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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Şener Levent

Açı
Açı
MOSKOVA’DA ÖLMEK
n

2. sayfada

Ankara
onu da

yArgılAdı
Gazetemizde yayınlanan bir yazısından dolayı Kubilay Özkıraç hakkında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
açılan bir ceza davası beraatle sonuçlandı, ancak karardan memnun olmayan savcılık istinafa gitti…
SOL KÖŞE
VAROLUŞ DİRENİŞİNDE
BİR ZAM EYLEMİ DAHA

Toplumsal Varoluş Platformu Pazartesi
günü meclis önünde bir uyarı eylemi yapacak… Neye karşı? Hayat pahalılığına
ve zamlara karşı! Varolmak zamlara mı
bağlı? Yani toplumumuz zam olmazsa
var olur, zam olursa yok olur! Öyle mi?
Adı konmamış bir ilhak durumunda yapacağımız eylem bu mu olmalı? Eğer bu
işgal düzeninde işgale itiraz etmeden iyileştirme istiyorsanız buyrun yapın ve
söyleyin bir vali göndersin, olsun bitsin!

Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

ZAM
FURYASI

nMeclis Genel Kurulu’nda
konuşan Atun, AKSA şirketinin
adaya geldiği zamanın 2001-2002
yılı UBP-DP Hükümeti dönemi
olduğunu, ikinci sözleşme
uzatılmasının ise 19 Şubat
2009’da genel seçimeler 60 gün
kala Ferdi Sabit Soyer zamanında
yapıldığını belirtti
3. sayfada

KEDERLİ VE
ÖFKELİ
KAHKAHALARLA
BİLENMEK
Faize
Özdemirciler

BİR
ANLATSALAR...

Ali Osman

Baybars ile Rogers’in
ihracı bekleniyor

n Özersay, istifa etmeyecek HP
milletvekilleri hakkında konuştu:
Parti meclislerinin aldığı kararlar
3. sayfada
bağlayıcıdır

GEÇ BUNLARI
ANAM BABAM
GEÇ

Mehmet Levent

nÖzkıraç gazetemizde
“Türkiye’den Manzaralar”
başlığı altında yazdığı köşe
yazısında, “Laik devlet
istemiyoruz” diyen dönemin
TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’a “ağır hakaret”le
suçlanmıştı…
nÖzkıraç’ın yazısında
kullandığı “yobaz” sözü,
savcılık tarafından, “kaba
saba, inceliksiz, hoşgörüden
yoksun, dinde bağnazlığı
aşırılığa vardıran kimse”
olarak yorumlanmıştı…

15. sayfada

İŞGALCİ İLE
MÜCADELE
DEĞİL,
KIBRISLILARIN
BİRBİRİ İLE
POGO DANSI
Aziz Şah

KUZEY KIBRIS
ERDOĞAN
CUMHURİYETİ

Canan Sümer

n 7. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KEDERLİ VE ÖFKELİ
KAHKAHALARLA
BİLENMEK

Çocukluk günlerimde şiiri ararken,
beynimde taşıdığım plakların havan topuyla vurulan bir gramofonun gizemli
hatırası olduğuna inanırdım eskiden.
“Hasta olan ben değilim, hatıralardır”
derdim, sonra düzeltir, “hasta olan hatıralar
değil tarihtir” derdim ve dört elle sarılırdım
coğrafyaya.
Benim gibi tarihle kavgalı
olup da coğrafyaya sarılan
çok insan vardı buralarda eskiden…
Mesela, eskiden, bu kadar
çok camimiz yoktu ama
inançlar bu kadar kirlenmemiş, ayağa düşmemişti ve devlet makamlarında oturanlar inançlı olduklarını
ispatlamak için çaba harcamak zorunda
hissetmezlerdi kendilerini…
Türkiye’de askerler imamlarla yer değiştirince, buralarda da olanlar oldu, dönüşüm hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar
kolay gerçekleşti, sağcılarda asgari bir
laiklik olduğunu düşünürdük eskiden, bu
büyük bir yanılgıydı, çünkü sağcılarda
askeri bir laiklik vardı, işgalci laik iken
laik olanlar, işgalci fanatik İslamcılığa
geçiş yapınca, pusulası Ankara olan Lefkoşa’da paramparça oldu kimlikler kişilikler, siyaset şahsiyetsizlerin haysiyetsizlerin elinde ihanet çarkına dönüştü…
Ahlaksız bir orantıya kaptırmışız
pa(r)çalarımızı, sömürgecinin lağım çukuruna dönmüş ağzı açıldıkça, diller yutuluyor, akıllar süresiz izne çıkıyor, ihanet
kendini “vatan aşkı” olarak pazarladıkça
ve alıcı buldukça, yüzsüzlük yolsuzluk
küstahlık daha bir palazlanıyor, seviyesizlik her alanda normalleşiyor, baştacı
edilen liyakatsizliğe öyle bir lakayıtlık
eşlik ediyor ki, böyle bir ortamda, yeşil
gözlü mumlarla arayın ki, varoluş mücadelesi verecek bir “halk” bulasınız…
Türkiye Tayyibistan’a dönüşünce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Erdoğan Cumhuriyeti’ne dönüştüğünü görmezden
gelen siyasi partiler değil sadece, onların
seçmenleri de öyle…
Bu yozlaşmaya bir de yoksulluk eklenince, coğrafya kimin umurunda, Mağusa
bokunda boğuluyormuş, Girne bok çukuruna dönüşmüş, kimin umurunda…
Kıbrıslı olmak bir tür hissizliğe dönüştü
baksanıza…
Siyaset ihanete dönüştükçe korkuyla
karışık kusturucu bir sessizlik yayılıyor
memleketin dört yanına, empoze edilen
herşeye direnmeden rıza göstermenin ahmaklığıyla saygıyla eğiliyorlar Gezi direnişinin güzel çocuklarına ‘sürtük’ diyen
bozuk ağızlı zorbaların karşısında…
Müziği günah ilân etmeye yatkın, özellikle de kadınların şarkı söylemesine hiç
katlanamayan kara bir zihniyettir karşısında eğildikleri…
Bu yazıyı lütfedip okuyanların ve hatta
kendi kendimin bile “yabancı”sı olduğumu
beyan edip adadan firar etmek geçiyor
aklımdan önce, sonra ikinci bir ömre
kadar çatı katında bir odaya iltica etmek
geliyor aklıma, ne kadar saçma değil mi?
Nasıl geçer bu zifiri zamanlar diye düşünürken, Türkiye’de konserleri engellenen Aynur Doğan’ı dinliyorum, Kürtçe
söylüyor, o nasıl bir şey, bütün kederimi
coşkuya dönüştürüyor…
Can Tufan’a geçiyorum sonra, ne güzel
bestelemiş, ne güzel yorumlamış Ümit
İnatçı’nın şiirlerini…
“Düş düş hadi düş dudaklarımdan bre
ey yaş damlası. Ağlayası maraz tutunası
tek yaz kalmadı. Of of içimde çimlenen
baharlara sıçan sokak köpeği kadar neşeliyim…”
Kederli ve öfkeli kahkahalarla bileniyorum, siz de dinleyin…

MOSKOVA’DA ÖLMEK
Bilirim en güzel mevsimindedir şimdi…
Karlar erimiş…
Güneş açmış…
Her taraf yemyeşil…
Sırtımı bir kayın ağacına dayayıp
Moskova’ya tepeden bakan o parkta
oturmak isterdim şimdi…
Yağmur da yağıyor arada bir…
Moskova yağmursuz olmaz…
Lenin’in geçtiği sokaklardan geçer
giderim…
Bir Tolstoy’a, bir Dostoyevski’ye,
bir Puşkin’e bakarım…
Kıvırcık saçlarıyla Puşkin ne kadar
mağrur…
“Kadınları ne kadar az seversek o
kadar hoşlarına gideriz” diyor koca
şair…
***
Hatıralarımın bir yerinde de o duruyor
işte…
Sevgili Soysal…
Ben oralardan çekip gittim…
O kaldı…
Hep orada yaşadı…
Haberi duyduğum zaman inanamadım…
Ben gazetede yokken kardeşi getirmiş
ölüm ilanını gazeteye…
Çok yazık…
Görüşemedik…
Görüşseydik keşke, oturup birlikte
üzülseydik…
Anlatsaydı onu bana…
Bunca yıl Moskova’da neler yaptı,
nasıl yaşadı…
Ben Sovyetler’e gittikten iki yıl
sonra gelmişti o da oralara…
En yakın arkadaşı Doğan Harman
ile birlikte…
Bir yıl Kiev’de hazırlık fakültesinde
Rusça öğrenmişler, sonra da Moskova’ya gönderilmişlerdi…
Moskova Devlet Üniversitesi’nin
felsefe fakültesine…
Ben de aynı üniversitenin gazetecilik
fakültesindeydim…
Ataol Behramoğlu’nun da Moskova’ya geldiği zamanlardı…
Unutamayacağımız günler geçirdik
birlikte…

***
1969 yılında gittiğim Sovyetler’den
1977’de ayrıldım ben…
Ataol Behramoğlu, Bekir Azgın ve
Odesa’da tıp okuyan arkadaşlarım
Yaşar Altay ile Kıvanç Özbaflı (Buhara)
benden önce ayrılmışlardı…
İki yıl Stockholm’de yaşadıktan sonra 1979’da yurda döndüm…
Ve 1990’da yeniden döndüm Moskova’ya…
Yazın son demleriydi…
Moskova büyük kasırgadan önceki
son halini yaşıyordu…
Korkunç bir devinim, telaş ve endişe
vardı…
Herkes Godot’yu bekliyordu…
Yüzyılın muazzam değişikliklerinin
tam da arifesindeydik…
Olan oldu sonunda…
Ardarda iki darbe…
Ve Sovyetler yıkıldı…
Moskova’ya ikinci gidişimden sonra
bir daha görmedim Soysal’ı…
Bir daha haber alamadım hiç…
Hep orda kalmış ve hep oralı olmuştu
artık o…
Evlenmiş diyorlardı…
Bir hayat kurmuş orda…
Ölüm ilanına baktım…

Şener Levent

Açı
Beyin kanamasından ölmüş…
***
Her ölüm hüzün, keder ve tarifsiz
bir duygu verir insana…
Ancak pek çok anılarını paylaştığın
ve çoktan haber alamadığın eski bir
dostunun ölümü yine başka…
Avustralya’daki Niyazi Ökten’in
ölüm haberi de işte öyle ulaştı bana…
Uzun yıllardan sonra Kıbrıs’a dönmüştü…
Ve hiçbir şey kaybetmemişti gençlikteki devrim heyecanından…
Uzun bir süre yazı yazdı gazetemizde…
Doğruları olduğu için onun da çok
düşmanı oldu…
Serin yaz gecelerinde yürüdüğümüz
Lefkoşa sokaklarında bunları konuşup
durduk hep…
Başını alıp gitti sonra…
Avustralya’ya döndü…
Ve bir daha haber alamadık ondan…
Sonra bir gün ölüm haberi geldi…
***
Moskova’da ölmek nasıl bir şey…
Sordum bir gün Moskova’ya gelen
Mustafa Gökçeoğlu’na…
Nazım’ın mezarına gitmek istemişti… Ve ben de oraya götürüyordum
onu…
Yüzüme acıyla baktı…
Ben Nazım’ın mezarı başında çok
durup düşündüm bunu…
Hele de akşama doğru hava kararırken ve koskoca mezarlıkta benden
başka kimse kalmadığı sıralarda…
Onu yalnız bırakmamak için ben
de çekip gitmek istemiyordum…
Ayaklarım beni geriye iterek yürüdüm…
***
Moskova’yı anı gömütlüğümüzü
gömdük…
Doğan Harman öldü…
Atilla Ateş öldü…
Ve Soysal da öldü…
Kıbrıslırum arkadaşlarım Mikis, Andreas ve Vanezos da öldü…
Keşke elli yıl öncesine dönsek…
Ve bir daha gitsek Moskova’ya…

Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim
kurulları Pazartesi günü Meclis önünde olacak
Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları, pazartesi günü, Meclis önünde uyarı eylemi yapacak.
Toplumsal Varoluş Platformu adına açıklama Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven
Bengihan, Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı çekilmez hale getiren, halkın
günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan
müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” adına yapılacağını açıkladı.
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Atun AKSA sözleşmesini uzatıyor
Ülkede Enerji Bakanlığı varken Sunat
Atun‘un kontrolünde olması için Maliye
Bakanlığı‘na verilen Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu‘nun (Kıb-tek) AKSA ile olan sözleşmesi uzatılıyor
Atun, Kıb-tek’le ilgili misyonunu
tamamlamak adına bir adım daha attı
Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Atun,
AKSA şirketinin adaya geldiği zamanın
2001-2002 yılı UBP-DP Hükümeti dönemi
olduğunu, ikinci sözleşme uzatılmasının
ise 19 Şubat 2009’da genel seçimeler 60
gün kala Ferdi Sabit Soyer zamanında yapıldığını belirtti.
Atun, “Bugün yürürlükte olan alım garantisinin kapsamı ve tarife düzeni o zaman
uzatıldı. Seçimden sonra partimiz muhalefete
geçti ve ben Soyer’e bu sözleşmeyi sordum,
o da bana dediki; ‘Öyle bir ortamdaydık ki
Kıb-tek’in yatırım kabiliyeti sınırlıydı, yine
de buna rağmen elektrik kurumuna makina

aldık ancak bu yeterli değildi’ demişti. O
günkü koşullar bugün de geçerli. Zaman
dar ve Kıb-tek’in yatırım kabiliyeti yok”

dedi. Atun, “Elektrik Kurumu’nun hiçbir
şekilde kira bedeli ödemeyeceği minumum
5 yıllık bir anlaşma yapılacak” dedi.

Özersay, istifa etmeyecek HP
milletvekilleri hakkında konuştu:
Parti meclislerinin aldığı kararlar
bağlayıcıdır.

Biri beş diğeri altı saatlik yüz yüze iki
PM toplantısı yaptık. Bu toplantılarda söz
isteyen herkes konuşma yaptı. Herkes
fikrini beyan etti. Bu toplantılardan dokuz
gün sonra, yani herkesin birilerini arayıp
lobi de yapabileceği bir sürecin ardından
yapılan oylamada yüzde 71 oranında sinei millet kararı çıktı. Siyasi partilerde parti
meclislerinin alacağı kararlar bağlayıcı
olur.
Milletvekilleri olarak bizler Halkın
Partisi vekilleri olarak seçildik. Meclis’te
partinin vekili olarak görevdedir. Bugüne
kadar birlikte mücadele ettiğim iki arkadaşım da bağımsız olarak değil, HP’nin
vekili olarak meclistedir. Meclisin bugünkü

durumunda, kantarın topuzunun iyice kaçtığı bugünlerde, iradenin ve demokrasinin
bu kadar zarar gördüğü bir dönemde,
mecliste durmaya devam etmek olan biteni
kanıksamak, normalleştirmek anlamına
geliyor. Demokratik teamüllere aykırı kurulan ve meşruiyet sorunu olan bir hükümet
olduğuna göre meclis çatısı altında olursak
meşru muamelesi yapmak zorunda kalacağız. Koalisyonda yer alma, hükümetten
çekilme, bugün istifa etmek istemeyen
bir milletvekilimizin Mağusa’dan birinci
sıradan seçime girmesi gibi her kararı
PM verdi.
O kararlar nasıl ki bağlayıcıydı, bugünkü
karar da bağlayıcıdır.”

Üstel: Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalar başladı
Başbakan Ünal Üstel, Ankara temaslarını
Kıbrıs Postası’na değerlendirdi. RusyaUkrayna savaşı ve TL’nin değer kaybına
değinen Üstel, hükümet olarak bu konuları
masaya yatırdıklarını ilgili örgütlerle görüştüklerini söyledi.
Verileri Ankara’ya ilettiklerini belirten
Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini ve bütün
sorunları özetlediklerini kaydetti.
İş insanlarının Ankara kökenli ihalelere
katılmaları için Ankara’da bir toplantı
gerçekleştireceklerini ifade eden Üstel,
ihalelerin büyük bir bölümünün ise
KKTC’de çıkmasına olanak sağladıklarını
söyledi.
“Savunma bütçesine 510 milyon TL ve
turizmcilere bir kaynak ülkemize gelerek
bugün serbest kaldı. Gençlerimiz ve sporcularımız için de, daha önceki projelerimiz

Canan Sümer

KUZEY KIBRIS
ERDOĞAN
CUMHURİYETİ

Baybars ile Rogers’in partiden ihracı bekleniyor
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan ‘Burası
Önemli’ adlı programa katıldı.
Özersay, sine-i millet kararının bir başlangıç adımı olacağını, meclisin dışındaki,
muhalefetteki diğer siyasi partilerle, sivil
toplum örgütleriyle görüşeceklerini önceden söylediklerini ifade etti.
HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ve
Jale Refik Rogers’ın Parti Meclisi’nden
çıkan sine-i millete dönme kararına rağmen
vekillikten istifa etmeyeceklerini açıklamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özersay, şöyle konuştu:
“Sine-i millet kararı birkaç saatte alınmış
bir karar değildir. Bu konu öncelikle Parti
Meclisi’nde vekillerin de yorum yazabileceği, görebileceği şekilde tartışmaya
açılmıştır. Sonrasında sosyal medyaya
düşmüştür. Dolayısıyla basından öğrendiklerine dair iddiaları bu nedenle doğruyu
yansıtmıyor, üyesi oldukları Parti Meclisi’nde onların da katılımıyla tartışıldı.
Kaldı ki, konu PM’ye gelmeden önce her
iki vekile de mecliste, sine-i millet konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordum.
Bu konuda uzun içerikli bir tartışma yapmadık, bunun tartışılabileceği yanıtını
verdiler ve sonrasında PM’de konu gündeme geldi. PM üyelerine de ne düşündüklerini sordum.

Alaşya’dan notlar

için de gerekli açılımlar yapıldı” şeklinde
konuşan Üstel, ileriki günlerde sıcak paranın akmaya başlayacağını söyledi.
Hayat pahalılığının verilmesi için çalışmalarının da başladığına vurgu yapan
Üstel, önlerindeki hafta Türkiye’den gelen
heyetin buradaki heyetle çalışma yapaca-

ğını ifade etti.
Geçiş noktalarındaki girişleri kolaylaştırmak için bir çalışma yaptıklarını da hatırlatan Üstel, “Kara kapılarında giren güneyde yaşayan ya da hava yoluyla güneye
giden insanlarımız kapıların iyileştirmesi
için çalışma yapacağız” dedi.
Uçak bilet fiyatlarının aşağıya inmesi
için de çalışma başlattıklarını ifade eden
Üstel, havayolu şirketlerinden Ercan’a
daha fazla uçak indirmelerini talep ettiklerini ifade etti.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın
istifasının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması konusuyla ilgili de konuşan Üstel,
partisinin grup toplantısında bunun değerlendirileceğini söyledi.
İleriki günlerde Özersay ile görüşeceğini
ve Özersay’ın kararını UBP Meclis Grubu’na ileteceğini kaydetti.

“Cezaevi denetimine Adalet Bakanlığı'ndan bir müfettiş gelir.
Bir kaç gün denetim yaptıktan sonra
müdüre:
- Nazım Hikmet de buradaymış,
çağır da görelim nasıl biridir der.
Nazım'ı odaya getirirler.
Müdür koltuğuna iyice kurulan müfettiş Nazım'ı küçümseyen bakışlarla
süzer ve “Demek Nazım Hikmet sensin”
der.
Nazım' a oturması için yer göstermez
ve kısa bir konuşma sonrası “gidebilirsin” der…
Nazım tam kapıdan çıkarken durur
ve müfettişe:
- Ömer Hayyam adını duydunuz
mu, diye sorar.
Müfettiş hemen atılır,
- Kim bilmez ki Hayyam'ı…
Nazım:
- Hayyamzamanında İran hükümdarı kimdi, diye sorar.
Müfettiş şaşırır…
Nazım konuşmasını sürdürür,
- Görüyorsunuz, sanatçıyı hatırladınız ama hükümdarı hatırlamadınız.
Yıllar sonra beni dünya hatırlayacak,
ama dönemin Adalet Bakanını yani
sizi kimse hatırlamayacak der ve çıkar…”
***
Düşünüyorum da bu günlerden geriye
bizden ne kalacak?
Yaptıkları ile her gün gündem olmayı
başaran…
Tartışıp konuştuğumuz bu küçük insanları kim hatırlayacak gelecekte?
İtibar kompleksine kapılıp üç koruma
ile dolaşmak isteyen Zorlu Töre’yi…
Düğün, mağaza açılışı ve panayırları
gezen Ersin Tatar’ı…
Kendi halkına makam ve menfaatleri
için ihanet edenleri…
Ve içimizdeki mutlu köleleri kim hatırlayacak?
Ki özgürlüğün en büyük düşmanıdır
onlar…
İçinde bulundukları durumun vahametini fark edemeyecek kadar kendine saygısı ve onuru olmayanlardır…
Sistemin garantörüdürler…
***
Çok kötü günlerden geçiyoruz…
Ve daha kötü günlere doğru gidiyoruz…
Karşımızdaki düşmanla savaşmayı göze
almaktan daha önemli olan nedir bilir
misiniz?
İçinde bulunduğunuz vahametin farkına
varabilmek…
İlla bir kırbaç gerekmez sırtına köle
olmak için… Gözlerine taktığı o at gözlüğü ile de köle olur insan.
Zorbaların kölesi…
Başındaki faşist, dinci işgalciyi gözleri
görmez…
Dili söylemez olur…
“İşgal” kelimesinin terminolojisini tartışır…
TC Elçiliği önünde açılan “İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol” pankartından kendini aklama derdine düşer…
“Bizim Türkiye ile bir sorunumuz yok”
gibi cümlelerle başlar ve “müdahalelere
son” sloganıyla noktalar eylemini…
“Yok olmaya hayır” der ama yok etmek
isteyene tek laf etmez…
Ama ne oluyor?
Bizim dillendirmekte beis gördüğümüz
gerçekleri başkaları söylüyor…
Yeni bir isim bile vermişler KKTC’ye…
Alt yönetim…
TC’nin kalın bağırsağı…
Ve mandıradan sonra şimdi de “Kuzey
Kıbrıs Erdoğan Cumhuriyeti”…
Hayırlara vesile olsun yeni adımız…

04 Haziran 2022 Cumartesi_Layout 1 03.06.2022 23:14 Page 4

İki yüz elli beş Türk lirası da para mı?!
Nerdeyse ya beleşe gidiyor koca tüpgaz!
AYA
K
A
AL İFİL Beş yüz lira yapsanız da hiç kıyamet kopar mı?
DİR
Bu kazıkları yemek vatandaşa oldu farz!

KAlAy-KAlAyCı

ÖLÜRÜM TÜRKİYEM,
ÖLDÜR BENİ TÜRKİYEM

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
Kıbrıs Türk toplumuna hakaret eden bir konuşma yapmadığını, Türkiye’ye
yapılan hakaretlere ve atılan sloganlara sitem ettiğini söyledi. Size göre
anadır ister döver ister söver. Bir de Basın Etik Yasası’ndan söz ediyorsunuz
utanmadan. Siz basına etik getiremezsiniz, siz olsa olsa basının şakaklarında
tetik olursunuz. Türkiye’yle iyi ilişkilerin korunabilmesi için Türkiye’ye karşı
atılan sloganların ve asılan pankartların gözden geçirilmesi gerekirmiş.
İsterseniz eylemlerde bir tek şarkı söylensin “Ölürüm Türkiyem”, bir tek
pankart yazılsın “Öldür beni Türkiyem.”

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BİR ANLATSALAR...

Burada hükümetlerin nasıl kurulduğunu
sanırım herkes biliyor...
Şimdikine meşru değildir diyenler de
onunla ve hükümetiyle haşır neşir içinde...
Meşru olmayan hükümeti eleştirip duruyorlar...
Kim kurdu bu hükümeti, bu ayarı kim
yaptı, onu söyleyen yok...
Aman ağzıma Ankara'yı, Tayyip Erdoğan'ı,
Fuat Oktay'ı, AKP'yi almayım telaşı içindeler...
Kendilerini bu konuda korumaya bile aldılar...
İşgali bile reddeden ve kendine sol diyen,
sosyalist diyenlerin diyarı burası...
Halka umut vadedip umutlarını kaç kez
sömürdüklerini ve hayal kırıklığı yarattıklarını
söylememe gerek yok, ancak son hayalkırıklığı
onları tanımayanları üzdü!
Emekçi edebiyatıyla buraya yerleştirilen
TC vatandaşlarının "işgalin zaruri neticesi"
olduğunu kabul etmeyenler ayrı bir mesele...
Anlayacağınız mesele dönüp dolaşıp işgale
geliyor...
Burada işgal var mıdır, yok mudur?
Eğer işgal varsa, yani 1974 sonrası dünyanın
gözü önünde İngiliz ve ABD emperyalizminin
desteğiyle adayı bölüp adada hükümetler
kuran, devletimsi yapılar oluşturan Türkiye
şu anda işgalciyse burada yapılan herşey de
işgalin zaruri neticesindendir.
Nüfus taşınması, demografik yapının değiştirilmesi, adada yaşayanların eğitimden,
ekonomiye kadar geleneklerine adetlerine
kadar değiştirilmesi ve kendilerine uygun
bir hale getirilmesi, asimile edilmeleri bundandır...
İşgalin zaruri neticelerinden bazılarına
karşı çıkmak bazılarını da savunmak ortayolculuk sayılmaz mı?
Herşey onlara benzeyecek demediler mi?
Bakınız işte yavaş yavaş benzetiliyoruz...
Bize empoze ettikleri dünyanın enflasyondan etkilenen paralarından birisi olan Türk
Lirası'nı devrim diye zamanında önümüze
koymaları...
Dünyada üçüncü güçlü para olan Kıbrıs
Liralarını alıp iç etmeleri sanmayın ki bizim
hayrımızaydı...
Ekonomik olarak çökerttikten sonra diz
çöktürmekti hedefleri...
Bundan öncekiler de aynıydı ama onlar
işi zamana yayarak yapıyorlardı bunu...
Ve bana göre 2000 yılı casusluk komplosundan sonra meydanı dolduranların, CTP'nin
işi soğutma planlarına rağmen "General Urfa'ya" çağrıları...
Akabinde ardından yaşanan banka krizi
yeni bir strateji yapmalarına neden oldu...
Zaten 2000'li yılların başında iktidara getirilen AKP bu görevi hakkıyla yaptı!
Liberal ekonomi, serbest ticaret falan
derken insanların ellerindeki birikimlerin de
sonuna gelindi...
Pandemi işin bobastosuydu!
Fırsat bilindi bu da...
Ve büyük geminin kıçına bağlı sandal
olarak biz de bu batışı birlikte yaşamaktayız...
Herşey Ankara'dan soruluyor...
Nüfus akışı, ekonomi, sağlık, eğitim ve
de yönetim...
İşgal altında nasıl olunur, bir anlatsalar da
bilsek!

GEÇ BUNLARI ANAM
BABAM GEÇ

4 gün yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, pazar gününden itibaren çarşambaya kadar yağmur beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin
raporuna göre, bölgenin 4 – 10 tarihleri arasındaki periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst
atmosferdeki serin ve nemli, ikinci
yarısında ise sıcak ve nispeten nemli
hava kütlesinin etkisi altında kalması
bekleniyor.
Bu çerçevede cumartesi günü hava
parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri

sisli, pazar günü parçalı bulutlu,
öğle saatleri kısa süreli sağanak yağmurlu, sabah saatleri sisli, pazartesi,
salı ve çarşamba günleri ise parçalı
bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak
veya gökgürültülü sağanak yağmurlu,
diğer günler ise açık ve az bulutlu
olacak. En yüksek hava sıcaklığı
genellikle iç kesimlerde 33 - 36, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle
güney ve batı yönlerden orta kuvvette
esecek.

Halil Falyalı suikastı davası, 10 Haziran'a ertelendi
HK
Halil Falyalı şubat ayında, evinin
yakınlarında aracına düzenlenen silahlı
saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda Falyalı'nın şoförü de ölmüştü.
Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın silahlı
saldırı sonucu öldürülmesinin ardından
tutuklanan zanlılar Ömer Tunç, Musa
Çiçek ve Veysel Sare, 3 aylık tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından

bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılar, özel harekat polisinin yoğun
güvenlik önlemleri eşliğinde Girne
Kaza Mahkemesi’ne getirildi. Savcı
Ali Hidayet, Türkiye'den de birçok
emarenin ellerinde olduğunu belirterek
duruşma günü talep etti.
Yargıç Seran Bensen, davayı itham
ve duruşma yapılmak üzere 10 Haziran'a erteledi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na
bağlı Çevre Koruma Dairesi rütin
denetimlerini sürdürüyor.
Çevre Koruma Dairesi 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında sanayi
tesislerinin denetimlerini gerçekleştirdi. Daire personeli, Hava Kirliliğinin

Kontrolü Tüzüğü kapsamında sanayi
tesislerinin baca gazı emisyon ölçümlerini yaparak, ölçüm sonuçlarını
yasa çerçevesinde değerlendiriyor.
Yapılan denetimler neticesinde 1
sanayi tesisine kirliliğe karşı önlem
almamaktan dolayı 1 asgari ücret
(7.000 TL) ceza kesilmiştir.

Ünal Üstel jet hızıyla açıkladı!
Para geliyor para!
Çok para!
Büyük para!
Ne kadar büyük?
510 milyar Dolar mı?
Yoksa 510 milyar Euro?
Hayır o kadar değil!
Daha da büyük!
Tam 510 milyon TL!!!
***
Gülüyorsunuz değil mi?
Sizi gidi köftehorlar!..
Gülün gülün!
Aldınız çok büyük paranın kokusunu, keyfiniz gıcır!
Yansın mangallar!..
Dönsün guyrucuklar!
Pide arasında pastırma, hellim, domatesi
unutmayın!
Bir de Yorgo'nun zivaniyasını açtınız mı?
Toroslar o gün daha net görünür değil mi
Ers?!
***
Para geliyor para!
Çok para!
Büyük para!
510 milyon TL!
Gürül gürül piyasaya akacak diyor Ünal
Üstel!
Tabii eğer TC'nin buradaki askeri harcamalarından sıra gelirse!..
Şaka değil...
Askerin elektrik parasını bile ödemekten
kurtulabiliriz bu 510 milyon TL ile!
Yalnız o mu?
Domatesi, patatesi, soğanı tane ile almaktan
da!
O zaman benzinin litresi 50 TL'ye çıksın
isterse!
10 kiloluk bir tüpgaz 500 TL olsun!
Elektriğe yüzde 300 değil, yüzde 600 zam
yapılsın!
Hele şu 510 milyon TL piyasaya gürül
gürül akmaya başlasın...
Kim korkar hain zamlardan, yarıp yırtarak
geçen kazıklardan!
***
Çözümsüzlükmüş!
İfade özgürlüğüymüş!
İradeymiş!
Bu memleket bizimmiş!
Toplumsal varoluşmuş!
Federasyonmuş!
Ayrı devletmiş!
İlhakmış!
Geç bunları anam babam geç!
Hele başlasın gürül gürül piyasalara akmaya
510 milyon...
Da gör o zaman bir tek sorunumuz bir tek
şikâyetimiz kalır mı?!
***
İlk resmi yurtdışı ziyaretini anavatanı Türkiye'ye yaptı geleneği bozmadan!
Ve bu ilk gidişinde 510 milyonu kopardı!
"Çok para" diyor!
"Büyük para" diyor!
"Piyasalara akacak" diyor!
***
Gülüyorsunuz değil mi?
Gülün gülün!
Bir kahkaha bir kilo pirzolaya bedel!
Aldınız paranın kokusunu!
Gülmeyip de ne halt edeceksiniz?!
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Onuncu köy
GÜNÜN FIKRASI

ŞEREFSİZLER

Cenk Özdağ
Mayıs ayı enflasyonu Euro kullanan
Kıbrıs Cumhuriyetinde %9.1 olarak gerçekleşti.
Aynı dönem için, TL kullanan KKTC'de
açıklanan oran ise %6.63.
Fıkra bu kadar.

ENFLASYON
YOLSUZLUĞU

Münür Teralı
İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon
değerini %6.63 olarak açıkladı. Bu oranın,
gerçek enflasyonun çok altında olduğu ortada. Yok mu bu hırsızlıkla mücadele etmenin bir yolu? Sendikalar? Muhalefet
partileri?

İTİBAR

Alev Şensoy
Zorlu Bey'in korumaları tıpkı Buckingham Sarayı'nı koruyan askerler gibi Türk
tarihine de uygun olarak Yeniçeri kıyafeti
giymeli... Hatta Zorlu Bey meclise teşrif
edeceği sırada fonda "Ceddin Deden" mehter marşı da çalmalı. İtibar dediğin böyle
olur! Ne o alelade kıyafetler!?

KUKLALARIN İMZASI

Yüksel Ekenoğlu
Garantörlüğün TC’nin insafına kalmış
bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Gerçekten öyle olsa TC Dışişleri bakanı
bizim siyasi parti liderlerinden garantörlüğün devamını isteriz diye yazılı beyanat
alıp Anastasiadis’in önüne koymazdı.

ESKİ HABER

Feriha Altıok
"Siz iç hat olun "mu demiş adam?..
Adam sen de, ben de sandım yepisyeni
bir durum var. Biz çoktan içten uçuyorduk
zaten. Değil "BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA" demeye, kapının önüne çıkıp
tencere çalmaya bile değmez. Eski haber
çünkü.

YÜKSEK MAHKEME’NİN
YKP DAVASI

Murat Kanatlı
Mahir Bilgisayar’dan aradılar, YKP'deki
bilgisayarlardan birinin ana kartı yanmış,
ceryanlar gel git neydi olacağı...
Bu arada Yüksek Mahkeme de bizden
hala envanter sorar, hesap ister, acaba bilgisayarın önce helvasını yapıp onları da
davet mi edelim, yoksa cenazeyi mahkeme
havlusundan mı kaldıralım bilemedik...
Neysa nasıl olsa işit igimen divlette yaşarık, ceryan gider gelir aletler yanar, dert
değil, burda herşey mümkün...

BİSSİ KEDİ

İlker Özkunt
Hem Türkiye'de hem de Türkiye’nin sömürgesi Kıbrıs'ın kuzeyinde, zamlar yağmur
gibi yağıyor.
Hiçbir malı daha önce aldığın fiyata
bulup alamıyorsun. Ahali sürekli ağlıyor,
sızlıyor, söyleniyor. Ama o kadar. Hani
hem ağlarım hem giderim diyen gelinler
var ya. Onun gibidirler. Herhangi bir
Avrupa ülkesinde olsa veya Orta Amerika’da, ülkede taş üstüne taş kalmaz. Bizde
ise çıt yok. Nerede bu asil milletin cesur
evlatları. Nerede kahramanlarımız. Hepsi
bissi kedi. Yok yok ben bu kadar korkak,
bu kadar pısırık, bu kadar koyun başka bir
millet tanımadım.

MAĞUSA VE ERCAN’IN İZOLE
KALMASI TC’NİN KIBRISLI TÜRKLERE
UYGULADIĞI TECRİTTİR
Serdinç Maypa
Bu ülke kimsenin babasının malı
değildir!
Geçen günlerde Rum tarafı Başkanları
eli ile çok önemli bir teklif yaptı bizim
ülkeyi yönettiğini sananlara ama sanki
da hiç önemli değil-miş gibi hiç
konuşulmadı!
Maraş’a karşılık Ercan ve Mağusa
limanının uluslararası uçuşlara ve
uluslararası gemilerin gelmesine açılma
teklifi dibe vurmuş, git gide fakirleşen
gençleri göç eden bu ülkede sanki da
hiç bir önemi olmayan bir konuymuş
gibi Ersin Tatar kimseye söylemeden
içeriğini parti liderlerini yani halkın her
kesimine temsil edenlere bunu anlatmadan elinin tersi ile itip bu teklifi geri
çevirmesi kabul edilebilir bir şey değildir!
Hele ki şu anki halk desteği %30’un
bile altına düşen Ersin Tatar’ın bu
öneriyi kimselere halka açıklamadan
reddetmesi tamamen bu halkı yok saymaktan başka bir şey değildir!
Oysa ki geçmişte bu gibi olaylar
muhalefet liderleri çağrılarak Mecliste
özel oturum yaparak veya Saray’da
toplantı yapılarak anlatılır konu tartışılır
konuşulurdu!
Gel gelelim iplerini tamamen
Türkiye’ye kaptıran halkı yerle bir olamaya yüz tutmuş kendine oy verenler
bin pişman olmuş ve oyu %30’un altına
Ersin Tatar bu ülkenin ekonomisini
ayağa kaldıracak, gelecekte bu ülkenin
ayaklarını üstünde durmasını sağlayacak
böylesi bir teklifi kimseler anlatmadan,
açıklamadan tartışılmasına bile müsaade

etmeden halktan adeta gizleyerek direk
reddetmesi, muhalefet ise bu kadar
önemli bir konu ortada dururken Meclis
başkanının korumalarını konuşmayı tercih edip bu konuya değinme zahmetine
girmeyip esas gündemin değiştirilmesine
destek vermesi anlaşılır bir durum
değildir!
Buradan sesleniyorum!
Bu teklifi halka açıklayın, konuşulsun
Ersin bey, açıklayın ki ne kadar hayati
öneme sahip olduğunu halk görsün
korkmayın bu kadar konuşulup tartışılıp
anlaşılmasına izin verin hatta referanduma götürün halk karar versin bakalım
ne oluyor, hodri meydan!
Sizin ve düşüncelerimizin bu halkın
geleceği ile oynamasına biat edeceksiniz
diye böylesi bu halkın geleceğini ilgilendiren hayati bir konuda tüm kuzey
Kıbrıs adına karar vermeniz kabul edilemez hele de oyunuz şu an %30’un
altına düşmüşken!
Tufan Erhürman’a da burdan sesleniyorum!
Meclis başkanının korumaları konusu
ana gündemimize değildir. ANA gündemimize dönün ve bu konuların baskı
yaparak gündeme getirip konuşulmasını
sağlayın, bırakın boş boş işlerle
uğraşmayı ne oldu siz konuşunca Meclis
başkanı Zorlu Töre korumalardan vaz
mı geçti?
Tam tersi şimdi de yasak olmasına
rağmen çakar lamba taktı arabasına!
Artık kendinize gelin gerçek gündem
Kıbrıs Rum kesiminin hayati öneme
sahip teklifleridir!

KESİN MEMUR MAAŞLARINI!
Mahmut Anayasa
Endişeye gerek yok, ne zaman kamu
maaşlarına dokunacaklar, o zaman yer
yerinden oynayacak…
Tarihinde sadece para için Meclis
basan tek ülkeyiz…
Neydi o meşhur laf…???
-Bulacan ödeycen guzzum!
***
Teklif:
“Ercan uluslararası uçuşlara açılsın”…

Londra-Münih-Viyana-Roma
İstek:
“Ercan Türkiye’nin iç hatlarına dahil
edilsin”…
İstanbul-Antalya-Urfa-Hatay
***
Zorlu Reyizin Meclisteki kürsüsüne
de çakarlı “Ampül” takılacak mı…???
Peki mezarlığa gittiğinde durum ne
olacak…??? Camiye çakarlı lamba takmak caiz mi…???

Fatma Kişmir
Pazar ayininin sonunda rahip haftalık vaazını
şöyle bitirdi,
"Demek ki, Tanrı adına ne yapmamız lazım?
Düşmanlarımızı affetmemiz lazım. Şimdi, bu
sohbetimizden sonra, aranızdan kaçı düşmanlarını affetti?”
Cemaatin yarıdan fazlası elini kaldırdı.
Rahip sorusunu yineledi...
Bu kez hepsinin elleri havadaydı, önlerindeki
yaşlı teyze hariç...
Rahip sordu,
"Bayan Neely? Hayırdır? Düşmanlarınızı affetmek size bu kadar mı zor geliyor?”
"Düşmanım yok ki!” dedi Bayan Neely, o
titrek ve son derece şeker haliyle!..
Cemaatten uğultular, şaşkınlık nidaları yükseldi, rahip devam etti.
"Oooo! Bu gerçekten inanılmaz güzel bir
şey! Kaç yaşındasınız Bayan Neely?”
“108!”
Cemaat ayağa kalkıp gözyaşları içinde alkışlamaya başladı...
"Bayan Neely, lütfen, şöyle yanıma gelir
misiniz? Yavaş yavaş. Aman dikkat... Hah!
Tamammmmm. Lütfen buradan cemaatimize
bu işin sırrını söyler misiniz? Nasıl oluyor da
insanın 108 yıl gibi uzun bir ömür zarfında hiç
düşmanı olmuyor?..”
Yaşlı kadın, küçük ve titrek adımlarla rahibe
sırtını dönüp, cemaate baktı...
"Hepsi öldü şerefsizlerin...

İŞGALCİSİNDEN DAHA
DEMOKRATİK SÖMÜRGE
MASALI

Salih Olgun Mehmet
Daha düne kadar;
"CTP, DP, HP, TDP koalisyon hükümetinin
başarılarından" ve " Adanın kuzeyinde kimi
zaman şikayet etsek de... Yargı bağımsızlığından
basın özgürlüğüne, örgütlenme hakkından siyasi
demokrasiye... Türkiye’den kat be kat ilerideyiz.
Kıyası olmaz hani... Geceyle gündüz gibi...
Diyorum ki...
“Ekonomik Paket” alırken... Biz de “Demokrasi Paketi” versek... Ödeşsek böylece!"
diyenler;
Bugün;
“Adanın kuzeyini biz yönetiyoruz, seçtiğimiz
insanlar yönetiyor” diyen, buna samimiyetle
inanan tek bir kişiye rastlamadım." diyorlarsa
özeleştiri mi yapıyorlar!
Yoksa CTP, TDP hükümet görevinden alınınca
bozuk saat gibi 12 saatte bir kez doğru mu
gösteriyorlar!
Küçük burjuva liberaller radikal söylemleriyle
sömürgeciliğe karşı çıkmıyorlar!
Sömürge Yönetimine sitemleriyle halkı aldatarak yeniden onun örtüsü olan makamlarda
olmaya çalışıyorlar.
Bu nedenle de;
Ayıptır" diyor Soyer,"
Sen Türkiye’yi böyle bir duruma getiremezsin".

HANÇER

Cemal Yıldırım
Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemleri
çerçevesinde, Ercan Hava Alanının uluslararası
uçuşlara açılması gerçekleşecekken,
yıllardır şikayet edilen ambargolar son bulacakken,
Ersin beyin, elinin tersi ile bu önerileri itip,
Ercan’ın da bu arada Üst-El hükümetinin
basiretsiz iktidarı sebebi ile,
Türkiye’nin iç hatlarına doğru yol alması,
düpedüz bu toplumun geleceğine saplanan
bir hançerdir. Tarih bunu unutmayacak, belgeseller bunu her zaman konu edecektir,
Sözün bittiği, aklın stop ettiği yerdeyiz...
"Hatay Adana Diyarbakır yolcusu kalmasııınnn"

04 Haziran 2022 Cumartesi_Layout 1 03.06.2022 23:14 Page 6

ÇÜRÜTTÜNÜZ DİLİMİZİ
DİLİNİZLE
Siz yazma diyorsunuz ben yazma anlıyorum. En
son ne zaman yazma taktığım aklımda yok ama ne
zaman takmayı bıraktığımı çok net hatırlıyorum.
Büyümüştüm. Yaşım küçüktü ama düşüncelerim çok
büyümüştü, zaten hep bu yüzdendir ki kendimi
zaman zaman taşıyamıyorum. Bir duvar bulup ona
yaslanıyorum böyle zamanlarda sonra o duvar da taşıyamıyor beni çatlıyor ve üzerime yıkılıyor hiç
uyarmadan. Güvenlik şartları yerine getirilmediği
için ölen işçilerden oluyorum. İşçi karıncalar cesedimi
taşıyor tek sıra halinde dizilmiş. Bedenim düzenli
ilerlemeyi o güne kadar öğrenmiyor. Yukarıdan değil
yandan izliyorum bedenimi. Bedenimin yarısı bu
yüzden yok tıpkı ada’m gibi.
Yarım yamalak düşler kuruyorum gece oldu mu,
başka bir gün doğumu adada yok. Her an gece.
Gece gözlü insanlarız bu yüzden. Gece sözlü. Gece
saçlı değiliz ama bembeyaz saçlarımız. Ne genciz
ne çocuk. Hepimiz birer yaşlı. O kadar yaşlanmışız
ki buruşuk memelerimiz emziremiyor yeni doğmuş
çocukları, o kadar umutsuzuz işte. Umut zaten artık
adada yok. Hepsini birer birer sildiler gözlerimizden
sözleri ile ve eylemleri ile. Bizim ise tek işe yarar
eylemimiz yok. Eğlencemiz ise çok. Delirmemek
için kendimizi kendimizle eğlendiriyoruz. Sonra
adanın delisi oluyoruz kök salıyoruz inadına bırakamıyoruz.
Ahmet Telli geliyor aklıma, su çürüdü kitabıyla:
“Zamanı yiyip bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş
çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerden ve
karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan
kırbaç gibi… Acı duvarını aşan bu sesler, madeni
bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu

Şaiir Gözüyle
Tüge Dağaşan

artık. Sesim yoktu. Karanlığın karnında yitirdim
sesimi. Kör bir kuyuda unutulan Yusuf’tum belki.
Ama durmadan soruyorlardı. Tanrılar bilmiyordu
sordukları şeyleri. Peygamberler büsbütün hain çıkmıştı. Ama yine de soruyorlardı, soruyorlar, soruyorlar… Adımdan gayrısını bilmiyorum.”
Eylemsiz bir şekilde köşemizde ölürken renk renk
yazmalar takılmazmış her yerde bunu da her yere
girince öğreniyoruz. Biri çıkıyor yazmalar takmış
insanlara küfrediyor. Biri çıkıyor halkına sürtük
diyor, diğeri karısına, daha diğeri kızına bu yüzden
sürtünme kuvveti ortaya çıkıyor. İyi olan ne varsa
sürülüp yakılıyor. Dillerdeki sanmayın ki dil sürçmesi.
İçindeki alevleri dışa vuruyor amacı yakmak yok etmek. Ediyor. Başarıyor. Daha önce hiç bu kadar
yanmıyor insan. Daha önce hiç bu kadar derisiz,
etsiz, hatta kemiksiz kalmıyor. Bu yüzden de yok
olan kimse kimsece tanınmıyor.
İnançları bırakıyor insan bir kenara. İnandığı ne
varsa bırakıyor. Tanrılar yeniden ve yeniden diriltilirken
insanlarca kimse artık tanrılara inanmıyor. Yazmasını
çıkarıp taştan bir beton parçasına bağlıyor ada. Yazgısını yazmak içinse artık dilinde yok bir mana.
Ahmet Telli dolanıyor dilime bu sırada:
“İki şeyi bilmek istiyorum(belki aynı şeyi iki kere
bilmek istiyorumdur.) Duvarların rengi neydi? Derimin
rengi neydi? Dokunuyorum duvarlara; parmak uçlarımla, avuçlarımla, dilimle dokunuyorum. Duvarların
bir rengi olmalı.
Ama hiçbir duvarcının, hiçbir ressamın bu rengi
bildiğini sanmam. Adı yoktu bu rengin, kimyası
yoktu. Belki renksizliğin rengiydi bu. Çürüyen bir
bedenin kokusuydu duvarların rengi… Adımdan
gayrısını bilmiyorum.”

Ahmet Şık: Neden her uyuşturucu
tacirinin devlet erkanı ile fotoğrafı var?
Tutuklanan Metro Turizm'in sahibi
Galip Öztürk'ün Erdoğan ve Berat
Albayrak ile olan fotoğrafını
paylaşan Şık, 'Neden her uyuşturucu
tacirinin devlet erkanı ile fotoğrafı
var?' dedi.
Gerçek
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gürcistan’da gözaltına
alındıktan sonra tutuklanan Metro Turizm’in
sahibi Galip Öztürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Başkanı
Berat Albayrak’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Metro Turizm’in sahibi Galip
Öztürk, hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından kaçtığı Gürcistan’ın başkenti
Batum şehrinde önceki gün tutuklanmıştı.
Soruşturmayı yürüten savcılığın belgelerinde, “Galip Öztürk’ün dairesinde 5 saat
süren operasyon ve arama sonucunda 7 kilo
215 gram kokain ele geçirildi” ifadeleri yer
almıştı.

GÜNLÜK
AKEL: ‘‘Türkiye Kıbrıs’ta
işgalciyken Ukrayna Savaşı’nda
arabulucu rol oynayamaz!’’

Avrupa Parlamentosu Sol Fraksiyonu Salı günü (31.05) ‘Türkiye:
Tünelin ucunda ışık var mı?’ başlıklı bir konferans düzenledi.
Konferansta AKEL vekili Giorgos Georgiou da konuştu. ArtıGerçek’ten Ayşegül KARAKÜLHANCI’nın bildirdiğine göre, sözlerine
“Hiç Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde tünelin ucunda ışık göründü
mü bilmiyorum” diyerek başlayan Georgiou, “ancak Avrupa Komisyonu Türkiye’yi tarihin olumlu yönüne yerleştirmek istiyor”
dedi… AKEL üyesi ve uluslararası hukuk uzmanı Kalopsidoutou
Stavri ise, “savaşın patlamasından sonra adeta soğuk savaş dönemindeki resme benzer bir resim ortaya çıktı. Türkiye bir taraftan
savaş inşa eden bir ülke konumundayken, diğer taraftan Kıbrıs’ta
işgalciyken, Kıbrıs toplumunun haklarını ihlal ediyorken Ukrayna
savaşında arabulucu rol üstelenemez” dedi… AKEL olarak Kıbrıs
sorununun dünya kamuoyunun yeniden gündemine gelmesi gerektiğini düşünüyoruz, “tam da bu noktada doğal gaz arayışı ve
ihtiyacı Türkiye’nin Kıbrıs sorununu çözmek zorunda bırakabilir.
Bunu kullanmamız gerekiyor” diyen Stavri, müzakerelerde Kıbrıs
Türk toplumuna söz hakkı tanınmalı dedi… "Demokratik güçlerin
güçlenmesini istiyorsak solun burada önemli bir rol oynadığının
altını çizmek gerekiyor" diyen Stavri, askeri teçhizatların satışında
muazzam bir artış olduğuna dikkat çekerek sözlerini, “bunlara
karşı durulmadığı takdirde başka savaşlar olacak bu savaşlar
başka ekonomik sorunlar yaratacak. Her uluslararası hukuka aykırı
müdahale bu sorunu büyütüyor” şeklinde bitirdi.
SÜRTÜK
Tayyip Erdoğan partisinin
grup toplantısında Gezi
protestocularına “sürtük”
dedi. Koskoca
cumhurbaşkanına bu
kelimeyi kullanmak
yakışmazmış diye
söylenmeye başladılar.
Tayyip Erdoğan’ın ağzına
çok yakışan bir sözdür bu.
Saçmalamayın!
*
HADE BE ORDAN
UBP Milletvekili Özdemir
Berova “Zam furyası
içinde hepimizin canı
yanıyor” dedi. Sana noldu
da canın yanar? Dalga da
geçer vordo!
*
İHRAÇ
HP Başkanı Kudret
Özersay, Ayşegül Baybars
ve Jale Rogers’ın
vekillikten istifa
etmeyeceklerini
açıklaması üzerine onları
partiden ihraç
edilebileceklerini söyledi.
Onların da çok umurunda!
*
İÇELİM
Tayyip Erdoğan “Aç, sefil
geziyor ama rakıyı
almaktan, birayı almaktan
geri durmuyor” dedi.
Yapacak bir şey yok,
içelim!
*
SIĞINILACAK LİMAN
Mustafa Akıncı Türkiye’nin
Kıbrıslıtürklerin sığınacağı
tek liman olduğu
konusunda fikrini
değiştirmemiş. Türkiye’ye
gitmeye kalksa sınırdışı
edilecek ama hala daha
sığınmaktan söz eder.

“Tırnak”...
"Polis teşkilatının 500 eksiklikle
çalıştığı bu zor dönemde siz kişisel
ihtiyaçlarınız için hem de prestij adı
altında onları yanınızda her türlü
özel işinizi yaptırarak çalıştırmaya
devam edersiniz bundan böyle bu
ülke insanının sizden hiçbir
beklentisi olamaz…
Şu anda yaptığınız devletin
cebinden çalmaktan başka bir şey
değildir!
Polis sizin prestijinizi korumak için
teşkilatta istihdam edilmemiştir…
Gerçekten prestij sahibi olmak için
bu ülke ve insanı için tek bir tane
yararlı icraat yapın, sonra isterseniz
tuvalete giderken bile korumalar
sizinle olsun!"
Levent ÖZADAM
(Toplum Postası)
"TL’nin ortaya çıkardığı yıkımın,
daha doğrusu bu ekonomik
politikayla bu yıkımı yaratanların
karşısında KKTC cephesinde pek
birşey yapılamayacağını da
görmek gerekiyor.
Üretim yapılabiliyor mu? Hayır,
çünkü herşey Türkiye’den alınıyor,
karşılığında yüklüce paralar
ödeniyor.
Birazcık üretim de olsa
satılabiliyor mu? Hayır, çünkü
politikalarımız bizi yalnızlığa
mahkum etti.
Zaten tanınmıyoruz.
Teklifler var, görüşüyor muyuz?
Hayır, çünkü niyetimiz çözüm
bulmak değil."
Tayfun ÇAĞRA
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı
Tufan Erhürman

Yetiş Tufan!.. AKEL kadın
örgütü POGO Genel
Sekreteri Koukouma
Türkiye’ye işgalci dedi,
susturdun… Şimdi de
AKEL üyesi uluslararası
hukukçu Kalopsidoutou
Stavri “Türkiye bir taraftan
savaş inşa eden bir ülke
konumundayken, diğer
taraftan Kıbrıs’ta işgalciyken,
Kıbrıs toplumunun haklarını ihlal
ediyorken Ukrayna savaşında arabulucu rol
üstelenemez” dedi Brüksel’de… Bir AKEL’ci daha
Türkiye’ye işgalci dedi… Koş Tufan! Onu da sustur…
Söyle Tufan, ‘‘hukukçuyum ben Türkiye işgalci değil’’ de,
uluslararası hukukçu Stavri’ye… Döv onu Tufan!
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BRÜKSEL'DE "TÜRKÇE,
AB’NİN RESMİ DİLİ
OLMALI" EYLEMİ

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

İŞGALCİ İLE MÜCADELE
DEĞİL, KIBRISLILARIN
BİRBİRİ İLE POGO DANSI

‘Pogo dansı’nın adını hiç duydunuz mu?
Nasıl duymazsınız, pogo Kıbrıslıların
milli dansıdır!
Punk rock müzik ile yapılan bir ‘tepişme’dir pogo…
Şimdi diyeceksiniz, bir tane
punk rock müzik grubu yokken nasıl oluyor da bu
‘POGO’ Kıbrıs folkloru oluyor?
Anlatayım…
Pogo dansı insanın olduğu
yerde sekmesiyle başlar. Sonra
en yakınındaki insana çarpar.
Biri size çarptığında ne yaparsınız? Karşılık verirsiniz!
Konserin ortasında iki kişi birbirlerine
kavga eder gibi vurmaya başlar gövdeleriyle.
Bunu gören başka bir-iki kişi daha bu ikilinin
çarpışmasına katılır. Oldular mı dört-beş
kişi? Nasıl der ya Osmanlı, ‘gâvura vurur
gibi’… Aha öyle!
TL’nin enflasyonu gibi çarpılarak çoğalır
pogocular…
Müziğin ritmiyle birbirine çarpan, çarptıkça
daha çok şevke gelen ve daha çok insanın
katıldığı, konser meydanındaki herkesi içine
çeken, şiddet arttıkça zevkin arttığı, daha
çok insan birbirine vurdukça ağrıların şiddetlendiği ve kontrolden çıktığı, bir süre
sonra da içinden çıkılamayan bir şiddet sarmalına dönüşen bir ‘dövüş’tür pogo dansı!
Pogo yaparken organlarınız yer değiştirir.
Dövülmüş terbiye edilmiş ‘et’e dönersiniz…
Kıbrıslıların birbirleri ile ‘siyasi’ kavgasına
benzemiyor mu pogo?
Bu sebepten çok terbiyelidir Kıbrıslılar.
Birbirlerini ‘pogo dansı’ yaparak ezim ezim
ettikleri için, dış düşmanlara karşı takatleri
yoktur, çok terbiyelidirler…
Kıbrıslılar birbirlerini ezdikleri için işgalcilere uhulet ve suhuletle yaklaşırlar…
Nerden geldi bu pogo dansı aklıma derseniz; tahmin ettiğiniz gibi Kıbrıs’ın en
büyük kadın örgütü POGO Kadın Hareketi
temsilcisine CTP lideri Tufan Erhürman’ın
yaptığı terbiyesizlikten…
Bay Erhürman, savaş ve işgal mağduru
Rum kadınların temsilcisi POGO Kadın
Hareketi Genel Sekreteri Skevi Koukouma’ya omuz atıp pogo dansını başlattı…
Skevi Koukouma herhalde pogo dansı
bilmiyordu. Kendisine omuz atılınca karşılığında omuz atması gerekiyordu, ama yediği
omuzla neye uğradığını şaşırdı…
Kıbrıslılar birbirlerine omuz atarak pogo
dansı yapmaktan işgalci ile mücadele edemiyorlar…
AKEL’in kadın örgütü POGO Genel Sekreteri Koukouma ‘‘işgal altındaki bölge’’
deyince, işgalcinin Cumhurbaşkanı’na, Dışişleri Bakanı’na, Sömürge Bakanı’na, Generallerine kollarını açarak ‘gel be bura
öpecem seni’ diyen Erhürman, savaşın ve
işgalin mağduru Rum kadınlara ‘‘Kıbrıs’ta
işgal yoktur’’ diye saldırdı.
İşte biz buna pogo dansı diyoruz!
Pogo dansı yapanlar birbirlerini ezmekten
terbiyeli olur, Tufan Erhürman gibi…
Savaş mağduru insanlara karşı ‘pogo’ acımasızlığıyla vurur, savaşın generallerinin
karşısında ise önünü ilikler…
Bir Rum kadına böyle bir terbiyesizliği
bir UBP’li yapmış olsaydı, günlerce konuşulacaktı. Sözde ‘barışçı’ bir ‘lider’ yapınca
tencerenin dibini gapteliyle hemen ovdunuz.
Savaş ve işgal mağduru Rum kadınların
temsilcisi POGO Kadın Hareketi’ne CTP
liderinin yaptığı bu terbiyesizlik bazı gerçekleri konuşmamız için bahanedir…
Gelin dans edelim!
İlk omuzu, en masumunuz atsın…

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 6,63.
Yıllık enflasyon yüzde 98.12
Mayısın zam şampiyonu yüzde 266
ile karpuz
İstatistik Kurumu, mayıs ayı Tüketici
Fiyatları Endeksini açıkladı. Mayıs ayı
enflasyonu yüzde 6.63. olarak belirlendi.
Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre, mayıs
ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde
6.63 arttı. 5 aylık fiyat artışı yüzde 43.10’a
ulaşırken, yıllık enflasyon da yüzde yüze
yaklaşarak 98.12 oldu.
İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs
ayında, en çok fiyatı artan ilk 3 mal;
yüzde 266,31 ile karpuz, yüzde 62.36 ile
lens bakım ilaçları ve yüzde 54.44 ile
yurt dışı turlar oldu. En çok fiyati düşen
ilk üç mal da; yüzde 70.71 salatalık,
yüzde 63.57 çarliston biber ve yüzde
57.18 ile dolmalık biber olarak sıralandı.
Ana harcama grupları itibariyle bir

önceki aya göre en yüksek artış $.26 ile
Lokanta ve Oteller ana grubunda
gerçekleşti.
Eğlence ve Kültür ana grubunda , Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri
ana grubunda %9.77, Giyim ve Ayakkabı
ana grubunda %8.95, Gıda ve Alkolsüz
İçecekler ana grubunda %6.50, Ulaştırma
ana grubunda %3.48, Sağlık ana grubunda
%3.16, Alkollü İçecekler ve Tütün ana
grubunda %1.93, Çeşitli Mal ve Hizmetler
ana grubunda %1.71, Haberleşme ana
grubunda %0.93 ve Eğitim ana grubunda
%0.66 artış, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve
Diğer Yakıtlar ana grubunda %3.03 azalış
görüldü.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan
495 maddenin ortalama fiyatlarında artış,83
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş
gerçekleşti.

Kıbrıs İki Dillilik Derneği, adanın iki resmi
dilinden biri olan Türkçe’nin AB’nin resmi
dili olması yönünde adım atılması için
Avrupa Parlamentosu önünde eylem
yaptı.
AP üyesi Niyazi Kızılyürek’in 2019 yılında
başlattığı "Türkçe AB Dili olmalıdır"
kampanyasına destek verilen eylemde
"Türkçe benim ikinci dilim", "Yunanca
benim ikinci dilim" pankartları açıldı.
Kızılyürek’in ofisinden yapılan
açıklamaya göre, eyleme, Kızılyürek’in
desteğiyle 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri
arasında düzenlediği Avrupa
Parlamentosu ziyaretine katılan farklı sivil
toplum örgütlerinde aktif rol alan Kıbrıslı
Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerden oluştu
44 kişilik heyet de destek verdi.
Heyet, gezi sırasında Avrupa
Parlamentosu ile ilgili ayrıntılı bilgi
aldıktan sonra parlamentoda Kızılyürek
ve çeşitli AP yetkilileriyle görüştü ve AP
Genel Kurul salonunu ziyaret etti
-Kızılyürek
Niyazi Kızılyürek, heyete verdiği akşam
yemeğinde Adada yaşayan toplumların iki
dilli eğitim görmesinin önemli olduğunu
ve bunun için her türlü katkıyı koymaya
devam edeceğinin altını çizdi.
Kızılyürek, “Hep birlikte yapılacak daha
çok işimiz var, umudumuzu
kaybetmeden, herkesi yurdumuzu
birleştirmek adına mücadele etmeye
davet ediyorum” dedi.

DAÜ KLİNİK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl
Küçük Tıp Fakültesi’nde, öğrencilerin
birinci sınıftan itibaren hasta bakarak
pratik yapabileceği, aynı zamanda
araştırmaların yapılacağı Klinik Uygulama
ve Araştırma Merkezi törenle açıldı.
Merkez’in açılışını Sağlık Bakanı İzlem
Gürçağ Altuğra gerçekleştirdi.
Merkez’de öğrencilerin hasta bakarak
pratik kazanması yanında, kanser
danışmanlığı, aşılama ve otizmle ilgili
tarama çalışmaları da yapılacak.
-Altuğra
Bakan Altuğra açılış töreninde yaptığı
konuşmada, tıp eğitiminde teknoloji ve
uygulamaların önemine dikkat çekerek,
öğrenciler için Klinik Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nin önemli bir artı
olduğunu söyledi.
Altuğra, daha önce hastanede gözlem
yapan öğrencilerin artık kendi
fakültelerinde bunu gerçekleştirecek
olmalarının kendisini mutlu ettiğini ifade
etti.

Bir işletme daha kepenk kapattı
Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz
yaşamı zorlaştırdığı gibi esnafın da
işletmeye kilit vurmasına sebep oluyor.
Her gün yaşanan zamlar alım gücünü
düşürürken işletmeler ayakta durabilmek
için mücadele diyor. Temel giderler, elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve daha çok şeye
her gün yapılan zamlardan dolayı özellikle
küçük esnaf işletmecileri kepenk vurmaya
başladı.
Başkentte mütevazi bir işletme daha
dün müşterilerine kapatmak zorunda
kaldığının mesajını duyurdu.
Mammacık isimli işletme işte şu mesaj

ile müşterilerine veda etti
“Nasıl başlasam bilemedim, 8 Kasım
2021’de Çok severek müthiş heyecan ve
enerji ile hizmete başladık ve çok şükür
başladığımız günden beri desteğini eksik
etmeyen birçok insan oldu. Ama o günden
bugüne kadar hergün piyasada değişiklikler
oldu.Çok şükürde çalışıyoruz Da! Çalışsak
bile günün sonunda yükselişleri malesef
yakalayamıyoruz.Onun için üzülerek
söylüyorum bugün Son günümüz ve Aile
işletmemizi Kapatıyoruz.Bugüne kadar
desteklerini eksik etmeyen ve emeği geçen
herkese çok çok teşekkür ederiz”.

Deniz: Protokoldeki maddeler hayata geçirilmeli
Kıbrıs Postası'na konuşan Ticaret
Odası Başkanı Turgay Deniz,
Türkiye ile imzalanan mali
protokoldeki maddelerin hayata
geçmesinin önemine vurgu
yaptı…
Türkiye ile imzalanan mali protokol değerlendirilmeye devam ediyor… Ticaret
Odası, protokolün hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, protokoldeki maddelerin
önemli olduğunu, bunun varoluşsal olduğunu, iddialı bir şekilde “hayata geçirilmezse yok olacağız” sözleri ile dile getirdi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2022 yılı
İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması konusunda Kıbrıs Postası’nın sorularını yanıtladı.
“Protokolün bizim oda olarak hazırladığımız önerilerle ekonomi ve mali anlamda
uyumlu olduğunu görebiliyoruz… Lafta
kalmamalı, hayata geçirilmeli… Tartışılan
diğer konular da gerekirse tartışmaya
devam edilmeli...” diye konuştu.
Turgay Deniz, protokolde yüzden fazla
eylem maddesi olduğunu da hatırlatarak
“lafta kalmamalı, 'yaparız-ederiz' denerek
geçiştirilmemeli, gerçekleşmeli…” şeklinde
vurguladı.

GİGEM, PAZAR GÜNÜ
NİLOYA SÜPRİZ YUMURTA
MÜZİKALİ VE PANAYIR
DÜZENLİYOR

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren Girne Gençlik
Gelişim Merkezi (GİGEM), 5 Haziran Pazar
günü 15.00-20.00 saatleri arasında Niloya
Süpriz Yumurta Müzikali ve beraberinde
eğlenceli bir panayır düzenliyor.
Verilen bilgiye göre, Niloya Sürpriz
Yumurta Müzikali’nin 16.00 ve 18.00
saatlerinde iki gösterim halinde sahne
alacağı etkinlikte, panayır alanında
yiyecek içecek stantları, oyun alanları ve
çeşitli aktiviteler yer alacak.

GÜNEYDE MAYIS'TA
ENFLASYON YÜZDE 9,1
ARTTI

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi, Mayıs ayı
enflasyonunun yüzde 9,1 oranında
arttığını açıkladı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre Daire
tarafından dün yapılan açıklamada, Mayıs
2021’e göre Mayıs 2022’de en büyük fiyat
değişimi yüzde 40,9 ile elektrik, yüzde 37
ile petrol ürünleri ve yüzde 10,9 ile tarım
ürünleri kategorilerinde kaydedildi.
Sözü edilen dönem içerisinde gıda ve
alkollü içkilerdeki fiyat artışı yüzde 8,58,
konfeksiyonda yüzde 3,23 konut, elektrik,
su, akaryakıtta yüzde 22,32 mobilya, ev
gereçleri ve temizlik ürünlerinde yüzde
6,41 sağlıkta yüzde 0,62 ulaşımda yüzde
20, iletişimde yüzde 0,42, kültür ve
eğlencede yüzde 3,51 eğitimde yüzde
0,56 diğer ürün ve hizmetlerde ise yüzde
1,89 oldu. Fileleftheros haberi “Nefes
Kesici Pahalılık Maaşları Tıraşlıyor…
Ürün Fiyatlarının her Ay Yeniden
Fiyatlandırılması ile Mayıs Enflasyonu
Yüzde 9,1’e Ulaştı” başlık ve spotlarıyla
aktardı.
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Sunat Atun:

Emeklilerin ikramiye ve maaşlarından kesinti yok
“Bakanlık olarak hayat
pahalılığının maaşlara
yansıtılması için elimizdeki
kaynak ve imkanların en iyi
şekilde kullanılmasına yönelik
çalışma yapıyoruz”

Sosyal Medya

kara ziyareti dönüşünde açıkladığı üzere
devlet çalışanları ile emeklilerin maaşlarından, ikramiyelerinden kesinti yapılması
veya hayat pahalılığının ödenmemesi gibi
bir durum söz konusu değildir. Bakanlığımız 6 ayın sonunda ulaşılacak hayat
pahalılığının Temmuz ayında maaşlara
yansıtılması için elimizdeki kaynak ve
imkânların en iyi şekilde kullanılması konusunda çalışma içerisindedir.
Hedefimiz Kıbrıs Türk Halkı’nın hayat
pahalılığı ve döviz kurlarındaki yükselişin
etkilerini mümkün olan en kısa sürede
gidermek, halkımızın gelir seviyesini
yukarı çıkarmak, yaşam kalitesini yükseltmektir. Bunun için yapılması gereken
ise devlet gelirlerini reformcu bir yaklaşımla artırmak, devleti etkin ve üretken
yapmak, devlet giderlerini çağdaş düzenlemelerle azamiye indirmektir. Ülke olarak
bunun için kaynağımız ve insan potansiyelimiz vardır. Yeter ki ben değil biz demesini bilelim, doğrudan yana olanlara
destek verelim.
Devletin bütçesinin enflasyon nedeniyle
yeninden ele alınması zorunluluğu olduğunu daha önce ifade etmiştim. Maliye
Bakanlığı olarak enflasyon nedeniyle ek
bütçe hazırlanması yoluna gittik ve söz
konusu bütçe ile ilgili çalışmamızı Pazartesi
günü Bakanlar Kurulu’na sunulacak duruma geldik.
Maliye Bakanlığı olarak ayrıca Kıbrıs
Türk Halkı’nın elektriksiz kalmaması,
KIB-TEK’in sıkıntılarının giderilmesi ve
elektrik enerjisi soruna köklü çözüm bulunması için yoğun çalışma içine girdik.
KIB-TEK yönetimi yenilendi. İnanıyoruz
ki tüm KIB-TEK çalışanları ile Bakanlığımız ele ele vererek mevcut sorunları
belirli bir süre sonra gerinde bırakacağız.
Unutulmamalıdır ki KIB-TEK Kıbrıs Türk
Halkı’nın malıdır; devlete aittir. Her hangi
bir zümrenin veya bir örgütün çıkarlarının
çok ötesinde devletin milletin malı ve çıkarları söz konusu ise ona göre adım atılır.

Elektrik enerjisi konusunda köklü çözüm
tüm dünyada atılan adımlara paralel adımlar atarak sadece KKTC’nin değil tüm
Kıbrıs’ın Türkiye ile elektrik enerjisinde
enterkonnekte bir sistem içine girmesidir.
Bu bize solar enerjiden bugüne kıyasla
hayal dahi edilemeyecek oranda yararlanmayı, yeşil enerjinden yararlanmayı
getireceği gibi enerji sorunumuzu kökten
halletmeyi sağlayacaktır. Böylesi bir adım
için Türkiye’nin bizden tek beklediği reformist davranmamız ve gereken adımları
atmamızdır.
Bu arada tabii ki elektrik enerjisi ihtiyacımızın giderilmesi için kısa vadede
yapılması gerekenler üzerinde de önemle
duruyoruz. Bilindiği üzere Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük
Bayramı törenleri için ülkemize geldiği
zaman iki mobil santralin ülkemize gönderileceğini söylemişti. Anavatan her zaman olduğu gibi sözünde durdu ve geçtiğimiz kasım ayında Türkiye Enerji Bakanı
Sayın Fatih Dönmez’le yaptığımız görüşmede 2 mobil santralin KKTC’ye gönderilmek üzere hazırlandığı bizlere teyit
edildi. Hep büyük anlayış ve destek gördüğümüz Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay da, Başbakanımız
Sayın Ünal Üstel’le Ankara’da düzenlediği
son basın toplantısında 25 megavat gücündeki 2 mobil santralin önümüzdeki
günlerde ülkemize teslim edileceğini bir
kez daha ifade etti.
Şimdi bizler gerekli temasları yapacak
ve bu santralleri en kısa zamanda KIBTEK’e külfet yaratmayacak şekilde sistemimize entegre etmeye, sıkıntılarımızı
azaltmaya çalışacağız. Bu arada şunu da
vurgulamalıyım ki, Türkiye’nin göndereceği iki mobil santralin çevre dostu olmadığı ile ilgili iddialar doğru değildir.
Tam tersine motorin ve doğal gazla çalışma
özelliği bulunan bu santraller şu anda
devrede olan tüm ünitelerden daha çevrecidir.”

RÜZGAR NERDEN ESERSE!

Bumin Bezmen

Sözde solcu, sözde muhalefet, eskilerin deyimiyle rüzgar nerden eserse
siyasetini o kadar benimsemiş ,o kadar inanmış ki, söylediklerini,
yazdıklarını sıralasan
zik zag yaptığı yol,
Limnidi'den Karpaz'a
gider!
İki yıl önceydi sanırım, yine Türkiye ile bir protokol anlaşması imzalanmıştı, hiç unutmam
para geliyor şunu yapacağız, bunu
yapacağız diye sözde hükümette bulunan UBP yöneticilerine, CTP yönetimi, başta Tufan bey su sözlerle
cevap veriyorlardı.
''Başta UBP olduğu için gelmiyor

Mehmet Birinci

MALİ PROTOKOL MU
KIBRIS'IN KUZEYİNİ
ENTEGRE ETME
PROTOKOLU MU?

“Anavatan Türkiye’nin
göndereceği 2 mobil santral
devrede olan tüm ünitelerden
daha çevrecidir”
Maliye Bakanı Suna Atun, “emekli
maaş ve ikramiyelerinden kesinti yapılması
gibi bir durumun söz konusu olmadığını”
belirtti.
Atun, yaptığı açıklamada, 6 ayın sonunda
ulaşılacak hayat pahalılığının temmuz
ayında maaşlara yansıtılması için de ellerindeki kaynağın en iyi şekilde kullanılması
konusunda çalışma içerisinde olduklarını
kaydetti.
Maliye Bakanı Atun, enflasyon nedeniyle
ek bütçe hazırlanması yoluna gittiklerini
de ifade etti ve söz konusu bütçe ile ilgili
çalışmanın pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunulacak duruma geldiğini” belirtti.
Atun, “Kıbrıs Türk Halkı’nın elektriksiz
kalmaması, KIB-TEK’in sıkıntılarının giderilmesi ve elektrik enerjisi sorununa
köklü çözüm bulunması için yoğun çalışma
içine girdiklerini” bildirdi.
Maliye Bakanı Atun, “Anavatan Türkiye’nin göndereceği iki mobil santralin
çevre dostu olmadığı ile ilgili iddiaları
yalanladı ve tam tersine motorin ve doğal
gazla çalışma özelliği bulunan bu santrallerin şu anda devrede olan tüm ünitelerden daha çevreci olduğunu” kaydetti.
Hedeflerinin halkın hayat pahalılığı ve
döviz kurlarındaki yükselişin etkilerini
mümkün olan en kısa sürede gidermek,
halkın geir seviyesini yukarı çıkarmak,
yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu
söyleyen Atun, bunun için yapılması gerekenin devlet gelirlerini reformcu bir
yaklaşımla artırmak, devleti etkin ve üretken yapmak, devlet giderlerini çağdaş düzenlemelerle azamiye indirmek olduğunu
belirtti.
Atun, şöyle devam etti:
“Bireyi olmaktan onur duyduğumuz
Kıbrıs Türk Halkı’nın tüm dünyayı ve
bizi etkileyen yüksek enflasyon ile Türk
parasının döviz karşısında yaşadığı değer
kaybından dolayı içine düştüğü sıkıntıları
iyi biliyor, anlıyoruz. Hükümet ve Maliye
Bakanlığı olarak iç dinamiklerimizi kullanmak ve Anavatan Türkiye ile samimi,
yakın işbirliği yapmak suretiyle sıkıntılarımızı aşacağımızdan eminiz.
Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in An-

Sosyalist Gözlem

ya bu para, Türkiye artık ayırım yapmıyor, burda hükümette şu parti, bu
parti var diye para göndermiyor, Türkiye ayırım yapmıyor, bu böyle bilinsin..''
İki sene önce böyle konuşan sahte
solcular, bu yıl Türkiye ile protokol
imzalandığı için çiğ köfte yiyerek
sözde meclise protesto yürüyüşü düzenlediler!
Niye protesto ettiler anlamadım,
madem Türkiye başta UBP olduğu
için değil ayırım yapmadan para gönderdiğini iddia edip avukatlığını yapıyorlar, siz de sözde hükümette olsanız Türkiye'nin istediğini hemen
yapacaktınız, niye kızıyorlar, niye bağırıyorlar ki?

Bunca yıl insanlarımızı kandırdıkları
yetmedi, kıvırmalara, zik zaklara devam, Türkiye para gönderirse UBP
başta olduğu için değil, Türkiye ayırım
yapmıyor, başta kim olsa gönderir,
ha kazık gönderirse bunun sebebi
UBP ve Tatar! Kimseler CTP'ye ve
yöneticilerine inanmadı...
Skevi Koukouma'ya sahneye atlayıp
cevap vermek için kahramanlaşan Tufan beyin ''İşgal sözünü reddediyorum''
sözlerini söylemesi da bunun ispatı.
Türkiye para gönderirse bu para
buraya taşıdığı nüfus içindir ayırım
yapmaz diye konuşmayın, ha kazık
gönderirse de hepimiz içindir, parada
ayırım yapar ama kazıkta ayırım yapmaz!

KKTC ve TC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Finansal İşbirliği Protokolü en iyi bu
başlıkla tanımlanabilir! Bu protokol, başta
Türkiye sermayesi olmak üzere yabancı sermayeye her türlü tavizi verip, refah vadederken,
işçi ve emekçilere sefalet, boyunduruk, vatansızlık ve ilhak getirecek
olan bir protokoldur. 1. Protokol, Kuzey Kıbrıs’a gerek vatandaşlık verilerek gerekse de
alınan ekonomik önlemlerle
TC’den nüfus aktarmayı daha
da artırmayı ve bölgemizin demografik yapısını geri dönülmez bir şekilde değiştirerek,
Kıbrıslı Türklerin adanın kuzeyindeki azınlık
konumunu daha da pekiştirmeyi hedeflemektedir.
2. Yabancı sermayeye ve özellikle de TC
sermayesine Kuzey Kıbrıs'ta her türlü avantaj
sağlayarak, bir tür kapitülasyonlar yaratarak,
bölgemizde iktisadi alanda tam hakimiyet kurmayı hedeflemektedir. Bunun sonucu olarak,
bugüne kadar kademe kademe uygulanan sermayenin el değiştirmesi ve yerli sermayenin
iflasa sürüklenerek yok edilmesi veya TC sermayesine entegre edilmesi sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Yerli esnaf ve zanaatkarlar iflasa zorlanmaktadır.
3. Yabancıların mülk edinmesinin kolaylaştırılması ile yabancı sermayedarların ve özellikle
de TC sermayedarlarının Kuzey Kıbrıs emlak
sektöründe de hegemonyasını güçlendirmesi,
sektöre tamamıyla hakim olması hedeflenmektedir.
4. Bu protokol, Kıbrıslı Türkleri siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi olarak yok
etmeyi hedeflemektedir.
5. TC sermayesinin, Kuzey Kıbrıs'ın yeraltı
ve yerüstü kaynaklarını tamamıyla ele geçirmesini hedeflemektedir.
6. Bu protokolde işçilerin, emekçilerin ve
küçük esnafın çıkarlarını korumaya yönelik
en küçük bir adım bile yoktur. Tam tersine
protokol işçi ve emekçi kesimlerin daha da
sömürülmesini, örgütlülüklerinin dağıtılmasını,
sendikal yapılarının ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.
7. Bu protokol, Kıbrısın Kuzeyinin siyasi
ve ekonomik olarak Türkiye'ye entegrasyonunu,
yani ilhaki hedeflemektedir. Bir toplumun varlığı tehlikeye girerse o toplumun isyan etmesi
bir haktır. Bu saldırı karşısında Kıbrıs Türk
halkı siyasi alanda varoluş mücadelesini yükseltmelidir. Kıbrıslı Türklerin varlığı ve toplumsal gelişimi, ancak ülkelerinin bağımsızlığı
ve ülke halkının yeniden birleştirilmesi ile
mümkündür. Bu amaçla, Kıbrısın emperyalist
boyunduruktan kurtarılması, Kıbrıs halkının
kendi ülkesine egemen olmak için mücadele
etmesi şarttır. Adamız, sadece TC tarafından
değil Yunanistan, Britanya ve bunlar aracılığı
ile de NATO tarafından işgal edilmiş olduğundan bunların tümüne ve Kıbrıs'taki uzantılarına karşı mücadele etmek zorundayız.
Yani bu mücadele anti-emperyalist olmak zorundadır. Yapılan bu protokol ve yerel burjuvazinin buna karşı tutumu, yerel burjuvazinin
emperyalist tekellere teslim olduğunu ve varlıklarını sürdürebilmek için onlara dayandıklarını gösteriyor. Yerel burjuvazinin egemenlik
mücadelesi yoktur! İşçiler ve emekçiler ulusal
kurtuluş ve egemenlik mücadelesini sınıf mücadelesi ile birleştirerek yükseltmek zorundadırlar. Bu yapılmazsa mücadele yenilgiye uğramaya mahkumdur. Bu mücadele, sadece
TC’yi değil, ABD, AB, Britanya ve Yunanistanı
karşısına almak, NATO güçlerine karşı yönelmek zorundadır. Kıbrıs Türk halkının ve
genel olarak Kıbrıs halkının gerçekten egemen,
özgür ve bağımsız olması, kendi kaderini tayin
hakkını elde etmesi ancak böylesi bir mücadelenin zaferi ile elde edilebilir.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

SİGARAMIN
DUMANI YOKTUR
TAYYİBİN İMANI
KISACA...
AHMAKÇA!

İskele bölgesi yeni-Girne bataklığı
olma yolunda... Girne’de yetersiz
altyapı vardı, İskele tarafında hiç
yok… Rum arsalarını yağmalayan
inşaat şirketlerinin tek şikayeti direkt
uçuş olmaması. Direkt uçuşlara
Ankara karşı, yapacak bir şey yok…
Sermaye ayaklansın Ankara’ya karşı,
‘direkt uçuş yok diye ganimet
arsalara yapılan konutları
satamıyoruz’ desin! Neresinden
baksanız ahmakça…

Bizim Mandra
Türkiye'nin KKTC'ye sattığı
iğneden ipliğe her şeyin
bedelini Dolar olarak
hesaplaması, akaryakıt, elektrik
ve tüpgaza yapılan astronomik
zamların dur durak bilmemesi,
vatandaşın alım gücünü
neredeyse sıfırlamak üzeredir.
Vatandaşlar, KKTC'nin tarihin
hiçbir döneminde böylesine
korkunç bir pahalılıkla karşı
karşıya kalmadığını, insanların
alım gücünün bu kadar yerlerde
sürünmediğini belirtirken,
sokaktaki adam, "Türkiye
sadece hava sahamızdan
gaspettiği paramızı verse bu
sıkıntıları hiç çekmeyiz" diye
acı ve kahırla söylenir.

DİP NOT
Bianet'in verilerine göre
erkekler Türkiye’de Mayıs'ta
32 kadını öldürdü, dört kadına
tecavüz etti. 12 kadın
ayrılmak istediği veya
barışmak istemediği için
öldürüldü.

Melek Mosso ahlaksızlığı özendiriyormuş... Hadi canım
sen de... Saray’a yılışsaydı baş tacı ederlerdi...
Melek Mosso ahlaksızlığı özendiriyormuş... Hadi canım sen de... Saray’a yılışsaydı
baş tacı ederlerdi...
Melek Mosso’yu da günümüzün mürteci
zorbaları sayesinde tanıdım. Tanıdığım için
son derece mutluyum ve yurttaşım olduğu
için de ondan sorumluyum: Onun özgürlüğünden, kendini ifade etme, işini (şarkıcılık)
özgürce yapma konusunda sorumluyum;
onu mürteci din zaptiyelerine karşı korumak
zorundayım.
Şarkıcı Melek Mosso’yu hiç dinlemedim,
ama onun mesleğini yapmasını engelleme
girişimleri insan haklarına aykırıdır. Hiçbir
bireyin, örgütün, sivil toplum örgütü, siyasal
parti, dernek, tarikat-marikat ya da mensuplarının aşağıdaki açıklamayı yapma hakkı
yoktur. Ortak açıklamayı, gazetelere göre
İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli
Gençlik Vakfı yapmış:
“Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan
konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak
zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda
halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür
etkinlikler halkımız nezdinde rahatsızlık
oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali’nde yer verilecek olan
Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu
rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı
özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde
sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve
benzeri şarkıcıların Ispartamızda yeri yoktur.
Milli ve manevi değerlerimize zarar veren,
gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin
derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak
Belediyemizden ve Valiliğimizden talep etmekteyiz”
Bu açıklamayı yapan, biri dernek öteki
vakıf sanki Suudi Arabistan’daki, Afganis-

VİRGÜL
İŞGAL MESELESİ
Enflasyon küresel bir sorun değil! Rus işgali altıdaki
Ukrayna’da enflasyon yüzde 16 civarında… Bütün
dünyanın ambargo ve yaptırım uyguladığı,
bankalarına ve enerji ihracatına barikat
koyduğu, Batı ile askeri ve ticari savaşta bulunan
Rusya’da ise enflasyon yüzde 17 civarında…
Savaşan Rusya-Ukrayna tarafları yüzde 16-17
enflasyon yaşarken Türkiye’de enflasyonun 160.7
olduğu açıklandı… Yani Ukrayna’da savaş var diye
Türkiye’de enflasyon yok, Erdoğan rejimi böyle
tercih ettiği için enflasyon patladı! Kıbrıs’ta TC işgali
olduğu için enflasyonla boğuşuyoruz…

NATO ADINA
KIBRIS’TA
İŞGALCİDİR
İŞTE!

‘‘Eğer Türkiye NATO üyesi
olarak bölgede bir rol
üstlenecekse Kıbrıs
sorununun çözülmesi
gerekiyor…’’
Giorgos Georgiou
(AKEL AP Vekili)

tan’daki “Din Zaptiyesi”. Bugün Melek
Mosso’nun şarkı söylemesini engelleyen
IŞİD kafalı mürteci yarın benim Isparta ya
da başka bir yerde şiir okumama, konferans
vermeme karşı çıkabilir. Ülkedeki yolsuzluk,
hırsızlık, devlet garantisiyle yapılan köprü,
tünel ve benzeri kazıklardan, eşitsizlik ve
adam kayırmalardan, kadın cinayetlerinden,
çocuk (kız, erkek) tacizlerinden rahatsız
değiller, bunlar onların inanç ve geleneklerine, milli ve manevi değerlerine pek uygun
ama kötüledikleri Melek Mosso’nun Isparta’da şarkı söylemesi uygun değil. Melek
Mosso ahlaksızlığı özendiriyormuş... Hadi
canım sen de... Saray’a yılışsaydı baş tacı
ederlerdi...
Melek Mosso’nun kimliğini internette
buldum. Şöyle yazıyor: 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Dokuz
yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı’nda
bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya
başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik
yaptı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve
armoni dersleri vererek öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli
müzik yarışmalarına katılarak ödüller kazandı.
***
Hayatı ve gördüğü eğitim Melek Mosso’ya
saygı duymam ve onu savunmam için gerekli.
O bir öğretmen. “Özgür bir kadın” olduğu
için ona hayran olmak zorundayım. Yasal,
saygın ve onurlu bir işi var, alnının teriyle
ekmeğini kazanıyor. Ya siz mürteci efendiler
ve beyler, sizler ne yapıyorsunuz?
(Bu yazı Özdemir İnce’nin Cumhuriyet’te yayımlanan “Melek Mosso konusunda” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 4 Kasım 2021
Türkiye sosyal medyada “Erdoğan
ölüm döşeğinde” dedikodusu ile
çalkalandı… Bunun üzerine TC
Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
açıklama yaptı…

Gözden kaçmayanlar...
YÜZDE 200!
Erdoğan’ın Türkiye İstatistik Kurumu,
mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'ni
24 yılın zirvesine çıkarak yüzde 73.5
gösterirken, bağımsız
akademisyenlerden ve iktisatçılardan
oluşan Enflasyon Araştırma Grubu
(ENAG) enflasyonun yıllık bazda yüzde
160.7 olduğunu açıkladı… Erdoğan’ın
kurumu ile bağımsız iktisatçıların
hesaplamalarının farkı ortada. Bizdeki
İstatistik Kurumu ise yıllık enflasyonun
yüzde 98.12 olduğunu açıkladı… TC’de
makyajlı enflasyon yüzde 73.5, bizdeki
makyajlı rakam 98.12… TC’deki gerçek
rakam yüzde 160.7… Bizdeki gerçek
enflasyon kaç?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Alternatif turizmi de artırıyoruz…
Düğün turizmi potansiyelini
artıracağız. Önümüzdeki
günlerde, 1 tane düğüne ev
sahipliği yapacağız…’’
Fikri Ataoğlu (Halay Başı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Rüzgara Karşı

Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

BUNU MU İSTEDİNİZ?

Akaryakıta büyük zam yine gündemde…
Yat, kalk zam yap.
Her gün görmeye alıştığımız olmayan
yaşam biçimimiz.
Bu mudur yani?
Pat diye emir geldi, bir günde karar
alındı ve bankalarda Kıbrıslının Sterlin hesapları TL’ye dönüştürüldü.
O gün hızlandı yok oluşun başlangıcı.
Birkaç dönem öncesi…
Baf’tan gelmeye hazırlanan grupların gidecekleri yer belli olmuştu.
Çoğunluğu Mağusa Maraş
olacaktı.
Orası tam da uygundu…
Bakınca anlaşılırdı neden
Maraş…
Çünkü deniz kenti Mağusa.
Çünkü balıkçılık, liman,
ziraat bölgesi orası.
Baflıların çoğu tarım yaparlardı ayrıca
denizle iç içeydiler.
Bugün bile Kıbrıs’ta yapılan tarımın fazlası orada kaldı.
Mandirga’nın soğanı fıstığı mesela.
Baf’tan çıkan nohut, fasulye, narenciye.
Bir ara da şimdi de meşhur olan banana.
Ayrıca loragahıyarı.
Vardı.
Baflıların Maraş yerine Omorfo’ya gönderilmelerinin altında yatan da işte buydu.
Ve Baflıların yerleşecekleri yere TC’den
gönderilenler yerleştirildiler.
Neden?
İşte yok ediş orada başladı.
Emek dağılınca emekçi durur.
İş yapamaz olur.
Birlikten kuvvet doğuyorsa ayrılıktan
kolay idare edilen toplum oluşur.
Zanaatkârları akla getirin.
Neyimiz eksikti?
Her şey tamdı burada.
Makinistten, tamircisinden, saatçısından,
kuyumcusundan.
Nereden isterseniz yazın.
Ayakkabı imalatçıları vardı.
Ayağının ölçüsüne göreydi imalata.
Gidiyorsun, ölçü veriyorsun en kalitesinden ayakkabın hazırdı.
Aynı şekilde terzilerimiz vardı.
Takım elbise diktirmek için Mutallo’ya
gelen BM askerleri vardı.
Herkes gitti kaldık biz bumahallede yalnız.
Nereye bakarsan bak yalnızsın bu mekânda.
Bağırsan kendi sesine dönüp bakarsın
ancak kim, diye.
Ve bu durumda Serdar Denktaş diyor ki:
“Israrla tarihimize ve geleceğimize sahip
çıkacağız.
İyi de tarihimizi, yaşamımızı, günümüzü,
geleceğimizi yok edenler nerede?
Tarih dedi de aklıma geldi.
Hangi tarih?
Öyle bir hava yarattılar, öyle bir durum
oluşturdular ki, bakan, tarihin 1974 yılında
başladığını sanır.
Geçiniz.
Bugün Akaryakıta büyük zam yine gündemde haberleri ile uyanıp can sıkıntısıyla
yatıyorsak…
Yat, kalk zam yap, haberleri ile uğraşıyorsak…
Her gün görmeye alıştığımız olmayan
yaşam biçimimiz olmuşsa bu durum.
Zamanında bu ortamı hazırlayanlara sormalı…
Bunu mu istediniz?

Bülent Tümen
+Ankara öyle uygun gördü, Ercan’ı
iç hatlar kapsamına aldılar…
Farkını kim ödeyecek?
Şikâyeti olan var mı?
-Yook! “Biz istedik”(!) böylelikle
“sadece biletler %3 ucuzlayacak”…
Komşuma sordum, neden böyle yapılıyor?
-Ercan uluslararası trafiğe açılamasın,
açılsaydı Türkiye’nin menfaatine böylesi daha uygun olacaktı, deyiverdi…
***
+Emeklilik yaşı 65’e çıkarılacak,
emeklilerin maaşından vergi alınacak!
Şikâyeti olan var mı?
-Yook! “UBP’li nazır efendi öyle
buyurdu”…
“Ahalinin seçtiği nazır, ahalinin iyiliğini düşünür KKTC’de”…
Dinen, sakıncası da yok…
Mezarda emeklilik mubah!
Eğer emekçinin ömrü yeter da emekli
olabilirsa, vergi kesintisi sonrası alacağı
maaşcığından, angonilerine/toruncuklarına harçlık verememiş olacak!
Zaten, “hastanelerimizde”(!) hap/ilaç
bulunmaz; öyle haplar var ki, piyasada
bulmak imkânsızdır, yine da ilaç parasına yetmeyecek alacağı o maaşcık!
Böylelikle, “Kıbrıslı toruncuklar da
şımartılmamış olur”…
Ebeveynlerinin maaşının, ilgili makamlar tarafından artırılması için, “Allah’a dua eder duruma gelecek”…
Laik KKTC’nin Anayasası’na ters
düşse da, “aklı kesen gençlerin tümü

-BANKNOTLAR MI
BÜYÜTÜLDÜ?
inançlı, ‘dini bütün’ olmalı”(!) değil
ama…
***
-Önceki Başnazır F. Sucuoğlu, “2022
Yılı TC KKTC İktisadi ve Mali Protokolü”nü imza ettiydi ya; o beyefendiyi,
mükâfat olarak dinlendirmeye aldı birileri…
Emeklilik yaşına gelenleri,
daha önce emekli edeceklerinden
dolayı, böyle bir uygulamaya
gitti yüksek yerdekiler, diyor
komşum…
Yazdıklarımdan izliyorsunuz,
bizim komşu da, hiçbir olayın/haberin detayını kaçırmaz, her konuda muhakkak bir fikri vardır! Üstelik
söyledikleri da hep doğru çıkıyor!
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşananlarla
ilgili anlayamadığım konular ortaya
çıktığında önce ona sorar, “doğruyu”
ondan öğrenirim…
Yanıldığına henüz şahit olmadım…
***
Bugün, KKTC Anayasası’ndan alıntı
yapmak zorunda bırakıldık…
+Haziran ayındayız, anımsayacaksınız
bu yıl belediye seçimleri yapılmalıydı… Anayasa’da öyle yazar!
Hâlâ, o meseleyle ilgili ses seda yok!
Sahi, o kapatılacak belediyelerin “işi”
n’oldu?
Hâlbuki “biri yedek, dört tane belediye” neyimize yetmez?
Biri kuzeyde/dağın arkasında, biri
ortada/dağın önünde, bir doğuda, bir

da batıda…
Bir istavroz/haç gibi düşünün, işte o
şekilde yapılacak bir düzenlemeyle
“reform” da sağlanır…
Hem seçime da gerek duyulmaz,
böylelikle tasarruf da yapılır; her bir
“yerel yönetime” birer belediye başkanı/kayyum atanır Ankara’dan, olur
biter…
Örnekleri vardır!
KKTC Din İşleri ile KKTC
Merkez Bankası başkanları ve
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı gibi…
***
+Ha, unutuyordum, yukarıda
andığım protokol, Nazırlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girmiş!
“Meclis onayına gerek kalmadı!” dediler…
Kararnamelerle “işi” rahatlıkla idare
edecekler-miş…
Neden olmasın?
Ekonomik konularda, yasa gücünde
kararnameler geçerli değil mi?
-Nasıl olsa şikâyet eden da çıkmaz!
Siz, protokolün içeriğine bakmayın,
içerisinde dini konulardan da bahsedilebilir, “normaldir”(!); protokolün ismine bakın o yeterlidir, değil ama?
***
İlk resmi dış gezisini Ankara’ya
yapan Başnazır Üstel, müjdeledi:
-Piyasaya büyük para akacak…
-Banknotlar mı büyütüldü?
Gene gonuşuruk buraşda.

İş kazası...

İnşaat Mühendisleri Odası açıklama yaptı
İnşaat Mühendisleri Odası, yapı denetimi mekanizmasının hayati bir yere sahip
olduğunun bir kez daha acı şekilde tecrübe
edildiğini belirterek, inşaat sürecinin en
başından en sonuna kadar tüm aşamalarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Oda, binanın yerinde olmasına rağmen
usulünde yapılmayan veya denetlenmeyen
bahçe duvarı gibi yan imalatların da
yıkılıp can güvenliğini tehdit edebileceğine
dikkat çekti.
Girne Arapköy’de yaşanan ölümlü iş
kazası sonrası yaptığı ilk gözlem ve değerlendirmenin ardından Oda tarafından
yapılan açıklamada, inşaat sektörünün
sadece ülke ekonomisine verdiği katkı
olarak görülmemesi gerektiği, bunun yanında ülkede her bireyin can ve mal güvenliği için göz ardı edilemeyecek önem
arz ettiği belirtildi.
Açıklamada, Oda’nın geniş kapsamlı
bir teknik rapor hazırlayıp kamu vicdanı
nezdinde yaşanan trajedinin teknik olarak
sebeplerini ortaya koyacağı çalışmayı
başlatmış olduğu duyurularak, hayatını
kaybeden inşaat emekçisinin ailesine baş
sağlığı dilekleri iletildi.

“ Yapı inşasında öncelikli olarak
güvenlik, ardından ekonomi ve çevre
faktörleri göz önünde
bulundurulmaktadır”
Bir yapının inşasında öncelikli olarak
güvenlik, ardından ekonomi ve çevre
faktörleri göz önünde bulundurulduğuna
işaret edilen açıklamada, Oda’nın kazanın
gerçekleştirdiği inşaat alanına yaptığı
ilk ziyarette yaptığı incelemeler şöyle
açıklandı:
“Topoğrafik olarak eğimli yamaç molozu zemin üzerinde betonarme konut,
havuz ve yaklaşık 6-7 metre yüksekliğinde yığma taş duvarlar mevcuttur.
Saha ziyaretinden elde edilen bilgiler
kapsamında, olay; yapının kuzey cep-

İzcan: Ercan uluslararası uçuşlara açılmalıdır
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel
Başkanı İzzet İzcan, Ercan
Havalimanı’nın Türkiye’nin iç hat terminali yapılmasını “tam bir skandal”
olarak nitelendirip, eleştirdi.
“İhtiyaç olan Ercan Havalimanı’nın
uluslararası uçuşlara açılmasıdır “ diyen
İzcan, “Biletler 300-500 TL ucuzlayacak diye, halkın gözünü boyayarak,
Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye entegrasy-

onu siyaseti ileri taşınıyor“ dedi.
Ercan’ın Şikago Sözleşmesi’ne uygun
uluslararası uçuşlara açılması durumunda doğacak rekabet ve yoğunluk
nedeniyle
bilet
fiyatlarının
kendiliğinden düşeceğini, turizm
patlaması yaşanacağını ifade eden İzcan, ülke ekonomisinin gelişmesini
engelleyenin, izlenen ayrılıkçı politikalar olduğunu öne sürdü.

hesinde bahse konu yıkılan taş duvara 5
- 6 metre mesafedeki bina arasında kalan
arazinin dozer tarafından tesviye çalışmaları sırasında taş duvarın yıkılması
neticesinde dozerin 6-7 m yükseklikten
yuvarlanması neticesinde meydana gelmiştir.
İstinat yapıların tasarımı için seçilen
duvar türü, duvar arkasındaki zeminin
türü, yeraltı suyu yüksekliği, inşa edilecek
duvarın yüksekliği ve en önemlisi duvarın
arka kısmında bulunan yapıların (araçların) yükleri göz önünde bulundurularak
genellikle 4 farklı şekilde gerçekleşecek
yıkılmaların önlenmesi dikkate alınarak
tasarlanmaktadır.
Bunlar kayma, dönme, şev duyarlılığı
ve taşıma gücünün sebebiyet vereceği
yıkılmalardır. Ancak yapılan saha ziyaretinde, bahse konu sahada bu tür yıkılmaların hiçbiri görülmezken, imalatı yapılan taş duvarın orta noktalarından zeminin kendi ağırlığı ve üzerine ek olarak
gelen dozerden kaynaklı yük neticesinde
mevcut duvar elemanının yetersiz kalarak
yıkılmaya sebebiyet verdiği görülmüştür.”
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Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
Ülkemiz insanı ekonomik sorunlarla ciddi
biçimde boğuşuyor. İşsizlik zaten düştüğü
yeri yakıyor, işi olanların da geçim sıkıntısı
had safhada. Mahalleler, sokaklar, sanayi,
ticaret erbabı, küçük esnaf büyük ekonomik
sorunlar karşısında adeta incecik bir dal
gibi sallanıyorlar. Çok küçük bir kaymak
tabaka haricinde herkesin yaşam kalitesi
ciddi olarak gerilemiş vaziyette. İnsanlar
yaşam kalitesinin ne kadar düştüğünü kendi
durumlarını güneydeki komşularıyla kıyaslayarak gözlemliyorlar. Dahası gençler
ülkelerinde çalışarak kazandıkları ile komşularında çalışıp ellerine geçen arasında
uçurum olduğunu bizzat yaşıyorlar. Fakirliğin ne kadar derinleşip kökleştiğini yolda
önümüzü kesip dert yanan ahalinin öfkesinden görmek mümkün. Doğrusu, “Ekonomik reform yapıp düzlüğe çıkacağız”
palavralarına inanan kimseyi de görmedim.
Kesin olan şudur ki, gelecek kaygısı hiç
bu kadar yakıcı bir sorun olmamış, Kuzey
Kıbrıs hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı.
İşin daha da kötüsü bu durumun nereye
kadar böyle gideceğini de hiç kimse bilmiyor.
Biliyorsunuz eskiden bir adetimiz vardı,
ülkemizde ekonomik sorunlar tavan yaptığında Kıbrıs çözümü konuşulmaya başlanır
ve gündem hızlıca değiştirilmeye çalışılırdı.
Lakin bu sefer o da yok. Anastasiadis’in
Güven Yaratıcı Önlemler konusunda bazı
öneriler yaptığını basında okuyoruz. Bunun
çözüme katkı yapmasını kimse beklemiyor
ama varlığını Kıbrıs sorununa borçlu olan
belli bir çevre belki bir çözüm kıvılcımı
çıkar diye buna asılmak istiyor. Ama şu
yangın günlerinde kimseye buradan ekmek
çıkmaz.
Böylesi bir dönemde siyasetin çözüm

Kuzey Kıbrıs Hiç Bu Kadar
Çaresiz Kalmamıştı
üretmesine ve insanlara ulaşması çok önemli. İnsanların siyasetin hiçbir işe yaramadığına ve siyasetçilerin ülke gündemine
dair söylemlerinin halktan kopuk olduğuna
dönük eleştiriler çok artmış.
Siyasi manzaraya baktığımızda bir yanda
UBP öncülüğünde hükümet kurup halka
hizmet etme iddiasında üç parti, öte yanda
CTP ve HP var. Siyasetin Meclis çatısı altındaki sıklet merkezine baktığımızda ortada
UBP ve CTP gibi iki büyük parti oturuyor
ama ikisi de halktan ve gerçek sorunlardan
kopmuş vaziyetteler. Bu durum günümüzde
ortaya çıkmadı elbette. “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” şiarından kopmanın,
siyasi partilerin içini boşaltmanın, apolitikleşmeyi, adam kayırmayı ve gemisini
yürüten kaptan anlayışını siyasete egemen
kılmanın kökleri eskiye dayanır. Siyaset
dünyamız bu zehirleri bünyesine yavaş yavaş aldı ve bugün bulunduğumuz noktaya
böyle geldik.
Siyasetçilerin kendi söylemlerinin arkasında durmadığını ve ciddi bir sorumluluk
içinde hareket etmediklerini özellikle gençler
görüyor ve biliyor. Ülkelerinin yaşanmaz
hale gelmesinden meclisteki tüm partileri
sorumlu tutuyorlar. Bir sonraki olası seçimde
mevcut siyasi partilerin halk tarafından
cezalandırılacakları açık biçimde görülüyor.
İnsanlar mevcut siyasi seçenekler dışında
seçenek arıyor. Dolayısıyla sivil toplum
içinde siyasi partilere dönük mesafeli duruş,
aslında ahalinin duruşunu net biçimde anlatıyor. Bakalım bu süreç bundan sonra
hangi aktörleri siyasi alana davet edecek.
Biz bunlarla boğuşurken Türkiye gerek
bölgesel gerekse uluslararası alanda başlayan yeni güvenlik tartışmaları ve oluşumları hususunda rötarlı da olsa bazı ham-

leler yapıyor ve bu hamlelerin bir kısmı
bizim için domino etkisine sahip. Ancak
Lefkoşa’dan pek ses çıkmıyor. Halbuki
bilhassa 2000’li yılların başında hem iktidar
hem muhalefet bizi ilgilendiren dış gelişmelerle ilgili etkili bir performans sergilerdi.
2004’ten itibaren yavaş yavaş bir kenara
atıldık, bugün artık atıl durumdayız. Yeni
güvenlik arayışları ve enerji merkezli gruplaşmalara dair Kıbrıs Türkleri olarak görüşlerimizi bile ifade etmiyoruz. Kıbrıs
Türklerinin “çözüm” parametresi dışında
sanki konuşma hakkı elinden alınmış gibi.
Mesela ana muhalefet partisinin UkraynaRusya çatışmasının bölgemize etkileri konusunda öngörüleri nelerdir? Suriye’de yaşanan yeni gelişmeler nereye evriliyor?
Türkiye-İsrail-Mısır üçgeninde filizlenen
enerji işbirliği arayışlarının bize nasıl yansıması olur? Hem iktidara hem muhalefete
sorulacak daha çok soru var ama ülkemiz
dışarıda yaşanan bir sürü olaydan doğrudan
etkilenirken siyasi partilerimiz olup biteni
mahalli düzeyde okumakta ısrarlı görünüyor.
Bırakın öngörüde bulunmayı, gelişmeleri
“Dur bakalım bu işlerin sonu nereye varacak?” diye televizyon başında izleyen sıradan vatandaş seviyesinde takip ediyorlar.
Halkımızın ülkesine inancını yeniden
kazanmasının, geleceğe güvenle bakabilmesinin yolu iflas etmiş siyaseti yeniden
dizayn etmekten, demagojiye dayalı figürleri
siyasi arenadan uzaklaştırmaktan geçiyor.
HAMİŞ: Tüm bu hengame içinde sıra
dışı bir durum yaşandı ve Halkın Partisi
Başkanı Özersay vekillikten ayrılacağını
açıkladı. Bu adımın nasıl sonuçlanacağı
siyasiler açısından bir turnusol kağıdı olmaya adaydır.

Serdar, Tufan, Özersay ve Atlı bir araya geldi
Özersay: “Siyasi partilerin ülke
geleceği için buluşması halka umut
oldu”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, Demokrat Parti eski başkanı Serdar
Denktaş’ın evinde yapılan toplantının insanlara
toplumsal mutabakat anlamında umut olduğunu söyledi.
HP’den yapılan açıklamaya göre, BRT’de
konuşan Özersay, sine-i millet kararının bir
başlangıç adımı olacağını belirterek, Meclis’in
dışındaki, muhalefetteki diğer siyasi partilerle,
sivil toplum örgütleriyle görüşeceklerini önceden söylediklerini kaydetti.
Özersay, “Biz sine-i milleti bu süreçte yapacağımız temaslar olarak tanımladık. O nedenle de Sayın Denktaş’ın davetini olumlu
karşıladık. Siyasi görüşlerimiz farklı, Kıbrıs
meselesi çözümüne ilişkin yaklaşımlarımız
farklı ama memleketin geleceği hepimizin
gailesi, kaygısı” ifadelerini kullandı.
Tekrar bir araya gelinebileceğini ifade eden
Özersay, şöyle devam etti:
“Kamuoyunda da olumlu bir karşılığı oldu.
Çünkü ülkenin geleceği konusunda kaygı duyan, farklı siyasi görüşlerde de olsa birliktelik
ister, umut ister. Daha geniş tabanlı bir mutabakat hükümeti önerdiğimizde de halktan
destek bulmuştuk. Memleket, alım gücü dibe
vurmuş, kamudaki tıkanıklık ortada… O nedenle halkın siyasilerden birliktelik beklentisi
vardır. Memleketin iyiliği için diyalog kapısının
açık olması gerekiyor diye düşünüyoruz. ”
“Sine-i millet kararı birkaç saatte alınmış
bir karar değil”
HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale
Refik Rogers’ın, Parti Meclisi’nden çıkan
sine-i millete dönme kararına rağmen vekillikten istifa etmeyeceklerini açıklamasına
ilişkin soruyu da yanıtlayan Özersay, şöyle
konuştu:

TASFİYE HALİNDEKİ
MUHTELİF ŞİRKETLERE
AİT DEMİRBAŞ SATIŞI
YAPILACAK
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik
Dairesi (Şirketler Mukayyitliği) 8, 9 ve 10
Haziran günleri mesai saatleri
içerisinde, tasfiye halindeki muhtelif
şirketlere ait masa, sandalye, dolap,
market ekipmanları ve ofis
malzemelerinin satışını yapacak.
Demirbaşların satışları, 8 Haziran
Çarşamba ve 10 Haziran Cuma günleri
09:00 - 13:00 saatleri arası, 09 Haziran
Perşembe günü de 09:00 - 15:00
saatleri arası Eti Ambarı ( Kıbrıs
Sigorta yanı ) Lefkoşa'da yapılacak.
Satış bedelinin peşin ödeneceği belirtilen
açıklamada, ödemeyi çek ile yapmak
isteyen alıcıların, bu maksatla keşide
ve tanzim edecekleri çeklerin, KKTC
mevzuatına tabi olan banka garantili
veya Good For Payment kaşeli çekler
keşide ve tanzim etmek sureti ile
ödeme yapabilecekleri ifade edildi.
Demirbaşların bulundukları yerden teslim
alınıp taşınmaları, bakım ve onarımları
için gerekli olabilecek her türlü masrafın
alıcıya ait olacağı kaydedilen açıklamada,
satılan demirbaşın değişimi ve iadesi
olmayacağı belirtildi.

KÖŞLÜÇİFTLİK’TE
HIRSIZLIK, 1 KİŞİ
TUTUKLANDI
Lefkoşa Köşklüçiftlik’te, Hoca Salih
Efendi sokak üzerinde bulunan bir
apartmanın üç ayrı dairesi içerisinden, 24
Şubat-25 Mart tarihleri arasında, 2 adet
LCD televizyon ve muhtelif spor
ayakkabılarının çalındığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, soruşturma
sonucunda B.Ç.’nin (E-36) dün
tutuklandığını ve soruşturmanın devam
ettiğini belirtti.

13 YAŞINDAKİ KIZ
ÇOCUĞU ARANIYOR
Gazimağusa’da sakin Ayşe Bulut’un (K13), dün saat 16.30 sıralarında,
ikametgahından ayrıldığı ve halen geri
dönmediği belirtildi.
Bulut'un arandığıve soruşturmanın
devam ettiği açıklandı.

YILMAZKÖY - KILIÇASLAN
KÖYLERİ ARASINDA
YANGIN
Yılmazköy - Kılıçaslan köyleri arasındaki
arazide çıkan yangında yaklaşık 150
dönümlük alan içerisinde bulunan anız ve
biçilmemiş buğday yandı.
Polis açıklamasına göre, saat 16.30'da
başlayan yangın, itfaiye, Orman Dairesi
ve sivil savunma ekipleriyle bölge
halkının müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam eden
yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

“Sine-i millet kararı birkaç saatte alınmış
bir karar değildir. Bu konu öncelikle Parti
Meclisi’nde vekillerin de yorum yazabileceği,
görebileceği şekilde tartışmaya açılmıştır.
Sonrasında sosyal medyaya düşmüştür. Dolayısıyla basından öğrendiklerine dair iddiaları
bu nedenle doğruyu yansıtmıyor. Üyesi oldukları Parti Meclisi’nde onların da katılımıyla
tartışıldı.”
Konu Parti Meclisi’ne gelmeden önce her
iki vekile de Meclis’te, sine-i millet konusunda
ne düşündüklerini sorduğunu belirten Kudret
Özersay, şunları kaydetti:
"Bu konuda uzun içerikli bir tartışma yapmadık, bunun tartışılabileceği yanıtını verdiler
ve sonrasında parti meclisinde konu gündeme
geldi. Parti meclisi üyelerine de ne düşündüklerini sordum. Biri 5, diğeri 6 saatlik yüz
yüze iki parti meclisi toplantısı yaptık. Bu
toplantılarda söz isteyen herkes konuşma
yaptı. Herkes fikrini beyan etti. Bu toplantılardan 9 gün sonra, yani herkesin birilerini
arayıp lobi de yapabileceği bir sürecin ardından
yapılan oylamada yüzde 71 oranında sine-i
millet kararı çıktı.”

“Siyasi partilerde parti
meclislerinin alacağı kararlar
bağlayıcı olur”
Siyasi partilerde parti meclislerinin alacağı
kararların bağlayıcı olduğunu ifade eden Özersay, şu ifadeleri kullandı:
“Milletvekilleri olarak bizler Halkın Partisi
vekilleri olarak seçildik. Meclis’te partinin
vekili olarak görevdedir. Bugüne kadar birlikte
mücadele ettiğim iki arkadaşım da bağımsız
olarak değil, HP’nin vekili olarak meclistedir.
Meclis’in bugünkü durumunda, kantarın topuzunun iyice kaçtığı bugünlerde, iradenin ve
demokrasinin bu kadar zarar gördüğü bir dönemde, Mecliste durmaya devam etmek olan
biteni kanıksamak, normalleştirmek anlamına
geliyor. Demokratik teamüllere aykırı kurulan
ve meşruiyet sorunu olan bir hükümet olduğuna
göre Meclis çatısı altında olursak meşru muamelesi yapmak zorunda kalacağız. Koalisyonda
yer alma, hükümetten çekilme, bugün istifa
etmek istemeyen bir milletvekilimizin Mağusa’dan birinci sıradan seçime girmesi gibi her
kararı PM verdi. O kararlar nasıl ki bağlayıcıydı,
bugünkü karar da bağlayıcıdır.”

KÜLTÜR DAİRESİ
KONUKLARINI SEMRAL
ÖZTAN’IN “YASEMİN DİZEN
NİNE” HEYKELİ İLE
KARŞILAYACAK…
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı
Kültür Dairesi'ni ziyaret edenler seramik
sanatçısı Semral Öztan’ın “Yasemin
Dizen Nine” heykeliyle karşılanacak.
Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Seramik Sanatçısı
Semral Öztan’ın Mart ayında Atatürk
Kültür Merkezi’nde açılan III. Kişisel
Sergisi’nde yer alan “Yasemin Dizen
Nine” isimli heykeli alınarak Kültür
Dairesi Sanat Koleksiyonu'na eklendi.
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu,
eseri teslim alırken yaptığı
konuşmasında, “Yasemin Dizen Ayşe
Nine” diyeceklerini belirterek, heykeli
Kültür Dairesi’nin konuklarını
karşılayacak şekilde dairenin girişine
yerleştirdiklerini belirtti. Sanatçı Semral
Öztan’a katkıları için teşekkür eden
Zaimağaoğlu, “Ülkemiz ninelerinin
geleneksel alışkanlığını canlandırdığı
heykel çalışmasıyla, ülkemizin kültürünü,
sokaklarımızın ve geçmişin yasemin
kokusunu estirerek, hepimizin ninesine
yeniden hayat veren ve bizlere unutulmaz
bir eser yaratan Semral Öztan’ı tebrik
ederim" dedi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Kocam benim erimdir
Yanı benim yerimdir
Sevgililer gününde
Hediyem yüreğimdir

Özdeyişler

FAKAT MÜZEYYEN
BU DERİN BİR
TUTKU
İlhami Algör
Roman
İletişim Yayınları

"Bence dünyanın en akıllı insanı
en azından ayda bir kez kendisine
aptal diyebilen insandır."
Dostoyevski

Tadımlık
kurumasın diye
dudakları kumun
deniz
sahilleri öper
Emre İleri

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Senal Ataçağ Eczanesi
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa
Sk.No:5 Gönyeli
Tel:2231997
Hazal Reis Eczanesi
İplik Pazarı Lefkoşa
Tel:2286505
Nergis Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
Tel:2255075

DAÜ’de kermes düzenlendi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü iş birliğinde “Gönülden
Eğitim!” sloganıyla kermes düzenlendi. DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde, 09.00 – 14.00 saatleri arasında yapılan kermesten elde
edilen gelir ile DAÜ’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek olunacak. DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya
göre, kermeste DAÜ personeli tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

GİRNE
Asrın Ümit Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
Tel:05338391960
Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
Tel:8152585
Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
Tel:8224142
MAĞUSA
Buğçe Bayram Eczanesi
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal
Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
Tel:3652525
Ceren Eczanesi
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt
Çemberi yanı
Tel.3663374
GÜZELYURT
Uyumsal Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
Tel:7143005
LEFKE
Enver Polili Eczanesi
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
Tel:7277646

DÜN

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

16.43

16.52

EURO
Alış Satış

17.55

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.62

20.82

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İSKELE
Gökberk Alp Yalar Eczanesi
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance
İskele
Tel:05391099577

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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TC ile spor protokolu imzalanmış. Cimbom ve Kanarya ile maç yapabilecek
miyiz? Yapamayacaksak kaynatın da suyunu için o protokolun!
Bizim Duvar

Arkası gelmez
zamların, bıktık
illâllah!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
GARANNIKDA GUYU
GAZACAK HALİMİZ
YOK YA!

-Ne be Kemal ama, giddin gene
bir paket mum aldın?
-Evet... Almaycak mıydım?
-Üsdelik güçük da değil, gosgoca
mumlar...
-E ne var görmemin adamları? Cart
curt keseller elektrikleri... Garannıgda mı galalım?
-Durmadan da
zam yapallar! Bir
bengzine, bir tüp
gaza, bir elektriğe!
İşe da yarasa yüreğim yanmaz!
-E yaramaz tabii. Etişdiren doldu
bunçine! Bize bile zor yetişirdi suyumuz elektriğimiz. Yog bu gadar
ingsana etişecek. Memleketin hali
ortada. Sen 2 gişinin yeyceği egmeği
ararsan 10 gişiye yediresin, hepsi
da aç susuz galmaz mı? Bir da deller
Türkiye yollarmış!..
-Bog yollar! Gendi
nüfusuna bile etişmez
yolladığı para buraya.
-Yalnız bag sana söyleyim Kemal... Bu
mumlar kanser da yaparmış ha...
-Haydaaa. Bir da bu
mu çıgdı şimdi? Kim
söyledi be?
-Gazedda yazmış geçen gün. Haticanım söyledi. Hele yatag odasında
hiç isdemem. İlle da isdersan biraz
ışıg gidecen alacan bir gece lâmbası.
-E alalım almasına ama mum ışığı
gibi olur mu be Razi?
-U... Adama bag... Romantigleşdin
galiba bu yaşdan sora...
-Sana da bişey söylenmez ha. Herkes can atar gocası romantigleşsin.
-U... Nerden bilin sen herkesi?!
-Yani...
Öyle deller...
Neyisa yahu... Alırım bir gece
lambacığı... Garannıgda guyu gazacak halimiz yok ya!..
-.........?!

Asmaaltı konuşmaları
-Duydun ne dedi Jet Ünal?
-Yook duymadım. Duymak da isdemem zaten. İlgimi çegmez!
-Gerekirsaymış yeni işbirliği protokolleri de imzalayacagmış!
-Vay yahu! Demek ilk yurt dışı ziyaretini anavatanına yabdıgdan sonra
asıl havalara girdi bu!
Gendini seçilmiş başbakan zaneder!
Farkında değil o şu boşbakandır!

-Tam Tayyıp'ın isdediği adamdır
bu! Zannederim M.A. Talat'ı örnek
aldı gendine.
-E Talat'ın örnek alınacak tarafı mı
var?
-Var tabii, olmaz olur mu? Otur
arap kalk araplığı var ya!
-Doğru yahu! Unudduydum ben
onu.
-E unudulacak özellik mi o?
-Zannederim Ünal Mehmet Ali'yi
geçecek bu işde!
Tayyıp'ın ağzından "O" çıkar çıkmaz
oturacak, "K" çıkar çıkmaz da gakacak! Bu son protokolun ağzımızın
orta yerine nasıl sıçtığının farkında
bile değil!

Haftanın Gıdıgıdısı
Fuat Oktay'ın tüm sorunların üstesinden gelebilecek kudrette, kendi
kaderini kendisi tayin etmeye muktedir bir KKTC'nin olduğuna
inanıyoruz" şeklindeki sözleri, kargaları bile güldüren içeriği nedeniyle
bu haftanın en komik gıdıgıdısı seçilmeye layık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...
ŞİMDİ KAÇ?
Boks hakemi sayıyordu:
-"Bir, iki, üç, dört."
Antrenör eğilerek boksörün kulağına
fısıldadı:
-"Sakın sekizden önce kalkma."

-"Peki", diye boksör soludu, "şimdi
saat kaç?"
TEDAVİ
İki genç çıplaklar kampında tanışmış,
arkadaş olmuştu. Yine bir gün kamptaki

parkta güneşlenirlerken biri ötekine
şöyle dedi:
-"Benim esasında çıplaklar kampıyla
hiç ilgim yok. Mesleğim yankesicilik
olduğu için beni buraya tedaviye gönderdiler..."

Pano
Ne şiş yansın
ne kebap!
Yanarsa
memleket
yansın!

FİKRİNİN FİKRİ
GELECEK DEFAYA
ÜÇYÜZ YAPALLAR
HERHALDE!

E. Arıklı "Anlaşılmıştır ki bizim bu
yangın söndürme helikopteri sorununu
çözmemiz gerekiyor" demiş.
-E anavatanınla çözdün ya işte! Helikopter oradan gelecek dediler sen
de inandın! Anavatanının helikopteri
geldiğinde 1000 dönüm orman kül olmuştu!
*
KTAMS Başkanı Güven Bengihan
"Protokol Kıbrıs Türk halkını vesayet
altına almayı amaçlıyor" demiş.
-Ve sizin bu protokolu bize dayatan
TC devleti ile hiçbir sorununuz yok
öyle mi bay Güven? Yoksa bizi vesayet
altına almak isteyenler uzaylılar mı?
*
İzlem Gürçağ "Türkiye ile uyumlu
çalışma olmazsa hiçbir şey başaramayız" demiş.
-Tuvalete bile gidememek, şeyimizi
dahi kaldıramamak da buna dahildir
herhalde!
*
Koukouma, "Dış müdahalelere karşı
gösterdiğiniz direnişten dolayı sizleri
tebrik ediyoruz" demiş CTP'ye.
-İşgale işgal deyince onun için mi
potinlerle ağzından giriverdi bu CTP?!
*
Fuay Oktay "Tüm sorunların üstesinden gelebilecek kudrette, kendi kaderini kendisi tayin etmeye muktedir
bir KKTC'nin olduğuna inanıyoruz"
demiş.
-Mümkün tabii... Ama bırakmıyor
ki körolasıcalar!
*
Ünal Üstel "Gerekirse yeni işbirliği
protokolleri de imzalayacağım" demiş.
-Jet Ünal'likten protokol Ünal'liğe
terfi etti herhalde!
*
Son günlerde birçok çocuk uygun
şekilde beslenemiyormuş.
-1 kilo et 250 TL! Tavıuğun, balığın
yanına yaklaşılmaz! 1 litre süt 20 TL!
1 düzine yumurta 36 TL! Gel de uygun
şekilde beslen!
*
TC ile spor protokolü imzalanmış.
-Cimbom ve Kanarya ile artık maç
yapabilecek miyiz? Yapamayacaksak,
kaynatın da suyunu için o protokolun!
*
Tüpgaza 25 lira daha zam yapılarak
255 liraya çıkarılmış.
-Oh be! Gözümüz yollarda galdı bu
gazzığı beglemekden! Alıştık ya böyle
büyük gazıklara... Bu defa fazla canımızı çegdirdiler! Gelecek defaya 300
yapallar herhalde!

Ü. Üstel "Gerekirse yeni işbirliği protokolleri imzalayacağım" diyor!
Jet Ünal'lıktan protokol Ünal'lığına terfi etti herhalde!
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GÖÇMEN TACİRLERİNE
2 BUÇUK YIL HAPİS

GÖNYELİ YENİKENT
BAHAR ŞENLİĞİ BUGÜN

Gönyeli Yenikent Bahar Şenliği bugün
Gönyeli Belediye Bulvarında
gerçekleşecek. Gönyeli Belediyesinden
yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik,
Gönyeli Yenikent esnafı ve Gönyeli
Belediyesi iş birliği hayata geçecek.
Bulvar boyunca çeşitli bölgelere
yerleştirilecek çocuk oyunları, stantlar ve
müzik yayınları ile sabah saat 10.00’da
başlayacak şenlik, akşam saat 23.00'e
kadar sürecek.
Etkinlik kapsamında mağazalarda birçok
üründe özel indirimler yapılacak.
Bu yıl şenlikte Burry Soprano konseri de
yer alacak. Konser 21.00’de ana sahnede
yer alacak. Retro Çalgıcıları, Dj Coşkuner,
rap sanatçıları Egoin ve Benkar da
etkinlikte sahne alacak.
Şenlikte akşamüstü saat 16.30’da bisikletli
Gönyeli halk sürüşü, saat 17.00’de
uçurtma şenliği, saat 17.30’da Erbulut
Jimnastik gösterisi ve gün boyu Radyo
Juke canlı yayınları da yer alacak.
Şenliğin sponsorluğunu Erülkü
Süpermarket, Cardplus, Radyo Juke ve
Kuzey Kıbrıs Web TV üstleniyor.

Geçen perşembe günü toplanan
Larnaka Kaza Mahkemesinin, Kongolu
24 ve 21 yaşlarındaki iki göçmen
tacirini, 2 buçuk yıl hapis cezasına
çarptırdığı haber verildi.
Söz konusu şahısların, üçüncü ülke
vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a
yasadışı girişleri, buradan geçişleri ve
kalışlarına yardım etmekten suçlu
bulunduğunu yazan Fileleftheros
gazetesi, iki göçmen tacirinin geçen
kasım ayında polis tarafından
Larnaka’da yakalandığını anımsattı.
Gazete, göçmen tacirlerinin, Kongo ve
Ruanda’dan dört göçmenin, iltica
başvuruşu yapmak için KKTC
üzerinden Güney Kıbrıs’a
ulaşmalarına yardım ettiğini öne
sürdü.

LTÜR DAİRESİNE BAĞLI
KÜTÜPHANELER
SANATÇILARI,
ÖĞRENCİLER VE
OKURLARLA
BULUŞTURDU

Rum Savunma Bakanlığının, Güney
Kıbrıs ile İsrail arasında
gerçekleştirilen “Agapinor-2022”
tatbikatının tamamlandığını açıkladığı
haber verildi.
Geniş çaplı tatbikata Rum Milli
Muhafız Ordusu (RMMO) ve İsrail
Silahlı Kuvvetlerinden araçlar ile
personelin katıldığını yazan
Fileleftheros gazetesi, 29 Mayıs’ta
başlayan ve dün tamamlanan
tatbikatın, ikili savunma işbirliği
programının hayata geçirilmesi
çerçevesine dâhil olduğunu, aynı
zamanda Güney Kıbrıs ile İsrail’in
savunma ve güvenlik alanındaki
mükemmel ilişkilerine işaret ettiğini
belirtti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür
Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm
kütüphaneler, dün, Akdeniz Esintileri
Perşembe Sohbetleri’nin ilkine ev
sahipliği yaparak sanatı ve sanatçıları
bölgelere taşıdı.
Kültür Dairesi tarafından kütüphanelerin
herkesin uğrak yeri haline gelmesi
hedefiyle düzenlediği halka açık sohbet
buluşmaları, ülke sanatçılarını, öğrenciler
ve okurlar ile buluşturdu.
Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre
Akdeniz Esintileri Perşembe
Sohbetleri’nin ilk konukları Lefkoşa Milli
Kütüphane’de öğretmen, şair ve yazar
Mehmet Kansu, Girne Halk
Kütüphanesi’nde yazar Ünver Alibey,
Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde
müzisyen Kurultay Akbay, Akdoğan Halk
Kütüphanesi’nde yazar Ahmet Şimşek,
Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde tiyatro
sanatçısı ve yazar Suzan Polat, Güzelyurt
Halk Kütüphanesi’nde sinema ve tiyatro
Oyuncusu Ruhsan Ankay Kısa, İskele Halk
Kütüphanesi’nde şair ve köşe yazarı Bedia
Balses, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde
şair Fatih Yalıner olurken, Erenköy Halk
Kütüphanesi’ndeki sohbet buluşmasının
konuğu ise araştırmacı yazar Nurperi
Özgener oldu.

ZEKİ ERKUT’UN “ARTIK
SIR YOK” ROMANI TANITIM
VE İMZA ETKİNLİĞİ YAPILDI

Zeki Erkut’un dördüncü romanı “Artık Sır
Yok” Zahra Cafe’de tanıtıldı.
Okurların yanı sıra sanatçı ve yazarların
da ilgi gösterdiği etkinlikte, kitabın
editörlüğünü üstlenen Khora kitap
gönüllüsü Şifa Alçıcıoğlu açılış
konuşmasını yaptı. Zeki Erkut’un farklı
temalarda toplumcu gerçekçi romanlar
ürettiğini vurgulayan Alçıcıoğlu,
ülkemizde yayıncılık ve roman yazımı
üzerine görüşlerini paylaştı.
Yazar Zeki Erkut, her bir romanında ele
aldığı konuları okurları ile paylaştı ve
öğrencilik yıllarında Türkiye’de yaşadığı
ilginç örneklere değinerek ifade
özgürlüğünün kısıtlanması haline bu tarz
üretimlerin yapılamayacağını söyledi.
“Artık Sır Yok” adlı romanda mafya
ilişkilerini kurgusal bir şekilde anlatan
yazar, bir yandan yozlaşan siyasetle
ortaya çıkan çıkar ilişkilerini, diğer yandan
ise Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini, aşk ve
dostluk gibi temalarla da birleştirerek
okura sunuyor.
“Serçe”, “Kral” ve “Jans Mans Sokağı
Çocukları” romanlarına da değinen Erkut,
kimi kitabında savaşı ve militarizmi
eleştirdiğini, kimi romanında ganimet
kültürünü ortaya koyduğunu ya da
Lefkoşa’nın yakın tarihine farklı bir
perspektiften baktığını söyleyerek,
yasakçı ve sansürcü zihniyetin yayılması
halinde kitapların toplatılacağı veya hiç
basılamayacağı bir döneme işaret etti.
Katılımcıların da soru ve yorumları ile
katkı koyduğu söyleşide, devletin çağdaş
bir kültür-sanat politikasının olması; ifade
özgürlüğü ve demokrasi için direnmek
gerektiği ve “Artık Sır Yok” romanının
kurgusal olmakla birlikte ülkenin güncel
gerçekliğine denk düştüğü belirtildi.

GÜNEY KIBRIS İLE
İSRAİL ARASINDAKİ
TATBİKAT TAMAMLANDI

İskele’de “Temiz Çevre,
Temiz İskele” farkındalık etkinliği
Etkinlikte, eski lastiklerden saksı
yapıldı, çiçekler ekildi
Belediye Başkanı Sadıkoğlu: “Çevre
bilinci, temizlik anlayışı çocuklukta
başlar”
İskele Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü öncesi, Şehit İlker Karter İlkokulu
ile İskele Maarif Anaokulu’nda farkındalık
etkinliği düzenledi.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre,
İskele
Belediye
Başkanı
Hasan
Sadıkoğlu’nun da katıldığı etkinliklerde atıl
durumda bulunan eski lastikler çocukların
dokunuşuyla saksıya dönüştürüldü, plastik
şişe toplama kutusu ve kapak kutuları ile
atık pil kutuları da okullara yerleştirildi.

Sadıkoğlu, temiz bir çevre için
çalıştıklarını, temizlik bilincinin de çocuklukta kazanıldığı için, bu etkinliği okullarda
çocuklarla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade
etti. Temiz bir çevre, temiz bir İskele için
çalıştıklarının da altını çizen Başkan
Sadıkoğlu, vatandaşların da bu konuda
kendilerine yardımcı olmasını istedi, çevreyi
kirletenleri uyarmalarını talep etti.
“Temiz Çevre, Temiz İskele” sloganıyla
yapılan etkinlikte, özel gereksinimli bireyler
için geri dönüşümü olan, üzerinde de “Plastik
Şişe Kapak Kutusu, Hayatın Engellerine
Kapak Olsun” yazıları bulunan damacanalar,
okullara yerleştirilirken, İskele Belediyesi
Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Murat
Ekşi, çocuklara kapakların önemini anlattı.

Ankara
onu da

Gazetemizde yayınlanan bir yazısından
dolayı Kubilay Özkıraç hakkında Ankara
26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
bir ceza davası beraatle sonuçlandı, ancak
karardan memnun olmayan savcılık istinafa gitti…
Özkıraç gazetemizde “Türkiye’den
Manzaralar” başlığı altında yazdığı köşe

Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzine 9, 98
oktan benzine, dizel yakıta da 6 8
Euro-cent zam geldi. Dizel yakıtın litre
fiyatının 2 Euro barajını aştığı
bildirildi.
Fileleftheros bugünden itibaren
yürürlüğe giren zamlarla 95 oktan
benzinin ortalama litre fiyatının 1 Euro
87 cent, 98 oktan benzinin 1 Euro 86
cent, dizel yakıtın 1,87 Euro ve
kalorifer yakıtının 1,43 Euro’ya
yükseldiğini yazdı. Benzin
istasyonlarının litre başına uyguladığı
fiyatın farklılık göstermesi nedeniyle
kimi istasyonda akaryakıtın litresi 2
Euro’dan satılabileceği bilgisi verildi.
Gazete bugün uygulamaya giren
zamdan önce 95 oktan benzinin litresi
asgari 1,656 azami 1,839’a, 98 oktan
benzinin asgari 1,706 azami 1,909
Euro’ya satıldığını hatırlattı.

AKEL'E MOSKOVA'DAN
300 BİN DOLAR

yArgılAdı
Ankara’nın gözünde diken olan bir
“Afrika” yazarı daha… Şener Levent
gibi Ankara’daki ceza mahkemesinde
yargılanan ikinci kişi Kubilay Özkıraç
oldu!

GÜNEY’DE AKARYAKITIN
LİTRE FİYATI 2 EURO
BARAJINI AŞIYOR

yazısında, “Laik devlet istemiyoruz”
diyen dönemin TBMM Başkanı İsmail
Kahraman’a “ağır hakaret”le suçlanmıştı…
Özkıraç’ın yazısında kullandığı “yobaz”
sözü, savcılık tarafından, “kaba saba, inceliksiz, hoşgörüden yoksun, dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran kimse” olarak
yorumlanmıştı…
Kendisiyle görüştüğümüz Kubilay Özkıraç önümüzdeki Çarşamba günü gazetemize kendisine yapılan son saldırılarla
ilgili özel açıklamalarda bulunacağını
belirtti.

AKEL’in, 1980’li yıllarda Sovyetler
Birliği döneminde, Komünist Parti’den
300 bin dolar aldığı belirtildi.
Alithia gazetesi, Sovyetler Birliği
Komünist Partisi Merkez Komite
Sekreterliğinin çok gizli bir özel
dosyayı gösteren belgede kanıtlandığı
gibi, aralarında AKEL’in de bulunduğu
50’yi aşkın ülkede bulunan komünist
partilerin, “yoldaşların”, finanse
edildiğinin görüldüğünü yazdı.
Bahse konu listeye de yer veren
gazete, AKEL’in ise bu finansman
karşılığında 300 bin dolar aldığını
belirtti.
Gazete ilgili arşivlere dayanarak
AKEL’in, Komünist Parti’den, 1980’li
yıllarda, üyelerinin “KGB” tarafından
eğitilmesi gibi, “garip eylemler” için
finansman talebinde bulunduğunu da
yazdı.
AKEL’in, 14 Nisan 1980 yılında ilgili
talepte bulunduğunu yazan gazete bu
talebin hemen ardından iki AKEL
üyesinin bir aylık dinleme cihazı
belirleme ve benzeri eğitim almalarına
ilişkin ödeneklerin de onaylandığını
belirtti.
Habere göre AKEL 1980 yılında,
partinin güvenliği, bilgi toplama ve
analizi konularında üç aylık eğitim
alması için 2 üyesi için de talepte
bulundu.
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Fenerbahçe'ye
Pelkas'tan kötü haber
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitrios
Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta
sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Dimitrios
Pelkas'ın dün sabah antrenmanı sırasında
omzunun çıktığını, yapılan ilk müdahalenin
ardından oyuncunun tedavisine başlandığını
açıklanmıştı.

Aren Baybars’tan büyük başarı...

Teniste bir ilk gerçekleşti!
n14 Yaş Milli Takım Belirleme
Turnuvası’nda yer alan Aren
Baybars, turnuvada Consolation
Finali’ne yükseldi. Finalde daha
önce 2. Tur’da mağlup olduğu
Doruk Çalıkoğlu ile karşılaşan Aren,
rakibini 6-2 ve 6-0 mağlup ederek
Türkiye Milli Takımı’na üçüncü
sıradan girmeye hak kazandı.
nTenis Federasyonu Başkanı
Hasan Gazioğlu, Baybars’ın Türkiye
milli takımına seçilen ilk Kıbrıslı
Türk olduğunu duyurdu

2 sporcumuz Türkiye
mili takım seçmelerinde
yer alacak

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 6
Haziran 2022 tarihinde İstanbul da gerçekleşecek 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu
sporcularından 1 kız ve 1 erkek oyuncu 12
Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasına
wıld card ile ana tablodan katılacak.
GMBTK oyuncuları 12 yaş kızlarda Girne
Umut Yerebakan, 12 yaş erkeklerde ise
Bekir Devran Esendağlı 12 Yaş Milli Takım
Belirleme Turnuvasına katılmaya hak kazanan sporcular oldu.

Jorge Jesus'tan
iki ayrılığa ret!
n Fenerbahçe'nin yeni teknik
direktörü Jorge Jesus ilk talimatını
verdi. Portekizli çalıştırıcı iki
futbolcunun satılmamasını istedi.
Fenerbahçe Jorge Jesus'ta mutlu sona
ulaştı ve Portekizli teknik direktörle 1 yıllık
sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı için
kulüp bugün 15.00'te Ülker Stadyumu'nda
imza töreni düzenleyecek.
Fenerbahçe tesislerini ve stadyumunu gezen Portekizli teknik direktör bir yandan
yeni sezpn çalışamalarına başladı. 67 yaşındaki isim iki futbolcunun satılmamasını
yönetimden istedi.
Milliyet'te yer alan haberde Jorge Jesus
özellikle Kim Min Jae ve Diego Rossi'nin
satılmamasını istedi. Şampiyonluk parolasıyla
yeni sezona başlayacak Sarı-Lacivertliler'de
Jesus Güney Koreli ve Uruguaylı futbolcunun
kendilerini Katar'daki Dünya Kupası'nda
göstermelerini istiyor.
Dünya Kupası'nın Kim Min Jae ve Diego
Rossi'nin bedelini yükselteceğine inanan
Jorge Jesus, iki oyuncuyu yüksek bedelle
satmanın planlarını yapıyor.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Tenis hayatını Ankara’da sürdüren Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu
Aren Baybars, Türkiye milli takımına seçildi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı
Hasan Gazioğlu, Baybars’ın Türkiye milli
takımına seçilen ilk Kıbrıslı Türk olduğunu
duyurdu.Türkiye Tenis Federasyonu (TTF)
tarafından hafta başından bu yana düzenlenen
14 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda
yer alan Aren Baybars, turnuvada Consolation Finali’ne yükseldi.
Finalde daha önce 2. Tur’da mağlup
olduğu Doruk Çalıkoğlu ile karşılaşan Aren,
rakibini 6-2 ve 6-0 mağlup ederek Türkiye
Milli Takımı’na üçüncü sıradan girmeye
hak kazandı.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
konu ile ilgili açıklama yaparak Aren’i elde
ettiği başarıdan dolayı kutladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Tenis kariyerini Ankara'da Binay Tenis Akademisinde
Onur Binay ve Çağlar İzkan'ın antrenman
programlarıyla devam eden kulübümüz lisanslı oyuncusu Aren Baybars bir ilki başararak Türkiye 14 yaş milli takımına girdi,
bize de bu gururu yaşatan Aren Baybars'ı
tebrik eder emeği geçen herkesi kutluyoruz”.

Tenis Federasyonu Başkan Hasan Gazioğlu da Aren Baybars’ı elde ettiği başarıdan
dolayı şu sözlerle tebrik etti: Aren bir ilki
başardı. Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
oyuncusu Aren Baybars,2. Turda ilk seti 62 almasına rağmen, maçı verdiği Doruk

Calikoglu'nu, consolation finalinde 6-2, 60 yenerek, 3. sıradan milli takıma girme
başarısı gösterdi. Bu başarıda büyük emeği
olan anne babasını, antrenörleri Çaglar İzkan
ve Onur Binay hocalarımı yürekten kutlarım.
Gurur duydum”

Cimnastikçilerin
Cimnastikçilerin
gösterisi
gösterisi beğenildi
beğenildi
Cimnastik Federasyonuna bağlı
cimnastikçiler, farklı etkinliklerde
sahne almaya devam ediyorlar.
Cimnastik Federasyonuna bağlı
Lefkoşa Cimnastik Kulübü ile P
and G Mağusa cimnastikçileri,
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının İskele Bölge Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Halk Örgütü
terhis töreninde gösteri sundular.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğünde
düzenlenen etkinlikte coşkulu bir
gösteri yapan cimnastikçiler coşkuyla alkışlandılar.
Halk Örgütü terhis törenindeki
gösterileri, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile asbaşkan Basri Aydoğan
da izlediler.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK
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ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

