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Mevlüt Çavuşoğlu size “Aranızda PKK’lılar var” deyince, keşke siz de ona “Sizin aranızda da Fetöcü var”
deseydiniz… Kimmiş diye sorarsa gösterirdiniz ona Recep Tayip Erdoğan’ın Hocaefendi ile fotoğraflarını!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 20 Haziran 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 574 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KOLONİ MECLİSİNDE
50 “SÖR MÜNÜR”
n

2. sayfada

Beyarmudu camisinin imamı
hırsızlıkla suçlanarak tutuklandı…

Imam calarsa

Cemaat ne yapsın?
Beyarmudu camisi imamı son bir yıl içerisinde bir kişiye ait araç içerisinden çeşitli tarihlerde 150 bin
TL ve 800 Sterlin çalmak iddiasıyla polis tarafından tutuklandı… Zanlının ikametgahında ve aracında
yapılan aramada, tasarrufunda 111 bin 230 TL nakit para bulundu… Emare olarak paraya el kondu…

nDün Mağusa’da mahkemeye çıkarılarak hakkında
3 gün tutukluluk emri verilen zanlı imam iddiaları
reddetti, ancak iki bin TL’yi daha sonra arkadaşına
iade etmek için aldığını itiraf etti…

nZanlı verdiği ifadede, parayı arkadaşından
aldığını, ancak ona haber vermeye fırsat
bulamadığını, tasarrufundaki paranın ise döviz
almak için üzerinde bulunduğunu söyledi… 3’te

SOL KÖŞE

Dörtlü Masa

AKSA VE
TPİC

Hüsnü Mahalli
n 2. Sayfada

AKSA ve TPİC vakalarını da
çok kolay atlattı Ünal Üstel hükümeti… Jet dedik, ama maşallah
jet gibi… Meşru değil falan derken
meşru oldu işte! Muhalefetin her
iki konu için de ayağa kalkması
ve dağları devirmesi gerekirdi…
AKSA bir felaket… TPİC’ten yakıt alımı daha da büyük felaket!
O halde neden ortalık bu kadar
sessiz? Neden herkes normalmiş
gibi kabullendi bunu? Tabutumuza
son çivinin çakılmasını mı bekliyoruz?
Köşeci

TÜRKİYELİ VE
KIBRISLI ÇAKMA
MİLLİYETÇİLER
Selma Bolayır
n 6. Sayfada
ÇATLAKLAR ELEKTRİK TELLERİNİ TEHDİT EDİYOR- Gaziköy’de, yani Afanya’da
bulunan kilisenin çan kulesindeki çatlaklar, altta bulunan elektrik telleri için
büyük tehlike arzediyor. Bu çatlak kolonların yıkılması halinde trafo bile
patlayabilir… Çevredeki evler de tehlikede… Bu uyarıyı dikkate alsanız iyi olur…

(K)AYIP
CUMHURİYET

BAŞKA ÇARE
KALMADI

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

ABD
CADISI

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

AğAÇLARA
KIYDILAR

Mehmet Levent

YOK FARZEDİLEN
BİR TOPLUM
Sezan Artun
n 6. Sayfada

O ŞARABÎ
EŞKIYALAR DA
OLMASA BU
ADANIN KİMSESİ
YOKTUR

İKİNCİDE DE
ALDANIRSANIZ
KABAHAT SİZİN

Aziz Şah

Canan Sümer

Girne yeni liman çemberinde ağaç katliamı...

n 3. Sayfada
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Şener Levent

Açı
TC devlet erkanı şu bizim koloniye
geldiklerinde arkalarında bir ambulansla
gezerler hep…
Dar olanaklı hastanemizin sağlık ekibi
hep alarmda…
Havaalanından alınırlar ve gidecekleri
zaman da havaalanına kadar götürülürler…
Mevlüt Çavuşoğlu gelir, ambulans hep
kuyruğunda…
Fuat Oktay gelir, bir ambulans da
ona…
Ya Tayyip Erdoğan?
Nereye giderse kendi ambulansı ile
gitmez mi?
Buraya da öyle gelir…
Böyle olduğu halde diğerlerinden farklı
olarak ona iki ambulans da burada tahsis
edilir…
Canları ne kadar kıymetli değil mi?
***
Çavuşoğlu geldi…
Koloni meclisine de uğradı ve tanıştı
koloni memurlarıyla…
Hakaret etti size…
Sizi azarladı…
-Aranızda terörist var, PKK’lı var,
dedi…
Neden sineye çektiniz bunu?
Bunu sineye çekmek sizin gibi solculara
yakışır mı?
Siz de ona,
-Sizin de aranızda Fetöcüler var, diyemez miydiniz?
-Kim, diye mi soracaktı size?
Çakacaktınız alnına hemen:
-Tayyip Erdoğan!
Hem de baş Fetöcü!
İspat mı ister?
Yığınla…
Fethullah Hoca efendi ile diz dize yığınla fotoğraf!
O Fetö’nün dizi dibinde büyümedi mi?
Başkalarını Fetöcü diyerek tutup içeri

KOLONİ MECLİSİNDE 50 “SÖR MÜNÜR”

tıkan adam…
Kendisine Fetö ile muhabbetleri hatırlatılınca,
-Kandırıldım, der…
“Allah onu affetti” der…
Allahın sevgili kulu!
Onu affetti, ama başkasını affetmedi
değil mi?
Türkiye bu kadar pervasızlığın nasıl
esiri oldu şaşarım hala…
Yirmi yıldır işte bu adam var Türkiye’nin başında… Tek adam hem de…
Ne mutlu ondan sonraki Türkiye’yi de
görecek olanlara!
Türkiye’dekiler için söylüyorum en
çok bunu…
Kıbrıs’ta bizim için pek farketmez…
Kıbrıs sorunu Tayyip Erdoğan’dan
önce de milli davaydı Türkiye’de…
Erdoğan’dan sonra da öyle olur…
Zihniyet hep aynı fetihçi zihniyet…
Ayrıca…
İki devlet tezine karşı çıkan bir muhalefet göremedim henüz Türkiye’de…
***
Bizde büyük tepki yaratan ceza yasa
tasarılarına gelince…
Pek umursadığım yok bunları…
Neden mi?

Korkusuz

Mevcut ceza yasası zaten hepimizi içeriye tıkmaya yeter…
Bu yasa da onlara bu imkanı veriyor…
Biz “müfsidane yayın”, yani “kötü niyetli yayın” maddesinden yıllarca yargılandık ve yargılanıyoruz hala…
Polisin bana en son okuduğu davalar
da hep müfsidane yayın kapsamında…
KKTC ile TC’nin arasını açmak…
Yabancı devlet büyüklerine hakaret…
Askerliğe karşı toplumda soğukluk yaratmak…
Küçük düşürmek…
Aşağılamak…
Hala ceza yasamızda öyle bir madde
var ki akıllara durgunluk verir…
Nedir o madde:
“Cumhurbaşkanına mevkiinde zarar
verme olasılığı”…
Dikkatinizi çekerim…
Zarar verdiniz demiyor…
Zarar verebilirsiniz diyor…
Suçlu değilsiniz, ama suç işleyebilirsiniz!
Ben işte bu maddeden altı ay hapse
mahkum oldum!
***
Mevcut ceza yasalarımız güncellen-

medi…
Neden şimdi bunlara birkaç madde
daha eklenince kıyamet koptu?
Daha önce mevcut yasalara karşı çıkmak neden kimsenin aklına gelmedi?
Bizden başkaları da artık kendilerini
tehlikede hissettikleri için mi?
Yani mevcut yasalar özgürlüğümüze
dokunmuyordu da şimdi mi dokunuyor?
Gazetecilerimiz “özgürlüğüme dokunma” sloganıyla eylem başlattıklarına
göre, bugüne kadar özgür olduklarına
inanıyorlardı demek ki…
Ben öyle bir özgürlüğümüz olduğuna
inanmadım hiçbir zaman…
Zaten işgal altında olan bir ülkede
hangi özgür basından söz edilebilir ki?
Hala anlamıyor arkadaşlarımız galiba…
Koloni burası…
Devlet falan değil…
Bir hükümet yok karşımızda…
Koloni memurları var sadece…
Meclis tıpkı İngiliz dönemindeki Kavanin Meclisi gibi…
“Sir Münür” derlerdi o zaman İngilize
hizmet eden şahsiyete…
Şimdiki koloni meclisinde “50 sir”
var!

Dörtlü Masa

Hüsnü Mahalli
AKP’nin biri küçük
diğeri daha küçük iki
ortakla oluşturduğu
Cumhur İttifakı’nın masasında üç parti var.
CHP’nin başlangıçta
İYİ Parti ile kurduğu ve
belediye seçimlerinde
HDP’nin desteklediği Millet İttifakı’nın
masasında şimdi altı parti var ama HDP
yok. Önümüzdeki seçimlerde ne yapacağı belli olmayan HDP ise büyük olasılıkla iç ve dış gelişmeleri bekliyor.
Belki de bunun için iktidarın Öcalan
ile yeniden diyalog başlattığı konuşuluyor. Suriye’de Fırat’ın doğusunda
ABD ve Batı destekli PYD/YPG’nin
olası gelişmelerdeki konumu ayrı bir
hesap!
MHP’nin tepkisini çekebilir ama
Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP’yi Millet
İttifakı’ndan uzak tutma çabası içinde.
Geçtiğimiz seçimlerde Osman Öcalan’ı
TRT’ye çıkaran ve öncesinde Barış Süreci’nde Abdullah Öcalan’ın mektubunu
Diyarbakır mitinginde okutturan İktidar
hiç çekinmeden benzer yollara başvurabilir.

Şimdi HDP, PKK ve PYD/YPG’ye
atıp tutan yandaş medyanın tetikçi silahşörleri sesini çıkarmaz ve daha önce
yaptıkları gibi Öcalan’ı “Barışsever büyük stratejist” ilan ederler. Bir zamanlar
Fetö’ya yaptıkları gibi.
Dönelim ittifaklara.
Cumhur ve Millet İttifaklarının dışında
kalan ve başını İşçi Partisi’nin çektiği
sol parti ve güçlerin ne yapacağı henüz
belli değil.
Yeniden Rafah büyük olasılıkla Cumhur’a katılır.
Hüseyin Baş’ın lideri olduğu BTP
Millet İttifakı’na yakın görünüyor.
Gelelim en önemli ve etkili İttifak’a:
Vatandaşın Dörtlü İttifak’ına.
Peki bu İttifak’ın masasında kimler
var?
Benzin, Mazot, Otogaz ve Gaz yağı.
Bilumum motor yağları, antifriz suyu
ve başkaları da bu İttifak’a katılmaya
hazırlanıyor. Benzinle Motorin başı çekiyor ama diğerleri de fena değil.
Kamuoyu yoklamalarına bakılmaksızın bu İttifak ilk seçimlerde kesin %
80 oy alır. ‘Yüzde seksen’ diyorum
çünkü Cumhur İttifakı’na oy ve gönül

verenler yandaş medyanın da “doğal
gazıyla” şişirildiği için arabalarına her
zaman 50 liralık yakıt alıyor ve motorun
yağını değiştirmiyor. Onun için de motor
sürekli hararet yapıyor, yakıtı bitince
yollarda kalıyor ve bundan dolayı da
dış güçler suçlanıyor.
Adamlar haklı çünkü yerli tohumu
yasaklayan, İsrail’den GDO’lu tohum
satın alan, Bulgaristan ve Ukrayna’dan
saman ve Sırbistan’dan et ithal eden,
su kaynaklarını kurutup ormanlarla
birlikte talan eden, akıl almaz yolsuzlukları yapan ve hayal gücünü bile zorlayan karanlık işler çevirenlerin hepsi
dış güçlerin adamı.
Suudi Prens Muhammed Bin Selman
gibi.
Beyefendi Çarşamba günü Ankara’ya
geliyor.
28 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cidde’ye gidip Prens Hazretleri’ne
sarılıp kucaklayınca o da dayanamayıp
“bari ben de Ankara’ya gidip ona sarılayım” demiştir.
Kaşıkçı cinayeti dosyası kapandığına
göre günde bir milyar dolarlık petrol
satan Bin Selman artık yeni kankimiz.

Yahu bu nasıl bir dünya!
Adama söylemediğimizi bırakmamıştık ama ayağına gidip öpüşüp koklaşıyoruz. Aynı şeyi BAE Başkanı Muhammed Bin Zayid ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog için yaptık. Sırada Sisi
var ama o da biraz nazlanıyor.
Hepsi de ülkemize saldıran, ihanet
eden ve düşmanca davranan ‘dış güçler’in ta kendisi!
Elbette Rahip Brunson ve gazeteci
Deniz Yücel’i bir twit ya da telefonla
bıraktıran Trump ve Merkel’i unutmayalım ya da unutalım çünkü anlamak
istemeyenler kendi hayal dünyalarında
yaşıyor ya da Goebbels’in taktikleriyle
yaşatılıyor. Onların dünyasında insan
aklının kavrayamayacağı ve değişmesi
pek olası olmayan saplantılar var. Bu
saplantıların nedeni de kesin dış güçlerdir!. Adamlar bizim coğrafyada yani
Müslümanların yaşadığı topraklarda
cehalet, yoksulluk ve bağnaz dinsel
saplantıları yaydıkça yayıyorlar.
Sonrası zaten çok kolay!
Son on yılda Türkiye ve bölgemizde
yaşananlar her şeyi kanıtlıyor.
Tek umudumuz Dörtlü Masa!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

(K)AYIP
CUMHURİYET

Şimdi biz tam kusulacak bir dönemeçteyiz, çocukların yüzüne bakılamayacak, utanılacak, çok utanılacak.
Geçmişe yüzümüz kızararak bakılacak,
son pişmanlığın fayda etmeyeceği bir
dönemeçteyiz.
Oysa biz bugün’den, yarın’a yumuşak
iniş yapmaya çalışıyoruz ki, burnumuz
kanamasın; ve fakat, ödenmemiş bedeller sarkarken paçalarımızdan, hiç bilemiyoruz,
bu nasıl olacak?
Şimdi biz tam ağızların
bozulma mevsimindeyiz,
evlerde sokaklarda ettiğimiz
küfürleri toplasak, ayaklarımızla çiğnesek ezsek küfürden şarap
çıkacak, cahdetsek küfürden çıkan şarabı içip içip kendimize geleceğiz…
Şimdi biz ilk etapta 48 yıl öncesine
gidilecek bir dönemeçteyiz, tam zamanıdır, çünkü o günlerde atılmıştı
bugünlerin tohumları, gerçi, biz o tohumları bilerek veya bilmeyerek suladık
ama ne yapalım, başka türlüsü gelmedi
elimizden.
Bizim en büyük günahımız nedir
diye sorarsanız, kimliğimize kültürümüze yapılan müdahalelerden sonra
uğradığımız dönüşümü kabullenerek,
yasını tutmamız gereken bir felâketten
sevinçli bayramlar yaratıp
kutlamaktır derim ben, başka da bir
şey demem.
Şimdi biz, hani Kıbrıslıları yeterince
Türk bulmadıklarından Türkiye’den
saf Türkler getirmişlerdi ya buralara,
tam da o zamanlara gidilecek dönemeçteyiz. Oraya gitmeden gelemeyiz,
Türkiyeli Türkler çoğaldıkça kendi
yurtlarında azalan Kıbrıslı Türklerin
ırkçılıkla suçlandığı zamanlara. Bir
gariplik vardı bu ırkçılık suçlamasında.
Çünkü gelen Türklerin iki ülkesi vardı,
Kıbrıslıların yarım ülkesi bile yoktu.
Kıbrıslılar bu senaryoda giden Türkler
oluyordu. Gelen Türklerin ordusu da
buradaydı, Kıbrıslılar ise bu yarıbuçuk
vatanda bozguna uğramış bir yasemin
ordusuydu…
Şimdi biz 48 yıl öncesine gidilecek
dönemeçteyiz. Şahsiyetleri ganimetle
aşınanlar çok kalabalıktılar, zeytinlerini
harnıplarını dağlarını evlerini bahçelerini özleyen adamların ve kadınların
hafızalarının üstünden buldozer gibi
geçtiler. Biz o hafızaları koruyup kollayamadık. Biz unut dedikçe, onlar
geçmişe daha bir sarıldılar, biz unut
dedikçe bugünü dünü unuttular, yarından vazgeçtiler, ama 50 yıl, hatta
60-70 yıl öncesini her zaman çok net
hatırladılar.
Onlar yüreklerini Aytotoro’dan Apostolos Andreas’a gitmek üzere yola
çıkan eski bir köy otobüsünde unuttular,
“Bu ne sevgi ah bu ne ıztırap” şarkısı
yeni çıkmıştı daha, bunu hiç unutmadılar…
Şimdi ne nerede olduğumuzu biliyoruz, ne de nereye gittiğimizi. Artık
bu ülkeye Kıbrıs bile demiyoruz, KKTC
diyoruz, Kıbrıslı demiyoruz KKTC’li
diyoruz.
Şimdi biz tam kusulacak bir dönemeçteyiz, üzerinde dini veya milli
hiçbir sembol olmayan bir bayrağın
ahı var üzerimizde, cahdetsek belki
bu sefer gerçekten mevsimi gelecek,
belki meydanlara bu sefer küfürlerle
inilecek ama kurulamayacak bir daha
o (k)ayıp cumhuriyet.

BİRİNCİDE SİZİ
ALDATANLAR
SUÇLUDUR
İKİNCİDE DE
ALDANIRSANIZ
KABAHAT SİZİN

İmama bak

Hırsızlıkla suçlanan Beyarmudu camisi imamı tutuklandı.
İmam suçunu kabul etti, ancak aldığı paranın arkadaşına
ait olduğunu ileri sürerek, ona haber vermeye fırsat
bulamadığını, sonradan iade edeceğini söyledi
MHA
Beyarmudu camisinde din görevlisi
D.G (E-42) son 1 yıl içerisinde U.T
isimli şahsa ait araç içerisinden muhtelif
zamanlarda 150 bin TL ve 800 stg sirkat
ettiği iddiasıyla 1 ikametgahında ve aracında yapılan aramada tasarrufunda
111,230 T.L nakit para bulunarak emare
alındıktan sonra tutuklandı.
Zanlı dün 19.06.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “araç içerisinden sirkat” suçlamasıyla nöbetçi
yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında
tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri
temin edildi.
Polis, 18.06.22 tarihinde Dörtyol karakoluna gelen Lefkoşa sakini müşteki
U.T ’nin verdiği bilgide, son bir yıl içerisinde aracından toplam 150 bin T.L
ve 800 Stg nakit paranın çalındığını,
sirkat edilen paranın 800 Stg ve 27,650
T.L paranın son 1 ay içerisinde sirkat
edildiğini, 18.06.22 tarihinde aracının
arka koltuğunda bir çanta içerisinde muhafaza ettiği ve önceden seri numaralarını
aldığı 100 lük banknotlardan oluşan
40,100 T.L nakit paranın içerisinden
seri numaraları alınmış 2,000 TL nin
sirkat edildiği ve ayni gün aracını zanlı
tarafından kullanması nedeniyle zanlının
sirkat etmiş olabileceğine dair şikayette

bulunması üzerine tahkikata başlandığını
söyledi.
Zanlının ayni gün tespit edilerek ikametgahında, işyerinde ve aracında mahkeme emriyle bir arama gerçekleştirildiğini belirten tanık polis, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan
aramada seri numaraları önceden alınmış
2,000 TL nakit para ve muhtelif seri
numaralı 17,800 T.L ile aracında yapılan
aramada bulunan 91,430 T.L nakit para
dahil olmak üzere toplam 111,230 T.L
paranın emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.
Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir
ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, alınması
gereken ifadeler yanında incelenmesi
gereken kamera görüntülerinin de bulunduğuna dikkat çekti
Yargıcın izin vermesiyle konuşan zanlı
iddiaları kabul etmediğini belirterek
2,000 TL nakit parayı ihtiyacı nedeniyle
kendisinin aldığını ve arkadaşı olan
müştekiye söylemeye fırsat bulmadan
olayın polise intikal ettiğini, tasarrufunda
bulunan paranın ise kendisine ait olduğunu, döviz almak için bankadan çektiğini ve kur yükselmesi nedeniyle alamadığını, bu nedenle aracında muhafaza
ettiği beyanda bulundu.

YBH Başkanı Tel: Katilsiniz...

GİRNEDE AĞAÇ KATLİAMI
HK
Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı
Feriha Tel, Girne'de kesilen ağaçlara
tepki gösterdi.
Kesilen ağaçların belediyeden kiralanan
konteynıra atıldığına işaret eden Tel,
Girne Belediyesi'ni ve Orman Dairesi'ni
göreve çağırdı.

Tel'in açıklaması şöyle:
Bugün de belli ki Girne Yeni Liman
Çemberi’nde bulunan dükkanın önündeki
“7 AĞAÇ” birilerine batmış(!), artık
ihtiyaçları olmadığını düşünmüşler(!)
ve bir eşya gibi kesip söktükleri ağaçları
konteynerlere atmışlar!!! Kısa ve öz
yazacağım.. “KATİLSİNİZ!”

Fıkra gibi ama gerçek…
Polis kayıtlarına geçmiş bir olay Türkiye’de…
Hırsızın biri, bir evin çatısına çıkar ve
anten kablosunu keser.
Adam tam televizyona dalmışken yayın
kesilince, televizyonunu biraz kurcalar,
görüntü gelmeyince de "Bozuldu herhalde"
diyerek uyumaya geçer.
Ertesi gün adam işe gittikten sonra hırsız
kapıyı çalıp adamın karısına,
"Beni abi gönderdi, televizyon bozuk,
alın da bir bakın dedi" der.
Kadın da televizyonu verir…
Adam işten eve dönüp olanları öğrenince
şok olur…
Ve nasıl böyle bir oyuna geldiklerine
inanamazlar bir türlü...
Aradan birkaç gün geçer...
Karıkoca evlerinin balkonunda otururken
yoldan bir delikanlı geçer…
Kadın, heyecanla yerinden fırlar ve "İşte
televizyonu çalan hırsız bu" diye bağırmaya
başlar.
Adam telaşla yerinden fırlar ve hırsızın
peşine düşer.
Yalınayak o caddeden bu caddeye koşturur durur...
Beş dakika sonra kapı çalar.
Kadın kapıyı açtığında düzgün kıyafetli
bir adam önce kendini tanıtır,
-Ben polis memuru Yaşar. Beyiniz az
önce yakaladığı bir hırsızı emniyete teslim
etti. Fakat pantolonunu ve cüzdanını evde
unutmuş, onları almaya geldim, der…
Kadın çok sevinir bu duruma ve bir çırpıda koşar getirir pantolonu ve cüzdanı.
Aradan 15 dakika geçer ve kocası koşmaktan bitkin düşmüş bir halde eve döner.
Kadının keyfi yerindedir ama...
Adam içeri adımını atar atmaz boynuna
sarılır:
-Helal olsun sana bey, bu yaşında nasıl
da yakaladın o genç adamı, bravo sana…
Adeta burnundan soluyan adamın şaka
kaldıracak hali yoktur…
-Dalgamı geçiyorsun benimle hanım,
ne yakalaması… Tazı gibi koşuyor alçak,
der… Bir anda tüm neşesi kaçar kadının.
Kısık bir sesle:
-Eee, o zaman o polis niye öyle dedi,
diye sorar.
-Hangi polis?
-Pantolonunla cüzdanını almaya gelen
polis.
-Neee, Yoksa onları da mı verdin?
***
Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur… İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç
sizindir…
Bakın siyaset yapanlara…
Dönüp dolaşıp aynıları geliyor başa…
Yalan söyleyip sizi aldatanlar…
Adı yolsuzluğa, şaibeli işlere karışanlar… Skandallara imza atıp yargılanması
gerekenler…
Bakan da olabiliyor, başbakan da…
Hatta cumhurbaşkanı da…
Taşra politikacısı olmaktan öteye gidemeyen… Ne yaptığı işe ne de oy aldığı
seçmene saygısı olmayanlar…
Seçimden önce elinizi seçimden sonra
da boğazınızı sıkanlar…
Sizi canınızdan bezdirenler…
Ama ne oluyor nasıl oluyorsa yeni bir
seçimde
sizden yine destek alıyorlar…
Herkesi karşınıza alabiliyorsunuz onlar
uğruna… Ve yeniden güvenip yeniden aldatılıyorsunuz…
Ve sonuçta ayakların baş olduğu…
Vasatların, ahlaksızların hükümet kurduğu
bir düzen…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Meclis bizim gibi görünür dışardan ama
Bir başka Kasımpaşa havası vardır içerde
Sakın ola ki dokunmayasın vatandaşıma
Hiç olmadı ki bizde dik duracak irade

KALAY-KALAYCI

TATAR’IN GÜNDEMİNDE
NE VAR?

Toplumun gündeminde pahalılık, gazetecilerin gündeminde ifade özgürlüğü,
Türkiye yetkililerinin ve buradaki işbirlikçilerinin gündeminde PKK var.
Çavuşoğlu geldi CTP’lilere “Sizin içinizde PKK’lı vekiller var” dedi. Tatar’ın
gündeminde ne var? Çavuşoğlu’nun gündeminde ne varsa o var. Güneyde bir
askeri tatbikata Öcalan'ın KC pasaportundaki isim verilmiş. Tatar "Öcalan'a
pasaport veren yönetim, o ismi (Mavros) tatbikatta kullanıyor” diye veryansın
etti. Egemen eşit devletin gündeminde bayrak, toplumun gündeminde ekmek,
gazetecilerin gündeminde özgürlük var…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BAŞKA ÇARE KALMADI

Hala daha işgal var mı, yok mu tartışmasına
ses çıkarmayanlar var...
Bu da işgal yoktur demenin suskuncasıdır!
Aman bir pot kırmayalım da belki bunların
halk nazarında, yaptıkları zamlar sonucunda
puanları düşer de biz o koltuklara otururuz...
Onlar da biliyorlar o koltukların Ankara'nın
koltukları olduğunu...
Tufan zaten ikinci vatanının Ankara olduğunu
söylemedi mi?
Bakın hala daha Çavuşoğlu'nun hakaretlerini,
evet hakaret ve aşağılamalarını cevaplamadı...
Barçın ve Doğuş şimdi Ankara'nın gözünde
kötü çocuk...
Kendisi sessizliğini korumakla iyi çocuk
rollerinde...
Oysa gerçek ortada...
Burada sadece işgal yok...
Talan, istila var...
Anibal'ın Kartaca'yı işgalinden beter oldu
burası...
Hoş, o Kartaca'yı başına bela olmasın diye
yerle bir etmişti...
Bunlarınki daha farklı değil...
Nüfusunu buraya yığdı, vatandaşlıkların
onlardan sorulduğunu cami avlusunda yaptığı
açıklamada ortaya koydu...
Buradan para alıp kendi bütçesine aktarmasına rağmen buradaki askerlerini bile KKTC
maliyesine ödetiyor...
Neymiş efendim?
Bizi koruyorlarmış!
Bizi kormuyorlar, buraya aktarılan nüfusu
kontrol ediyorlar ve burada olası bir büyük
tepkiye karşı hazır kuvvet olarak bekliyorlar!
Müjde verdi Sunat Atun...
Temmuz itibarıyla 2 jeneratör devreye sokulacakmış!
Devreye sokulması önemli değil, bunun
masraflarını kim karşılayacak?
Kıbrıslılar değil mi?
Ankara'nın umurunda değil, isteyen defolup
gidebilir buralardan..
Zaten gençlerimiz yavaş yavaş ya güneye
geçip iş arıyorlar, yahut da Avrupa ülkelerine
gidiyorlar...
Yerlerini dolduracak olanlar zaten hazır...
Yakında seksenbeş milyonun da vatandaş
olabileceğini görmemek için kör olmak lazım..
İnsanlarımızın alım gücü düştü...
Türk Lirası kullanmaktan dolayı...
Koskoca 200 TL'nin alım gücü bir şişe
yağa eşit oldu!
Çocukken oynadığımız oyunlarda para da
geçtiğinde yemiş kağıtlarını kullanırdık...
Şimdi bize verilen parayla kağıtlarını kullandığımız yemişi dahi alacak gücü yok Türk
Lirasının...
Hakaretlerin bini bir para...
Ağzını açan veryansın ediyor..
Tam birer şamar oğlanı olduk!
Amerika bir yandan, bir yandan da Rusya
"höst" dediğinde onlara söyleyecek söz bulamayanlar buraya gelip bizleri hakaretleriyle
boğuyorlar!
İşgal var mı yok mu diye düşünenler etraflarına bir baksınlar...
Korkanlar da korkunun ecele faydası olmadığını anlasınlar...
Tek çaremiz kaldı..
Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bireysel haklarımızı
talep edip o çatı altına girmekten başka çare
kalmadı...

ABD CADISI

Trafikte kalp krizi geçirdi
Gönyeli’de trafikteyken kalp
krizi geçiren Fatih Aktaş
hastaneye kaldırıldı
Polisten yapılan açıklamada bugün
öğlen saatlerinde gerçekleşen trafik
kazasında araç sürücüsünün kalp krizi
geçirdiği belirtildi.
Kazayla ilgili polis açıklaması şöyle:
19.06.2022 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük
Bulvarı boyunca FV 225 plakalı salon
aracı çift şeritli yolun soldan ikinci
şeridi içerisince doğu istikametine
doğru kullanan Gönyeli’de sakin Fatih
AKTAŞ (E-41 KKTC, (gardiyan) seyrettiği yol üzerinde bulunan Gönyeli

çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için durdu.
Beklemekte olduğu esnada kalp krizi
geçirmesi sonucu aracın gaz pedalına
kendi iradesi dışında bastıktan sonra
araç kontrolsüz bir şekilde hareket
edip seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Girne’ye ayrılan yol
refüjüne çarpıp yoluna devam ederek
daha sonra da Girne anayolu istikametinden gelen yol refüjüne de çarpıp
kaçınılmaz bir trafık kazası meydana
gelmiştir. Kazadan sonra 112 hızır
servis ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu
Acil servisine kaldırılan araç sürücüsü
kalp krizi teşhisi ile ilk müdahalesi
yapılmış olup genel yoğun bakım servisine kaldırıldı.

28 yaşındaki Hazan Sütcü yaralandı
Gazimağusa - Karpaz anayolunda
dün sabah meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 28 yaşındaki
Hazan Sütcü yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen
bilgiye göre, kaza bu sabah 08.15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz anayolu
14 ile 15’inci kilometreleri arasında
Mücahitler çemberi yanında meydana
geldi.
Hazan Sütcü (K-28) yönetimindeki

RM 314 plakalı çift kabin araçla
Karpaz istikametine doğru seyrettiği
sırada, dikkatsizliği sonucu Mücahitler
çemberine girdikten sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkarak toprak hendeğe çarpan araç takla atarken, yaralanan Hazan
Sütcü’nü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sütcü’nün tedavisi,
polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ay Napa’da 2 genç gülme gazı ile tutuklandı
Ay Napa’da iki genç, halk arasında
“gülme gazı” olarak bilinen azot oksit
bulundurmak ve kullanmaktan tutuklandı. Fileleftheros’un haberine göre
17 Haziran Cuma gecesi devriye gezen
polisin 18 yaşındaki bir Ay. Napa

sakini ile 21 yaşındaki bir ziyaretçiyi
balonlara gülme gazı doldurmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Tasarrufu
ve kullanımı yasak olan gazı bulunduran gençler aleyhlerine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

Dünyanın en işgalci, en empaeryalist
ülkelerinden biridir Amerika.
Gider bir ülkeyi işgal eder ve bunun
adını da o ülkeye öagürlük ve demokrasi
götürmek koyar!
Bu konuda eli yüzü en kirli olanlardandır.
Kimbilir belki de hiçbir haklı yanı olmayan işgallere göz yummasının, hatta
zemin bile hazırlamasının bir nedeni de
bu olabilir!
***
Kuzey Kıbrıs'ın 48 yıldır Türkiye'nin
işgali altında bulunmasını ve bu işgalle
dayatılan hukukdışı oldu-bittileri, yaşanan insanlıkdışı olumsuzlukları ve çekilen acıları da hiçbir zaman dert etmedi
Amerika!
Doymak bilmeyen bir iştiyakla hep
çıkarlarının peşinde koştu!
Kan dökülmesi, insanların acı çekmesi,
evsiz barksız, aç susuz kalması hiçbir
zaman umurunda olmadı!
48 yılda bir kere bile "işgale son ver,
Kıbrıs'tan çekil, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne
topraklarını iade et" demedi Türkiye'ye!
Aksine, işgali daha da pekiştirmesine,
savaş suçu işleyip Kıbrıs'a nüfus taşıyarak
ve bu nüfusa, ganimetlediği Rum topraklarını ve mülkünü sahte koçanlarla
tapulayarak, Kıbrıslıtürkleri azınlık durumuna düşürüp asimile etmesine de
hiç ses çıkarmadı!
***
Şimdi çoğumuzun bildiği bu gerçekleri
bir kez daha neden yazdım?
48 yıldır Türkiye'nin adadaki askeri
ve sivil işgaline göz yuman Amerika,
bu işgale ve onunla yaratılan hukukdışı
oldu-bittilere son verilmesini isteyeceğine
şimdi de işgalci Türkiye'yi işgalden
dolayı ödüllendirmenin zemin taşlarını
döşemeye başladı!
Vıctoria Nuland'ı bilirsiniz.
Amerika'nın fitne-i fesat Dışişleri müsteşarı.
Ukrayna'da hâlâ dökülmekte olan kanın en başta gelen sorumlularından!
Kıbrıs'a geldi, ne yaptıysa yaptı,
AKEL'in cumhurbaşkanı adayına damardan girdi, aklını çeldi ve doğalgazın
çözümden önce Türkiye üzerinden taşınması konusunu AKEL'in bile kafasına
soktu!
Bu partinin cumhurbaşkan adayı Mavroyannis, inanılmaz bir şekilde Nuland'ın
bu projesine sahip çıkarak herkesi şaşırtan
bir açıklama yaptı!
"Doğalgazın vanasını çözümden önce
Türkiye'ye verelim" dedi!
***
Türkiye'nin bir AB toprağını 48 yıldır
işgal altında bulundurmasının dünya tarafından çok rezilâne bir şekilde kanıksanmasından sonra, sıra işgalcinin ödüllendirilmesine geldi!
Ödül töreninin başrolünde ünlü cadısıyla yine çirkin Amerikalı!
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Onuncu köy
JULİAN ASSANGE

MANDIRADA ÖPMEK
VE ÖPÜLMEK
ENGELLENEMEZ

Erkan Çavuş
Basın özgürlüğü? İfade özgürlüğü? İnsan
hakları? Demokrasi? Medeniyet?
Julian Assange, yıllardır Britanya zindanlarında hapiste ve sistematik işkenceye
maruz kalıyordu.
Şimdi de ölene kadar ABD zindanlarına
gönderiliyor!
Yıllarca hapis hayatı ve aklını yitirmesine
neden olacak şekilde işkence...
Peki Assange tüm bunları neden yaşıyor?
ABD'nin insanlık düşmanı komplolarını,
NATO'nun işlediği sivil cinayetleri ve savaş
suçlarını, işkenceleri, darbe planlarını, uluslararası yolsuzlukları, yasadışı silah ticaretini
ve bunlar gibi birçok suçu WikiLeaks'te
belgelerle ifşa ettiği için!
Tüm dünyayı kana bulayan, insanları katleden, her türlü pisliği gerçekleştiren emperyalist devletlerin ve oligarkların işlediği
suçları ortaya çıkaran Assange, tüm dünya
kamuoyunun gözü önünde yok ediliyor!
Batı demokrasisi, batı medeniyeti, özgürlükler vs... Hepsi yalan ve paravan!
ABD-AB-NATO insanlık düşmanıdır!
Emperyalizm insanlık düşmanıdır!
Julian Assange'ın tutsaklığı insanlık için
utanç sebebidir! Hepimiz için utanç sebebidir!

Ahmet Said Sayın
Arkadaşlar, eşimle markete gittik.
Alacağımızı aldıktan sonra arabacığa
şöyle bir baktım, abartılı olduğunu bilerek 1400 lira dedim. Kasaya geldik,
kasada toplam 1100 lira çıktı. Öyle sevindim, öyle sevindim ki bilemezsiniz.
Bayan tezgahtara sarılıp öpüyordum
ki, hanım şiddetli bir şekilde bakmak
sureti ile uyardı da kendime geldim.
Bu taktiği benzincide de deneyeceğim.
İnşallah orda da kendimi kaybedip
adamı bıyıklarından öpmem...

"EOKA-B BİZİM İÇİN
ÇALIŞIR"

Kubilay Merttuna
1974 Temmuz ayı öncelerinde Larnaka’ya bağlı Kellia (Celya Yıldırım)
köyü tepelerinde Cumhuriyet güçleri
tarafından aranan bazı Eoka-B’nin ileri
gelenleri saklanıyorlardı.
Bu durumu öğrenen köy mücahit komutanı, Larnaka sancaktarına olayı aktarınca sancaktardan gelen talimat:
"Eoka-B adamlarına iyi davranın çünkü
onlar bizim için çalışır".

YELKENLİLER
ALEVALMIŞ

Feriha Altıok
Yelkenleri alevalmış birer gemiyi andıran
gözlerini ateş tanrısına dikti ve onu ateşten
sözcüklerle yakarak günahlarını çıkarmayı
reddetti .Günahları göğsünde ateşten üç çiçekti.
Küçük kız evlerinin toprak tabanını süpüre
süpüre bu cümlelerle başlayan bir masal
bulmuş. Önce masal kendini küçük kıza
okumuş, sonra küçük kız kendini masalda
bulmuş. Hiç bitmemiş o cümlelerle başlayan
masal. Çünkü gökten üç elma düşmemiş ve
ateş tanrısı da "Ben de bıraktım da gittim "
dememiş.
***
Etrafımızdaki çember gittikçe daraltılıyor.
Maksat, baskının soluğunu ensemizde hissedip susmamızdır. Çünkü susmanın yokoluşun kabullenişidir. Bunu çok iyi biliyorlar.
..SUSMAYACAĞİZ. İşte bunu bilmiyorlar.
***
Yaban taylar gibi ürkek iner bakışlarına
koynunda büyüttüğün sevdalar
söyle hangi acıdan attın yüzünü. ..

AğIZ BANTLAYAN
GAZETECİLER

Hüseyin Sevay
"Paris'te Nazi işgali hızını kesmeden
devam ediyor. Bazı gazete çalışanları ağızlarını bantlayıp Şanzelize bölgesinde yürüdüler. Nazi askerlerinin eşliğinde yürüyen
gazete çalışanları iki saat süren eylemlerinden
sonra iş yerlerine döndü.
Paris Nazi komutanı Wolfgang Neinstein
bir açıklama yaparak ağız bantlama eylemi
için gazete çalışanlarını kutladı ve işgalin
devam edeceğini bildirdi.
Yakın bir zamanda Hitler'in Fransa'ya bir
ziyaret gerçekleştireceğini ve gazetecilerin
bu ziyareti Fransız halkına aktarması gerektiğini söyledi.
Komutan Neinstein Fransız yönetiminden
beklentilerinin Hitler'in istediği gibi (kukla)
bir hükümet kurulması olduğunu da vurguladı. Ayrıca Almanya'dan boru ile su ve
elektrik sağlama projesi üstünde çalıştıklarını
da hatırlattı.
- 14 Haziran 1940"
Nazi İşgali Dizisi

SARKAZM

Ümit İnatçı
Ne analar ne babalar yedi bu memleket; şimdi de babayı yemenin huzuruyla
gerneşip yelleniyoruz. Müfsidane bir
açıklama oldu ama nedeni mesanemde
biriken idrardır. Aslında edebi dilde
buna sarkazm denir; yasaklanmadan
hakkımı kullanayım dedim.

GÖZLER DIŞARDA FELFECİR
Nilgün Ecvet Orhon
Bir hovardalık yapıp, arabaya güneye
geçiş sigortası çıkarmayı düşünüyorum…
Artık fukarayık, eskisi gibi yiyip-içip,
alış veriş yapamasak da bir kahve içip,
ülkemin özgür yarısında nefes alırım biraz
diye düşünüyorum…
Pazartesine kadar düşüneceğim bu konuyu, çünkü bir aylık sigorta bile el
yakıyor artık… Giderek pinti olduk eyiden
bu çok “hoşnut” olduğumuz zatlar yüzünden…
***
Arabada direksiyon var ya… Onun üstünde da bir çubuk var… Aşağı-yukarı ya
da sağa-sola hareket eder parmak ucuyla
dokanınca… Haaa aha o çubuk sinyal çubuğudur, ekstra güç ya da benzin harcamaz
hiç… Çemberlerde ve kavşaklarda bek-

leyen araçların sizin döneceğizi anlamasına
olanak verir, arkandan gelenin ne yapacağını bilmesini de sağlar…
Ahmakça ya da bencilce kullanmıyorsun
ya o çubuğu… Başka işine yaramaz, haber
vereyim dedim…
***
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…

TANRI’YI KORKU ŞEKLİNDE BİLENLER
Hayat Hüseyin
Öyle insanlar vardır ki, onlar için tanrıdan
korkarlar denmemeli de, Tanrı’yı korku
şeklinde bilirler denmelidir.
Rejimle uyumlu ve öğretilmiş çaresiz
parlamenter pasifist sol ve demokrat parti
ve temsilcileri,
Ankara otoritesini ve hükümdarını, işgalin
ve kolonyalizmin organlarını ve hakimiyetini red-edişi ve direnci yerine,
Ankara otoritesi ve hükümdarı ile “Doğru
zeminde ve diplomatik ilişkilerle, işgalin
ve kolonyalizmin devamına, yararına ve
ekonomisine fayda getirecek, Güven Yaratıcı Önlemler kaldıraçlarını Kıbrıs Cumhuriyeti ile müzakere etmede görev üstlenilmesine inanıyorlar.

ONLARA,
Adalı yurttaş ‘Kıbrıslı Türk’ kimliği’mizle
Ankara otoritesi ve hükümdarına rağmen
“TEMSİLİYET VE TEMSİLİYET ORGANLARI”nı oluşturmayı akıllarına getirmekten korkuyorlar denmemeli,
Gittikçe ısısı artırılan sudaki rehavet
içinde olan kurbağalar gibi rehavetini bozacak olan “TEMSİLİYET VE TEMSİLİYET ORGANLARI”nın oluşturulmasını
talep edenlerden nefret ediyorlar denmelidir.
Şunu unutmasınlar ki,
Isısı sürekli artırılan su, sonunda kaynayacak ve pasifist parlamentarizm bataklığının rehaveti içinde kurbağalar gibi
haşlanacaklardır.

BANANA GELİŞTİ
MİLK SHAKE OLDU

Mahmut Anayasa
Marketteyim, bolibife ortak girecek
3 kişi arıyorum…
***
Julian Assange süper devletlerin pis
işlerini Wikileaks aracılığı ile deşifre
etmiş, bilgi edinme hakkını savunan
bir modern zaman şövalyesidir…
ABD’ye iade edilmesi kararı İngiltere’nin pısırıklığını ve ABD’nin uşağı
olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir…
#FreeAssange

BUNGURGA
DEYUSLAR...

Mehmet Kumser Skylap
Be bungurga küçük toplumlarda vatandaşlık VERİLMEZ.
Vatandaşlık verme eşittir iradeyi yok
etme, oyunun erimesi…
Nedir be sizin elinizden çektiğimiz!
Bungurga deyuslar...

85 MİLYONA
VATANDAŞLIK VERİN,
BİTSİN BU İŞ!

Mustafa Billur
Bence Çavuşoğlu UBP'ye bel bağlamaktan vazgeçsin! Tüm yerleşimci TC
vatandaşlarını vatandaş yapacak olan
CTP başkanı Erhürman, hem toplumun
gazını alır, hem de yasadışı yerleşimci
nüfusun (Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına geçme talebi dahil) tüm istediklerini
yerine getirmek için ELLE TUTULUR
bir politika izler.
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Bilinmesi gereken

YOK FARZEDİLEN
BİR TOPLUM

Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
İşgalcinin, işgal ettiği topraklarda, “tebası” saydığına ahlak,
adalet ve insanlık değerlerine uygun davranış ve dil kullanmasını
beklemek boşuna.
Onun dili ve gözü, işgal ettiği
coğrafyadaki insanı, hor görmek
ve her zaman aşağılanması gereken “asalak” olarak tanımlayacak şekilde evrimleşir.
İşgalci için, toplum içinde kendisi ile işbirliği yapacak, kulluk
yapacak, soytarılığı “şeref” sayacak küçük bir çıkarcı kesim
yeterlidir.
Toplumda oluşacak “aykırı ses
ve “tutum” işbirlikçi kuklalar
tarafından göğüslensin, ona yeter.
“Kıbrıslıtürkleri kurtardık”
cicim ayları sonrası toplum mü-

hendisliği titizlikle çalıştı.
Yerli halkın, sivil işgalciler ile
asimile edilmesi…
İşbirlikçi iktidarların ve muhalefetlerin yetiştirilip eğitilmesi…
Toplumun ekonomik ve sosyal
olarak çökertilmesi için gereken
önlemler…
Bazen kamufle edilerek, şimdi
de alem eşgere işleme kondu.
Baskı, tehdit, bazen de makam
ve maddiyatla toplum “uysallaştırıldı”.
İşbirlikçi iktidarları bir kenara
koyunuz.
Sözde muhalefet edenler bile,
kendilerini işgalciye “beğendirme” derdine girdi.
Toplumun varlığına ve geleceğine yapılan apaçık saldırıla-

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

TÜRKİYELİ VE KIBRISLI
ÇAKMA MİLLİYETÇİLER
Bir Hint efsanesine göre;
dünyadaki en mucizevi şey
“Çevresindeki insanların tek
tek öldüğünü gördüğü halde…
Hiç kimsenin kendisinin öleceğine inanmaması”dır…
Halbuki ölümlü ve kaşla kirpik arasında geçen o kısacık
zaman diliminde…
Bu gerçeğin bilinci ile yapacağımız tercih, bizim nasıl bir
hayat yaşayacağımızı belirler..
Sınırlı olan bu hayatın her
saniyesini daha bilinçli kullanabilir…
Bizim için önemli neyse
onunla ilgilenebilir…
Günü geldiğinde “ah keşke"
dememek içine de asıl önemli
olanın ne olduğunu anlamak
için gayret sarfedebiliriz…
Onun için“kendini bil” demiş
Sokrates…
İnsanın aklı ve ruhu ile özdeşleşmesi, kendini daha iyiye
dönüştürmesi…
Kendini bilmek için özünün
ne olduğunu bilmesi gerekir…
Ancak kendini bilen ve yönetebilen insan, toplumu yönetme iddiasında olabilir…
MÖ geliştirilen bu felsefenin
halen geçerliliğini, tesadüflerle
o postlara kurulan…
Post için ruhunu bile satmış
”kendini bilmez” yerli onursuz
politikacılar aracılığı ile öğreniyoruz…
Türkiye’den gelen ve Kıbrıs’ı
kazanılmış bir ganimet olarak
gören…
Yalnızca dinin rahle-i tedrisatından geçen politikacılarsa,
demokrasiden, insan hak ve
özgürlüklerinden habersiz…
Orta Çağın dogmatizminde
kurtulamamışlardır…
Çavuşoğlu gibi…
Farklı fikirlere olumlu bakmayan, önyargılı bu insanlar
iletişim kurmaktan hoşlanmazlar…
Kendi bildikleri dışında her

şeyi ret ederler…
Bildikleri ve inandıklarından
asla vazgeçmezler...
Kendi gibi düşünenleri dinler
yalnızca başka görüşlere tahammülleri yoktur…
Ve de farklı görüşlere saygısızdırlar…
Muhalefetin ne dediği önemli
değildir…
Düşünce özgürlüğü yoktur
sözlüklerinde…
Haklı çıkmak için “mecliste
siz de bizi dinlemediniz” dedi
Çavuşoğlu…
Çünkü doğmatizmin hiç hoşgörüsü yoktur…
Araştırma yapmazlar…
Sorgulamazlar…
Tek doğruları vardır o da
inandıklarıdır…
Ama Kıbrıs konusundaki politikaları hep yanlış ve yalan
temeller üzerine kurulmuştur…
Örnek mi istersiniz?
Orta Çağ dogmatizminde mâsum olan birinin, ateşe atılsa
bile yanmayacağı düşüncesi
benimsenmişti..
Ateşe atılan kişi ise yandığında suçlu olduğu iddia edilmişti…
Denktaş’ın görev süresini
uzatmak için “Netekim paşa”
döneminde kurdurulan KKTC
sahnesinde oynanan oyun işte
budur…
Çirkin politikacılar aşırı güç,
toprak ve para tutkuları yüzünden, olması gerekeni değil kendi
tutkularının gerçekleşmesini isterler..
Bu da imkansızı istemektir..
Zaten aşırı tutkular bütün
sıkıntıların kaynağıdır..
Onun için hem Türkiyeli hem
de Kıbrıslı politikacının vatanseverlikleri….
“Garagözün perdesinde oynatılan ucuz ve çakma milliyetçiliklerden değil, kendini
bilmekten geçer.

rı, “işgalciyi gücendirmeden”
göğüsleyebileceği yanılgısı içinde.
Sesini ve isteklerini, rica-minnet
ile duyurmaya çalışıyor.
İşgalci “Yüce” diye savunulmaya çalışılan Meclis’te…
Hürmette kusur etmeyen düzen
muhalefetini dahi küstahça tertipliyor.
CHP liderleri ile görüşme yaptı
diye Sucuoğlu’nu rezil rüsva
eden zihniyet…
RTAyyipE’nin Diyanellos konuşmasını boykot edeni affetmesi
mümkün değil.
TC’li Çavuş, BG’li CTP’yi
“yok farz ederken” aslında tüm
KIbrıslıtürklere yönelik bir “yok
farz etme” itirafını yapmıştır.
Buna rağmen BG’li düzen muhalefeti, işgalci ile “sağlıklı ilişkiler” hayal ediyor.
Son protokol skandalı ile dayatılanlar, Kıbrıslıtürk toplumunu
daha da yok etmeye yönelik.
Çavuş’un kullandığı aşağılayıcı
dil ve fütursuzca tavırlar üzerinde
de…
Kıbrıslıtürk toplumu ciddiyetle
durulmalı.
“Biz de sizi yok sayıyoruz”
diyebilen bir işgalci zihniyetine
karşı, rica minnet ile “sağlıklı
ilişkiler” kurulabileceği hayalden
başka bir şey değil.
Hadsiz işgalcilerin ifadeleri ve
eylemlerinde Kıbrıslıtürkün duyduğu nefret ve öfkeyi…
“Kabul edilebilir sınırlar içinde tutmaya” yönelik olmamalı
muhalefet.
İşgalcinin haddini ve pozisyonunu hatırlatıp, sınırlarına çekilmesi için…
Bastırılamaz konumdaki “Kıbrıslı sesini” yüreklilikle yükseltmekten başka çıkar yol yoktur.
Çavuş’un özür dilemesi bir anlam ifade etmez. (Ki yapmaz)
Bir daha böyle boşboğazlığa
düşmeyecek, konuşmasına dikkat
ettirecek “dil ve söylem” lazım.
BG’linin “doğru zemin” dediği
“içi boş dil” ile değil…
-Çavuş…
Çavuş… Çavuuuşş!!!
-Uluslararası platformlarda biraz gerçek konuşmak zorunda
kaldığın zaman, “Kıbrıslıtürklerin isteği ve onların çıkarlarının garantörü olarak orada
bulunuyorum” dersin.
-Faşizm kokan, fetihçi, işgalci
ve “kanla aldık vermeyiz” gibi
iç tribünlere oynayan konuşma
notlarını “kıç cebinden” çıkaramazsın.
-Kıbrıslıyı “yeter artık” dedirtmeye hızla itiyorsun.
-Kitlesel olarak böyle bir “yeter
artık davetine” karşı sadece top
ve tüfeğinle buralarda tutunacağın
yanılgısına girip kendi ayağına
kurşun sıkıyorsun.
-Kıbrıslıyı yok farz ederek, zaten pamuk ipliğine dönen, (sana
göre) “bağı” zorlama.
-O bağ kopmaya görsün!
Dili ile olur.
Haddini bilmezin, haddini bilir
sınırlar içine çekilebilmesi, ricaminnet yöntemi ile olmaz.

GÜNLÜK
‘BİRAZCIK AYRICALIK
İSTİYORUZ…’

Çavuşoğlu geldi, gitti, mührünü vurdu, muhalefeti sus etti,
UBP’yi tek ayak cezasına kaldırdı… 12 Haziran’da Lapta’da
kendi vatandaşlarıyla bir araya gelen Çavuş, Başpınar Yeni Cami
avlusunda KKTC vatandaşlığı da vadetti! Bu konuda muhalefetten
ses yok, kaldı ki muhalefet KKTC vatandaşlığı dağıtılması
konusunda TC’den daha asimilasyoncudur! Çavuş’un Lapta toplantısında TC’li bir yerleşimci kadın dedi ki: ‘‘1974'ten sonra
buraya yerleşen Türk'lerdenim. Aslında hiç kimseden de farkımız
yok normalde. Ama biz burada son zamanlarda TC'den gelenler
olarak birazcık ayrıcalık istiyoruz diğer ülke vatandaşlarıyla kıyasla… İkinci sene yeniden oturma izni almak zorunda kalıyoruz.
Burada bir sene yaşamış olmamıza rağmen bizi sağlığa gönderiyorlar… Kimimiz benim gibi iki yıl önce geldi’’… 1974’ten
sonra yerleşenlerdenim, dedi TC’li kadın… Ama bir senedir buradayım, diye devam etti… Tufan Erhürman olsa bir sene kalana da
vatandaşlık verir, altı aylığa da!.. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
da bu yasadışı yerleşimciye şöyle dedi: ‘‘…Oturumla ilgili yönetmelikler var ve bunlar kolayca değişebilir… Bu sorunları hep
beraber çözeceğiz. Bizim büyük hedeflerimiz var. Böyle küçük
şeylere takılıp kalmayacağız’’… KKTC içişleri bakanı Ziya
Öztürkler ise, ‘‘Yasal hakkı olan herkese vatandaşlık verileceği
konusundaki tutumumuz nettir’’ dedi… Çavuş adadan ayrıldıktan
sonra ise Öztürkler, ‘‘Çavuşoğlu’nun sadece ülkede vatandaş olma
hakkı olup da olamayan kişilerle ilgili bir yorumu oldu’’ dedi…
İşgal altında ‘vatandaşlık hakkı’ diye bir şey yoktur. Her vatandaşlık
irade gaspıdır!
İNGİLİZ ADALETİ
ABD’nin 175 yıl hapis cezası
verdiği WikiLeaks kurucusu
Julian Assange’ın iadesi
İngiltere yargısı tarafından
onaylandı. WikiLeaks
açıklamasında “İngiltere
demokrasisi için kara bir
gün. İçişleri Bakanı Priti
Patel araştırmacı
gazeteciliği suç girişimine
dönüştüren ABD’nin suç
ortağı olarak hatırlanacak”
denildi. İngiliz adaleti
görsün gözünüz…
*
AVARACILAR
Zorlu Töre babalar günü
mesajı yayınladı. Milli
şuurdan, bayraktan söz etti.
Özel günler de olmasa ne
yapacak yüce meclisin
avaracıları?
*
ÂŞIK TAYYİP
Tayyip Erdoğan Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmada “Kardeşlerim,
Van'a üniversiteyi kim
getirdi? Biz getirdik biz! Biz
size âşığız” dedi.
*
DENKTAŞ
Serdar Denktaş, Babalar
Günü’nde babası Rauf
Denktaş ile Demirel'in
fotoğrafını paylaştı ve
“İnsanımızı devletten ve
Türkiye'den uzaklaştıranlara
rağmen” Türkiye ile
ilişkilerin karşılıklı sevgi
saygıya dayalı güçlü bir
noktaya taşınması için
mücadele etme sözü verdi.
Bunun için AKP ile
mücadele etmesi gerektiğini
biliyor mu acaba?

“Tırnak”...
"Lefkoşa’da bir mahkeme
TRT’nin adada muadili olan
BRT’nin genel müdürünü seçim
yasaklarını ihlal ettiği için iki ay
hapse mahkûm etti. Karar
açıklandıktan sonra Meryem
Özkurt kelepçelendi ve cezaevine
yollandı. Özkurt,
cumhurbaşkanlığı seçimlerinden
önce, o zaman iki adaydan biri
olan Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın Ankara’nın desteklediği
kişi olduğu izlenimi yaratacak iki
merasimin yayımlanmasına aracı
olmuştu. Yayını durdurması için
sözlü ve yazılı olarak
uyarılmasına rağmen yasayı
çiğnemeye devam etti.
Mahkemedeki savunmasına
bakılacak olursa bunu yukarıdan
aldığı talimatla yaptı. Herhalde bizim buraların deyimi ile “büyük koçlar” Yüksek Seçim
Kurulu’nu dinlememesini
buyurdular. Bir şey olmaz,
olursa seni kurtarırız dediler.
Ama kurtaramadılar. Çünkü
burası hâlâ Türkiye değil."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Dünya’da TC dışında hiçbir
ülke tarafından tanınmayan,
kimliği ve pasaportu Türkiye
dışında hiçbir ülkede
geçmeyen KKTC vatandaşlığı
için ülke yöneticilerine yapılan
baskının nedeni ne olabilir."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

KKTC

Çavuşoğlu’nun Lapta
toplantısında illegal
yerleşiklere KKTC
vatandaşlığı vadetmesi
konusunda ses eden
çıkmadı… CTP’liler
kendilerine terörist
denmesi ve kaale
alınmamalarına bozuldu…
Erkut Şahali Çavuş’a ‘hadsiz’
dedi, Doğuş Derya ‘koloni şerifi’
dedi, Devrim Barçın ‘ne paranı ne
memurunu’ dedi… Tufan Erhürman ise ‘yorum yok’ dedi…
Bundan sonra seçimlerde kimse çıkıp, ‘irademiz gasp edildi’
diye cart curt etmesin… TC’lilere vatandaşlık dağıtılması,
‘Sizi kaale almıyoruz, sizin kimliğinizi çalıyoruz’ demektir.
Her vatandaşlık bir gasptır!
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Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

ERDOğAN 2023
SEÇİMLERİNDE
ADAY OLACAK MI?
Türkiye’deki 2023 seçimlerine bir
yıl var. Buna rağmen Cumhurbaşkanı
adayı kim olacak diye varsayımlar var.
Erdoğan bir konulmasında aya olduğunu
açıklasa da bu pek dikkate alınmadı.
Eskilerde bu gibi adaylık açıklamaları
AKP’nin bir gövde gösterisine dönüştürülür ve büyük bir organizasyon ve
medya aracılığı ile ilan edilirdi.
Erdoğan’ın bir konuşma içinde bunu
dile getirmesi aslında Kılıçdaroğlu’nu
sıkıştırma çabasıdır. Bu tutmadı. Millet
ittifakı adayını açıklamadı.
Erdoğan’ın aday olmayacağını iddia
edenler de vardır. Buna gerekçe olarak
şöyle diyorlar:” Erdoğan kaybedeceği
bir seçime girmez” oysa bu başka bir
şeydir.
Erdoğan her halde seçimde aday olacaktır. Bu onun için hayati bir konudur.
Bir kere o saray yaşantısına veda etmek istemez. 84 milyon insanı yönetmek için elde ettiği gücü kimseye devretme niyetinde değildir. Bu güç elden
giderse şimdilerde Kılıçdaroğlu’nun
her vesile ile söylediği”. Tüyü bitmemiş
yetimin hakkını soracağız” cümlesi
gerçeğe dönüşecek ve soruşturma ve
yargılamalar başlayacaktır.
Erdoğan’ın siyasi düşünceleri içinde
pek de doğru olmayan bir inanışı vardır.
Erdoğan’a göre :”Millet ittifakının
önünde hiçbir güç duramaz” Bunu devletin başında en çok oyu alarak başa
geçmiş bir kişi olarak her türlü karar
alabileceği şeklinde yorumlamaktadır.
Oysa gerçek demokraside bunun yeri
yoktur. Devlette güçler ayrılığı işte bu
nedenledir. Anayasa’ya göre denetleme
ve yargı görevi bağımsız mahkemelere
ve meclise verilmiştir. Bir kişi en
yüksek oyu aldı diye bu görevleri ortadan kaldıracak uygulamalara giremez.
Kaldı ki demokrasilerde seçimlerde
çoğunluğu sağlayan güç azınlığa karşı
uygulayacağı politikalarla, onların haklarına duyduğu saygı ve koruma ile
ölçülür. Bu olmazsa olmazdır. Oysa
Erdoğan kendisi gibi düşünmeyenleri
ötekileştirmekten çekinmemektedir.
Onları aşağılamaktan ve terörist ilan
etmekten büyük bir mutluk duymaktadır.
Kişilik olarak tahammül sınırı çok
yüksek değildir. Eleştirilmeyi hiç hazmetmez. İkna edilmesi çok güçtür hatta
bazı konularda imkansızdır. Bu nedenle
AKP kurucuları içinde yer alan ve
uzun süre birlikte çalıştığı yol arkadaşları onu terk etmişlerdir.
Erdoğan’ın yanında kalanlar ona büyük bir sadakat ile bağlı hatta kader
birliği etmiş kişilerdir. Bunlar içinde
Erdoğan’a en yakın kişi Binali Yıldırım’dır. İkisinin içtiği su ayrı gitmez.
İstanbul seçimlerinde onu aday göstermesi ve başbakan olarak görev vermesi hep bu yüzdendir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye
halkaları için bir dönüm noktası olacaktır. Tabii ki bu durum Erdoğan için
de geçerlidir. Bu nedenle Erdoğan tüm
gücünü kullanarak bu koltuğu kaybetmemek adına her şeyi yapacaktır.
Erdoğan 2023 seçimleri olacaksa
adaydır.

O ŞARABÎ EŞKIYALAR DA OLMASA BU ADANIN
KİMSESİ YOKTUR
Sömürgeci idarecimiz Mevlüt Çavuşoğlu’nun manşet olmayan bir ziyareti yok
gibi…
Gelir, Kıbrıslı parti liderlerini yuvarlak
masanın etrafına toplar ve elini masaya
vura vura azarlar. Toprak ağasının topraksız
köylüleri azarladığı gibi azarlar!
Gelir, Karpaz’da yerleşimci nüfusa konuşma yapar. Yerleşimcilere, Kıbrıs’ta
barış isteyen yurtseverlerin ‘gaflet
ve ihanet içerisindeki tipler’ olduğunu
söyler!
‘TC Dışişleri Bakanı’ olarak geldiği
Kıbrıs’ın işgal bölgesinde yeni imam
hatipler açacaklarını ilan eder!
Gelir, kiralık Kıbrıslı gazetecileri
karşısına alarak TC Büyükelçiliği
binasında hazır soru-hazır cevap programı
yapar. Kıbrıslı yurtseverleri hedef gösterir;
kiralık gazetecilere ‘onlar azınlıktır, marjinaldir’ dedirtir…
O kadar ‘marjinal’dir ki hakikat; TC Elçiliği önünde açılan bir ‘‘İŞGALCİ TÜRKİYE KIBRIS’TAN DEFOL’’ pankartı feleğinizi silkeler.
Karanlıkta zeytin silkelenmez ama felek
silkelenir…
Çavuş gelir, girer 15 Kasım 1983’te
Denktaş’ın darbe ile ilan ettiği KKTC
meclisine, ‘Sizi kaale almıyoruz, sizi yok
sayıyoruz, görmezden geliyoruz’ der kendisini milletvekili zanneden KKTC anayasası üzerine onur ve şeref yemini etmiş
tebaalarına!
Gelir, 1970’te kurulurken Ankara’dan
izin alan Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne terörist der!
Şaka maka, Çavuşoğlu’nun her gelişi
bir manşetmiş hakikaten!
Daha bitmedi…
Gelir, Lapta’da cami avlusunda ‘KKTC

vatandaşlığı’ vadeder…
-‘Bir senedir buradayız, ama oturma izni
almak zorunda kalıyoruz’, diye şikayet
eden TC’li yerleşimciye şöyle diyor TC
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
-‘‘Sonuçta KKTC'nin de kanunları var.
Ama oturumla ilgili yönetmelikler var ve
bunlar kolayca değişebilir’’…
Cümleyi parçalaya parçalaya okuyun…
-Sonuçta KKTC’nin de kanunları
var…
-Yahu yönetmenlikle hallederiz…
‘‘Ankara açısından KKTC misyonunu tamamladı’’ diye birkaç yazı
yazdım.
‘‘Sonuçta KKTC'nin de kanunları
var. Ama oturumla ilgili yönetmelikler var
ve bunlar kolayca değişebilir’’ cümlesi,
‘‘Ankara açısından KKTC misyonunu tamamladı’’ cümlesinin Ankara ağzı ile söylenmesidir.
-Re malagas, der Kıbrıslılar…
-La Angara bebesi, der Ankaralılar…
-KKTC misyonunu tamamladı la Diyanellos bebeleri!
‘Sömürge protokolle/kararname ile yönetilir’ dedik hep. ‘Yönetmenlik’ler de bunun parçasıdır.
1975’te Kıbrıs’a nüfus taşınması da 2
Mayıs 1975’te TC Dışişleri Bakanlığı’nın
‘ÇOK GİZLİ’ damgasıyla yayınladığı bir
YÖNETMENLİK ile gerçekleştirildi.
1975’te Kıbrıs’a yönetmenlikle nüfus
taşıyan ‘devlet aklı’, 2022’de işgal rejiminin
vatandaşlık işlerini yönetmenlikle görmekten
bahsediyor.
Bugüne kadar bağırmaktan ses telleri
yıpranan gazeteciler ise ağızlarını bantlayıp
oturarak sansürü protesto ediyorlar…
Yarım asır oto-sansür yapmışsınız, Fazıl

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Önder öldürülürken dönüp sırtınızı başka
tarafa bakmışsınız, Kutlu Adalı’nın cenazesinde ‘SUSMAYACAĞIZ’ diye pankart
taşıyıp çeyrek asır susmuşsunuz…
Ankara’dan üst düzey sömürgeci bürokrat
geldiğinde ise ağzınızı bantlayıp sansürü
protesto ediyorsunuz.
Baylar! Sansürün vücut bulmuş halisiniz…
Koloni Çavuş’u her gelip gittiğinde bir
manşet vermiş, siz devekuşu olmuşsunuz.
Lapta’da cami avlusunda yerleşimcilere
vatandaşlık vadederken diyor ki:
-‘‘TC'den gelen ve yerleşenlere, elbette
yasal çerçevede, haklarının verilmesi gerekiyor. Sonuçta KKTC'nin de kanunları
var. Ama oturumla ilgili yönetmelikler var
ve bunlar kolayca değişebilir. Ama özellikle
vatandaşlık konusunda bazı geçmiş hükümetler, burada çok olumsuz tutum sergiledi… Ama biz bu sorunun artık bundan
sonra yaşanmadığını ve yaşanmayacağını
görüyoruz ve göreceğiz inşallah. Bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Bizim büyük
hedeflerimiz var. Böyle küçük şeylere
takılıp kalmayacağız’’…
-‘‘Bizim büyük hedeflerimiz var’’ diyor
‘Kıbrıslı Türkler adına’, susuyorsunuz…
25 Ocak 2019’da kendi seçtiği üç gazeteciyle TC Elçilik binasında, BRT’de canlı
yayınlanan bir mülakat gerçekleştirdi Çavuşoğlu:
-‘Türkiye düşmanları’, dedi Çavuşoğlu…
-‘Genelleme yapmayalım, azınlıktır onlar’
dedi Hasan Kahvecioğlu.
Ey ağzını bantlayan gazeteciler!
Şu Kıbrıs, bir kez daha batmamışsa Akdeniz’in dibine, o ‘azınlık’, o ‘genelleme
yapılamayacak’, o şarabî eşkıyalar sayesindedir!

Kendini görmeye gelmeyen İngiliz Prense Tatar kızdı
Birleşik Krallık Prensi Edward'ın
adaya yapacağı ziyarette, "Kıbrıs
Türk halkının seçilmiş
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar" ile
görüşmesi için yapılan talepler
cevapsız kaldı.
(Bugün Kıbrıs)
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama
şöyle:
“Birleşik Krallık’ın, Kıbrıs adasında iki
tarafa eşit muamele göstermesi, taraflara
Kıbrıs konusunda yardımcı olabilmesi ve
tarafsız kalma ilkesine sadık kalması en
büyük temenni ve arzumuz olmuştur. Ne
var ki, müktesep hak olarak Kıbrıs Adası’nın
egemen eşit halkı olan Kıbrıs Türk halkının
eşit statüsüne saygı gösterilmesi hususunda
yeni bir haksızlık yapıldığını üzülerek gözlemliyoruz.
Basında da yer aldığı üzerine, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin açıklamasına müteakip,
Birleşik Krallık Prensi Edward eşi Sophie
ile birlikte, 20 Haziran Pazartesi, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında İngiliz Üsleri’nde
ve BM Ara Bölge’de görüşmelerde bulunacağı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos
Anastasiadis ile bir araya geleceği ve isimleri
belirlenmemiş ‘bazı Kıbrıslı Türkler’ ile de
görüşüleceği duyurulmuştur. Bunu öğrenir
öğrenmez KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla, İngiliz Yüksek Komiserliği’ne Prens Edward’ın KKTC’ye de gelerek
Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı
ile görüşmesi istenilmiştir. Hatta, ‘resmi’ bir
ziyaret olmaması için sosyal nitelikte bir ziyaretin de olabileceği değerlendirilmiştir.
Her şeyden önce İngiltere Kraliyet Ailesi’nin,

siyasetin dışında, insani, yardımsever ve
hoşgörülü duruşları ile tüm dünya tarafından
takdir edildiği ve sevgi topladığı bilinmektedir.
Bu sinerjinin iki tarafa da olumlu etki yaratması arzusu içinde olduğumuzu belirtirken
Cumhurbaşkanı Tatar ve Prens Edward’ın
Jesus College Cambridge mezunu olduklarını
ve bu bağlamda sosyal ve gayriresmî bir
buluşmanın faydalı olabileceği düşüncesinde
olduğumuzu paylaştık. Ne yazık ki, dün
alınan yanıtta, Birleşik Krallık’ın böylesi
bir ziyareti siyasileştirip, Kıbrıs Türk halkını
yok sayarak seçilmiş Cumhurbaşkanını de
göz ardı ettiğini ve Kraliyet Ailesi’nin siyasete
karıştırıldığını üzülerek görüyoruz.

Kıbrıs Türk halkının eşitliğini göz ardı
eden her davranışa tepki vereceğimizin ve
kabul etmeyeceğimizin altını çizerken, Prens
Edward’ın sadece Sn. Anastasiadis’i ziyaret
etmesi ve adanın eşit sahiplerinden biri olan
Kıbrıs Türkleri’nin, ‘bazı Kıbrıslı Türkler
ile görüşüleceği’ kisvesi altında, seçilmiş
yetkililerin yok farz edilmesinin kabul edilebilir bir yanının olmadığını vurguluyoruz.
Birleşik Krallık’ın Kıbrıs sorununu çözme
konusundaki samimiyetinin sorgulanır hale
geldiğini gözlemlerken, iki tarafa eşit muameleyle ve tarafsızlık prensibine uygun hareket edilmesi beklentimizi bir kez daha bu
vesileyle yinelemekte yarar görüyoruz.”
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Lefkoşa’yı
besleyen tek
yüksek gerilim
hattının bir bölümü
ara bölgeye
taşınıyor
HK
Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Lefkoşa (Rum tarafı) bölgesini besleyen
yüksek gerilim hattının bir kısmının ara
bölgeye çekilmesine karar verildiği, güzergah değişikliğine ilişkin kararlaştırılan
tarihin 2024 olduğu bildirildi.
Politis’in Ekonomi ekinde verdiği habere göre, Lefkoşa’yı besleyen tek hat
konumundaki 132 KV’lık yüksek gerilim
hattı 1980’de çekildi.
Dali bölgesinde yerleşimin artmasından sonra bölge sakinleri yüksek gerilim
hattı ve hattı taşıyan kulelerin varlığından
şikâyetçi oldu.
Bunun üzerine Dali’deki kulelerin bir
bölümünün Potamia’ya (Dereliköy) ve
bazı noktalarda ara bölge içerisine çekilmesine karar verildi.
Bu kararın ardından “Türk tarafından
bir saldırı gelmesi” veya yangın çıkması
halinde Lefkoşa’nın elektriksiz kalacağı
endişesiyle şikayet edenler olduğuna
dikkat çekildi.
Gazetenin konuyla ilgili görüşüne
başvurduğu Rum Savunma Bakanlığı
Basın Sözcüsü Yarbay Hristos Pieris,
konu hakkında daha önce yapılan toplantılarda Savunma Bakanlığı’nın, “ara
bölgenin özel bir statüsü olması ve güvenliğinin de BM Barış Gücü’nün uhdesinde olması nedeniyle, hattın yer altından geçirilmesinin önerildiğini” anlattı.
Pieris hattın ara bölgeden geçirilmesinin RMMO’nun operasyonel, savunma
ve güvenlik planlamalarını etkilemediğini
söyledi, şunları ekledi: “Biz, yüksek
gerilim hattı ara bölgeden geçirilir ve
elektrik sağlanmasında Barış Gücü’nün
güvenlik sağlayamayacağı bir sorun çıkarsa, bizim sorumlu olmayacağımızı
açıkça söyledik” dedi.

Sosyal Medya
Tema Irkad

KAALE ALINIR,
YA DA ALINMAZ

KTÖS: HP ödeneği her ay verilmeli
(YD)
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Kıbrıs
Türk toplumunun ağır ekonomik koşullar
ile karşı karşıya kaldığını dile getirerek,
vatandaşın alım gücünün korunması için
adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Baybora yaptığı yazılı açıklamada,
“Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluklar vardır.
Kayıt dışılıkla mücadele edilerek yeterli
vergi toplanması ve süper zenginlerden
servet vergisi alınması ile toplumun ekonomik koşulları iyileştirilebilir” dedi,
UBP-DP-YDP Hükümeti’ni istifaya davet
etti.
Yapılan açıklama şöyle:
"Kıbrıs Türk toplumu tarihinin en ağır
ekonomik koşullarıyla karşı karşıya bulunmaktadır.
Toplumun büyük bir kesimi her geçen
gün yoksullaşırken satın alma gücü de
azalmaktadır.
Vatandaşın yoksullaşması karşısında
çare üretmesi gereken UBP-DP-YDP hükümeti ise her gün danışman ve siyasi
atamalar yapmaktadır.
Tasarruf tedbirlerinden bahseden UBPDP-YDP hükümeti toplumu düşünmemenin yanında temsil de etmemektedir.
Gayri meşru hükümetin varlık nedeni
yandaşlarına ve kendilerine menfaat sağlamanın ötesine geçmemektedir.

Sosyal Medya

Vatandaşın alım gücü korunmalı
Sürekli artan fiyatlar karşısında çalışanların maaş ve ücretleri yetersiz kalmaktadır. Hiper enflasyon yaşadığımız
bu dönemde tüm ücretlilerin satın alma
gücünün bir nebze de olsa korunabilmesi
maaş ve ücretlere geçek rakamlar üzerinden her ay hayat pahalılığı ödeneği
verilmesinin yanında, düşük ücretli çalışan
ve emeklilerin maaşlarının artırılması gerekmektedir. Üretim ve küçük esnaf desteklenmelidir.
Yeterli kaynak mevcut, siyasi
sorumsuzluk sorun
Bu ülkede yeterli kaynak mevcuttur.
Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluklar vardır.
Kayıt dışılıkla mücadele edilerek yeterli
vergi toplanması ve süper zenginlerden
servet vergisi alınması ile toplumun ekonomik koşulları iyileştirilebilir.
Merkez Bankası’nın karı 506,5 milyon
TL’ye yükselmiştir. Maliye’nin bütçesi
499,8 milyon TL “fazla” vermiştir. “TC
Yardım ve Kredileri” başlığı altında gösterilen bütçe kalemi hala “sıfırda” olmasına
rağmen, ayaklarımız üstünde durabiliyoruz.
Ülke kaynaklarını kendilerine ve siyasi
yandaşlarına kullanan UBP-DP-YDP hükümeti hemen istifa ederek toplumun
önünü açmalıdır."

“ÇALIŞ DA KAZAN”

Tacan Reynar
15 yaşında yetim düşmüş bir çocukluğun,
Babasını ruhunda 59 yıldır arayan bir
yokluğun,
Hâlen atasını bir mezar taşına kavuşturamayan çaresizliğin,
Mücahitliğin, savaşın, kanın ve zorluğun,
Göçmen olmanın, desteksiz okumanın,
Ekmeğini taştan çıkarmanın,
Bir baba olarak evlat acısı yaşamış
olmanın…
Sıcak yuvanın içindeki çocuk hayallerindeki bir sigara bulutunun,
Sabahları traş losyonu kokusunun, her
sabahki okul koşuşturmasının…
Evin kütüphanesindeki Rus klasiklerin,
kutular içindeki üniversite heyecanının
Marx’ının, Lenin’inin, Gorky ve Dostoyevski’nin…
Günler geçer hiç göremediğiniz bir
eksikliğinizin,
Kendisi nihayetinde alın terine dönmüş
bir emekçi yorgunluğunun,
Ve o çocukluğumun sabahlarında her
daim çalıştığı için günaydın bile diyemediğim bir yüzün,
Ve iyi geceler’siz geçen bir ahir zamanın,

Hep o arayışların…
Mezarsız bırakılan atası, savaşın çaldığı
çocuk zamanları, yorgunluktan bitap
düşmüş gençliğinin geriye bıraktığı kırıntılardır benim için babam…
Ve işte o kırıntılar arasında ben de,
Kaç yaşında olursam olayım,
hiç savaş yaşamamış olsam da,
rüyaları hâlen savaş alanı olan
büyümeyen bir çocuğum

nihayetinde.
Ve savaş yaşamış olanların ensemizdeki nefeste,
Bize bu toprakların acıyla sınayarak
öğrettiği kadarız işte.
Savaş sonrası ve acılar henüz katmer
katmer dururken gözlerde,
On yaşındaki Tacan’ın gazete almak
için para istediği babasının her daim
kendisine verdiği ve çalışmanın ne
demek olduğunu öğreten cevaptır baba
benim için,
“İşle de kazan”.
İyi ki öğrettin,
İyi ki yonttun,
İyi ki senin oğlun olarak büyüdüm.
Senden bu hayatı sorgulamayı ve tek
başına durmayı öğrendim.
Ben o kocaman çınarın altındayım
şimdi.
Şimdi babamın,
Kederinin, öfkesinin, yalnızlığının,
bir resimdeki buğulu geçmişin,
Ve
20’sinde saçına aklar düşmüş gençliğinin mirasçısıyım,
Onur duyuyorum.
Babalar günün kutlu olsun baba.

Tek başıma verdiğim kararlarda
radikal sonuçlara vardığım olmuştur.
Mesela Kıbrıs konusunda kendi kafama göre çözümler üretirken o
anda vardığım sonuçların benden
başkalarını nasıl etkileyeceği hususu
pek fazla üzerinde durmadığım konular.
Zannederim ki geldiğim en son
noktada sonuç benim gibi diğerlerini
de memnun edecektir...
Tartışılmamıştır...
Analizine varılıp sınıflara bölünmemiştir ve tekten başlayıp genele
giderken her sonucun bir diğer sonucu nasıl etkileyip genişleteceği
ya da iyi ve kötü arasındaki ilişkilendirmenin genele varırken bütün
bir çözüme olacak katkılarını da
hesaba katmadan sadece tek yol ve
kestirmeden hareketle vardığım
kendimce en iyi sonuç...
Belki de öyledir.
Ancak bunun en iyi yol olduğu
ve aldığım kararın en doğrusu olduğunu söylemek kanımca bencillikten öte despot bir tavırdır.... Dolayısıyledir ki iş siyasete dayandığında parti kararları ile ters düştüğümüz nokta burasıdır...
Tekli düşünce sistemimizin kabul
etmediği ve o anda aklımızın ucundan dahi geçmeyen daha bir çok
karmaşıklık topluluk içerisinde iken
tartışılması tamamaen başka sonuçlar doğuracağını da eğer grup
çalışmalarında bulunmamışsak bilemeyiz...
O esnada her kesin aklında başka
bir çözüm şekli var ve gurup çalışması esnasında tüm düşünceler ortaya konur...
Hepsi tek tek değerlendirilirken
ayrıca o düşünceyi ortaya koyan
kişi bile gittikce başka bir şekle
dönüşen düşüncesinin son şeklini
de benimseyerek kabullenmeye başlar...
Sonuçta ortaya çıkan sonuç bağlamında herkesin bir katkısı olmuş
ama ilk andaki düşünce şeklinden
de uzaklaşılmıştır...
İlk anda gidelim derken son anda
gidilmesin kavramının çok faydalı
sonuçları ortaya çıkmıştır...
Emin olun grup dışında oluşacak
karşı tepkilerin ne olacağı dahi hesaplanır böyle durumlarda....
Diyeceğim siyasi partilerde, organlarda varılan kararların aynı
parti içerisindeki üyelerin hoşnut
olmadığı ortamlar çok...
Bazan bunun partiye artılar kazandırdığı gibi ama bazan da halkın
nabzını okumadan alınan kararlarda
zararların da verildiği görülmektedir....
Dolayısıyle ben en doğruyum diyerek grup dışında alınan bir kararın
belli bir grup üzerinde baskı yaratacağı düşüncesi bence yanlıştır.
Yine de fikir üretmek güzel ama...
Kaale alınır alınmaz o da başka
mesele ya...
Ama grup çalışmalarında alınan
kararların daha sağlıklı olabileceğine
inananlardanım....
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

ATEŞ DÜŞMEDİğİ
YERİ DE YAKAR

KISACA...

ÜRETİM
Evkaf KIB-TEK’e borcunu ödedi mi?
Evkaf’tan su isteyen ama alamayan
üreticiler var… Su 1 liradan 3.30’a
çıktı, libazmanın torbası 1000 TL
oldu. Evkaf su parasını peşin alıyor
üreticiden. Bu pahalılıkta üretici
bahçesine su almak bile istemezken
Evkaf isteyene su vermiyor. Su
motorlarının elektrik borcu mu var?
Üreterek yok oluyoruz sayın
muhalefet!

Bizim Mandra
Ve nihayet
"ülkenin" önemli
sektörlerinden çiftçiler de
patlama noktasına gelir.
Cumartesi günü yaptıkları
traktörlü eylemle hükümeti
uyaran ve taleplerinin
yerine getirilmesinde 22
Haziran Çarşamba gününe
kadar olumlu adımlar
atılmaması halinde, aynı
gün daha kararlı şekilde
asıl eylemlerinin
süreceğini belirtirken,
sokaktaki adam "Tek yol
Kıbrıs Cumhuriyeti"
diyerek kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Ankara Başsavcılığı,
Erdoğan’ın Sarayı’nda
yaşanan oyuncak hırsızlığı ile
ilgili 5’i saray çalışanı 7 kişi
hakkında dava açtı. Saray
çalışanlarına 26 yıla kadar
hapis istendi.

“May neym is TÖRKAYYEEEE”
10 gün kadar önce kadın milli voleybol takımımızın Milletler Ligi maçını izliyordum.
Gülüp geçtiğim bir mesele kafama dank etmiş
bulundu. BM’ye başvurup, “Bize bundan
sonra Turkey değil, Türkiye diyeceksiniz”
diye tutturmuşuz, BM de el mecbur kabul etmiş. Bu mesele spikerlere de iletilmiş, onlar
da dilleri döndüğünce, daha doğrusu dönemediğince, Türkiye demeye çalışıyorlar, arada
ağızlarından Turkey kaçıyor, düzeltiyorlar,
TÖRKAAYYEEE…
Ülkeler çeşitli nedenlerle ya da paşa gönülleri
öyle istediği için resmi ismini değiştirebiliyor.
Beyaz Rusya’nın Belarus, Swaziland’ın Eswatini olması gibi. Bu isim değişikliklerinin
nedeni çoğu kez sömürgecilik dönemine gidiyor. Eswatini’nin isim değişikliği bu nedenden; Belarus’unki tam öyle değil ama
yakın, Belarus ismindeki Rus, Rusya’dan
değil Rutenia’dan geliyor, Batılılar münasebetsizce Rusya zannetmiş, Türkçe dahil bir
sürü dile böyle girmiş.
Türkiye değişikliği, “BİZE HİNDİ DEDİLEEEER!” kategorisi… Tarihe böyle bir aşağılık kompleksini en yüksek makamdan resmileştirerek geçmek de bize yaraştı hani.
İletişim şeysinin aklına bir fikir geliyor,
Beyefendi’nin aklına yatırıyor, ol deniyor,
oluyor. Beyefendi bir şeye sinirleniyor, çağırıyor Kalın Efendi’yi, ol diyor, oluyor. Ol
dedim oldu rejimi, Törkayyee Cumhuriyeti…
Törkayyee’nin kadroları zıpla demeden kafasından metre hesaplayıp zıplayan partizanlarla dolu, Beyefendi, imam hatip Arapçasıyla
DAEŞ’e (IŞİD yani) DEAŞ dediğinde medyasından hariciyesine herkes DEAŞ demeye

VİRGÜL

BUBALAR

Serdar Denktaş, Deniz Gezmişlerin idamının
onaylanmasında iki elini birden kaldıran
Süleyman Demirel ile ‘‘Gelen de Türk, giden
de, beğenmeyen çeksin gitsin’’ diyen Rauf
Denktaş’ın fotoğraflarını paylaştı babalar
gününde… ‘Baba’ kelimesi Denktaş için manidardır,
Özker Özgür’ü ‘Baba’ yazısı yüzünden mahkum
ettirmişti… Mehmet Ali Talat diyor ya, Arif Hasan
Tahsin’den sonra toplumumuzda kimse
yazdıklarından dolayı yargılanmadı, Yenidüzen’de
yazdıklarından dolayı mahkum olan Özker hocayı
da unuttu…

KKTC’Yİ
KKTC’CİLER
YIKARKEN
KKTC’Cİ
OLMAK

‘‘(Rauf Denktaş’a)…
Senin kurduğun devleti
ortadan kaldıracak
karalara karşı, senden
öğrendiğim gibi dik
duruyorum ve
duracağım…’’
Serdar Denktaş

başlamıştı. Ol diyor oluyor yani, olur öyle,
burası Törkayyee!.. Daha da anlamsızı, Törkayyee’nin her dilde Ü harfiyle yazılmasını
talep etmiş olmamız. Çağımızın evrensel
başat dili olan İngilizce’de harfini geçtim, Ü
sesi yok. Nasıl olacak bu iş?
Dışişleri Bakanlığı’nın websitesi, Türkçe
hariç sekiz dilde yayında. Batı dillerinde Törkayyee uygulamaya geçirilmiş. Rusçası Tureçkaya Respublika. Törkayye, Putin’e sökmediyse demek…
Yani uygulamanın uygulanamazlığını Hariciye de biliyor, herkes biliyor. Kim bilmiyor?
Kendini Türkiye halkının iradesinin cisimleşmiş hâli zanneden kimse o bilmiyor.
Beyefendi, biliyorsunuz İngilizce’ye çok
hâkimdir, Turkish Airlines isminin de Türkiye
Airlines yapılacağını buyurdu. Oysa Turkish’i
Türk yapma gibi bir girişimimiz olmadı, ülkenin adını değiştirttik yalnızca. Şu an uçakların
gövdesine badanayla nal kadar TÖRKAYYEE
yazdırıyordur, THY’nin deve kesme timleri.
Bu kargaşanın anlamsızlığı ortada. “Türkiye’de 25 milyon kişi açlık sınırının altında
yaşıyor” ya da “Türkiye’de 21 Kürt gazeteci
nedensiz gözaltına alındı” cümlelerindeki
Türkiye’nin cismi yaşanabilir bir şeye evrilmedikçe ismi Turkey, Türkiye ya da Törkayyee
olmuş ne fark eder? Kendisi bitmiş, biterken
ülkeyi de bitirmeye ant içmiş bir ara rejimin,
giderayak girdiği son krizler bunlar.
Şapkasındaki tavşanı kaybetmiş sihirbazın,
alkış almak için son çare olarak ceketinden
bayrak çıkarması gibi…
(Bu yazı Dağhan Irak’ın diken’de yayımlanan “May neym is TÖRKAYYEEEE”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 20 Kasım 2021

Dünyanın önemli finans sitelerinden
biri olan “Bloomberg”de yer alan
Erdoğan analizinde düşük faiz
politikasının eşitsizlikleri artırdığı ve
sınıflar arasındaki
uçurumun derinleştirdiği belirtildi…

Gözden kaçmayanlar...
PLATONİK AŞK
Babalar gününde Serdar, babası Rauf
Denktaş’ı anarak, ‘‘…insanımızı
devletten ve Türkiye'den her geçen gün
daha da uzaklaştıranlara rağmen, tam
senin istediğin gibi, Türkiye ile
bağlarımızın karşılıklı saygı, sevgi ve
yardımlaşmaya dayalı, çok güçlü bir
noktaya taşınması mücadelesini vermek
benim ve halkımızın sana borcudur”
dedi… Bizim Denktaş’a bir borcumuz
yoktur. Serdar’ın olabilir… Türkiye
toplumumuzu ezdikçe, aşağıladıkça,
hiçleştirdikçe, Türkiye’ye olan platonik
aşkı kabaran bir kesim var… TC bizi
Dolar üzerinden borçlandırıyor, Serdar
yardımlaşmadan bahsediyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Ülkede yasal statüde
bulunmayan kişilerin
vatandaş olması
yönünde bir
adımımız yok…”
Ziya Öztürkler
(İçişleri Bakanı)

Karikatür: Maarten Wolterink
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Şener İzmen

BAŞKA TÜRLÜSÜ
OLAMAZDI

O gün boş baktım gazetelere...
Hafta sonuydu...
Evde oturup, düşünüp, acaba, dediğim saatlerdeydim.
Can sıkıntısından ne yapacağımı bilmeden
öylesine dolanıyordum odalar arası.
Denize mi gitsem?
Kafamda dolanan bin bir soru.
Küçük bir yerdeyiz nitekim.
Kıbrıs…
Koşarak gitsen birkaç günde bitirirsin her
yerini.
Arabayla dolaşsan akşama
evindesin yine.
Baf’a gitti arkadaşlar; neler
yapmadılar, neler.
Neyse o daha sonraki hikâye.
Hadi gözünü karartıp, benzin
parasını düşünmeden yola koyuldun diyelim.
Gideceğin yerler belli.
Ya Makrasiga’ya gideceksin, güzelim hellimlerden sipariş vermeye, çevreye bakmaya,
keyif almaya.
Oradaki hellimleri yapan kadın Baf köylerinden.
Hala Baf hellimi, diyenlere önerilir ancak
kadın her siparişe yetişemiyor.
Bir seferinde verdiğim siparişi altı ay sonra
teslim etmişti.
Neyse devam edelim düşüncelere…
Ya Lefkoşa’ya gideceksin, trafik ne
âlemde,diye bakmaya.
Ya da Omorfo’yu unuttum sanma, Omorfo’ya dalacaksın.
Güzelim bahçelerini.
Denize gidişini.
Arkadaşları.
Gezecek yerler çoktur elbette.
Ama bunu kaç defa yapacaksın?
Bilemedin iki.
Sonra?
Benzin paralarından ötürü yerinden kımıldayamayacaksın.
Nasıl zam bunlar…
Depo kapağını açtım, benzinciye çabuk
zam gelmeden doldur, dedim.
Benzinci, güleyim mi kızayım mı diye düşünmüştür.
Ne yapacaksın ki…
Bugünlerde zamlar öyle.
Kafalar da böyle.
Sonra denize bakıp, “bugün denize mi girmeli?”diye soracaksın.
Çünkü ülke bitti, yapılacak bir şeykalmadı.
Kara karadır düşüncelerin.
Ülkeyi çözüme ulaştırmak bizim işimiz
değil gibi.
Neler yaptık da olmadı.
Baştakiler, deriz de hep…
Onların da kafaları ayakkabılarına bakmakta…
Boş gözlerle gazetelere baktım boş boş.
Haberde Yunanistan Başbakanının Kıbrıs’a
geldiğini ve Anastasiadis ile görüştüğünü yazıyordu. Fotoğrafları dikkatimi çekti.
Sağda bizim cumhurbaşkanımız, solda Yunanistan’ın Başbakanı.
Anastasiadis’in ayakları üst üste elleri de
dizlerindeydi.
Ayni oturuş Miçotakis’te de vardı.
Samimiydiler, rahattılar.
Birbirlerine üstünlük sergileyemiyorlardı...
Çünkü iki ayrı devlet.
Daha yeni gelmişti KKTC’ye TC Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aklıma geldi…
Birçok bakan veyetkili ile görüştü.
Haliyle KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile
de görüştü. Tatar’ın Çavuşoğlu ile oturuşlarına,
bakışlarına baktım…
Eller dizlerde, gözler kamerada…
Çünkü başka türlüsü beklenemezdi.

HATIRLATMA

Gönyeli’de ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden evlerde
Gönyeli’de “Yaşlılara Hizmet
Birimi” pandemi sürecinin
ardından yeniden sokağa çıktı,
ev ziyaretlerini başlattı, ayrıca
Gönyeli’nin yıllanmış çınarları
kültür gezilerine başladı.
HK
Gönyeli’de “Yaşlılara Hizmet Birimi”
pandemi sürecinin ardından yeniden sokağa çıktı, ev ziyaretlerini başlattı, ayrıca
Gönyeli’nin yıllanmış çınarları kültür
gezilerine başladı.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y.
Benli, Gönyeli Belediyesi bünyesinde
780’e yakın üyeye hizmet veren Yaşlılara
Hizmet Birimi'nin faaliyetlerinden büyük
keyif aldıklarını ve gurur duyduklarını
söyledi
Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi bünyesindeki Yaşlılara Hizmet Birimi, pandeminin ardından sağlık ve bakım hizmetlerini evlere taşıyor.
Ayrıca, Gönyeli’nin sevilen yüzleri,
ülke içinde kültür gezilerine katılarak,
hem sosyalleşiyor, hem de salgın döneminde eve kapandıkları günlerin ardından
yeniden doğayla buluşuyor.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Köyden kente dönüşüm viz-

yonunu tamamladığımız kentimizde, insan odaklı sosyal projelerimiz en önemli
gurur kaynağımızdır” dedi.
Benli, Gönyeli kentine bir ömür adamış
insanlara çok daha yüksek hizmet kalitesi
sunmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Ayağa hizmet
Yaşlılara Hizmet Birimi'nden verilen
bilgiye göre, geziler gruplar halinde
Mayıs ayından itibaren her hafta (haftada
2 kez olmak üzere) 4 farklı bölgeye düzenlendi.
Gönyeli Belediyesi Yaşlılara Hizmet
Birimi, gezilerin yanı sıra, birim üyelerine
periyodik olarak evde sağlık kontrolü,
berber ve kuaför hizmeti, bahçe temizliği,
ev bakımı, acil ihtiyaçların giderilmesi
gibi pek çok hizmet sunuyor.
Üyeler mutlu
Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi bünyesindeki Yaşlılara Hizmet Birimi’nin,
sağladığı hizmetten yararlanan üyeler,
Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür ederek,
kendilerini hiç yalnız bırakmayan personele de teşekkür etti. Yeşilırmak, Larnaka, Poli ve Trodos’a giden üyelerin
mutlulukları adeta gözlerinden okunuyordu.

İsmail Gökçe Hiatsu fotoğraf sergisi devam ediyor

ZAMANIN ZAMANSIZLIĞI'NDA YOLCULUK
Mustafa ERKAN - İsmail Gökçe’in
kişisel fotoğraf sergisi ‘arada-ara Hiatus’
14 Haziran Salı akşamı Lefkoşa’da Arucad Art Space’de sanatseverlerle buluştu.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Fotoğraf Bölüm
Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Yrd. Doç.
Dr. İsmail Gökçe’nin fotoğrafların tamamı
Kıbrıs’ta çekilmiş.

Sinematografik etkinin yüksek olduğu
fotoğraflarında yalnızlık, sessizlik ve
zaman algısını etkileyen ışık kullanımı
dikkat çekiyor. Sanatçı, fotoğraf sergisinde zamanı sorgularken ‘arada kalmışlık, terk edilmişlik, yalnızlık’ gibi
hisleri Kıbrıs üzerinden izleyici ile paylaşıyor. Sergi, 10 Ağostos’a kadar ziyaret
edilebilecek.

Geçenlerde, zengin mozaiklerimizden birisi, parkta oynayan 8 yaşındaki
çocuğu "sana yemiş alacağım" diyerek
kandırmış ve cinsel tacizde bulunmuş.
Kimliği tespit edilen bu sapığın birçok
kez de marketlerden içki ve para
çaldığı da ortaya çıktı...
Bu arada 8 yaşındaki çocuğuna da
sahip çıkamayan ana babaya da ne
demeli bimem ki!!...
Cezaevine gönderilen bu suç makinesi yargılanmayı içerde bekleyecek
ve iyi de beslenecek.
Biliyorsunuz, geçenlerde Kıbrıs'ın
sahibi Çavuş da buralara gelmiş ve
onbaşılarla erleri de teftiş ederek emirler yağdırmıştı...
Hava, pardon ana muhalefet partisine
de sağlam bir ayar çekmiş ve kendilerini PKK'lı da ilan etmişti. Gittiği
Lapta'da da hemşerilerine 1 yılda vatandaş olma sözü verirken, yanında
da Kakate'ce hiç işlerinden sorumlu
gözlemcisi de vardı!!
Yani, torbasını, bohçasını kapan soluğu bizim buralara Çavuşun çiftliğinde
alıyor ve bu daha da hızlandırılacakmış...
Tabii, bütün bu olumsuzlukları TC'ne
yüklemek de biraz haksızlık olur diye
düşünüyorum ve biraz gerilere gidelim...
72 /73 yıllarında, komşum ve arkadaşım olan, Bülent Şemiler anlatmıştı.
Turgut Özal'ın önce başbakan sonra
da Cumhurbaşkanı olduğu yıllarda
danışmanlığını (Onlara Özal'ın prensi
de deniliyordu ) yaptığı günlerde, R.
Denktaş Ankara'ya Özal'la görüşmeye
gelmiş. Konu Kuzey Kıbrıs'a girişler
hakkında imiş. Ülkemize girişler o
yıllarda pasaportla idi. Üstelik TC'den
pasaport almak öyle pek de kolay da
değilmiş. Yani kendi vatandaşları bile
bu konuda sıkıntı çekiyormuş.
Yoğun bir soruşturmaya maruz kalıyorlarmış. Öyle valizini bohçasını
kapan dilediği yere gidemiyordu...
Denktaş, Özal'a kuzey Kıbrıs'a girişlerde artık pasaportun kaldırılmasını
ve kimlikle girişlerin yasallaşmasını
ve bu şekilde gelecek olanların da
ekonomimize büyük katkı yapacağını
söylemiş. Bunu üzerine Özal da Denktaş'a,
"Aman sayın Denktaş, benim başım
bu aralar güneydoğuda PKK ile dertte.
Onlarla uğraşıyorum. Bir kapı da Kıbrıs'a mı açayım oraya da mı gitsinler?"...
Denktaş, bu konuda ısrarcı olmuş
ve istediğini de kabul ettirmiş. Şemiler,
bu konuyu bir dergiye yazınca Denktaş'ın öfkesini üzerine çekmiş ve onu
ABD ajanı olmakla suçlamış...
Bizim buralarda insanları karalamak
adeta hobi olmuş, Hain, ajans, casus,
PKK'lı, Rumcu, Fetöcü, salla gitsin...
İçi boş saçma sapan hamaset nutuklar
ve dalkavuk işbirlikçiler sayesinde
bugün geldiğimiz yer belli...
Ya tüm vatanseverler birleşip birarada
ve kararlı bir şekilde mücadele edip
bize ait olanı söke söke geri alacağız
ya da kendimize başka yurtlar arayacağız..
Girne'nin girişindeki caddeye "R.
Raif Denktaş" ismi verilmiş.
Bence, "Yok olmak üzere olan Kıbrıslıtürkler
Caddesi" ismi verilseydi çok daha
anlamlı olurdu...
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Rüzgara Karşı

SUÇU KENDİNDE ARA...

Yaşamın İçinden

Bülent Tümen

SICAKLAR BASTI

Avrupa, özellikle Paris ve Londra şehirleri
önce, sonra İspanya tümden sıcaklara teslim
oldu; havuzlar, insanlarla doldu taştı… İsteyen
aileler çocuklarını okula göndermesin, dendi…
Kliması, vantilatörü olmayan kapalı mekânlara,
ahalinin girişi yasaklandı…
Sıra, Kıbrıs’a geliyor…
Kıbrıs’ın güneyinde elektrik kesintisi olmaz!
Onların tuzu kuru…
Peki, ilgili ve da yetkililere
soralım:
-Bu sıcak havalarda, elektriklerimizin sürekliliği sağlanacak
mı?
Komşum dün beni görünca bu
konuda bir şeyler söyledi:
-O efendiyi, mahkemeye çıkardıklarından bu yana elektrikler da kesilmez,
yoksa başka nedeni mi var komşum?
Kendisini yine ikaz ettim…
-Sokakta bu konular konuşulmamalı, yerin
kulağı var dedim; aldırdığını zannetmiyorum…
Adam korkusuz!
-Esas neden o değil komşum kanımca, dedim… AKSA’ya para verdiler ya, hem imzalamadılarsa, yakında sözleşmeyi da imzalayacaklar
o yüzden kesinti yaşamıyoruz, dedim…
-Türkiye’den getirilecek, Kıbrıslıya senelik
olarak bir hayle Amerikan dolarına mal olacak,
o iki jeneratör geldi mi yoksa?
-Gelseydi bir haber uçuracaklardı komşum,
ama hiç merak etme eli kulağındadır! dedim,
sonra da:
-Kıbrıslıda para çok, ödeyebilir!
-İnşallah bu sıcakları, elektrik kesintisi yaşamadan atlatabiliriz, aksi halde işimiz zordur bu
sıcaklarda; işin ucunda, sıcaktan yalnız gidiş
olarak tahtalıköy biletine da sahip olabiliriz!
dedi garip bir bakış eşliğinde…
-“Allah gecinden versin” komşum, acelen ne?
***
Komşum, şaka olarak söylemiş olsa bile bu
konu üzücüdür!
Her tarafı betona boğduk, güneş battığında
dahi hava soğumuyor!
Ağaçları çoktan yok ettik…
Büyük bir kısmını yaktık, yakıyoruz! Arsa ve
yol açmak için kestiklerimizi da eklersak memlekette “enfiye olacak kadar” olsun ağaç bırakmadık…
Bu gidişle yakında havada soluyacak oksijen
da bulamayacayık!
Adını yanlış yazabilirim, bir zamanlar “Hava
Kalitesini Ölçme Birimi” diye bir birim kurulmuştu yanılmıyorsam…
Sahi, o birim hayatta mı, herhangi bir çalışanı
var mı?
Yoksa o da mı Çevre Dairesi’ne “devredildi?”
Çevremiz da maşallah “şahane”(!)…
Yerlerde çöp, sokaklarda pet şişe, trafik
olmayan yerlerin etrafında moloz göremezsiniz
kesinlikle(!)…
Belediyelerimiz da, “Allah nazardan saklasın”
gece gündüz faaliyette…
Her taraf buz, kaymak(!)…
Daha ne istersiniz, aydınmayın…
Öyle değil miydi yoksa?
Hangi belediye başkanıydı, o şu “araçlarımıza
mazot koyacak para bulamıyoruz” dediydi?
Reformlar uygulamaya koyulurkana, o belediye
başkanının “haykırışlarını da dikkate almak lâzım,” değil mi ama?
Sahi, belediye seçimleri ne zaman yapılıyor?
“Reform yasaları” bitti mi?
Meclis tatile mi girdiydi yoksa?
E, bu sıcaklarda toplanmak sorun yaratır herhalde…
Gerçi meclisin, otomatik devreye giren/çıkan
jeneratörü var, zaten o bölgenin elektriği da
kolay kolay kesilmez…
Yine da, yaz tatilini bozmayalım “milletvekillerimizin”(!)…
Yapılacak işler, havalar serinleyinca da yapılabilir, değil?
Şeker suda mı da eriyecek?
Acil “iş” çıkarsa, Nazırlar Kurulu kararnamesiyle anında halledilir!
Gene gonuşuruk buraşda.

Kazım Denizci
TDP, TKP, BKP, YKP ve Sol Hareket, Lefkoşa'da Dikilitaş Anıtı önünde
yaptıkları ortak basın açıklamasında
siyasi birliktelik yapma kararlılıklarını
açıklamışlar. İyi güzel hoş da geç kalmadılar mı? Kocakarı düzüldükten
sonra kapıya mandal asmaya benzemiyor mu bu yaptıkları? Onları bir
araya getiren manifestoyu okudum.
İşgalcimize karşı bir sözleri yoktu
desem yalan söylerim ama daha çok
çalışılmalı yol kat etmek için. Kurtarıcı
diye böbürlenenlere sen kimsin be
adam diyerek kurtuluş mücadelesini
en sert biçimde vereceklerini taahhüt
etmelerini sanırım beklemek hakkımızdır.
***
İşgalcimiz gelmeden önce belki kısmen insanlar huzursuzdu, mutsuzdu.
Fasariyalar, karışıklıklar vardı. Sen
gelirken, barış, özgürlük, refahve güzel
günler vaat ettin. Huzur vaat ettin.
Kalkınma vaat ettin. Boyundan büyük
vaatlerde bulundun.
Peki, ne oldu? Eskiden biraz huzur
vardı onu da mahvettiniz. Memleket
yangın yerine döndü. Toplum daha
çok perişan oldu. Mutsuz oldu. Ah-

laksızlığı, tecavüzü taşıdın yurduma.
Toplumun huzuru kalmadı. Artık gitme
vaktin gelmedi mi?
***
Ne barışı, ne huzuru, ne hakkı, ne
hukuku? Kan kokusu, barut kokusu,
savaş ve ateş getirdin. Senin buradaki
yağcıların, yağdanlıkların, yalakaların
da artık insan içine çıkacak yüzleri
kalmadı.
Hiç kimse yurdundan kaçmaz, peşinden kovalayan olmadıkça diyorlar
ama baksanıza ülkesinden kaçana kapılar sonuna kadar açık tutuluyor.
Bu arada sayıca bir elin parmaklarını
geçmeyecek kadar kaldınız. Be baylar
ve bayanlar sizi kendi sevaplarınızla,
kendi günahlarınızla baş başa bırakacağım. Para, makam, çıkar ve menfaatiniz için kendi evladınızı feda
ettiniz işgalcinizi tercih ettiniz…
***
Bu ballı börek düzenine alıştınız ya
reddeden dürüst olan yurdum insanına
hep kem gözle baktınız.
"İt ile çuvala girilmez!" Güzel deyimdir bu. Ama siz girdiniz o çuvala.
Kötü biriyle bir iş yapılmayacağını
anlatır bu söz. Sen sözden değil sana

sunulan imkanlardan hoşlanırsın.
Burası benimdir defol Kıbrıslı diyor itin mitin biri…
Defolsun mu Kıbrıslı kendi yurdundan?
Gitsin mi doğup büyüdüğü topraklardan?
Hem de bir daha gelmemek üzere
gitsin mi?
Giderken yanında bütün sülalesini
da götürsün mü?
***
Kıbrıslı “Anılarını ve hatıralarını da
birlikte al götür” diyen işgalcine bir
diyeceğin yok mu giderken olsun mesela. Başına her ne geldiyse “Her ne
arar isen kendinde ara” diyen dostunu
da götürsün…
Yurduna doluşan “72 milletten gelenlere bir bak” seni ne hallere düşürdü
diyeni de götürsün…
Ben de bu yazdıklarımla sizlerin
içini karartıyorum ama ne yazık ki
bütün bunlar yaşadığımız gerçeklerimizin sadece küçük bir bölümü. Ama
ben hiç umutsuz değilim. Her şeyin
düzeleceğine olan inancımı kaybetmedim. Siz de kaybetmeyin. Yüreğinizdeki sevgi hiç bitmesin.

Özersay’dan prim desteği tepkisi...

“Sorumsuzluğun böylesine pes”
Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay
hükümetin sosyal sigorta primlerinin
%65’ini ödemediğini belirterek sigortalı
çalışanların sağlık hizmeti alamadığını
kaydetti.
Özersay’ın açıklaması şöyle:
Sosyal sigorta primlerinin %65’ini ödeyeceklerini bir MÜJDE diye duyurmuşlardı

hatırlıyor musunuz? İşveren katkı payının
%35’lik kısmını ödemiş olmasına rağmen
hükümetin ödeyeceğini açıkladığı %65’ler
yatırılmadığı için sigortalı çalışanlar hastaneye gittiklerinde sağlık hizmeti alamadılar, “sigorta yatırımlarınız eksik” yanıtını aldılar. Şimdi bu sorumsuzluk nedeniyle çalışanlar sağlık hizmetinden ya-

Raziye Kocaismail yeniden başkan seçildi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği,
pandemi döneminde bağışların düşmesi
nedeniyle zor günler yaşayan dernekle
ilgili yayın yaparak seslerinin duyurulmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) teşekkür
plaketi verdi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan Genel Kurul toplantısında konuşan dernek başkanı Raziye Kocaismail, pandemi sırasında, herkesin evine
kapandığı, ekonominin çarklarının
dönmediği bir dönemde derneğin de
çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi.
Sözkonusu dönemde derneğe bağışların durma noktasına geldiğini ve
faaliyetleri yürütmekte zorlanır hale

geldiklerini ifade eden Kocaismail,
Şubat 2021’de bir gün çaresizlik içinde
sosyal medyaya derneğin kapanma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını
yazdığını anımsattı.
“Kısa süre sonra TAK Müdürü Fehmi
Gürdallı beni arayarak sesimizi duyurmak için bir röportaj yapmak istedi
ve yaptı. İşte o röportajın ertesi gün
gazetelerde geniş şekilde yayınlanmasının ardından, yardım çığlığımız
duyuldu, yeniden yardımlar, bağışlar
gelmeye başladı ve dernek ayakta kalmayı başardı” diyen Raziye Kocaismail, Fehmi Gürdallı nezdinde, derneğe
her zaman destek olan Türk Ajansı
Kıbrıs’a teşekkür etti ve plaket sundu.

rarlanamıyorlar ve mağdurlar. Madem ki
ödeyemeyecektiniz ve bir hesap kitap
yapmamıştınız ne diye söz verdiniz? Ne
diye böyle bir beklenti yarattınız?
Yarın asgari ücret belirleneceğinde işverene sosyal sigorta desteği vermezseniz
hem işten çıkarmalar yaşanacak hem de
piyasa daha da zamlanacak. Ama sosyal
sigorta primleri konusundaki bu son skandal ile birlikte asgari ücret kapsamında
“prim desteği” açıklasanız bile bu saatten
sonra size kim inanır ki?
GERÇEKTEN YAZIK!
Özetle: Sucuoğlu başkanlığındaki hükümetin Bakanlar Kurulu tarafından işverenlere yönelik prim desteği için yasa
gücünde kararname çıkarılmıştı. Kararname
02 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede
yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan
yasa gücünde kararnamede; Ülkemizde
yaşanan Corona (Covid-19) nedeniyle çalışma hayatında meydana gelen olağanüstü
koşullar ve ülkemizde yaşanan yüksek
enflasyon nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş ve faaliyetlerini sürdüren işletmeler ödeme güçlüğü içine girdiği; İşyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların
mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin
bir oranının karşılanması ihtiyacı doğduğu;
bu çerçevede Mart 2022 - Ağustos 2022
dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta
prim oranlarının bir kısmı olan işveren
katkı payının %65'lik kısmının karşılanması amacıyla Yasa Gücünde Kararname
hazırlandığı belirtilmiş. İşveren sigorta
prim katkı payı olan %11'lik kısmın rakamsal olarak karşılığı 770 TL’ydi. 770
TL tutarındaki işveren sigorta prim katkı
payının %65'lik kısmı olan 500.5 TL
olarak hesaplanmıştı.
Aktif sigortalıların işveren prim kalktı
payının %65'lik kısmı devlet tarafından
yatırılmamasından dolayı hasta olan aktif
sigortalılar hastane hizmetlerinden faydalanamamaktadırlar. Düşünebiliyor musunuz?
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Günün Manisi - Emine Hür

SON DERECE
TUHAF BİR DURUM
Henry James
Çeviri: Dost Körpe
Can Yayınları

Yaşam sularda bir sal
Bazan ağı, bazan bal
Acısını düşünme
Tatlısından keyif al

Özdeyişler

Tadımlık

"Hangi kötülüğe tahammül
edebileceğimiz, hangi iyiliğin
peşinde olduğumuza bağlıdır."
Richard Sennett

Bende bir resmi var yarısı yırtık
On yıldır evimin kapısı örtük
Garip, bir de sarhoş oldu mu artık
Bütün sırlarını der yavaşa yavaş
Bekir S. Erdoğan

Kitap Dünyası

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Kızılbaş Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
Tel:2253259
Gülistan Arıcı Eczanesi
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa
Tel:2290990
Dağman Eczanesi
AliRıza Efendi Cad. Vakıflar İş Hanı
No:51/ A Ortaköy Lefkoşa
Tel:3301021

MERİTTA DENİZ KAPLUMBAĞALARI REHABİLİTASYON MERKEZİ,
KAPLUMBAĞALARIN YAŞAM MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Merit International Otelleri
bünyesinde faaliyet
gösteren Meritta Deniz
Kaplumbağaları
Rehabilitasyon Merkezi, “816 Haziran Dünya Deniz
Kaplumbağaları Haftası”
dolayısıyla mesaj
yayımlayarak deniz
kaplumbağalarının yaşam
mücadelesine ve
karşılaştıkları tehlikelere
dikkat çekti.
Silem Sargın Kara: “Tesadüfi
avcılık, denizlerdeki kirlilik ve
kıyılardaki yapılaşma kaplumbağaların yaşam mücadelesini zorlaştıran en önemli sorunlardan
sadece birkaçı”
Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sar-

gın Kara, “Dünya Deniz Kaplumbağaları Haftası” dolayısıyla
yaptığı açıklamada, bu haftada
özellikle deniz kaplumbağalarının
yaşam mücadelesine ve karşılaştıkları tehlikelere dikkat çekmek
ve farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Tesadüfi avcılık
olarak nitelendirilen hedef dışı
ağlara takılarak boğulanların yanı
sıra denizlerdeki kirlilik sebebi
ile plastik atıklara takılarak uzuvlarını kaybeden ya da atıkları yiyerek iç organları zarar gören deniz kaplumbağalarına sıkça rastladıklarının altını çizen Kara, bazı
ülkelerde ise deniz kaplumbağalarının maalesef besin kaynağı
olarak tüketildiğini kaydetti. Kara:
“Yasal olmamasına rağmen yağlarından parfüm, kabuklarından
ise süs eşyası yapılıyor. Bunun

DÜN

yanı sıra kıyılardaki yapılaşma,
yuvalama alanlarının tahrip olmasına neden oluyor. Böylece dişiler yuva yapmakta zorlanıyor,
çıkabilen yavrular ise hayvanlar
tarafından avlanabiliyorlar. Tüm
bu olumsuzluklara rağmen Meritta
olarak deniz kaplumbağalarını
korumak, yaralandıklarında onları
tedavi ederek evlerine geri göndermek için elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu
özel haftada iki deniz kaplumbağasını daha iyileştirip doğaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Yavuz Çiftçi ve Silem doğal
ortamlarına kavuştu
Fehmi Büyükkal ve Levent Çiftçi tarafından bulunarak Yavuz
Çiftçi ismi verilen yavru yeşil

deniz kaplumbağası, Merit Royal
& Crystal Cove Otellerinin kumsalında gerçekleştirilen törenle
doğal yaşam alanı olan mavi
sulara uğurlandı. Kaplumbağa salımı etkinliğine otel yöneticileri
ve misafirlerinin yanı sıra doğa
ve canlıları korumak adına Merkez
ile her daim işbirliği içerisinde
olan balıkçılar da katıldı.
Balıkçı Mahmut Karabetça tarafından bulunan yavru deniz kaplumbağası Silem ise kurtarıcısının
eşliğinde Yedidalga’da yeniden
denizle buluştu. Kaplumbağalara
olduğu kadar tüm canlılara da
duyarlı bir yaklaşım içerisinde
olan Mahmut Karabetça ile Merkez yetkilileri arasında denizlerin
ve kaplumbağa türlerinin güncel
durumu ve sorunları hakkında verimli bir sohbet de gerçekleşti.

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

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
Tel:8213088
Ziya Sencer Eczanesi
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
Tel:05338265191
Rızkı 2 Eczanesi
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
Tel:8245606
MAĞUSA
Larnaka Yolu Eczanesi
15 Ağustso Bulvarı Çanakkale
Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa
Tel:3661994
Gökcen İlktaç Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder
Apt. No:5 Mağusa
Tel:3656820
GÜZELYURT
Camcıoğlu Eczanesi
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
Tel.7142457
LEFKE
Derviş Kudret Eczanesi
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5
Lefke
Tel:05338829456
İSKELE
Mehmet İlban Eczanesi
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79 İskele
Tel:3712366

Acil Telefon
Numaraları
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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Sosyal Medya
İŞGEMBEDEN
HAMASET

Kamran Aziz’in şarkıları hep bir ağızdan söylendi
Murat OBENLER (Yenidüzen)
Kadın Öyküleri Derneği(KÖDER),Kıbrıs’ta hayata değer katan kadınların hikayelerini anlattıkları belgeseller serisine
Asbank sponsorluğundaki eczacı,
besteci,söz yazarı,müzik öğretmeni ve icracısı Kamran Aziz belgeseli ile devam
etti. Lefkoşa AKM’de 17 Haziran Cuma
akşamı gerçekleşen ve eski başbakan ve
meclis başkanı Sibel Siber, LTB Başkanı
Mehmet Harmancı,Asbank Genel Müdürü
Çağatay Karip ,bazı milletvekilleri ve sanatseverlerin katıldığı gecede sırasıyla
konuşmalar yapıldı,
AKM’de “Al Yemeni Mor Yemeni” ve
“Kıbrısım” yankılandı
Ayşe Karaca’nın eşliğinde Kamran
Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” ve
“Kıbrısım” şarkıları seyircilerin de katılımıyla söylendi ve belgesel gösterimi
yapıldı. Deniz Öztürk’ün sunduğu gecede
KÖDER Başkanı Şenay Ekingen tarafından
katkılarından dolayı Asbank Genel Müdürü
Karip’e kutsal kadın ağaç temalı bir seramik heykel takdim edildi.
Ekingen: “9.belgeselimizi çektik.Yol
açıcı,ilham verici ilkleri başarmaya
azimle devam edeceğiz”
KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, 15
arkadaş olarak ülkede bir ilki başarmak
için yola çıkan KÖDER’in halkın takdiri
ve artan değerli sponsor katkılarıyla 9.belgeselini de toplumla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek bu yol
açıcı,ilham verici ilkleri başarmaya da
azimle devam edeceklerini kaydetti.
Ekingen: “Basımı tamamlanan ilk
kitabımızı Ağustos ayında
tanıtacağız”
Ekingen: “Geçmişle gelecek arasında
bir köprü kurmayı, hayatımıza değer katan
kadınları genç kuşaklara tanıtma ve onların
da kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlamayı ve toplumsal hafızaya katkı koyacak
projeler yapmayı amaçlıyoruz. Fotoğraf
sergisi açtık,belgeseller çekiyoruz ve matbaada basımı tamamlanan ilk kitabımızı
da Ağustos ayında tanıtacağız. Bunun için
de ayrı bir mutluluk duyuyoruz.”
Ekingen : “Çok önemli değerimiz
Kamran Aziz’in belgeselini sunmanın
gururunu yaşıyoruz”
Ekingen, adamız Kıbrıs’ı cennetten bir
parça gören, Al Yemeni Mor Yemeni’nin
yaratıcısı, Lefkoşa’nın gençlerine ,Leymosun içkisine, İskele sahiline vurgun
Kamran Aziz hanımefendinin belgeselini
sunmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek gerek eczacı gerekse besteci,söz
yazarı ve müzisyen kimliğiyle Kıbrıs Türk
toplumunda çok önemli bir yere sahip
olan Aziz’i bir kez daha anmak istediklerini
kaydetti. Belgesele sponsor olan Asbank’a
ve hazırlık aşamasında katkı koyan ve
emeği geçen herkese çok teşekkür eden

Ekingen, herkese iyi seyirler diledi.
Karip: “Bu değerli çalışmaların bir
parçası olmak Asbank adına gurur
verici”
Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip
hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini
derlemek,
belgeseller
hazırlamak,yazıya dökmek ve kitaplaştırmak amacıyla başlatılan çalışmaların
bir parçası olmak Asbank adına gurur
verici olduğunu ifade ederek Asbank
olarak sosyal yaşamda,iş hayatında, ekonomide ve hayatın her alanında kadının
güçlü bir yer edinebilmesinin destekçisi
olmaya ve bu tür projelere de katkı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.
Güven: “Teyzem sevgi dolu,çok neşeli,
hayvan, çocuk, doğa, sanat ve
yurtsever,müzik üreten çok değerli bir
insandı”
Aile adına Tomris Güven teyzesi Kamran
Aziz’in sevgi dolu,çok neşeli, enerji dolu,
hayvansever, çocuksever,insansever, doğasever, yurtsever, sanatsever ve müzik
üreten çok değerli bir insan olduğunu
söyleyerek hayata değer katan kadınlarımızın öykülerini belgeselleştirerek gelecek
kuşaklara aktarma gibi çok önemli bir
toplumsal görevi başarıyla yerine getiren
ve Kamran Aziz’i de bu listeye koyarak
belgeselini çektikleri için KÖDER’e, çekimde yer alanlara ve çekim ekibine çok
teşekkür etti.
Harmancı: “KÖDER’in kısa
zamanda önemli bir devinimle güzel
anıları yeni nesillere aktarabilmek ve
yaşatabilmek adına gösterdiği çaba
çok değerli”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ,KÖDER’in kısa zamanda önemli bir devinimle
güzel anıları yeni nesillere aktarabilmek
ve yaşatabilmek adına gösterdiği çabanın
çok değerli olduğunu ve onu destekleyen
tüm kurum-kuruluşların da önemli bir
işlevi yerine getirdiğini ifade ederek KÖDER’i bir kez daha bu başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Harmancı: “Aziz ailesinin tüm fertleri
Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli
değerlerdir”
Harmancı: “Kan bağı olmamasına rağmen çok müstesna bir aile olan Aziz ailesi
ile hayatımın önemli bir bölümünü aynı
evde geçiren birisi olarak Kamran Aziz’i
içerden birisi gibi anlatabilirim. Aziz ailesinin tüm fertlerinin Kıbrıs Türk toplumu
için çok önemli değerler olduğunu düşünüyorum. Baber bey, Mehmet Bey,Hıfsıye
Hanım,Türkan hanım,Sultan Hanım çok
önemli karakterlerdi. 1950’lerde bir kadının
öncülüğünde bir müzik topluluğu kurulduğunu baktığımızda Kıbrıslı Türklerin,
Atatürk devrimlerine çok iyi adapte olduğunun en somut örneklerinden birini
görürüz. Çağdaşlığın geldiği boyut anlamında bugün bile sıkıntı yaşayan kadınların
sosyallaşmesinde 1950’lerde kurulan bu
grup bu açıdan da bir öncü olmuştur. Hiçkimseyi kırmamak için adeta bir güvercin
ürkekliğiyle hareket eden Kamran Aziz’in
duygusu da,gönlü de,sesi de bir güvercinin
şakıdığı kadar güzeldi. Bu belgeselin ortaya çıkmasında katkı koyan herkese teşekkür ederim.”
Siber: “Bu çalışmalar bu topraklarda
var olduğumuzun en güzel örneklerini
kayıt altına alıyor”
Sibel Siber ise hep güzelliklerle anılan,etrafına ve topluma hep güzellikleri yansıtan
değerli Kamran Aziz sayesinde bugün de
güzel bir etkinlik yaşandığını dile getirerek
bu belgeseli hazırlayarak topluma sunan
KÖDER’i tebrik etti.KÖDER’in bu filmleri,kitapları ve sergilerinin sanatı,yaşam
tarzını, kültürü, toplumsal hafızayı ölümsüzleştirerek geçmişi geleceğe bağlayacağını ve genç kuşaklara da toplumdaki
kadın değerleri yansıtacağını vurgulayan
Siber, bu çalışmaların bu topraklarda var
olduğumuzun en güzel örneklerini kayıt
altına aldığının altını çizdi. Siber: “Kamran
Aziz çok ayrıcalıklı birisiydi ve sevgi
dolu birisi olarak yarattığı eserlerle hem
hepsimizin gönlünde taht kurdu hem de
bu eserlerle çok değerli ve ölümsüz bir
sanatçı oldu.”

Cenk Özdağ
KKTC MAKAMLARI ARTARAK DEVAM EDEN KIBRISLI
RUM MOTORİZE AKINLARINA
KARŞI YOĞUNLAŞTURILMIŞ
SAVUNMA TEDBİRLERİNİ ACIKLADI!
Kademeli olarak uygulanacak olan
tedbirler düşman canından bezdirilene
kadar devam ettirilecek.
Tedbirler şöyle:
-Onları zaten perperişan ettiğimiz
geçiş kapılarında her türlü caydırma
operasyonu yapılacak, "e aha sistem
dondu, beklerik" gibi klasik taktiklerin yanında "ebenin kimlik soyadı
varakası nerede" gibi şok belgeler
istenecek. Akşama dönüşte halen
ayakta olanlara bitirici darbeler vurulacak.
-2. savunma hattı olan marketlerde
çürük çarık sebze meyve ön plana
çıkarılacak, etiket ve kasa fiyatları
farklı uygulanacak, market müdavimleri Dedikoducu Hayriyaba ve
Rafta gazete okuyan Sami dayı ve
ekipleri market içi alanlarda düşmanla
yakın temas sağlayacak, "kimlerdensin ay oğlum ya sen" veya "Annan
planına neçun hayır dediniz" gibi
sorularla onları hayattan bezdirecek.
Zaten İngilizce bilmeyen personel
eyiden bön gibi davranacak.
-Benzincilerde henüz etkin bir savunma geliştirilemedi çünkü bir cam
silmeye 2 Avro bahşiş alan personel
düşmanla işbirliği içerisinde, ellerinden gelse Türkü kovacaklar.
- Esas savunma hattımız olan restoranlarda bir Avro 14.5'TL den hesaplanacak, hesap alınırken sipariş
edilmeyen birkaç tabak da adisyona
eklenecek. Burada da bahşiş personel
savar silahını kullanmaları bekleniyor.
Maalesef zayıf karnımız.
Bunun dışında her türlü, pis pis
bakma, trafikte yol vermeme, park
yerine önlerini kapama gibi gerilla
taktikleri de uygulanacaktır.
UNUTMAYALIM: Hattı müdafaa
yoktur, sathı müdafaa vardır.
Not: Birliklerimize yardımcı olabilecek, burada bahsedilmeyen taktik
ve uygulamaları lütfen yazın.
VATAN SAĞOLSUN!
İHA
İŞKEMBEDEN HABER AJANSI

ERDOğAN’LA
İLGİLENİN

İbrahim Özlüses
Polis Genel Müdürü Sayın Ahmet
Soyalan, Mahmut Anayasa’nın mandırasındaki keçi ile uğraşacağınıza
Mahkemenin, Cezaevine gönderdiği,
Gürcan Erdoğan’la ilgilenseniz daha
iyi olur.
Hükümsüz tutuklu olarak Cezaevine gönderilen bir sanık, neden
Cezaevine götürülmeyip, on gün gibi
uzun bir süre Karakolda tutuluyordu?
Bizi aydınlatın lütfen.
Yasalar kişilerin sosyal statüsüne
göre uygulanmaya başlandı da bizim
haberimiz mi yok?
Defanstaki adamlarınızla kaleciye
dikkat edin lütfen. Kendi kalenize
gol atmasınlar. Çünkü sahaya, dıştan
çok şiddetli müdahale var.
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Galatasaray’da
Okan Buruk dönemi

Galatasaray’da yeni bir dönem başlıyor.
Başkan dursun özbek, teknik direktör
konusunu çözüme kavuşturdu. yönetim,
Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.
Buruk’un 2 yıllık resmi sözleşmeye imza
atması bekleniyor.

Bisiklette Emre Kaplan

Türkiye Şampiyonu
Vücut geliştirme milli takım
sporcularından başarılı sonuçlar

Sırbistan’da
3 şampiyonluk

n Sırbistan’da düzenlenen IFBB
Balkan şampiyonasından 3
şampiyonluk, 5 ikincilik ve 1
üçüncülükle dönüyor.
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu
vücut geliştirme milli takımı sporcuları Sırbistan’da düzenlenen IFBB Balkan şampiyonasından 3 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 1
üçüncülükle dönüyor. Federasyon Başkanı
Ali dahlameroğlu” nun uluslarası hakem
olarak görev aldığı Balkan Şampiyonası’na
katılan sporcularımızın elde etmiş olduğu başarılı dereceler şöyle:
EMİR ÖZEKMAN
klasik vücut geliştirme -175 cm kategorisi
Balkan Şampiyonu
Vücut geliştirme-80 kg kategorisi ikinci
ENVER MESUTOĞLU
Vücut geliştirme -70 kg kategorisi
Balkan Şampiyonu
Klasik Fizik kategorisi
Balkan Şampiyonu
Classic Physique Open kategorisi ikinci
SERPİL ÖZKAN
Wellness kategorisi ikinci
Body Fitness + 163 cm ikinci
MİTHAT BENGİSOY
Klasik Vücut Geliştirme +175 cm üçüncü
Vücut Geliştirme-90 kg ikinci

Girne Halk Evi Spor Kulübü
Olağan Mali Kurul Çağrısı

“Kulübümüzün Olağan Mali Genel Kurulu
13 Haziran 2022 tarihinde nisap sağlanamadığı
için gerçekleşemedi. Tüzük gereği mali genel
kurul 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat
19.00’da kulüp binasında yapılacaktır.
Tüm üyeler davetlidir”.
GÜNDEM
Açılış ve Saygı Duruşu
Divan Başkanlığının oluşumu
Mali Raporun Sunumu ve Aklanması
Dilek ve Temenniler

n Yol Yarışı’nda
sporcumuz Emre Kaplan
U17 Erkek (Yıldızlar)
kategorisinde Türkiye
şampiyonu olurken,
takımsal klasmanda da
Yıldız Karmamız Türkiye
ikinciliği elde etti. Master
Erkek 40+ kategorisinde
ise Mustafa Katip Türkiye
ikinciliğine ulaşırken
Master Karmamız da
takımsal klasmanda
Türkiye üçüncüsü oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu
tarafından düzenlenen Türkiye
Yol Şampiyonası 17-18 Haziran
tarihlerinde Denizli-Pamukkale’de gerçekleşti.
Minikler, U15-U17 Yıldız Erkek,
Master
Erkek
(+35,+40,+45,+50,+55,+60) kategorilerinde yapılan şampiyonanın ilk gününde Zamana Karşı
ikinci gününde ise Yol Yarışı
yapıldı.
Bisiklet sporunda 2022 yılında
fırtına gibi esen yıldız sporcumuz
Emre Kaplan başarıdan başarıya
koşmaya devam ediyor. Aydın’da 3. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda kriteryumda Türkiye birincisi olan Emre, Mayıs ayında
da Balıkesir’de Türkiye birinciliği yaşamıştı. Başarılı sporcumuz dün ise Denizli’de yapılan
Türkiye Yol Şampiyonası’nda

Yol Yarışı’nda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Toplam 88
sporcunun yer aldığı U17 Erkek
(Yıldızlar) kategorisinde yarışan
Emre Kaplan, tur mesafesi 13,4
Km olan Yol Yarışı’nda 5 tur
üzerinden toplamda 72,5 Km’lik
mesafede mücadele etti.
Emre Kaplan’ın Türkiye şampiyonu olduğu U17 Erkek (Yıldızlar) kategorisinde yarışan diğer sporcularımızdan Kerem
Pekmez yarışı 2:03:36 ile tamamlarken Emre’den sadece 5
salise geride kalarak yarışı 8.
bitirdi.
En iyi ilk 3 sporcunun derecesi
baz alınarak hesaplanan takımsal
klasmanda ise Yıldız Karmamız
Türkiye ikinciliği kupasını kazandı.
U15 Erkek (Yıldızlar) kategorisinde ise Ege Erülkü bireysel
klasmanda 1:41:01 ile yarışı 14.
sırada noktaladı.
Master Erkek 40+ kategorisinde Mustafa Katip bireysel
klasmanda 1 saat 44 dakika 36
salise ile finişe ulaşırken birinciden 6 salise geride kalarak
Türkiye ikincisi geldi.
Bu kategorideki Eral Aşina
1:54:10 ile 9., Salih Kopca da
2:00:36 ile 12. sırada finiş gördü.
Bu sonuçlarla birlikte Master
Erkek Karmamız takımsal klasmanda Türkiye üçüncülüğü kupasını havaya kaldırdı.

CMC’de 3 Club & Putter Turnuvası Şampiyonu Karl Crosby
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında
gerçekleşen özel turnuva 3 Club & Putter
şampiyonu 43 Puan ile Karl Crosby oldu.
Normalde oyuncular farklı amaç ve mesafeler için 14 farklı sopa ile oynarken bu tur-

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

nuvada her oyuncu 4’er sopa ile oyunu
oynadı. Stableford formatında, Course
Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur
olarak oynanan turnuvada 41 Puan ile John
Kerry ikinci olurken, Mike Burgess 39

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

Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva
sonrası kazananların ödülleri Kaptan Hasan
İlkay tarafından takdim edildi. CMC’de
26 Haziran Pazar gün çiftli turnuva olan
Texas Scramble oynanacak.
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