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Bu memlekette gerçek anlamda hür olan yalnız Karpaz eşekleridir! Tayyip Erdoğan'a rest
çekerlerse yalnız onlar çekerler!.. Eşit ve egemen tek varlık! Yazık, biz onlar kadar olamadık!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 6 Haziran 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 693 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)
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Erdoğan’ın son şansı Kuzey Kıbrıs’ın ilhakı mı?
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Şener Levent

Açı
"İlhak" sözcüğü çok sık kullanılmaya
başlandı artık Türkiye ve Kıbrıs'ta...
Yani enosis...
Türk enosisi...
İster istemez alışıyor herkes buna
da...
Yani bir gün ansızın bu gerçekleşirse,
hiç kimse için sürpriz olmayacak...
Türkiye'deki saltanatını sürdürmek
için Erdoğan'ın "son şansı" deniliyor...
Ben çoktan yazmıştım bunu...
"Son şans" dememiştim ancak, "en
büyük koz" demiştim...
Evet, Kıbrıs Erdoğan için büyük bir
koz...
Yalnız bu kozu kullanarak ölene dek
koltuğunda kalabilir...
Seçimler Erdoğan isterse yapılır...
İstemezse yapılmaz...
Ama yapılsa da kaybetmez...
Hile yapmasına bile gerek kalmadan
kazanır bu seçimleri...
Hem de ezici bir çoğunlukla...
Bunun için "Kıbrıs'ı ilhak ediyoruz"
demesi yeterli...
Bütün Türkiye'yi arkasına alır...
Muhalefet bile ona karşı aday çıkarmaktan vazgeçer ve onu destekler herhalde...
Ya da aday çıkarsa bile, o aday da
Kıbrıs'a sarılır ve o da ilhak edeceğini
söyler...
Türkiye'de iktidar da, muhalefet de
Kıbrıs konusunda aynı türküyü
söyler...
Hatta muhalefet daha yüksek sesle
söyler...
***
Halen adı konmamış bir ilhak olduğunu teslim ediyor zaten artık herkes...
Adının konması kaldı yalnız...

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Yaklaşık üç haftadır
yandaş medyanın uzman ve azmanları
TSK’nın olası Suriye
operasyonunu tartışıp
duruyor.
Her fırsatta gündemi
belirlemeyi başaran
Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında bu konuya değiniyor ama bir türlü de operasyon emrini vermiyor.
İçeride ve dışarıda yapılan yorumlara
bakılırsa Washington ve Moskova’dan
‘yeşil ışık’ bekliyormuş.
Amerikalılar; Ukrayna savaşı ile meşgul olan Rusları rahatsız etmek için
böyle bir onay verebilir.
Ruslar ise bu aşamada Ankara’yı kızdırmamak için sesini çıkarmayabilir.
Birçok sıkıntı yaşayan Suriye devleti
Türkiye ile savaşamayacağına göre Fırat’ın doğusundaki PYD/YPG’liler
Amerikalıların baskısıyla ya da geleceğe
dönük pazarlıklarla sesini çıkarmayabilir.
Böyle bir hazırlık görünmüyor ama
TSK operasyon yapabilir ve şu anda
kontrol altında tuttuğu Suriye’nin
%9’unu, %11’e çıkarabilir.
Peki ya sonrası!
ABD ve batılı ülkelerin desteğiyle
Türkiye sınırından 30-40 kilometre güneye çekilen PYD/YPG’liler yine so-

TÜRK ENOSİSÇİLERİ

Ama "Bu memleket bizim" diyenler
bunun farkında değilmiş gibi rol
yapıyorlar hala...
Dedim ya, mandradan kurtulmayı
değil, daha iyi bir mandrayı hayal
ediyorlar çünkü...
İşte bundan dolayı Türkiye'deki muhalefetin Erdoğan'a söylediğini bile
burada söylemeye cesaret edemiyorlar...
"Erdoğan Cumhuriyeti" kuruluyor...
Bunu bile diyemiyorlar...
Türkiye'deki muhalefet bunu söylüyor
gerçi, ama ona da güvenimiz yok...
Yok tabii, çünkü onlar da Erdoğan
Cumhuriyeti'ne karşı, KKTC'ye karşı
değil...
20 Temmuz alkışçısı onlar da...
Fetih zihniyetli...
Suriye'ye girerken Erdoğan’ı alkışladılar...
Kıbrıs'tan hiç bir asker çekmediği
ve tek bir taş vermediği için de alkışlıyorlar...
Ve ilhak yaparsa onu da alkışlayacaklarından hiç şüphem yok...

Erdoğan bu muhalefetin gözünde
hem Türkiye'nin topraklarına yeni
topraklar katan bir kahraman, hem de
despot bir diktatör...
***
Sanırım toplumumuz bundan sonra
başına daha ne tür belalar açılacağının
da farkında değil...
Son protokol ile vatandaşlık işi de
tatlıya bağlandı...
İşlemler kolaylaştırılıyor...
Son sürat vatandaş yazacaklar...
Erdoğan Suriyelileri ve Afganları da
buraya yerleştirmeye hazırlanıyor...
Şimdi burası artık yaşanmaz hale
geldiyse, o zaman hiç çekilmez olacak...
Yabancılara mal satışı da kolaylaştırılıyor...
Yağma daha da katmerlenecek...
Sonuçta ne olacak bilir misiniz?
Kuzeyde yaşayamayanların çoğu güneyde yaşamaya gidecek...
Güneye giden Kıbrıslıtürkler Rum
patronların emrinde çalışacak...
Kuzeyde kalanlar ise Türk patronların

emrinde...
Kıbrıslıtürkler artık bir toplum bile
olamayacak...
Bir cemaat da olamayacak...
Bir topluluk, bir zümre işte...
***
Adanın her iki tarafındaki çözümcü
ve barışçıların şımarttıkları Türkiye
hepimizi bu noktaya getirdi...
Hep birlikte Tayyip Erdoğan'ın önünü
açtılar...
Erdoğan rejimine karşı ciddi bir karşı
duruşu onlar engellediler...
Ona "işgalci" diyenin ağzını kapattılar...
Boynuna "milliyetçi" ve "ırkçı" yaftası
astılar...
"İşgalci" denilmemesi için yeni sözlük
bile çıkardılar...
Ankara'ya gidip işgalcileriyle
kucaklaştılar...
Çözümden umudu kesenleri “karamsar” olarak nitelediler ve onları "çözüm
ve barış düşmanı" olarak tanımladılar…
Bunun için ektiklerini biçiyorlar şimdi...
Demek ki neymiş?
Lokmacı kapısında "Barış hemen
şimdi" pankartı ile dikilip durmak marifet değilmiş...
Hasad zamanı şimdi...
Hıyar ektiler de çilek bitmedi değil
mi?
***
İlhaka gelince...
Türkiye'nin aklında yalnız Kıbrıs'ın
kuzeyini ilhak etmek yok...
Tüm Kıbrıs'ı almak var!
"İstirdat Planı" derler buna...
65 yıllık plan ve rüya!

BOP izin verirse...
run.
Ne zamana kadar!
Türkiye; Suriye’nin kuzeyinde kaldığı
sürece.
Böyle bir durumda PYD/YPG yani
PKK yok olmadığına ve olmayacağına
göre Ankara neyin peşinde?
NUSRA dahil farklı silahlı gruplardan
on binlerce militanla Suriye’nin kuzeyinde yayılmayı amaçlayan Ankara ne
hakla ve ne amaçla komşu bir ülkenin
toprağını ele geçirir ve o ülkeyi ortadan
kaldırmaya uğraşan İslamcı militanlarla
iş birliği yapar?
Ankara’nın derdi PYD/YPG değil
daha çok Esad.
Sonucu değil nedeni tartışmak gerek!
Mülteciler konusunda olduğu gibi
bugün Suriye ile ilgili konuşulan her
şeyin nedeni AKP politikalarıdır.
Körfez’deki kral, emir ve şeyhlerin
gazı ve ‘Sultan ve Halife olma’ hevesleri
olmasaydı bugün Suriye bu halde olmayacaktı.
Türkiye müdahalesi öncesinde Suriye’de NUSRA, IŞİD, ılımlı ve ılımsız
yüzlerce silahlı gurup ve elbette
PYD/YPG yoktu. PYD/YPG’yi bu duruma getiren Ankara’nın çelişkili ve
yanlış politikalarıdır. 2011 sonrasında
PYD lideri Salih Müslim’i Ankara ve
İstanbul’da misafir eden AKP’liler ona
“Esad’a karşı ayaklan sana istediğini

verelim” diyordu. Öcalan’la 2011’de
başlatılan “Barış Süreci” bu hesapların
bir parçasıydı. Haziran 2015 seçimlerindeki yenilgi ve PYD’lilerin, “Bizim
Suriye devletiyle bir sorunumuz yok”
demesi her şeyi bozdu.
AKP’yi de!
Aynu’l Arap (Kobani) olaylarındaki
çelişkiler bu bozulmanın neden ve sonucudur.
Oysa her şey çok kolay.
Ankara’nın derdi PYD/YPG ise o
zaman gider Şam ile konuşur ve bu
soruna bir çözüm bulur.
PKK’lılar Kandil’de diye şimdiye
dek Irak’a yönelik en az 30 sınır ötesi
operasyon düzenleyen, bölgeyi havadan
yüzlerce kez bombalayan ve işe yaramayınca gidip Kuzey Irak’ta 15-20 kadar askeri üs kuran Ankara’nın politikaları olmasaydı bugün Fırat’ın doğusunda her türlü ağır silahlı 50-60-70
bin PKK’lı olmazdı.
Suriye ve Irak’ın kuzeyine gidip yerleşmek Libya’da türlü türlü İslamcı
gruplarla farklı hesaplar yapmak asla
sonuç vermez ve vermeyecektir.
Verseydi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cidde’ye gidip “testereci” Muhammed
Bin Selman’la öpüşüp koklaşmazdı.
Verseydi “15 Temmuz’un finansörü”
Muhammed Bin Zayid’i Ankara’da
krallar gibi karşılamaz ve ülkesine gidip
‘sevgi dolu’ görüntü vermezdi.

Verseydi kendisinin “katil” dediği
İsrail’in cumhurbaşkanını her fırsatta
arayıp Türkiye’ye davet etmez ve Çavuşoğlu ile Akar’ı İsrail’e göndermezdi.
Sırada darbeci Sisi var o da nazlanıyor!
Trump mektubunu hatırlatmaya gerek
yok.
Bu politikalarıyla AKP Türkiye’yi
perişan etti.
Bu politikalarıyla AKP Türkiye’nin
hiçbir dış sorununa çözüm bulamaz.
Göreceli bazı kazanımlar geleceğin
bataklığına giden ilk adımlardır.
Hiçbir sorun sefalete sürüklenen insanların milli ve dini duygularını kabartmakla çözüme kavuşmamış ve kavuşmayacaktır.
Son on yılın tüm gelişmeleri her şeyi
kanıtlıyor ama AKP kendi başarısızlıklarını daha fazla maceralarla örtbas
etmeye çalışmaktadır.
AKP demek sorun demek.
AKP’siz bir Türkiye’nin tüm sorunları
en kısa zamanda çözülür.
Suriye’ye müdahale ile başlayan sorunların bitmesi için tek çare 2011 öncesine dönmek ve Şam ile dost olmaktır.
Türkiye’nin iç sorunları, bölgesel ve
uluslararası gelişme ve hesaplar bunu
gerektirir.
BOP izin verirse!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KAÇINCI DEMOGRAFİK
BOZGUN?
1974 Temmuz’uyla birlikte başlayıp yıllarca süren ve halen devam eden ganimet
düzeni Kıbrıslıtürk toplumunda muazzam
bir bozulmaya, çürümeye sebep oldu.
Rum topraklarının yağmalanması için
resmi bir kılıf olarak hazırlanan eşdeğer
puan maskaralığına, bir de mücahitlik puanları eklenince, Kıbrıslıtürklerin mücahitlik
yılları, yani ‘vatan’ için verdikleri mücadele
bile Rum arsasına dönüşüverdi.
Rum toprakları, hem yerliler hem yerleşikler tarafından o kadar alınıp satıldı ki,
kimin malının kime gittiğini çözmek imkansız hale geldi.
Kapılar açıldığında iş işten geçmişti…
İlk zamanlarda kuzeyden güneye paketlenen Rumlar kuzeyde kalan
evlerini, güneyden kaçıp kuzeye yerleşen Türkler de güneyde terkettikleri köylerini
görmek için barikatlarda uzun
kuyruklar oluşturdular ama nihayette “hasret”in siyasette bir
karşılığı yoktu, bir müddet
sonra bıraktıkları yerden devam ettiler yaşamaya…
Girneli, Maraşlı, Karpazlı Rumlar dernekler kurmuşlar, yıllarca kovuldukları Girne’yi, Maraş’ı, Karpaz’ı geri istediklerini
dile getirmişlerdi ama Girne’ye, Maraş’a,
Karpaz’a dönmek isteyenler de zamanla
azaldı…
Kuzeydeki Rum topraklarının sahipleri
öldükçe, çocuklar ve torunlar anne babalarının taleplerinden vazgeçtiler...
Güneyden kuzeye geçen Türkler de dernekler kurdular, evet, İskelelilerin, Leymosunluların, Baflıların da dernekleri var
ama doğdukları topraklara dönmekten hiç
söz etmemeleri bir yana, bunu hayal bile
etmediler, hayal edenlere de “marjinal” dediler…
“Çözüm” derken kastedilen güneyden
kuzeye göç ettirilen Kıbrıslıtürklerin güneydeki topraklarını unutmaları, kuzeyden
güneye göçe zorlanan Kıbrıslırumların da
kuzeydeki topraklarından vazgeçmeleriydi…
1983 yılında 12 Eylül darbesinin faşist
generalleri ile Denktaş’ın elele vererek ilân
ettikleri KKTC sayesinde Kıbrıs’ın kuzeyi
Türkiye’ye ilhak edilecek kıvama geldi.
Kemalist Türk devletinin işgal ettiğini,
İslamcı Türk devleti ilhak etmeye hazırlanıyor şimdi…
Laik generallerin işgal ettiğini, yobaz
imamlar ilhak etmeye hazırlanıyor…
Kıbrıslırumlar ne yapıyor? Hiç…
Kıbrıslıtürkler ne yapıyor? Bir kısmı
ilhakı alkışlıyor, bir kısmı da yok oluşa
hayır bildirileri yayınlıyor…
İşgal diyenlerin ağzına senelerce bayrak
tıkayanlara, geçen yıllar içinde parti tüzüklerini tıkayanlar da eklendi, sonra bir
baktık bir kısım Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum
barışsever işgale işgal, işgalciye işgalci dememekte anlaştılar, hem Türkiye’yi yönetenleri kızdırmayacak, hem yerleşik nüfusu
memnun edecek bir dil kurdular, bunu reddedenlere de “ırkçı” dediler, da mamur ettiler…
KKTC meclisindeki muhalefet işgale
işgal demiyor ama son protokole “ilhak
protokolü” diyor şimdi…
İşgal olmasaydı bugün ilhak konuşulur
muydu, işgal edilmeyen yer ilhak edilemez
ki!
CHP milletvekili Erdoğan Toprak şöyle
diyor:
“KKTC vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılacak. 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?”
Kıbrıs’ın kuzeyinde demografik yapının
bozulacağından endişe mi ediyor CHP?
Hangi demografik yapıdan söz ediyor
CHP’li vekil, kaçıncı demografik bozgun
olacak bu, Kıbrıslıtürklerin zaten azınlığa
düştüklerini bilmiyor mu? Biliyor elbette… Kıbrıslıtürkleri azınlığa düşüren nüfusun da azınlığa düşürüleceğinden mi korkuyor acaba?

YÜRÜDÜĞÜMÜZ
GELECEK, İLHAKIN
TA KENDİSİ

LEMAR ADINI MI DEĞİŞTİRDİ?
Avrupa (Özel) - Kuzey Kıbrıs
genelinde şubeleri bulunan Lemar
Süpermarket’te, sessiz sedasız gidilen
isim değişikliği gözlerden kaçmadı.
Marketler zincirinin, Ortaköy /
Lefkoşa’da bulunan merkezinde, kredi
kartıyla ödeme yapan müşterilere, Molto
Market adıyla slipler verilmeye başlandı.
Lemar’ın başkent Lefkoşa’daki bir
diğer büyük şubesinde ise Macromar
Market adıyla kredi kartı slipleri düzen-

leniyor.
Levent Gıda (Foods) Ltd. bünyesinde,
on yıllardır, faaliyet gösteren Lemar
Süpermarketler’de, slipler üzerindeki
isim değişikliği merak uyandırdı.
Lemar’ın Küçükkaymaklı’daki marketinde, 1 Hazirandan bu yana Levent
Gıda (Foods) Ltd. yerine Macromar
Market Ltd. adıyla fiş düzenlenmeye
başlanması da “Lemar’da el değişimi
mi oldu?” sorusu gündeme geldi.

Mersin’den KKTC’ye uyuşturucu

Mersin Limanı'nda, otomobil yedek parçası yüklü konteynerde 5 kilo 800 gram
skunk ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla
Mücadele Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma
başlatıldı. İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)
faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yasal yükü otomobil yedek
parçası olan bir gemideki konteynerde narkotik köpeği ile arama yapıldı.
Aramada, valizlerde 5 paket halinde vakumlu poşetlere konulmuş 5 kilo 800 gram
skunk ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Özersay'ın istifasına CTP ve YDP’den onay
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün Halkın Partisi (HP) Genel
Başkanı ve Milletvekili Kudret
Özersay’ın milletvekilliğinde çekilme
kararı oylamaya sunulacak.
Çekilme kararının onayı için, toplantıda
hazır bulunan milletvekillerinin salt
çoğunluğu aranacak.
Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin
yetkilileri, Özersay’ın istifasının oylanacağı
Meclis Genel Kurulu'nda oy doğrultularının
ne olacağına yönelik kararları konusunda
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin
sorusunu yanıtladı..
Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat
Parti (DP) bu konudaki kararlarını yarın
belirleyeceğini açıklarken, Cumhuriyetçi
Türk Partisi (CTP) ve Yeniden Doğuş
Partisi (YDP) bugün kabul oyuyla
Özersay'ın istifasına onay vereceklerini
kaydetti.
Görüşleri sorulmak üzere aranan HP
Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale
Refik Rogers’a ise ulaşılamadı.
Hasipoğlu
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan
Hasipoğlu, HP Genel Başkanı Kudret
Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme
kararıyla ilgili oy doğrultularında nihai
kararı yarın vereceklerini açıkladı
Hasipoğlu, UBP Meclis Grubu'nun yarın
09.00'da bu amaçla Cumhuriyet
Meclisi'nde toplanacağını bildirdi.
Sorakın
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın,
Merkez Yürütüme Kurulu’nda (MYK)
Özersay’ın
istifa
kararını
değerlendirdiklerini söyleyerek, HP’nin
Parti Meclisi kararına saygı duyacaklarını
belirtti. Sorakın, CTP’nin Özersay’ın
istifasına onay vereceğini belirtti.

Ataoğlu
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve
Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,
Özersay’ın istifa kararını yarın görüşerek
karara varacaklarını belirtti. Ataoğlu,
Meclis Grubu’nun toplanarak konuyu
görüşeceğini ve karar alacağını ifade etti.
Arıklı
YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Özersay'ın
milletvekilliğinden çekilme kararına onay
vereceklerini açıkladı.
Arıklı, kendisi Türkiye'deyken parti
yetkili kurullarının yaptığı toplantıda bu
konunun ele alındığını; Özersay'ın kararına
saygı duyulması gerektiğini, istifanın da
tek taraflı bir karar olduğunun
değerlendirildiğini söyledi.
Arıklı, dolayısıyla bugün Meclis Genel
Kurulu'nda partisinin kararına uyarak
Özersay'ın istifasına ona vereceklerini
ifade etti.

Hal ve gidişiniz nasıl buralarda?
Pekiyi sayılmazsınız değil mi?
Şöyle başparmağını havaya dikerek
"bomba gibi” diyecek birini artık bulamazsınızkolay kolay…
Hal ve gidiş notumuz “sıfır”…
Hatta “eksi” bile olabilir icabında…
Gerçi ilkokulda hal ve gidiş notu daima
pekiyidir…
Bu dersten sınıfta kalınmaz…
Zayıf veya orta da verilmez kolay kolay…
Genelde tüm öğrencilere pekiyi verilir…
En azından ben hep pekiyi verdim meslek
hayatım boyunca…
Davranış sorunları olan öğrenciyi karnesinde ifşa etmek doğru gelmedi bana…
Zaten ders de değil…
Öğrencinin disiplin ve davranışıyla ilgili
bir kanaat notudur sadece öğretmenin…
Ama ilk öğretmenlik yılımda garip gelmişti çok bana bu…
Ve sormuştum okul müdürüne…
Hak eden de etmeyen de pekiyi alacaksa…
Ve pekiyiden farklı bir not çocuk için
incitici olacaksa bunun anlamı ne o zaman
diye…
Sonuçta, hal ve gidiş notu pekiyi olan
öğrenci haylaz, disiplinsiz, sorumsuz olmayan öğrencidir…
Ve verilen pekiyi notu da onu onore etmek içindir…
Tanıdığım en şakacı insanlardan biriydi
müdürümüz…
-Sen de her şeyi çok sorguluyorsun be
hocam… Aha gelirler giderler ya öğrencilerin okula, şükret ve “pekiyi” yaz gitsin
hepsine, demişti…
Küçük bir köy okuluydu…
Ve aileler sık sık zeytin toplama, evde
küçük bebek bakma gibi bahanelerle çocuklarını okula göndermezlerdi…
Haksız mıydı yani adam?
***
Gelelim şimdi bizim hal ve gidişimize…
Toplumumuzda hal de berbat, gidiş de…
Gidiş o gidiş zaten…
Tepetaklak…
Yürümüyoruz, yuvarlanıyoruz sanki…
Nerede duracağımız belli değil…
Ne zaman "oh be" diyeceğiz?
Kurtulduk nihayet…
Öfkeli, sitemli, kederli yüzler ne zaman
gülecek?
Aslında bu yuvarlanmayı durdurmak
için galiba ciddi bir hareketimiz de yok...
Buna gücümüz yetmiyor daha doğrusu…
Ne olup biterse, hep bizim irademiz dışında olup bitiyor çünkü…
Kıbrıs sorunu tamamen rafa kalktı…
“Umutluyum çözüm yakın” diyen bir
tek kişi bile kalmadı…
Bir gün mutlaka çözüm olacağına inananlar olsa da, bu şimdilik uzak bir gelecekteki tatlı bir hayal gibi görünüyor…
AKP rejimi KKTC’yi tepeden tırnağa
yeniden dizayn ediyor…
Sahte devlet artık daha da görünür
oldu…
İşlevini tam anlamıyla yitiren bir meclis…
Ne protokolün uygulanmasını ne de
meclisten geçirilecek anti demokratik yasaları engellemeye gücü yetmeyen bir
muhalefet…
Aslolan sadece Ankara’nın emir ve direktifleri…
Geleceğe yürüyoruz demişti ya birileri…
Yürüdüğümüz gelecek, ilhakın ta kendisi…
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Bu çember sakallılar gidecekse cennete
Bin defa razıyım cehenneme gitmeye
Kâtip arzuhalim işte böyle yaz hazrete
Hurilerini de istemem gönül eğlemeye!
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KALAY-KALAYCI

Derinya lincinden meclise yol bağlayıp “sayın”lığa ve “bakan”lığa terfi eden Erhan
Arıklı “Başta linobambakiler olmak üzere kendilerine Türk demeyip, ‘Türkçe
konuşan Kıbrıslılar’ veya ‘Kıbrıslıtürk’ diyen kişiler, Türklerin 1878’de Osmanlı
olarak gittiği bu topraklara, 1974’te Türkiye Cumhuriyeti olarak dönmesini bir türlü
hazmedemediler” dedi. Bunun bir derdi Linobambakiler, bir derdi Türkçe konuşan
Kıbrıslılar. Ama en büyük derdi bitişik yazılan “Kıbrıslıtürkler”, hiç hazmedemedi…
Sen istesen de bitişik yazılamazsın. Sen Türkçe konuşan bir faşistsin…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SİZ NE
DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Bizi seven yöneticilerimiz bayram
değil, seyran değil durmadan öpüyorlar!
Tüp gaza zam yaptılar, bir zaman sonra
daha da yapacaklar...
Çünkü Türk Lirası döviz karşısında
bitti tükendi...
Herşey aldı başını gidiyor...
Türkiye'nin başındaki ekonomist ile
bizim başımıza atanan ekonomistin büyük
başarısı var bunda!
Tüpgaz ile ne yapılıyor genellikle?
Yemek pişiriliyor!
Eskiden iki taş koyardı büyüklerimiz
yanyana ve üzerine koydukları tencerenin
de altına çalı çırpı yakar ve yemek pişirirlerdi...
Hoş bu 70-80 sene önceydi...
Şimdi yaşanan mekanlar buna elverişli
değil...
Bizi yönetenler tüpgaza zam yapıyoırlarsa bir bildikleri vardır...
Tüketim maddeleri baskın pahası...
Alabilmek çok zor...
Et alabilir misiniz eskisi gibi?
Alamazsınız!
Domatesin kilosu 38 TL...
Patates 20 TL'nin üstünde...
Yumurta da pahalı, hellim de, diğer
süt ürünleri de...
Böyle pahalı tüketim maddelerini alamayacağınıza göre gaza pek ihtiyacınız
olmaz...
Bak bu müsriflikten kurtuldunuz işte...
Yöneticilerimize ne kadar şükretsek
az bile!
Akaryakıta zam geldi geçen gün, şimdi
5 TL daha bindiriyorlar...
Bu yazıyı yazarken henüz bindirilmediydi!
Yöneticilerimiz bizleri düşünüyorlar...
Yollar bozuk, arabalarınızı o çukurların
içine düşürerek lastiklerini, aksonasını,
diğer aksamlarını zarara uğratmayasınız
diye...
Aracınızla işe mi gidiyorsunuz?
Gitmeyin efendim...
Sigortalıysanız bekleyin gününüz gelsin
de emekli olasınız...
Sizin yerinize ucuza çalışacak çok işçi
var burada...
Pakistan, Sri Lanka, Uzak Doğulu, Nijeryalı, Afrikalı...
Size verilecek paranın üçte biri ile çalışmaya hazırdırlar...
Ekonomimize ivme kazandırmaya çalışan nadir işadamlarımız harcamalarını
daha aza indirirler böylece...
Devlet dairesindeyseniz izinlerinizi
kullanın, mazeret izini alınız...
Hastalık izinleri gönderiniz...
Maaşınız da kesilmez...
İşler duracak mı dediniz?
Ne işi kardeşim, burada işler hep Ankara'dan talimatlarla oluyor, sizi perdesiniz
yalnızca...
İlaç yok diyorsunuz...
İlaçların iç organlarınıza zarar verdiğini
bilmiyorsanız öğrenin...
En büyük zararı da böbrekler ve karaciğer görüyor...
Hap ilaç kullanmayın ki en azından iç
organlarınız sağlam kalsın...
Akaryakıta gelen her zam trafiğin yollarda azalmasını ve rahatlamayı getirecektir!
Kazalar da asgari seviyeye inecek böylelikle...
Yöneticileriniz sizi düşünüyor değil
mi?
Sizin sağlığınızı, rahatlığınızı ve huzurunuzu düşünüyorlar...
Buraya kadar da siz yöneticileriniz
hakkında neler düşünüyorsunuz?

BİTİŞİK YAZILAN
KIBRISLITÜRKLER

TABUTUMUZA SON
ÇİVİNİN ÇAKILMASINA
ÇANAK TUTANLAR

Eski Sağlık Bakanlarından Nuri Gökşin hayatını kaybetti
Eski Sağlık Bakanlarından Dr. Nuri
Gökşin, hayatını kaybetti.
Gökşin,
Sibel
Siber’in
başbakanlığındaki hükümette 13 Haziran-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında
Demokrat Parti’den atanarak Sağlık
Bakanlığı yapmıştı.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra,
eski Sağlık Bakanlarından Dr. Nuri
Gökşin'nin vefatı nedeniyle mesaj
yayımladı.
Altuğra mesajında “Sağlık alanında
farklı kademelerde uzun yıllar hizmet

vermiş, değerli büyüğümüz Dr. Nuri
Gökşin'nin vefatını derin bir üzüntüyle
öğrenmiş bulunmaktayım.
Dr Gökşin, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde uzun yılar hizmet vermiş,
başhekimlik yanında müsteşarlık ve bir
dönem Sağlık Bakanlığı görevini başarı
ile yürüterek, kendini sağlığa adamış
ve önemli katkılarda bulunmuştur.
Merhuma Allah’tan rahmet, tüm
sağlık camiasına, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerine
yer verdi.

Korkutan kazada araç takla attı
HK - Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir
araç takla attı. Kaza sonucu bir kişi hafif yaralandı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden elde ettiği bilgilere göre araç ilk
önce aydınlatma direğine çarptı ardından takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç
sürücüsü olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin trafik kazasıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Zafer Burnu’ndaki yangın söndürüldü
Zaferburnu bölgesinde çıkan yangın
bölge halkı, Dip Karpaz Belediyesi,
İtfaiye ve Orman Dairesinin müdahalesi
ile ormana sıçramadan söndürüldü.
Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, KKTC'nin en güzel ve doğal
yeri olan Dipkarpazdaki ormanların tehdit
altında olduğunu, Yeniköy’de konuşlanan
Orman Dairesi ve İtfaiyenin, Dipkarpaz-

daki yangınlara müdahalesinin zaman
aldığını mesafenin ortalama 40 km yol
olduğu için büyük risk taşındığını,
Yeşilköy’de bulunan itfaiye veya orman
dairesine ait yangın söndürme araçlarının
bir tanesinin Dipkarpazda olması
gerektiğini söyledi.
Çebi, “Artık itfaiyenin yaz aylarında
bölgede kalması şart” dedi.

Büyükkonuk’ta köpekler küçükbaş hayvanları telef etti

HK - Büyükkonuk’ta köpekler, mandıraya girerek küçükbaş hayvanları telef etti.
Hüseyin Gözütok isimli vatandaş, yaşanan olayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Gözütok’un paylaşımı şu şekilde:
“Bugün buyukkonukta başı boş köpekler babamın mandıraya girdiler ve sonuç
ortada,...Ne yapmak gerekli?”

Meclis önünde bugün eylem yapılacak

Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları,bugün saat
11.00’de, Cumhuriyet Meclisi önünde uyarı eylemi yapacak.
Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı
çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara,
teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı
durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle düzenleneceği
belirtilmişti.

Çok sevdiğim bir dostum mesaj attı
sosyal medyaya...
Zaman zaman dile getirilen "Bunlar
daha iyi günlerimiz" sözüne katılmıyormuş.
Daha kötü günlerin beklediğine inanıyormuş bizi.
Doğrudur.
Yaşadığımız günlerin yanına "iyi" sözcüğünü koymak bile katlanılır gibi değil.
***
Bugünler iyi günlerimiz değil elbette.
Ama yarının bugünden daha kötü olacağı sinyalleri geliyorsa her yandan...
Yarınlara dair hiçbir umut verici sözcük
dökülmüyorsa Ankara'daki kuklacının başımıza hükümet diye oturttuğu kuklaların
ağızlarından...
Sadece çok acı bir gerçeği dile getirmek
için "Bunlar daha iyi günlerimiz" sözü
bir ironiden başka ne olabilir ki?
Dostumun anlatmak istediği gerçek de
bu işte.
Bu noktada bir Anadolu türküsünün
sözleri gelip durdu belleğimin önünde.
"Görmedim bir güzel senden ziyade
Bugün güzel değil dünden ziyade"...
***
Kim ne derse desin "Bunlar daha iyi
günlerimiz sözü çok acı bir gerçeğin ve
ne yazık ki umutsuzluğun ifadesidir.
Herkesin kabul ettiği gerçek şu ki çok
çeşitli küresel sorunların sarmalında bir
dünyanın içindeyiz.
Ama 48 yıldır kendi yurdumuzda Türkiye'nin işgali altında yaşıyor olmak küresel sorunların üstüne daha da sorunlar
yığıyor üstümüze!
İşgalin bize yarattığı sorunlar, giderek
tam bir işkenceye dönüşmekte.
Türkiye'deki Tayyıp-AKP iktidarının
binbir türlü dayatma ile bizi sürüklediği
zifiri karanlık tünelin hiçbir yerinden en
küçük bir ışık sızmıyor!
Ve ne yazık ki bizim toplum olarak bu
gidişi durduracak ve tersine çevirecek
zerre kadar irademiz yok!
Çok acıdır ama biz de bunu başarmak
için verilmesi gereken mücadelenin hakkını hiçbir zaman veremedik!
Elbette bunun bir bedeli olacaktı.
İşgalcinin özgürlüğümüzü, irademizi,
geleceğimizi tayin hakkımızı bize altın
tepsi içinde sunmayacağını bilmeliydik.
Bilemedik!
Bedel ödemeyi göze alamadık!
Alanlarımızı da "Vatan haini, Rumcu,
Türkiye düşmanı" olarak damgaladık!
***
Son protokol aslında toplum olarak tabutumuza çakılan son çividir!
Ne yazık ki bu noktada bile "meşruiyeti
vardır" dedikleri gayrı meşru mecliste,
ellerinde çekiç, son çivinin vurulmasına
çanak tutanlar vardır!
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Onuncu köy
SAÇMALAMA
ÖZGÜRLÜĞÜ

İŞGALE İŞGAL
DEMEYEN İŞGAL
İŞBİRLİKÇİLERİ

Mahmut Anayasa
Evrensel demokrasi anlayışı konu kadın
olunca ters mi işliyor…???
Bu yaptığınız cinsiyet üzerinden siyaset
değil mi…???
Peki örgütlenme?
Siyasi parti?
Yetkili kurullar?
Çoğunluk kararı?
Parti disiplini?
Kadın dayanışması başka şey,
“Demokrasi” başka şey…
Duygularınız sizi ele veriyor,
yapmayın…

Yalçın Oytam
De Gaul’ün partisi işgale işgal dedi
Fransa’da…
Grivas işgale işgal demeyip işgalci
Nazi Almanya’sı ile işbirliği yapıp,
Yunanistan’da işgale karşı gelenlere
karşı mücadele etti.

‘UYARI EYLEMİ’
İŞGALCİYİ
UYARMAZ!

KORKUYORSANIZ HİÇ
GİRMEYİN SİYASETE

İlker Özkunt
Dost acı söyler.
Kıbrıs Türkünün içinde bulunduğu durumun sorumlusu kimdir. Kıbrıs’ın
kuzeyinin işgal altında olmasının sorumlusu kimdir, TL kullandırma konusunda
baskı yapan kimdir, göt kadar ülkeyi
ayakları üstünde duracak hale getirmeyi
bırak, olan zenginliğini de sömüren
kimdir…
Geçmişte her seçimde seçime az veya
çok müdahale eden kimdi…
Adaya nüfus aktarmaya başlayarak
asimilasyon gerçekleştiremeye başlayan
kimdi…
KTHY'yi batıran, Sanayi Holdingi
batıran,
Maraş'ın
bankalarını,
kuyumcularını boşaltan kimdi…
65 yıldır, toplumun aydınlarını kah
öldürerek, kah hapse tıkarak, kah ülkeden
kaçırarak saf dışı bırakan kimdi.
En insani ihtiyaçlar konusunda
toplumun kendisine muhtaç hale gelmesi
için gizli planlar yapıp, suyu Anadolu’dan
getirip milletin bahçesindeki kuyuya bile
sahip çıkan, bugün AKSA vasıtasıyla
seni elektriksiz bırakan ve yarın bir gün
kabloyla elektrik getirip seni bir de o
yönden kendine bağlayacak olan kimdi…
Saymakla bitmiyor. Ama bütün soruların
bir tek cevabı var…
Eğer bir takım siyasiler çıkıp hala
bizim Türkiye ile sorunumuz yok,
sorunumuz AKP ile diyorsa, olacak olanı
söyleyeyim. Önden gidenlerin ayak izlerinden gitmeye çalışanların varacakları
yer aynıdır. O nedenle bugün meclis dışı
olan ve kendine sol diyen partiler ya
gerçeklerle yüzleşecekler ya da CTP'nin
ayak izlerini takip edecekler.
Korkuyorsanız hiç girmeyin siyasete,
oturun evinizde çocuk bakın, torun bakın.
Ya da adam gibi siyaset yapın. Korkak,
pısırık siyasetçilerden bu topluma gına
geldi!

TAŞIMA NÜFUSU
SAVUNMANIN BEDELİ

Derman Saraçoğlu
Arıklı: “Türklerin Osmanlı olarak gittiği
bu topraklara, TC olarak dönmesini bir
türlü hazmedemediniz”…
Bu ''Misafirin'' sözleri, Kıbrıslıtürklere
adada işkence yapma hayali kurarak
kaleme aldığı sadistçe makalesinden çok
daha ağır hakaret ve HİÇLEŞTİRME
yok sayma içeriyor Kıbrıs Türk Toplumuna karşı!

MIŞ GİBİ

Gözde Bedeloğlu
Sürekli Gezi’den yakınmakta haklı.
Böylesi büyük bir toplumsal
ayaklanmayı aşabilecek herhangi iktidar
yok yeryüzünde.
Baskı ve zorla, 9 yıldır her şey ‘mış’
gibi zaten.

Plumer Osman

MESELE BAŞKA!
Eylem Deliceırmak Erbilen
Halkın Partisinde daha önce var olan
biri olarak çok net söyleyebileceğim şey
kadın erkek ayrımının olmadığıdır.
Yaşananlar tamamen çıkar çatışmasıdır.
Üstelik kimsenin de derdi memleketi veya
halkı da değildir.
Evet ben Kudret beyin siyaset anlayışını
sevmem, eleştiriye açık olmayan insanların
ülkesine yararı olmayacağını düşünürüm.
Peki bir tek Özersay mı eleştiriye açık
değil? Hayır diğer iki kadın vekil de aynı
idi. Her tartışma sonrası Kudret beyi arayıp
beni şikayet etmelerini unutmadım. Unutmak mümkün de değil.
Ben insanlarla sorunlarımı kendim
çözmeyi tercih ederken onlar Kudret beyin
desteğini hep arkalarında istiyorlardı.

Gün geldi çatı çıkarlar değişti ve şimdi
aynı olayı birbirleri ile yaşıyorlar. Değişen
bir şey yok şimdi de iki kadın arkadaş
halka şikayet ediyor neyi sözüm ona
haksızlığı. Hepiniz birbirinizin aynısınız
tek derdiniz koltuk.
Demem o ki bu mesele diğer kadın vekillerin yaşadığı gibi eşitsizlik değil çıkar
çatışması.
Biri Cumhurbaşkanlığı hesabı yaparken
diğerleri de bir sonraki seçimi garantilemeye
çalışıyorlar.
Keşke onlar da kadın haklarını gözeten
insanlar olsaydı.
Hani gece kulübü çalıştayı yapıp konuyu
kapatmasalardı.
Ben de şimdi ahh kadınlarımız deseydim...

SİHİRLİ SÖZCÜK ‘TOPLUMSAL VAROLUŞ’
Ulaş Barış
Gayrı-meşru hükümet ile meşru muhalefetin oluşturduğu komiteden yasa geçmiş.
Bu trajediye sevinenler var gerçi ama ben
tam bir maskaralık olarak niteliyorum.
Aklımızla dalga geçenleri görün ve bilin.
Rum Başkanlık Sözcüsü Pelekanos, Anastasiadis’in mektubundaki GYÖ’lerin Tatar
tarafından reddini üzüntüyle karşıladıklarını
söyledi. Sözcü, Tatar’ın KT halkının çıkarları
yerine Türkiye’nin çıkarlarını gözettiğini
ifade etti.
Öte yandan mecliste meşru muhalefetimizin değerli bazı vekillerinin çok değerli
konuşma başlıkları var. Dünya bisiklet günü,
plaj temizliği vs gibi konular. Bazıları ise
paralel devlet yapısı, halk düşmanlığı filan
başlığı seçmişler. 2 ayrı CTP olduğu açık.
Son durum: Enflasyonumuz yüzde 98.12,
şahane, geleceğe yürüyoruz.
Tarihte bugün, 4 Haziran 1878…Osmanlı,
“Ruslara karşı yardım” karşılığı Kıbrıs’ı
yıllık 92 bin şilin karşılığı İngilizlere kiraladı.
Yıllar sona 1914’te İngilizler adayı ilhak

etti ve bu ilhak yeni kurulan Türkiye
tarafından ondan 9 yıl sonra Lozan’da kabul
edildi.
Son durum: Atanmış Başbakan Üstel “Bu
davaya (milli dava) inanmayanlar gölge
etmesinler” diyor. Napsınlar peki? Ne
yapalım? Ne verelim abime?
Son durum: 3 ay önce yurtdışına giden
arkadaşım dönüşte bulduğu fiyatlarla şok
oldu…
“Gittiğimde süt 8’di, 18 olmuş. Kuzu
şişlik 120 idi, 220 olmuş.”
“Ne oldu” diye sormuştu zat-ı muhterem,
aha bunlar oldu. #fail
Rum Başkanlık Sözcüsü Pelekanos:
“Türkiye’nin Ercan’ı iç hat yapma girişimi,
kuzeydeki toprakları tamamen kendi kontrolüne alma emeline bir başka örnek.”
Konuyu ‘zam, hayat pahalılığı, ekonomi’
olarak alıp, sihirli sözcük olan ‘Toplumsal
Varoluş’u ekleyince tamamdır zannedersiniz?
Memleket elden gitti, hala daha partisel ve
zümresel çıkarlar peşinde koşmak isteyenler
var. #fail

Hayat Huseyin
Ankara otoritesi ve iktidarlarının
Kıbrıs’ta Türklük sözleşmesi-ilhak”a
ilerleme sürecindeki “zaferi”:
“Öğretilmiş çaresizlik”,
“Bizden korkmanıza gerek yok”,
“Uyarı eylemi”!!!
Toplumsal Varoluş Platformu, sadece
Protokol’e karşı Yönetim Kurulları
düzeyinde 6 Haziran Pazartesi günü
saat 11:00’de, Koloni Yönetim Merkezi
Binası önünde değil, bireysel
“ÖĞRETİLMİŞ
ÇARESİZLİK”
söylevlerinin yapıldığı Koloni Meclis’i
önünde BİZDEN KORKMANIZA
GEREK YOK “UYARI EYLEMİ” ve
basın açıklaması yapacak.
Adanın 1974 Askeri İşgali
başlangıcında, Adalı Yerli Rum, Ermeni, Maronit nüfusun önemli bir
kısmı sürülünce, geri kalan
Kıbrıslıtürkler’deki aykırı sesler,
marjinalleştirildikçe
ve
pasifleştirildikçe, bireysel-örgütsel ve
parlamenter zaferler peşinde koşan
oligarşik siyasi ve STÖ yapılar ve
kişiler Yerleşimci Koloni Rejimi’ne
uyum sağladıkça, hakim demografik
yapı “Koloni Yerleşimcisi”nin
çoğunluğuna dönüştürülünce, “Kıbrıs’ta
Türklük Sözleşmesi-İLHAK” hedefi
için yaratılmış olan “Koloni Yönetim”
yapısı ve “ Yerleşimci Koloni Toplum”u
etkin hale geldi ve her şeye hakim
oldu.
Beş bin yıllık kültürün içinde
yoğrulmuş Kıbrıslıtürkler hem Kıbrıs’ta
Türklük Sözleşmesi-İLHAK” hedefinde
hem de 1974 sonrası “ÖĞRETİLMİŞ
ÇARESİZLİK”i manzarasında kayboldu.
Kıbrıs’ta Türklük Sözleşmesi-İLHAK
“GERÇEK” haline geldi.
Ankara’nın “Kıbrıs’ta Türklük
Sözleşmesi-İLHAK” nihai amacına
ulaşıyor…
500 yıllık adanın toplumsal karışık
yaşamında dilini, gelenek, göreneklerini
yitirmeden paylaşan, toplumsal
kimliğini yitirmeyen “Kıbrıs Türk
Toplumu”nu ya göçe zorlayarak ya da
“ÖĞRETİLMİŞ
ÇARESİZLİK”
girdabı içerisinde tutuyor.
“ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİK”
bataklığında boğulmuş “Toplumsal
Varoluş Platformu”, ‘Yönetim kurulları’
üyeleri:
1969 da 6.Filo’ya karşı kan ve can
verme’yi göze alan Direniş-RedEdişDefol EYLEMİ’ni hatırlayın.
BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK,
Protokol’lere karşı UYARI–Eylemleri
ile değil,
Toplumu YokEdiş Planı “Kıbrıs’ta
Türklük Sözleşmesi-İLHAK”a karşı
BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK
yolunda
Radikal duruşlarla, gerektiğinde kan
ve can vermeyi göze alarak kazanılır.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Hakkını teslim etmek lazım.
Cenaze törenlerinin, düğün
törenlerinin,
kahve
falı
toplantılarının
mucidi ve ilk
müdavimi, Zorlu Töre’dir.
Ers, bu taktiğin farkına sonradan
vardı ama farkı kapattı.
En mi(li)lliyetçi Partinin başına
oturdu.
Diyanellos seçimlerinde bango

REKABET

seçilir oldu.
Oysa Zorlu’nun, zorlu anları
oldu.
Kıl
payı
atabildi
postu
Diyanellos’a.
Neticede stratejileri işe yaradı.
Ve bu sayede birisi özgür ve
bağımsız(!) KaKa TeCe’nin en
tepesinde, Silahtar’a oturdu…
Diğeri dört defa kapıyı çaldı,

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

BİR LEFKOŞA TURU VE ANIMSATTIKLARI
Dün Sevgili Gaston’un
Eneorasis
grubundan kırk kadar
kişi…
Bir Lefkoşa turu yapmak için Lokmacıdan
geçtiler…
Rita Severis de rehberleri idi…
Severis soyadının “sevmek“ fiilinden
geldiğini öğrendim…
Çünkü insanları, hiç ayırım yapmadan çok sever onlara iş alanları
yaratırmış, Severis soyadını alan
kayınpederi….
Bilirsiniz sanırım, Lokmacı'da bir
zamanlar Ermeni bir lokmacı olduğu
için de oraya Lokmacı dendiğini…
Kardeşimle katıldım ben de bu kervana…
Tuncer Bağışkan da Eneorasis üyesi... Bu aralar nedense hep nostalji
yaşıyorum…
Ölümüm mü yanaştı nedir?
Herkes kuzeyi gezerken geçtiğim
yerlerde kapılar açılmamış bile olsa
ben güneydeki çocukluğuma gittim…
Bandabuliyanın sağ yanından güneye
giden yol Kuyumcular çarşısı idi…
Sol taraftaki ilk kuyumculardan
birinde Ayasofya İlkokulu çıkışı, eve
giderken epeyce oyalanırdım…
İnce işlemeli ful küpeler favorimdi… Burma bilezikler ve bendolar
vardı vitrinde…
Yol bizi Ömerge Camiine
götürürdü…
Ya hamamın ve Dragoma'nın evinin
önünden geçip uzun taş duvar boyunca
yürüyerek eve giderdik..
Ya da Önder, Tanju, Sevim ve
Mustafa'ların evlerinin önünden
geçerdik…
Köşede Münevver abamız vardı,
Bağzıbağlı…
Eftagattu, yedi kedili denirdi o tatlı
kadıncığa ama yediden fazla kedisi
vardı…
Çok severdi kedileri, evine birkaç
basamak merdivenle inerdik…
Çünkü o zamanki yeni Lefkoşa
yükseltilmiş, eski evler çukurda
kalmışmış…
Köşeyi dönünce de bizim eve
gelirdik… Güneyden çok güzel insanlarla tanıştım dün…
Avustralya vatandaşı, Kanada
vatandaşı olan Rumca konuşan
Kıbrıslılar…
DNA'larının Türk DNA'si özelliklerini de taşıdığını söyleyenler…
Kökeninin Pontus, Karadeniz’den
geldiğini söyleyenler de vardı…
Kütahya kökenli olan ve orada
araştırma yapıp kitap yazan Anna
ile de tanıştım…
Kitabı ödül almış...
Hepsi dünya vatandaşlığını benimseyen, Kant’ın dünya vatandaşlığına
inanan insanlar…
Ama, Barcelona’da tanıdığım Baf’lı
Petros onlara benzemiyordu…
Baf’ın Gonya’sındaki evinde duvarda asılı iki fotoğraf vardı…
Hem de çok büyük boy, belki bir
metrelik…
Şalvarlı ve fesli idi resimdekiler…
Nenesi ve dedesi, ailesi olduklarını

söylemişti… İçinde de Türk kökenli
olabileceği korkusu vardı…
Bunu itiraf da etti zavallı…
Çünkü liseden sonra gittikleri asker
ocağında onlara Türklerin düşman
olduğu öğretilmişti…
Hrant Dink’in karısı Raşel’in dediği
gibi “Masum çocuklardan caniler
yaratıyoruz”...
Korku; aslını inkâr edecek kadar
büyüktü…
Bunun aksini kanıtlamak için de
aşırı milliyetçi oldu Petros'cuk!
Kendi çapında bir faşist yaratmıştı
sistem… Türkler aleyhine yazılar
yazdı sosyal medyada… Kızı,
torunum, Melisa’cığımla arkadaş…
Kızını sınıra kadar getirir, kuzeye
geçmeye korkardı…
Ben Eleni'yi sınırdan alırdım…
Bilmem Zorlu Töre’nin koruma
isteyen korkusu buna benzetilebilir
mi?
Faşistler, kendilerine benzemeyenler
için hep kötü düşündüklerinden,
herkesin de öyle olduğunu düşünerek
korkar zavallılar..
Acaba Zorlu Töre bir DNA testi
yapsa sonucu ne olurdu?
Merak ederim…
Bu ara, genetik olarak geçen bazı
hastalıkların önceden tespit ve tedavisi
için…
DNA araştırmaları yapan Boğaziçi
Üniversitesi profesörleri saf bir Türk
ırkı
bulunamayacağını
da
açıklamışlardı…
Bunu bilir mi acaba Zorlu bey?
Duyarsa çok üzülür sanırım…
Irkçı, faşist ezberinin içinin nasıl
boş olduğu kanıtlandığı için…
Ironiye bakar mısınız?
Petros’un oğlu Carlos, Katalan annesi gibi boylu olduğu için resmi
geçitlerde bayrak taşırmış…
Bir geçit töreninde tam protokolün
önünden geçerken Carlos dönüp protokolü defalarca karışlamış…
Beş parmağını açarak…
Çünkü okulda öğrenciler yararına
olmayan değişiklikler yapmışlar..
Ortalık karışmış…
Yazılar, eleştiriler…
Ama Carlos, Barcelona’dan gelen
Barça takımına rehberlik yapmaya
başladıktan sonra…
Aleyhinde yazanlar çocuğun haklı
olabileceğini, bir değeri olduğunu
düşünmeye başlamışlar…
Bizde olduğu gibi çocuğun yaptığı,
kendilerine göre yanlış bir olay yüzünden…
Ailenin kökünü kazımamışlar…
Unutmadık Tekin Birinci’nin başına
gelenleri…
Pandemi döneminde…
İnsanlar belki görür tüm insanların
aynı olduğunu…
Hepimizin aynı Afrikalı annenin ve
tek güç, aynı Allahın ölümlü çocukları
olduğumuzu görür de…
Bir şeyin üstesinden gelmek için
beraber çalışmamız gerektiğini, belki
anlarlar diye boşuna ummuştum…
Faşistlerin elinden çektiğimiz yeter,
artık yeni şeyler söylemek
zamanıdır…

çaldı açılmadı…
Keçi inat etti, beşinci çalmada da
olsa kapı açıldı, Diyanellos’un
başına geçip, ikinci adam oldu.
RTayyipE’ye biat edip yaranmak
babında da başarılıdırlar.
Anavatanları ve RTayyipE’yi bir
zurna belleyin…
Zurnayı birisi alır “ak Taş ve
gö(z)leri” şişene kadar üfler…
O bırakmadan diğeri alır o da “ak
Taş ve gö(z)leri” şişene kadar üfler.
Şimdi, yeni bir “rakip” ile
yarışmak zorundalar.
Bu pastanın kaymağına BG’li
CTP ve reisi Tufan da talip.
Artık anavatan sevgisi ve
bağlılığının(!) getirisi, sadece
onların tekelinde değil.
Sapına kadar muhalif(!) BG’linin
Başkanı, bu kozu ellerinden almaya
kararlı.
Çoğu zaman, “Ers veya
Zorlu’nun ağzıdır” dediğiniz,
Anavatanlarına toz kondurmama
nutukları Tufan’dan gelir.
“Yalakalıkta ben de varım”
RTayyipE
mesaj
dercesine,
göstermekten geri kalmaz.
Federal ve Birleşik Kıbrıs
görüşleri, BG’linin kayıtlarında
varsın dursun.
Kendisinin, Anavatanının ve
onun
politikalarının
izinde
olduğunu sık sık teyit eder çıkışları
sıklıkla görünür.
Selma Eylem, iki toplumlu bir
etkinlikte…
Kıbrıs’ta Türkiye işgaline,
asimilasyonuna, Kıbrıslı iradesine
vurduğu darbeye ve çözüm
önündeki en büyük engel oluşuna
vurgu yaptı.
Sahneye fırlayan Tufan “Bunları
ret ediyorum” diyerek, işgalciye
kalkan görevini ifa etti.
Sanayicilerin toplantısında Ers’in
onu “Türkiye karşıtı gösterme”
çalımını güç bela savdı.
Ve fırsat bulur bulmaz, karşı atağa
kalktı.
CTP Kadın Örgütü kurultayında
POGO Kadın Hareketi Genel
Sekreteri S.Koukouma bir konuşma
yaptı.
Konuşmasında, Kıbrıs’ın işgal
edilmiş bölgesinden…
Kıbrıslıtürklerin
varlığı,
özgürlüğü ve haklarının yok
edilmesine
yönelik
olan
protokollerden söz etti.
İşte, Tufan’ın beklediği fırsat bu
fırsat!
Hemen söz alarak, “Davetlisi olan
misafir konuşmacının kullandığı
bazı terimleri, CTP olarak kabul
etmediğine” vurgu yaparak…
Gizli biatını gösterdi, bunun
getirisi “siyasal kazanca” ortak
oldu.
Ers ve Zorlu dahi bu derece
kalkan olamazdı.
Böylece,
Anavatancı,
RTayyipE’ci olma yarışında önemli
bir yol kat etti.
Ers, Zorlu ve onlar gibiler, artık
işbirlikçilikte yeni bir rakiple
yarışmak zorundalar.
Bu rakip muhalefet(!) arasında da
göründüğü için, RTayyipE’nin daha
da işine gelmektedir.
Tufan çıtayı biraz daha yükseltir
ve çözümsüzlükte Rumları suçlar,
iki devletliliğin de bir çözüm şekli
olabileceğini imaya başlarsa…
RTayyipE’nin yeni KaKa TeCe
muhtar adayı olma vizesini alır.
Ers’in de Zorlu’nun da babıcı
dama atılır.
Ers ve Zorlu gibiler, Tufan’la
yarışmak
isterlerse,
başkaca
yöntemler yaratmalıdırlar.
Rekabet iyice kızışacak!!!

GÜNLÜK
GOD SAVE THE QUEEN!
Protokolün Resmi Gazete’de yayınlandığı gün (20 Mayıs) 3
yasa tasarısı da yayınlandı. Hepsinin hedefi sosyal medyayı
susturmak ve ifade özgürlüğünü tamamen bitirmek! Ceza,
Müfsit Yayınlar ve Özel Hayatın Gizliliği Değişiklik Yasa Tasarıları hakkında Barolar Birliği’nden bir açıklama yapılmadı,
bu konuda toplumu bilgilendiren bir insan hakları yapısı yok!..
Kıbrıs Postası’na konuşan CTP vekili Fazilet Özdenefe, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli
Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle
ilgili istemin 1929’dan kalma ekler olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızı kraliçe mertebesine yükseltmek istiyorlar”
dedi ve kraliçeden hoşnut olmamak, soğutmak benzeri bir teşebbüsün söz konusu olduğunu söyledi… Burası bir cumhuriyet
değil, Tatar da ‘cumhurbaşkanımız’ değil… Tam da bu sebepten
aslında kukla cumhurbaşkanını ‘kraliçe mertebesine yükseltmek
istiyorlar’… Çünkü krallıklarda ‘vatandaş’-‘yurttaş’ yoktur;
kral ile kraliçenin tebaaları vardır… Cumhuriyette vatandaşyurttaş olur ve olunur. İşgal Rejimi burasının bir cumhuriyet
olmadığını bildiği için ‘kraliçe’ ile eş tutuyor Silihtar’da oturan
uşağını… Özdenefe bu yasaların Anayasa Mahkemesi’nden
de döneceğine inanç belirtti. Bunca mesele ve kriz ortasında
bunu topluma dayatmanın da “akılcı” olmadığını söyledi…
Osmanlı’nın son döneminde ‘burun’ demek yasaktı, çünkü
Sultan Abdülhamid’in burnu büyüktü. ‘Burun’ deyenleri Sultan’a
muhalif sayarlardı. Yasak işleri ‘akıl’ işi değildir! Özdenefe,
“Bu yasadaki değişiklikler bu şekilde yapılırsa CTP Anaysa
Mahkemesi’ne elbette götürecektir” dedi…
GIRALİCCA TATAR
CTP milletvekili Fazilet
Özdenefe
“Cumhurbaşkanını kraliçe
yerine koymak istiyorlar”
dedi. Kraliçe değil,
Gıralicca…
*
ASİL BİR ŞAKA
Asil Nadir tekrar İngiliz
vatandaşlığı alıp
İngiltere’de şirket
kuracakmış. “Neden emekli
olup köşede sürüneyim
ki?” diyor. Asil bir şaka
vallahi…
*
AKSA DA AKMASA DA
Elektrik Kurumu‘nun AKSA
ile olan sözleşmesi
uzatılıyor. Aksa da akmasa
da damlamayacak, yazın
bunu bir kenara…
*
GARABET
Bağımsızlık Yolu Dış
İlişkiler Sekreteri Mustafa
Keleşzade, “KKTC garabet
bir yapıdır, Türkiye
tarafından tanınması
mümkün değildir” dedi.
Neden? Bir garabet bir
garabeti tanıyamaz mı?
*
TEMİZLİK
Zorlu Töre, Girne
Limanında yapılan temizlik
çalışmasına katıldı. KKTC
meclisinde temizlik yap da
görelim…
*
GEZİ’NİN KADINLARI
Gezi kararında 18 yıl hapis
cezası alan Mücella Yapıcı
“Velev ki sürtüğüz, ama
Gezi kadar haklı, Gezi
kadar özgürüz ve senden
daha dürüstüz Erdoğan”
dedi. Gezi’nin kadınları da
bir başka güzel…

“Tırnak”...
"Neden Türkiye, İrlanda ve
diğerlerinin ulaştığı menzile
ulaşamıyor? Bu konuda kitap
yazılabilir. Ben bir cümle
önereceğim: Türkiye’nin
potansiyelini gerçekleştirememesi
bir kişilik meselesidir. Uzlaşı
yerine kavgayı seçen… Kamu
yararı yerine kişisel çıkara öncelik
veren … Bilgi yerine inanca
saplanan… Ekonomiye iş bilir bir
tarzda yön vermeyen… Otoriter
olmayı demokratik olmaya tercih
eden… Kendi gibi olmayanları
ezme eğiliminde olan… bir siyasi
kişilikten bahsediyorum…"
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Ocakta pişen etli biber
dolmasının tüm evi kaplaması…
Soğuktan moraran elinize
tutuşturulan bir bardak çay,
meteliksiz bir gününüzde,
çoktandır giymediğiniz ceketin
cebinden para çıkması…
Canınızı yakan ayakkabılarınızı
çıkardığınız an,
Sudan bir nedenle küstüğünüz
arkadaşınızla barışmak,
Mis gibi kokan nevresimlerin
koynunda uykuya dalmak,
Bir sandalın kenarında oturarak
ayaklarınızı denize sallamak…
Nefes almak, görmek, duymak,
konuşmak, anlamak ve
hissetmek,
Özlemek ve sevildiğinizi
bilmek…"
Başaran DÜZGÜN
(Havadis)

Günün Kahramanı

CTP

Erkut Şahali geçen gün
Erdoğan’ın yaverine
diklendi. ‘‘Fuat Oktay’ın
ecdadı 1878’de Kıbrıs
Türk halkını İngilizlere
sattı’’ dedi… Şahali’ye
Fuat Oktay cevap
vermedi… Onun adına
Ankara’nın sopası Erhan
Arıklı, ‘‘kendilerine ‘Türk’
demeyip ‘Kıbrıslıtürk’ diyen
kişiler, şüphesiz Türklerin 1878’de
Osmanlı olarak gittiği bu topraklara,1974’te
Türkiye Cumhuriyeti olarak dönmesini bir türlü
hazmedemediler’’ dedi… CTP Mustafa Akıncı’ya
kavgacı derdi; Ankara ile kavgayı CTP çıkarıyor şimdi…
Çabuk Tufan, kucakla Arıklı’yı, ‘gel be bura öpecem
seni’ de, barıştır genneri!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Trump adına açılmış fake
(sahte) bir hesaptan Trump’ın
ağzıyla yazarak ‘‘Hellimi
denedim çok beğendim’’ diye
paylaşım yapmışlardı.
Trump’ın hellim yemiş
olmasını ‘federal çözüm’e
yoranlar bile olmuştu…
Kıbrıslının genel ruh hali budur…
Dünyanın bir köşesinde atıl bekleyen bir
sömürge toplumu…
Vermesi gereken mücadeleleri vermeyip
biriktiren, tarihe geç kalmış bir ahali!
Konservenin açılmasını bekleyen bezelye
tanesi gibidir Kıbrıslılar…
Konservenin en dibinde üzerindeki diğer
bezelyelere kinlenen ve bir dış-mihrakın
gelip konserveyi açmasını bekleyen bir ruh
hali.
Dış-mihraklar konserveyi yemek için açar
ama…
Noam Chomsky gelmişti yıllar önce
Kıbrıs’a konferans vermeye. Hemen Kıbrıs
Sorunu’nu sordular Chomsky’ye, ‘nasıl
çözülür’ diye. Yanılmıyorsam soruyu soran
da bir Kıbrıslı Türk aydınıydı…
Uzak Asya’da bir köyde yaşanan olaylar
hakkında dahi sayfalarca söyleyecek sözü
olan, Kıbrıs’ın çevresindeki bütün ülkeler
hakkında en az bir kitap yazmış olan Chomsky
gibi bir entelektüelin muhakkak Kıbrıs
konusunda bir ‘sihirli formül’ü vardı.
Chomsky’nin verdiği cevap karşısında
şaşırmıştı herkes:
-Kıbrıs hakkında bir bilgim yok, yorum

CHOMSKY’YE SORULAN
KIBRIS SORUSU

yapamam…
Bugüne kıyasla ‘çocuk’ denecek yaştaydım
bu olay olduğunda, garip gelmişti deniz
derya Chomsky’nin Kıbrıs’ı bilmemesi!
Ama zaman içinde ‘Kıbrıs hakkında bir
bilgim yok’ cümlesini anladım…
O gün, Chomsky’nin Kıbrıs hakkında ‘neden bilgisi olmadığını’ sorgulamamıştı
kimse…
Meselemiz de tam olarak budur!
Chomsky Filistin hakkında durmadan
konuşur, çünkü Filistinliler dünyanın her
yerinde her an mücadele eder…
Çok sevdiğim bir sloganı var Filistinlilerin:
Don’t stop talking about Palestine!
Filistinliler sadece öldürüldüğünde ve
yerleşimci sömürgeci İsrail yeni toprakları
işgal ederek kanser gibi yayıldığında değil,
her zaman durmadan konuşun; çünkü İsrail
Filistin’in adını bile sildi haritadan…
-Unutturmayın Filistin’in adını!
Chomsky –sizin adını bile duymadığınızhapisteki Kürt şarkıcılar, gazeteciler, siyasiler
için destek mesajları yayınlar, çünkü Kürtler
dünyanın her yerinde her an mücadele eder…
Chomsky Ermeni soykırımı konusunda da
konuşur, çünkü TC Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, dünyanın öbür ucuna ta Uruguay’a
gittiğinde kendisini protesto eden Ermenileri
bulur karşısında…
Chomsky ya da benzer entelektüeller Kıbrıs
hakkında konuşamaz. Çünkü kimse Walt
Disney ansiklopedisini karıştırarak öğrenmez
gerçeği, mücadele edenlerden öğrenir…
Kıbrıslılar ‘verilmeyen mücadelelerin

toplamıdır’ ve ‘ödenmemiş bedellerin vücut
bulmuş halidir’. Bu yüzden Chomsky Kıbrıs’ı
bilmiyordu…
Evet, çok bedel ödedik ama kurtuluş mücadelesi verdiğimiz için değil. Bize bedel
ödettikleri için bedel ödedik. Bize bedel
ödetenlere hesap sorarken bedel ödemedik.
İkisi farklı şeylerdir…
Kıbrıs sömürgeleştirilirken doğal olarak
üzerinde yaşayan yerliler bedel öder. Bu
sömürgeleştirmeye karşı başkaldırdığında
ise özgürlüğün bedelini ödemeye başlar.
Biz özgürlüğün bedelini ödemediğimiz
için Chomsky gibilerin bizden haberi yoktur…
Kıbrıslılar kendileri adına başkalarının
mücadele etmesini bekler. Bu yüzden Chomsky’nin Kıbrıs Sorunu’nu bilmek zorunda
olduğunu düşünebilirsiniz…
İşgal altındaki Kıbrıslılar ‘mış gibi’ değil,
gerçekten mücadele ederse; göç ettirilerek
dünyanın dört bir tarafına dağıtılmış Kıbrıslılar
da dünyanın dört bir tarafında mücadele ederse, Chomsky de bize selam verecektir…
Nereden geldi tüm bunlar aklıma derseniz;
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun
başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın Kıbrıs
hakkında konuşmasına ve CHP’nin Kıbrıs’la
ilgilenmesine olmadık anlamlar yükleyenler
var…
Bugün hâlâ mitinglerinde ‘‘Kıbrıs Fatihi
Karaoğlan Bülent Ecevit’’ diye afişler taşıyan
bir partinin sizin yerinize Kıbrıs’ın özgürlüğü
için mücadele etmesini bekliyorsanız, daha
çok beklersiniz…

KAMU-İŞ’E DEVLET AYRICALIĞI...

Tam gün mesaide genel kurul yaptılar ve izinli sayıldılar

Avrupa (Özel) - Devlet kurum ve
kuruluşlarında, özellikle işçi statüsündeki
çalışanların örgütlü bulunduğu KKTC Kamu
İ̇şçileri Sendikası (Kamu-İş)’nın, tam gün
mesainin olduğu 2 Haziran perşembe günü,
üstelik mesai saatleri içerisinde 10. genel
kurula gitmesi dikkat çekti.
Sendika başkanlığı seçiminde Ahmet
Serdaroğlu’na bin 175, Sami Dilek’e ise
250 oyun verildiği açıklanan genel kurula,
en az bin 425 devlet çalışanı, Başbakanlığın
Kamu-İş’e sağladığı ayrıcalıkla “sendikal
izinli” olarak katıldı.
Böylece devlet kurumlarındaki vatandaşa
hizmet önceliği “unutuldu”.
Alışılmışın dışında hafta içi ve özellikle
de tam gün mesainin çalışıldığı tek gün
olan perşembe günü genel kurul düzenleyen
sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy’un da açık desteğini aldı.
Ulusal Birlik Partisi’ne yakınlığıyla bilinen
Kamu-İş’in 10. genel kuruluna katılan Taçoy,
ilk kez bir sendikanın, devlet desteğiyle

Sosyal Medya
Ümit Zilci
Bilmediğin bir yere gidip orada bir kapı
buluyorsun.
İçeri almıyorlar ama girmeye gittim o
kapıdan .
Bekliyor bekliyor ve bekliyorum
İçerden umutla bir insaf bekliyorum
medet diyor bekliyorum.
Kapıya bakıyor ve en ufak aralıktan
medet bekliyorum.
Her girmeye çalıştığımda hayır diyor ve
bekle diyorlar .
Kapının her noktasını ezberliyorum
hayatımın sonuna dek unutmadan
hatırlayacağım .
İçerde beni bekleyen özleyen var kapı
bırakmıyor engelliyor beni .
Giren çıkan olsada ben bekliyorum
aklımdan kapıyı kırıp girmek geçsede
bekleyenim var yapamıyorum .

tam gün mesainin olduğu gün, devlet
kurumlarındaki hizmetlerin aksatılarak genel
kurul düzenlemesinin yanlışlığına değinmek
yerine, işbirliğinin devamını savundu. Faiz
Sucuoğlu’nun başbakanlığı döneminde imzalanan KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali
İş Birliği Protokolü’yle bir kez daha sendikal
hakların yeniden gündeme geldiği, Hasan
Taçoy’un da “Sendikalar Yasası’nın
değişmesi öngürülüyor” dediği genel kurulla

dikkat çeken Kamu-İş örneği, “adamına ve
sendikaya göre muamele” anlayışının kolay
kolay değişmeyeceğini gözler önüne serdi.
Bu arada yıllardır, devlet desteğiyle “sendikal
izinli” olarak “seçilmiş” üyelerini, “eğitim”
adıyla “tatile” gönderen Kamu-İş, geçtiğimiz
günlerde yaptığı açıklamayla Ankara’nın
ardından İstanbul, İzmir, Didim ve Bodrum’un da üye gönderilecek yerlere dahil
edildiğini duyurdu.

KAPIDA BEKLEMEK
Kapı kapalı bekliyorum bekliyorum ve
bekliyorum.
İçerde Sevdiğim var .
Kapı kapalı bekliyorum.
Adımı çağırıyor bir ses yıkılmışlığım
bir anda bitiyor içeri girdim bile
Sevdiğim bekleyenim gözleri kapalı
yatıyor yorgun konuşamıyor .
Ben konuşuyor sevenlerini arayanlarını
ve soranlarını anlatıyorum. Kıpırdanıyor
yatağında hareket ediyor.
Konuştum konuştum hep konuştum el
eleyiz. Bahcesini çiçekleri ne güzel
olduklarını anlatıyorum . Kedisini
konuşuyorum güneşlendiğini gözlerini
derken sık sık nefes alırken Aniden nefesi
yavaşlıyor korku yok acı yok telaş yok
başını sallıyor.
Nefes duruyor bir nefes alıyor bir daha

ve duruyor . Eleleyiz avcumda eli nefes
yok Allahım hayır diyorum hayır .Alarm
düğmesine basıyorum Uçarcasına giriyor
görevliler ben yine kapı önündeyim ve
içerde sevdiğim var aramızda kapı . Yine
kapıya bakıyorum korku panik telaş yok
sadece çaresiz ve zavallı olduğumu farkeden
kapı tarafından engellenen birisiyim .
Kapı yine önümde ben yine dışarda
herkes bekliyor. Koşuşturma devam ediyor
ve korkunç sessizlik.
Elimden kayıp gitmiş ve sonsuz olmuştu
öptüm kokladım ağladım .Çok üzgünüm
ve çaresizim ölüm bizi ayırmıştı .
Kapıdan daha sert daha koyu ve katıydı
.Kapıda yine durdum ve ordan ayrıldım
açılmayacak kırılmayacak bir kapı olduğunu
öğrendim.
Abim Kemai Ünel Zilci adına yazılmıştır.

Sosyal Medya
Bülent Dizdarlı

ACİL DURUM
HASTANESİ YAPIM
AMACINA YÖNELİK
KULLANILMALIDIR...
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nin bu günkü yapısı orijinal
yapısından çok farklıdır. 1973 yılında
inşaatına başlanan ve 1978 yılında
kullanılmaya başlanan hastanenin dış
cephesinde değişim olmasa da, ihtiyaçtan
kaynaklı iç mimari değişiklikler bir hayli
fazla yapılmıştır.
Başta poliklinik olarak kullanılan bölüm
servislere çevrilmiş, koridorlar kesilerek
Tomografi, MR cihazları monte edilmiş,
hatta yoğun bakımlar kurulmuştur.
Yazdığım gibi zaruri ihtiyaçtan doğan bu
değişimler binanın sıkışmasına yol açarak
ona bir hayli yük bindirmiştir.
Bu süreçte acil servisin yapısı da çok
sorun olmuş, çeşitli değişiklikler yapılmaya
çalışılmışsa da hiçbir zaman istenilen
verime ulaşılamamıştır. Çalışan personelin
yeter sayıda olmamasını ve bir türlü özlenen teşkilat yapısına kavuşamamayı bir
kenara bırakırsak, acil servisin yapısal
hacim olarak yetersizliği de aşılamamıştır.
Malumdur. Covid-19’un bizleri
sıkıştırdığı zamanlarda, büyük ihtiyaç
duyulan hastane, TC Devlet yetkilileri
tarafından kırk beş günde hizmete
sunulmuştur.
Covid
belasının
savuşturulmasında da bu bina amiral
gemisi olmuştur. Şimdi bu pandeminin
sonu gelirken binanın ne olacağı
konuşuluyor. Konuşuluyor ama yeterli
tartışma olmadan bazı kararların alındığını
üzülerek gözlüyorum.
Burası Adı üstünde bir ACİL DURUM
HASTANESİDİR. Size bu binayı yapanlar
adını iş ola koymamıştır. Dış ve iç mimari
yapısı acil olaylar için düzenlenmiştir.
İçerisinde 6 ameliyathane yoğun bakım
vardır. MR, Tomografi, hatta kalp damar
ve beyinde anjiografi yapan cihazı vardır.
Bütün bunlar mevcutken burası, bir acil
hastanesi olarak kullanılacak teşkilat
yapısına kavuşturulursa Nalbantoğlu’nda
gördüğümüz sıkıntıları yaşamaktan büyük
ölçüde kurtuluruz.
Acil vakalar, burada karşılanıp tektik
ve tedavileri hatta ameliyatları yapılmalıdır.
Vakalar stabil hale gelene kadar Acil durum hastanesinde tutulmalı ve sorasında
ya ilgili servislere devredilmeli veya buradan taburcu edilmelidir.
Bu gün ameliyat randevularının
uzamasında ki başlıca sebeplerden biride
acil vakalardır.
Örnek vermek gerekirse, travma sonrası
ameliyat isteyen vakalar günlerce hatta
bazen hafta beklemek zorunda kalmaktadır.
Oysa o kırık vakaları geldiği gün Acil
Durum Hastanesinde yapılmalı, daha
önceden randevu ile gelmiş selektif ortopedi vakalarının ameliyatları da normal
seyrinde yapılmalıdır.
Ayni şey Cerrahi, Göğüs cerrahisi,
Jinekoloji ve Doğum, Üroloji, Kulak Burun Boğaz ve Göz hastalıkları içinde
geçerlidir.
Ve tabi ki Acil İnvaziv Kardiyoloj ile
invaziv radyodiagnostik vakaların
karşılanması da burada yapılmalıdır.
Doğrudur. Bu bahsettiklerim için yeni
bir teşkilat şeması gerekmektedir. Ama
Sağlık Bakanlığı da bunun için vardır.
Tekrar ediyorum. Bu hastaneyi yapanlar
size burasını ACİL DURUM HASTANESİ olarak yapıp vermiştir. Siz burayı
tekrar kırıp dökerek değiştirirseniz, ana
bina örneğinde olduğu gibi uzun vadede
duvara tostlarsınız. Yıllar önce yapılan
ve zaruretten doğan hatayı göz göre göre
tekrarlamak ise artık “hata” olarak
anılmayacaktır.
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Şair Gözüyle

TU HEPSİ

Tüge DAĞAŞAN
Toplumun normları ve
formları vardır. Sana
formları,
uzattığı
normlarına göre doldurma
da bak gör bakalım neler
oluyor, anında fişlenirsin.
Adın çıkar. Ne derler arkandan biliyor
musun; tu kaka!
Ruhun bedenini kabul mü etmiyor, bir
şeyler yanlış mı geliyor, yok anlatamazsın.
Sanırlar ki saçtır bu da sıkıldın ve modelini
değişeceksin. Aynı şeyi derler; tu kaka.
Tercih zannederler bilmezler ki özün,
özünde kalmana izin vermez çoğunlukla
toplum.
Özellikle bizlerin yaşadığı toplum, normal artık demeye başlar dilleri ama aldanma arkandan da demedikleri kalmaz.
Hepsi bir anda yanında, hepsi bir anda
karşında ama özü gibi olanlar da var
aslında. Sadece onları da alıp çıkabilsen
keşke dağlara hâlâ duruyorlarken yerlerinde ama bu dağlar o dağlar sanma.
Gülistan adlı eserde der ki; “hele bir
de boşanmış bir kadın ol üstüne bir de

küçük çocuğun olsun. Artık görevin o
çocuğa adamaktır kendini. İstersen adama.
Bir de yanlışlıkla eve erkek girsin bakalım.
Yıllardır adını bilmeyen yan komşun
adınla kalmaz anında soy ağacını çıkarır
sen bile kökenin nereye dayanır
bilmezsin.” Bu durumda yine olursun; tu
kaka.
Birileri bir şeyler mi yazıyor, bir diğeri
bir şeyler mi çiziyor. Senle uyuşmuyor
mu çizdikleri yazdıkları gördükleri. Ayrı
mı görüş alanınız ve algınız. Oo işte o
zaman dış kapının dış mandalı da oldunuz
demektir. Ürettiklerinizi kendi kalıplarına
dökerler, kalıplarından taşarsa ürettiğinizi
anında piyasadan silerler. Onlar ilahtır
kendi kalıpları vardır her üretim için. Bir
oyunun nasıl yazılması gerektiğini de en
iyi onlar bilirler, bir şiirin nasıl dile
getirileceğini de, bir masalı anlatmayı da
en iyi onlar bilir bir filmi yönetmeyi de.
Senin ürettiğin normlara uygun değilse
ne olur biliyor musun; tu kaka!
Toplum aç kalsanız gücü yettiğince
yanınızda durur, bazen durmaz. Toplumun

bile kendince hesapları ve kitapları vardır.
Sizin hesabınızla uyuşmaz. İşine gelirse
destek verir mesela işine gelmezse sırtını
döner. Ada mesela elden gidiyor diyelim
toplumun elinden bir şey gelmez, aklına
bile gelmez ne yapabilir diye. Üç beş
kişinin kalıplarına dökülür toplum, taşan
da bir şekilde piyasadan silinir. Toplum
da bazen nedir biliyor musun; tu kaka.
Tarihle kavgalı olup coğrafyaya
sarılanlardan bahsetmişti bir gün Faize
Özdemirciler. Ülke ağır uyku
zamanındayken ve ülke hâlâ uykuda hem
de ağır uykuda. Koşullar mütemadiyen
olağanüstü demişti ülkem uykuda derken.
Ah biliyorum ah biliyorum ben de ki
uyanırsak öleceğiz. Uyandığımız her an
hep öldük, öldürüldük, ölüyoruz. Kalemleri
kırmak için çıkmışlar yola biliyorum bir
arada durursak kırılamayız. Kırıldığımız
yerler geliyor sonra aklıma uyumak istiyorum sonsuza. Uyursak bir daha biliyorum ki olacağız tu kaka. Hepsini gördüm,
hepinizi gördüm. Hepinizi yumduğum
ağaca sobeledim: Tu hepsi!

Mulla: Sadece bir dünya var! Only one earth
Özgür gazete - Biyologlar Derneği
Başkanı Gizem Mulla, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü dolayısıyla yaptığı
açıklamasında, yatırım adı altında sahillerin, kıyıların, orman arazilerinin talan
edilmesinden ve ceza yetkisinin sınırlı
olmasından bahsetti...
Mulla: Güzelliklerinden çok
sorunlarını konuşur olduk bu güzelim
dünyanın, adamızın…
Mulla’nın Dernek adına “Sadece bir
dünya var! Only one earth” başlığıyla
yaptığı açıklamasında, bu söylemin bu
yılın 5 Haziran Dünya Çevre Günü sloganı
olduğunu söyleyerek, “Düşündük mü hiç?
Milyarlarca gezegen var ama biz buradayız
belki de en güzelinde ya da en güzeliydi
demek lazım belki de” ifadelerini kulandı.
Mulla, “Güzelliklerinden çok sorunlarını
konuşur olduk bu güzelim Dünya’nın.
Adamızın… Burada durum çok daha kötü.
Her geçen gün artan çevre sorunlarına
dikkat çekmek, gereken önlemlerin
alınmasını sağlamak ve en önemlisi engellemeye çalışmak için başta sivil toplum
örgütleri olmak üzere birçok kişi
çalışmaktadır. Bu süreç o kadar zor ki.
Hem maddi, hem manevi, hem ruhen hem
de bedenen sizi yoran ve derinlemesine
yaralayan bir süreç” dedi.
“Yatırım adı altında sahillerin,
kıyıların, orman arazilerinin talan
edilmesi…”
Mulla açıklamasına şöyle devam etti;
“Peki neden? Neden bu sorunlarla
uğraşan sadece birkaç sivil toplum örgütü
ve aktivist varız? Aslında neden bu sorunlar

var? Cevabını herkesin tahmin edebileceği
birkaç şeyi yine sıralayalım;
En başta tabi ki sistemsizlik var. Yatırım
adı altında sahillerin, kıyıların, orman
arazilerinin talan edilmesi dolayısıyla
fauna ve floranın yok edilmesi ve biyolojik
çeşitliliğin azalması, ÇED raporlarının
dikkate alınmaması, her fırsatta verilen
taş ocağı izinleri, kasıtlı çıkarılan yangınlar
gibi bir çok sorun.
Bunların yanında var olan yasaların
uygulanmaması da çevre sorunlarının devam etmesinin en önemli nedenlerinden.
“Belediyelerin çevre suçlarına ceza
yazma yetkisinin sadece 5 TL gibi
komik bir rakam olması…”
Personel yetersizliğinden dolayı yaptırım

yetersizliği, çevre suçlarından başka artan
suçlar dolayısıyla mahkemelerin çevre
davalarını ikinci plana atması, belediyelerin
çevre suçlarına ceza yazma yetkisinin
sadece 5 TL gibi komik bir rakam olması
ve sanırım en kötüsü de insanlarımızın
umursamazlığı bizi buralara getiren en
önemli nedenlerden.
Çevreyi kirletip, her yer çok pis diye
şikayet etmek bize özgü bir davranış. Burada kimse görmez, bir bu çöp mü fazla,
zaten bir şey olmaz zihniyetinde devam
ettiğimiz sürece daha da kötüye gitmeye
devam edeceğiz.
Dere yataklarında lastikler, moloz
yığınları, ormanlık alanlarda çöplükler,
her yerde uçuşan, ağaçlara çiçek olmuş
naylonlar, peşkeş çekilen orman arazileri,
sahiller ve daha niceleri. Hepsi bizim dur
dememizle son bulabilir.
Dünyamızın kaynakları sınırsız değildir.
“Sadece bir dünya var! Only one
Earth”
Bize sunulan doğal güzelliklerden
yararlanırken onları gelecek nesillere
aktaracağımızı unutmadan hareket etmeliyiz. Bu, hepimizin görevidir.
Çocuklarımızı kayıp bir nesil olarak
değil, doğa sevgisi ile büyümesini
sağlamalıyız.
Doğamızı kaybediyor olduğumuzun
farkına hemen varıp, atılacak adımları
bugün atmadığımız takdirde daha iyiye
gitmeyeceğimiz kesin.
İnsanların yeniden doğaya sahip çıktığı,
daha sıkı bir bütün oluşturduğu günleri
yaşamak ümidiyle… Unutmayın sadece
Sadece bir dünya var! Only one Earth”

Evkaf İyilik Gönüllüleri otları temizledi ve fidan dikti
Evkaf İyilik Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre günü vesilesiyle Kuzey Çevre Yolu'nda önemli bir etkinliğe imza attı. Yol
kenarlarında belirli alanların otları kesilirken, aynı zamanda
fidan dikimi de yapılarak çevrenin güzelleşmesi hedeflendi.
Yolun tümü ve ülkemizin her noktası için daimi olarak elinden
geleni yapacağını belirten iyilik gönüllüleri, vatandaşlara ise
araçlardan çöp ve sigara atılmaması yönünde ricada bulundu.
Evkaf yetkililerinden Mehmet Güneş de yaptığı açıklamada,
bugün üzerimize düşen görevi yapar, çalışır, çevreyi temiz
tutarsak, daha yaşanılabilir yarınlara ancak o zaman ulaşmamız
mümkün olur, ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

ERKUT ŞAHALİ
TARİH DERSİNDE!
Mücahit ruhlu CTP vekili Erkut
Şahali, belli ki çok içerlemiş Türkiye
ile imzalanan sözde protokole...
TC Cumhurbaşkanı yardımcısına
tarihi hatırlatıyor, sizin ecdadınız
1878'de bizi İngilize sattı diyor,
bizim o yıllardan beri yurt derdimiz
vardı deyip, Kıbrıslı Türkler burda
yoksa Türkiye de burada olamaz
diye açıklama yaptı.
Bir de uyarı yaparak ''Herkes bu
bilgiyle hareket edecek
ve kendini var edebilmek
için
hiçleştirmeyi göze almayacak.''
Çıkmayan candan
ümit kesilmez derler ya, en azından
CTP'den biri çıkıp da birşeyler
söyledi, tarihi hatırlattı ama Erkut
Şahali işine gelen tarihi anlattı, tarihten bahsedecekse tamamından
bahsetmeli!
Türkiye burada Kıbrıslı Türkler
olmasa olamazdı doğru da, Şahali
Türkiye'nin burada olması, Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin egemenliğini,
bağımsızlığını korumak, devamını
sağlamak için olduğunu söylemedi?
Türkiye'nin burda devlet kurdurup, sonrada legalmış gibi oturup
bu devletle protokoller, andlaşmalar
imzalaması yasal değildir diyemedi!
Yasal olmadığını çok iyi bildiği
devletinin Türkiye ile imzaladığı
protokol veya herhangi bir
sözleşmede itiraz ettiği maddeler
için geçerliliği yoktur, çünkü
sömürgeciler tek taraflı bu protokolü
hazırladılar, bu bir sömürge ve işgal
protokolüdür diyemedi?
Kıbrıs Türk halkı derken, hangi
Kıbrıs Türk halkından bahsediyor,
o da anlaşılamadı, partisinin
başkanının dediği gibi ''Kıbrıs'ta
yaşayan herkes Kıbrıs Türk halkıdır''
dedikleri mi, yoksa kendisinin
bahsettiği
mücahit
diyerek
Türkiye'nin burda olmasına sebep
olan Kıbrıslı Türkler mi?
Yurt bilme işi ise çorbaya döndü,
önüne gelen bu ülkeyi yurt bildiyse,
siz de her ikide bir burayı yurt
bilen herkesi başta Doğuş Derya
olmak üzere yanınıza çağırıyorsanız,
Erkut Şahali'nin bahsettiği o yıllarda
burayı yurt bilmişleri sıfırla
çarpmışsınız demektir!
Ne diyor Erkut Şahali, Kıbrıslı
Türkler yoksa, Türkiye'nin varlığı
da son bulacakmış!
Şahali nin tespiti, kocakarının iş
bittikten sonra kapıya mandal
koyması hikayesine benziyor,
Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
bağımsızlığı,
egemenliğinin
devamını sağlamak için gelen
Türkiye'nin buraya taşıdığı nüfusu
unuttu galiba, Türkiye'nin burda
durabilmesi için ne sana ne bana
ihtiyacı var be bay Erkut, geçmiş
ola!

6 Haziran 2022_Layout 1 05.06.2022 22:18 Page 9

9

6 Haziran 2022 Pazartesi

Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

İŞGAL
OLMASAYDI
İLHAK DA
OLMAZDI
KISACA...
HUKUK!

Basını ve vatandaşları susturmak için
Müfsidane Yayınlar ve Özel Hayat
Yasalarında yapılacak değişikliklerin
Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini
düşündüğünü söyleyen CTP’li Fazilet
Özdenefe, ‘‘Ayrıca Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesine de aykırı...
Bana göre tamamen kalkmalı. Bu
yasadaki değişiklikler bu şekilde
yapılırsa CTP Anayasa
Mahkemesi’ne götürecektir” dedi.
Barolar ve insan hakları dernekleri bir
zahmet ses versin!

Bizim Mandra
48 yıldır bir kez bile
Kıbrıs'taki Türk işgaline
işgal diyemeyen CTP bu
yetmezmiş gibi, işgale örtü
olmak ve böylece Tayyip
Erdoğan'a graso çekerek
onun gözüne girme
gayretlerine de devam eder.
Erkut Şahali "Türkiye
Kıbrıslıtürkler vardır diye
buradadır" diyerek dünyada
hiç kimsenin inanmadığı bir
yalanı, Tayyıp yalakalığı
uğruna bir kez daha
tezgâha sürerken, sokaktaki
adam "Naci'nin ve Özker
Hoca'nın kemiklerini
sızlatmaya devam" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
BM verilerine göre AB üyesi
5 ülkeye İtalya, Kıbrıs
Cumhuriyeti, Yunanistan,
Malta ve İspanya'ya geçen yıl
123 binden fazla mülteci gitti,
yılın ilk beş ayında bu sayı
36 bindi.

“Dans etmeyi sevdiğim için de sürtüğüm! Eh bu
sürtüğü yola getirmek için sürekli dava açıyorlar”
Gün ışıyor ve her şey kaldığı yerden
yeniden başlıyor. Gene zam gene diz boyu
haksızlık gene kadın erkek uğradığımız
pespaye hakaretler! Bu yazımı 7 Temmuz
2019’da Cumhurbaşkanı kadınlara “edepsiz” dediği için yazmıştım. Bu kez daha
da ileri gidip ülkemin kadınlarına “sürtük”
dedi. Ben de aynı yazıyı üçüncü kez yayımlıyorum, bu kadar da olmaz demeyin:
Cumhurbaşkanı kadınlara ve erkeklere hakaretlere devam ediyor, ben ne yapayım.
Sadece edepsiz yerine sürtük geçti.
Ben bir sürtüğüm çünkü benim Fethullah
Gülen’le çekilmiş hiçbir fotoğrafım yok.
Pensilvanya’ya da gitmedim.
Ben bir sürtüğüm, enflasyonun yüzde
yüz olduğu bir zamanda üç kuruşluk emekli
maaş zammını lütfedip verdikleri için benimle ve milyonlarca emekliyle alay edildiğini düşünüp, onların adına utanç duyduğum için sürtüğüm, yüzlerce öğrenci
bir protesto yürüyüşüne katıldılar diye
gaddarca hapse tıkıldığında yüreğim daraldığı için ben sürtüğüm! Silopi’de keskin
nişancı kurşunuyla öldürülen Taybet ananın
çocukları sokağa çıkamadıkları için ölü
annelerini köpek parçalamasın diye bir
hafta boyunca pencerelerinde nöbet beklediklerini duyduğumda hüngür hüngür
ağladığım için ben sürtüğüm! Gene keskin
nişancı tarafından vurulan 5 yaşındaki bir
çocuğun, sokağa çıkma yasağı olduğu için
derin dondurucuda bekletildiğini ve tüm
ailenin dolabın çevresinde en acı ağıtları
yaktığını bildiğim için, bunu yüreğim de
aklım da almadığı için ben acayip sürtüğüm!
Bir seçim çalışması için gittiğim çocuk-

VİRGÜL

BETON VE BOK
Bir hafta önce Resmi Gazete'de yayınlanan
karara göre Serhatköy bölgesinde yeni bir
taşocağı izni verdi UBP-YDP-DP. Sevgül
Kaymakamtorunları adına verilen izin,
26.000 metrekare alanı kaplayacak… UBP vekili
Ahmet Savaşan ise dalga geçer gibi 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nü kutladı! “Gelecek nesillere
yaşanabilir, yeşil, temiz bir dünya bırakmak için
çevre
sorunları
konusunda
toplumsal
farkındalığın arttırılması konusunda hepimize
önemli görevler düşüyor’’ dedi… Girne’yi yediniz,
İskele bölgesini betona açtınız, denize bok
akıtırsınız…

YENİ
TAŞOCAĞI
İZİNLERİ
VERİN SİZ!

“Sürdürülebilir çevre
için hükümetimize
önemli görevler
düşüyor…”
Ahmet Savaşan
(UBP)

luğumun sihirli kenti Antep’te Tayyip Erdoğan’ın mitingdeki kadınlara bizzat yuhalattığı Berkin Elvan’ın annesinin yüzüne
ben nasıl bakarım diye kendi kendime
hesap sorduğum için ben sürtüğüm. Can
oğul Ali İsmail Korkmaz için ağıt yazdığım
için ben sürtüğüm!
Yaşamlarının en verimli çağında
KHK’yle mesleklerinden menedilen, gelecekleri karartılan hocaların, doktorların,
öğretim görevlilerinin yanında olduğum
için ben sürtüğüm !
İmam hatiplere gitmek zorunda bırakılan
yoksul halk çocuklarının Türkçe yazamadıklarını duyduğumda canım sıkıldığı için
ben sürtüğüm! Bu ülkede üstlerinde deri
giysiler, elleri kırbaçlı erkeklerin başı bağlı
bir kadını taciz edeceğine inanmadığım
için sürtüğüm!
Annemin babamın ve o kuşağın bu ülke
için yaptıkları fedakârlıkları unutmadığım,
onların karşısında saygıyla eğildiğim için
ben sürtüğüm! İnsanlar arasında dayanışmaya, sevgiye, aşka, merhamete inandığım
için en çok sürtüğüm! Dans etmeyi sevdiğim için de sürtüğüm! Eh bu sürtüğü yola
getirmek gerek, öyle de yapıyorlar, bu
sürtüğe sürekli dava açıyorlar, bu nedenle
Çağlayan Adliyesi’ni komşu kapısı yaptım.
Çok sevdiğim bir dostumun söylediği
“Anacığım geldin yetmiş yaşına bir dur”
sözünü kulak arkası ettiğim için ben gerçekten sürtüğüm! Ve hâlâ haykırıyorum:
“Dünyanın bütün sürtükleri birleşin!”
(Bu yazı Işıl Özgentürk’ün Cumhuriyet’te yayımlanan “Cumhurbaşkanı söyledi, ben bir sürtüğüm!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 6 Kasım 2021
Sağlık Bakanlığı'na Ünal Üstel'in yerine
yeniden Ali Pilli getirildi, böylelikle
sökülen pil yerine tekrar takılmış oldu...
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ise Erhan
Arıklı'nın yerine hacı olarak bilinen Suat
Atun atandı...

Gözden kaçmayanlar...
ÇEVRE GÜNÜ
KUTLAMASI!
Mağusa’da denize akıtılan boktan dolayı
Yeşil Hat Tüzüğü askıya alındı. AB
yetkilileri son iki ayda üç kez limanı
denetledi ve “Mağusalı balıkçılar Yeşil Hat
Tüzüğü’nden yararlanamayacak” kararı
çıktı. İşgalci aklın sonucudur bu, toprağı
ganimet görüp betona boğunca,
kontrolsüz nüfus denizlerimize bok olarak
dönüyor. Girne’de de Mağusa’da da
denize bok akıyor, çünkü ne siyasi partiler
ne de müteahhitlerin umurunda kurallar ve
şehir planlama… Altyapısız inşaatların
sonucu boktur, bok!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Çevreye büyük zararı olan
naylon poşetlerin kullanımını
önleyerek temiz bir çevre
yaratmayı hedefliyoruz…”
Fikri Ataoğlu (Taşocağı izni
veren Hükümetin ortağı)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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NE GAM...
Demek yine soğutulmaya çalışılan, soğumayan meseleye döndük, dolaştık, yine konduk.
Timbu (Ercan) iç hat olacakmış doğru
mu?
Neyin iç hattı, diye sormak daha doğrusu.
Bal gibidir bu Timbu meselesi.
Size iyilik düşündüklerini sanarak gülümseyin, mutluluğunuz okunsun yüzünüzden.
Ekonominin refahını geliştirmek için çalışmaya kararlıyız, diyorsa Üstel, bunu bir
daha düşünmeliyiz.
Gördün mü daha sonraki
açıklamasını?
Gör...
"TC ile imzalanan İktisadi
ve Mali İşbirliği anlaşması"
diye yazar ardından.
Oku.
Bir daha oku.
Okuduklarını birer birer hecele.
Ve düşün.
Ekonomiyi düzeltmek için hangi yönümüzle düzelteceğimizi iyice araştır.
Sanayi var mı KKTC denilen yerde?
Var.
Nedir sanayi?
Uçak yapacağız, uçak sanayimiz var.
Motorunu biz yapacağız, tekerleklerini
biz.
Her türden yedek parça bizden…
Toprağımız da bol, çalışacak elemanımız
da.
Yeraltı kaynaklarımızın öyle atıl durduğuna
bakmayın sakın.
Yerüstündekileri halledelim ona da sıra
gelecek.
Taş çıkartıyoruz mesela sanayi olarak.
Taşları inşaatlarda, yollarda, sahilleri doldurmada kullanırız.
Sular yükselirse yükselsin.
Bizim gidecek daha yüksek dağımız var.
Orada duruyor işte.
Diyelim Beşparmak Dağları’ndan bir parmak gitti…
Beşten çık bir, eder dört.
Daha ne istiyorsun?
Bitmez tükenmez ülkeyiz.
Unuttun mu yoksa?
Az, dediler, küçük, dediler.
Hatta topu atsan denize düşecek kadar
minicik, dediler ama bak ki ikiye bölünce
bile iki etti...
Fena mı?
Elektrik üretiminde zayıf değiliz.
Hatta fazlamız var.
Öyle ki kesintiye giderek biraz molayı
hak ediyoruz.
Zeytine, üzüme, domatese...
Sen bakma öyle ufak tefek işlere.
Sen bakma kullandığımız paranın her gün
değer yitirdiğine.
Ne gam?
Biz Timbu havaalanını bir de iç hat yaparsak görürsün ekonominin nasıl ileriye
uçacağını.
Kimin iç hattı olmasının önemi yok.
Yeter ki iç olsun, bizim olsun.
Rahatsız olanlara duyurulur…
Timbu’yu iç hat yaparak, koca TC’yi
KKTC’nin iç hattı yapacağız.
Rahatlayın.
Gerisini bize oyun oynadığını sananlar
düşünsün artık…
Gidilen yol belliyse, nereden gittiğinin
önemi yok.
Yarım yamalak giden trenin raylarında,
ezildi ezilecek karınca gibi düşünme kendini.
Sen karınca değil, trensin.
Onlar düşünsün.
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KKTC Meclisi’nde bugüne kadar
istifalar ve milletvekilliği düşenler
1 Ekim 1993’te Meclis Genel Kurulu’nun
bilgisine getirilerek gerçekleşti.
Bu isimler arasında DP’li milletvekilleri
Ayhan Halit Acarkan, Mustafa Adaoğlu,
Hakkı Atun, Kenan Akın, Taşkent
Atasayan, Aytaş Beşeşler, Nazif Borman,
Serdar
Denktaş,
Mustafa
Hacıahmetoğulları, Ahmet Kaşif, Atay
Ahmet Raşit, Süha Türköz ve Ergün
Vehbi yer aldı. Ayrıca Hür Demokrat
Partili milletvekili İsmet Kotak da istifa
etti.
12 Aralık 1993’te de seçime gidildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
yarın, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın
milletvekilliğinden çekilmesini oylayacak.
Özersay’ın çekilme kararının kabulü
için açık yapılacak oylamada, toplantıda
hazır bulunan milletvekillerinin salt
çoğunluğunun olumlu oy kullanması
gerekiyor. Aksi halde çekilme istemi
reddedilmiş olacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı,
31 Mayıs Salı günü yaptığı toplantıda
Özersay’ın 26 Mayıs'ta Meclis
Başkanlığı'na
ulaştırdığı
"milletvekilliğinden çekilme isteminin"
gerçekliğini görüşmüş ve gerçekliği saptanan istemin 6 Haziran'da yapılacak
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine
karar vermişti.
Kudret Özersay’ın da şahsen katıldığı
Başkanlık
Divanı
toplantısında
Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile
Meclis İç Tüzüğü’nün 132’nci maddesi
kuralları
uyarınca
Özersay’ın
milletvekilliğinden çekilme istemi
değerlendirilmiş ve istemin gerçekliğinin
saptandığına karar verdiği açıklanmıştı.

Abbas Sınay’ın istifası kabul
edilmedi
CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay
15 Ağustos 2014’te bu görevinden çekilme isteğinde bulundu. 5 Eylül’de Meclis
Başkanlık Divanı’nın görüştüğü istem,
20 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’na
sunuldu. 43 milletvekilinin katıldığı oylamada Sınay’ın 28 ret oyuyla reddedildi.
Oylamada 12 kişi çekimser kalırken 3
milletvekili kabul oyu verdi.

Çekilme, hem Anayasa’da hem İç
Tüzükte düzenleniyor
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin
bugünkü toplantısında, Meclis tarihi
boyunca çok fazla yapılmayan bir oylamaya gidilecek.
“Milletvekilliğinin sona ermesi” hem
KKTC Anayasası’nda hem de Cumhuriyet
Meclisi İç Tüzüğü’nde düzenleniyor. Her
iki düzenlemede de milletvekilliğinin
sona ermesinde son sözü Meclis Genel
Kurulu söylüyor.
KKTC siyasi tarihinde
milletvekilliği düşenler,
milletvekilliğinden çekilenler…
TAK muhabirinin KKTC siyasi tarihinde görevden çekilen ve milletvekilliği
düşen milletvekilleri konusunda
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral
Fırat'tan aldığı bilgilere ve yaptığı arşiv
araştırmasın göre, sayıları çok fazla olmasa da çeşitli yıllarda bazı milletvekilleri
ya kendi istemleriyle ya da devamsızlıktan
dolayı bu sıfatlarını kaybetti.
Bazıları siyasi bir eylem olarak
milletvekilliğinden çekilirken veya Meclis
toplantılarına katılmayarak bu yönde
mesaj verirken bazıları da kişisel nedenlerle çekilme kararı aldı.
DMP’lilerin protestosu ve
milletvekilliklerinin düşmesi
KKTC’de 6 Mayıs 1990’da yapılan
seçim sonucunda Meclis’e Ulusal Birlik
Partisi’nden (UBP) 24, Cumhuriyetçi
Türk Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi,
Atılımcı Halk Partisi ve Yeni Doğuş Partisi'nin kurduğu ittifak olan Demokratik
Mücadele Partisi’nden (DMP) de 16 milletvekili seçildi.
Seçime DMP çatısı altında katılan
ancak seçimin demokratik ortamda
yapılmadığı gerekçesiyle mazbatalarını
almayan ve 18 Mayıs’ta Meclis’teki ant
içme törenine de katılmayarak durumu
protesto eden 16 milletvekili arasında
yer alan Ahmet Kaşif ve Kenan Akın,
22 Mayıs’ta ant içerek DMP’den istifa
etti. Kaşif ve Akın, Yeni Doğuş Partisi
saflarına geçti.
DMP Gazimağusa Milletvekili İsmet
Kotak ile Lefkoşa Milletvekili Ergün
Vehbi ise 18 Haziran’daki birleşimde
ant içerek Meclis’teki yerlerini aldı.
Böylece Meclis’teki sandalye dağılımı
34 UBP, 2 YDP ve 2 de DMP oldu.

Meclis komitesinin, 12 DMP milletvekilinin
meclise
devamsızlığını
değerlendirdiği 28 Haziran’daki
toplantısının ardından Meclis Genel Kurulu 30 Haziran’da UBP’lilerin kabul,
YDP ve DMP’lilerin ret oyuna karşılık
oy çokluğuyla 12 milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine karar verdi.
Böylece “Mustafa Akıncı, Hüseyin
Angolemli, Mehmet Altınay, Mehmet
Civa, Fadıl Çağda, İbrahim Koreli,
Feridun Önsav, Özker Özgür, Hasan
Sarıca, Naci Talat Usar, Salih Usar ve
Ziya Rızkı”nın milletvekillikleri düştü.
Erkan Emekçi ailevi nedenlerle
çekildi
Ailevi
nedenlerle
Türkiye’ye
yerleşeceği gerekçesiyle politikadan çekilme kararı alan DP Milletvekili Dr.
Erkan Emekçi, 17 Eylül 1993’te Meclis
Genel Kurulu’nda onaylanan kararla
milletvekilliğinden ayrıldı.
9’lar Hareketi, DP ve erken seçimi
zorlamak için milletvekilliğinden
istifalar…
1992’de 9’lar hareketiyle UBP’den
koparak DP’yi kuran milletvekilleri ve
onlara katılanlar, erken seçimi zorlamak
için Eylül 1993’te istifa etti ve istifaları

Özgürgün’ün tartışmalı istifası da
reddedildi
Eski Başbakanlardan UBP Lefkoşa
Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün 20182020 döneminde uzun süre Meclis
toplantılarına izinsiz ve özürsüz
katılmaması, o dönemde tartışmalara yol
açtı.
İstanbul’a yerleşen ve hayatını orada
sürdüren Özgürgün’e dönemin Meclis
Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından
bir uyarı yazısı gönderildi.
Özgürgün, 2019 sonlarında avukatı
aracılığıyla geriye dönük 6 haftalık sağlık
raporu gönderirken daha sonra da mazeret
bildirerek toplantılara katılmamaya devam
etti.
Özgürgün, Mayıs 2020’de koronavirüs
pandemisi nedeniyle uçak seferlerindeki
kısıtlamalar nedeniyle toplantılara
katılamadığını bildirdi. Meclis’te 23
Haziran 2020’de dilekçesi değerlendirilen
Özgürgün’ün mazeretleri uygun bulundu
ve kabul edildi.
Meclis toplantılarına katılmamaya devam eden Özgürgün’e dönemin Meclis
Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından
29 Temmuz 2020’de bir yazılı hatırlatma
daha yapıldı.
Bunun ardından Özgürgün, 10 Ağustos
2020’de Meclis’e “milletvekilliğinden
çekilme istemi” gönderdi. 21 Aralık
2020’de Meclis Genel Kurulu’nda
görüşülen Özgürgün’ün çekilme istemi,
oy çokluğuyla reddedildi. Ancak
Özgürgün Meclis toplantılarına
katılmamayı sürdürdü ve milletvekilliği,
23 Ocak 2022’deki erken genel seçimde
aday olmaması üzerine bitti.
3 milletvekili Cumhurbaşkanı; 2
milletvekili belediye başkanı oldu
Milletvekilliğinden istifa etme
gerekçeleri arasında başka görevlere
seçilme de var.
Bugüne kadar Mehmet Ali Talat, Derviş
Eroğlu ve Ersin Tatar, milletvekiliyken
Cumhurbaşkanı seçildikleri için bu görevlerinden çekildi.
Sümer Aygın ve Kadri Fellahoğlu ise
belediye başkanı seçilmeleri nedeniyle
milletvekilliğini bıraktı.
-Şimdi gözler Özersay için oylamada
23 Ocak 2022’de yapılan erken genel
seçimde Halkın Partisi’nin Meclis’e girmeye hak kazanan 3 milletvekilinden biri
olan ve aynı azmanda partinin genel
başkanlığını da yürüten Kudret Özersay’ın
çekilme istemiyle, kamuoyunun gözü
Meclis’te yapılacak oylamaya çevrildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Türkçe
İzliyorsunuz,
konuşan
Kıbrıslı
toplumun bilinçli fertleri,
2022 yılı “protokolünün”
yapacağı
kötülüklerin
farkına vardıklarından
olacak,
seslerini
yükseltmeye başladılar!
Özellikle Kıbrıslı yurtseverler, kimi
“Sivil Toplum Örgütü” başkanları;
birkaç da “milletvekili”…
Anladığım kadarıyla Ankara’daki üst
düzey bir yetkilinin, “KKTC-TC
İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”ne
itiraz edenlere ve o metni eleştirenlere
karşı, “şehit, ecdat” söylemiyle bezediği,
Kıbrıslıları aşağılayan hamasi nutku,
çoğunluğun hoşuna gitmedi!
Düşünelim bakalım…
Bir
dönem
Ankara’da
resmi
ziyaretteyken, ev sahibi yetkilinin,
basının önünde maaşının kaç para
olduğu sorulan; KKTC’nin rahmetli
Başnazırının da, “7 buçuk-sekiz”
diyerek yanıtladığı o olay, hâlâ
hafızalardadır!
Kıbrıslıları ilgilendiren bütün benzer
bir evvelisinden
hep
söylemler,
aşağılayıcı değil miydi?
“Beslemeler” sözcüğü yanında, eskiden
beri dini inancı -Müslüman- olmadığı
söylenen Kıbrıslı liderler, isimleriyle
medyaya yansıtılmadı mı Türkiyeli
yöneticiler tarafından?
“Wikileaks” belgelerine yansıyan,
dönemin
KKTC
Başnazırına,

KIBRISLI KAYBEDİYOR!

“Türklüğünü ispat et” deyip, Başnazırın
uzattığı eli sıkmayan, dönemin kolordu
komutanına -korgenerale- ne demeli?
Peki, önceki Cumhurreisi M. Akıncı’ya
söylenenlerle son seçimde yapılanlar?
***
Aslında, Kıbrıslılara dönük benzer
söylemlerin, ne mana ifa ettiğini pekâlâ
hepiniz bilirsiniz; detaya inmek
gerekmiyor!
Ancak,
bazı
“şeyleri”
söylemeden/yazmadan edemiyor insan…
Kıbrıslıyım
diyenlerin,
onlar
tarafından istenmediğini/beğenilmediğini
yıllar öncesinden öğrenmiş olmalısınız…
Konuşmamız, sözcükleri kullanış
biçimimiz; eşimize, dostumuza karşı
davranışlarımız; kültürümüz, hatta
yemeklerimiz; vicdani kanaatlerimiz,
inançlarımız; yurdumuz Kıbrıs’ı, bir
bütün olarak sevmemiz, “nedendir
bilinmez”(!) onların hiç hoşuna
gitmiyor!
Giyim kuşamımız dâhi, aile yapımızla
toplum içindeki sosyal değerlerimiz da
beğenilmiyor!
Denizaşırı birilerinin hedefinde, bu
hasletlerimizin değiştirilmesi hep var
olmuştur!
Önceki gün, Türkiye’deki Ana
Muhalefet CHP yetkilileri/koordinatör
danışmanı tarafından, bu yıl imzalanan,
adına da “İktisadi ve Mali İşbirliği
Protokolü”
dedikleri,
Kıbrıslıları
dönüştürme metninin, KKTC’ye ve
Kıbrıslılara kesinlikle zarar verecek bir

dayatma olduğu vurgulandı!
***
Senelerdir, TC ile “protokoller”
yapılıyor…
Her konuda, Kıbrıslı toplumun hukuk
düzenine ve geleneklerine uymasa da
dayatılanlar hep var olmuştur…
Tüm protokollerde, “KKTC’nin
büyümesi, gelişmesi, ‘Kıbrıs Türkünün’
milli gelirinin artırılması, refahı
sağlanacaktır!” falan, filan denmiştir
daima…
Ama “nedendir bilinmez”(!) hep biz
Kıbrıslılar kaybettik, başkaları kazandı!
Kıbrıslılar ve KKTC olarak, bu
protokollerle ne kazandık acaba, birileri
çıksın ortaya da söylesin, biz da
öğrenelim ne kazandığımızı…
Her protokolle binlerce, yeni KKTC
“Vatandaşı” yaratmaktan/yapmaktan
başka neyi büyüttük “Allah aşkına”?
KKTC’ye,
“Amerikan
asfaltı”
bölünmüş
ana
yollar
yapılmış,
aydınlatılmış, bugün bir bakın bakalım
hangi yolumuz tamamdır?
Son yapılan Dikmen-Lefkoşa yolu mu,
yoksa daha önce yapılan Girne-Lefkoşa
yolu mu tamamdır?
O zaman, neden günaşırı ölümlü
kazalar oluyor o yollarda?
Neden,
tarlada
gider
gibi
sekiyor/gidiyor otomobiller/arabalar?
Birilerine yetmedi, köy içi yolların
yapımını/asfaltlanmasını dâhi, aldılar
Kıbrıslının elinden…
Gene gonuşuruk buraşda.

İngiltere: Maraş konusu açılırsa Ruslar bu sefer karşı safta yer alır
İngiltere’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlerin üstünü örtmek istediği, Rum yönetimini “Rusya öcüsü ile korkutarak
Türkiye’yi korumaya çalıştığı” bildirildi.
İngiltere’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlerin
üstünü örtmek istediği, Rum yönetimini
“Rusya öcüsü ile korkutarak Türkiye’yi korumaya çalıştığı” bildirildi.
Fileleftheros, “Maraş Konusunda ‘Sessizlik’ İstiyor” başlıklı haberinde BM Genel
Sekreteri’nin, Haziran ayı sonuna tarihlenen
Kıbrıs’taki Barış Gücü raporu ve Gücün
görev süresini uzatma kararı arifesinde, ge-

leneksel olarak kararın yazıcısı olan İngiltere’nin, kapalı Maraş konusunda “sessizlik
mantığı" yürüttüğünü yazdı.
Habere göre Rum yönetimi, BM Güvenlik
Konseyi’nin ilgili kararında Maraş ile ilgili
söylemin güçlendirilmesi gerektiği
görüşünde. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise
Maraş meselesinin açılmaması gerektiği
görüşündeyken İngiliz yetkililer, “Maraş
konusu açılırsa Ruslar, Kıbrıs’ın Ukrayna
meselesindeki tavrı sebebiyle Türk tezlerini
ileri götüreceği için konunun açılmaması
gerektiği” görüşünü ortaya koyuyor.
Yani Rusya’nın, AB’nin Moskova’ya

yönelik yaptırımlarını benimseme kararı
nedeniyle Rum yönetimine vereceği
karşılığın, Barış Gücü görüşmelerinde bu
defa karşı safta durmak olacağına, bunun
da Kıbrıs sorununa “zarara yol açacağına”
işaret ediyor.
Bu “bilginin” Rum Dışişleri Bakanlığı’na
en üst düzeyde iletildiğini belirten gazete,
Barış Gücü’nün görev süresinin, karar metninin içeriği tekrarlanarak "normal" şekilde
uzatılmasını isteyen Londra’nın, kapalı
Maraş’taki eylemlere atıf yapılmaması
gerektiği yaklaşımı içerisinde olduğunu
yazdı.

Yangın söndürme helikopteri ülkeye geldi
Türkiye, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde
(KKTC) yangın söndürme
helikopteri görevlendirdi.
Türkiye Tarım ve Orman
Bakanlığı Orman Genel
Müdürlüğü'ne ait olan helikopter, Orman Dairesi'nin
Lefkoşa'daki Kereste Atölyesi'ne konuşlandırıldı.
Helikopter öncelikli olarak

KKTC ye ve gerektiğinde
Türkiye de ki yangınlara
hizmet edecek. Helikopter ve
mürettebatı, KKTC Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanı
Dursun Oğuz ile Orman
Dairesi Müdürü Cemil
Karzaoğlu tarafından
karşılandı. Helikopterin yaz
döneminde KKTC'de kalması
bekleniyor.

Sosyal Medya
Hayat Hüseyin
KOLONİ REJİM’DE OLUŞTURULAN
FİLİPİN TİPİ “SUNİ DENGE
DEMOKRASİSİ” “HAMLESİZ,
KÖTÜRÜM PARLAMENTARİZM”İN
ÇARESİZLİĞİ, “KOLONİ REJİM VE
DÜZEN”İN DEĞİŞTİRİLMESİ

İnsan yaşadığı dünyayı eylemleri halinde bilir ve
öğrenir.. Harekete geçmeyen hamlesiz ve kötürüm
“İyimser Eylem”ler, gerçek bir ‘Kötümser
İyimsellik’ten daha kötüdür. Çünkü: Gelecek kısmet
olarak gelmez insanın ayağına.” der Ernst Bloch
Dimitrov, geniş bir kitle dayanağının bulunmadığı,
devrim tehdidinin güçlü olmadığı, (hamlesiz ve
kötürüm “İyimser Eylem”lerle)* iç çelişkilerin had
safhaya erişmediği durumlarda, Hakim güçler,
yapısını değiştirmeksizin ‘FAŞİZAN DIKTATORYA’yı
kaba ve uydurma bir Pasifist Parlamentarizm ile
birleştirerek bir (Örtülü)* Faşizm biçiminin
olabileceğini söyler. *(parantez içindekiler bana ait.
Mahir Çayan’ın Filipin Tipi “suni denge demokrasisi”
tanımlamasında da aslında dediği budur. Filipin Tipi
“suni
denge
demokrasisi”
‘Yönetim
Yapılanması’nda “Demokratik Mekanizmalar “İLGA”
değil “İĞDİŞ” edilir. Parlamentoların kapatılması çok
göze batan bir baskı yöntemi olduğundan
Parlamentoları
büyük
ölçüde
‘Faşizan
Diktatorya’nın “Emir Eri” haline getirilen
“Demokrasicilik Oyunu” vasıtası ile sorunsuz ve
kazançlı yönetim sonuçları alınır”, diye tanımlar
Mahir Çayan. “suni denge demokrasisi” Dengesiz
bir Toplumda, Emperyal Gücler’in hakimiyet
sağlayabilmesi için, var olan ve gerçek olan
dengesizliği suni denge demokrasisi ile
dengeleyebilmiş olma halidir. Emperyal Ankara
Otoritesi’nin 1974’den Günümüze, Yerleşimci
Kolonize Rejim KK-TC’de İşgal Ordusu, Koloni
Yönetim Merkezi ve Yerli Hizmetkarları’na
oluşturduğu organlarla yürüttüğü “Demokrasicilik
Oyunu”nu sorunsuz bir şekilde nasıl Yönetebilmiş
olduğunu anlamak isteyen her örgüt ve kişinin
Mahir’den özellikle faydalanacağı Filipin Tipi “suni
denge demokrasisi” analizi olduğunu düşünüyorum.
Mahir Çayan “Oligarşik Faşizan Diktatörya” ile
halkın memnuniyetsizliği arasındaki “SUNi
DENGE”yi ifade ederken neyi kastettiğini açıkça
ortaya koymaktadır. “Halk mevcut düzenden
memnun değildir. Bu düzenin şöyle ya da böyle
değişmesini
istemektedir.
Ancak
memnuniyetsizliğine denk düşen eylemlerle
tepkisini dile getirmemektedir. Tepkiler normalde
olması gereken düzeyde değildir. Özellikle kitlelerin
düzen değişikliği talebi olmasına rağmen
tepkilerinin düzene karşı yönelmemesidir” der.
Mahir Çayan’nın dediği gibi ; 1974 sonrası
Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarı’larının
oluşturduğu Yerleşimci Koloni Rejim’inde sağladığı
Örgütsel ve Bireysel, Siyasi, Ticari, Mali ve
Ekonomik ÇIKAR ve STATÜ’lerle “İĞDİŞ”
uygulaması, , “OLİGARŞİK ASALAK”laşmış Siyasi,
Ticari, mali ve ekonomik Örgüt ve Birey’ler
tarafından kabul görmüştür. Ancak zaman icerisinde
Adalı KıbrıslıTürklerin önemli bir oranında
uygulanan başta Demografik asimilasyon stratejisi
olmak üzere, Siyasal, Kültürel, Mali, Ekonomik,
Ticari düzenlemelerle oluşturduğu hegemonyasını
hiç bir zaman benimsememiş, mennun
olmamışlardır. Bu benimsememişliğe ve
memnuniyetsizliğe denk düşen eylemlerle tepkisini
dile getirmekte zorlanmış, normalde olması gereken
düzeyde olmamıştır. Son günlerde Ankara
tarafından uygulan “Patronaj” uygulamaları, bu
“Benimsememişlik
ve
Memnuniyetsizlik”
duygularının düzeyini “Rejim Seçimlerini Boykot”
“Görevlendirilmiş Koloni Hizmetkarları”nı ‘RedEtme, Tanımama DÜZEY’ine çıkmıştır. 74 sonrası
Kuzey Kıbrıs’ta oluşturulan “suni denge”nin
“zayıfladığı bir dönem” bu. Gelinen bu DÜZEY,
Rejim ve Düzen değişikliği talebi olmasına rağmen
“suni denge demokrasisi” bataklığında yüzen
“hamlesiz, kötürüm ve pasifist parlamentarist” Sol
ve Demokrat kişiler ve Örgütler ile Sivil Tolum
Örgütleri bu tepkilerin “KOLONİ REJİM VE
DÜZENİN DEĞİŞTİRİMESİ”ne yönelmesinin
önünde duruyorlar.
Tek hedef ‘Kıbrısta’a Türklük Sözleşmesi-İLHAK”
hedefi ile uyumlaşma, Koloni Meclis ve Hükümet
koltukları için, Sadece Koloni Yerleşimcisi
Demografik
tabakasının
izini
sürmek.
Bağımsızlığımızı ve Özgürlüğümüzü yaratma
sürecinde, sadece verili bir dönemdeki baskın
Emperyal Otorite’yi görmekle ilgili bir şey değil bu,
Şimdiki dönemde baskın olmaya doğru giden
eğilimi de görmekle ilgilidir. Bu dönemin giderek
önem kazandığını görmeli ve stratejimizin başlangıç
noktasına, "tek ve bütün demokratik vatan” yaratma
hedefinde “adalı yurttaş Kıbrıslı’lar nereden
başlamı”yı koymalıyız. Adamızı ve tüm adalıları
seven demokratik bir adada, bağımsız ve özgür tüm
adalıların var olması için uğraşan biri olarak ben,
koyuyorum..... Sizler de var mısınız?
Not: Bir sonraki Yazım “ADALI YURTTAŞ
KIBRISLI’LAR NEREDEN BAŞLAMI” olacak.
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Günün Manisi - Emine Hür

Lafların deler baş göz
Hem pinti hem paragöz
Başıma inen çekiç
Harcadığın her bir söz

Özdeyişler

Tadımlık

"Nutuklar, fikirleri
saklamak için atılır."
W. Oster

her umut bir çığlıktır
her şiir
bir parça umut
İbrahim Çangar
"Bağıran" adlı şiir kitabından

Kitap Dünyası

TAŞLAR
ÜLKESİNE
YOLCULUK
Vasili Grossman
Aras Yayınları

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Bilge Türkseven Eczanesi
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.
Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
Tel:2285515
İmge Eczanesi
Yaman Sok. No:8 Ğöçmenköy
Tel:2235951
Gülnur Eczanesi
N0:48 /B Kemal Şemiler Cad.
Metehan Lefkoşa
Tel:2236630

FODER, fotoğraf maratonunu tamamladı...

FODER, “ALADAĞ’DA YAŞAM”ı fotoğrafladı
FODER, Adana’nın doğası ile öne çıkan bir ilçesi olan Aladağ’a
fotoğraf yolculuğu düzenledi. Aladağ Belediyesi ve OTOFOKUS
Fotoğraf Sanat tarafından düzenlenmekte olan yarışmaya FODER
de katıldı.
Aladağ Fotoğraf Festivali kapsamında Aladağ Belediye Başkanı
Mustafa Akgedik’in katkılarıyla düzenlenen “Aladağda Yaşam”
fotoğraf maratonunda, fotoğraf sanatına ilgi duyan fotoğrafseverler
27-29 Mayıs tarihlerinde Aladağ’da buluştu.
FODER, 15 üyesi ile katıldı. Aladağ'da Yaşam Fotoğraf Maratonu
2. etkinliğinde yer alan 15 dernek üyesi, ormanları, akarsuları,

gölleri, şelaleleri maden tesisini farklı bakış açıları ile yorumladı.
İlçenin dokusu ve sosyal yaşamı gibi unsurları kadraja alırken
hem yarıştılar hem de ilçenin görsel arşivine destek sağladılar.
Yarışma neticesinde, farklı rotalarda çekilen 668 fotoğraf
içerisinde toplamda kırk dört fotoğrafın değer bulduğu yarışmada
FODER Asbaşkanı Burçin Özkuş da bir fotoğrafı ile sergilemeye
değer bulundu. Fotomaratonun ardından, Filiz Köprülü, Cihan
Karaca, Mustafa Akgedik, Hulki Muradi ve Kuzey Kıbrıs’dan
Mehmet Gökyiğit gibi isimler değerlendirmeler için juri koltuğunda
bulundu.

Kıbrıs Çevre Platformu değerlendirme toplantısı yaptı
Kıbrıs Çevre Platformu adına Doğan
Sahir, değerlendirme toplantısı yapan platformun, çevre konusunda yaşanan sorunlarla mücadeleye yönelik adımlar atma,
eylemler yapma ve öneriler sunmaya yönelik
yol haritası hazırlayacağını duyurdu.
Yazılı açıklama yapan Sahir, birçok örgütün
bir araya gelerek oluşturduğu platformun
ülkede çevre adına yapılan yanlışlarla ilgili
bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini
belirtti.

DÜN

Sahir, Çevre Platformu’nun, ‘kamu haklarını
bir yana itip gelecek nesillerin haklarını gasp
eden zihniyetlere karşı BM’nin yaptığı çağrısına
paralel olarak, ülkede çevreye yapılan saldırılara
karşı mücadelesini yükseltmek için ayağa
kalktığını’ kaydetti.
Kıbrıs Çevre Platformu’nun giderek artan
çevre sorunları ile başa çıkabilmek için artık
her hafta saat 17.00’de KTMMOB toplantı
salonunda toplanacağını belirtilen Sahir, ilk
toplantıda şok eylemlerle sokağa inme, ülkeyi

kurtarmak adına doğru yolu bulma, birlikte
üretme, öneriler sunmaya yönelik bir yol
haritası hazırlanmasının görüşüldüğünü kaydetti.
Toplantıların çevre duyarlılığı ve çevre
gailesi olan herkese açık olduğu belirten Sahir,
platformun bu kez çok daha güçlü, kenetlenmiş
ve çoğalarak, ülkede yanlış giden tüm hukuk
dışı ve yasaları ihlal eden uygulamalara ve
izinlere karşı dayanışma içinde gereken adımları
atacağını aktardı.

KİRALIK ARAZİ
Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

DOLAR
Alış Satış

16.43 16.52

EURO
Alış Satış

17.55

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.63 20.83

MAĞUSA
Ayşem Çil Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı Namık kemal Halken Tower Apt.No:5
Mağusa
Tel:3662026
GizemKarahasan Eczanesi
Ersoy Birkan Cad.İldeniz Business Complex Dük.No:3 Tuzla
Gazi Mağusa
Tel:3648494
GÜZELYURT
Sevil Eczanesi
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
Tel:7143591
LEFKE
Ulus Eczanesi
Ecevit cad. N0:11 Lefke
Tel:7277649
İSKELE
Sultan Topel Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli No:6
Tel:3301720

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GİRNE
Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6
Apt. Yukarı Girne
Tel:8152409
Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne
Tel:053385485208
Setenay bengisu Eczanesi
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy
Tel:8160082

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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Diken
DAĞHAN IRAK
Türkiye’nin gündemi
zamanki
gibi
her
karmaşık ve son 20 yıldır
-artarak- olduğu gibi ruh
karartıcı. Dolayısıyla gündem içinde bazı önemli
şeyler, yüksek sesle
yürütülen başka önemli
tartışmaların arasında kaynayabiliyor.
Eğer konu Kıbrıs ise aslında gündemin
yoğun olmasının pek de önemi yok. Türkiye
toplumu tarafından Kıbrıs konusunda devlete
açık çek sunulmuş olduğundan Türkiye
Cumhuriyeti hükümetleri bugüne kadar
Kuzey Kıbrıs’ta gönlünce at koşturdu. Kürt
bölgelerinde karanlık işlere karışmış rütbelilerin emekliliklerinin tadını Kıbrıs’ta
çıkarmasından üstüne çökülen Rum
mallarına, kara paradan yasadışı kumara
kadar her türlü üçkağıtçılığın Kuzey Kıbrıs
üzerinden legalleştirilmesine kadar her
gayrimeşru iş ‘yavru vatan‘ üzerinden
döndürüldü. Türkiye toplumu, bu işleri ya
bilmedi ya bilmezden geldi ya da bu işlerin
açıktan parçası oldu.
SÖMÜRGE SÖZLEŞMESİ
Türkiye toplumunun Kıbrıs konusundaki
cahilliği bilinçli ve kasıtlı bir cahilliktir.
Yani Kıbrıs söz konusu olduğunda, işimize
geldiği kadarını biliriz, kalanı ezber ettiklerimizden tamamlarız. Sonunda Kıbrıs’ta
olan biten, gelir gider, bizi yumuşak etlerimizden ısırıverir.
Biz tartışmazken Kuzey Kıbrıs’ta son
yıllarda bu işlerin Türkiye toplumu açısından
en hayati olanı dönüyor; tabii ki ‘ana vatan‘da
en ufak bir itiraza uğramadan… AKP’nin
parti-devlet rejimi, 1974’ten beri hemen her
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin payı olan
Kıbrıs’ı ‘Türkleştirme-İslamlaştırma‘ projelerine müthiş bir hız verdi son zamanda.
Kıbrıslı Türklerin demokratik iradesi, önce
demografik müdahalelerle, daha sonra açıktan
politik hamlelerle hiçe sayıldı; Saray’ın
vasıfsız memurları Kıbrıs Türk halkının
seçilmiş liderine racon kesmeye başladı.
Sonunda Ankara, geçen yıl, Ersin Tatar’ı
Kuzey Kıbrıs’a ve Kıbrıslı Türklerin başına
kayyım olarak ‘seçtirdi’. Seçim, seçimi
yapması gerekenin iradesine ters olunca
hesap tutmuyor tabii. Bu sırada, ‘bağımsız
ve egemen‘ devletin elektrikleri tasarruf
için zırt pırt kesiliyor, yaşam destek sistemlerine bağlı hastaların hayatları gidip
geliyor.
Ancak ‘ana vatan‘ın derdi ‘yavru vatan‘ın
çocuklarının tasarruf adına feda edilmesi
değil. Ankara’nın, yani AKP parti-devletinin
Kıbrıs’ta bambaşka bir gündemi var. Nisanda,
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ile o dönemin KKTC başbakanı Faiz
Sucuoğlu arasında bir ‘Ekonomik ve Mâli
İşbirliği Protokolü‘ imzalandı; Kıbrıs kamuoyunda yaygın kullanılan ismiyle ‘İlhak
Protokolü‘.
Bu protokolle ilgili baştan istediğiniz yo-

Erdoğan’ın son şansı Kuzey
Kıbrıs’ın ilhakı mı?
rumu yapabilirsiniz, ancak kategorik olarak
net olan bir şey varsa, bu metnin iki bağımsız
ve eşit devlet arasında imzalanmadığı. Zira
söz konusu protokol, Türkiye’nin Kuzey
Kıbrıs’ın iç işlerini gönlünce dizayn ettiği
ve bunun karşılığında parası neyse vereceğini
taahhüt ettiği bir nevi ‘sömürge sözleşmesi‘.
Protokolün
eklerinde
KKTC
vatandaşlığının kolaylaştırılmasından yabancı
yatırımcıya Kıbrıslı Türk ortak şartının
kaldırılmasına, Türkiye’nin koordinasyonunda Kuzey Kıbrıs’ta Diyanet teşkilâtı
kurulmasından Türkiye’deki ifade özgürlüğü
yasaklarının Kuzey Kıbrıs’a yayılmasına
kadar uzun bir sipariş listesi var Türkiye’nin.
Protokolün başında da Türkiye’deki şahane
rejimden Kıbrıslı Türkler de payını alabilsin
diye Türkiyeli Türklerin kamu bütçesinden
ne kadar para çıkacağı yazıyor.
ÖRTÜLÜ SİYASİ ÖDENEK
Kıbrıs, TC hükümetleri için adeta bir
‘örtülü siyasi ödenek’. Kıbrıs’ta istediğiniz
her şeyi yiyip bunun siyasi sonuçlarını
lehinize kullanabiliyorsunuz.
Neticede bu, 70 yıldan uzun süredir
Türkiye siyasetinin geleneği. 1940’larda
Turancılık davasıyla tasfiye edilen aşırı
sağcılar, sömürge yönetiminin devamı için
Britanya’nın etnik bir sorun olarak uydurduğu
‘Kıbrıs davası‘nı Türkiye siyasetine yeniden
girmek için kullandı.
1950’lerde Menderes, yolsuzluklar nedeniyle kaybetmekte olduğu iktidarı kurtarmak için sonu 6-7 Eylül’e varan bir milliyetçi fanatizme sırtını dayadı. Ecevit,
1974’te tek başına iktidar olmanın çaresini
Kıbrıs’ı uluslararası hukuka aykırı olarak
işgal etmekte buldu. 1990’ların ‘Beyaz
Toros‘ hükümetleri, Türkiye’de halının altına
süpürülemez hâle gelen suçları Kıbrıs’a
ihraç edip kurtuldu. Velhasıl-ı kelâm,
Kıbrıs’ta olan Kıbrıs’ta kaldı, yapanın yanına
da kâr kaldı. Hatta kahraman bile ilân
edildiler.
ERDOĞAN’IN SINIRSIZ JOKERİ
VAR
Erdoğan’ın Kıbrıs stratejisi, tıpkı maddi
örtülü ödenekte olduğu gibi, bu siyasi açık
çekten yararlanma boyutlarını öncesiyle
karşılaştırması zor boyutlara taşımış vaziyette.
Kağıt üstünde bağımsız bir egemen devlet
olarak bir tek Türkiye’nin tanıdığı, pratikte
ise bağımsızlığı ve egemenliği Kıbrıslı
Türklere reva görmeyen en büyük aktörün
Türkiye olduğu Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, parti-devlet rejimi döneminde
Erdoğan’ın düşüşünü rahat bir inişe çevirecek
paraşüt olarak hazırlanmış durumda.
İktidarının ilk döneminde kendi iktidarının
devamını Kıbrıs sorunun çözümüne ve
Türkiye’nin bununla bağlantılı Avrupa Birliği
üyeliğine bağlayan Erdoğan -ironik bir
şekilde- şu an çareyi Kıbrıs sorununun
çözülemeyecek derecede tırmandırılmasında
arıyor. Bu, Türkiye için sonuçları açısından

Putin’in Ukrayna seferinden daha korkunç
yerlere varabilecek bir ‘çılgın proje‘; ancak
Erdoğan’ın kendi geleceği için o kadar da
çılgınca değil. Zira Kıbrıs kumarında,
Erdoğan’ın yeninden çekebileceği neredeyse
sınırsız jokeri var.
ANAHTAR KELİME İLHAK
Anahtar kelime ilhak. Spekülasyonda
üşütüklük seviyesine gelmek istemiyorum
ama inanın ki oluru olmasa yazmazdım.
Evet, 2023’te Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı
Türkiye’ye ilhak etmesini son derece olası
görüyorum.
Birincisi; Erdoğan’ın şu an bütün anketlerin
kaybedeceğini gösterdiği 2023 seçimini kurtarabilmek için bir dizi şarta ihtiyacı var.
Öncelik, seçimin mutlaka ve mutlaka
‘olağanüstü koşullarda’. Zaten parti-devlet
rejiminin, Agamben’e atıfla, ‘sürekli
olağanüstü hâl‘ stratejisi izlediğini görmek
zor değil. 15 Temmuz sonrasında rejimin
inşa edildiği 2017 ve 2018 seçimlerinde
bunun nasıl bir avantaj sağladığını biliyoruz.
İkincisi; uluslararası bir kriz çıkarmak.
Erdoğan’ın son dönemde dış politika hamleleri, Yunanistan’la gerginliği artırma
politikası ve en son Miçotakis’e yaptığı
salvolar; Yunanistan’la ilişkilerin seçim
döneminde gündemin ‘Yaşa, var ol Harbiye‘
maddesi olarak karşımıza çıkacağını gösteriyor.
Yunanistan’la tırmandırılan gerginlik, hem
muhalefetin koşulsuz ve anlamsız desteğini
topluyor; hem Avrupa Birliği’yle didişmeyi
beraberinde getireceği için Batı karşıtı
İslâmcıların gazını alıyor, hem de savaş
seven ülkücüleri konsolide ediyor. Lâkin,
Yunanistan’la Ege adaları ve Doğu Akdeniz
üzerinden girilen krizler, yeterli toplum
desteğini sağlayacak cinsten değil, zaten
Türkiye toplumunun Yunanistan’a bakış
açısı, 1999’dan beri geçmişe kıyasla olumlu.
Ama Kıbrıs, başka bir konu. Çünkü Türkiye
toplumu, Kuzey Kıbrıs’ı kendi malı görüyor.
Bugün Samos’u ya da Kos’u işgal etmek,
Türkiye’de de ‘N’oluyoruz?’ duygusu yaratır.
Ama Kuzey Kıbrıs yarım yüzyıldır işgâl
altında, kimsenin de bir itirazı yok. İlhaka
itiraz edecek -benim gibi- üç beş deliyi de
susturmak zaten kolay. Hele Erdoğan çıkar
Ecevit’e selam da çakarsa, o delileri susturma
işini AKP’lilerden önce ‘aslan sosyal
demokratlar‘ yapar.
Erdoğan’ın 2023 seçimlerindeki şansı;
mevcut sıkıntıların üstüne çıkabilecek bir
‘milli dava‘ yaratmasına ve muhalefeti
siyasetsizlikle biat arasındaki o kara deliğe
sürüklemesine bağlı. Şu an ‘işbirliği protokolü‘yle temeli atılan Kuzey Kıbrıs’ın
ilhakı, yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil,
demokratik Türkiye’nin de sonu olabilir.
Kıbrıs’ta şu an olanın artık Kıbrıs’ta
kalmaması gerekiyor, zira yakın gelecekte
Kıbrıs’ta olacaklar kesinlikle Kıbrıs’ta
kalmayacak.

Kadınlık Bizde Kalsın oyunu seyirciden tam not aldı
BKM Mutfak Kıbrıs’ın yetenekli genç
oyuncuları, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme
aldığı “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu ile
seyirciden tam not aldı...
Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de
seyirci karşısına çıkan “Kadınlık Bizde
Kalsın” 2 perdelik oyunda Kıbrıslı genç
yetenekler oyunculuk performansları ile
seyirciyi mest ettiler.
Ersan Çıkı’nın yönettiği oyunda; Ada
Sakallı, Alp Emre Acar, Arda Varan, Defne
Özsergen, Deniz Öztem, Devin Canbaz,
Efe Başaran, Ekin Duruk, Eylül Oğurlu,
Havvanaz İşlek, Hiran Kezban Behzat,Naz
Yakın,Sarp Aşan, Seray Özcevher, Sofi
Coşkun, Yasin erim Gündoğdu ve Yüksel
Adak BKM Kıbrıs Mutfak'tan aldıkları

eğitimin ardından profesyonel bir sahnede
seyircinin büyük beğenisini kazandılar.
Yaklaşık üç yıldır eğitimlerini sürdüren
BKM Kıbrıs Mutfak Atölye öğrencilerinin
ilk kez profesyonel sahnede halka açık

oynadıkları oyunda genç yetenekler sahne
de adeta devleştiler. “Kadınlık Bizde
Kalsın” Oyun sonrasında Yakın Doğu
Üniversitesi AKKM'yi dolduran seyirci
dakikalarca ayakta alkışladı.

YEDİDALGA’DA
BOĞULMA TEHLİKESİ
GEÇİREN BİR GENÇ
YOĞUN BAKIMDA

Yedidalga’da dün akşam üstü,
denizde yüzerken boğulma
tehlikesi geçiren Deniz Yüksel (E26) yoğun bakımda tedavi görüyor.
Polis bültenine göre, Yedidalga’da
önceki gün saat 18.30 sıralarında
Deniz Yüksel, yüzerken boğulma
tehlikesi geçirdi. Yüksel kaldırıldığı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde yapılan
müdahalenin ardından yoğun
bakım servisinde müşahede altına
alındı.

LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK

Lefkoşa’da iki evde meydana gelen
hırsızlık olaylarında, altın takı, para
ve cüzdan çalındı.
Polis bültenine göre, 30 Mayıs’ta
Abegael Garcia’nın kaldığı
ikametgahtan bir çift altın küpe, 4
bin 500 TL ve 175 Euro nakit para
çalındı. Olayın polisin bilgisine
gelmesi üzerine yürütülen ileri
soruşturmada meselede zanlı
görülen Z.U.H. (E-26) tutuklandı.
Yine Lefkoşa’da 31 Mayıs-1
Haziran arasında meydana gelen
hırsızlıkta ise Selvi Gökdam’ın
kaldığı ikametgahtan içinde kimlik
kartı, sürüş ehliyeti ve dört kredi
kartı bulunan para cüzdanı çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen ileri
soruşturmada meselede zanlı
görülen A.A.(E-22) tutuklandı.

LEFKE’DE 20 YAŞINDAKİ
SELANA ATAR ARANIYOR

Lefke’de yaşayan 20 yaşındaki
Selana Atar’ın cumadan beri kayıp
olduğu ve arandığı duyuruldu.
Polis bültenine göre, Cuma akşamı
saat 20.00 sıralarında kaldığı
ikametgahtan ayrılan Atar, halen
geri dönmedi. Polis, Selana Atar’ın
bulunması için soruşturma
başlattı.

KÜLTÜR DAİRESİ
“LEFKOŞA HİSAR ŞİİR
AKŞAMLARI” ETKİNLİĞİ
DÜZENLEYECEK

Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 8
Haziran Çarşamba akşamı saat
20.00'de Lefkeliler Hanı’nda (Büyük
Han arkası) “Lefkoşa Hisar Şiir
Akşamları” etkinliği düzenleyecek.
Kültür Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, daire etkinliği
organize ederken, Kıbrıs Sanatçı
ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk
Yazarlar Birliği, Kıbrıs Edebiyat
Derneği ve KIBATEK Vakfı’nı davet
ederek şair ve yazarların bağlı
olduğu tüm birlik, dernek ve vakıf
temsilcilerinin katılımında bir
toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı sonucunda Kültür Dairesi,
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Kıbrıs
Edebiyat Derneği ve KIBATEK
Vakfı temsilcilerinin katılımında Şiir
Akşamları Organizasyon Komitesi
adı verilen bir komite oluşturdu.
Kültür Dairesi’nin Şiir Akşamları
Organizasyon Komitesi’nde alınan
kararlar çerçevesinde
düzenleyeceği ve medya
sponsorluğunu Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu’nun yaptığı
Lefkoşa Hisar Şiir Akşamları
etkinliğinde, Lefkoşa ve Kıbrıs
kültürü temalı şiirler okunacak.
Etkinlik, şiirlerini paylaşmayı arzu
eden tüm sanatçı ve şairlerin
katılımına açık olarak organize
edildi. Kültür Dairesi Müdürü Şirin
Zaimağaoğlu Mehmet Kansu,
Orbay Deliceırmak, Neriman Cahit,
Feriha Altıok ve Mahmut
İslamoğlu’nun etkinliğin onur
konukları olacaklarını belirtti.
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Let’s Sing Together Band:

Barışı bu adaya halklar getirecek

Özgür gazete Sosyal medyada
Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumların ortaklığında
büyüyen “KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE – ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ
ΜΑΖΙ” sayfası ve güneyde bulunan Kültür
Hareketi Derneği’nin bir araya gelişiyle oluşan
“Let’s Sing Together Band” adlı iki dilli
müzik grubunun hikâyesini birinci ağızdan
hem Türkçe hem Rumca okumaya hazır
mısınız?
Onlar Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, iki
toplumun ortak kültürel değerleri ve ortak
çıkarları çerçevesinde bir araya gelmesi için
çabalayan yurtseverler.
Kıbrıs’a barışın halk tarafından getirileceğine
inanan, iki topluma unutturulmaya çalışılan
ortak geçmişlerini yeniden hatırlatmak için
emek veren, onları müzikle bir araya getiren
güzel yürekli insanlar.
“Kültürel organizasyonlar yaparak,
politik mesajlar vermeyi amaçlıyoruz”
Sohbetimize Kültür Hareketi Derneği’nden
Elias Demetriou ile başlıyoruz. O iki toplumlu
faaliyetleri uzun zamandır yaptığını söylüyor.
Elias Demetriou: Çok uzun zamandır iki
toplumlu etkinliklerle uğraşıyorum. Daha
çok politik ve kültürel etkinlikler
gerçekleştirdik. Bu yönde hareket eden farklı
gruplarla da iş birliği yapıyoruz. Kültür
Hareketi bu iş birlikleriyle gelişti ve büyüdü.
Kültürel organizasyonlar yaparak, politik
mesajlar vermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki
süreçte de birçok alanda iki toplumlu faaliyetler
yapmak istiyoruz.
“20 kişilik bir grup olarak birbirimizle
haberleşme amaçlı açtığımız bir sayfaydı.
Ancak gün geçtikçe büyüdü”
İki toplumlu bu müzik grubunun
oluşmasında ön ayak olan bir diğer taraf da
elbette sosyal medyada “KIBRIS TEK YURT
HEP BiRLiKTE – ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΟΛOΙ ΜΑΖΙ” sayfasını kuran İbrahim
Çufoğlu. Onun farkındalığı da 2015 yılında
katıldığı iki toplumlu bir 1 Mayıs etkinliğiyle
yükseliyor.
İbrahim Çufoğlu: 2015 yılında Çetinkaya
sahasında yapılan iki toplumlu 1 Mayıs
etkinliğine katılmıştım. Daha önce de güneyle
ilişkilerim vardı ve birçok arkadaşım vardı
ancak burada daha samimi ve birbirimizle
kaynaştığımız bir ortam oldu. Aslında 20
kişilik bir grup olarak birbirimizle haberleşme
amaçlı açtığımız bir sayfaydı. Ancak gün
geçtikçe büyüdü. Bir ay sonra 50 kişi olduk,
bir senenin sonunda ise bin kişiye yaklaşmıştık.
Şu an ise 2 bin kişiye yakınız.
“Hattın diğer yanında neler olup
bittiğini anlamalarına yardımcı olmak
istedik”
Elias bize etkinliklere başlamadan önce de
bazı adımlar attıklarından bahsetti;
Elias Demetriou: Önce Dali ve Lurucina
gibi köylerde, iki toplumdan gençleri bir
araya getirmeye çalıştık. Bir barikatın ayırdığı
bu bölgelerdeki genç insanların birbirlerini
tanımalarına, hattın diğer yanında neler olup
bittiğini anlamalarına yardımcı olmak istedik.
“Hepimizin amacı iki toplumun gençlerini bir araya getirmek ve bir
farkındalık yaratmaktı”
Barış aktivisti olan sayfanın bir diğer yöneticisi İsmail Özyol ise hem gruba nasıl
dâhil olduğunu hem de Elias’la tanışmalarını
şöyle anlatıyor;
İsmail Özyol: Elias ve İbrahim önceden
tanışıyordu. İbrahim bana sayfa yöneticiliği
teklif etti, hemen tamam dedim. Sayfa büyümeye başladıkça, bin kişiyi bulduğumuzda bir
etkinlik yapma fikri doğdu. Çünkü hepimizin
amacı iki toplumun özellikle gençlerini bir
araya getirmek ve bir farkındalık yaratmaktı.
Etkinlikte ne olabilir diye düşününce Elias
dedi ki; ‘Yerli şarkılarımız benziyor, müzik

olsun’. Hepimiz bu fikre çok sıcak baktık ve
Elias güneyden bir DJ ile konuştu. Herhangi
bir DJ değildi, öyle bir arşiv vardı ki tam
istediğimiz gibi…
“Halil bize tüm imkanları sundu, 180
kişinin geldiği harika bir etkinlik oldu”
İsmail, İbrahim ve Elias hem etkinliğe hem
de etkinlikle ne yapılacağına karar verip,
aradıkları DJ’i de bulmuştu ancak bir yer
mekân arayışı başladı. Onu da şöyle anlatıyor.
İsmail Özyol: Birkaç yere gittik, amacımızı
anlattık ve kâr amacı gütmüyoruz dedik.
Maalesef birçok yerden ret cevabı aldık. En
son 1984 Bar’ın sahibi Halil Karapaşa’ya
gittik. Halil bize tüm imkânları sundu, hiç
para talep etmedi ve gönülden destek verdi.
Bu sayede ilk etkinliğimizi 2019 yılının Mart
ayında 1984 Bar’da “Music Connects People”
adıyla yaptık. 180 kişinin geldiği harika bir
etkinlik oldu. Bunun verdiği enerjiyle bir ay

sonra Nisan ayında da güneyde benzer bir
etkinlik yaptık.
“Önemli olan şey; iki toplumun
ilişkilerini güçlendirmek ve bunu çok
duygulanarak yapıyorum”
İbrahim, İsmail ve Elias’ın bu güzel ve
anlamlı girişimlerinden sonra grubun solistleri
Niyal Öztürk ve Freideriki Tombazou’nun
bu işe nasıl dahil olduğunu da sorduk. Freideriki bize duygularını şöyle anlattı;
Freideriki Tombazou: Küçük yaşlardan
beri böyle bir hayalim vardı. Kbrıslıtürklerle
ortak bir etkinlik yapmayı hep istiyordum
ama dil bilmediğim için çekiniyordum. Teklif
geldiğinde ise çok mutlu oldum. Burada
önemli olan şey; iki toplumun ilişkilerini
güçlendirmek ve bunu çok duygulanarak
yapıyorum. Kişisel bir şey yapıyormuş gibi
görünse de kitlesel bir mücadele bu. Bana
bu teklifi yapanlara çok teşekkür ediyorum.
İki toplumu daha da yakınlaştırmak için daha
çok etkinlikler yapılmasını umuyorum.
“İlk çalışmaya başladığımızda, Freideriki şarkı söylemeye başlayınca
ağlamaya başladım…”
Aynı soruyu Niyal’e de sorduk;
Niyal Öztürk: Freideriki’yle aynı duyguları
paylaşıyorum. İbrahim’le daha önce

tanışıyorduk. Benim müzik yaptığımı bildiği
için İsmail’le programıma geldiler ve projeden
bahsettiler. Bu benim de çok istediğim bir
şeydi ve hemen kabul ettim. Sonra nasıl bir
program yapabiliriz diye düşündük. Elias’ta
ortak şarkılarımızdan oluşan bir liste vardı,
ona baktık ve üzerinde çalıştık. Sonra grup
kurmaya karar verdiğimizde de 6 kişilik
grubun üçünün Türk üçünün de Rum olmasının
amacımıza uygun olacağını düşündük. İlk
çalışmaya başladığımızda, Freideriki şarkı
söylemeye başlayınca ağlamaya başladım.
Hem kitlesel hem şahsi olarak bizi çok mutlu
ediyor yaptığımız iş.

yakınlaşmasıdır, başka bir yol göremiyorum.
Ben iki toplumun ortak bir kültürü olduğunu
biliyorum. Bizi Rum-Türk ya da HristiyanMüslüman olarak ayırmaya çalışıyorlar.
Mesela benim babam Bodamya’dan göçmendir, bir sürü Rum komşusu, arkadaşı var.
Bu insanlar o zaman Rum-Türk-HristiyanMüslüman değildi de şimdi mi oldu? Benim
amacım ortak kültürü ortaya çıkarmak. Niyal
ile Freideriki’yi sahnede görünce insanlar da
aynı
şeyi
hissediyor.
Güneydeki
arkadaşlarımızla birbirimizin düğün ve cenazelerine gidiyoruz. Mademki beraber sevinip
üzülüyoruz çok rahat beraber yaşayabiliriz.

“Çok güzel tepkiler aldık”
Peki acaba gerçekleştirdikleri bu etkinliklerle
çevrelerinden nasıl bir tepki almışlardı?
Niyal Öztürk: Hem yaptığımız şey hem
de uyumumuz çok beğenildi. Ses rengimiz
de benziyor, çok güzel tepkiler aldık. İnsanların

“Barışı bu adaya halklar getirecek”
İbrahim Çufoğlu: Liderlerin ne yaptığı
çok önemli değil. Biz bu ülkeyi birleştirmek
için elimizden geleni yapacağız. Sadece müzik
değil iki toplumlu birçok etkinlik yapacağız.
Ben inanıyorum ki barışı bu adaya halklar
getirecek. Ne kadar insan kaynaşırsa barış o
kadar erken gelecek.

kaynaşmasının siyasi bir tarafı ve duruşu var
ama kişisel olarak çocukluk hayalimi de
gerçekleştirmiş oluyorum. Türkiye ve Yunanistan’da ünlü olan şarkıları söyledik
mesela, şaşırttık insanları ve etkiledik. Yani
şöyle ki, kendi sahnelerimizde ya da günlük
hayatımızda tarz olarak “sallasana mendilini”
şarkısını söylemiyoruz belki ama bir araya
gelince her yaştan insanla birlikte zaman zaman ağlayarak zaman zaman gülerek bu
şarkıları okuyoruz.
“Ailem ve arkadaşlarım tüm konserlerimize geliyor”
Freideriki Tombazou: Çevre, aile ve
arkadaşlarım açısından şanslıyım. Hepimiz
Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini istiyoruz.
Ailem ve arkadaşlarım tüm konserlerimize
geliyor. Hep birlikte duygu dolu anlar yaşıyor
ve her geldiklerinde de yeni yeni
Kıbrıslıtürklerle arkadaşlık kuruyorlar.
“Güneydeki arkadaşlarımızla birbirimizin düğün ve cenazelerine gidiyoruz.
Mademki beraber sevinip üzülüyoruz
çok rahat beraber yaşayabiliriz”
Grubun tüm üyelerine aynı şeyi soruyoruz;
ülkemizle ilgili hayaliniz nedir?
İsmail Özyol: Bizim için tek kurtuluş federal bir çözümdür, iki toplumun

“Bu sadece Türk-Rum ayrıştırılması
değil, dünyada kimsenin ırkı, teninin
rengi, dini inancıyla ayrıştırılmamasıdır
istediğimiz”
Niyal Öztürk: İnsanların birbirini tanıdıkça,
tecrübe edindikçe, vakit geçirdikçe birbirlerinden daha az korktuğunu ve daha çok
güven sağlayabildiğimizi görüyoruz. Siyasetçilerin önünde başka birçok faktör vardır belki
ama bizi birleştirici birçok unsur da var. Bu
sadece Türk-Yum ayrıştırılması değil, dünyada
kimsenin ırkı, teninin rengi, dini inancıyla
ayrıştırılmamasıdır istediğimiz. Bizim birbirimizi birer birer de olsa daha çok
tanımamızdır. Belki Annan Planı zamanında
bizim beynimiz hazırdı da güneydeki
arkadaşlarımız hazır değildi. Ama artık
dönüştüğünü görüyoruz. Bir de babalarımızın
nesli var birlikte yaşayan. Ön yargılı kesimlerdeki korku kültürünü aşarak ve bunu saçmaya çalışanlara duvar çekerek birer birer
başaracağız. Müzik birleştiricidir.
“Bizimki sadece bir başlangıç. Kişisel
mücadelemiz örnek olmalıdır”
Freideriki Tombazou: Hayalim Kıbrıs’ın
birleşmesi ve barış içinde yaşamamız. En
önemli etken de iki toplumu bir araya getirmektir. Kişisel mücadelemiz örnek olmalıdır.
Diğer insanların da daha da yakınlaşıp buna
benzer şeyler yapmasıdır. Bizimki sadece bir
başlangıç.
“Bu zamana kadar bölünmüş farklı
çıkarlarımız olduğu savunuldu ancak ortak geleceğimiz için mücadele etmeliyiz”
Elias Demetriou: Hayalim Kıbrıslıtürk
ve Kıbrıslırumların beraber yaratacakları,
ortak çıkarlarına göre hareket edecekleri
bir Kıbrıs inşa etmek. Hayatımız bunun üzerine olmalı. Bu zamana kadar öyle şekilde
gelişti ki olaylar, bölünmüş farklı çıkarlarımız
olduğu savunuldu. Kıbrıs sorununu çözmek
dışında ortak geleceğimiz için mücadele
etmeliyiz.
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Real Madrid'in 400 milyon
Euro'luk rahatlığı
La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonu zaferle
noktalayan Real Madrid gelecek sezon için elini
güçlendirdi. Real Madrid böylece gelecek sezon
kadrosu için 400 milyon euro harcama yapabilme
şansına
sahibi
oldu.
Mbappe
transferini
gerçekleştiremeyen Real Madrid'in bu yaz hangi
transferleri yapacağı merakla bekleniyor.

Buse Fransa’da rekorla birinci

Fransa’Da Troyes Ulusal
Atletizm Yarışları’na katılan
Buse, yüksek atlama
branşında 1.84 ile birinci
oldu. Buse 1.75, 1.78 ve
1.80’lik yükseklikleri ilk
hakkında geçerken, 1.82 ve
1.84’lük yükseklikleri üçüncü
hakkında geçti. Buse, elde
ettiği birincilikle beraber
şampiyona rekoru kırma
başarısı gösterdi.

Pro Lig’de yarı final
heyecanı başlıyor

Ülkemizin başarılı atletlerinden Buse
Savaşkan, Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen özel bir organizasyonda yüksek atlamada hem birinci oldu, hem şampiyona
rekorunu kırdı.
Cumartesi günü özel bir organizasyon
olan Troyes Ulusal Atletizm Yarışları’na
katılan Buse, yüksek atlama branşında 1.84
ile birinci oldu.
Buse 1.75, 1.78 ve 1.80’lik yükseklikleri
ilk hakkında geçerken, 1.82 ve 1.84’lük
yükseklikleri üçüncü hakkında geçti. Bu
dereceyle birinciliği elde eden Buse, 1.89’luk
denemesinde başarılı olamadı ancak 1.84
ile elde ettiği birincilikle beraber şampiyona
rekoru kırma başarısı gösterdi.

Yalova’da Altınkaya dönemi

Cimnastikçiler her yerde
Cimnastik
Federasyonuna bağlı
cimnastikçiler,
Değirmenlik Belediyesi
ile Gönyeli
Belediyesi’nin
düzenledikleri
etkinliklerde sahne
alarak coşkulu
gösteriler yaptılar...
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler, farklı
etkinliklerde sahne almaya devam ediyorlar.
Mesarya Yıldızları Cimnastik
Kulübü sporcuları ile Erbulut
Cimnastik Kulübü sporcuları,
Değirmenlik Belediyesi ile
Gönyeli Belediyesi’nin düzenledikleri çocuk şenliklerinde
sahne alarak coşkulu gösteriler

yaptılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu
başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon kulüplerinin ve
sporcularının
etkinliklere
katılmaları ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Hasan Sapsızoğlu’nun
açıklamaları şöyle:
“Tüm olumsuzluklara rağmen
çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Federasyonumuza
bağlı kulüplerimiz ada genelinde
düzenlenen etkinliklere katılarak
muhteşem gösterilere imza
atıyorlar.
Gönyeli‘de düzenlenen etkinliklerde Erbulut Cimnastik
Kulübümüz, Değirmenlik’te
düzenlenen etkinliklerde de
Mesarya Yıldızları Cimnastik
Kulübümüz muhteşem bir
şekilde hünerlerini sergilediler.
Emeği geçen herkesi kutlarız.”

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Yalova Spor
Kulübü (YSK)
Olağan Genel
Kurulu dün
Bostancı Tahsin
Mertekçi
Stadı’nda
gerçekleştirildi
ve başkanlığa,
oy birliğiyle,
tek aday olan
Can Altınkaya getirildi.
Önceki yıllarda da başkanlık yapan Can Altınkaya, 2 yıllık
dönemde Yalova Spor Kulübü’nün başkanlığına yapacak. İki
dönem başkanlık yaptıktan sonra tekrar aday olmayan YSK
eski Başkanı Reşat Erçin görevi Can Altınkaya’ya devretti.
Faaliyet raporu ile mali rapor da oy birliğiyle aklanırken, yeni
yönetim ise henüz oluşturulmadı.
Genel Kurul’da divan başkanlığını YSK eski Başkanlarından
Kadir Dağcan yaparken, divan sekreterleri ise Hulus Akacan
ile Bayram Ezdaş oldu. Yalova’nın dün sabah saat 10:30’da
gerçekleştirilen Genel Kurulu’na, eski başkanlardan Mustafa
Mertekçi, Kadir Dağcan ve Bülent Arkın’ın yanısıra çok sayıda
üye de katıldı.
ALTINKAYA: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Yalova Spor Kulübü’nün yeni Başkanı Can Altınkaya Olağana
Genel Kurul sırasında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik
olması halinde Yalova’yı hak ettiği yerlere taşıyabileceklerini
vurguladı. “Hep birlikte başaracağız” diyen Altınkaya, yönetim
kurulunu hazırladıktan sonra duyuracağını belirtti.
İlk olarak tesislere ve takıma önem vereceklerini ifade eden
Altınkaya, Genel Kurul’a katılan tüm üyelere teşekkür etti.
Altınkaya, “Bu işi hep birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Basketbol Federasyonu’nun organize
ettiği Pro Lig’de Play off yarı final
heyecanı bu akşam başlıyor.
Basketbol Federasyonu’nun organize
ettiği Pro Lig’de Play off yarı final
heyecanı bugün başlıyor. Lefkoşa Atatürk
Spor Salonu’nda bu akşam Koopspor ile
Larnaka Gençler Birliği ilk maçta karşı
karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.30’da
başlayacak.Federasyondan verilen bilgiye
göre yarı finaller 2 kazanılmış maç esasına
göre, final ise 3 kazanılmış maç esasına
göre oynanacak. Yarı finalde bugün maç
haricindeki diğer tüm karşılaşmalar ise
saat 20.00’de başlayacak.
Serilerde 3’üncü maç olması durumunda
ise 10 Haziran’da Koopspor ile Larnaka
G. Birliği Atatürk Spor Salonu’nda 11
Haziran’da GAÜ ile Soyer Hacıganimler
ise Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda
yeniden bir araya gelecek.
Program şöyle:
Bugün Atatürk Spor Salonu (20.30)
Koopspor – Larnaka Gençler
Birliği (1. Maç)
7 Haziran Salı Ertuğrul Apakan
Spor Salonu (20.00)
GAÜ- Soyer Hacıganimler (1. Maç)
8 Haziran Çarşambaİskele Spor
Salonu (20.00)
Larnaka Gençler Birliği – Koopspor
(2. Maç)
9 Haziran Perşembe Atatürk Spor
Salonu (20.00)
Soyer Hacıganimler – GAÜ (2. Maç)

Hamitköy Futbol
Akademisi boş
durmuyor
Hamitköy Futbol Akademisi (HFA), Fırat
Deniz’in koordinatörlüğünde çalışmalarına
aralıksız devam ediyor.
Alanında eğitimli teknik adamlar
nezaretinde, Esat Erdoğmuş Stadında ve
Hamitköy Halı Sahasında antrenmanlar
yapan çocuklar, antrenmanlara büyük
ilgi gösteriyorlar. Yaz ayları ile birlikte
öğrenci sayısında artış hedefleyen
Hamitköy Futbol Akademisinden
çalışmalarla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Çocuklarımız antrenörleri eşliğinde
eğlenirken öğrenmeye, öğrenirken
gelişmeye devam ediyorlar.
Futbol çocuklarla güzel, sloganımızla
çıktığımız yolda akademimiz büyümeye
ve
gelişmeye
devam
ediyor.
Çalışmalarımız antrenörlerimiz eşliğinde
eğlenceli, eğitici ve disiplinli bir şekilde
yapılıyor.”
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