1960 anayasasındaki hakları bile bugünkü koşullarda, aslında kendilerine ait
olmayan şeyleri de kaybetmeyerek istiyorlar.
Ancak öyle bir dünya yok.
Bu edebiyatı ne Rumca konuşan Kıbrıslılar, ne de dünya yemiyor elbet.
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kurumlarda
yer edinmek ve bu cumhuriyetteki “haklarınızdan” faydalanmak istiyorsanız önce
o cumhuriyete ve anayasal düzenine dönmeye razı olmanız gerekmektedir.
“Hem onu hem bunu” olmadı, olmuyor,
olmayacak ve olmamalı.
Ayrılıkçı çözümler peşinden koşanların
başkalarını “ayrımcılıkla” suçlaması en
hafif tabiri ile mide bulandırıcı.
Hele bunun “yetenek ve beceri” gerektiren spor, sanat veya zanaat gibi konularda
yapılması daha da iğrenç ve zavallı bir
durum.
Bu konu benim yeni eleştirdiğim bir
konu değil.
Spesifik örneklerimi çoğaltabilirim.
Örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ve daha önceleri Türkçe konuşan
Kıbrıslılara da ödüller vermiş sanat festivallerinde ödül alamadıktan sonra “bana
Kıbrıslı Türk olduğum için ödül vermediler”
diyen kaç sanatçıyla tanıştım sayısını bilmiyorum.
Ya da o kadar kişi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde
meslek icra ederken, iş görüşmesine çağırılıp işi alamayan ve bu ezik avuntular ile
kendilerini kandırmaya çalışan insanları

tanımışsınızdır.
Yanlış anlaşılmasın ayrımcılık dediğimiz
şey dünyanın her tarafında olan bir şey.
Cinsiyeti veya cinsel eğilimi, siyasi görüşleri, görüntüsü gibi onlarca sebepten
insanlar her zaman ayrımcılığa uğramaktadır.
Ama ortada tonlarca olumlu örneği varken, bazı şeylerin arzu ettiği gibi olmaması
sebebiyle hemen ucuz “etnisite” kartını
oynayıp buradan nemalanmak isteyen insanlar hepimiz için bir utanç kaynağı.
Açık olan şey Niyazi bu genç ve başarılı
sporcuyu kullanarak yakın zamanda yasalara göre işten çıkarılması sonrasında çıkardığı “etnik kompleks” bezeli yaygarayı
devam ettirmek istiyor.
Bu çirkin ve aşağılık tavra araç olmak
ya da bu mentaliteye inanmak ise insanlarımızın yapmaması gereken bir şey.
Her zaman söylediğim gibi ister “iki
devletçi” ister “federalist” olsun, tüm “etnisite” temelli ayrılıkçı ve bölücü düşünceler
sebebiyle bugün bu haldeyiz.
Toplumun yüzde onsekizinin koskoca
bir devletin kaderini belirlemesinin normal,
hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüm olduğunu
söylemek ve tüm demokratik ülkelerde
olan “eşit vatandaşlık” kavramının “yama”
olmak veya bir kayıp olarak algılamayı,
etno-sentrizm ile soslanmış narsistik kişilik
bozukluğu dışında nasıl tanımlayabileceğimizi bilmiyorum.
Toplumun bir kısmının sahip olduğu
aşağılık kompleksinin neden olduğu bu
etnik fetişizmin terkedilip, Kıbrıslılığa ve
varolan Kıbrıs devletine sahip çıkıp devleti
modern demokrasi yani çoğulcu demokrasiye geçirmeyi amaçlamadığımız müddetçe kaybetmeye mahkumuz.
Ama işin en üzücü tarafı bu kaybedişin
onurlu bir kaybediş değil zavallı bir kaybediş olacağı.
“Kaybettikten sonra nasıl bir kaybediş
olduğunun ne önemi var” diye düşünmeyin,
çünkü kaybederken bile nasıl kaybettiğinizin
aslında çok önemi var.

Kanatlı: Asgari ücret ne olacak?
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Hayat Pahalılığı‘nın
bu kadar hızlı yükseldiği koşullarda 2022
için ikinci asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi, YKP’nin taleplerini ortaya koydu
Kanaltı: 6 bin 90 TL ile
insanlar yeterli beslenme, eğitim,
sağlık, konut ve diğer tüm
giderlerini karşılamaya
çalışmaktadır
Yazılı açıklama yapan Kanatlı, 22/1975
sayılı yasaya göre “Asgari Ücret”in, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı
olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir
veya iki çocuğunun yeterli beslenme,
sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi,
eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar
üzerinden karşılamaya yetecek miktarda
olmak üzere saptanan ücretini anlattığını
hatırlatmak istediğini belirtti.
Kanatlı, “Döviz artışları ve yapılan
onca zamdan sonra eriyen alım gücü
karşısında yürürlükteki asgari ücret ile
çalışanlar aylık net eline geçen 6 bin 90
TL ile 4 kişilik ailesinin aylık ihtiyaçları
olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya
çalışmaktadır” dedi.

“DPÖ, Başbakanlığa bağlıdır”
Kanatlı şöyle devam etti;
“Uzun zamandır açlık sınırının zaten
altında olan asgari ücret, son dönemdeki
pandemi koşulları, TL kullanımından ortaya çıkan alım gücü kaybı ve döviz krizi
sonrası oluşan ekonomik göstergelerle
okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar
altına alan seviye gelmiştir.
Bir kez daha altını çizeriz ki YKP olarak
orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme
kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi
ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı
geçim endeksinin hemen kamuoyu ile
paylaşılmasıdır. DPÖ, Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Ünal Üst-el’i 1992’den
beri açıklanmayan geçim endeksinin açıklanması için gereğini yapmasını bir kez
daha talep ederiz.
“Denetlemelerin ilgili bakanlık
tarafından yapılması çağrısını
yineliyoruz”
Güncel olarak ise en kısa sürede, asgari
ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen hemen toplantıya çağrılmalı
ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları da göz önüne alınarak
2022’nin ikinci asgari ücret hayat pahalılığı
ve alım gücünün erimeye devam etmesi

de dikkate alınarak, yıl sonuna kadar
olacak alım gücü kayıpları da gözetilerek
hemen belirlenmelidir.
Bununla beraber asgari ücret ödemesinin
40 saatlik haftalık çalışma saati olması
gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma
saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak
acilen bu yasadışı uygulamaların önüne
geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık
tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz.
“Haftalık 40 saat olan iş, herkesin
hakkıdır, mücadele ile kazanacağız”
Dünyanın çeşitli yerlerinde ücretler korunarak haftalık 4 günlük çalışma hayatı
için çalışmalar yapılırken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kölelik koşullarına da dikkat
çekeriz.
Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu
gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun
büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.
Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat
olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile
kazanacağız”

ERTUĞRULOĞLU'NUN
DURUMU İYİ
Yakın Doğu üniversitesi, Tıp Fakültesi,
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Hüseyin Kaya Süer, Dışişleri Bakanı
Tahsin Ertuğruloğlu’nun sağlık
durumunun iyi olduğunu belirtti.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Süer, dün acil servisten halsizlik,
yorgunluk, baygınlık hissi ve ateş gibi
şikayetlerle gelen Eruğruloğlu’nun,
yapılan testler sonucunda akciğer
enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiğini
dile getirdi.
Süer, Ertuğruloğlu’nun sağlık
durumunun düne göre iyi olduğunu ve
hızlıca toparlanacağını ve en yakın
zamanda da taburcu olabileceğini
düşündüklerini kaydetti.

İKİZOĞLU’NUN ÖLüM
NEDENİ KALP KRİZİ…
Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh
içerisinde 15 Haziran’da ölü bulunan
Selma İkizoğlu’nun (K-61) yapılan
otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi
ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun
tespit edildiği bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam
ettiğini açıkladı.

KAVGA EDEREK
BİRBİRLERİNİN BURNUNU
KIRAN ŞAHISLARA YASAL
İŞLEM…
Gemikonağı’nda, 15 Haziran saat 03.00
sıralarında E.Y.Ş (E-22) ve M.A.(E-22),
aralarında yaşanan tartışma sonucu
birbirlerinin yüzüne yumruk atarak kavga
etti.
Kavga sonucu burun kemikleri kırılan
bahse konu şahıslar aleyhinde yasal
işlem başlatıldığı açıklandı.

HIRSIZLIK OLAYLARI…
Kanlıköy’de, 15-16 Haziran tarihlerinde
bir şahsa ait arazide bulunan demirden
mamul 22 rögar kapağının çalınmasıyla
ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucu,
meselede zanlı olarak görülen A.Y’nin
(E-22) tutuklandığı açıklandı.
Öte yandan, 12 Mayıs – 17 Haziran
tarihleri arasında, Lefke’de, H.P (E53)’nin, evine gelen elektrik hattından
hile ile 870KW elektrik akımını çaldığı
tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.

LEFKE GAZİ LİSESİ
KüTüPHANESİ’NE KİTAP
BAĞIŞI
KT üniversiteli Kadınlar Derneği ve KT
Kütüphaneciler Derneği, Lefke Gazi
Lisesi'ne kitap bağışında bulundu.
Her iki kuruluşun yöneticileri İnan
Barlas, Heybeti Balman ve Umure Örs,
Lefke Gazi Lisesi Müdür Muavini ve
Edebiyat Öğretmeni Oğuz Coşan’a
yaklaşık 500 adet kitabı teslim etti.
KT üniversiteli Kadınlar Derneği'nden
yapılan açıklamaya göre, Dernek
bünyesinde oluşturulan Kadın Eserleri
Kütüphanesi dermesinde yer alan
eserlerin ve Dernek üyeleri tarafında
yapılan kitap desteklerinin daha geniş
okuyucu kitlelerine ulaşabilmesi için
çeşitli kurumlara bağışlar yapmaya
devam ediyor.
KT Kütüphaneciler Derneği, Okul
Kütüphanelerinin bireyin gelişiminde ve
eğitimde çok büyük önem taşıması
bilinciyle, okul kütüphanelerinin gerek
dermelerinin zenginleştirilmesi gerekse
çağdaş kütüphanecilik normlarına göre
hizmet verebilmesi için destek vermeye
devam ediyor.
Dernek yetkilileri ve Okul Yöneticileri
arasında yapılan kısa toplantıda,
öğrencilerin okuma ve kütüphane
kullanma alışkanlıklarının geliştirilmesi
için okuma saatleri ve verimli kütüphane
ortamlarının oluşturulmasının önemi
üzerinde duruldu.

ZEKİ ALİ’NİN YENİ ŞİİR
KİTABI üMİT İNATÇI
SANAT MERKEZİ
YAYINLARINDAN ÇIKTI
Zeki Ali’nin “Sinemasal” adlı şiir kitabı
ümit İnatçı Sanat Merkezi yayınlarından
çıktı.
ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden yapılan
açıklamaya göre, şiir kitabı yine kendi
çizgisi olan doğa merkezci tinsel
salınmaları içeriyor.

19 Haziran 2022 Pazar_Layout 1 18.06.2022 23:10 Page 8

8

19 Haziran 2022 Pazar

YERLEŞİMCİ SÖMüRGECİLİĞİ DOZERİNİN LİMNİDİ’DEN
SÖKTüĞü ZEYTİN LONDRA’DA DİLSİZDİR
20 Temmuz Harekâtı’nın başbakanı Bülent
Ecevit ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun
yürüttüğü demografi mühendisliği yerleşimci
nüfus projesinin kilidi 1934 İskân Kanunu’dur.
14 Ağustos 1974’teki İkinci Harekât’tan
sonra dönemin TÜSİAD Başkanı, ‘‘Askeri harekât tamamlandı, sıra ekonomik harekâtta’’
demişti. Ekonomik harekâttan önce yerleşimci
nüfus taşıma harekâtı başladı.
Yeri gelmişken yeni öğrendiğim bir ‘ekonomik
harekât’ bilgisi paylaşayım: İşgal
tamamlandıktan sonra, cumhuriyet döneminde Ermeni ve Rum
mallarından zenginleşen ailelerden birinin mensubu, ‘‘eski Türkiye’’nin önemli birkaç holdinginden birinin prensi Kıbrıs’a
gelip Girne limanındaki bütün
lüks yatları birbirine bağlayarak
çeke çeke Türkiye’ye götürür. Bunu anlatan
Girneli dostum, altını çize çize ‘‘Sadece lüks
yatlar’’ dedi.
Lüks yatlarla Girne’den Anadolu’ya bağlanan
bu yoldan taşındı yerleşimci nüfus…
***
Askeri harekât tamamlandıktan sonra Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın 2 Mayıs
1975’te üzerinde ‘ÇOK GİZLİ’ damgası vurulu
‘‘Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki İşgücü Açığının
Türkiye’den Gönderilecek İşgücü İle Kapatılmasına İlişkin Yönetmenlik’’in 20. Maddesi’nde
karşımıza çıkan 2510 sayılı kanun meşhur
‘1934 İskân Kanunu’dur.
1934 İskân Kanunu çerçevesinde Kıbrıs’ın
kuzeyinin kolonileştirilmesine başlanır. Bu kanunun adının geçmesi bile başlı başına fiili ilhakın adıdır.
Türkiye tarihi okuyanların ve çalışanların
iyi bildiği, en meşhur kanundur 2510 sayılı
TÜRKLEŞTİRME KANUNU.
1934 İskân Kanunu’nun Kıbrıs için yayınlanan
yerleşimci nüfus taşıma YÖNETMENLİĞİ’nde
adının geçmesi, bugüne kadar Kıbrıs’a taşınan
nüfus konusunda sömürgeci ve liberal kesimlerin
uydurduğu yalanların deşifre olmasıdır.
Yerleşimcilere faşist YDP’yi kurduran, işin
içyüzünü en iyi bilen kişi olan dönemin TC
Büyükelçisi İnal Batu, Kıbrıslıların Türkiyelilere
ayrımcılık ve ırkçılık yaptığını söyler…
YDP’nin kuruluşunda yer alan Osman İmre,
yerleşimci nüfusun tek bir parti çatısı altında
birleşmesine direten Türkiyelilere İnal Batu’nun
‘‘Asarım, keserim’’, ‘‘Türkiye’ye gönderirim,
sürerim’’ dediğini anlatır M. İnanç Özekmekçi’ye.(‘KKTC’de Türkiyeli Göçmenler ve Siyaset’, Gazi kitabevi, s.196)
Yerleşimcilere parti kurduracaksınız, içlerinde
direnen olursa ‘‘gemiye bindirir Türkiye’ye
gönderirim’’ diye tehdit edeceksiniz, kurduğunuz
partilere faşist Albayları başkan yapacaksınız,
Albaylar Cuntası mübarek!
Sonunda da Kıbrıslıyı ayrımcı ve ırkçı çıkaracaksınız…
Türkiye İş Bankası Yayınlarından çıkan BÜYÜKELÇİLER ANLATIYOR-TÜRK DİPLOMASİSİNDE KIBRIS (1970-1991) kitabında,
2004-5 dönemi Gül İnanç’a verdiği mülakatta
şöyle diyor Batu:
-‘‘Günümüze kadar çeşitli KKTC makamlarının, siyasilerinin ve diğer devlet organlarının
oraya gelen Anadolu kökenli insanlara karşı
ayrımcı, olumsuz tutumları hep devam etmiştir.
Burada bir kesinti olduğunu zannetmiyorum.
Olmamıştır, o kaynaşma olmamıştır, o insanlara
karşı dürüst ve adil davranılmamıştır hiçbir
zaman. Hep onlar ezilmiştir ve haksızlıklara
uğramışlardır. Kendi temsilcilerini de parlamentoya gönderememişlerdir. Maalesef bugün
de bunun devam ettiğini görüyorum. Rumlar
da körüklüyorlar bu ortamı, onlar sınırı geçemez
diyorlar, onlar dönsün Ada’yı terk etsin diyorlar.
Bir nevi ırkçılık yapıyorlar, nasıl yaparsınız
ayrım KKTC vatandaşları içinde? Ama yapıyor,
diyor ki, ‘Onlar Ada’nın demografik yapısını
değiştirmek için Türkiye’den zorla getirilmiş
insanlardır. Bunlar geri gitmelidirler.’ Rum politikası bu, Rum bakış açısı bu’’…
Böyle diyor Kıbrıs’ta yerleşimcilere faşist
parti kurduran ve TC’nin seçimlere müdahale
maşasını yaratan İnal Batu. Faşist parti kurdurup
başına Albay oturtup, 40 senedir Kıbrıslılara
hakaret eden ve Derinya’dan 22 Ocak’a linç

örgütleyen siyasi geleneğin ‘mimarı’…
Türkiyeli yerleşimcilere faşist parti kurduran
İnal Batu’nun ‘kaynaşma olmadı’ diye şikayet
etmesi gayet düşündürücüdür: Kıbrıs’ta yürütülen
yerleşimci sömürgeciliğin amacı kaynaşma değildi. Amaç kaynaşma olsaydı nüfus dağılımı
da ona göre yapılırdı. Nüfus karıştırılır-kaynaştırılırdı 1975’ten itibaren. Koca Türkiye demografik mühendisliği yanlış mı yaptı?
İnal Batu’ya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
KKTC vatandaşları arasında ‘ayrımcılık yapması’
daha da komik! Savaş suçu olarak Kıbrıs’a taşınarak işgal rejimi tarafından Rumların evleri
ve toprakları üzerlerine tapulanan nüfusun
güney Kıbrıs’a geçememesinden şikayetçi Batu!
KKTC vatandaşları arasında ayrımcılık yapmakmış bu. KKTC’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
işgal edilmiş toprakları üzerine Türkiye tarafından
kurulmuş bir kukla rejim olduğunu bilmiyor
olamaz ‘‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü
Türkiye’nin kıdemli büyükelçisi’’ Batu…
İnal Batu Kıbrıs’ta yerleşimci Albay başkanlığında faşist bir parti kurdurmuş olmasa
bu söylediklerinin hiçbir önemi yok aslında.
Bu meseleyi mesele yapan, faşist Albay’ın zamanında Raif Denktaş’la mecliste kavga ederken
söyledikleri ile Albaylara parti kurduran İnal
Batu’nun söyledikleri bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde
işgal işbirlikçisi solcuların söyledikleridir artık.
‘Bizde Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yok’ diyen
faşist Türk Birliği Partisi’nin başkanı Albay
İsmail Tezer’in sözleri bugün Bağımsızlık Yolu’nun pankartında yazar; ganimet Rum evlerinde
oturan yerleşimcilerin güneye, İnal Batu’nun
dediği gibi ‘Rum tarafına geçememesi haksızlıktır’ sözü de CTP’nin seçim sloganlarından
biridir.
Bugün Kıbrıs’ın işgal bölgesinde siyaset
yapan sözde sol partilerin sloganlarının ve
seçim vaatlerinin işgalci Albayların ve Büyükelçilerin sözleri olması geldiğimiz yerin özetidir.
Sömürgeleşmiş asimile olmuş ‘yeni insan’ Albay’ın ve Sömürge Valisi’nin ağzıyla konuşur.
***
YDP’nin kuruluşunda yer alan Osman İmre
şöyle diyor İnal Batu için:
-‘‘Büyükelçi, ‘Asarım, keserim, Türkiye’ye
gönderirim, sürerim’ gibi girdi konuya. Baktık
adam ciddi. Hiç de lamı cimi yok. (Albay)
‘Aytaç da’ dedi, ‘Genel başkan’ olacak’’…
(Özekmekçi’nin kitabı, s.196)
Kıbrıs’ın işgal bölgesinde bu şekilde yerleşimcilere parti kurduran bir Sömürge Valisi’nin
kalkıp yıllar sonra ‘‘Anadolu kökenli insanlara
karşı ayrımcı, olumsuz tutumları hep devam
etmiştir. Olmamıştır, o kaynaşma olmamıştır’’
diyorsa sorgularım... Yarım yüzyıldır bizzat
TC’nin sömürge valileri yönetiyor Kıbrıs’ın
kuzeyini ama Türkiye’nin yönettiği topraklarda
Kıbrıslıların Türkiyelileri mağdur ettiği söylemini
tırmandırdıkça tırmandırıyorlar. Türkiyeli nüfus
Kıbrıslı nüfusu üçe beşe katlayacak, Kıbrıslı
durmadan göç verecek ama Türkiye’nin kendi
yönettiği işgal bölgesinde hep Türkiyeli yerleşimciler mağdur olacak…
Yüzlerce yıllık imparatorluk, 1914’ten 1974’e
kadar da Ermeni, Rum, Yahudi, Kürt meseleleri
ve Balkan göçlerine dayalı iskân geleneği olan

Türkiye’nin bir avuç Kıbrıslı ile baş edememesinin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur.
Kıbrıs’a yerleşimci nüfus taşıma projesinin
amacı en başından itibaren bu kutuplaşmaydı.
Kutuplaşmayla Kıbrıslı Türkler göçe zorlandı…
1987’den 1991’e Kıbrıs’ta Büyükelçilik yapan
Ertuğrul Kumcuoğlu, Gül İnanç’a verdiği röportajda (s.136) asimilasyonun 3 nesil sürdüğünü
söylüyor:
-‘‘Mesela 1923 Mübadelesi’nde Yunanistan’dan Türkiye’ye gelenler, ancak üçüncü nesilde asimile olabildiler. Ben gayet iyi hatırlıyorum, birinci nesil doğru dürüst Türkçe konuşamıyordu, ikinci nesildekilerin dili hâlâ çalıyordu, ancak üçüncü nesil bizim konuştuğumuz
Türkçeyi konuşmaya başladı. Kıbrıs’ta da –
ileride siyasi çözüm ne olur bilemiyorum amabu konu ancak üçüncü nesille beraber sorun
olmaktan çıkar’’…
Üçüncü nesille birlikte Kıbrıslılar ‘sorun’ olmaktan çıktı…
Büyükelçi Kumcuoğlu üç nesilde Türkiyeli
yerleşimcilerin Kıbrıslıların içinde eriyeceğini
söylüyordu. Tam tersi oldu, Kıbrıslılar üç
nesilde eridi. Çünkü azınlık Kıbrıslılar, 80
küsur milyonluk bir siyasal, kültürel, ekonomik
gücü ‘eritemez’...
Annem 1974’te genç kızdı, ben KKTC kurulduktan sonra doğdum. 1990-2000’lerde
doğan gençlerle konuştuğumda Kıbrıs’ta ülke
gerçekliğini tamamen yitirdiklerini görürüm.
İnal Batu’nun dediği gibi kaynaşmadık ama
ülke bilincini yitirmiş, Kıbrıs’ın yarısına mı,
bütününe mi, Türkiye’ye mi ülke dediği belli
olmayan bir ‘hiçlik’ çıktı ortaya.
1974 sonrası demografi mühendisliğinin
amacı Türkleştirme idi ama önce Türkleştirip
sonra ülkesizleştirdiğiniz gençliğin bedduasından
başka alacağınız bir şey kalmamıştır.
***
1934 İskân Kanunu’nu yazmak için oturdum,
yazı yazdı gene beni, konuya giremedim…
Yerleşimci nüfus sömürgeciliğini, TC’nin
Kıbrıs’taki demografi mühendisliğini, asimilasyon ve entegrasyon (ilhak) politikalarını yazarken öfkelenirim. Ülkesiz kalmak, bir halkın
ülkesiz kalması, yabancı bir devletin saplantılı
irredantist (işgalci ilhak) politikası yüzünden
ülkesiz kalmak ne demektir bilir misiniz?
Berlin’de bir zeytin ağacı olan dostum Mustafa
Billur şöyle dedi bir gün:
-''Çoğu Kıbrıslının göz ardı ettiği, ya da hiç
bilmediği bir nokta:
Billur bedel ödememeyi seçti, öyle mi?
Billur ve Billur gibilerin köklerinden sökülüp
Dünya'nın bir ucuna atılmalarının bedellerin
bedeli olduğunu ya bilmiyorsunuz, ya da anlamıyorsunuz. Sanırım yaşamadığınız için anlamıyorsunuz.
Köklerinden koparılmış bir zeytini Kıbrıs'tan
söküp, Berlin'e, Londra'ya, Melbourne'a dikmeyi
denemeden de sanırım anlaşmak zor''...
Evet, Kıbrıslı yurtseverlerin ‘kara liste’sini
hazırlayarak Türkiye’ye girişlerini yasaklayan
büyük devlet yöneticileri.
TC Devleti’nin Bülent Ecevit’ten bu yana
Kıbrıslıları göç yollarına süren ‘devlet adam-

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
ları’…
Bizlere İngiliz sömürge yasalarıyla davalar
açar yargılatırsınız…
Dava konusunu bilmezsiniz sadece…
Dava konusu: Kıbrıs’tan sökülen zeytinin
Berlin'de, Londra'da, Melbourne'da çektiği acıdır!
Dostum Oz Karahan’la ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’
adında bir web sitesi kurduk. Son buluşmamızda
Oz, İngiltere’deki okurlarımızın özel selamını
ilettikten sonra, birkaçının Türkçe bilmediğini
söyledi. ‘Kıbrıslı Türk’ ya da ‘Türkçe konuşan
Kıbrıslı’ gençler yazılarımızı Google Translate
ile okuyor.
Kıbrıslı Türkleri yeterince Türk ve Müslüman
bulmayan TC Devleti’nin yürüttüğü demografi
mühendisliğinin sonucu işte bu…
Oz dostum Londra’daki Kıbrıslı Türk gençlerin bizim Türkçe yazdığımız yazıları Google
Translate ile okuduğunu söylediğinden beridir
beynimle yüreğim yer değiştirdi.
Türkçe’nin kuyumcu ustası Nâzım’ı Türkçe
okuyamıyorlar…
Türkçe’nin ırmağı Yaşar Kemal’de yüzemiyorlar…
Fikret Demirağ’ın kök aynasında Faize Özdemirciler’in hüznüne bakamıyorlar…
Büyükelçinin dediği gibi üç nesil sonra çoğu
‘Kıbrıslı Türk’ dilini unutacak, belki kız çocukları
boyunlarına Kıbrıs haritacığı kolye takmaya
devam ederler…
Limnidi’den sökülüp Londra’ya ekilen tarihle
yaşıt zeytinin hikâyesi budur…
Acısı bize ‘ah’ı size kalsın, Ankaralı sömürge
bürokratları!
Acısı bize ‘ah’ı size kalsın, TRT’de Ankaralı
rambonun dizisini gösterip Kıbrıslının acılarını
anlattığını zannedenler…
Mücahit komutanı, sendikacı ve öğretmen
Arif Hasan Tahsin 21 Haziran 1989’da Ankara’nın sömürgeci bürokrasisine hitaben şöyle
yazıyordu:
‘‘Türkiye yetkilileri, 1974 sonrasında, Kıbrıslı
Türkler üzerinde yarattıkları olumsuzluğu soğukkanlılıkla oturup gözden geçirmelidirler.
Duygusallıktan uzak, gerçekçi bir gözle eğer
olaya bakacak olurlarsa görecekleri şudur:
1974 sonrasının Kıbrıslı Türkler üzerinde
yaptığı tahribat, Makarios-Grivas ikilisinin yaptığı tahribatın çok üstündedir. Kıbrıslı Türkler
tarihin hiçbir döneminde, bu denli yüksek
sayıda ülkelerini terketmek zorunda bırakılmamışlardır.
‘Giden gitsin, giden bir Kıbrıslının yerine
Türkiye’den yüz getiririz’ zihniyeti, Kıbrıs’ta
köksüz, kendini bu toprakların sahibi olarak
hissetmeyen bir topluluğun oluşumunu getirecektir sonunda…
Kendini ruhen başka bir toplumun parçası,
başka toprakların insanı olarak hissedenin de,
zorlandığında tercihini ruhen bağlı olduğu topluma, topraklara dönüş yapmak yönünde kullanması kaçınılmazdır.
Böyle bir durumda da, Kıbrıs’ta bugüne dek
varolan iddialı Kıbrıs Türkü ortadan kaldırılmış
olacaktır.
Bu mu Türkiye’nin Kıbrıs’ta istediği? Buysa,
1974 sonrasında başlatılıp günümüze dek sürdürülenler doğrudur, sürdürülsün’’…
(Geçmişi Bilmeden Geleceğe Bakmak, s.
130)
***
1934 İskân Kanunu’nu yazmak için oturdum,
yazı beni yazdı.
2510 sayılı ‘1934 İskân Kanunu’nu TBMM’ye
gönderen vekil Dr. Refik Saydam’dır.
Dr. Refik, İskân Kanunu’nun amacını ‘‘millî
bünyeye mahzurlu unsurları imha etmek, temsîl
yani asimilasyon, temsil ve temdin yani asimilasyon ve medenileştirme, anadili Türkçe olmayan nüfusu dağıtmak ve Türk millî hars
birliği sağlamak’’ olarak sıralar. (Nevzat Onaran,
Türk Nüfus Mühendisliği 1914-1940, s.285)
Kıbrıs’ta ırkçılığı tartışmaya 2510 sayılı İskân
Kanunu’nun amacı olarak açıkça yazılan ‘DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK’ ilkesinden
başlayalım. Göç ettirilen Kıbrıslı Türklerin
Türkçe bilmeyen çocukları da Google Translate’ten okusunlar…
Ankara’daki sömürgeci bürokrat nereden bilecek Limnidi’den sökülen Londra’ya ekilen
zeytin ağacı ne çeker?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ACELE İŞE
ŞEYTAN
KARIŞIR, ALLAH
DA SEYREDER
KISACA...
ALEYHİMİZEYMİŞ
Sömürge bakanı Çavuşoğlu’nun
Lapta’da vatandaşlık vadettiği
toplantıda yanında oturan UBP’li
Alişan Şan, “Bu protokolün tamamına
yakını Kıbrıs Türk halkının lehine,
menfaatinedir” dedi… Öyle mi?
Aleyhimize olan yeri neresidir?
Tamamına yakını lehimizeyse,
demek ki UBP’li Şan’a göre mali
protokolde aleyhimize olan bölümler
de var… Protokolde aleyhimize olan
şeyler de var diyor!

Bizim Mandra
Mitinglerin vazgeçilmez
sloganı olan “Birlik mücadele
dayanışma”nın en nihayet
meclis dışındaki muhalefet
partileri tarafından hayata
geçirilmesi için önemli bir
adım atılır. TDP, TKP, BKP,
YKP ve Sol Hareket’in
Sarayönü’ndeki Dikilitaş
önünde yaptıkları açıklamada,
siyasi birliktelik içinde
mücadele kararı aldıklarını
vurgulamaları, böyle bir
açıklamaya susamış halk
tarafından büyük bir heyecan
ve umutla karşılanır.
Sokaktaki adam “Varsın geç
olsun da güç olmasın” diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi'nde LGBTİ+
pikniği tehdit nedeniyle iptal
edildi. Beyazıt Meydanı'nda
ise “Türkiye İslam'dır İslam
kalacak” sloganları atıldı…

Çar Petro’ya özenen Putin orada, kendini
Abdülhamit sanan Erdoğan burada…
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin
ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların
yan etkisi Afrika kıtası için gıda kıtlığı
ve enerji krizi sakıncasını yarattı. Tahıl
deposu niteliğindeki iki ülkenin ihracatları
kesintiye uğradı.
İklim değişikliği, düzensiz göç, demokrasilerin içlerinden çürütülüp popülizmle sınanması, baskılar. Bunlara enkaz
devletleri, cihatçı terörizm ve iç savaşları
da ekleyelim.
Ortadoğu ve Karadeniz sıcak çatışma
alanları. Tek adam rejimleri Orta Asya
ve Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru kısrak
başı gibi uzanıyor. İran’la olan nükleer
gerilim sürüyor.
Bu küresel kasırgaya kasa tamtakır
burnumuzun doğrultusuna giriyoruz. Bodoslama giderken yedi düvele ayar veriyoruz. “Faiz sebep, enflasyon netice”
gibi incilerle, arka kapıdan Merkez Bankası döviz rezervlerini yakarak, tepetaklak.
Biz F-35 programının içindeyken, kendimizi dışarı attırdık. Kurnaz Putin’in
bize itelediği S-400 hava savunma sisteminin de turşusunu kurduk.
Yeri geldiğinde Baltık’a gemi çıkaran,
Polonya semalarında devriye gezen, Karadeniz’de denizaltı harekâtı yürüten NATO’nun ikinci silahlı kuvvetine sahibiz.
“Dağda kalmış 150 terörist” diyen yine
iktidar. Sığındığımız gerekçeyse varoluşsal tehdit düzeyine varan terörle mücadele. Nerede? Komşu ülkeler Suriye
ve Irak’ın toprakları içinde.
Putin’in şizoid gerekçelerini, revizyonist
tarih anlatısını savunmak da Erdoğan’a
düşüyor. Aynı Erdoğan, Batı’yı Ukrayna’ya kayda değer destek sunmamakla
da eleştiriyor. Tek boyuta (PKK) indirgenmiş bir ulusal güvenlik anlayışı yeniden masada. Laiklik konusu çözülemediği gibi, çetrefilleşti. Konuşmazsak
yokmuş gibi davranmayı yeğliyoruz.
Zaten güdük ifade özgürlüğünün üzerinden silindir geçti. “Çöktürme”, KKTC
için de devreye sokuldu; ucunun ilhaka
varabileceği dahi rahatça dillendirilir
oldu. Yunanistan’la yüz yıllık haklı yakınma iddialarımızı, adaların egemenliğini
tartışmaya açma tehdidiyle yine kendimiz

VİRGÜL
‘SEÇİLMİŞ’ MUHALEFET

Doğuş Derya’nın sömürge bakanı Çavuşoğlu’na ‘koloni
şerifi’ dediği konuşmasından sonra Dursun Oğuz
kürsüden tepki gösterdi… Çavuşoğlu’nun Kıbrıs
sorununa yeni önerilere dair istişarede bulunmak
üzere geldiğinin herkes tarafından bilindiğini, bu kapsamda
ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri
Bakanı ile görüşmesinin eleştirilecek bir noktası olmadığını
söyledi... CTP olarak müdahale ile koltuğa oturtulan
Tatar’a cumhurbaşkanı derseniz, atanmış dışişleri bakanı
ile atanmış Jet Ünal hükümetini meşru kabul eder meclise
girerseniz, size ‘seçilmiş’ diye ayar çekerler!

DAHA ÇOK
EĞİLİNCE
MADALYA
ALACAKLARINI
ZANNEDERLER…

ARŞİV

‘‘Protokolde yazılanları
bize birinin ‘yap’
demesi benim için
züldür… Bunları biz
yapmalıydık…’’
Alişan Şan (UBP)

TARİH 19 Kasım 2021
Son zamanların en parlak fikri Faiz
Sucuoğlu’ndan geldi!.. “Tanınmamışlığın
avantajlarından yararlanalım” dedi…
Daha ne bekliyorsunuz o halde? Hemen
sahte Dolar, Euro ve Sterlin basmaya
başlayalım!

suya düşürdük.
Dış politikada akılcı seçenek önermek,
“liyakat” diye tutturmak değil. Batı başkentlerindeki muhataplarıyla sohbetlerinde Kavala’yı aşağılayan büyükelçilerle
mi liyakat? Yaranma yarışında birbirini
ezen, karşılarında kim varsa kâh azarlayan, kâh tehdit eden büyüklenmeci kadrolarla mı liyakat? Ya ahlâk, ya basiret,
ya dirayet, ya feraset, ya adalet?
“Diplomaside kimi durumlarda az yapmak, çok yapmaktır” gibi bir söz vardır
ya, sanırım o tür bir düzlemdeyiz artık.
Özetle, ayakları yeniden yere basma,
üzerimize gelen küresel badireyi mümkün
olan en az hasarla atlatmaya odaklanma.
Dış politika ve ulusal güvenlik konuları
siyaset üstü değildir, olamaz. Başka deyişle, bir ülkede siyaset üstü bir dosya
varsa orada demokrasi de yoktur.
Çar Petro’ya özendiğini duyuran Putin
orada, kendini zamane Abdülhamit’i yerine koyan Erdoğan burada. Kulaklarımıza
sürekli bağırılan kaygı: Beka. Yaklaşan
tsunami kıyıya vurduğunda, tartışmalarımızın hepten fasa fiso olduğunun bilincine varacağız ama çok geç kalacağız.
Dilerim akıllarımız başlarımıza devşirmeyi becerebilelim.
(Bu yazı Aydın Selcen’in artıgerçek’te
yayımlanan “Geliyor, gelmekte olan”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Gözden kaçmayanlar...
ŞüKRAN ÇEK!
Dört ay oluyor, Faiz Sucuoğlu “TC
yetkililerinden ilaç yasağı listesinden
KKTC’nin çıkarılması istendi” diyeli!
Konuyu Şubat sonunda TC Sağlık
Bakanı’na ilettiklerini söyledi…
Pilli’nin de TC yetkililerinden yazılı
olarak ilaç yasağı listesinden
KKTC’nin çıkarılmasını istediğini
söyledi… Pilli de bu ilaç ambargosu
konusunda, “Bizim dışımızda olan
olaylardan dolayı” dedi… Geçen gün
Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz
de, TC’nin buraya uyguladığı ilaç
ihracat yasağının devam ettiğini
söyledi. Yeni Sağlık Bakanı izlem
Gürçağ da şükran çeker!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Türkiye’nin Kıbrıs Türk
halkının elinden bir şey almaya
çalıştığı yönünde yaklaşım
doğru değil. Alsa ne elde
edecek?’’
Dursun Oğuz (UBP)

Karikatür: Osama hajjaj/cartoonmovement.com
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PAHALILIK ZİRVE YAPTI MI?

BELEDİYELER BİRLİĞİ'NE
"YÖNETİM" ELEŞTİRİSİ...

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

Cuma akşamüstü komşumla karşılaştık, yüzü gülüyordu…
Demek, morali yerindeydi…
Sevindim, onu böyle görünce…
Acaba ne oldu ki da, bu kadar mutludur, dedim içimden…
Düşündüm, maaşı da almış olamaz,
ödenmeye daha on gün var!
Hem düşündüm, hem da hal hatır sordum Kıbrıs ağzıyla:
-N’apan komşum, ne var ne yok?
-Bu pahalılık şaka şenlik değil komşum, dedi önce…
Ardından, üzülmememi söyledi gülerek:
-Bu günler da geçecek komşum,
dedi… Komşum öyle deyinca, Erden
eniştemin bir deyişi aklıma düştü; böylesi
durumlarda rahmetli:
-Geçecek, delecek da geçecek, derdi…
Herkes pahalılıktan dert yanarken,
aynı partilerden oluşan Nazırlar Kurulu
üyeleri, atadıkları müdür/müsteşar/koordinatör/başkan gibi üst kademe yöneticilerini, -atadıkları yandaşlarını- yine
değiştiriyorlar…
Komşum da öyle dedi:
“Gelecek seçimlere şimdiden yatırım
yapmanın peşine düştüler!”
Mademki, memlekette pervasızca böylesine yeni atama “işleri” yapılıyor, demek ki, KKTC bütçesinde bol -fazladan- para var…
Nerden mi öğrendim, kuşlar söylemedi!
Resmi Gazete yazıyordu, 11 görevden
alma, 9 yeni atama…
“Allah artırsın”, nasıl olsa Katma Değer Vergisi (KDV) oranları düşürülmediğine göre, piyasadaki bu pahalılık
dikkate alındığında, toplanan KDV paraları da haliyle artmış olacak!
***
Asgari ücretle ilgili Ekonomi Nazırı,
8 bin 500 TL rakamını telaffuz etti…
Bugünkü, ödenmekte olan asgari ücreti
hatırlatalım da, efendilerin aklında ne
var daha kolay anlaşılsın…
Asgari ücret = brüt 7 bin TL, net
olarak da, 6 bin 90 TL’dir…
Şimdi anladınız mı nazır efendilerin

işçilerle, emekçileri ne kadar düşündüklerini?
Dün, 10 ekmek alabiliyorsa; artıştan
sonra 7 ekmek ancak alabilecek!
Önemli olan alım gücünün artırılması!
Kimse kusuruma bakmasın ama söylemeden da edemiyorum, yarın bir seçim
olsa, bu dar gelirlilerin çoğunluğu, yine
gidip aynı partilere oy verecek!
Komşum, iki şıklı bir soru sordu Cuma
akşamüstü:
-Bilin komşum, Kıbrıs’ta modadır,
hamasi söylemlere âşık olmak, karın
doyuruyor mu? Yoksa bir yerlerden aş
dilenmek, hoşuna mı gidiyor kimlerinin?
“Vallahi” yanıt veremedim bu soruya:
-Kusura bakma komşum, dedim, yerin
kulağı var bu soruya yanıt veremeyeceğim!
Siz olsaydınız, böylesi bir soruya ne
yanıt verirdiniz?
***
Bugün “Babalar günü”…
Bütün babalara kutlu olsun!
Bu vesileyle piyasada bir hareketlenme
yaşandı mı, bilemiyorum…
Eski babalar günü alışverişlerini yetişemese da, az biraz canlılık olmuştur
KKTC piyasasında herhalde…
Peki, yaşanan canlılık yeterli mi?
Zannetmiyorum!
Gerçekten çok zor bir dönemde, siyasi
ve ekonomik olarak tıkanıp, kalmış du-

rumdayız toplum olarak…
Oysa ana sorunumuz olan Kıbrıs sorununun çözümüne yarayacak, sorunu
yeni bir aşamaya taşıyacak ve Türkçe
konuşan Kıbrıslı toplumun, en azından
“hayat öpücüğü ayarında” bir soluk alabilmesini sağlayacak Güven Yaratıcı
Önlemler, (GYÖ) elimizi uzatıp tutabileceğimiz bir mesafededir!
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
N. Anastasiadis’in önerdiği, Birleşmiş
Milletlerin ve Avrupalılar Birliği yetkililerinin da onayladığı, GYÖ’in acilen
müzakere edilip kabul edilmesiyle, toplum olarak çok şey kazanmış olacağız!
Fakat Kıbrıs’ın kuzeyinin gerçek yöneticilerinin, dünyanın kabul ettiği çözümle, -federal çözüm- uzaktan yakından
ilgileri yoktur ki, bu konuda fikir beyan
edilmiş olsun…
Alt Yönetim’i, yönettiğini iddia edenler
da, bu gibi konuları hiç konuşamıyorlar!
Umarım tarih yazanlar, yaşanan gerçekleri bu yönüyle da değerlendirirler.
***
Komşum, Türkiye’de akaryakıta yenile
zam geldiğini da hatırlattı ve sordu:
-Arabalarımıza, litresi 30 TL’ye yakıt
koyabilecek miyiz komşum?
Siz olsaydınız ne yanıt verirdiniz?
-Ben da öyle dedim, ardından da:
-Pahalılık zirve yaptı mı?
İyi Pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

-"Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarihsel
görevini yerine getirmelidir: Güçlü bir
yönetim şarttır"

Bir grup belediye başkanı, Kıbrıs Türk
Belediyeler Birliği'ne "içinden geçilen
süreçte bütünü temsil etmeyen yapısıyla
işlevsiz durumda olduğu" eleştirisinde
bulundu.
13 Belediye başkanının imzasıyla yapılan
ortak açıklamada, Kıbrıs Türk yerel
yönetim örgütlenmesinin gerek
belediyeler reformu, gerekse hizmet ve
mali yeterlilik anlamında tarihi bir
dönemden geçtiğine işaret edilerek,
Belediyeler Birliği’nde güçlü bir yönetim
oluşturmanın her belediye başkanının
tarihsel sorumluluğu olduğu kaydedildi.
Güçlü ve bütünü temsil eden bir yönetim
için kaybedecek zaman bulunmadığı
kaydedilen açıklamada, Belediyeler
Birliği'nin pazartesi günü için yapacağı
genel yönetim kurulu gündemine "yetkili
kurulların seçimi" maddesinin de dahil
edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Bu genel kuruldan yeni ve güçlü bir
yönetim çıkmalıdır. Yeni ve güçlü bir
yönetim ancak tüm renklerin, görüşlerin,
fikirlerin temsiliyeti ile mümkündür.
Belediyeler Birliği’nin meşru olmayan
mevcut yönetimi, belediyelerin birlik ve
bütünlüğü ile yenilenmeli, bu tarihi
süreçteki etkin yerini almalıdır.
Belediyeler Birliği’nin birliğini ve
bütünlüğünü tesis etmek zorundayız,
çünkü şu anki pozisyondan en fazla zarar
gören belediyeler ve belediye
başkanlardır. Bu yapının faturası hizmet
hakkı gerileyen yurttaşa, maaş tehlikesi
yaşayan çalışana
çıkmaktadır.Belediyelerin her gün
haklarının çalındığı ve geleceğinin
yeniden kurgulanmak istendiği bir
ortamda belediye başkanları bu tarihsel
görevi için sorumluluk üstlenmelidir.
Yerel yönetimlerde çalışan binlerce
emekçinin geleceği risk altındadır. Buna
izin vermemeliyiz. Yurttaşın hizmet
hakkını korumalıyız. Bunun için mutlaka
birlik olmalıyız. En geniş birliktelik ve en
güçlü yönetim temsiliyetini başaracak
kabiliyetimiz vardır. Bu birliktelik ve
deneyim geçmişte başarılmıştır.Kıbrıs
Türk Belediyeler Birliği’ni geniş katılımlı
ve güçlü bir yönetim oluşturmak
gayesiyle tarihi sorumluluğunu
üstlenmeye davet ediyoruz. Yeniden altını
çiziyoruz: Bu sorumluluk tarihseldir."
Ortak açıklamada şu belediye
başkanlarının imzası bulunuyor:
"Ahmet Y. Benli (Gönyeli Belediye
Başkanı), Mehmet Harmancı (Lefkoşa
Belediye Başkanı), Ahmet Latif (Akdoğan
Belediye Başkanı), Ali Karavezirler
(Değirmenlik Belediye Başkanı), Ali Öncü
(İnönü Belediye Başkanı), Aziz Kaya
(Lefke Belediye Başkanı), Cemal Erdoğan
(Esentepe Belediye Başkanı), Cemil
Sarıçizmeli (Mehmetçik Belediye
Başkanı), Hasan Barbaros (Akıncılar
Belediye Başkanı), Hasan Öztaş
(Geçitkale Belediye Başkanı), Hulisi
Manisoy (Alayköy Belediye Başkanı),
Suphi Coşkun (Dipkarpaz Belediye
Başkanı), Yüksel Çelebi (Dikmen
Belediye Başkanı"

Kıbrıs, ‘Onur
Yürüyüşü’yle birleşti
Yenidüzen
“Onur Yürüyüşü ile Birleştik” sloganı altında 5 LGBTİ+
örgütünün ortak düzenlediği Onur Yürüyüşü, Elefteria Meydanı
ve Kuğulu Park’tan eş zamanlı başladı, Dayanışma Evi’nde birleşti.
Kıbrıs’ta düzenlenen ilk toplumlararası Onur Yürüyüşü bu
akşam gerçekleştirildi, LGBTI+ mücadelesinde tarihi bir an
yaşandı.
Rumca, Türkçe ve İngilizce açıklamaların ardından adanın iki
tarafından ayrı ayrı taşınan dev Gökkuşağı bayrağı ortada birleştirilip
dikildi.
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CTP’den Güven Yaratıcı Önlemlere destek...

Erhürman: Müzakere etmeliyiz
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, Güven Yaratıcı
Önlemler’in iki toplumlu, iki kesimli,
siyasi eşitliğe dayalı federasyona giden
yolda bir kaldıraç görevi göreceğini söyledi

Her Daim Dostlar",
Kocareis'te seminer
düzenledi

Her Daim Dostlar, bu sabah Kocareis Restaurant kütüphanesinde “İklim krizi ve biyolojik
çeşitlilik" konusunda bir seminer düzenledi.
Seminerin sunumunu yapan Doç. Dr. Nazım
Kaşot, insanoğlunun doğadaki milyonlarca
türden sadece birisi olduğunu ama bütün doğaya
hükmetmek istediğine işaret etti.
Seminer sonunda “çevreyi hor gören geleceği
zor görür” sloganlı pankart ile fotoğraf çekildi
ve Her Daim Dostlar Lideri Yusuf Yüksel
Şentuğ tarafından Nazım Kaşot’a teşekkür
belgesi sunuldu.

Girne Belediyesi
Hijyen denetimlerine
devam ediliyor”

Girne Belediyesi, Girne’de faaliyet gösteren
yeme içme yerleri ile halk sağlığını doğrudan
ilgilendiren işletmelerin hijyen denetimlerinin
devam ettiğini kaydetti.
Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Mayıs – 16 Haziran tarihleri
arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri
tarafından toplamda 135 işletme, genel hijyen
ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.
Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel
alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen
uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar
verildiği belirtilen açıklamada, yasal mevzuat
ile ilgili eksiklikleri bulunduğu tespit edilen
bir tane restoran işletmesi mühürlenmiş, gıda
hijyeni ile ilgili sorunlarından dolayı da bir
süper markete 424 TL para cezası kesildiği
kaydedildi.
-Yasal Mevzuat ve Dünya standardında
denetimler
Açıklamada, yapılan sağlık kontrollerinde,
yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan
Latife Ocakbaşı Restoran isimli işletmenin kapatılarak mühürlendiği belirtildi.
Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına
yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak
gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında
eksikleri bulunan 30 tane işletmenin yazılı
olarak uyarıldığı, 8 tane işletmeye de ayrıca
eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı
verildiği kaydedildi.
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü
şu ifadeleri kullandı:
“Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında
devam eden resmi kontrollerden amacımız güvenli gıdaya erişimi sağlamak adına toplum
sağlığının korunmasıdır. Yaz dönemine geçtiğimiz bugünlerde hareketlenen yiyecek içecek
sektöründe hizmet veren tüm işletmelerimizin
yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını
gözetecek esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır. Bu noktadaki duyarlılığa işletmecilerimizin iştirak
edeceğine olan inancımla; turizm ve yaz sezonunun tüm ülkemiz geneli için verimli geçmesini
temenni ederim.”

Ehürman: TC bizimle istişareyi bir yıl
önce kesmedi
Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın programına katılarak gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Nikos Anastasiadis’in sunduğu GYÖ’lerin
tamamının görüşülmeden kabul edilmesini
söylemediklerinin altını çizerek, Kıbrıs
Türk halkının yararına olacak maddelerin
müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz gün
adada yaptığı temaslar çerçevesinde CTP
milletvekilleriyle arasında geçen konuşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Erhürman, bu konuda parti olarak gerekli
açıklamayı yaptıklarını, Kıbrıs Türk halkının gerçek gündeminin bu konular değil,
ekonomik fukaralaşma olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu’nun söylemlerinin basında
yer alması üzerine parti olarak açıklama
yaptıklarını dile getiren Erhürman, kendileriyle görüşülmemesinin gerekçesi olarak 20 Temmuz 2021’de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
olağanüstü Meclis oturumuna katılmadıklarının belirtildiği ancak TC yetkililerinin bu tarihten daha önce kendileriyle
istişareyi kestiğini söyledi.
“Doğru zeminde, diplomatik ilişkilere
hazır olduğumuzu söyledik”
Parti açıklamasında, TC ile doğru zeminde diplomatik ilişkilere hazır olduklarını
anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Er-

hürman, hala daha aynı noktada olduklarını
ifade etti.
TC Cumhurbaşkanı’nın külliye müjdesi
vereceği haberini daha önceden hiç duymadıklarını, bu konuda kendilerine yönelik
herhangi bir bildirim yapılmadığını ve bu
durumu kabul etmenin mümkün olmadığını
dile getiren Erhürman, “Mecliste külliyeye
ilişkin bir karar alınmadı henüz. Türkiye
Cumhuriyeti, mecliste konuşma hakkı verilen başka bir ülke liderinin ‘Size yeni
bir meclis yapacağız’ demesi noktaısnda
TBMM ne düşünürse biz de aynısını düşünüyoruz” dedi.
“TC ile ilişkiler tarihin en kötü
döneminde”
Türkiye Cumhuriyeti’yle kurulan ilişkilerin tarihin en kötü dönemini geçirdiğini
vurgulayan Tufan Erhürman, Çavuşoğlu’nun tavrının talihsiz ve kabul edilemez
olduğunu, bunu da CTP olarak reddettiklerini ve tavırlarının net olduğunu kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkilerde hiç de arzu edilen bir durumda olunmadığını ifade eden Erhürman, son dönemlerde ortaya çıkan müdahalelerle birlikte ilişkilerin en kötü dönemden geçtiğini
söyledi. En baştan beri Türkiye ile doğru
zeminde ilişki kurmayı savunduklarının
altını çizen Erhürman, kendi başbakanlığı
döneminde bunu hayata geçirmek için
çok uğraştığını dile getirdi.
“Önceden Cumhurbaşkanlığı’nda
yuvarlak bir masa kurulurdu”
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın
görev süresinde Türkiye Dışişleri Bakanı’nın adaya gelmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nda Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarının katıldığı
bir yuvarlak masa toplantısı organize edildiğini ve bu toplantıda Türkiyeli yetkililerle

karşılıklı görüş alış verişi yapıldığını ifade
eden Erhürman, bu ortamın artık olmadığını
belirtti.
“Tümünü kabul edin demedik,
müzakere edin dedik”
Güven Yaratıcı Önlemler konusunda
Nikos Anastasiadis’in sunduğu tüm önerilerin doğrudan kabul edilmesini söylemediklerini ifade eden Erhürman, Kıbrıslı
Türklerin yararına olacak, buranın ekonomisine fayda getirecek önerilerin müzakere edilmesi gerektiğini söylediklerini
açıkladı.
Kıbrıs Türk halkının çok zor ekonomik
koşullardan geçtiğini kaydeden Erhürman,
“Ercan ve Mağusa limanlarının doğrudan
ticarete açılması ve bunun yanında bizim
ekleyeceğimiz Doğrudan Ticaret Tüzüğü
veya Euro’ya geçilmesi gibi bir takım
başka önerilerin gündeme gelmesi için
uygun bir müzakere zemini ortaya çıkıyor.
Bunu federasyona giden bir kaldıraç olarak
görüyoruz. Bu alanda atılacak adımlar,
bir çözümden sonra iki toplumun ekonomileri arasındaki dengeyi sağlamak ve
çözümün sürdürülebilirliğini sağlamak
çok önemlidir” dedi.
“Umudun nerede olduğunu
insanımıza anlatacağız”
CTP olarak sendikalar, meslek kuruluşları
ve ekonomik örgütlere ziyaretler başlattıklarını belirten Erhürman, bu ayın sonuna
doğru bir basın toplantısı düzenleyerek
ülkenin geldiği son durumu değerlendireceklerini açıkladı. Ardından memleketi
dolaşmaya başlayacaklarını kaydeden Erhürman, “Umudun nerede olduğunu insanımıza anlatacağız. Bu memleketin
kendi ayakları üzerinde durabilen bir
memleket olduğunu rakamlarla anlatacağız” dedi.

FECİ KAZA: MOTOSİKLET
SüRüCüSü YOĞUN
BAKIMDA!
Girne-Alsancak Çevreyolu üzerinde dün
akşam meydana gelen trafik kazasında
yaralanan 29 yaşındaki Burak Kılıç yoğun
bakımda tedavi görüyor.
Burak Kılıç yönetimindeki SD 892 plakalı
motosiklet ile saat 03.00 sıralarında
Karmi Kavşağı’nda bordür taşları çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan
motosiklet orta refüje de vurarak
durabildi.
Kaza sonucu yaralanan Burak Kılıç,
kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından yoğun bakım
servisinde yatırıldı. Polisin soruşturması
sürüyor.

Bağımsızlık Yolu ücretsiz kamusal eğitim
hakkı mücadelesi için velilerle buluştu
Bağımsızlık Yolu‘nun “Kamusal Eğitim
Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz” çağrısıyla
velilerle yol haritasını belirlemek üzere
buluşma gerçekleşti
Bağımsızlık Yolu ücretsiz kamusal
eğitim hakkı mücadelesi için velilerle
buluştu
Bağımsızlık Yolu, kamu okullarında
okul kaydı, kırtasiye parası, yardımcı
öğretmen parası, kitap parası, temizlik
parası gibi gerekçelerle kayıt sırasında
bağış adı altında alınma çalışılan ücretler
için harekete geçti.
Anayasal bir hak olan ücretsiz eğitim
hakkını çiğneyen bu uygulamaları değerlendirmek ve bir yol haritasını ortaya

çıkarabilmek adına Bağımsızlık Yolu yöneticileri velilerle buluştu.
Buluşmada Bağımsızlık Yolu Lefkoşa
Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı eğitim
hakları ile ilgili anayasal haklar üzerine
bilgileri paylaştı, her çocuğun 15 yaşına
kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ücretsiz
bilimsel, kamusal, demokratik eğitim
hakkı üzerinde duruldu.
Okullarda uygulanan bu gayrı yasal
düzene karşı velilerin bir arada durup
farklı farklı bölgelerde veya okullarda
nasıl ortak hareket edilebileceği üzerine
konuşuldu.
Velilerin ortak hareket edebilmesi ve
dayanışma için örgütlenme ihtiyacı da
tartışıldı.

FATMA İLYAS BUGüN
DEFNEDİLECEK
Aslen Gönyelili olup Türkiye'de ikamet
eden 32 yaşındaki Fatma İlyas ani
rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Fatma İlyas'ın zamansız vefatı sevenlerini
yasa boğdu.
İlyas’ın cenazesi bugün gönyeli caminde
kılınacak öğle namazının ardından
gönyeli mezarlığına defnedilecek.

RMMO'YA SÖZLEŞMELİ
ASKER ALIMI
Rum Milli Muhafız Ordusu için istihdam
edilecek sözleşmeli askerlerle ilgili 286
kişiden oluşan ön listenin açıklandığı
belirtildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Savunma
Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak
başvuru yapan 635 kişilik listeden
286’sının ön listeye alınarak,
değerlendirme için hak kazandığını yazdı.
Habere göre, Savunma Bakanlığı Basın
Sözcüsü Hristos Pieris, amacın, ilk başta
yüzde 50’sinden fazlasının istihdam
edilmesi olduğunu söyledi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

ERMENİ
SOYKIRIMININ
KISA BİR TARİHİ
Taner Akçam
Aras Yayıncılık

Yıllar doldu yaşına
Su katıldı aşına
Çocuklar uçup gitti
Bak kaldın tek başına

Sosyal Medya
Ergin Çuvalcıoğlu

1915 senesinin 4 ocak günü Kıbrısın
Omorfo kazasına bağlı Argaca köyünde
Salihten olma Kadriyeden doğma bir bebek dünyaya gelmiş. Salih ve Kadriyenin
ikinci çocuğudur. ( sonrasında 3 kardeşi
daha olur ) Birinci dünya savaşı yıllarıdır.
Salih köyde çuval heybe ısladır gibi
şeyler dokuyarak ailesini geçindirmeye
çalışır.
Akrabalarından birinin çocuğu olmamıştır. Bir sürü vaadler sonucu çocuğu
olmayan o akrabaya evlatlık olarak verilir
bebecik. Adını Abdurrahman koyarlar.
Günü gelir okula başlar ama zaman kötü.
Çalışmak zorundadır.
Vaadlerin hiçbiri yerine getirilmez çünkü. 8-9 yaşlarındayken petreye kunduracı
çırağı olarak gönderilir. Her gün argacadan
petreye yayan gidip gelmektedir. Ustası
ona haftalık olarak yarım şilin vermektedir.
10 paraya bir renga ve 5 paralık da ekmek almaktadır küçük Abdurrahman karnını doyurmak için. ( 1 kuruş 40 para
yarım şilin de 5 kuruştur )
Bir süre burda çalıştıktan sonra bu işi
bırakır… Kolay değildir çünkü 12 – 13
mili her gün yayan gidip gelmek. Bu
arada büyümüş yetilmiştir.
Sağda solda çalışır. ( çekirge istilası
olmuştu bir ara. Filya ovalarında çekirge
yakalayıp ingilize 2 kuruş okkasını sattığını anlatırdı ) ikinci dünya savaşından
hemen önce 1938 yılında karadağda madene yazılır. CMC maden şirketinin bir
işçisidir artık.
Maden 3 vardiya olarak çalışmaktadır.
Delikanlımız uygun olduğu zaman köye
gelmekte uygun olmadığında ise lefkede
direğin otelinde kalmaktadır
Günler günleri yıllar yılları kovalar
zaman hızla geçer.
Bu arada delikanlı tam bir bekar hayatı

DÜN

“Akıl noksanlığı iki türlü
olur. Biri delilikten, öbürü
cahillikten.”
Eflatun

zamanlar dışında onlarsız yemeğe oturmamıştır ) 1955 aralığında üçüncü çocuğu
da dünyaya gelir.
O sene Mitsero’da yunan maden şirketinde çalışmaya başlar. Vardiyası uygun
olduğu zamanlatda köye gelir o zaman
da çocukları için bayram olurdu.
1963 olaylarında yine madene ara vermek zorunda kalır. 1968 yılına kadar
yine sağda solda iskaiyede çalışır Fatmanın da inanılmaz desteğiyle evlerini
geçindirirler.
1968 yılında tekrar mitseroya madene
döner.
1974 savaşına kadar da ordadır. 1974
yılında küçük oğlu liseyi bitirir üniversiteyi kazanır. Gidecektir. Gidecektir de
Abdurrahman çıldırmak üzeredir. Savaş
nedeniyle elde yok avuçta yoktur.
Oğlunun okuması için canını otaya
koymuştur ama yapacak fazla da birşeyi
yoktur.
Rum komşuları köyden gittikten sonra
sermayesi içinde olan bir kahvehaneyi
açıp çalıştırmaya başlar. 36 senelik madenci bir anda kahveci olmuştur. Köyde
çok az insan vardır o günlerde.
Oğlan ekim ayında türkiyeye okumaya
gidecektir.
O güne kadar topladığı 4005 türk lirasının 4000ini oğluna verir 5 tl yi de kendine bırakır… çocuk kimseye muhtaç
olmadan ihtiyacını görsün ben tuttuğum
kadar yerim der. Oğlunu gönderir.
Günler günleri kovaladı. Oğlan öğretmen oldu.
Büyük oğlu inşaat ustası kızı ise terzi
oldu.
Evlatlarını evlendirdi. 1990 yılı ortalarında o meşhur hastalığa yakalandı.
1991 şubatında ise sonsuzluğa gitti.
Bütün bunları neden mi yazdım ? O
ADAM BENİM BABAM ÇÜNKÜ…

Satılık Arazi
Haspolat'ta üniversiteye yakın ana cadde üzerinde 3 evlek
1300 ayakkare arazi satılıktır.
Tel:0548 8660060

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 17.39

EURO
Alış Satış

18.10

18.28

S.T.G.
Alış Satış

21.10 21.35

PİÇ HALİL’İN MATİTASI
Bana Bir Varmış de!
Bir Varmış Bir Yokmuş deme!
İçime dokunuyor
Can Yücel

Nöbetçi
Eczaneler

O benim babamdı
yaşar. Gözü kara bir adam olur. Her gece
iş çıkışı mutlaka meyhaneye uğrar bir
ellilik hacıbavlo tek yıldız konyağını
içerdi. O günlerde ünlü maden grevi olmuştu. ( 1943 ) o grevde de yerini almıştı.
İkinci dünya savaşı da son bulmuştu
bu arada. 1946 senesinde köyden Uzun
Mustafanın kızı Fatmaya gönül düşürür.
Fatma öksüzdür. Babası Uzun Mustafa
1938 yılında Fatma 12 yaşındayken ömür
bırakmıştır.
Köyde boş oturmak olmaz.
Fatma da gündüzleri tarlalarda gündelikçi olarak çalışmaktadır. Geceleri ise
annesinin tezgahında bez dokuyarak geçimlerini sağlamaktad Neyse Abdurahman
Fatmaya dünürcü gönderir.
Büyüklere danışılır. “ biz ne deliye ne
de sarhoşa kız vermeyiz “ cevabını alır
Abdurrahman.
“Öyle mi peki öyle olsun “ der. Der
demesine ya köye de ambargo koyar.
Fatmaya gelen dünürcüleri ya usul halle
ya da zorla köyden uzaklaştırır. Beş sene
böyle geçer. Fatma 25 Abdurrahman 35
yaşında olmuştur.
Fatmanın aile büyükleri baktılar ki Abdurrahmanla başa çıkılmaz Fatma evde
kalacak evlenmelerine razı oldular. 1951
senesinin şubat ayında evlenirler. Evlenirler evlenmesine de muhtardan bekar
kağıdı almadı diye Fatmanın yanında
durdurmazlar. Düğün resimleri yoktur
bu yüzden.
Madendeki işine devam eder Abdurrahman.
1951 senesi kasım ayı sonunda ilk çocuğu dünyaya gelir. 2 sene sonra ikinci
çocuk… derken 1953 senesinde bir maden
kazası geçirir. Elinden yaralanmıştır.
İşten durdurulur. 2 sene gene sağda
solda çalışır. (Bu arada o deli dolu koca
adam çocukları olduktan sonra işte olduğu

Tadımlık

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKOŞA
Sevcan Eczanesi
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No:
3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
Tel:2276071
Safiye Çağansel Eczanesi
Şht.İsmail Beyoğlu Cad. No:52 A
Küçük Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2277676
Nilcan Avcı Eczanesi
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2
Göçmenköy
Tel:2232333
GİRNE
Dünya Eczanesi
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı
No:1 Girne
Tel:8150009
Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
Tel:8213888
Selin Eser Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman
Yolu High Life Tower No:23 B Girne
Tel:8150666
MAĞUSA
Aybenk Eczanesi
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan
4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
Tel:05338703788
Ergin Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil
Servis Karşısı Mağusa
Tel:3654735
GÜZELYURT
Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mah.No:121
Tel:7144640
LEFKE
Altıncı Eczanesi
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A
Denizli Lefke
Tel:05488891707
İSKELE
Avicenna Eczanesi
Bakçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4
Kordonboyu cad.İskele
Tel:05428550115

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Polis subayının mahkûm yardımıyla Cezaevi
Müdürü’ne tuzak kurma skandalı büyüyor
Rum Merkezî Cezaevi Müdürü Anna
Aristotelus’un dün basın yoluyla açıkladığı,
üst rütbeli bir polis subayının cezaevinde
yatan ağır ceza mahkûmuna para, hakkındaki dosyaları kapatma ve şartlı tahliye
sözü vererek cezaevi müdürün özel hayatına dair görüntü almasını istediği ile
ilgili skandal gündemdeki yerini koruyor.
Fileleftheros haberi manşetten “Anna
Sonuna Kadar Gidecek… Fileleftheros’a,
İstifaya Hazır Olduğunu Söyledi – Polis
Liderliği Sallanıyor… Subay, Kendisini
Mahvetmek İçin Ağır Ceza Mahkûmundan
Video İstedi” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Aristotelus’un avukatlarının pazartesi
günü, benzeri görülmemiş skandaldan sorumlu tutulan polis subayı hakkında başsavcılığa yazılı şikayette bulunacağı kaydedilen habere göree resmî şikayetin
hemen ardından soruşturmanın etkilenmemesi için söz konusu polis subayı hakkında ilgili prosedürün başlatılması bekleniyor.
Gazeteye göre çok hassas bir birimde
görev yapan ve bugüne kadar polis teşkilatında muteber olan polis subayı, uyuşturucu ile ilgili ağır bir suçtan cezaevinde
yatmakta olan Rum mahkûmdan, aleyhine
kullanmak için, Aristotelus veya Cezaevi
Dairesi şefi Athina Dimitriu’nun özel
hayatı ile ilgili görsel malzeme edinmesini
istemekle suçlanıyor.
Aristotelus, bu gazeteye yaptığı açıklamada, özel hayatı ile ilgili herhangi bir
video olmadığını kesin bir dille vurguladı,
şikayeti ile ilgili gelişmelere bağlı olarak,

KÖPEK BALIKLARININ
SALDIRISI
Sushi De-Fi Borsasında Omakase anonim ismiyle bilinen bir kullanıcı verdiği
röportajda birçok köpek balığı yatırımcının
işlemleri kayıt altına alan blok zincirleri
araştırarak özellikle yüksek kaldıraçla oynayan diğer yatırımcılar hakkında bilgi
edinmeye çalıştığına dikkat çekti.
Sonrasında “köpek balıkları” bu yatı-

Atina’da tedavi gördüğü sırada hayatını
kaybeden Çalışma Bakanı Zeta
Emilianidu’nun yerine, bir süredir
bakanlığa vekâlet eden Ulaştırma Bakanı
Yannakis Karusos atandı.
Fileleftheros, Karusos’un atanma
kararının 7 Haziran tarihli resmî gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini yazdı.
Karusos’un şu anda iki bakanlığı da
yürütmekte olduğunu yazan gazete,
Karusos’un atanmasına rağmen, ay
sonuna doğru beklenen gelişmelere göre,
Çalışma Bakanlığı’na yeni bir atama
yapılması ihtimali bulunduğunu kaydetti.

PİYALE PAŞA'DA
DEĞİŞİKLİKLER

istifa etmeye de hazır olduğunu söyledi.
Gazete Rum Adalet Bakanı Stefi Draku’nun dün önce cezaevi müdürü Anna
Aritotelus, ardından da Polis Genel Müdürü
Stelios Papatheodoru ile görüştüğünü yazdı.
Habere göre Papatheodoru görüşme
sonrasında gazetecilerin, yürütülecek soruşturma ile ilgili sorularına karşılık Başsavcılığın ne karar vereceğini bilmediğini
ancak soruşturma için dıştan (polis teşkilatı
dışından) birinin atanmasının daha iyi
olacağı kanaatinde olduğunu söyledi. “Birinin açığa alınabilmesi için bir iddia,
yazılı bir suçlama olması gerekir” diyerek,
hakkında şikayet bulunan polis subayının
halen görevi başında olduğunu kaydetti.
Cezaevi Müdürü ile görüştüğünü de anlatan
Papatheodoru Aristotelus’un güvenliği

konusunda ortaya çıkabilecek durumun
da görüşülmesi gerektiğine dikkat çekti.
Politis haberi manşetten “Anna’ya Kurduğu Tuzağa Düştü… Subay Pazartesi
Günü Açığa Alınacak… Cezai Soruşturma
Başlıyor” başlığıyla aktardı. Gazete Rum
olduğu kaydedilen mahkûmun, hakkında
şikâyet bulunan polis subayı ile günlük
iletişime geçtiği cep telefonunda kayıtlı
yazışmalara dair detayları aktardı.
Alihtia birinci sayfasından ve fotoğraflı
aktardığı haberine “Cezaevi Müdürünün
Aleni Şikayetinden Sonra Devlet ve Toplum Alt Üst” başlığını attı, Rum Adalet
Bakanı’nın Polis Genel Müdürü’nden,
can güvenliği ile ilgili korku belirten Cezaevi Müdürü için güvenlik önlemi alınmasını istediğini yazdı.

Bitcoin 18 bin Dolar’a geriledi
Standard Kıbrıs
Kripto varlık piyasasında sıkılaşma baskısı ve devam eden De-Fi krizi ağır tahribat
yaratmaya devam ediyor.
Bitcoin Aralık 2020’den bu yana ilk
kez 20 bin doların altına, Ethereum de
1,000 doların altına geriledi. Bitcoin Kasım
ayında gördüğü zirveden bu yana %70
gerileme gösterdi.
Fed’in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, bu sınırı da aşağı
yönlü kırdı. Böylelikle Aralık 2020’den
bu yana ilk kez Bitcoin’de 20 bin doların
altı görüldü.
Kripto varlık piyasasının önemli para
birimlerinden olan Ethereum de 1.000
doların altına geriledi.
Kripto piyasası küresel riskli varlıklar
piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer
merkez bankalarının sıkılaşma adımları
dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti.
Kripto para fiyatları sert şekilde düşerken, profesyonel yatırımcılar eskisi kadar
kolay kâr elde edilemeyen piyasada kazançlarını artırmak için birbirlerini hedef
almaya başladılar.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA
ULAŞTIRMA BAKANI
ATANDI

Larnaka Piyale Paşa sahil yolunda Kıbrıs
Türk evlerinde oturan kişilere, binaların ön
cephesiyle ilgili geliştirme çalışmalarına
onay verip vermediklerini tespit etmek
amacıyla mektup gönderildiği belirtildi.
Politis gazetesi, yapılacak çalışmalara
ilişkin detayların yer aldığı mektupların
elinde Kıbrıs Türk evi bulunanlara
gönderildiğini yazdı. Çalışmalar,
kullanılmayan elektrik kablolarının,
mevcut levhaların, posta kutularının ve
aydınlatmaların kaldırılmasıyla binaların
ön cephelerinde değişiklik yapılmasını
kapsıyor.
Habere göre söz konusu çalışmalar için 1
milyon Euro’yu aşkın bir maliyet
öngörülüyor.

LİMASOL’DAN PİRE’YE
KUMARHANELİ YOLCU
GEMİSİ
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki
deniz yolu bağlantısı 21 yıl aradan sonra
19 Haziran Pazar günü (yarın) yeniden
başlayacak.
Fileleftheros “Pire’ye Çapa Vira” başlıklı
haberinde Limasol Limanı ile Pire Limanı
arasında sefer yapacak “M/V Daleela”
isimli 400 yolcu kapasiteli geminin yarınki
ilk seferinde 120 yolcu seyahat edeceğini
yazdı.
Habere göre, ilk sefere Rum Başkanlık
Müsteşarı Kiriakos Kusios, müsteşarlar
Savvas Perdios ve Vasilis Dimitriadis,
Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia
Zaharaki, Ulaştırma Komitesi’nde yer alan
milletvekilleri, Limasol Belefiye Başkanı,
gazeteciler ve Denizcilik Müsteşarlığı
bürokratları katılacak. İlk sefer öncesinde
Limasol Limanı’nda, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşma
yapacağı bir tören düzenlenecek.
Fileleftheros gazetesine gemiyi gezdiren
M/V Daleela’nın bağlı olduğu Scandro
şirketi müdürü ve ortağı Marios Mihail,
yarım milyon Euro harcamayla lüks hale
getirdikleri geminin 6'sı VİP, 38 adet birinci
sınıf, 68 adet ikinci sınıf kamarası
olduğunu ve 100’den fazla araç
taşıyabileceğini belirtti.
Çocuklar için oyun alanı ve kumarhanesi
de bulunan gemide her bölümün girişinde
bir karşılama noktası olduğunu anlatan
Mihail, kumarhane bölümünde kağıt ve
rulet masası ile 30 adet slot makinesi
olduğunu söyledi.

RUM POLİSİNE İNSANSIZ
HAVA ARAÇLARININ
TESPİTİ İÇİN SİSTEM
rımcıları, insanların birbirinden aracı kurumlar olmadan borç aldıkları De-Fi sistemlerinde oldukça yaygın olan likidasyona
(varlıklarının değerini sıfıra indirme) zorlayarak “likidasyon bonusu” elde ettikleri
belirtiliyor.
Nansen blok zincir analitik firmasına
göre benzer stratejilerden biri olan köpek
balığı yatırımcıların merkeziyetsiz Borsalar
ve merkezi borsalar arasındaki farkla fiyat
arbitrajı üzerinden para kazanması TerraUSD sabitkoinin çökmesine neden olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde kripto borsası Celsius Network’te yaşanan sorunlar da
arbitraj işlemleri nedeniyle daha kötü bir

hal almıştı.
BITCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto para piyasalarında işlem gören
Terra Luna'nın 100 doların üzerinde işlem
görürken çöküşü ve Fed'in faiz artışı da
Bitcoin'deki düşüşü tetikleyen etkenler
arasında yer alıyor.
Piyasalardaki düşüş, Bitcoin ile sınırlı
değil.
Ethereum ve Binance Coin'de de yüzde
9'u aşan düşüşler söz konusu.
Ethereum 1000 dolar seviyesinin altını
test ederken, BNB de 200 dolar sınırında
işlem görüyor.

Rum polisinin, insansız hava araçlarının,
algılanması (tespit edilmesi) ve
indirilmesine yönelik sistemlere sahip
olacağı belirtildi.
Haravgi gazetesi, ADAPTIT şirketinin, dün
bir açıklama yaparak, artı KDV ile birlikte
2,2 milyon Euro bütçeli, kritik altyapıların,
insansız hava araçlarının tehdidinden
korunmasına yönelik sistemlerin temini ve
kurulumu için Rum Yönetimi ile sözleşme
imzaladığını duyurduğunu yazdı.
Gazete, yine açıklamaya dayanarak
donanımın, RF sensörleri aracılığıyla
algılama sistemi ve “jamming” teknolojisi
aracılığıyla da indirme sisteminden
oluştuğunu belirtti.
Habere göre, bahse konu sistem, Güney
Kıbrıs’ın 5 kritik alt yapısına
yerleşitirilecek.
Şirkete göre, Rum Yönetimi, bu sistemi
satın almakla gözetim ve koruma düzeyini
artıracak.
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Özersay:"Özel sektörü de düşünmek lâzım"
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberinde
bir heyetle birlikte Lefkoşa Arasta esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.
HP'den verilen bilgiye göre,
Özersay, ülkede giderek eriyen
alım gücüyle ve ekonomiyle
ilgili açıklamalarda bulundu.
Özersay “Önemli olan maaşlara hayat pahalılığı artışının ne
kadar olacağı değil, pahalılığı
ve alım gücümüzün erimesini
önleyecek adım atmaktır. Aksi
halde daha fazla maaş alsak da
bugünden çok daha az şey satın
alabileceğiz ve evimizi geçindiremeyeceğiz. Bunlar daha iyi
günlerimiz. Sigorta emeklilerini
düşünen yok, bu insanların bir
bölümü asgari ücretin bile altında
maaş alıyor” ifadelerini kullandı.
HP lideri Özersay, HP'nin sinei millet kararı alıp Meclisten çekilerek kabul edilemez olan bu
duruma haklı bir tepki koyduğuna da dikkat çekerek “Sine-i
millet konusundaki bu duruşumuza vatandaşlarımızın büyük
bölümü olumlu bakıyor” dedi.
Arasta esnafının geçiş kapılarıyla ilgili beklentilerini de
dile getiren Özersay, “Kapılardan
geçişler kolaylaştırılmalı, geçişler
bu sıcaklarda eziyete dönüşmemeli, insanları geçmeye teşvik
etmek yerine bazı uygulamalar
ve uzayan kuyruklarla adeta caydırıyorlar" ifadesini kullandı.
Akaryakıtın güney ile fiyat
farkının giderek daha da azaldığını ve bu yanlış politika nedeniyle hem bizim insanımızın zarar gördüğünü hem de güneyden
gelecek olanlara bu fiyat farkının
artık bir anlam ifade etmemeye
başladığını vurgulayan Özersay
“bunlar maalesef hep ekonomik
akıldan yoksun, yanıbaşımızdaki
piyasayı yok sayarak alınan kararların sonucudur” dedi.
HP Genel Başkanı Özersay’a
Lefkoşa Arasta ziyareti sırasında
Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak, Lefkoşa ilçe yönetimi üyeleriyle bazı Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyet eşlik etti.
Önemli olan maaş artışı
değil...
Özersay, artık insanların siyaset
konuşmadığını tek dertlerinin
geçim olduğunu belirttiği açıklamasında şunlara değindi:
“Halka bilinçli bir biçimde ne
kadar Hayat Pahalılığı artışı verileceğini konuşturuyorlar.
Önemli olan bu değil, hayatın
pahalılaşmasını önleme meselesidir. Alım gücünüz eridiği sürece size 5 değil 10, 10 değil 20
Hayat Pahalılığı da verilse aldığınız para markete gidene kadar
ciddi anlamda erir. Hayat pahalılığını önlemektir önemli olan.
Bizim sosyal adalet için odaklanmamız gereken şey; bu ülkeden vergi ve fon indirimleriyle
temel ihtiyaç ürünlerinin ucuzlatılmasını sağlamak, bunların
taşıma maliyetinden arındırılmış
çıplak fiyat üzerinden vergilendirmesi, gümrük vergilerinin sıfırlanması yoluna giderek pahalılığı önleyebilirsek bir anlamı
var. Hükümet şu anda bizim de
daha önce söylediğimiz, üzerinde
ısrarla durduğumuz Hayat Pa-

halılığı üzerinden bunu çözmeye
çalışıyor. Bu bir çözüm değildir.”
"Özel sektörü de düşünmek
lâzım"
Kamu ile özel sektör arasında
makasın ciddi bir şekilde açıldığını ve artık asgari ücretle hayat
pahalılığının birlikte konuşulması
gerektiğini belirten Özersay “Bir
örnek verecek olursak askeri
kantinler niye ucuz? Çünkü vergiden-gümrükten muaflar. Sen
bunu yapar ve denetlersen diğer
marketlerde de fiyatları aşağıya
çekebilirsin. Buna odaklanacaksın. Eğer hayat pahalılığı üzerinden devam ederlerse yakında
insanlar marketlere bir çanta parayla gitmek zorunda kalacaklar.
Hayat Pahalılığı artışı konuşulurken devlette, kamuda çalışan
memurun artışı konuşuluyor.
Özel sektörü de düşünmek lâzım”
dedi.

Sigorta emeklilerini düşünen
yok; bazıları asgari ücretin
bile altında maaş alıyor"
Şu anda herkesin ekonomik
olarak kamu ve özel sektörü konuştuğunu ama önem verilmesi
gereken başka bir kesimin daha
olduğunu söyleyen Kudret Özersay “Sigorta emeklisi olan insanlar
var. 6. Barem ve altında olan insanlar asgari ücretten daha az
maaş alıyorlar. Bunu düşünüp
buna tedbir almak gerekir. Bu
kesimlere de dokunacak bir sosyal
yardım paketi hazırlanmak zorundadır. Paket hazırlandığını
Ekonomi Bakanı söylüyor ama
Maliye Bakanı ortada yok” dedi.
Sine-i millet duruşumuza
vatandaşların büyük
çoğunluğu olumlu bakıyor
Özersay, kendisine yöneltilen
"sine-i millet kararının vatandaşlar
tarafından nasıl karşılandığı" ile

ilgili soruya ise “Olumlu bir tepki
söz konusu. Çünkü meşru olmayan hükümet ciddi anlamda bir
hayal kırıklığı, güven sorunu yaşatıyor. Bu yüzden de halkın sandığa bile gitmeyi düşünmediği
bir ortamın içerisindeyiz. İnsanlar
'Meclisten memlekete bir fayda
gelmez, bir beklentim yok. Artık
kendi geçimime, hayatıma bakmam lâzım. Böyle kısır siyasi
tartışmalarla, bir şey üretmeyen
bir meclisle benim işim olmaz'
diyerek siyasetten kopuyor. Bu
sebeple bunun bir parçası olmayı
istememiş olmamızı, buna dönük
bir siyasi duruş ortaya koymuş
olmamızı, sineye çekmememizi
vatandaş destekliyor ve doğru
buluyor. Tabii ki farklı görüşte
olan var, “keşke siz de orda olsaydınız” diyen insanlar da var.
Ama nedenlerini anlattığımızda
onlar da bize hak veriyor” şeklinde cevap verdi.

MİÇOTAKİS İLE
ANASTASİADİS “ATEŞE
BENZİN DÖKMEDEN
KOORDİNELİ HAREKET”
KARARI ALDI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in “bölgedeki istikrarı idame
ettirmek kaygısıyla izlemeye devam
edecekleri hareket ve politikalarının
gerilimi düşürme hedefini taşıması
gerektiği, ateşe benzin dökmeden
koordineli hareket etme” konusunda
anlaştıkları bildirildi.
Fileleftheros “Birinci Kaygı İstikrar…
Nikos Anastasiadis ve Kiriakos
Miçotakis’in Ortak Tezi Gerilimi
Tırmandıracak Hareketlerden Kaçınılması
Gerektiği” başlıklı haberinde, Miçotakis
ve Anastasiadis’in gerek baş başa, gerek
heyetler arası görüşmelerinde gelişmeleri
izlemeye ve sürekli irtibat halinde olmaya
karar verdiği kaydedildi.
Anastasiadis’in pazartesi günü Rum
Ulusal Konseyi’ni toplayarak Kıbrıs
sorunu ve “Türk meydan okumaları”
hakkında bilgilendireceği belirtilen
haberde, Rum hükümet kaynaklarına
dayanılarak Miçotakis’in Kıbrıs sorununa
adil ve sürdürülebilir çözüme desteğini
tekrarladığı ve Anastasiadis’in kapalı
Maraş-Ercan Havaalanı odağındaki
Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) teklifine
destek belirttiği kaydedildi.
Habere göre, dünkü görüşmede enerji
alanında bölgesel düzeydeki gelişmeler
ve Rus fosil yakıtı bağımlılığından
kurtulma, enerji kaynaklarını
çeşitlendirme, enerji alanındaki
gelişmeler ve AB’nin enerji güvenliği
tartışmalarında Doğu Akdeniz’i yeniden
gündeme getirme gereği ele alındı.
Rum ve Yunan hükümetlerinin,
Avrupa’nın, ihtiyaç duyduğu miktardaki
doğal gazı edinmek için alternatif kaynak
bulmakta acele ettiği ortak
değerlendirmesine vardığı da kaydedildi.
Politis “Ankara İle Diyalog Kanalını Açık
Tutmak Gerek” başlıklı haberinde,
Miçotakis’in Güney Kıbrıs’tan “zor
konjonktürlerde dahi Ankara ile iletişim
kanallarının açık tutulmasından” söz
ettiğine işaret etti.

YUNANİSTAN,
ANASTASİADİS’İN TALİP
OLDUĞU UÇAĞI HİBE ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in dünkü görüşmesinde
Yunanistan başbakanlığına ait 3 uçaktan
birinin, Rum Yönetimi Başkanlığı uçağı
olarak kullanılması maksadıyla Rum
yönetimine verilmesi anlaşmasının
resmîleştirildiği bildirildi.
Fileleftheros “Yunanistan’dan Kıbrıs ‘Air
Force 1’ Hediyesi” başlıklı haberinde
Yunanistan’ın, aslında satmaya karar
verdiği ve Anastasiadis’in, daha önce
talip olduğu uçağı Güney Kıbrıs’a hibe
edeceğini, uçağın yakında “Kıbrıs
renklerine boyanacağını” (resmî arma ve
bayrak) yazdı.

NEOFİTU'YA DESTEK
YAĞDI

DİSİ'nin Rum Yönetimi Başkanlığı adayı,
DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitu’nun,
dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Miçotakis, Avrupa Halk Partisi Başkanı
Alfred Weber ve Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’ten güçlü bir destek
aldığı belirtildi.
Rum basını, DİSİ tarafından dün yapılan
siyasi-ideolojik kongresine katılan
Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Miçotakis, Avrupa Halk Partisi Başkanı
Alfred Weber ve Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in, Neofitu’ya
verdikleri desteğe ve yapılan
açıklamalara geniş yer verdi.
Fileleftheros gazetesi “Averof İçin Avrupa
Havası-Weber, Miçotakis ve
Anastasiadis’ten DİSİ Başkanına Güçlü
Destek” başlıklı haberinde, DİSİ Başkanı
ve başkan adayı Averof Neofitu’nun, bu
üç isimden güçlü bir destek aldığını
yazdı. Kongrenin, Glafkos Klerides’in
sevdiği şarkılardan biriyle başladığına
dikkati çeken gazete, bunun akabinde ise
DİSİ’yi kuruluşundan bugüne anlatan kısa
filme yer verildiğini belirtti. Gazete ilk
sırada oturanlar arasında Klerides’in kızı
Keti Kliridis’in de bulunduğunu kaydetti.
Habere göre, konuşma yapmak için
kürsüye gelen Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis, DİSİ üyelerine,
söylenenleri veya bilinçli olarak
sızdırılanları duymamaları yönünde
telkinde bulunurken kendisinin, DİSİ’nin
2003 yılında yaşadığı bölünmenin
yeniden yaşanmasına izin vermeyeceğini
söyledi.
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U15’lerde lefkoşa-Girne finali

kkTCell U15 Bölge karmaları karşılaşmalarında
finalistler belirlendi. Cihangir Stadı’nda oynanan
maçlatrda lefkoşa karması, Gazimağusa
karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne karması da
normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt
karması’nı penaltılar sonucu mağlup etti. lefkoşa
karması ile Girne karması 21 Haziran 2022’de
finalde buluşacak.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan...

“Kosova hayal gibiydi”
Masa tenisinde
şampiyon
Baran ve Kezal

Masa Tenisi Federasyonu, Gençler En İyi
8 Şampiyonası düzenledi. Oynanan maçlar
sonrasında erkeklerde Baran Kantara, kızlarda
ise Kezal Akçatepe turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu,
organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor.
Gençler En İyi 8 Şampiyonası bugün federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen
maçların ardından erkeklerde Baran Kantara
tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken,
kızlarda ise Kezal Akçatepe aynı şekilde
tüm maçlarında galip gelerek şampiyonluğa
ulaştı.
Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren
sporculara ödülleri verilirken, sıralama ise
şu şekilde oluştu;
Genç Erkekler
1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)
2.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)
3.Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği)
4.Ada Olgun (Bekiroğulları)
Genç Kızlar
1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor
Derneği)
2.İlke Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)
3.Açelya Arıklı (ARUCAD Anka Spor
Derneği)
4.Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor
Derneği)

Galatasaray’da teknik
adam arayışı

Galatasaray’da, yeni sezon planlamasına
yönelik çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, teknik adam konusunun çözüme
kavuşturulması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Yönetimin ilk adımı, Domenec Torrent ile
yolları ayırmak olacak.
Tatilde olan İspanyol teknik adam ile önümüzdeki hafta başında görüşecek Dursun
Özbek, sözleşme fesih şartlarını konuşacak.
Torrent ile vedalaştıktan sonra yeni teknik
direktör ile ilgili süreç hız kazanacak. Marco
Rose ve De Zerbi ile görüşen Galatasaray
yönetiminin, yüksek maliyetleri nedeniyle
bu isimlerden vazgeçtiği belirtildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Hentbol Federasyonu Başkanı
Bahadır Ayhan, çabaların
karşılığını görmeye az da olsa
başladıkları için mutlu olduğunu
belirtirken, “Bu daha başlangıç”
ifadesini kullandı, destek
verenlere teşekkür etti.
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır
Ayhan, China Bazaar Gençlik Gücü takımının Kosova’da oynadığı hazırlık maçlarının yanı sıra uzun süre önce kurulan
ilişkilerin vermiş olduğu sonuçlardan oldukça memnun. Federasyondan yapılan
açıklamada Ayhan, çabaların karşılığını
görmeye az da olsa başladıkları için mutlu
olduğunu belirtirken, “Bu daha başlangıç”
ifadesini kullandı, destek verenlere teşekkür etti. Konu ile ilgili olarak Bahadır
Ayhan’ın açıklaması şu şekilde:“Tüm
spor dallarında uluslararası maçlarda, maç
öncesi seremoni yapılır.
Dostluk maçları olsa dahi genel kural
budur. Önce ülke bayrakları salonda yerini
alır ardından takımlar ve hakemler sahaya
çıkar sıralanır. Sonra önce misafir ülkenin
ardından ev sahibi ülkenin marşları çalınır.
Yıllarca gizli gizli, “aman kimse görmesin” diyerek, ya salonda kimse yok
iken yada salonun hemen dışında takım
halinde dizilerek, bayrağımızla fotoğraf
çektirir dururuz.
Ve çok yaparız bunu. Kendimizi inandırmak isteriz, bizde uluslararası arenanın
parçasıyız diye. Antrenörler, sporcular o
küçücük zaman diliminde mutlu olurlar

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

gizli de olsa çekilmiş bayraklı fotoğrafla.
Bambaşka bir duygudur. Gurur duyarsın,
dünyanın bir parçası olarak görürsün kendini. Aslında bayrakla çekilmiş takım fotoğrafı siyaset değildir.
Çok garip tarif edilemez bir duygudur
sporcunun yaşadığın o an. Elbette ki “gazoz” turnuvalarına katılıp turnuvayı sanki
dünya şampiyonası gibi gösterdiğimiz
zamanlarda oldu, bayrak elimizde... Devletten para almak için. Çok şükür ki artık
çabalarımızın karşılığını görmeye az da
olsa başladık. Bu sözlerimi hiç bir zaman
unutmayın sevgili dostlar “Bu daha bir
başlangıç” Bir bebeğin ilk adımı belki de
emeklemesi. Salondasın. Tribünlerde oturmuş takımları sahaya çıkmasını bekliyorsun.
Bir an elinde KKTC bayrağıyla bir
çocuk yürüyor takımın önünde.
Ardından Kosova bayrağı diğer çocuğun
elinde ev sahibi takımla sahaya çıkıyor.
Hakemler çağırılıyor. Sporcuların isimleri
tek tek okunuyor. “Yok ya hayal görüyorum” dedim. Bir an istiklal marşımız çalmaya başladı.
Şaşkın bakışlarla ayağa kalktım. Boş
boş duygusal bir tebessümle Gençlik
Gücü Hentbol takımı sporcularına baktım.
Bağıra bağıra İstiklal Marşımızı söylüyorlardı. Tüylerim diken diken oldu. Öyle
bir duygu seli ki yaşadığın kendini zor
tutuyorsun ağlamamak için. Peki bu nasıl
oldu? Nasıl oldu da seremoni yapıldı?
Süreya Salçini... Tüm bunlar Prizren

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

Kulüp başkanı cesur adam Süreya Salçini
sayesinde oldu. Kosova Hentbol Federasyon başkanı Eugen Saracini, Genel
Sekreter Izet Gjinovci’nin bizi anlamasıyla,
verdikleri desteklerle oldu. Ergin Grosha,
Şaban Papiç, Erol Cigol, Mergim Shkreli,
Dardan Gucati, Müjdat Kovac, Salajdin
Krasnigi, Ferzo Abdula ve adını sayamadığım tüm Prizren'li dostların sayesinde
oldu. Onlara teşekkürlerimi ve saygılarımı
sunuyorum.
Ligimizin şampiyonu Gençlik Gücü
Hentbol takımı Kosova’da dostluk maçları
oynadı. Prizren (1. Lig takımı), Vellaznimi
(Süper Lig takımı) ve Rahoveci (Süper
Lig takımı ve bu yıl Avrupa kulüpler
kupası maçlarına katılacak). Oynadığımız
üç dostluk maçında da aynı seremoni...
İlk iki maçı kazandı takımımız. Üçüncü
maç ve en yorgun olduğumuz maç da
Rahoveci takımıyla berabere kaldık. Müthiş bir başarı. Anlamlı ve tarihe geçen üç
maç. Gençlik Gücü Hentbol takımının
Kosova'ya gitmesinde maddi desteğini
esirgemeyen hem takımsal başarıda hem
de KKTC hentbolunun tanıtılmasında
önemli rol oynayan Mazhar Gujrati’ye
teşekkür ederim.
Takım antrenörü Turgut Karamanoğlu
ve Sporcularını başarılarından dolayı
tekrar kutlarım. Düşünün, kendi içimizde
evcilik oynar gibi oynadığımız lig maçlarıyla, hentbolumuzu öyle geliştirdik ki
izin verseler Avrupa da oynayacak düzeye
çok kısa sürede geleceğiz.
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