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Kıbrıs’ta bizim muhalefetin söyleyemediklerini Türkiye’deki muhalefet söylüyor… “Protokol, adada
AK Parti-Erdoğan Devleti kurmayı hedefliyor” diyor… Bizim muhalefet hala farkında değil bunun!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 5 Haziran 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 692 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SİZ UTANMAZ MISINIZ?
n

2. sayfada

Faiz Sucuoğlu’na Ankara’da yapılanlar bir bir ortaya çıkıyor

Saatlerce sarayın
kapısında
bekletildi
CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, toplumumuza dayatılan protokolün, AKP’nin
tek adam rejimini Kıbrıs’a ihraç ettiğini ve adada ‘Ak Parti-Erdoğan Devleti”
kurmayı hedefleyen bir kapitülasyon belgesi olduğunu söyledi…
“Protokolün imzalanması sırasında dönemin “İktidar yandaşlarını, Suriyelileri,
“Devlete ait arazilerin satışı, özelleştirmelerin
Başbakanı Faiz Sucuoğlu saatlerce Beştepe Afganları KKTC vatandaşlığı vererek hızlandırılması maddeleriyle Kuzey Kıbrıs’ta
adaya yerleştirmeyi mi planlıyor?”
Sarayı’nın kapısında bekletildi”…
rant ve yağmanın önü açılıyor”… 13. sayfada

SOL KÖŞE

Hakikat ve Uzlaşma...

HARMANCI’YI SINIRDIŞI
ETMEYİ GÖZE ALAMADI
Kara listesi oldukça kabarık olan Tayyip
Erdoğan iktidarı, Türkiye’ye giden
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı
Mehmet Harmancı’yı sınırdışı etmeyi
göze alamadı… Mustafa Akıncı’nın
yakınında bulunan herkesi kara listeye
aldığı
halde,
Harmancı’ya
bunu
yapamadı… Çünkü Mehmet Harmancı
halen görevde… Türkiye’ye gitti ve
CHP’nin en üst düzey yetkilileriyle de
görüştü… Harmancı bir gün bu
görevden ayrılırsa, hiç şüphe yok ki kara
listenin en ön saflarında yerini alır!
KÖŞECİ

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

O DA
GİDİYOR

Tony Angastiniotis
n 2. Sayfada

“AKRİTAS MASALI” İLE
KİRLENMİŞ ZİHİNLER
Oz Karahan

NÜKLEER ENERJİYE HAYIR -

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform dün
Uzunyol’da “Nükleer Enerjiye Hayır” eylemi yaptı. İngilizce, Rumca ve Türkçe olarak
üç dilde broşür dağıttı. Yeşiller Partisi eski başkanı Yorgos Perdikis’in de katıldığı
eyleme biz de destek verdik...

AĞIRLAŞTIRILMIŞ
MÜEBBET
GÜNLERE
DOĞRU…

BİRİNCİLİĞİ
KİM
ALACAK?

Faize Özdemirciler

Ali Osman

ELEKTRİK
İŞKENCESİ

Mehmet Levent

n 7. Sayfada

SİZLER NE İŞE
YARARSINIZ?
Bülent Tümen

KIBRIS’TA
YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİNİN
RUHU: 1934 İSKÂN
KANUNU
Aziz Şah

Asil Nadir, şirket kurmak için İngiltere’ye dönecek...

n 11. Sayfada

GÖZÜ DÖNMÜŞ
SAVAŞ
TİRANLARI

Canan Sümer

n 4. sayfada
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Şener Levent

Açı
Ne acayip zamanlardan geçiyoruz…
Sanırım Kıbrıs’ın her iki tarafındaki
çözümcü ve barışçı güçler statükoya
teslim oldu…
Ve herşeyi gelecek nesillerin sırtına
yüklediler…
Mücadele ederlerse onlar etsinler…
Kıbrıs’ı birleştirmek isterlerse onlar
birleştirsinler…
Ağır bir yük…
Kötü bir miras…
Şimdi herkes statükoya adapte olmuş,
hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini kabullenmiş ve yalnız sanki günü kurtarmaya
bakıyor…
Kuzeydekiler bu mandradan kurtulmayı değil, daha iyi, daha güzel bir
mandrayı hayal ediyorlar…
Güneydekiler de pek farklı değiller
aslında…
Onlar da artık adanın yeniden
birleştirilmesini değil, bölünmüş adada
daha güvenli ve daha refah bir hayatı
hayal ediyorlar…
Güven yaratıcı önlemler denilen şey
de bu hayalin bir parçası değil mi
zaten?
Statükoyu iyileştirme…
***
Kuzeydeki çözüm ve barışçılar
Türkiye’nin idaresi altında hayat sürmeye alıştı…
Hiçbir itirazları yok…
İyileştirme istiyorlar yalnız kolonide…
O kadar acımasız zamlar yapılmasın…
Emeklilik maaşları ve ikramiyeleri
tırpanlanmasın…
Maaşlar her ay bir tamam ödensin…
13. maaşlar kaldırılmasın…
Hayat pahalılığı ödeneği devam
etsin…
Partizanca
istihdamlara
son

Çıplak Gerçek
Tony Angastiniotis
Başpiskopos Makarios,
işgalin ardından Londra’dan
Kıbrıs’a
dönerken,
29/11/1974 tarihinde Atina’ya uğradı. Kendisini karşılamak için toplanan kalabalığa “Büyük Britanya”
otelinden konuşarak, “Zeytin dalının ardından, elimi uzatacağım” şeklindeki
tarihi cümlesiyle darbecilere af kâğıdı
verdi. Makarios’un tavrının doğru olup
olmadığı bugün hala tartışılan bir konudur. İç huzur sağlayacağına inanarak,
darbecilere af kâğıdı veren Makarios,
EOKA B’nin adamlarının işledikleri cinayetlerin neden olduğu acıyı görmezden
geldi. Sadece Kıbrıslı Türkleri değil,
Kıbrıslı Rumları da ilgilendiren cinayetlerin acısını… Kısacası Makarios
mağdur olanı değil, mağdur edeni koruyarak, tarihteki birçok suçu hasıraltı
etmiş oldu.
Makarios’un uzattığı zeytin dalının
hiçbir mahkemede herhangi bir hukuki
geçerliliği yoktur. Savaş suçları zaman
aşımına uğramadığı için, mağdurların
yakınları, katiller hakkında dava açabilirler. Ancak uzatılan zeytin dalı, bu milliyetçi aşağılıkların siyasi faaliyetlerine

SİZ UTANMAZ MISINIZ?

verilsin…
Üreticinin ürünü ucuza kapatılmasın…
Hayvancı ve çiftçinin talepleri yerine
getirilsin…
Ek mesailer zamanında ödensin…
Asgari ücret günün koşullarına göre
düzenlensin…
Servet sahiplerinden servet vergisi
alınsın…
Tüm bunlar yapılırsa kimsenin ne
Türkiye’den bir şikayeti kalır, ne de
buradaki işbirlikçi yönetimden…
Tüm bunlar yapıldıktan sonra hala
Türkiye’den şikayet eden olursa ve
ona işgalci derse, onu linç bile
edebilirler…
Hele de söz ve ifade özgürlüğü yok
diye bağırıp çağıran olursa “marjinal
bir halk düşmanı” ilan edebilirler onu…
Zaten bu dibe vurmuş vaziyetle bile
bunu yapan Türkiye asalakları var…
“İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol”
diyenin ağzını kapatıyorlar hemen…
Ana muhalefet lideri, kadın kurultayına davet ettiği Kıbrıslırumkadın tem-

silciyi anında susturarak ona ayar
çekiyor hemen…
Elli kadar internet gazetemiz ile sekiz
tane basılı gazetemiz var…
Bizim “Avrupa” dışında Türk işgalinden ve Tayyip Erdoğan despotizminden şikayet eden yok…
Sağcılardan değil, sol bilinenlerden
bahsediyorum…
Türkiyeli nüfusla da bütünleştiler…
“Kıbrıslıtürk” ifadesini bile ırkçı
buluyorlar…
Anadolu’dan taşınan yasadışı nüfusu
“emekçi nüfus” olarak kucaklıyorlar
ve onlarla birlikte işgal düzeninde
iyileştirmeler talep ediyorlar…
Kıbrıslırum çözüm ve barışçılarla
ortak bir siyasi cephede birlikte
mücadeleyi hiç düşünmüyorlar…
Güneydekilere ayak uydurmayı değil,
güneydekilerin kendi hizalarına
gelmesini istiyorlar…
Ve sanırım, onlar da yavaş yavaş bu
hizaya geliyorlar…
Kıbrıslırum kadına kurultayda “işgal
ayarı” çeken Kıbrıslıtürk siyasetçiye

hak veriyorlar…
Ayar çekene değil, ayar verilene
kızıyorlar…
“İşgal” sözünde hemen bir düzeltme
yapıyorlar ve karşı taraftan özür
diliyorlar…
Kıbrıslırum çözümcü ve barışçılar
da statükoyu yıkmak değil, mevcut
statükoda iyileştirmeler istiyorlar…
***
Yazının başında söylediğim gibi,
şimdiden gelecek kuşaklara devredilmiş
bu kötü miras…
Yıkarsa onlar yıksınlar bu statükoyu…
Birleştirirlerse onlar birleştirsinler
bu adayı…
Ne gayle!
Biz hayatımıza bakalım…
Türkiye ile kavga etmeyi bırakalım…
Türkiye’ye işgalci diyenleri almayalım aramıza…
Bir sözlük olmadıysa başka bir sözlük
daha çıkaralım…
İşgal diyenleri “barış düşmanı” ilan
edelim…
Girneyi geri isteyenleri susturalım,
kayıp annelerini susturduğumuz gibi…
Adaya taşınan nüfusu kucaklamayanları ya milliyetçi, ya ırkçı diye
yaftalayalım…
“Çözüm ve barış düşmanı” diyelim
onlara…
Kapılar açıldığı halde 18 yıldır
yurdunun diğer yarısına, yani kuzeye,
yani işgal bölgesine geçmeyenleri
lanetleyelim…
***
Bu kötü mirası devredeceğimiz çocukların gözlerine baktıkça kederlenir
ve suçlu hissederim kendimi en çok…
Ve de utanırım…
Siz utanmaz mısınız?

Hakikat ve Uzlaşma...
devam etmelerine izin verdi ve mağdurların yakınları, misilleme yapılmasından korkarak, katiller aleyhinde yargıya başvurup adaleti bulmaya cesaret
edemedi. (EOKA B, 1978’e kadar dağılmadı). Rahip Papalazaros, Baf’ta bir
polis karakolunun dışında infaz edilen
oğlunun katilini yargı huzuruna çıkarmaya çalışan birkaç kişiden biriydi. Devlet, katilin kim olduğunu biliyordu ancak
ne Makarios ne de Başsavcılar katili tutuklamaya istekliydi. Bahaneleri, dosyanın kaybolmasıydı. Papalazaros 2020
yılında adalet yerini bulmadan vefat etti,
katil ise şu an devletten aldığı yüklü bir
emekli maaşının tadını çıkarıyor.
Bugün, toplumlararası çatışmalardan
altmış yıl sonra ve bir darbe, bir savaş,
göçmenlik ve bölünme yaşadıktan sonra,
failler bulunmadan, toplu mezarları açıp
kurbanları sayıyoruz. Yıllardır, geçmiş
yıllarda işlenen suçları konuşmaya ve
yazmaya başladık. Bunu yapmaya cesaret
eden biz, Kıbrıslı Rumlar veya Kıbrıslı
Türkler, kendimizi toplumlarımız karşısında bulduk. Liderlerimizin çözüm
istediği var sayılıyor ve Kıbrıs sorununun
tüm yönlerini ilgilendiren ciddi konuları
tartışmak için toplumlararası Komiteler

kuruldu, ancak bir Hakikat ve Uzlaşma
Komitemiz yok… Zira böyle bir Komite,
zeytin dalı dağıtanların işine gelmez…
Çünkü siyaset sahnesine hâkim olanlar
ve tarihteki rollerini tarihsel denklemden
özenle çıkarmaya çalışanlar, bu kişilerdir.
Bir Kıbrıs Rum kanalında, Kıbrıslı Türk
sivillerin öldürüldüğüne ilişkin yapılan
itirafa atıfta bulunduğum bir önceki makalemin ardından, söz konusu olayla
ilgili bir gelişme yaşandı. Gürsel Benan,
“Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin” katiller aleyhinde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hangi toplumdan olursa olsun, ailesinin katillerinin
tutuklanıp yargılanmasını talep edecek
hiçbir aileyi engelleyemem veya haksızlığa uğratamam. Bu, yıllar önce yapılması gereken bir şeydi ancak bunun
bir Hakikat ve Uzlaşma Komitesi çerçevesinde olması gerektiğine inanıyorum.
Yarın her iki toplumdan da aynı zamanda
onlarca davamız olursa, toplumda nasıl
bir gerginlik olacağını ve ne kadar kan
davası yaşanabileceğini bir düşünün…
Arka planında siyasi çıkarları olan ve
motivesi öç almaktan başka bir şey olmayan davalar tek başlarına çare getirmez…

Bu yazdıklarımı yanlış anlamayın.
Evet, Papalazros’un çocuklarından, Ali
Faik’in Atlılar’da öldürülen çocuklarına
kadar tüm kurbanların adalete kavuşmalarını, tüm katillerin işledikleri cinayetlerle ilgili olarak alenen hesap vermelerini istiyorum… Yalnızca bu şekilde,
tarihteki boşluklar doldurulacak ve bulmacanın tüm parçaları yerine oturacak.
İlerlememiz için çıplak gerçeğe ihtiyacımız vardır. Ancak bu tür davaları yürütebilecek deneyimli bir bilim komitesi
olmadan mahkemelerle hareket edersek,
elde edilecek sonuçların toplumların uzlaşmasına yol açacağına inanmıyorum.
Ne olacak biliyor musunuz? Tıpkı bunca
yıl kayıpların mezarlarında olduğu gibi,
taraflar sadece kendi mağdurlarını gösterecekler. Bu görüşe sahip olsam da
bilimsel bir komite çerçevesi dışında da
dava açmaya karar veren herhangi bir
mağduru desteklemek görevimdir. Gürsel
Benan’ın bu hamlesinin, liderlerimizin
endişelenmesine neden olmasını ve bir
Hakikat ve Uzlaşma Komitesi kurulmasını temenni ediyorum. Liderler şu an
çözüm istemeseler de eminim ki toplumsal bir kargaşa yaşanmasını da istemiyorlardır… Yoksa yanılıyor muyum?
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

AĞIRLAŞTIRILMIŞ
MÜEBBET GÜNLERE
DOĞRU…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey
Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşeli
çok oldu, yetmedi, tam olarak değilse bile
şimdilik kısmen Kuzey Kıbrıs Erdoğan
Cumhuriyeti’ne de dönüştü, her dönüşüm
telâfisi zor yaralar açtı ama bu raddeden
sonra yaşanacak olan dönüşüm ölümcül
olacak…
Kuzey Kıbrıs Türk(iye) Cumhuriyeti
her dönemde muhalif yurtsever Kıbrıslılara
posta koydu, varlık sebebi
buydu, KKTC kendilerine
posta koydukça çözüldü Kıbrıslı yurtseverler, direnenlerse
“marjinal” kapsamına alındı…
Avrupa-Afrika gazetesine
neler yapılmadı neler, komplolar, bitmek bilmeyen davalar tacizler
hacizler mahkemeler, tutuklamalar hapislikler…
Şener Levent’in son 20 senelik ömrü
mahkemelerde geçerken, davalar haber
bile olmadı şanlı KKTC basınında…
O sıralar KKTC demokrasisinin tadını
çıkaranların şimdi tehlikenin farkına vardıklarını söyleyebilmeyi çok isterdim, ama
ne yazık, emin değilim…
Oysa, yelpaze genişledi, bırakın “işgal”
demeyi, artık Tayyip Erdoğan’a gözünün
üstünde kaşın var diyen herkes kendini
mahkemede, böyle giderse, hapishanede
bulacak…
Bu gidişat durdurulamadığı takdirde
bundan sonra yaşanacak olanların geçmişte
yaşananlardan beter olacağını, Kuzey
Kıbrıs Erdoğan Cumhuriyeti’nin neye tekabül edeceğini anlamakta zorlanan bir
bayrak kafalılar ordusu var siyasette, yurtseverliğinden neredeyse ürker hale gelen
bir “sol” var, asgari bir yurtseverlikten
yoksun bir “sağ” var…
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin
Erdoğan Cumhuriyeti’ne dönüştüğünün
sinyallerinden en önemlisi 22 Ocak saldırısıydı, ikinci önemli sinyal mahkemenin
hapishaneye gönderdiği saldırganların cezalarını çekmeden iyi halden şartlı tahliye
edilmeleriydi, Erdoğan rejiminin kara listeye aldığı Kıbrıslıtürk aydınları güvenlik
tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle sınırdışı
etmesi başka bir sinyaldi, bir başka önemli
sinyal Şener Levent’in KKTC mahkemesinde beraat ettiği bir davadan, Erdoğan
mahkemelerinde gıyabında yargılanıp 1
yıl hapis cezasına çarptırılmasıydı…
Bu sinyalleri önemsemeyenler burada
çoğunlukta iken, bunları hiç görmeyen
CHP’yi eleştirecek değilim, CHP’nin Kıbrıs’taki ve Türkiye’deki sabıkaları başka
bir yazının konusudur…
Türkiye’de kendi halkıyla kavgalı bir
rejim vardır, bu rejimin, Kıbrıslıtürklerin
başına örebileceği çoraplar bellidir.
Geleceğimizi hepten karartma potansiyeli
taşıyan bir protokol var şimdi karşımızda…
Ne tuhaf, CHP milletvekili Erdoğan
Toprak’tan alıyoruz haberi:
“KKTC-Türkiye arasında imzalanan protokol, iktidarın tek adam rejimini Kuzey
Kıbrıs’a ihraç etmeyi ve adada ‘AK PartiErdoğan Devleti’ kurmayı hedefleyen bir
kapitülasyon belgesidir. Protokole direnen
eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’ya
çağrılıp uzun süre Beştepe Sarayı‘nın kapısında bekletildikten sonra Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ile anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. KKTC’ye döndükten sonra da istifa ettirildi.”
Erdoğan’ın sarayının kapısında uzun
süre bekletildiğini Faiz Sucuoğlu’ndan
değil de CHP’li vekilden duymak utanç
vericidir, utanması gerekenler utansın, ama
bu tehlikeli ve ürkütücüdür aynı zamanda…
Fuat Oktay protokolü eleştirenlere “ihanet, gaflet ve dalalet içindesiniz” diyor
şimdi…
Protokolde öngörülen değişikliklere göre,
bu sözleri bu efendiye sahibine iade etmek
suç kapsamındadır herhalde, kimbilir cezası
ağırlaştırılmış müebbettir belki de…

GÖZÜ DÖNMÜŞ SAVAŞ
TİRANLARI

Harmancı son durumu Kılıçdaroğlu’na anlattı...

Kıbrıslı Türkler Türkiye’nin tebası

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı, “Maltepe Forum:
Yeni dönemde AB ve Türkiye” konulu
forma katıldı.
LTB’den verilen bilgiye göre,
Harmancı’nın konuşmacı olarak davet
edildiği
forum,
Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Türkiye
Cumhuriyeti ana muhalefet CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın açılış
konuşmalarıyla başladı.
Forum kapsamında gerçekleştirilen ikili
temaslarda, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, LTB Başkanı Mehmet
Harmancı ile baş başa görüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun
da yer aldığı belirtilen görüşmede, LTB
Başkanı Mehmet Harmancı, “son dönemlerde KKTC ile TC ilişkilerinde yaşanan
ciddi sıkıntıları aktararak, ülkede
demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan
derin bir kültüre sahip olunduğunu”
vurguladı.
Harmancı, KKTC’de son yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerde “alenen
yapılan müdahelerle” KKTC-TC
ilişkilerinin bambaşka bir evreye
taşındığını ve "siyasi partilerin
kurultaylarına kadar müdahelelerin de
aleni şekilde yapıldığı" iddiasında bu-

lundu.
CHP’nin TC-KKTC ekeonomik protokolü konsunda dün yayımlanan
açıklamasının memnuniyet verici
olduğunu belirten Harmancı, protokolün
sadece “ekonomik protokol” olarak
okunamayacağını, bu protokol ile birlikte
“Kıbrıslı Türklerin Türkiye’deki iktidara
teba olma durumunun daha da
derinleşeceği” kaygısını Kılıçdaroğlu’na
aktardı.
Harmancı ayrıca “ülkede tartışılmakta
olan yerel yönetimler refomunda da dayatmalar yapıldığını, demokratik tartışma
ilkelerine aykırı şekilde tepeden inme
bir anlayışla ele alınmasının kaygı verici”
olduğunu söyledi.
Harmancı, Kıbrıs sorununun çözümünün
Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın
sağlanması açısından da sahip olduğu
önemi vurguladı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı
temasları çerçevesinde CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile de görüşerek,
CHP'nin Kıbrıs'a bakış açısı konusunu
irdeledi.
Harmancı, forumun ev sahibi Maltepe
Belediyesi'nin Başkanı Ali Kılıç ile
görüşmesinde, LTB ile Maltepe Belediyesi
arasındaki iş birliğinin daha ileriye
taşınması konusunda fikir birliğine vardı.

Baybars ve Rogers kesin ihraç
talebiyle disipline sevk edildiler
Halkın Partisi, Parti Meclisi’nde alınan ‘’Sine-i millet'' kararı çıkmasına
rağmen, milletvekilliğinden istifa etmeyen HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars
ve Jale Refik Rogers’ın Kesin ihraç talebi ile disipline sevk kararı aldı.
Parti Meclisi’nde oy çoğunluğu ile Baybars ve Rogers'ın kesin ihraç talebiyle
disiplin kuruluna sevk edilmesi yönünde karar aldı.

Anılarını kaleme aldığı “Anlatmak İçin
Yaşamak” kitabında ne diyor Marquez?
"İnsanın yaşadığı değildir hayat, aslolan hatırladığı ve anlatmak için nasıl
hatırladığıdır"…
Oysa ne diyor muktedirler?
-Unutun, diyor.
-Yerinden yurdundan edilenleri, savunmasız insanları öldürenleri, yalancıları,
hırsızları, savaşlarda tecavüze uğrayanları
unutun…
-Siz zaferleri, onuru, şerefi ve bayrakları
hatırlayın. Hatırlayın ve her daim onlar
için ölmeye hazır olun…
***
Ünlü yazar John Berger, Irak Dünya
Mahkemesi'ne gönderdiği mesajda,
"Suçların kayıtlarını muhafaza etmeliyiz. Çünkü suçluların ilk işi bunları
yok etmektir. Bu efendiler yalnızca masumları katletmekle kalmaz, hafızayı
da yok ederler. Yeni Dünya tiranlığına
karşı yükselen muhalefete ilham vermesi
için bu kayıtların tutulması şart" demişti…
Irak Dünya Mahkemesi (WTI), tüm
uluslararası kurum ve yasaları çiğneyerek,
medyayı açık açık kullanıp yalanlar yayarak başlatılan Irak Savaşı'nın yalnızca
Irak'ı mahvetmekle kalmayıp insanlığın
gelecek umutlarını da yıktığını düşünen,
dünyanın dört bir yanından, her kesimden
insanın güçlerini birleştirmesiyle oluşan
bir hareketti…
Bir ilk değildi ama bu…
Dünyada bir benzer bir mahkeme daha
kurulmuştu yıllar önce…
Vietnam Savaşı sonrası oluşturulan Russell Mahkemeleri…
BertrandRussell'ın
önderliğinde,
ABD’nin Vietnam savaş suçlularını yargılamak amacıyla kurulan ve çeşitli ülkelere ait aydınlardan oluşan gayrı resmi
çalışan bir mahkemeydi…
***
1973'de Amerikan askerleri Vietnam'dan
çekilirken, New York Times Gazetesi de
şunları yazıyordu:
“ Biz savaşı Mekong Vadisi'nde (Vietnam'da) değil, Mississippi Vadisi'nde
(Amerika'da) kaybettik. Birbiri ardından gelen Amerikan yönetimleri, ülke
içindeki halktan asla kitlesel destek
görmedi"…
20 yıl süren Vietnam Savaşı’nda Amerika’da savaş karşıtı gençler askere gitmemeye başlamıştı.
"Gitmeyeceğiz", “Bu bizim savaşımız
değil” sloganları dalga dalga ülkenin
her yanına yayılmıştı.
15 Ekim 1969'da Boston’da, kendi ülkelerinin Vietnam’daki savaşını protesto
eden 2 milyondan fazla Amerikalı vardı.
***
Dünya Ukrayna’daki savaşa odaklandı…
Tam da böyle bir zamanda Erdoğan,
Suriye’ye bir askeri operasyon yapıp,
sınır boyunca güvenli bir bölge oluşturmayı
planladığını duyurdu…
Siyasi yorumcular onun bu hamlesini
nasıl değerlendiriyor?
-Erdoğan Finlandiya ve İsveç’in NATO
üyeliğine “veto etme kartını” kullanıyor…
-Türkiye’de ekonominin bu kadar kötü
olduğu bir dönemde, 2023’teki seçim için
seçmenlerinin desteğini almak istiyor, diyenler var…
Onun bu savaşına karşı çıkıp eleştirecek
bir muhalefet ne Türkiye’de ne de burada
var…
Karşı çıkan kesimler de bedelini öder
mutlaka…
Mahkûm olabilir…
Gazetemizin başına gelen gibi bir linç
saldırısına bile uğrayabilirler…
Geçmişten bu güne dünya asla daha iyi
bir yer olamadı.
Gözü dönmüş savaş tiranlarına karşı
ses çıkaran yok…
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İzzet-i ikbal yok ki meclisten çekilecek
Vermeyince mabut ne yapsın muhteremler?
Koltucuklarına kurulup seyredecek
Çakılırken tabutumuza son çiviler

KALAY-KALAYCI

ONLAR ERKAN’DIRLAR
AHMET’TİRLER “ŞIK”TIRLAR…

Gezi eylemlerinin 9. yıldönümünde Boğaz Köprüsü’ne “Her yer Taksim
her yer direniş” yazılı pankart asmak isteyen TİP milletvekilleri Ahmet Şık ile
Erkan Baş polis engeli ile karşılaştılar ama polise direndiler ve pankartı astılar.
Tayyip Erdoğan bunu hazmeder mi hiç? Hemen açıklama yaptı ve "Milletin
polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunlar bir an önce parlamentodan
atılmalıdır” dedi. Çatla patla Tayyip! Onları korkutamazsın. TİP’in devrimci
milletvekillerini korkutamazsın! Onlar Erkan’dırlar, Baş’tırlar, Barış’tırlar
Atay’dırlar, Ahmet’tirler ve “Şık”tırlar. Sen pasaklısın!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ELEKTRİK İŞKENCESİ

BİRİNCİLİĞİ KİM
ALACAK?
Malum 20 yıldır iktidarda olan Tayyip
Erdoğan ve AKP'si Türkiye'yi içinden çıkılmaz sosyal, siyasi ve ekonomik çıkmaza
sürükledi...
Tayyip'in gidişiyle yaşanan yıkımın nasıl
düzeltileceği herkesin aklında soru işareti
olarak duruyor...
Tayyip kendi toplumu için, bizi de bunun
dışında bırakmayalım, ağzına gelen küfürü
basıyor...
Hakaretlerin bini bir para...
Ama Tayyip'e göre prestij insanların ekonomik sıkıntıları, çöplerden yemek artrıklarını
toplayarak yemesi, esnafın iflas etmesi değildir...
Devleti yönetenlerin bir hükümdar gibi,
bir kral gibi yaşamlarıdır önemli olan...
Kendine saraylar yaptırttı Türkiye'de...
Camiye, bir toplantıya giderken tüm yollar
kapatılır, özel korumalarla ve yüzlerce araç
eşliğinde yapılır bu ziyaretler...
Bizim buraya da el attı...
KKTC cumhurbaşkanlarının(!) oturdukları
yerleri beğenmedi...
Tatar'a bir külliye yapma sözü verdi...
Parası da ayrıldı diyorlar...
Elektrik yok, yollar çukurlarla dolu, okullar
yıkılıyor, hastanelerde ilaç yok ama burada
seçtirdiği kişinin prestiji için ona bir de
saray yapılmalıymış!
Başbakanlık yapanlar, cumhurbaşkanlığı
yapanlar da koruma altında burada...
Özel polis korumaları var...
Meclis Başkanı Töre de girdi sıraya ve
polisten koruma talep etti...
Sebebi de kendisine laf atarlarmış...
Ve de ayrıca prestij meselesiymiş...
Tatar her sabah görevine motosikletli polisler ve özel hummer aracın canavar sirenleri
eşliğinde geliyor...
Töre de aynısından istedi...
O da bir yere giderken kendisine bir polis
aracı eşlik ediyor...
Daha önce bunları TC Büyükelçisinin ziyaretlerinde, makamından çıkıp ikametgahına
gideceğinde görüyorduk...
Töre kendi makam aracına ekstradan bir
de "çakar lamba" taktırmış...
Yani bu efendiler araçlarına binip yola
çıktıklarında ne kırmızı ışık ne yeşil ışık
dinleyecekler...
Ayrıcalıklı olacaklar ve ambulans hasta
taşırken veya hastaya giderken herkes kenara
çekilip yol verir ya bunlara da aynı işlem
yapılacak..
Bu o demektir...
Bu ekonomik olarak sürüm sürüm sürünen
ahalinin başına basıp ahkam kesmek değilse
nedir...
Tamam anladık orda ne varsa burada da
olacak denmedi mi?
Şimdi sıra, Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın
Fuat Oktay'ın dediklerini alıp burada papağan
gibi söyleyenlerin, onların konuşmalarında
yaptıkları hakaretleri kullanmaya geldi sıra...
Tayyip Gezi direnişçileri için ne demişti?
"Çapulcu, serseri, sürtük"...
Bakalım bu toplum için bunları söyleyecek
olan ilk kim olacak?

Asil Nadir, şirket kurmak
için İngiltere’ye dönecek
İngiltere’nin saygın gazetelerinden
The Times’ın eki Times Magazine,
1980’lere damga vurduktan sonra
dolandırıcılık
ve
usulsüzlük
suçlamalarından hüküm giyen ve halen
KKTC’de yaşayan Asil Nadir’le
konuştu.
1980’lerde Polly Peck isimli şirketi
satın alarak İngiltere’nin en zengin iş
insanlarından biri olan ve birçok farklı
kıtada birçok şirket satın alarak 192
milyon sterline ulaşan servete sahip
olan Nadir paravan şirketleri kullanarak
Polly Peck’in hisselerini suni olarak
artıran ve zimmetine para geçirme
suçlamalarıyla başı derde girmişti. Bir
dönem cezaevinde kalan Asil Nadir
2016’da Türkiye’ye iade edilmiş ve
daha sonra da KKTC’de yaşamını
sürdürmüştü.
81 yaşındaki Nadir cezasının Ağustos
ayında sona ereceğini söyleyerek İngiltere’ye geri dönmek istediğini dile
getirdi. The Times Magazine, Nadir’in
dış görünüşünü tanımlarken saçlarının

halen uzun olduğunu ve siyaha
boyadığını aktarırken, aksanından ve
duruşundan kendisini fark ettirdiğine
dikkat çekti.
2005 yılında kendisine ait medya
kuruluşunda çalışan ve 64 yaşındayken
o dönem 21 yaşında olan Nur ile evlenen Nadir’in Nur’dan iki çocuğu
olduğu da hatırlatıldı. Lisa-Nur’un 3,
Mertselim’in ise 1 yaşında olduğu belirtildi.
İngiliz mahkemesiyle yapılan
anlaşma
kapsamında
İngiliz
vatandaşlığını bırakan Asil Nadir’in
cezası bittikten sonra tekrar vatandaşlık
almayı planladığı ve yeni bir şirket
kurmak için kolları sıvayacağı da belirtildi.
Nadir, yeni projesinin detaylarını
ise kamuoyu ile paylaşmadı. Nadir,
“Girişimcilik yeteneğimi kaybettim
mi? Hayır. Aslında komik ama bu
yeteneğim gelişti. Neden emekli olup
köşede sürüneyim ki?” dedi.
Kaynak: Sözcü

Lefkoşa’da trafik kazası...

1 kişi yoğun bakımda

Lefkoşa’da önceki akşam meydana
gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı,
1 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Ahmet
Akbıçak (E-51), 79 mlgr. alkollü içki
tesiri altında, yönetimindeki GH 028
plakalı araç ile seyrettiği sırada, bir
kavşakta, anayolda seyreden araçlara
öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir
şekilde sağa dönüş yaptı. O esnada
da karşıdan gelen Kerim Seylıev (E-

23) yönetimindeki PR 470 plakalı
motosiklet ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet
sürücüsü Kerim Seylıev, kaldırıldığı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın
ardından yoğun bakım servisinde
müşahede altına alındı. GH 028 plakalı
araç sürücüsü Ahmet Akbıçak
tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

Amca: Kesintilerin sebebi AKSA’ya borcumuzdur

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Amca, elektrik kesintilerinin
sebebinin hizmet alımı yapılan özel işletme Aksa’ya
borçtan kaynaklandığını belirtti.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Amca, elektrik kesintilerinin
sebebinin hizmet alımı yapılan özel işletme Aksa’ya
borçtan kaynaklandığını belirtti. YENİDÜZEN’e
konuşan ve “AKSA’da yer alan 8 santralden sadece
biri çalışıyor” diyen Hasan Amca, ödemelere pazartesi
günü başlanmasını ümit ettiklerini ifade etti. KIBTEK’in 10 santralinden 8’inin devrede olduğunu söylenen Kıb-Tek Yönetim
Kurulu Başkanı Amca, bir santralin arızalı olduğunu, bir diğerinin de bakıma
alındığını ifade ederek, yarından sonra bir santralin daha devreye gireceği
bilgisini verdi.

Önceki gece bir vatandaş aradı telefonla.
Saat 22.00’ye geliyordu.
“4 gibi kestiler! 6 saattir elektriğimiz
yok! Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir
rezalet olamaz!”
İsyan doluydu sesi.
Burada yazamayacağım küfürleri sıralayıp duruyordu çok haklı olarak.
“Az bile söylüyorsunuz” dedim, bunlar
çok daha ağırına müstahaktırlar!
***
“Dönüşümlü olarak birer saat kesilecek” demişlerdi.
Nedeni ne olursa olsun insanları 6
saat elektriksiz bırakmak, kesinlikle insanlığa sığmayan bir rezalet!
Bunu yapabilenlere insan diyebilmenin
mümkünü yok!
***
Türkiye’nin alt yönetimi, adı konmamış
ilhak kurbanı korsan KKTC’nin elektrik
çilesi yıllardır bitmiyor!
Çünkü arkasında özelleştirip Tayyıp
Erdoğan’ın yeşil sermayesine peşkeş
çekmek gibi ahlâksız ve hayasız art niyetler var!
Elektrik çilesi bu art niyetlerle her
gün daha da içinden çıkılmaz hale getiriliyor!
Vatandaşa çektirilen insanlık dışı bir
işkenceye dönüşüyor.
***
Bundan 2 yıl kadar önce Tayyip Erdoğan yalana batmış şovlarından birinde
“Rumun elektriğine muhtaç olmamanız
için 2 adet 50 megawatlık elektrik jeneratörü HİBE edeceğiz” demişti!
Çok geçmeden bunun okkalı bir yalan
olduğu çıktı ortaya.
Nasıl çıktı?
HİBE denilen o 2 jeneratörü 10 milyon
Dolar karşılığında 5 yıllığına KKTC’ye
kiraladıkları açıklanınca çıktı!
Bre aman zaman HİBE’den para alınır
mı? Bu nasıl HİBE? diyecek olduk…
“Kes sesini otur yerine vatan haini,
Rumcu, Türkiye düşmanı” diye kahramanca üzerimize çullandılar!
Sonuç?
Sanırım o HİBELER gelmedi.
Yalanın üzerine yattılar!
Buraya yığdıkları 100 binlerce nüfus
yüzünden elektriğimiz yetmez, çile bitmez oldu!
***
Şimdi de 40 milyon Dolar değerinde
iki mobil elektrik santralini KKTC’ye
gönderme kararı aldıklarını söylüyorlar!
Bir yalan suyüzüne çıkarken, altından
başka bir yalan çıkıyor!
Ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesine yönelik tezgâhta yeni komplolar dokunmaya
devam ediliyor.
Bunun önünde ciddi bir engel olarak
gördükleri El-Sen’in defterini dürme çabaları da bu tezgâhın parçası!
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Onuncu köy
85 MİLYON KKTC’Yİ
YURT BİLİR
Mustafa Billur
Mehmet Çağlar şöyle yazmış:
"Artık Kıbrıs’ın kuzeyinde ister sağdan
olsun ister soldan, gerçek yurtseverlerin
ortaya çıkması lazım...
Yurtseverlerin derken, doğduğu yer
neresi olursa olsun, Kıbrıs’ı yurt bilen
hangi siyasal partiden olursa olsun, gerçek
yurtseverlerin ortaya çıkması ve iradenin
halk tarafından kullanılabilmesi için birlikte hareket etmesi lazım...
Artık CTP’nin de gerçek kimliğinin
öne çıkmasının zamanı gelmiştir!
Çünkü CTP, devrimcinin, halkın, emeğin
ve bilimselliğin partisidir...
Toplumsal vicdanın da başkentidir...
Yoksa, istekler bitmez, yumurtalar yetmez!
Sonunda senin etine de ihtiyacımız var
derler..."
***
Yurt denilen KKTC, halk denilen de
yasadışı yerleşimci nüfusun büyük
çoğunluğunun oluşturduğu nüfus ise, arzu
edilen "iradenin halk tarafından
kullanılması" durumu zaten hali hazırda
vuku bulmuş durumdadır.
Çünkü mevzubahis halk, Türk halkıdır.
O yüzden, toplumsal vicdanın başkenti
CTP ise eğer, o başkent çoktan düşmüştür...

KIBRISLIYI YOK
EDİNCE SORUN
ÇÖZÜLECEK
Hüseyin Sevay
Ben anlamadım, neden bu kadar zordur
85 milyonu bir kalemde KaKaTC
"vatandaşı" yapmak...
Nedir bu cana bu kadar eziyet? Şimdiye
kadar 1 milyonu "vatandaş" olabildiyse,
biz de yanında 84 daha atalım olsun,
bitsin bu iş...
Neden bir kibrit kutusu kadar olan bir
adaya bu kadar gelme ve burada kök
salarak buralıları hiçleştirme aşkı var bu
85 milyonda? "Kıbrıs bizimdir." ... öyle
mi? 1959-1960 Londra ve Zürih
Anlaşmalarını imzaladıklarının bilincinde
değiller herhalde...
Yani, bence bütün argüman var olan
bu 85 milyonluk TC nüfusunun neden
tümünün bir kalemde KaKaTC vatandaşı
olmasının MANTIKSIZLIĞI üstünden
yapılmalı...
Yani bu insanların bir milyonu
alabilmişse bu çok mühim vatandaşlık
payesini, bu güzel hediyeyi özelikle
1974'ün karşılığı olarak neden diğer 84
milyondan esgirgeyelim ki?! Ne şartı, ne
şurtu?! Neymiş, burada bilmem kaç sene
çalışmak vev yaşamak ön şartmış... Ne
gerek var öyle suni şeylere? Tek şart TC
vatandaşı olmak olsun! Zaten sanki da
çok ulaşılamaz şartlardır var olan şartlar!
Eh, böyle yapınca da Kıbrıslı diye bir
şey kalmaz, madem gerçekten KIBRISLI
olanların KİMLİKLERİ kendileri için
hiç önemli değil...
Tersini düşünsünler bir da... Bir kalemde
de Kıbrıslıyı TC vatandaşı yapsınlar...
Ohhh... Herkes her şey vatandaşı olsun
bir çırpıda!
Zaten KIBRISLI diye bir şey yokmuş!
Hepimiz Türkmüşük, Anadolu’dan
gelmişik... Bizler da yok olup toprak
olduktan sonra bu KIBRISLI kimliği da
yok olur. Sonrakiler hiç fark etmez, kim
Kıbrıslı, kim Anadolulu...
Herkes rahat olur böylelikle, madem
bu vatandaşlık dağıtma çok sorun
çıkarıyor... Bakın, ne güzel çözüldü sorun...

KIB-TEK’İN BİTİRİLMESİNDE UBP-CTP
ORTAKLIĞI
Mustafa Yenigüç
Dün gerçekleşen meclis toplantılarında
Salahi Şahiner ve Sunat Atun arasındaki
konuşmaları dikkatlice dinledim. Her
yurttaşın dikkatlice dinlemesini tavsiye
ederim. Çıkardığım netice Kıb-Tek'in
mali yapısının bahane gösterilerek
yatırım yapmaya müsait olmadığı ve
AKSA sözleşmesinin tadil edilerek yine
imzalanacağıdır.
Maalesef iki büyük partinin de kritik
dönemlerde büyük hataları olmuştur.
Sadece bir yönetim kurulu başkanı
döneminde yatırım herşeye rağmen
öncelikli hale gelmiş ve üretime yatırım
yapılmıştır. Adanın kuzeyinde peşkeş
ve yolsuzluk politikaları devam ediyor.
Biz ise günlük geçim, yaşam uğraşlarının
peşine düşmüş savrulup gidiyoruz.

BİRLİK-MÜCADELEDAYANIŞMA DEMEYE
GEREK YOK

HALKIN PARTİSİ NEREYE KOŞUYOR?

Eylem Deliceırmak Erbilen
İdeolojik bir parti değildi zaten HP ne
olursan ol gel diyordu. Bu nedenle kavga
hiç dinmedi çünkü kimse birbirini anlamadı
ve de dinlemedi.
‘Bir büyüğüm bana kız boşunadır bu
çaban hiç kargadan bülbül doğar mı?’
demişti ilk anlayamadım ama sonra kendisini solcu ilan eden ama hayatı boyunca
UBP ve DPden nemalananlar gördük, o
zaman anladım ki sadece kendi çıkarları
için bir araya gelen elit bir grup sadece
ama sadece kendileri olsun diye kurdukları
partide görev almanın da hiçbir anlamı
yoktu…
Özersay diktatör mü? Evet öyledir…
Seçim döneminde şu an ve daha önce
de ayrılan vekilleri ilk sıraya kendi eli ile

oturtmuştu. O dönem alan memnun satan
memnundu. Bizim halk kahramanı iki
güzel de bunların arasında idi. Kurultay
döneminde seçim yasağına bir gün kala
tüm ailelerini üye yapmış bunun için ilce
onaylarını bile hiçe saymışlardı. Ve tahmin
edildiği gibi PM’de onlardı MYK’da
onlardı. O zamanda kahramandılar şimdi
de kahramanlar ama hep kendi çıkarlarına.
Partiden ayrılan 3 vekil UBPye gitti, 2si
de CTP’ye geçme niyetinde…
Geçmesinler mi? Geçsinler. Bakıyorum
CTP’li arkadaşların paylaşımlarına uygun
görüyorlar, eee, beklemeye gerek yok ne
de olsa daha önce kaçanlarda UBP rozetini
dönem bitmeden takmışlardı. Ne de olsa
gaile hep memlekettir öyle değil mi?
Ben şimdiden hayırlı olsun deyim.

GÖÇE VERDİĞİMİZ KIBRISLILAR
Hayat Hüseyin
‘Hayat, şişenin yanında bardak da var.
Suyu bardaktan iç…’
1974 savaşı ile farklı yerlere savrulan,
çok ağır bedeller ödeyen, travmalar yaşayan
adalılarda savaş sonrası oluşan karşı topluma
duyulan travmatik kopuşların yaşandığı
1974 ve sonraki “ İŞGAL’E KARŞİ ANTİEMPERYALİST ORTAK VATAN” ve
“İŞGAL VE KOLONİZASYON”a kılıflar
diken “SOL REVİZYONİZM”e karşı
MARKSİST-LENİNİST PLATFORM”
temelinde “Örgütlenme ve Mücadele” günlerimde, karanlık dünyasının içinden fışkıran
gerçek dostluğun, yoldaşlığın, sarsılmaz
mücadeleci irade ve direncin bir örneği
olan, Onu Tanımanın onurunu taşıdığım bir
Fikir ve Mücadele Yoldaşım vardı.
“NEVZAT ADİL”
Ama o da, geri dönmemek üzere diğer
Kıbrıslılar gibi buralardan ayrıldı.

O şimdi çok uzaklarda.
Kendine yeni bir yurt ve ailesi ile birlikte
yeni gelecek yarattı.
Onu ben değil, her bildirisinde başlık
olarak hitap ettiği “ÇİLEKEŞ KIBRIS HALKI” kaybetti.
Nevzat Merhaba,
Sen o karanlık dünyanın içinden çok
şeyler öğrettin bana.
Hiç unutmam çok sıcak bir günde sana
köye, Girne’den bisikletle gelmiştim.
Ağzım kurumuştu yorgunluktan.
Annenin mutfağında masanın üzerinde
duran su şişesini sen nasıl olsa göremezsin
diye, hemen kafama dikmiştim.
Senin her zaman olduğu gibi, sakin ve
uyarıcı bu sözlerin kulağımda ömür boyu
yer etti.
"HAYAT, ŞİSENİN YANINDA BARDAK
DA VAR.
“SUYU BARDAKTAN İÇ"

ZİNHAR MAĞUSA VE ERCAN LİMANLARI AÇILMASIN!

Mertkan Hamit
Tatar: “Birçok başarılı sporcumuz var ve uluslararası arenalarda bizi Türkiye üzerinden
temsil ediyor. Çünkü biz sporcularımızı KKTC olarak yurt dışında yarıştıramıyoruz. Ama
ne olursa olsun ben onlarla iftihar ediyorum”
Bknz: Esaretin bedelinin özeti... itiraf gibi açıklama...

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.

‘‘BU MEMLEKET
BİZİM’’ DİYENLERİN
MEMLEKETE
İHANETİ
Hilmi Kansu
BU MEMLEKET “ BİZİM “ yahu…
Hayalim var, 50 yaşına kadar “
İmtiyazlı Bordro’’dan maaş çekip, emekli olduktan sonra Partiye üye olmak ve
meclise kapağı atmak (tabii ki halk
için), kazanmaz isem yine hayalim
eksik değil, yönetim kurulları beni
bekler (tabii ki vatanımı çok severim,
tecrübem feda olsun)…
Aaaa o da mı olmuyor, yine hayalim
eksik değil gençlerin önünü açalım,
bizim gelin de “İmtiyazlı Bordro’’ya
girsin yeter…
KKTC
EKO
SİSTEMİNİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK ÇOK
ÖNEMLİ, BU MEMLEKET “BİZİM’’
yahu…

SİZ TATAR’LA
KAVGA EDİP
GÜNDEMİ
MEŞGUL EDİN
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
BİZ SİZİN BİR İŞ YAPMADIĞINIZI
BİLİYORUZ!
Protokol, Bakanlar Kurulu ile
yürürlüğe kondu, yasa gücünde kararnamelerle uygulanacak!
KKTC meclisinin hiçbir işlevi
kalmadı.
Protokol ve yasalar muhalefet
tarafından engellenemez.
Onun içinde her kim ki bağırıp çağırıp,
çağırıyor sadece şov yapıyor.
Bilin ki biz sizin bir iş yapmadığınızı,
yapamayacağınızı biliyoruz.
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İŞGALCİ TÜRKİYE’NİN CHP’Sİ

Yeniboğaziçi’nde büyük yangın
Yeniboğaziçi Sanayi Bölgesi’nde Yeniboğaziçi Belesiyesi'ne ait plastik su boruları yandı. Yeniboğaziçi'nde
dün öğlen saat 12:30 sıralarında, İ.G.(E-52), kullanımındaki kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada,
makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve
Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları tarafından söndürüldü. Yangın sonucu 20
dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama
boruları ve bazı evlerin avlusunda bulunan muhtelif meyve ağaçları yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs
hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

İtalyan ulusal güvenliğinde ucu güney
Kıbrıs’a dokunan ciddi sıkıntı
İtalya’nın askerî hava üssü
içerisinde yer alan Grosseto
Havaalanı’nın, ABD tarafından
2018’de yaptırım listesine alınan
Roman Troçenko isimli Rus oligark
tarafından işletildiği, ulusal güvenlik
sıkıntısı yaratan bu durumun bir
ucunun da Güney Kıbrıs’a
dokunduğu bildirildi.
Fileleftheros “İtalyan Havaalanı
Kıbrıs Üzerinden Oligarka…
Ada’mızın Rol Oynadığı Önemli
Güvenlik Meselesi” başlıklı
haberinde İtalyan medyasının son
günlerde, Güney Kıbrıs’a da
dokunan bu ciddi ulusal güvenlik
meselesini tartışmakta olduğunu
yazdı.
Habere göre İtalyan RAI3 tele-

vizyonunun “Report” isimli
programında, İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait askerî hava üssü içerisinde
yer alan ve pistini hem sivil hem
de askerî uçakların kullandığı Grosseto havaalanının Rum Şirketler
Mukayyitliğine kayıtlı bir Rus
şirketin kontrolünde olduğu belgeleriyle ortaya konuldu.
RAI3’ün haberinde, Grosseto
havaalanı pistinden, hem sivil
uçakların hem de İtalyan hava
sahasının güvenliği maksatlı keşif
uçuşları yapan Eurofighters tipi
uçakların da kalkış yaptığına dikkat
çekilerek, ciddi bir ulusal güvenlik
meselesi olduğu vurgulandı.
Grosseto sivil havaalanının bir
kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) olan

ESAM’a ait olduğu belirtilen haberde, yüzde 35 hisse ile ESAM’ın
en büyük hissedarı olan Ilca isimli
özel şirketin, tanınmış Rus milyarder
Roman Troçenko’nun AEON isimli
şirketinin kontrolünde olduğu
kaydedildi.
AEON hisselerinin ise Ermeni
asıllı bir Rum vatandaşının
müdürlüğünü yaptığı, merkezi
Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan Plutoworld Limited isimli Rum
şirketine ait olduğu belirtilen haberde, Grosseto havaalanı hisselerinin
ise önemli Rus bölgelerindeki 14
havaalanını kontrolünde bulunduran
Roman Troçenko’nun değil, sanat
ve müzikle uğraşan eşi Sofia’nın
adına olduğuna işaret edildi.

KHYD Başkanı Kocaismail: Bağışlarla iki yıllık
pandemi sürecinde hayatta kalabildik!
Kanser Hastalarına Yardım
Derneği (KHYD) Başkanı Raziye
Kocaismail, ülke içinden ve Londra’dan gelen bağışlarla iki yıllık
pandemi sürecinde derneğin hayatta
kalabildiğini ve bu katkılarla kanser
hastalarına yardımlarını sürdürebilmeyi başardıklarını söyledi.
KHYD Başkanı Kocaismail,
derneğe hem ülke içinde hem de
Londra’dan yapılan katkılar ve bu
katkılarla kanser hastalarına dernek
tarafından sunulan hizmetler
hakkında yazılı açıklama yaptı.
Kocaismail,
derneğin geri

dönüşüm projesi, kermesler, 2’nci
el kıyafet ve eşya dükkanlarından
gelen gelir ve bağışların destekleriyle
birçok kanser hastasının ihtiyaçlarına
yanıt verebilmeyi başardığını belirtti.
Kocaismail, “Ülke içinden ve Londra’da bulunan bağışçılardan gelen
bağışlar ve desteklerle iki yıllık pandemi sürecinde hayatta kalabildik.
Yardımlarımızı sürdürebildik. Bize
destek olmaya devam ediniz. Ülkede
her yıl 700 kişinin kanser teşhisi
aldığı ve yıllar içinde on binlerce
hastanın kontrollerine, ilaçlarına

destek veren Kanser Hastalarına
Yardım Derneğimizin yardımlarınıza
ihtiyacı vardır” dedi.
Kocaismail, bu bağışlarla derneğin
kanser hastalarına maddi yardım;
tıbbi tedavi ve uzmanlık hizmeti,
tıbbi malzeme ve ilaç tedariki,
ulaşım, hasta ailelerin çocukları ile
kanser hastası çocuklara yönelik
eğitim hizmetleri gibi birçok hizmet
sunabilmeyi başardığını söyledi. Kocaismail, tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür ederek, derneğe
katkılarının devam etmesi temennisini dile getirdi.

Hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapılacak
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde, hipertansiyon,
diyabet ve böbrek hastalıkları için tarama yapıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “sağlık
politikaları oluşturulmasında ülkenin sağlık istatistikleri
elzemdir” denildi.
Bu doğrultuda sağlıkla ilgili istatistik verileri toplamak
amacıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı 16 sağlık
merkezi ve 4 hastanede böbrek hastaları, hipertansiyon
ve diyabet tarama programı başlatılacağını ifade eden
Sağlık Bakanlığı, şunları kaydetti:
“Bu anlamda hastane ve sağlık merkezlerinde sorumlu
hekim ve hemşirelere eğitim toplantısı düzenlenerek
uygulamayla ilgili bilgiler verildi.
Tarama programının üç ay içerisinde tamamlanması

öngörülmekte olup, ilk etapta Lefkoşa merkezlerinde,
ilerleyen günlerde ise diğer merkezlerde uygulanacaktır.”

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak,
2022 Mali Protokolü’nü eleştirince gündeme oturdu… Hatırlatalım… 29 Eylül 2019 tarihli gazetemizde ‘günün kahramanı’ köşesinde şöyle yazdık: ‘‘CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun
başdanışmanı Erdoğan Toprak Kıbrıs’tan çıkarılacak doğalgaz
ile TC devletinin 453 milyar dolarlık toplam dış borcu sıfırlanır
diyor… Nasrettin Hoca’nın göle maya çalma hikayesi gibi…
Akdeniz’e maya çalıyor Türkiye... Bu kafa ile vay Türkiye’nin
haline! Türkiye’nin dış borcu çıkarılacak doğalgaza kaldıysa...
Ne diyordu TC yöneticileri? “Kıbrıs Türkünün haklarını yedirmeyiz”… Biz ne diyorduk? Çünkü sadece kendileri yiyecekler.
Açık açık söylüyorlar “Bizden başkası yiyemez” diye! Kıbrıslı
Türkler de yiyemez…’’… 2019’da Kıbrıs’ın doğalgazına el koyup
Türkiye’nin dış borcunu ödemekten bahseden CHP’li Erdoğan
Toprak, 2022’de ‘‘Bu protokol, KKTC’nin bağımsızlığını, seçilmiş
meclisini, hükümetini, kurumlarını, sendikalarını, Kıbrıs Türklerinin
iradesini ve egemenliğini yok sayan, onur kırıcı ve tehlikeli bir
belgedir’’ diyor… Kıbrıs’ta protokol düzenini kuran Bülent Ecevit
idi, geliştiren Turgut Özal’dı, zirveye taşıyan Tayyip Erdoğan
oldu… ‘‘KKTC-Türkiye arasında imzalanan protokol, iktidarın
tek adam rejimini Kuzey Kıbrıs’a ihraç ve Ada’da ‘AK Parti-Erdoğan Devleti’ kurmayı hedefleyen bir kapitülasyon belgesidir’’
diyor Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Toprak… Buradaki
muhalefetin tam sevdiği cinsten, CHP Kıbrıs’ta AKP’yi suçluyor… Buraya Türkiyeli nüfusu taşıyan ve onlara oy kullandırtan
Bülent Ecevit’ti… Protokoldeki ‘‘Türkiyelilere KKTC vatandaşlığı
verilmesi kolaylaştırılacak’’ maddesine karşılık, CHP ‘‘AKP Suriyelileri KKTC vatandaşı yapacak’’ diyerek aklımızla dalga
geçiyor! Bizim sorunumuz Rum evlerine Ecevit’in taşıdığı
Türkiyeli illegal taşıma nüfustur…
YAZIKLAR OLSUN
CHP milletvekili Erdoğan
Toprak, “Protokole direnen
eski Başbakan Faiz
Sucuoğlu, Ankara’ya
çağrılıp uzun süre Beştepe
Sarayı‘nın kapısında
bekletildikten sonra Fuat
Oktay ile anlaşmayı
imzalamak zorunda kaldı.
KKTC’ye döndükten sonra
da istifa ettirildi” dedi.
Tayyip “UBP’nin Faiz”ini
böyle düşürdü işte. Faiz ve
UBP’liler ne yaptılar?
Sindirdiler ve sineye
çektiler. Yazıklar olsun
size!
*
KARANLIK “GÜNEŞ”
Protokolle birlikte
ülkemizde bugüne kadar
suç sayılmayan pek çok
konu yasa değişiklikleriyle
suç olacak ve 1 yıldan 5
yıla kadar ve hatta ömür
boyu hapis cezaları
verilebilecek. Karanlık
Ampulün izinden giden
karanlık bir “güneş”sin
UBP. Bat ki memleket
kurtulsun!
*
GÖZÜNÜZ ÇIKSIN!
Gezi Parkı'na yürümek
isteyen kalabalığa polis
müdahale etti. 170 kişi
gözaltına alındı. Gözünüz
çıksın artık!
*
İŞGALCİ
Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü
İbrahim Kalın “Suriye’ye
operasyon yapma
konusunda kimseden izin
alacak değiliz” dedi. İşgalci
izin almaz!

“Tırnak”...
"“Seçime Türkiye müdahale etti”
diyeceksiniz.
Evet etti!
Sadece müdahale ile mi oldu?
Bizim millet de gidip tıpış tıpış
UBP’ye oy vermedi mi?
Her seçimde yaptığı gibi verdi!
Peki bunca çirkinliğe rağmen
yine mi UBP kazanacak?
Üzerine yolsuzluk gündemleri
oluşturulan, hatta rüşvet iddiaları
ile muhalefetin bizzat gündem
yaptığı dokunulmazlığı kaldırılan
UBP lideri Özgürgün bir önceki
seçimin de galibi değil mi?"
Mert ÖZDAĞ
(Yenidüzen)
"Maraş’ın Vakıf Malı olduğunu
mu iddia ediyorsunuz…
Öyleyse alın evraklarınızı gelin
ve savunmanızı yapın…
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesini ikna edici bir
savunma yapabilecek miyiz?..
İkna edemediğimiz takdirde
mahkemenin Rumların
beklentisine uygun bir karar
alması halinde ne yapacağız?..
Son yıllarda karar üretemeyen
Taşınmaz Mal Komisyonu’nun
yasallığı ne olacak?..
KKTC’de önemli makam
sahiplerinin ve Maraş’ı
kilitleyenlerin bu sorulara
yanıt vermesini istiyoruz…"
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

ABDÜLHAMİD
HAN

Dün 4 Haziran’dı, 1878’de
Osmanlı ile Britanya
arasında imzalanan Kıbrıs
Konvansiyonu ile Sultan
Abdülhamid Kıbrıs’ı yıllık
92 bin şilin karşılığı
kiraladı… 1914’te İngilizler
adayı ilhak etti. Türkiye
Cumhuriyeti de 1923’te
imzalanan Lozan Anlaşması’nın 20.
Maddesi ile Kıbrıs’tan tamamen vazgeçti…
Bugün işgal ve asimilasyonla Kıbrıslı Türkleri yok eden ve
göç yollarına süren Türkiye’nin ecdadı… Erdoğan rejiminin
kutsalıdır Abdülhamid! Ankara’daki bürokratlar bize gelip
ecdad mecdad vatan matan diye lololo okumasın…
Vatanımızda işgalcisiniz!
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Gavur imam
Oz Karahan
Yıl 2004…
Benim Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde
“Türk seviciler” olarak adlandırdığım bir
grup sözde entellektüelin arasında bulunan
Makarios Drusiotis Kıbrıs’ın işgal bölgelerinde bir programda şöyle diyor:
“Akritas Planı olan birşeyler değildir,
yapılması tasarlanan şeylerdir. Ve soykırım
gibi bir olaya bir gönderme yapmıyor.
Bu, Yorgacis’in aptal bir taslak planıydı.”
Drusiotis’i bilmeyenler için kısaca özetlemem gerekirse “Kıbrıs ile ilgili neredeyse
her konuda doğrudan Rumca konuşan
Kıbrıslıları suçlamaya meyilli bir Türk
sevici” diye özetleyebilirim.
Kendisi Politis gazetesinde çok uzun
seneler yazan bir gazeteci.
Annan Planı süresince Türkiye ve Recep
Tayyip Erdoğan ile de yakınlaşmış, hatta
Erdoğan ile toplantılarda bulunup onunla
yanyana pozlar vermişti.
Yazımın başında belirttiğim sözleri Işık
Kitapevi’nin o sene düzenlediği kitap
fuarında katıldığı programda söylemişti.
Konuşmasının devamında “Denktaş
sürekli yaptığı propagandalarla, bu Akritas
Planı’na hak etmediği bir değer veriyor”
diye devam ederek anlatılan Akritas
zırvasının değil, Denktaş’ın planının çok
daha zekice olduğuna değinmişti.
Hepimizin aklına Akritas deyince ilk
gelen isim Rauf Denktaş.
Çünkü Akritas, Denktaş’ın ölene kadar
ağzından düşürmediği, hem Kıbrıs’taki
hem Türkiye’deki insanların zihinlerini
zehirlemek adına kullanmayı en sevdiği
masallarından biriydi.
Şunu söylemeliyim ki hayatım boyunca
okuduğum, dinlediğim liderler arasında
Denktaş kadar fütursuzca ve tutarsızca
ardı ardına yalan söyleyen bir lider görmedim.
Akritas ve 1974 yılında yaşananlarla
ile ilgili hikayelerinde bile kendisinin
yarattığı “eli kanlı papaz” karakterini sorumlu kişi olarak gösterebilmişti.
Ve bugün hala tüm Türkiye ve hatta
1974 sonrası Türkçe konuşan Kıbrıslı jen-

“AKRİTAS MASALI” İLE
KİRLENMİŞ ZİHİNLER

Serkan Mesutoğlu

TOPARLANIYORUZ
HAREKETİ’NDEN
HP’YE...

''Ortada Egemen Bağış'ın arkasında duran Makarios Drusiotis''

erasyonu bu yalanları zihinlerinden atamamakta.
Geçtiğimiz günlerde sevdiğim, okumaya
da meraklı ve siyasi olarak çok yakın
olduğum birinden bile “Akritas vardı ve
başında Makarios vardı” cümlelerini
duyunca durumun vahametini tekrar anlayarak bu yazıyı yazmak istedim.
Çünkü gerçekte “eli kanlı papaz” Makarios hem Polikarpos Yorgacis’in fantastik
dünyasında yarattığı “Akritas”ın karşısında
durmuş, hem de 1974 yılındaki cuntacıların
hedefi olmuş kişiydi.
Bu arada yeri gelmişken belirtmekte
fayda var: “Akritas” bir planın ismi bile
değildi; Yorgacis’in CIA desteğiyle gizlice
kurduğu anti-komünist teşkilatının içindeki
kendi takma ismiydi…
Drusiotis aynı programda, 21 Aralık
1963
yani
yine
Denktaş’ın
propagandalarındaki adıyla “Kanlı Noel”
olayları yaşanırken, Makarios’un Yorgacis’in örgütünün merkezi olduğu ve o
anda Tassos Papadopulos ve Glafkos
Klerides gibi isimlerin de içinde bulunduğu
binaya gittiğinde yaşananları şöyle
anlatmıştı:
“Makarios o övündüğü Ortodoks asasıyla
binaya girdi ve masaya vurmaya başladı!
“Kıbrıs’ı mahvettiniz, devleti çökerttiniz!”

diye bağırmaya başladı... Ve bir kaynağa
göre de Makarios oradakilerin bir kısmını
tokatlamış! Öyle bir tartışma ortamından
sonra
Klerides’i
yanına
alıp
Cumhurbaşkanlığı sarayına gitti ve krizi
yönlendirmeye koyuldu.”
Ve programın geri kalanında Denktaş’ın
bu süreci ayrılıkçılığı pekiştirmek adına
ne kadar iyi yönettiğini anlatarak onun
planını övmüştü.
Bulunduğum her ortamda söylediğim
gibi, 21 Aralık 1963’te yaşananlar Yorgacis
ile Denktaş tarafından senkronize olarak
yapılan hazırlıklar sonucunda planlı
gerçekleşmiş hadiselerdir.
Geçmişe takılıp, habire bunlar hakkında
konuşup yazmayı pek sevmediğimi,
yazılarımı okuyan herkes farketmiştir.
Çünkü tarih subjektiftir ve bir yerden
okunan tarihe inanmak tehlikelidir.
Ondan daha tehlikeli olan ise zaten subjektif olan bir şeyin içine katılan “masallar”a da inanmayı tercih etmektir.
Kısacası tarih bir bilim değildir, o
yüzden tarihçilerin anlattıkları ya da
okuduklarınıza hiçbir zaman tam anlamıyla
inanmayınız.
Size “tarih” anlattığını söyleyen
siyasetçilerin ağzından çıkanların ise
hiçbirine...

Ara bölgeye döşenen dikenli telleri çiftçiler kaldırıyor
Rum yönetiminin, “düzensiz mültecilerin
Güney’e geçişini engellemek” düşüncesiyle
ara bölgenin “Astromerit’ten Akaki’ye
(Akaça)” kadar uzanan alanda Güney Kıbrıs
sınırı hizasına döşediği dikenli teller bölgede
yaşayan Rumları rahatsız etti; dikenli teller
arasına tarımsal maksatlı geçişler için
yerleştirilen demir kapılardan biri yerinden
söküldü.
Fileleftheros’un haberine göre bölge sakinlerinin, yerleştirilen demir kapıları, hem
kamera sistemi ile sürekli takip edileceği,
giriş çıkış yapanların görüleceği kaygısıyla,
hem de biçerdöver ve diğer tarımsal araçların
geçişine olanak tanımayacak genişlikte
oldukları için istemiyor.
Ara bölgede ekip biçtikleri tarlalara
biçerdöver v.b. götürmek isteyen çiftçiler
giriş yapabilmek için kilometrelerce ilerleyip
uygun yer bulmak zorunda kalıyor. Diğer
bir sıkıntı da kapılardan, sadece verilecek
özel kod ile geçilebilecek olması. Çünkü
Rum çiftçiler ara bölgedeki tarlalarında
çalışma izinli ya da kaçak mülteci çalıştırıyor.
Bunun dışında, ara bölge içerisine konut
inşa eden Rumlar da bu uygulamadan olumsuz etkileniyor.
Bölge sakinleri, düzensiz mültecilerin
kapatılan noktalardan daha öteye giderek
Rum tarafına geçiş yapmaya devam ettiklerini, dolayısıyla çekilmiş dikenli tellerin
ana maksada da hizmet etmediğinden
yakınıyor.
Astromerit muhtarı Aris Konstantinu, Ka-

Sosyal Medya

tokopya (Zümrütköy) kökenli Rumların,
dikenli tel döşenmesi nedeniyle artık
işlemekten vazgeçecekleri ara bölgedeki
tarlalarını Türklerin ekip biçmeye
başlayabileceğinden korktuklarını, bu görüşü
bütün bölge muhtarlarının paylaştığını söyledi. Bu konuyu kendisine, Zümrütköy Türk
muhtarının da ilettiğini söyleyen Konstantiu
“kaygılıyım” dedi.
Astromerit-ara bölgede toprak sahibi olan
Rumlar adına konuşan Andreas Masuras
ise Türk muhtarın kendilerine, Zümrütköyara bölgedeki tarlaların işlenmesi ile ilgili
harçları artık kendisinin tahsil edeceğini
ilettiğini anlattı. Toprak sahipleri ayrıca,
dikenli tel çekilmesi ile topraklarının dekarı

6 bin Euro olan değerinin 2 bin Euro’ya
düşmüş olmasından da şikayet etti.
Aynı gazete Güney’e düzensiz mülteci
akışının artık denizden de arttığını, siyasi
sığınma başvurusunda bulunan kişi sayısının
2022’de 11 bine ulaştığını yazdı. Ocak 31 Mart 2022’ye kadar Güney’e ulaşan
düzensiz mülteci sayısının 7 bin 844’e
ulaştığı kaydeden gazete, bu sayının 2021’in
tamamında 10 bin 172, 2020’de ise 5 bin
340 olduğunu belirtti. Yine Fileleftheros,
Purnara mülteci kampından kaçan ve adı
kayıp refakatçisiz çocuklar listesinde bulunan bir çocuğun kısa süre önce Almanya’ya sahte evrak ile giriş yapmaya
çalışırken saptandığını bildirdi.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı yazdığı
köşe yazısında Toparlanıyoruz’u, Halkın
Partisi’ni ve Halkın Partisi vekillerinin
içine düştüğü fikirsel ayrılığı kaleme
aldı. Derinlemesine bir yazı değildi.
Mutluyakalı
Toparlanıyoruz
Hareketi’nin siyasi parti olduğunu yazdı.
Bu doğru bir tespit değildir.
Toparlanıyoruz Hareketi’nin üç ayrı
dönemi vardır. 2012 – 2014, 2014 –
2016 ve 2016 sonrası... 2016 yılının
Ocak ayında Halkın Partisi kurulduğunda
Toparlanıyoruz Hareketi halihazırda
faaliyetlerine devam ediyordu.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın
atanmasının Türkiye Cumhuriyeti
tarafından yapılmasını Yüksek İdare
Mahkemesi’ne taşıma, “Reddediyoruz”
sürecinde özellikle hukuksal anlamda
yaptığımız öncülük ve UBP – CTP koalisyonu bakanlarından olan Tahsin
Eruğruloğlu hakkında ihalesiz icraatları
nedeniyle
meclis
soruşturması
başlatılması için yaptığımız yoğun
baskılar, yalnızca 2016 yılı için, aklıma
ilk gelen faaliyetlerdir.
Kudret Özersay cumhurbaşkanlığı
seçimlerine girme kararını ilan ettiği zamandan itibaren Toparlanıyoruz Hareketi
ile bağlarını asgariye indirdi. 2015 yılında
girdiği cumhurbaşkanlığı seçimleri
sonrasında ise Hareket’ten fiilen tamamen
çekildi. 2014 yılının Ekim ayında ben,
2016 yılının Ekim ayında ise Adil
Şeytanoğlu başkanlık görevini aldık.
Hem başkan hem de kadro
değişikliklerine rağmen Toparlanıyoruz
Hareketi her zaman ilk olarak Kudret
Özersay ile özdeşleştirilmiştir. Bu durumun birden fazla nedeni vardır.
Kanımca birinci neden Özersay sonrası
göreve gelen başkan ve yönetimlerin
aynı etkinliği gösterememiş olmasıdır.
İkinci neden ise medyada araştırmacılık
özelliğinin olmaması, neyin haber olması
gerektiğine dair güçlü bir felsefeye sahip
olunmaması ve siyasi yandaşçılığın
baskın olmasıdır.
Toparlanıyoruz
Hareketi’inin
kurulmasından bugüne tam on yıl
geçmiştir. On yıl önce Toparlanıyoruz
Hareketi’nin yarattığı ve inişli çıkışlı da
olsa beş yıl boyunca devam ettirdiği
heyecana bakıyorum; bir de şimdi, on
yıl sonra, Halkın Partisi’nin yarattığı
hayal kırıklığına...
Arada ciddi bir mesafe vardır. Bu
mesafe aslında her iki siyasal oluşumun
farklılıklarının derinliğine bir işarettir.
Her iki siyasal oluşumda bulunmuş biri
olarak, son derece yüzeysel ve özet bir
şekilde ifade edecek olursam, kanaatim
Toparlanıyoruz Hareketi’nde var olan
radikal, yenilikçi ve özgün ruhun Halkın
Partisi’nde hakim olamadığı yönündedir.
Halkın Partisi milletvekillerinin içine
düştükleri yol ayrımına gelince...
Kanaatimce bu yol ayrımının nedeni
“Ülkenin içine düştüğü duruma karşı
Halkın Partisi olarak ne yapabiliriz?”
sorusuna değil onun yerine, “Ülkenin
içine düştüğü durumu dikkate alarak
hangi adımı atarsak siyaset sahnesinde
bireysel olarak var olmaya devam edebiliriz?” sorusuna verdikleri cevaplardaki
farklılıklardır.
Sorun, verdikleri cevaplardaki
farklılaşma değildir. Sorun, sorulması
gereken
soruda
birliği
sağlayamamalarıdır.
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KIBRIS’TA YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİNİN
RUHU: 1934 İSKÂN KANUNU
1970 ilâ 1976 arasında Kıbrıs’ta TC Büyükelçisi olarak bulunan Asaf İnhan, yerleşimci nüfus sömürgeciliğinin yürütücüsü ve
sorumlusunun 20 Temmuz 1974 harekâtının
başbakanı Bülent Ecevit ile Ecevit’in Maliye
Bakanı Ziya Müezzinoğlu olduğunu anlatır.
22 Mayıs 2022 tarihli ‘‘Kıbrıs’ta yerleşimci
sömürgeciliğinin başı: Bülent
Ecevit ve Ziya Müezzinoğlu’’
başlıklı yazımda, Türkiye İş
Bankası Yayınlarından çıkan
Gül İnanç’ın BÜYÜKELÇİLER ANLATIYOR-TÜRK
DİPLOMASİSİNDE KIBRIS
(1970-1991) kitabından aktardım.
Asaf İnhan, Kıbrıs’ın kuzeyine nüfus taşımak için ‘kılıf’ olarak kullanılan
1975-Tarım İşgücü Protokolü’nün TC ile
KTFD arasında sözde imzalandığı sırada Büyükelçi olarak bulunmaktaydı.
KTFD yönetimi tarafından Türkiye’den
‘nüfus talep edilmiş’ gibi gösterilerek imzalanan bu protokol sırasında Büyükelçi olarak
bulunan İnhan, Kıbrıs’tan nüfus talebi olmadığını belirterek özetle şöyle der:
-‘‘Kıbrıs’tan istek olmadı. Başbakan Ecevit’in ve o zaman Maliye Bakanı olan Ziya
Müezzinoğlu’nun hemen giriştiği, biraz da
acele ile sağdan soldan toplanan insanlarla,
toplum yapısının takviyesi düşüncesi üzerinde
durdukları anlaşılıyor.
-Kıbrıs yetkililerinin böyle bir istemi olmadığı gibi Büyükelçilik’ten de bu yönde
bir yaklaşım söz konusu edilmemişti.
-Büyükelçiliğe bağlı olan Yardım Heyeti’ne
Sayın Müezzinoğlu’nun bu girişimleri ile
geniş bir UYGULAMA TİMİ eklenmişti; bu
görevliler kendilerini uygulamalarda daha
serbest hissediyor ve öyle hareket ediyorlardı’’…
Önceki yazılarda yazdıklarımı tekrar etmek
istemiyorum ancak varacağım noktaya gelebilmek için bazı hatırlatmaları kısaca yapmak
durumundayım.
TC Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu –
bugünkü adı TC Büyükelçiliği Kalkınma ve
Ekonomik İşbirliği Ofisi olan- YARDIM HEYETİ’ne eklemlediği UYGULAMA TİMİ
ile yürütüyor Kıbrıs’a yerleşimci nüfus taşınmasını.
Yerleşimci nüfusun Rum evlerine yerleştirilmesinden sorumlu bakan müsteşarı Hakkı
Atun’un anılarından da biliyoruz ki, TC Yardım Heyeti ile çalışan UYGULAMA TİMİ
TC Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
ve TC Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüToprak Komisyonu’ndan oluşuyordu.
Buraya kadar yazdıklarımız eski bilgilerin
tekrarı: 1974’ten sonra Kıbrıs’ın kuzeyine –
Büyükelçi Asaf İnhan’ın deyimi ile- ‘nüfus
takviyesi’ Kıbrıs Türk Liderliği’nin talebi
olarak değil, doğrudan Ankara’nın bir demografi mühendisliği olarak TC Başbakanı
Bülent Ecevit ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nda vücut bulan bir devlet politikasıydı. 1975-Tarım İşgücü Protokolü yerleşimci
nüfus politikasının bir kılıfıydı sadece…
***
Türkiye’de iki kitap yayınlandı son yıllarda
Kıbrıs’a taşınan nüfus konusunda: Hatice
Kurtuluş ve Sema Purkıs’ın Türkiye İş Bankası
Yayınları’ndan çıkan ‘Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli Göçmenler’ kitabı ile M. İnanç Özekmekçi’nin Gazi Kitabevi’nden çıkan
‘KKTC’de Türkiyeli Göçmenler ve Siyaset’…
Kitapların isimlerinden başlıyor falso: Göçmen!
Silah zoruyla yurdundan kovulan Rumların
evlerine ve topraklarına taşınan/yerleştirilen
nüfus hiçbir şekilde ‘göçmen’ olarak tanımlanamaz. Bu nüfus valizini alıp gelmedi buraya, devlet ve kanun eli ile taşındı! Dahası,
Kıbrıs’ta yerleşimci nüfusu araştıran Türkiyeli
akademisyenlerin dili varmıyor Türkiye’ye
işgalci demeye. Türk ordusunun Kıbrıs’a
çıkış gerekçesi ‘‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasal Birliği’ni ve Toprak Bütünlüğü’nü sağlamak’’…
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adaya çıkış
gerekçesi ortadayken, ateşkes sağlanır sağlanmaz evlerinden zorla atılan insanların
yerine Türkiye’den nüfus taşınıyor, taşınan

20 Temmuz’un TC Başbakanı Bülent Ecevit ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu

nüfus gemiden iner inmez TC kimlikleriyle
oy kullanıp Türkiye’nin istediği ‘Kıbrıslı
lideri’ ve ‘parti’yi seçiyor, Rumların malları
taşınan bu nüfusa dağıtılıyor, taşınan nüfusa
verilen mallar için Kıbrıs’ın kuzeyindeki
rejim ‘tapu’ çıkarıyor…
Ama Kıbrıs’a taşınan nüfus üzerine çalışan
Türkiyeli akademisyenlerin dili varmıyor ‘işgal’ demeye...
1974’e kadar Kıbrıslılar arasında Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin anayasal nizamı sorunu varken; 1975’ten itibaren Türkiye’nin taşıdığı
nüfusla YERLEŞİMCİ NÜFUS SÖMÜRGECİLİĞİ meselesine dönüşüyor Kıbrıs sorunu.
Türkiye yürüttüğü yerleşimci nüfus mühendisliği ile Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki anayasal eşitliğinin, yönetme
hakkının ve insan haklarının önüne set çekiyor.
İşgal istilaya dönüşüyor, yerleşimci nüfus
sömürgeciliği Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs’ın kuzeyinde azınlığa düşürüyor, Rum mültecilerin
kendi evlerine dönme hakkını gasp ediyor…
Bu fotoğrafa bakan akademisyen-yazarsolcu ise ‘Türkiye işgalci değildir’, ‘Kıbrıslıtürkler Türkiyelileri sevmez, dışlar, ötekileştirir’, ‘Kıbrıslılar ırkçıdır çünkü Türkiye’nin
Kıbrıs’a taşıdığı nüfusa karşıdır’ der…
Atladıkları çok önemli bir şey var ama:
En ırkçımız Eleni ve Maria’dır!
Evinden zorla atılan Eleni…
Tecavüze uğrayan Maria…
Silah zoruyla topraklarından sökülüp sürgün
edilen mülteci zeytin ağacıdır en ırkçımız!
‘Irkçılık’ kavramının kullana kullana içini
boşalttınız: ‘Irkçı’ olmayana ırkçı diyorsunuz,
ırkçı olana da diliniz varmıyor ‘ırkçı’ demeye!
Kıbrıs’ta yerleşimci nüfus üzerine konuşan
akademisyen, yazar, solcu fark etmez, sormayı
unuttukları en önemli soru şudur:
-Türkiye’den taşınan nüfusun Kıbrıs’ta
yerleştirildiği evler boş muydu?
Bu soruyu kimse sormuyor…
Yoksa, Filistin’i işgal eden yerleşimci sömürgeci Siyonistlerin ‘‘Filistin boş bir arazi
idi, biz de gelip yerleştik’’ dediği gibi, ‘‘Kıbrıs’ın kuzeyi boş bir arazi idi, biz de gelip
yerleştik’’ mi diyorsunuz?
Boş değildi ne Kıbrıs ne Filistin…
O zaman sorun şu soruyu:
-Bu insanlar neden gitti?
-Ecevit’in dediği gibi ‘Türk ordusu sadece
Türklere değil, Rumlara da barış getirdi’yse
neden evlerini terk etsin Rumca konuşan
Kıbrıslılar? Dayalı döşeli evi olan bir insan
neden evini terk edip çadırda yaşasın?
Türkiye’nin Kıbrıs’a taşıdığı yerleşimci
nüfus üzerine yüzlerce sayfa yazıp, ‘‘Onbinlerce Eleni neden evlerini bırakıp gitti?’’ sorusunu sormuyorsanız, ya fildişi kulelerinde
esirsiniz ya da cevaptan korkuyorsunuz…
Mesela Özekmekçi, ‘KKTC’de Türkiyeli
Göçmenler ve Siyaset’ kitabında (S. 51) Kurtuluş ve Purkıs’ın ‘Kuzey Kıbrıs’ta Türkiyeli
Göçmenler’ kitabından aktarıyor:
‘‘1974 Harekâtı’ndan sonra Rumlar’ın
Ada’nın güney kesimine GÖÇMESİyle birlikte
geriye BOŞALMIŞ köyler, şehirlerde mahalleler, iş yerleri ve çökmüş bir toplumsal
düzen kalmıştır. Türkler ve Rumlar’ın artık
homojen bir biçimde Ada’nın iki ayrı kesiminde toplanması Kıbrıslı Türk siyasi liderlere,
bu coğrafyada bir vatan yaratabileceklerine

dair kuvvetli bir özgüven sağlamıştır’’…
Belli ki üç ayrı akademisyen aynı fikirde:
Türk ordusu barış getirmiş adaya, bunun
üzerine Rumlar varlarını yoklarını bırakıp
‘göç’müş güneye, köyler mahalleler iş yerleri
‘barış geldiği için’ boşalmış!
1974’e kadar Kıbrıslı Türklerin ‘vatanı olmayan’ Kıbrıs ‘vatan’ oluvermiş aniden…
‘‘Türkler ve Rumlar’ın artık homojen bir
biçimde Ada’nın iki ayrı kesiminde toplanması’’ sözündeki ‘homojen’ kelimesi ise etnik
temizliğin-demografi mühendisliğinin itirafıdır.
1971 NATO Lizbon Zirvesi kararıdır bu!..
Soru gayet basit: Bu bir işgal ve istila değilse, Türkiye garantörlükten doğan hakkıyla
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal birliği ve
toprak bütünlüğü için askeri müdahalede bulunduysa, Rumlar neden güneye ‘göç’üyor?
Güneye sürülen Rumlara ‘göçmen’ diyorlar,
evlerinden atılan Rumların evlerine Türkiye’den taşınan nüfusa da ‘göçmen’ diyorlar.
Bu nasıl iştir?
Silah zoruyla evlerinden sürülen insanlar
‘göç’ etmez: Sürgün edilir. Evlerine dönecekleri günü beklerler. Bu sebepten 1974’ten
beridir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendilerine
tahsis ettiği Türk evleri ve kamu mülklerinde
KİRADA OTURUR Rum mülteciler; tapuları
yoktur.
‘Bir acıya kiracıdırlar’ Metin Altıok’un
deyişiyle…
***
‘‘1975 Tarım İşgücü Protokolü’’ örtüsü altında yürütülen demografi mühendisliği konusunda, M. İnanç Özekmekçi’nin ‘KKTC’de
Türkiyeli Göçmenler ve Siyaset’ kitabında
karşıma 1934 İSKÂN KANUNU çıktı!
-‘‘Onbinlerce Eleni neden evlerini bırakıp
gitti?’’ sorusunun cevabı 1934 Kanunu’dur.
Kıbrıs’ta savaş 1974’te oldu, Kıbrıs’a nüfus
1934 İskân Kanunu’na göre taşındı!
Özekmekçi’nin kitabından (S. 57-60) aktarıyorum:
‘‘Şubat 1975’te imzalanan Tarım İşgücü
Protokolü’nün ardından 2 Mayıs 1975’te
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,
üzerinde ‘ÇOK GİZLİ’ damgası vurulu ve
sınırlı sayıda nüshada basıldığı ibaresi yer
alan ‘Kıbrıs Türk Federe Devletinin İstemi
Üzerine Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki İşgücü
Açığının Türkiye’den Gönderilecek İşgücü
İle Kapatılmasına İlişkin Yönetmenlik’ başlıklı
yönetmenliği yayınlamıştır. 7/9514 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren yönetmenlikle, Kıbrıs’ın Türk Bölgesi’ne gönderilecek olan iş gücünün önceliklerinin ne
olacağı, bu iş gücünün hangi ölçütlere göre
seçilip değerlendirileceği ve gruplandırılacağı,
hangi bölgelerden ve ne türden ailelerden
oluşturulmasına öncelik verileceği tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yine, iş gücü gönderim
görevini yapacak olan bir teşkilatın kuruluş
ve işleyiş esaslarını, gönderim süresince izlenecek yöntemleri ve tüm bu sürecin mali
olarak nasıl karşılanacağı belirlenmiştir (madde
2).
Yönetmenliğin üçüncü maddesinde; tarım,
sanayi, turizm ve diğer hizmet sektörlerinde
istihdam edilmek üzere Ada’ya gönderilebilecek beş grup sayılmıştır. (…)
Yönetmenliğin beşinci ve altıncı maddeleri
de gönderilecek tarımsal ve vasıfsız iş gücünün
hangi bölgelerden ve ne tür ailelerden seçileceğini saptamaktadır. Maddelerin ‘ruhu’,

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
resmi makamların İşgücü Protokolü’yle ortaya
çıkacak nüfus hareketliliğinin Ada’daki sosyal
yapıda bir değişime neden olacağının farkında
olduklarını ve bu değişimin mümkün olduğunca az sorunlu atlatılması gayretini taşımaktadır. Diğer yandan iş gücü protokolü
Ada’daki üretken Türk nüfusunu sadece artırmak değil, bunun kalıcı olmasını amaçladığından göçmenlerin, Ada koşullarına intibak
etmekte zorlanmayacakları ve geriye dönüş
kaygısı taşımayacakları yörelerden seçilmesi
tasarlanmıştır.
Buna göre, (…) Ada’ya gönderilen ailelerin
Türk vatandaşı olması ve anadillerinin Türkçe
olması (…) öngörülmüştür.
Tarım iş gücü olarak gideceklerin seçiminde
şu gruplara öncelik tanındığı yönetmenliğin
yedinci maddesinde belirtilmiştir.
-Yerleşik durumda olmayan göçebeler,
-Yapılan veya yapılması planlanan barajlardan göl sahası içinde kalan veya kalacak
köyler,
-6831 sayılı Orman Yasasının 13/b maddesi
kapsamına giren Orman İçi köyler,
-Topraksız nüfusun yoğun olduğu köyler,
-Tarihi ve turistik değere sahip yerler üzerinde kurulmuş köyler.
Aileler açısından öncelik ise hiç ya da
yeterli toprak sahibi olmayanlar ile yeterli
gelir getiren bir işe veya mülke sahip olmayanlara tanınmıştır (madde 8). Türkiyeli göçmen nüfusun Ada’daki kalıcılığını sağlamanın
bir diğer yolu da, bu yönetmenliğin 20. maddesinde öngörülen göçmenlerin ne sebeple
olursa olsun Türkiye’ye geri dönmeleri ya
da Kıbrıslı makamlarca geri gönderilmeleri
durumunda masraflarının karşılanmayacak
olmasıdır:
‘Madde 20: (…) Çeşitli maddelerle, Kıbrıs
Türk Federe Devleti tarafından Türkiye’ye
iade edilmelerine karar verilenlerin, sair
şekilde dönenlerin dönüş masrafları karşılanmaz ve bunlar dönüşlerinde 2510 ve buna
ek 1306 sayılı kanun hükümlerinden yararlanamazlar’.
Yönetmenlikte atıfta bulunulan 2510 sayılı
temel kanun 21.06.1934 tarihinde yürürlüğe
giren ve kapsamında ‘Göçler, Mülteciler,
Göçebeler, Gezginciler ve zorunlu hallerde
yerli halktan naklen İskâna tabi tutulanların
girdiği ‘İskân Kanunu’dur…’’
***
Hep derler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
‘çadır devleti’ değildir. İşte delili:
Kıbrıs’a taşınan nüfus 2 Mayıs 1975’te
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın
‘ÇOK GİZLİ’ damgalı yönetmenliği ile 1934
İSKÂN KANUNU doğrultusunda yerleştirilmiştir.
1934 Kanunu Türkleştirme kanunudur. Bu
sebepten yönetmenliğe göre Kıbrıs’a yerleştirilen ‘‘ailelerin Türk vatandaşı olması ve
anadillerinin Türkçe olması’’ şartı var.
-‘‘Onbinlerce Eleni neden evlerini bırakıp
gitti?’’ sorusunun cevabı buradadır. Bu soru
da yanlıştır. Doğrusu şudur:
-‘‘Onbinlerce Eleni neden evlerinden sürüldüler?’’
Cevabı: Türkçü nüfus demografi mühendisliğinin ruhu olan 1934 İskân Kanunu’nu
uygulayabilmek için onbinlerce Eleni evinden
sürgün edildi ve 1974’ten beridir kirada yaşar.
Gazete sayfası bitti. Kıbrıs’ta yerleşimci
nüfus sömürgeciliğinin ruhu 1934 İskân Kanunu’nun detaylarına başka bir yazıda gireceğim.
Burada sorulması gereken soru şudur: 1974
Harekâtı bir İŞGAL değilse, Türkiye sınırları
içindeki iskân politikasını belirleyen 1934
Kanunu’nun Kıbrıs’ta ne işi var?
2 Mayıs 1975’te TC Dışişleri Bakanlığı’nın
Kıbrıs’a yerleşimci nüfus taşınması için yayınladığı yönetmenlikte atıfta bulunulan 2510
sayılı İskân Kanunu’ndaki amaç hem encümen
mazbatasında hem de bizzat kanunla ilgili
tamimde ‘DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE
BİRLİK’ olarak açıkça yazılır. (Aktaran
Nevzat Onaran, Türk Nüfus Mühendisliği
1914-1940, Kor kitap, s.281)
İşgal altındaki yurduna sahip çıkan Kıbrıslılara ‘ırkçı’ diye saldıran utanmazlar
ırkçılık görsün: ‘DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK’ amaçlayan yerleşimci sömürgeciliği ırkçılığın kendisidir!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

İNSAN İSYAN
EDERSE
İNSANDIR
KISACA...
ÇARPITMA

CHP başkanı Kılıçdaroğlu’nun
başdanışmanı Erdoğan Toprak, ‘‘KKTC
vatandaşlığının kolaylaştırılması,
demografik yapının değiştirileceği, Kıbrıs
Türklerinin azınlığa düşeceği bir nüfus
aktarma projesini düşündürüyor. İktidar,
yandaşlarını, Suriyelileri, Afganları, KKTC
vatandaşlığı vererek adaya yerleştirilmeyi
mi planlanıyor?’’ dedi… Hayır efendi,
hayır! Protokolde net olarak yazıyor:
Türkiyelilerin TC vatandaşı olmasının
kolaylaştırılması! Suriyeli değil, Türkiyeli,
çarpıtmayın gerçekleri!

Bizim Mandra
İğneden ipliğe halkın tüm
ihtiyaç maddelerine
neredeyse saat başı
astronomik zamlar gelir ve
hayat dayanılmaz
derecede pahalılanırken,
KKTC İstatistik
Kurumu’nun Mayıs ayı
enflasyonunu yüzde 6.63
olarak açıklaması,
ekonomistler tarafından
tam bir rezalet olarak
değerlendirilir. Herkes
enflasyon rakamları
üzerinde oynandığı
görüşünü dile getirirken
sokaktaki adam “Tok açın
halinden ne anlar ki?” diye
acı acı söylenir.

DİP NOT
Dünya Sağlık Örgütü’nün
verilerine göre, dünya
genelinde 1,3 milyar tütün
kullanıcısının yüzde 80'inden
fazlası düşük ve orta gelirli
ülkelerde yaşıyor.

ALINTI

“Türkan Şoray, sürtük olmanın hiç de kötü
olmadığını hepimize göstermişti”
Bu hafta elimden geldiği kadar sizleri Türkiye'nin hiç değişmeyen trajikomik gündeminden çıkarıp eğlendirmeye çalışacağım...
Tamam, ben de biliyorum iyice kutuplaştık. Herkes herkese hakaret ediyor, dış politikamızı anlamak mümkün
değil, sokaklarda ve meydanlarda
polis bariyerleriyle yaşamaya neredeyse alışacağız, aklı başında insanlar
bile HDP'siz muhalefet yani altılı
masa üzerine nasıl güzelleme yapacaklarını şaşırdılar. Muhalif politikacılar mahkeme mahkeme gezdiriliyor.
Enflasyon, dolar, benim gibi orta sınıfların bile yoksullaşmasına hiç girmiyorum.
Bu yüzden, bu konularda yazmayı
T24'ün ağır abi ve ablalarına bırakıp
kendi magazinimden devam edeceğim.
"SÜRTÜK” AYIP KELİME
Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim
de katıldığım Gezi protestocularına
"çürük" ve "sürtük" demesi kıyametler
kopardı. Ben neden bu kadar kızıldığını tam anlamış değilim.
Sürtük deyince ben, 60 ortalarına
giderim ve güzelim Türkan Şoray'ı hatırlarım.
Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, Ertem
Eğilmez'in yönettiği sokak şarkıcısının yükselişini anlatan filmde Türkan Şoray, sürtük
olmanın hiç de kötü olmadığını hepimize
göstermişti. Eğer bana inanmıyorsanız, şu
videoya bir tıklayın ve "Sürtük" Türkan
Şoray'a bir daha hayran olun.
HANGİMİZ DAHA AKILLI?
Cihangir halklarının hangimizin daha
akıllı (deli) olduğuna bir türlü karar veremediği arkadaşım Lale Müldür'le sık sık
Kaktüs'te buluşup, çay kahve içeriz. Şiir,
siyaset falan da konuştuğumuz olur ama
esas olarak ikimizin de aynı anda birkaç
gece önce gördüğü uzaylı istilasının ne
zaman gerçekleşeceğini tartışırız.
Müldür'e kalırsa bu sefer durum gayet
ciddi. Benim gibi hafif birinin bile uzay
konusunu daha ciddiye alması gerekiyormuş.
BBC'ye baktım, şu anda böyle bir tehlike
yok gibi görünüyor.
DIŞ HABERLER
Tahttaki 18, 19 ve 20'inci yıllarını Londra'da kutladığım Kraliçe Elizabeth, bu yıl
tahta geçişinin 70'inci yılını ve 96'ıncı yaşını
kutluyor. Bu sene gidemedim ama büyük

VİRGÜL

TC VARLIĞI NATO VARLIĞIDIR
Kıbrıs’ta işgal olduğunu inkar eden CTP’nin vekili
Erkut Şahali, ‘‘Türkiye Kıbrıs’ta Kıbrıslıtürkler
vardır diye vardır. Bunu herkes bilecek. Ve eğer
Kıbrıslıtükler bu adada yoksa Türkiye’nin
varlığı da son bulacak’’ dedi… Türkiye’nin Kıbrıs’taki
varlığı bugün işgaldir. Bunu söyleyemeyince lafı
evire çevire başka yere getirmede usta oldu
CTP’liler… Meraklanmayın Kıbrıslı Türkler olmasa da
NATO’dur Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlık nedeni!
Türkiye’nin çıkarlarını ve adadaki varlığını
düşünmeyi bırakın, Türkiye nüfus taşıyıp
Kıbrıslıların kimliğini gasp ederek zaten buradadır!

BİZİ TL’YE
GEÇİREN
ECEVİT
HALLETTİ
O İŞİ…

ARŞİV

‘‘Döviz kullanımı azaltılıp TL
kullanımı yaygınlaştırılacak.
Böylece Türkiye’den
KKTC’ye üç haneli enflasyon
ihraç edilecek…’’
Erdoğan Toprak (CHP)












Tarih 5 Kasım 2021
Sucuoğlu yeni kabineyi Ersin Tatar ile
paylaştı, ancak Tatar önce Ankara ile
istişare etmesini tavsiye edince,
Sucuoğlu TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne
giderek elçiyi bilgilendirdi… Ankara’nın
yeni kabinedeki herhangi bir isme itiraz
edip etmediği bilinmiyor.

Gözden kaçmayanlar...
bir ihtimalle gelecek sene orada olacağımı
düşünüyorum. Long Live the Queen.
YURT HABERLERİ
Bu hafta da CHP'li belediyelerden kurtulamadım. Bu kez de Dersim'in Pülümür ilçesinin Cemal Süreya projesi var.
Başta Caveman'in yaratıcısı Tayyar Özkan
olmak üzere çeşitli sanatçılar, Pülümer'deki
Cemal Süreya Caddesi'ni rengarenk boyayıp,
kültür abidesi hâline getirecekler. Bütün
bunlar da Haziran bitmeden gerçekleşmiş
olacak.
TARİHİMDEN YAPRAKLAR
Arkadaşım, yoldaşım Cevahir.
AÜSBF'de aynı yurdu, aynı odaları, aynı
davaları paylaştığım Hüseyin Cevahir'in
1965 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde
okurken doldurduğu Türkiye İşçi Partisi'ne
üye fişi, Türkiye Sosyal Tarih Araştırma
Vakfı tarafından yayınlandı.
Cevahir'in Maltepe'de 25 kurşunla katledilmesinin üzerinden yarım asırdan fazla
zaman geçmiş. Cevahir'in yanı sıra, 68'in
simge isimlerinden biri olan Mahir Çayan
ve Sabahattin Kurt'u sevgi ve özlemle anıyorum.
(Tuğrul Eryılmaz/ S...tük, 68'liler,
CHP'li belediyeler/T24)

İŞGALCİNİN CHP’Sİ
AKP’Sİ BİRDİR
Uzun süredir işgale işgal demeyen,
işgalciye işgalci olduğu için karşı
çıkmayan, AKP karşıtlığı üzerine
kurulmuş sözde muhalifliktir gidiyor…
İşgale karşı çıkamamak bir yana, işgali
kutsuyorlar, ‘‘Bu adada Türk askeri
varsa, Türk bayrağı dalgalanıyorsa
bizim sayemizdedir’’ diye… 40 bin
asker Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları
üzerine dikti bayrağı NATO sayesinde!
Anlamadığınız, TC’nin size ihtiyacı
olmadığıdır… İşgalciye işgalci olduğu
için karşı çıkılır…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘…‘Kıbrıs Türkü olmasa
Türkiye burada olamazdı’
demek yıllardır birlikte
yürütülen ulusal davayı yok
saymaktır…’’
Ünal Üstel (Son koltuk fatihi)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Sosyal Medya
Mertkan Hamit
Ekonomide bizi ne bekliyor... Ne
yapılmalı…
1- Kıbrıs’ın kuzeyindeki yeni enflasyon
rakamları yayınlandı. Resmi rakamlara
göre %98 seviyesinde 12 aylık enflasyon
ve %43 seviyesinde de 5 aylık enflasyon
seviyesine ulaştık. Buradan çıkan sonuç:
enflasyonun artış hızı son 5 ayda daha
yüksek başka bir deyişle, henüz enflasyonda
zirveyi görmedik. Asgari ücret ve kamu
sektöründeki maaşların bir an önce güncel
enflasyon rakamlarına uygun bir şekilde
artışı gerekiyor. Bu mümkün mü? Çoğu
küçük ve mikro işletme için değil. Peki
mevcut asgari ücretle yaşamak mümkün
mü? Hiç değil. O zaman artış kaçınılmaz,
artışı ödemek mümkün olmayanın ise
işyerini kapatması kaçınılmaz. Buradan
da şu anlam çıkıyor, önümüzdeki aylarda
talepte keskin duraksamalar yaşanabilir.
2- Bugün yaşadığımız ekonomik kriz,
hızla İNSANİ bir krize evrilmektedir.
Bunun önüne geçebilmek için çok bir
aracımız olduğunu söylemek de gerçekçi
değildir. Şu an için tek yapılabilecek olan,
dar gelirli hanelere doğrudan destek
mekanizmaları yaratmak olmalıdır. Ancak
ne ekonomik protokol ne de yönetici akıl
ve onun şürekası bunu anlamaktan uzak o
yüzden yoksulluk bize dayatılmakta, enflasyon ile hanehalklarının birikimleri
çalınmaktadır. Bu son zamanlarda TL bölgesindeki en büyük soygundur. Sorumlusu
ve işbirlikçileri bellidir. İsteyen bu resmi
görmezden gelebilir, ancak şu an olan
ekonomik kriz değil, kriz süsü verilmiş
bir soygundur.
3- Türkiye Cumhuriyeti'nde de umut
verici göstergeler yoktur. Oluşan bağımlılık
ilişkisinden dolayı da TC ekonomisinde
yaşananları birinci elden deneyimleyeceğiz.
Önümüzdeki ayda bilinen zorlukların
yanında bir de ekstra faktörler ile de
karşılaşacağız. Bunlar sırasıyla:
a- Cari İşlemde Tıkanıklık
Şu an Türkiye ihracatında gözlemlenen
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EKONOMİK KRİZİN NEDENİ
TÜRKİYE’DEKİ REJİM
bir artış var. Ancak ithalattaki artış ihracatı
geçiyor. Bu yüzden cari işlemlerde ekside.
Cari işlemlerde bir açık yaratsa da, döviz
akışında önemli bir rolü var. Ukrayna
savaşı kaynaklı olarak Avrupa'da artan enflasyon ve Türkiye'nin en büyük ihracat
partneri olan AB'de yaşanacak talebin
düşmesi döviz girdisinin azalmasına neden
olacak. Bu da dövizin ateşinin artmasına
neden olacak.
b- Faizi düşürme baskısı...
Faiz politikaları uzun süredir TL bölgesinde etkisiz bir duruma gelmiştir. Enflasyonun %70 seviyesini görürken, faizin
%14 olması TC tarihindeki en büyük
negatif reel faizi yaratmıştır. Erdoğan faiz
konusunu tabulaştırıp, bu konuda adım atmadan alternatif türevlerle konuyu çözme
arzusunun sonucu olarak, faiz artışı etkili
olabilmesi mümkün değil. O yüzden artış
yerine zaten etkisiz olan bu aracın daha
etkisiz yapıp, popülizme devam için faizler
daha da azaltılabilir ki bunun öngörülemez
sonuçları olacaktır ancak bu konuda
Erdoğan kanadının ısrarı galip geleceğini
öngörmek mümkün.
c- Kur Korumalı Mevduattan kaçış:
KKM hesapları ile ateşi yavaşlayan döviz
piyasası, ukrayna savaşı, faiz kararları ile
yeniden canlandı. Şu an Temmuzda 10
milyar dolar ağustosta 20 milyar dolar
civarında mevduatın vadesi gelecek. 30
milyar dolarlık bu yatırımcı havuzunun
ilgisinin KKM'ye devam edebilmesi için
artı kazanç görmeleri gerekiyor. Ancak
TL'deki enflasyon artışı ve kurdaki oynaklık
nedeniyle KKM net eksi kazanç getiriyor.
Bu eksi kazancın artıya dönmesi de zor.
Hazine para bastıkça kazancın azalacağı
açık. Bu yüzden Ağustos sonunda TL
olarak tutulan, 30 milyar dolarlık bir varlık,
dövize saldırabilir. 30 milyar dolarlık talep
dövizi öngörülemeyecek bir noktaya
taşıyabilir.
4- Bütün bu olgular temelinde
baktığımızda, kur baskısının yanında, cari

işlemler
açığı
ile
birlikte
değerlendirildiğinde, yüksek enflasyonla
birlikte Türkiye ekonomisinin yeni
kırılganlıklar yaratacağı aşikardır. Bu
kaçınılmaz olarak Kıbrısın kuzey kesimini
de etkileyecektir. Bu senaryonun ilerlemesi
sırasında kimse şapkadan tavşan
çıkarmayacaksa, birkaç ay içinde Sermaye
Kontrollerinin hayatımıza girmesi
kaçınılmaz olacaktır.
5- Enflasyon problemi olarak yaşadığımız
bu sorun aslında birikimlerin, varlıkların
ya da emeğin doğrudan ekonomiyi yönetenlerin kararları nedeniyle gasp edilmesidir.
Sermaye kontrolü ise, bize ait olan birikimlerin, kazancın üstünde bile yetkimizin
gasp edilmesi. Daha açık söylersek, kendi
paramızı
ne
zaman
ve
nasıl
harcayacağımızın kararını kendimizin veremeyecek olmasıdır. Bu görülmemiş bir
hırsızlıktır. Bu noktadan da geriye dönüşün
mümkün olduğunu söylemek güçtür. O
yüzden de, ekonomiyi nasıl kurtarırızı
değil, kuvvetle muhtemel yaşayacağımız
büyük insani felaketin ardından nasıl
aklımızı başımıza toplarız meselesini
konuşmak gerekmektedir.
6- Yaşananların sorumlusu Türkiye'deki
tek adam rejimi ve onun orada ve Kıbrıs'taki
alkışçıları ve biatçılarıdır. Bu fırsatı yaratan
da, bu durumun derinleşmesine neden olan
uygulamaların da nedeni bellidir. Gerek
Türkiye'de gerek buradaki tek adam rejiminin tutkulu destekçileri, bugün yaşanan
bu büyük soygunun sorumlularıdır. Bu
koşulları yaratan ve yaratılan koşulları bilinçli bir şekilde uygulanmasına yol açanlar,
kamusal olarak uyarıları görmezden gelenler, bilinçli bir şekilde yaptıkları bu
servet aktarımını kolladıkları için sadece
sandıkta değil aynı zamanda cezai anlamda
da yargılanmalıdır. Yargılanmalıdırlar çünkü
yaşanan bu büyük vurgun sonrasında sorumlular baş tacı edilmesin, bundan sonraki
nesiller böyle sorumsuz politikalar uygulama arzusuna yenik düşmesinler.

Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Rusya’dan kritik hamle:

Rusya Suriye’de Türkiye’yi durduruyor

Türkiye’nin Suriye’de bulunan terör örgütü
PKK’ya yapacağı operasyona itiraz eden
Rusya harekete geçti. Sınırda hazırlıklar
yapmaya başlayan Rus ordusu, Nusaybin'in
karşısında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer
alan Kamışlı Havaalanı'na Pantsir-S1 kısa
ve orta menzilli hava savunma sistemi
yerleştirdi. Bölgede tansiyon yükselirken
Türkiye’nin hedefinde olan bölgelerde asker
sayısının artması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ısrarla altını çizdiği Suriye’de bulunan terör
örgütlerine karşı operasyon hazırlığı tüm
hızıyla sürüyor. Rusya cephesinden gelen
itirazlar ise devam ederken Rus ordusu,
Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki
Kamışlı'da havaalanında savunma sistemi
kurdu. Türkiye tarafından operasyon
yapılacak olan bölgelerdeki asker sayısı da
gittikçe artıyor.
RUSYA CEPHESİNDEN ASKERİ
HAMLE
AA'nın Türkiye sınırına 18 kilometre
uzaklıktaki Tel Rıfat ile Mardin'in Nusaybin
ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında
yer alan Kamışlı ilçesindeki kaynaklardan
aldığı bilgilere göre, Rus askeri unsurları
bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor.
KEŞİF UÇUŞLARI BAŞLADI
Hafta başından beri Rus askeri helikopterleri, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat üzerinde
birkaç gün aralıklarla keşif uçuşları yapıyor.

konuşlu. Buradaki Rus asker sayısında yakın
zamanda bir değişim olmadı.

İRAN’A KARŞI ENGELLEME
HAMLESİ
Öte yandan Rus güçleri, İran destekli
grupların Tel Rıfat sahasında etkisini
artırmasını da engellemeye çalışıyor. Rus
yetkililer, 30 Mayıs'ta rejim yetkilileri ve
YPG/PKK liderleriyle yaptıkları toplantıya
katılmak isteyen İranlılara izin vermedi.
REJİMİ VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ
UYARDI
Bunun üzerine aynı gün Tel Rıfat sahasına,
buranın güneybatısında rejim kontrolünde
bulunan Nubul Zehra bölgesinden Grad
füze rampalarıyla girmek isteyen İran destekli
gruplara Rus askerleri mani oldu.
31 Mayıs'ta İran destekli güçler Minnag
Havaalanı'nın bulunduğu bölgeye girmek
isteyince Rus güçleri söz konusu grupların
sahaya girmesini izin verilmemesi için terör
örgütü ve rejimi uyardı.
Rus askeri unsurları, olağan şartlarda Tel
Rıfat merkezinin 3 kilometre batısında
Faysal Değirmeni olarak bilinen mevkide

KAMIŞLI HAVAALANI’NA ASKER
VE FÜZE ÇIKARMASI
Haseke ilinde büyük bölümü YPG/PKK
işgalinde olan Kamışlı ilçesinde, rejimin
hakimiyetindeki havaalanında az sayıda Rus
askeri birliği konuşlu. Dün alana askeri
kargo uçağıyla sevkiyat yapan Rus ordusu
buraya kısa ve orta menzilli hava savunma
sistemi Pantsir-S1 getirdi.
Diğer taraftan, Rus ordusunun Ayn İsa,
Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab, Münbiç ve
Kamışlı’daki asker sayılarında da onlarca
şeklinde nitelenebilecek artışlar gözleniyor.
Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde
Hımeymis hava üssü bulunan Rusya'nın
Tartus ilinde ise deniz üssü mevcut.
TÜRKİYE’YE ‘YAPMAYIN’
MESAJI...
Türkiye'nin operasyon mesajları vermesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, Ankara'nın 'bölgede olan
bitene seyirci kalamayacağını' söylemişti.
Ancak Lavrov'un bu açıklaması Türkiye'ye
destek olarak yorumlansa da Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova net
şekilde harekata karşı olduklarını dile
getirmişti. Zaharova "Ankara’nın Suriye’de
zaten zorlu olan koşulları tehlikeli bir şekilde
daha da kötüleştirecek hamle yapmayacağını
umuyoruz" demişti. (Türkiye Gazetesi)

Sosyal Medya
Şener İzmen

Anılarda Yolculuk (4)

GİDECEĞİMİZ KÖYÜN
MİNARELERİ
O YILLARDA
GÖRÜLMÜŞTÜ
18 EV 1 KOOPERATİF
SOYULMUŞTU...
Yeni açılan Maraş bölgesinin
1.yılında, yani 76 yılının başlarında
göçmenler düzenlerini yavaş yavaş
kurmaya başlamışlardı.
Fakat bir sorun vardı, hırsız veya
hırsızlar kapalı Maraş'ı bırakmışlar,
yerleşim bölgelerinde insanların
yerleştikleri evleri soymaya
başlamışlardı.
Her bölgeden böyle haberler geliyor tedirginlik yaşanıyordu...
Anlatılanlara göre hırsızlar, evlerin
kapılarını tıklatıp bir köşeye gizleniyor, kapıyı açan olmuyorsa işe
koyuluyorlardı!!
Ocak ve Şubat aylarında hava
erken kararıp millet eve kapanınca
hırsızların da işi kolaylaşıyordu...
Polis,yaşanan olaylar karşısında
çaresiz kalıyor, bir türlü hırsızları
yakalayamıyordu.
Durum öyle bir hal almıştı ki insanlar komşusuna bile gitmeye
çekinir olmuştu...
O günlerde, bir hafta sonu izinli
olarak eşimle Lefkoşa'ya geldik
ama çok huzursuzduk.
Böyle de eve hapsolup
yaşanmazdı ki !...
Pazartesi sabahleyin komşumuz
telefonla aradı.
"Acele geliniz eviniz soyuldu"
Korktuğumuz başımıza gelmişti.
Mağusa'ya eve vardığımızda,
zorlanıp açılan şalterli penceremizden, perde dışarıya doğru
uçuşuyor, hemen yanında da resmi
bir polis bekliyordu.Yani komşumuz
polisi aramayı da ihmal etmemişti...
Başta koltuklar olmak üzere
taşıyabildikleri
ne
varsa
götürmüşlerdi.
Hasar büyüktü.
Az sonra da iki sivil polis, ifade
almak ve durumu yerinde görmek
için geldiklerinde biraz tartıştık,
nasıl olur da bu kadar olay
karşısında polis çaresiz kalır diye
kendilerine sitem ettim, sessiz
kaldılar...
Bu sivil polislerden birisi, daha
sonra benimle beraber, aldığımız
ihbarları değerlendirmek için
baskınlar yapacağımız Mustafa
Çavuştu...
Diğeri içeri merkeze geri
dönmüştü.Evimin soyulduğu haberi
sancak karargâhında da duyulmuş
hatta daha önce evime gelen
sancaktar'ın kulağına kadar
gitmişti...
Mustafa Çavuşun söylediğine
göre, polis müdürlüğüne kesin emir
verilmiş ve bu hırsızlık çetesinin
bir an önce bulunması istenmiş...
Bana da 15 gün izin verilmişti..
DEVAM EDECEK
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SİZLER NE İŞE YARARSINIZ?
Haziran
ayının
ilk
Pazar
günündeyiz…
-Zamların yüzünden günleri da
kaybettik, dedi, Cuma gün markette
gördüğüm bir tanıdık…
Elinde gaz tüpü, kapının önünde,
dolusuyla değiştirmeyi bekliyordu…
O anda marketin kapısından çıkan,
market çalışanı olduğunu bildiğim bir
genç, elinde anahtarla selamladı
bizleri…
Selamlamalar da değişti galiba, bu
zamların yüzünden…
Bilirsiniz, 25 TL birden zam geldi 10
kilogramlık mutfak tüpüne…
İyi ki, yaz aylarına girdik da evleri
ısıtmak için gaz tüpüne ihtiyaç yok bir
süre daha…
Duydunuz herhalde, Türkiye’de
Mayıs ayı hayat pahalılığının, “%2.98
olarak gerçekleştiği” açıklandı…
-Bu nasıl iştir, diye soruyor herkes!
Biz de da, yıllık %98,13 olarak
açıklandı…
***
Zamlandığı
halde,
elektrik
kesintilerinin durması gerekirkana,
KKTC çapında kesintiler ısrarla
sürdürülüyor…
Sebebi da hazır:
-Filan yerde, Alçak/orta/yüksek
gerilimde yapılacak bakım yüzünden,
4/8 saat kesinti yapılacak…
-Ada genelinde, dönüşümlü 1/4 saat
programlı kesinti yapılacak…
1963 Noel’inden 1980’li yıllara kadar
savaşlar, getto yaşamı dâhil, böylesi
elektrik kesintileri yaşanmadı bu
topraklarda…
Bir bilen, elektrik enerji işleriyle 1965
yazından beri bilfiil uğraşan birisi
olarak söylüyorum, ada tarihinde
böylesi kesintileri yaşamadı Türkçe
konuşan Kıbrıslılar!
Elektrik şebekesinin geç geldiği
köylerimiz vardı; Baf’ın birçok köyü
öyleydi meselâ, hatta Kırnı’ya
(Pınarbaşı) da geç geldi elektrik
şebekesi…
***
Lefkoşa’nın yanıbaşında, Ortaköy
topraklarında, benim de elektrik
tesisatçısı -çırak- olarak çocuk yaşta
çalıştığım,
Kıbrıslı
mücahitler
tarafından inşa edilen Göçmen
Evleri’nde (Göçmenköy) 1970’li yıllara
kadar elektrik enerjisi şebekeden değil,

Rüzgara Karşı

Göçmen Evleri’ne has seyyar bir
jeneratörden sağlanırdı…
Anımsadığım kadarıyla, sadece
akşam hava karardıktan, gece 11’e
kadar çalıştırılırdı o tek jeneratör…
Elektrik enerjisinden sorumlu olan
yetkili ve ilgililere sormak lazım:
-Son yarım asırda, toplumun ihtiyacı
kadar, kesintisiz elektrik enerjisinin
sağlanması bakımından ileri mi gittik,
yoksa geriye mi düştük?
Bir de, “Üniversiteler adası”
demezler mi Kıbrıs’ın kuzeyine?
Değişik
ülkelerden
yüzlerce
var,
akademisyen
“üniversitelerimizde”…
Onlarca mühendislik fakültesi var…
Topluma ne faydaları oldu?
Hangi projeyi yapıp, Kıbrıslı
toplumla paylaştılar?
Yine birileri kızacak, “Yolunda giden
neyimiz kaldı?”
Tutturdular bir da, “ayakları
üzerinde
durduracaklarmış
bu
idareyi”…
Hangi ayak üzerinde?
Birileri da televizyon ekranlarında,
yöneticiler
yabancı
“Kıbrıslı
yatırımcılar istemez!” diyor, kızarak…
İşgal altında, ateşkes koşullarında,
sömürülmekte olan bu toprak
parçasında, yabancı yatırımcının
hiçbir işi olmaz sevgili arkadaşlar!
Üstelik
uluslararası
toplumun
tanınmasını yasakladığı, Uluslararası
Mahkeme’nin, “Alt Yönetim” olarak
belirttiği, bir ada yarısında…
***
Düşünün sevgili okurlar,
-Eski günlerde yaşananlarla, bugün
yaşamakta
olduklarımızı
neden
karşılaştırıyorsun, diye soranlar bile
türedi…
“Milliyetçi” geçinenlerden, kulaktan
dolma
cümlelerle,
“Rumların,
EOKA’nın yaptıkları daha mı
güzeldi?” diye sorarak…
Her şeyi, ille “Türk-Rum kavgası”na
dönük olarak çarpıtacaklar!
“Türk askeri gelmeseymiş, Urumlar
bizi kesecekmiş, iyi ki Türkiye adaya
asker çıkarmış da Rum mezaliminden
bizleri kurtarmış,” diyerek hamasetle
süsleyecekler…
Vay Allah’ım vay! Ne bitmez bir
teranedir bu terane?
İtmedi, bitmedi gitti!

Bülent Tümen
Hem bu sözleri söylerler, hem o
beğenmedikleri “Urumların” silah
zoruyla
terk
ettikleri
evlerinde/topraklarında
keyif
sürerler…
Bir da, bu topraklarda elbirliği ederek
işsiz bıraktıkları, göçe zorladıkları
Kıbrıslı gençlerimizi, ekmek parası
kazanmak
uğruna,
Kıbrıs’ın
güneyindeki topraklara, o “düşman
gördükleri
Urum’ların”
yanına
çalışmaya
göndermekten,
hicap
duymuyorlar!
Oysa “Kapalı” dedikleri “Maraş’ı”
Birleşmiş Milletlerin emrine verip,
Güven
Yaratıcı
gündemdeki
Önlemleri, bir an evvel müzakereye
dünyanın
da
kabul
başlayıp,
edebileceği bir çözümü hayata
geçirmek için uğraş vermeye başlasalar
sosyal, siyasal, ekonomik ve mali
konularda, hemen hemen her şeyin
tedricen düzeleceğini görecekler!
***
Bir fıkrayla yazımızı bitirelim:
“Hoca ile Bektaşi, içki içerken
yakalanırlar ve Kadı’nın huzuruna
çıkarılırlar.
-Şeytana uyduk Kadı Efendi, diye af
dileyen Hoca’yı Kadı affetmez ve idam
cezası verir.
Sıra
Bektaşi’ye
geldiğinde
savunmasını yapar:
-Kadı efendi ben gayri-müslümüm,
bana oruç farz değildir.
Kadı, Bektaşi’yi serbest bırakır.
Bektaşi,
Kadı’nın
huzurundan
ayrılırken sorar:
-Kadı efendi, ben de şahadet getirip
Müslüman olsam, arkadaşımı da
bağışlar mısın?
Kadı efendi düşünür, bir kişiyi
Müslüman yapmanın sevabını hesap
eder ve Bektaşi’nin teklifini kabul eder,
Hoca’yı da affeder.
Kadı’nın huzurundan ayrıldıktan
sonra Hoca, Bektaşi’ye kızgınlıkla
sorar:
-Sen ne biçim adamsın be, bir
Hristiyan bir Müslüman oluyorsun!
Sen de hiç iman yok mu?
Bektaşi gülerek cevaplar:
-‘Gavur’ oldum kendimi, Müslüman
oldum seni kurtardım. Peki, sen ne işe
yaradın?”
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Taşkınköy’de kanunsuz
patlayıcı madde tasarrufu
Taşkınköy’de, Ö.İ.’nin (E-30)
ikametgahında polis tarafından
yapılan aramada, kanunsuz 8 adet
canlı av tüfeği fişeği, 106 adet hava
tüfeği saçması ve tescil edilmemiş
bir adet hava tüfeği tespit edildi.
Polis Basın Bültenine göre, bahse
konu şahıs hakkında yasal işlem
başlatıldı. Soruşturma devam
ediyor.

Girne’de uyuşturucu
bulundu: 1 kişi tutuklandı
Girne’de H.P.’nin (E-34)
ikametgahında Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan arama
sonucu, yaklaşık 4 gram ağırlığında
metamfetamin türü uyuşturucu
madde ile uyuşturucu madde
içiminde kullanılan ve içerisinde
uyuşturucu madde kalıntısı
olduğuna inanılan bir adet pipo
bulunarak emare alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

13 yaşındaki kız bulundu
Polis, 2 Haziran tarihinden beridir
kayıp olduğu bildirilen
Gazimağusa’da sakin Ayşe Bulut’un
(K-13) bulunduğunu bildirdi.
Soruşturma devam ediyor.

Görevden alma ve
atamalar Resmi Gazete’de
Bakanlar Kurulu’nun Başbakanlığa,
Sağlık Bakanlığına, İçişleri
Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bazı
dairelere gerçekleştirdiği görevden
alma ve atamalar bugünden itibaren
yürürlüğe giriyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan
kararlara göre, Sağlık Bakanlığı
Bakanlık Müdürü Mustafa Mesut
Ener görevden alındı, yerine Ergin
Tertemiz atandı.
Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi
Müdürü Mustafa Şenol Sütçü
görevden alındı, yerine Rıza
Erseven atandı.
İçişleri Bakanlığı Özel Kalem
Müdürü İlgen Bağcıer görevden
alınarak Başbakanlık Özel Kalem
Müdürlüğüne atandı.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı
mevkiine Mustafa Mesut Ener
atandı. Bakanlığın Özel Kalem
Müdürü ise Mert Osmanlar oldu.
İçişleri Bakanlığına bağlı İskan ve
Rehabilitasyon Dairesi
Müdürlüğüne Serdar Kiracıoğlu
atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne
ise Osman Asilkan atandı.

Şirinevler Ayermola Eko
Gün ertelendi
Şirinevler köyünde 12 Haziran'da
yapılacağı duyurulan "Şirinevler
Ayermola Eko Günü" ileri bir tarihe
ertelendi
Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli,
konuyla ilgili açıklamasında, eko
günü elde olmayan nedenlerden
dolayı daha sonra açıklanacak ileri
bir tarihe ertelendiğini belirtti.

ABD'de Senato adaylığını
Mehmet Öz kazandı

Herdaimdostlar çevre etkinliği düzenledi
Herdaimdostlar Derneği, “ormanı koru iklim krizini durdur” sloganlıyla çevre etkinliği düzenledi. Dernekten verilen bilgiye göre,
etkinlikte, iklim krizine karşı ağaçların, ormanların önemine dikkat çekildi. Sıcakların arttığı bugünlerde cam ve plastiklerle dolu
ormanların yanma olasılığının daha da arttığına işaret edilen etkinlikte, ormanların temiz tutulmasının önemine vurgu yapıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde
Cumhuriyetçi Partinin Senato
adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr.
Mehmet Öz kazandı.
ABD Senatosu için Cumhuriyetçi
Partiden Pennsylvania'dan aday
olan Öz’ün rakibi Dave McCormick,
ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.
McCormick, yaptığı açıklamada,
''Bugün, Öz'ü arayarak zaferi
nedeniyle tebrik ettim.'' dedi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Uzak durma gel beri
Çağdaş ol kalma geri
Söylenmemiş sözlerin
Sence var mı değeri

Sosyal Medya
İlker Özkunt
Yeni subay olmuşum,
Kıbrıs’a gelmişim. Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı da
yeni yeni kuruluyor. Sınıfım
İstihkam olduğu için
GKK’ya bağlı bir İstihkam
Takımı oluşturmam emredildi. Birkaç tane
de Rumdan kalan baraka tahsis ettiler Girne
Boğazında. Yeni bir birlik oluşturacağımız
için bütün birliklere yazı yazıldı ve her birlikten 3’er 5’er adam istendi. Elbette her
birlik de hangi adamlarını gönderir öncelikle.
İşe yarayanları mı yoksa elinden illallah
ettiği ve kurtulmak istediği serserileri mi?
Tahmin edersiniz değil mi? İstihkam Takımı
sürgün yeri oldu. Ne kadar ıskarta adam
varsa bana postalandı.
Rumdan kalan ve çalışmayan kepçeler,
Loderler bir tane Dozer. Ne, İstihkam Birliği
kuruyoruz. Ha iki tane de ittire kaktıra giden
kamyon var. Tüfeklerimiz M 1 Piyade tüfeği.
İkinci dünya savaşından kalma mavzer. Bir
gün bir telefon geldi, 3 kişilik bir ekip
hazırla ve Değirmenliğe git Birliğe tahsis
edilen ve Türkiye’den gelen yeni G-3 piyade
tüfeklerinden alacaksın. İki tane çavuş
yaptığım askerim vardı onlara hazır olun
dedim. Bu arada cephanelikte, dolaptaki
kasanın içinde bulunan iki adet tabancayı
da yanınıza alın diye emir verdim.
Çavuşlardan birisi koşarak yanıma geldi,
“Komutanım, tabancalar yok” dedi. Ulan,
nasıl yok? Bir koşu cephanelik dediğimiz
barakaya girdim, dolabın kapısı açık içindeki
çelik kasa da açık ve boş. Başım dönmeye
başladı. Dünyam karardı. Hemen çavuşa
döndüm ve dedim ki “Sabah iki kişinin izin
kağıtlarını imzalamıştım, onları yakala birliğe
geri dönsünler. Hiç kimse bir yere
kımıldamasın. Hemen askeri içtimaya
çağırdım. Bu arada Kurmay Başkanına durumu bildirdim ve şu anda Değirmenliğe
gidemeyeceğimi söyledim. Silahları
çaldırmak çok ciddi bir iş. Kellem bu işin

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

“Her gün şunu söyleyiniz:
Hayatta izlediğim en önemli
hedef kendimin
düzeltilmesidir.”
Victor Pauchet

İçerde mektup beklemek
yanık türküler söylemek bir de
bir de gözünü tavana dikip sabahlamak
tatlıdır ama tehlikelidir
Nazım Hikmet
“Hapiste yatacak olana bazı
öğütler” adlı şiirinden

Kitap Dünyası
TALAT PAŞA
İttihatçılığın Beyni ve
Soykırımın Mimarı
Hans-Lukas Kieser
Çevirmen: Ayten Alkan
İletişim Yayıncılık

İKİ ADET TABANCA
altında. Baktım Karargah Bölük Komutanı
Yzb. Çetin Serez geldi. Haberi duymuş,
Kurmay başkanı git bak yardımcı ol, diye
onu buraya göndermiş.Yzb. Benim ofiste
oturdu. Ben de dışarıda askere olan biteni
anlatıp bir şey bilen duyan var mı diye sordum. Bu arada izine giden iki asker de geri
getirildiler. Askerlerden ses seda yok. Herkes
sus pus oldu. Ama benim bu olayı çözmem
lazım, tabancaları bulmam lazım, yoksa
subaylık hayatım başlamadan bitecek. Çetin
Yzb ile birlikte makam odama teker teker
askerleri çağırıp sorguya çektik. Yok yok
yok. Bu arada o izinden döndürdüğümüz
askerlerden birisi arka taraftan tellerden
atlayıp kaçmış. Hemen Lefkoşaya İnzibata
telefon ettik, yakalanmasını istedik. Ve tabii
bütün şüpheler de onun üzerinde toplandı.
Neden kaçtı? Ve bu çocuk annesiz, babasız,
abisinin evinde kalan garibanın birisi. Çoğu
zaman yanıma çağırır bir ihtiyacı var mı
diye sorar, cebine 3-5 kuruş koyardım. Ve
benim asıl gücüme giden de bu oldu.
Kolladığım birisinin bana kötülük yapmak
istemesi. Akşama doğru inzibatla birlikte
birliğe getirildi ve teslim edildi. Gelir gelmez
ben buna giriştim. Sağlı sollu, ağzını burnunu
dağıttım. Ben sana o kadar yardım edeyim
sen kalk benim tabancalarımı çal, olacak iş
mi? Çocuk yalvar yakar, “Ben yapmadım
Komutanım.” Başka da bir laf yok. Ulan
niye kaçtın madem ki sen yapmadın. Kız
arkadaşımla buluşacaktım Komutanım, onun
için kaçtım. Epey dayak yedi ama beklediğim
itiraf gelmedi.
Çetin Yzb. “Sen biraz dinlen ben devam
edeyim” dedi. Askerlere dedi ki, sizi teker
teker çağıracağım, ve teker teker manyetoya
bağlayacağım. Manyetoya bağlanmak istemezseniz bildiklerinizi söylersiniz, dedi.
Manyeto mu? Nasıl yani. Manyetolu telefonlar vardı o zamanlar. Telefon kablosunun
açık uçlarını adamların ellerine verip telefonun manyetosunu çeviriyorsun. 12 volt

civarında bir akım verir. O da insanı bayağı
korkutmaya yeter. İtiraz edecek oldum ama
sen karışma, dedi. Git uzan biraz dinlen.
Bir saat sonra gelirsin.Ne yapalım rütbesi
benden büyük, ve ne yalan söyleyeyim belki
bu yöntemle ortaya çıkarır diye de içimden
umutlandım. Yoksa beni manyetoya
bağlayacaklar. Zaten akşam olmuş, sinir
stres, mahvolmuşum, yorgunluktan gözlerim
kapanıyor. Dinlenme odasına gidip uzandım.
Uyumuşum. 2 saat sonra kalktığımda ortalıkta
tam bir sessizlik hakimdi. Çetin Yzb. Gitmiş,
askerler normal hayatlarına dönmüştü. Haydaaaaa. Ulan ne oluyor, tabanca hırsızını
buldu mu, yoksa o da bıkıp bıraktı mı?
Askerlere de soramıyorum. Telefon ettim
Karargah Bölüğüne, Çetin Yüzbaşı orada
mı dedim, dediler makamında. Hemen çıkıp
yanına gittim.
Yüzbaşım, ne oldu, ne yaptınız? Mutlu,
mesut suratıma baktı ve çekmecesinden iki
tane tabanca çıkardı bana uzattı. Nasıl
rahatladığımı anlatamam. Ağlayasım geldi.
Üzerimden Kurtalan Ekspres kalktı sanki.
Kim yaptı, dedim. O İzin kağıdını imzaladığı
iki asker vardı ya, işte onlardan birisi. Ama
arkadan tellerden kaçan değil, diğeri. Geri
çağrıldığı zaman yolun kenarında araba bekliyordu. Elindeki çantayı hemen orada otların
arasına gizlemişti. Satacakmış, da borçları
varmış, onları ödeyecekmiş. Dedim nerede
şimdi. Dedi ki, İnzibatı çağırdım tutuklattım,
şimdi Lefkoşada. Dedim ben gidiyorum.
Nereye, dedi. Lefkoşa’ya dedim. Olmaz
dedi. Kurmay başkanının kesin emri var
seni yanına sokmayacaklar. Niye, dedim.
Dedi ki, Oğlum sen adamı öldürürsün şimdi.
Yapar mıydım, kimbilir belki de yapardım.
Çok bilenmiştim çünkü.
Bu macera benim subaylık hayatımdaki
ilk maceramdı. Daha sonraları bayağı macera
daha yaşadım. Ki bir kısmını sizlerle
paylaştım. Zaman zaman yine paylaşmaya
devam edeceğim.

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

Tel:0533 864 8771

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210

DOLAR
Alış Satış

16.43 16.52

EURO
Alış Satış

17.55

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.63 20.83

LEFKOŞA
Seyran Tepe Eczanesi
Atatürk Cad. 48 D Hamitköy
Lefkoşa
Tel:2255728
Balın Eczanesi
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal Binaları No:24 Lefkoşa
Tel:2231813
Cemre Eczanesi
Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1
Lefkoşa
Tel:2276549
GİRNE
Mehmet Gaziköylü Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
Tel:05338431899
Şule Yıldızdoğan Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza
22 /B Girne
Tel:8161213
Tokay Varış Eczanesi
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B
Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
Tel:05428553114
MAĞUSA
Emir Eczanesi
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama
No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
Tel:3655454
Ören Eczanesi
Tunalı Hilmi Sok.3/A Maraş
Mağusa
Tel:3660391
GÜZELYURT
Süreyya Özcoşkun Eczanesi
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala
Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
Tel:7142000
LEFKE
Hatice Soyer Eczanesi
Cengizköy Lefke
Tel:05488655291
İSKELE
Avıcenna Eczanesi
Bakçeler Köyü Bereket Sok.
No:2/4 Kordonboyu cad.İskele
tel:05428550115

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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CHP’li Erdoğan Toprak:

Sucuoğlu saatlerce sarayın kapısında
bekletildi, sonra da istifa ettirildi

Türkiye Ana Muhalefet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye-KKTC
arasında imzalanan sözde protokolün,
AKP’nin tek adam rejimini Kıbrıs’a ihraç
ve adada ‘AK Parti-Erdoğan Devleti’
kurmayı hedefleyen bir kapitülasyon belgesi olduğunu vurguladı ve protokolün
imzalanması sırasında dönemin Başbakanı
Faiz Sucuoğlu’nun saatlerce Beştepe
Sarayı’nın kapısında bekletildiğini açıkladı
CHP’li Toprak: Protokol, adada
‘Ak Parti-Erdoğan Devleti’ kurmayı
hedefleyen kapitülasyon belgesidir
Anka Haber Ajansı‘na konuşan Toprak,
“İktidar, KKTC’ye vereceği 3,2 milyar
TL karşılığında KKTC’ye adeta siyasi ve
ekonomik egemenliğinden vazgeçmeyi
dayatıyor. Bu protokol, KKTC’nin
bağımsızlığını, seçilmiş Meclisi’ni,
hükümetini, kurumlarını, sendikalarını,
Kıbrıs Türklerinin iradesini ve
egemenliğini yok sayan, onur kırıcı ve
tehlikeli bir belgedir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan
Toprak, bugün yaptığı yazılı açıklamada,
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan
2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’ne tepki gösterdi. Toprak,
açıklamasında şunları kaydetti:
“Sucuoğlu, uzun süre Beştepe
Sarayı’nın kapısında bekletildi”
“KKTC-Türkiye arasında imzalanan
protokol, iktidarın tek adam rejimini
Kuzey Kıbrıs’a ihraç ve Ada’da ‘AK Parti-Erdoğan Devleti’ kurmayı hedefleyen
bir kapitülasyon belgesidir. Protokole
direnen eski Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Ankara’ya çağrılıp uzun süre Beştepe
Sarayı‘nın kapısında bekletildikten sonra
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ile anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı.
KKTC’ye döndükten sonra da istifa ettirilip başında olduğu koalisyon hükümeti
yıkıldı. Yerine ilk kez UBP’den bir milletvekili atanarak yeni hükümeti kurmakla
görevlendirildi.
Ünal
Üstel’in
Başbakanlığındaki yeni hükümetin güven
oyu alır almaz ilk işi, protokolde yer alan,
‘KKTC-Türkiye ilişkisini ve vatandaşları
arasındaki tarihi, kültürel, coğrafi bağları
hedef alan dezenformasyon çalışmalarının
bertaraf edilmesi, sosyal medya başta olmak üzere tüm iletişim platformlarında
dezenformasyona karşı etkin bir iş birliği
sağlanması’ koşulunu icraata geçirmek
oldu. Bu doğrultuda, KKTC Ceza Yasası,
Müfsidane (Fesat) Yayınlar Yasası ile
Özel Hayatın Korunması Yasası’nda
değişiklikler Meclis’e gönderildi.

Yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4
çocuğun Kiracıköy-ara bölge
içerisindeki toprak yolda araba ile
yaptıkları gezi hastanede bitti.
Haravgi’nin haberine göre önceki
gün saat 11.20 sularında 13
yaşındaki erkek çocuğun kullandığı,
13 yaşındaki iki erkek ve 15
yaşındaki kız çocuğunun da yolcu
olarak bulunduğu araba kontrolden
çıkarak, tarlaya savruldu. Kazada
araç “sürücüsü” sırt omurlarında
kırık oluşması nedeniyle
ambulansla hastaneye kaldırıldı,
“yolculardan” yaralanan olmadı.

KKTC’DEN SİGARA ALAN
RUM POLİS TUTUKLANDI
KKTC’den sigara alan bir Rum polis
memuru, Rum tarafında tutuklandı.
Alithia’nın haberine göre KKTC’ye
gelen Rum polisi, geri dönerken
beraberinde götürdüğü bir miktar
sigara ile yakalandı. Sigaraları
KKTC’den aldığını “itiraf” eden
polis, meslektaşları tarafından
tutuklandı.

“Cumhurbaşkanına hakaret suçu
KKTC yasalarına ekleniyor”
Yapılmak istenen değişikliklerin tamamı,
basın özgürlüğünün kısıtlanmasını, basın
suçlarının kapsamının genişletilmesini,
‘müfsit niyet (fesat amaç)’ diye yeni bir
suç icat edilmesini öngörüyor. Yasaklanmış
yayın
suçu
oluşturuluyor.
Cumhurbaşkanına hakaret suçu KKTC
yasalarına ekleniyor. KKTC’de bugüne
kadar suç olmayan, suç sayılmayan pek
çok konu yasa değişiklikleriyle suç
kapsamına alınarak 1 yıldan 5 yıla kadar,
bazılarında ise ömür boyu hapis cezaları
verilebilecek.
“İlk adımı medyaya baskı, düşünce
ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması”
İlk adımı medyaya baskı, düşünce ve
ifade özgürlüğünün kısıtlanması yönünde
atılan 2022 protokolünde, iktidar tarafından
KKTC’ye dayatılan ve amacı tek adam
rejimini, baskıcı zihniyeti, demokrasiden
uzaklaşmayı Kuzey Kıbrıs’a ihraç olan
daha ağır maddeler de yer alıyor.
Buna göre; KKTC vatandaşlığına geçiş
kolaylaştırılacak. Yabancıların KKTC’de
yatırım yapması için gerekli olan ‘KKTC
vatandaşı yerli ortak’ şartı kaldırılacak.
Kamu arazileri, arsalar, limanlar, kamuya
ait işletmeler, elektrik üretim ve dağıtımı
özelleştirilecek. Yabancıların gayrimenkul
alımı kolaylaştırılacak. Döviz kullanımı
azaltılıp TL kullanımı yaygınlaştırılacak.
Böylece Türkiye’den KKTC’ye üç haneli
enflasyon ihraç edilecek. Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın olmadığı KKTC’de din

hizmetleri devlet tüzel kişiliğine dahil
edilerek inanç baskısı ve devlet kontrolü
uygulanacak. Adalet Bakanlığı olmayan
KKTC’de bağımsız yargının güvencesi
yüksek hakimler, başsavcı ve baro temsilcisinden oluşan 12 üyeli özerk Yüksek
Adliye Kurulu iken protokolle Adalet
Bakanlığı kurulması, yargının siyasetin
kontrolüne alınması öngörülüyor.
Seçilmiş Meclis’i yok sayan iktidar,
protokole sözde ‘Millet iradesi önündeki
engellerin kaldırılacağı’ maddesini koyarak,
KKTC’de kendi iradesini hakim kılacak
düzenlemelerin sinyalini veriyor. KKTC
vatandaşlığının kolaylaştırılması, demografik yapının değiştirileceği, Kıbrıs
Türklerinin azınlığa düşeceği bir nüfus
aktarma projesini düşündürüyor.
İktidar, yandaşlarını, Suriyelileri,
Afganları, KKTC vatandaşlığı vererek
adaya yerleştirilmeyi mi planlanıyor?
Devlete ait arazilerin satışı,
özelleştirmelerin hızlandırılması maddeleriyle Kuzey Kıbrıs’ta rant ve yağmanın
başlayacağı anlaşılıyor.
“Onur kırıcı ve tehlikeli bir
belgedir”
İktidar, KKTC’ye vereceği 3,2 milyar
TL karşılığında KKTC’ye adeta siyasi ve
ekonomik egemenliğinden vazgeçmeyi
dayatıyor. Bu protokol, KKTC’nin
bağımsızlığını, seçilmiş meclisini, hükümetini, kurumlarını, sendikalarını, Kıbrıs
Türklerinin iradesini ve egemenliğini yok
sayan, onur kırıcı ve tehlikeli bir belgedir”
Kaynak: ANKA

Sol Hareket Brüksel gezisine katıldı
Sol Hareket, iki toplumdan gençlerin
yer aldığı Brüksel gezisine katıldı.
Sol Hareket Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, gezide, Sol Hareketi,
Sol Hareket ve Sol Gençlik Komite
üyesi Raif Kanlıoğlu temsil etti.
Kanlıoğlu, Avrupa Parlamentosundaki Sol Grup GUE/NGL tarafından
düzenlenen “Türkiye: Tünelin Sonunda
Işık Var Mı?” isimli tartışmaya da
katıldı.
“Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney kesimlerinde sosyoekonomik ve siyasi
çerçevede değişmekte olan yeşil hat
kavramının nasıl değerlendirildiğini”
sorgulayan Kanlıoğlu, Bürüksel’deki

ÇOCUKLARIN ARA
BÖLGEDEKİ ARABA
GEZİSİ HASTANEDE BİTTİ

temasları çerçevesinde AKEL (Kıbrıs)
ve DIE LINKE (Almanya) milletvekilleri ve temsilcileri ile çeşitli görüşmeler
de gerçekleştirdi.
Kanlıoğlu, ayrıca “Türkçe’nin AB
resmi
dili
olması,
Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki karma evlilik ve
vatandaşlık sorunu, Kıbrıs Türk
toplumuna yönelik AB burs programı,
Kıbrıs sorunun siyasi eşitliğe dayalı
bir Federasyon altında çözümü, Avrupa’da artmakta olan milliyetçilik ve
faşizm, Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve LGBTQ+ ile Cinsiyet Eşitliği
mücadeleleri” gibi konular hakkında
görüş aldı.

GÜNEYDE ESKİ BAKAN
ALTYAPI ÇALIŞMALARI
SEBEBİYLE DÜŞEREK
YARALANDI
Rum eski Ticaret Bakanı Andonis
Pashalidis, bir mağazaya girmek
isterken, Güney Lefkoşa’da
gerçekleştirilen altyapı çalışmaları
sebebiyle düşerek başından ciddi
şekilde yaralandı.
Politis gazetesi, Rum eski Ticaret
Bakanı Antonis Pashalidis’in,
Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen
altyapı çalışmaları sebebiyle
düşerek başından yaralandığını
yazdı.
Gazete, Güney Lefkoşa’da
“Makarios Caddesi” üzerinde
“Cybarco A. Panayides” isimli
şirket tarafından altyapı çalışmaları
gerçekleştirilmekte olduğunu,
şirketin önlerini kazdığı mağazalara
girişin sağlanabilmesi için ise
mağaza girişlerine giden ve
kenarları demir parmaklıklarla
çevrili koridorlar oluşturduğunu
belirterek, Pashalidis’in ise bu
oluşturulan yollardan bir mağazaya
giriş yapmak isterken, giriş yoluna
gerilmiş bir ipe takılarak düştüğünü
aktardı.
Başından ciddi şekilde yaralanan
eski bakanın olay yerine gelen
ambulansla hastaneye kaldırıldığını
ve alın kısmına dikişler atıldığını
vurgulayan gazete, daha önce de
aynı yerde benzer kazalar
gerçekleştiğini, olayın polise
şikayet edildiğini belirtti.
Haberde, gerek üstlenici firma
gerekse Lefkoşa Rum
Belediyesi’nin gerekli denetimleri
yapmadıklarının açıkça görüldüğü
de vurgulandı.

AKPM MARAŞ
RAPORTÖRÜ KIBRIS’A
GİDİYOR
Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) Maraş raportörü
İtalyan Milletvekili Piero Fassino, 58 Haziran tarihleri arasında
temaslarda bulunmak amacıyla
Güney Kıbrıs’a gidiyor.
Haravgi gazetesi, AKPM’nin Maraş
raportörü İtalyan Milletvekili Piero
Fassino’nun 5-8 Haziran tarihleri
arasında Güney Kıbrıs’ta temaslar
gerçekleştireceğini yazdı.
Fassino temasları çerçevesinde
Rum Dışişleri Bakanı, Meclis
Başkanı, parti başkanları ve diğer
siyasilerle temaslar
gerçekleştirecek.
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YYK Yönetim Kurulu
Başkanlığına Feyzi
Hansel seçildi

Üstel: Kara sınır kapılarındaki
eksikliklerin tümü giderilecek

Başbakan Ünal Üstel, kara sınır
kapılarında başlattığı incelemeler
kapsamında dün Güzelyut ve Lefke bölgesinde bulunan kapıları ziyaret etti.
Başbakan Üstel, kara sınır kapılarındaki
eksikliklerin giderilerek, rahat geçiş imkânı
sağlanacağını açıkladı.
Üstel, ileriki günlerde Ekonomik Örgütler
Platformu ile bir araya gelerek kara sınır
kapılarının yenilenmesi, daha güncel ve
daha çağdaş bir hale getirilip rahat geçiş
ortamının sağlanabilmesi için çalışmalar
yapacaklarını belirterek, bu çalışmaları
önümüzdeki hafta masaya yatıracaklarını
söyledi.
Ekonomik Örgütler Platformu ile
kapılardaki değişikliklerin yapılması için
bir protokol imzalayacaklarını da anımsatan
Başbakan, “Bizim kendi iş insanımız, kendi
iş çevremiz ile kara sınır kapılarındaki
sorunları hep birlikte gidereceğiz” dedi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki kara sınır
kapılarını ziyaretlerini sürdürüyor.
Geçen haftalarda Lefkoşa ve Gazimağusa
ilçelerindeki kara sınır kapılarını ziyaret
edip, sorunları yerinde görüp bilgiler alan
Başbakan Ünal Üstel, bugün de Güzelyurt
ve Lefke ilçelerindeki kapıları gezerek,
kara sınır kapılarındaki incelemelerini
tamamladı.
Üstel’e, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan
Taçoy, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin
Cahitoğlu, sınır kapılarının sorunlarını
çözmek için kurulan komitede yer alan
UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ahmet Savaşan
ile Alişan Şan, Güzelyurt Belediye Başkanı
Mahmut Özçınar, UBP Lefke milletvekili
Fırtına Karanfil, Güzelyurt Polis Müdürü
Zafer Zayıfer ile bürokratlar eşlik etti.
Üstel, bu çerçevede, ilk olarak Bostancı
sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel, burada Güzelyurt Polis
Müdürü Zafer Zayıfer’den sınır kapısında
yaşanan sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda
bilgiler aldı.
“Güzelyurt ve Lefke ilçelerindeki
sınır kapılarında iyileştirmeler
yapılacak”

Ünal Üstel, sınır kapıları ziyaretinin
ardından basına açıklamada bulunarak, bir
süreden beridir başlattıkları kara sınır
kapılarındaki denetleme ve kontrollere
bugün devam ettiklerini ifade etti.
Üstel, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, milletvekilleri, bölgedeki
belediye başkanları ve polis müdürleri ve
gümrük yetkilileri ile ülke genelindeki
kara sınır kapılarına yönelik başlattıkları
ziyaretleri bugün tamamladıklarını belirtti.
İncelemelerine ilk olarak Güzelyurt İlçesine bağlı Bostancı sınır kapısından
başladıklarını anımsatan Başbakan Üstel,
sınır kapısının günün koşullarına göre yenilenmesi için yetkililerden yapılan raporları
aldıklarını ileriki günlerde de çalışmalar
yapılacağını söyledi.
“Bostancı kapısından günde 2 bin
kişi giriş-çıkış yapıyor, burada da
tıkanıklık yaşanıyor”
Bostancı kapısının Güzelyurt ilçesi ve
insanının açısından önemine dikkat çeken
Başbakan Üstel, günde 2 bin kişinin giriş
çıkış olduğunu ve eksikliklerin tespit
edildiğini, burada da diğer sınır kapılarında
olduğu gibi tıkanıklıklar yaşandığını yerinde
gördüklerini belirtti.
Bostancı kara sınır kapısında giriş çıkışları
rahatlatmak için bir takım çalışmalar ve
iyileştirmeler yapacaklarını ifade eden
Başbakan Üstel, ardından Lefke İlçesindeki

Aplıç kapısına geçti.

“İleriki günler de bu sorunları
masaya yatıracağız”
Aplıç kapısında da sıkıntılar gördüklerini
kaydeden Başbakan Üstel, “Tüm bunları
ilgili arkadaşlarımız bir tutanak şeklinde
tuttular, ileriki günler de bu sorunları
masaya yatıracağız” dedi.
Son olarak Yeşilırmak sınır kapısını ziyaret ettiklerini dile getiren Başbakan Ünal
Üstel, aldıkları bilgiler ışığında kapıdan
günde 600 civarında bir giriş çıkışın
olduğunu ve bu kapıda da eksikliklerin
tespit edildiğini söyledi.
“Ekonomik Örgütler Platformu ile
kara sınır kapılarındaki sorunları hep
birlikte gidereceğiz”
Başbakan Üstel, ileriki günlerde
Ekonomik Örgütler Platformu ile bir araya
gelerek kara sınır kapılarının yenilenmesi,
daha güncel ve daha çağdaş bir hale getirilip
rahat geçiş ortamının sağlanabilmesi için
çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, bu
çalışmaları önümüzdeki hafta masaya
yatırıp kara sınır kapılarındaki eksikliklerin
tümünün giderileceğini kaydetti.
Ekonomik Örgütler Platformu ile
kapılardaki değişikliklerin yapılması için
bir protokol imzalayacaklarını anımsatan
Başbakan Ünal Üstel, “Protokolün sonucunda sorunların en kısa zamanda çözülmesi
hedefimiz olacaktır” dedi.
Başbakan Üstel “Ekonomik Örgütler
Platformunda yer alanların yapacakları
çalışma ülkemizde örnek teşkil ediyor.
Bizim kendi iş insanımız, kendi iş çevremiz
ile kara sınır kapılarındaki sorunları hep
birlikte gidereceğiz. Kapıların yenilenmesindeki mali harcamaların tümünü
Ekonomik Örgütler Platformu üstlenmiştir.
Buradan kendilerine yürekten teşekkür ederim” dedi.

Bağımsızlık Yolu “Ekososyalizm” konusunu irdeledi
Bağımsızlık Yolu Eğitim
Sekreterliği
tarafından
yürütülen Örgüt Okulu,
“Ekososyalizm” konusunu irdeledi.
Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, “Ekososyalizm” dersinde, çevre/ekoloji
sorunlarının tarihi anlatılarak,
tali nitelikte olmayıp sınıf
mücadelesi ile zorunlu
birlikteliği ele alındı, "emeği
işçileştiren ve doğayı yalnızca
bir hammadde olarak gören
kapitalizmin emek ve doğa
sömürüsünün
birarada
gerçekleştiği, Marx ve En-

gels’in metinleri ile ortaya
konarak ekososyalist bir mücadele
perspektifinin
imkânları" tartışıldı.
Dünyadaki ve Kıbrıs’taki
bazı çevre sorunları ile
direnişler, iklim krizi, yeşil
enerji ve tüketim kültürü gibi
konuların da sorgulandığı
eğitimde, katılımcıların Rosa
Luxemburg’un “ya sosyalizm
ya barbarlık” cümlesinin,
dünyanın gelinen durumunda
“ya
ekososyalizm
ya
barbarlık” olarak ifade edilmesi hususunda ortaklaşıldığı
kaydedildi.

Yayın Yüksek Kurulu (YYK)
başkanlığına Feyzi Hansel seçildi.
YYK’dan yapılan açıklamada, Yayın
Yüksek Kurulu’nun, 12'nci
dönemin ilk toplantısında,
oybirliğiyle Başkanlığa Feyzi
Hansel’i, Başkan Yardımcılığına ise
Direnç Civa Akgün'ü seçtiği
belirtildi.
Yayın Yüksek Kurulu'nun atanan
yeni üyelerinin, cuma günü, YYK
binasında yaptıkları ilk toplantıda
Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı
seçerek 12'nci döneme resmen
başladığı kaydedilen açıklamada
şöyle denildi:
“Cumhuriyet Meclisi tarafından
atanan Feyzi Hansel, Yünsal İlhan,
Neriman Saygılı, Yasemin Tanpınar,
Direnç Civa Akgün, Hüseyin
Gürşan, Mert Özdağ, Hüseyin
Gürlek ve Cumhurbaşkanı'nı
temsilen Adnan Işıman; Yayın
Yüksek Kurulu’nun 12. Dönem
üyeleri olarak göreve başladılar. İlk
toplantıda ise oybirliğiyle
Başkanlığa Avukat Feyzi Hansel,
yine oybirliğiyle Başkan
Yardımcılığına Avukat Direnç Civa
Akgün seçildi.”
Radyo ve televizyon yayınlarının
frekans ve kanal tahsislerini
yapan, lisans veren, yayın
içeriklerini ve yayınlarını
denetleyen YYK, yasada olduğu
şekliyle, KKTC Cumhuriyet
Meclisince 8 üye ve
Cumhurbaşkanlığı tarafından
belirlenen 1 temsilci olmak üzere 9
kişiden oluşuyor.

Londra'nın tarihi
Camden Pazarı satışa
çıkarıldı
Londra'nın tarihi Camden
Pazarı'nın İsrailli milyarder sahibi
Teddy Sagi, pazarı satılığa çıkardı.
BBC Türkçe Servisinde yer alan
habere göre, pazarın 1,5 milyar
sterlin civarında bir rakama alıcı
bulması bekleniyor. Satış yatırım
bankası Rothschild & Co'nun
gözetiminde yapılıyor.
Yaklaşık 65 bin metrekare
büyüklüğündeki pazarda binden
fazla mağaza, bar, dükkan ve kafe
bulunuyor. Camden Pazarı,
Londra'nın en turistik
adreslerinden biri.
Punk ve hippi kültürüyle
özdeşleşen pazar, taze ürünler ve
sanat eserleri satan bağımsız
mağazalarıyla biliniyor.
Camden Pazarı'nın bulunduğu arsa
1972 yılında döküntü bir kereste
deposuyken iki çocukluk arkadaşı
tarafından satın alınmıştı.
Bugün yılda 28 milyon kişinin
ziyaret ettiği pazarın satışının çetin
geçmesi bekleniyor.
Financial Times'ın haberine göre
geçen hafta bir dizi potansiyel alıcı
pazarın sekiz yıldır sahibi olan
Teddy Sagi'yle temasa geçmiş
durumda.
İnternet üzerinde faaliyet gösteren
bir kumar oynama sitesinin
kurucusu olan Sagi'nin satıştan 1,5
milyar sterlin kazanmayı umduğu
söyleniyor.
Sagi'nin 2014 yılında Camden
Pazarı'nı satın almasından bu yana
pazardaki birçok bağımsız dükkan
kepenk kapatmış, yerlerini bilindik
ya da zincir mağazalara bırakmıştı.
Teddy Sagi 2019 yılında da
Camden Pazarı'nı satışa çıkarmış
ancak koronavirüs salgını
nedeniyle satış askıya alınmıştı.
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Carlos Tevez'den
emeklilik kararı

Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, futbolu
bıraktığını açıkladı. Bir televizyon
röportajında kararını açıklayan 38 yaşındaki
Tevez, geçen yılın şubat ayında babasını
kaybetmesinin yeşil sahalara veda etmesinde
belirleyici bir faktör olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, geleneksel ödül törenini düzenledi

Başarılı antrenörler ödüllerini aldı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri
Derneği(KTFAD) geleneksel olarak
düzenlediği ödül törenini Cuma akşamı
dernek lokalinde gerçekleştirdi.
Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve
yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm
liglerde 2021-2022 futbol sezonu so-

nunda başarılı olan teknik adamlar ve
antrenörleri düzenlenen gecede ödüllerini aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı
Hasan Sertoğlu ve yöneticileri, Türkiye
Futbol
Federasyonu
(TFF)
Eğitmenlerinden Dr. Atila Yüce, Türkiye

Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)
başkanı İsmail Dilber gibi isimler geceye katılım gösterdi. Gecede belirlenen
9 Teknik Direktör, 7 A Lisans, 6 B
Lisans, 17 C Lisans Antrenörler, 8
Kaleci Antrenörü toplam 47 teknik
adama ödül takdimi yapıldı.

Enduro Tırmanma yarışı bugün yapılıyor
Kıbrıs Türk Motosiklet
Kurumu (KITMOK), 2022
Güven Sigorta sezonunun ilk
özel organizasyonu olan
Enduro Tırmanma yarışını
bugün Girne’de
gerçekleştiriyor...
Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag

ve Motokros olmak üzere 4 branşta 13 organizasyon planı yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Yönetimi,
KITMOK 2022 sezonuna özel bir yarışla
devam ediyor.
KITMOK 2022 Enduro Tırmanma Yarışı,
bugün Girne Çevre yolu üzerindeki Mr.
Pound Plus karşısındaki dağlık alanda
hazırlanan etapta yapılacak.
Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech

Büteteknik, Capital Türk, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de destek
verdiği organizasyonda Kros ve ATV olmak
üzere iki kategoride yarışlar yapılacak. ATV
kategorisi; ATV1, ATV2, ATV3, ATV4 ve
Kadın ATV olmak üzere 5 sınıfa ayrılacak.
Kros kategorisinde ise MX1A, MX1B,
MX1C, MX2A, MX2B, MX2C, Genç Kros
ve Kadın Kros olmak üzere 8 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Bu özel yarışın başlama
saati 10.00 olarak belirlenirken etabın
geçilmesinin ardından takribi 14.00’te finiş
ve ödül töreni yapılacak.

Iga Swiatek bir kez
daha Roland Garros
şampiyonu
Roland Garros finalinde Coco Gauff'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden
Iga Swiatek, 2020'den sonra bir kez
daha şampiyon oldu.
Turnuvada bugün tek erkekler finalinde
22.
grand
slam
kariyerinin
şampiyonluğunu kovalayan İspanyol
tenisçi Rafael Nadal ile ilk kez final
heyecanı yaşayan Norveçli Casper Ruud
karşılaşacak. Fransa Açık Tenis
Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı
Iga Swiatek şampiyon oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun
ikinci grand slam tenis turnuvasının tek
kadınlar finalinde dünya 1 numarası
Swiatek ile 18 numaralı seribaşı Gauff
karşı karşıya geldi.
Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve
toplam 68 dakika süren maçta rakibini
6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden
Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa
Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci
yaşadı. 21 yaşındaki Swiatek, yenilgisizlik
serisini 35 maça çıkardı.
Turnuvada bugün tek erkekler finalinde
kariyerinin
22.
grand
slam
şampiyonluğunu kovalayan İspanyol
tenisçi Rafael Nadal ile ilk kez final
heyecanı yaşayan Norveçli Casper Ruud
karşılaşacak.

Hollanda,
Belçika'ya acımadı!
UEFA Uluslar A Ligi dev bir maça
sahne oldu. Belçika ile Hollanda karşı
karşıya geldi. Mücadeleden Portakallar
4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oyanan
mücadelede Belçika ile Hollanda karşı
karşıya geldi. Belçika'da oynanan mücadeleyi Hollanda 4-1 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri
Steven Bergwijn, Denzel Dumfries ve
Memphis Depay(2) kaydetti. Belçika'nın
tek sayısı ise geçtiğimiz sezon Beşiktaş
forması giyen Michy Batshuayi'den geldi.
Bu sonuçla Hollanda gruba galibiyetle
başlarken Belçika ise puan çıkaramadı.

Potada GAÜ-Koop mücadelesinin
galibi GAÜ oldu: 79-71
Basketbol Federasyonu tarafından
organize edilen Prolig'de klasmanın
son maçında Koopspor ile GAÜ,
Lefkoşa'da karşılaştı. Çekişmeli maçın
galibi 79-71'lik skor ile GAÜ oldu.
Bu sonuçla Koopspor 8 galibiyetle
klasmanı lider bitirirken GAÜ aynı
galibiyet sayısı ile ikinci oldu.
GAÜ'de maçın yıldızı 19 sayı 24
ribaunt ile oynayan Praise Okafor
olurken, Kercem İnancı'nın 19 sayılık
performansı Koopspor için yeterli
olmadı.
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