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seçim yasaklarını deldi diye biri yargılanacaksa hepiniz yargılanmalısınız! türkiye’nin sivil darbe yaptığı bir
seçimin hangi yasaklarından bahsediyorsunuz? talimat veren suçsuz da talimatı uygulayan mı suçlu?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 8 Haziran 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 695 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ANKARA’NIN UŞAKLARINA
DERS OLSUN
n

2. sayfada

Siyasi ve hukuk tarihimizde emsali görülmemiş dava ve hapislik!

Erdoğan’ın talimatını
uygulayan Brt müdürü
Özkurt’a 2 ay hapislik!

SOL KÖŞE
ANKARA’YA HAYIR
DİYEMEYEN HERKESE
ÖRNEK OLSUN
Yüksek Seçim Kurulu BRT Müdürü
Meryem Özkurt’u uyardı. Bu yayını
yapmak seçim yasağına girer dedi…
Özkurt dinlemedi, çünkü onun için
önemli olan YSK değil, Ankara’dan
gelen emirdi… Bu yayını yapmasa görevden de alınabilirdi. Özkurt bunu
göze alamadı ve talimatı reddetmek
yerine YSK kararını çiğnemeyi tercih
etti… Bunun bedelini ödüyor şimdi…
Keşke YSK yalnız BRT’den değil,
aynı yayını yapan diğer ekranlardan
da şikayetçi olsaydı…
Köşeci

Siz yaptınız
O ödedi
Hepiniz
SUCLUSUNUZ

TC-KKTC Su İletim hattındaki arızanın giderilmesi ile ilgili töreni seçim yasağına rağmen yayınlayan
BRT Müdürü Meryem Özkurt’a verilen hapislik cezasına başta Ersin Tatar olmak üzere tüm UBP
camiası tepki gösterdi… Özkurt ya af, ya da özel bir yasa ile kurtarılacak… Mahkeme kararına herkes
ateş püskürüyor… Yargıyı ele geçirmek isteyenler yeni bir fırsat yakaladı... İç sayfalarımızda
KIBRIS HAYALİ
BİR ADADIR

KÖYÜN
MİNARELERİ...

LİNÇ BİLE
ETTİREBİLİRLER

MAŞRAPA
TAPINMACILIK

İşgal altında

DİĞERLERİ DE
YARGILANACAK
MI?

İCAZETSİZ
yazılar...

DİBE
VURDUK!

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Canan Sümer

Stg 21 TL/ Euro 18 TL/ Dolar 17 TL ya kuru sabitleyin, ya da hiçbir ödeme beklemeyin!
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Şener Levent

Açı
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
nedir?
Askerin sesidir…
Ankara’nın borazanıdır…
O kurumun başına kim oturursa otursun bu borazanlığı yapmaya mahkumdur.
Tıpkı hükümet koltuklarında oturan
kuklalar gibi…
Hiçbir resmi kurumda Ankara’nın sözünü dinlemeyen kimse oturamaz…
Yanlışlıkla otursa da, durumu anlaşılınca kaldırırlar ve yerine başkasını oturturlar…
Bayrak Radyosu askerin yönetimindedir…
Bunun için o ekrana sıkı Ankara muhalifleri asla çıkarılmazlar…
***
BRT Müdürü Meryem Hanım’ın iki
ay hapse mahkum olduğunu duyunca
çok şaştım…
Ne oldu?
Ne var?
Ankara’ya karşı bir kusur mu işledi?
Ben bu yönde hiçbir kusurunu görmedim şimdiye kadar…
Tam da talep edildiği gibi yayın yapıyor…
Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki havuz
medyasının bir parçası…
Bu havuza ne düşerse o da onu yayınlıyor…
O halde bu hapislik ne?
Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını uygulayanlar da mı cezalandırılıyor yoksa
artık burada?
Mahkememiz eğer bunu yapabiliyorsa,alkışlamak gerekir o halde…
Ama hani?
Alkışlayan yok!
Veryansın eden çok…
Tatar’dan başlayarak kuyruğa girmiş
herkes…
Mahkemeyi topatutuyor…
Halk ve adalet duygusundan tamamen

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Taliban’ın Afganistan’da
iktidara gelme sürecinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan
ısrarla “Türkiye’nin Kabil
havaalanını işleteceğini”
söylüyordu.
20 Temmuz 2021’de
KKTC’de Bayram namazı
sonrasında konuşan Erdoğan bakın ne demişti:
“Şu anda Amerika çekilme kararını verdi
ama Kabil Havaalanı, bizim tarafımızdan
zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da
işletilmesini istediler. Biz şu anda buna
olumlu bakıyoruz ama olumlu bakarken
tabii Amerika’ya bizim bazı şartlarımız var.
Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.
Taliban; Türkiye ile bu konudaki görüşmeleri
çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye’nin onun inancıyla alakalı ters bir yanı
yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla
bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum”.
Peki ne oldu?
ABD bağlamında HİÇ bir şey.
Peki ya Taliban!
Kocaman bir HİÇ.
Taliban; Kabil ve diğer üç havaalanı işletmesini Erdoğan’ın eski düşmanı yeni

ANKARA’NIN UŞAKLARINA DERS OLSUN

yoksun olanlar bile bir numaralı hak
savunucusu kesilmiş…
Ortalık yine çirkef!
***
Suçu ne Meryem Özkurt’un?
Son cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında
Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarısına
rağmen seçim yasağını delmiş!
Nasıl delmiş?
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a su boru
hattında meydana gelen arızanın giderilmesinden sonra yapılan töreni yayınlamış…
Yüksek Seçim Kurulu “Seçim yasağına
girer bu, yayınlayamazsın” demiş…
Ama o buna aldırmayarak yine de
yayınlamış…

Bütün mesele işte bu…
Kimse işgal bölgesindeki çarkın nasıl
işlediğinin farkında değil galiba hala…
Meryem Hanım’ın elinde iki seçenek
vardı…
Yayını yapması için Ankara’dan TayyipErdoğan’ın sarayından talimat gelmişti…
Bir de YSK’nın seçim yasağı…
İkisinden birini tercih etmeliydi…
Ya Erdoğan’ın talimatını uygulayacaktı, ya da YSK’nın yayın yasağına
uyarak Erdoğan’ın talimatını çiğneyecekti…
Siz olsanız ne yaparsınız?
Erdoğan’ın talimatını çiğneyecek bir
tek yönetici yoktur toplumumuzda…

Meryem Hanım da öyle yaptı…
YSK’nın seçim yasağını çiğnemeyi
tercih etti…
Çünkü Erdoğan’ın talimatını çiğnemek
çok daha pahalıya mal olurdu ona…
BRT’deki görevine son verirlerdi mutlaka…
YSK’daki vartayı daha hafif atlatabilirdi…
***
Evdeki hesap çarşıya uymadı ancak…
Seçim yasağını çiğnediği için mahkeme affetmedi onu…
Para cezasına da değil, hapislik cezasına çarptırdı…
Mahkemeye ne yazık elleri arkadan
kelepçeli çıkarıldı…
Adi bir suçlu gibi…
Karardan sonra bütün hamaset erkanımız bülbül kesildi…
Mahkemenin kararını doğru bulmamışlar…
Şimdi Tayyip Erdoğan ve tayfası da
Meryem Hanım’ı sahiplenir ve yargıçlarımızla mahkememize söver sayarsa
hiç şaşmam…
Zaten hazmedemiyorlar mahkememizi…
İşte şimdi altın bir fırsat daha geçti
ellerine…
Bu mahkemeyi de ele geçirmek için…
Tüm bunlar acaba bir kurgu muydu
diye düşünmeden edemiyorum…
***
Bu bir seçim değildi zaten…
Bir darbeydi…
Sivil bir darbe…
Böyle bir darbede seçim yasaklarının
delinmesinin sözü mü olur?
Sanki bu yasakları delmeyen mi var?
Yoksa bir günah keçisiyle herkes aklanacağını mı sanıyor…
Hepiniz suçlusunuz…
***
Mahkeme görevini yaptı…
Ankara’nın uşaklarına ders olsun!

Sessiz ve derinden
kankisi BAE Başkanı Muhamed Bin Zayid’e
verdi.
Neden?
Çünkü 1992’de Taliban’ın kurulması ve
1996’da iktidara getirilmesi sürecinde BAE;
Pakistan ve Suudi Arabistan büyük rol oynadı.
Anlaşılan Erdoğan’ın Süleyman Soylu’ya
göre “15 Temmuz darbesinin finansörü”
ve yandaş medyanın “şerefsiz” dediği Muhammed Bin Zayid’le kanki olması işe yaramamış.
2017’de BAE ve Suudi saldırısına karşı
Türk askerini Katar’a gönderen Erdoğan’ın
“stratejik müttefiği” Temim El-Sani ise
hiçbir şey yapamadı. Oysa ABD ile Taliban’ı
“barıştıran” Temim’in ta kendisidir. Ayrıca
ABD; 2001’de Afganistan işgal operasyonunu Katar’daki üslerinden yönetmiş ama
El-Sani’nin televizyonu El-Cezire Kaide
lideri Bin Ladin’in kasetlerini yayınlıyordu.
Bundan daha “Büyük Tiyatro” olabilir
mi?
Benzer “Tiyatro” Libya’da oynanıyor.
Nisan 2020’de Türkiye’nin fiilen müdahalesi ve var olan İslamcı gruplarla işbirliğini
doruğa çıkararak Suriye’den oraya paralı
asker taşımasıyla ülkedeki durum çok karışmıştı. Libya’da şimdi iki hükümet ve iki

ordunun yanısıra Ankara’nın desteklediği
Trablus’taki ordunun yanında binlerce ılımlı-ılımsız militan var.
Türkiye’nin yanında Katar, Mısır’ın yanında BAE, Suudi Arabistan ve Fransa var.
Erdoğan’ın Muhamed Bin Zayid ile barışması işe yaramadı. Sisi ise Erdoğan’ın “barışalım” mesajlarına yanıt bile vermiyor.
Senaryo yazarı ABD şimdilik sessiz
çünkü onun derdi Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu Libya’daki petrol ve doğal gaz. Gaz,
Erdoğan’ın yeni kankisi İsrail’in de derdi.
Nasıl mı?
Dünyanın tanıdığı Kıbrıslı Rumlar Doğu
Akdeniz’de münhasır ekonomik alan sınırlarını çizerken İsrail, bir çok iç sorunla
uğraşan Lübnan’ın egemenlik bölgesine
tecavüz ederek kendisine katmıştı.
İsrail bu tartışmalı bölgede gaz arama
ve çıkarma faaliyetlerine başlatacağını
açıkladı.
Bunun için de Yunanistan’dan bir sondaj
gemisi kiraladı ve gemi bölgeye geldi.
Durum çok gergin ve tehlikeli.
İsrail; bu davranışıyla Hizbullah’ı provoke etmeye çalışıyor çünkü Hizbullah
lideri Nasrullah “Lübnan hükümeti ve ordusu emir versin biz İsrail’in bu davranışını
engelleriz” demişti.
İsrail geri adım atmaz ve gemi sondaja

başlarsa bölgede her an bir savaş çıkar.
Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgede
her yerin karışık olduğu bir dönemde
böyle bir savaş elbette Erdoğan’ın işine
gelir.
Erdoğan’ın İsrail’le yeniden “müttefik
olma” çabası bakalım ne kadar işe yarayacak?
Bakalım senaryo yazarı ABD kime ne
kadar izin verecek?
Afganistan’da ve son Suriye operasyonuna Ankara’ya izin vermeyen ABD bakalım Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal
gaz kuyularının alev almasına izin verecek
mi!
Ukrayna’da Rusya’ya karşı kapsamlı ve
çok tehlikeli oyunlarını sürdürün ABD,
Avrupa ülkelerini perişan ettikten sonra
hepsini kendisine bağlamanın çabası içinde.
Oyunun farkında olan Putin ülke ekonomisini sağlama aldıktan sonra askersel
amaçlarını tümüyle gerçekleştirmeden durmayacak ve ne gerekirse yapacaktır. Türkiye
tüm gelişmelerin merkezinde ve Erdoğan’ın
tek bir derdi var:
Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak.
Türkiye perişan, bölge gergin ve dünya
diken üstüne ama kimin umurunda!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KIBRIS HAYALİ BİR
ADADIR

Nereye gidersem gideyim, bu ada,
Kavafis’in arkasından giden şehir gibi,
arkamdan mı gelecek? Bir yere gitmeye niyetim olmadığından bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Sorup duruyorum kendi kendime; arkamdan
gelecek bir şehir var mı Kıbrıs’ta, bir
köy, bir kasaba? Yok!
Bir tek Fikret Demirağ’ın söylediği
gibi, gidersem peşimi bırakmayacak yasemin kokusu kaldı. Bu ülkeyi korku salarak terbiye etmeye,
korku salarak itirazı öldürmeye teşebbüs edenlerin
gücünün yetmeyeceği bir
tek şey varsa, o da kokuları öldürmektir…
Hangi şehrine hangi köyüne kasabasına gidersem, “Kıbrıs bir ada mıdır”
sorusuna başka sorular ulanıyor: Lefkoşa bir şehir midir? Mağusa bir sahil
kasabası mıdır?
Her yer hızla değişiyor, değişirken
çirkinleşiyor. Kıbrıs, değişerek ölüyor.
Kıbrıs’ı değiştirerek ve dönüştürerek
öldürüyorlar. Değişerek ölüyor, değiştirilerek öldürülüyor Girne, Mağusa,
çirkinleşerek ölüyor Lefkoşa’nın Türk
yarısı da…
Bu cinayetleri haber bile yapmıyor
senelerdir toplumun tepesinde psikolojik harp aygıtı gibi duran Bayrak
Televizyonu…
Adeta estetik olmayan bir müdahaleden geçer gibi değişiyor Kıbrıs, sesleriyle yüzleriyle sokaklarıyla bir çirkinlik abidesine dönüşüyor her köy
her kasaba.
Kıbrıs bir ada değil derken, Kıbrıs’ın
kuzeyini kastediyor oluşum anlamsızlığın tuzu biberi, çelişkinin de
zirvesi oluyor bir yandan da... Güneyde
benim gibi Kıbrıs’ın bir ada olmadığını
düşünenlere hiç rastlamadım bugüne
kadar. Güneyde başka dertler sıkıntılar
var ama kuzeyi de gözden çıkarmış
gibi bir rehavet var aynı zamanda…
Bildiğim bir şey varsa, o da Kıbrıs’ın
artık KKTC’de oturmadığı ama kayıp
olduğu halde aranmadığıdır.
“Ankara’nın nesini seviyorsunuz?”
sorusuna “İstanbul’a dönüşlerini” cevabını veren Yahya Kemal’den esinlenerek İstanbul’da olduğum yıllarda
İstanbul’un nesini sevdiğimi soranlara
ütopyaların kalbi kırılmasın diye “Kıbrıs’a dönüşlerini” derdim. Oysa Kıbrıs’a dönüşleri dışında sevdiğim o kadar çok şey vardı ki İstanbul’da…
Döndüğüm yerin Kıbrıs olmadığını,
Kıbrıs’ın hayali bir adadan ibaret olduğunu anlayalı çok oldu…
Kıbrıs’ın nesini sevdiğimi sormayın
bana, verecek cevabım yok. “İstanbul’a
gidişlerini” desem, artık çok geç. Erguvanların şairi Hilmi Yavuz’un “İstanbul mu? O nerede?” başlıklı yazısından üzülerek anlıyorum ki, artık
bir İstanbul da yok:
“İstanbul’un değişen değil, kör
kazmayla değiştirilen yapısı da, İstanbul’u İstanbul olmaktan çıkarıp
bir ‘ucube’ye dönüştürdü. Burası
başka bir şehir sanki,- İstanbul
değil! Peki var mıydı İstanbul? Yılmaz Gruda’nın bir şiirinden bir bölüm hatırlıyorum: ‘İstanbul mu, diyor/ Yoktu ki olsun!’”
İstanbul’a kör kazmayı vuran zihniyet Kıbrıs’ın kuzeyini de Kıbrıs olmaktan çıkarıp bir ucubeye dönüştürdü.
Sormayın bana Kıbrıs’ın nesini sevdiğimi, Kıbrıs yok ki!..

BRTK Müdürü Özkurt’a 2 ay hapislik
Özkurt: Ülkede bu kadar hırsız,
dolandırıcı ve hak etmediği şekilde
makamında oturarak, haksız
kazanç sağlayan insanlar ve
bürokratlar varken, onlarla ilgili
hiçbir şaibe yokken bana verilen
bu cezayı ve yapılan uygulamaları
hazmedemiyorum.
HK
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, 2020
Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde Türkiye-KKTC su iletim hattındaki onarım
çalışmasının ardından suyun yeniden baraja
akması törenini seçim yasaklarına rağmen
canlı yayınlaması ve YSK’nın “yayını
kes” talimatına uymadığı gerekçesiyle
mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, Meryem Özkurt hakkında 2
ay 20 gün tutukluk kararı aldı.
Cezasının belli olmasının ardından cezaevine gönderilen Özkurt, herhangi bir
değişiklik olmaması durumunda 2 ay cezaevinde yatacak.
Meryem Özkurt cezasının açıklanmasının
ardından BRT’ye yaptığı açıklamada, kendisinin kamu hizmeti yayıncılığı yaptığını
vurguladı.
Özkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“O günkü yayında KKTC siyasetçileri
konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece
Türkiyeli siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li
siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma
yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç,

Canan Sümer

DİĞERLERİ DE
YARGILANACAK MI?

tüm özel kanallar ve web tv’ler de bu
yayını verdi.
Ben bugün hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime
inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan
insanlar ve bürokratlar varken, onlarla
ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu
cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.
Ülkem için yaptığım bu yayından sonra
siyasilerin de bana verilen bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla
beklemekteyim.”
Özkurt ise yaptığının bir kamu yayıncılığı
olduğunu ve gelen görüntünün Türkiye
Cumhurbaşkanlığı üzerinden geldiğini
ifade ederek, kamu yayıncılığı noktasında
hatalı bir şey yapmadığını ifade etti.

BRTK Müdürü Özkurt’un avukatı Hansel açıklama yaptı:

Verilen ceza kabul edilemez
BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un avukatı Feyzi Hansel’den açıklama geldi.
Hansel, emsali bulunmayan dava olarak
nitelendirdiği davada verilen cezanın,
kabul edilemez derecede fahiş ve yüksek
olduğuna işaret etti, “Kuşkusuz, yarın bu
ceza aleyhinde bir istinaf dosyalamak durumunda kalacağız” vurgusu yaptı.
BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un avukatı Feyzi Hansel’in açıklaması şöyle:
“Emsali Bulunmayan Dava:
2020 yılında, Türkiye’den gelen içme
suyu boru hattının arızalanması sonucu,
ülkede nasıl bir kuraklık ve susuzluk yaşandığı hala unutamayacağımız en derin
sıkıntılardan birisidir.
Su hatlarındaki arızanın tamir edilmesi
ve ülkenin yeniden su ile buluşması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından bir tören organize
edilmiş ve bu törenin yayınlanması için
tüm medya kuruluşlarına bir link gönderilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu, Geçitköy Barajının açılış töreninin yapılmaması hususunda ve yayınlanmaması hususunda yasaklama kararı açıklamıştı.
Ne var ki tören gerçekleşmiş ve BRT
de, yasal vazifesi gereği bu töreni, diğer
özel haber kuruluşları ve televizyonlarla
birlikte yayınlamıştı.
Yaşanan bu süreç içerisinde, Geçitköy
Barajı açılış törenini yayınladığı için bir
tek BRT aleyhine bir ceza davası açıldı.
Açılan ceza davası ise, bu gün BRTK
Müdürü, Müvekkilim Meryem Özkurt
aleyhine verilen 2 aylık hapis cezası ile
sonuçlandı.
SİM TV dışında, tören programını yayınlayan diğer kuruluşlarla ilgili herhangi
bir soruşturma ise yapılmadığı anlaşılmaktadır. Verilen hapis cezasının, böylesi
bir meselede bir ilk olduğu ve emsali bulunmadığı kanaatimi paylaşmak zorundayım.
Şikayetçi YSK, Yargılayan Mahkeme,
İstinaf Merci Yüksek Mahkeme:
Meryem Hanım, benim de mütalaam
neticesinde teknik olarak suç oluştuğu
için, aleyhine getirilen ithamları kabul et-

Alaşya’dan notlar

miştir. Teknik olarak, oluşmuş olan suçtan
haliyle mahkum olmuştur.
Mahkeme, ceza konusunda hiç beklemediğimiz, öngöremediğimiz ve emsali
de bulunmayan bir ceza takdiri kullanmış
ve BRTK Müdürü sıfatıyla suçu işleyen
Müvekkilimi iki ay hapse mahkum etmiştir.
Verilen ceza, bizim açımızdan kabul
edilemez derecede fahiş ve yüksektir. Kuşkusuz, yarın bu ceza aleyhinde bir istinaf
dosyalamak durumunda kalacağız.
Uzun yıllar, Türkiye’de de ülkemizde
de kamu yayıncılığı hizmeti vermiş ve
parlak bir kariyere sahip olan Müvekkilim,
BRT Yasası’nın kendisine verdiği görevlere
olan inancıyla ve iyi niyetle böylesi bir
suçu işlemiş ve eyleminin suç olduğunu
sonradan farkederek, mahkemeye de yardımcı olmaya çalışmıştır.
Bu safhada en büyük temenni ve beklentimiz, aynı suçları işleyen başka yayın
kuruluşlarının da olduğu bir ortamda, sadece Müvekkilim aleyhine yürütülen yargı
süreci neticesinde verilen ceza aleyhine
dosyalayacağımız istinafa, Yüksek Mahkeme’nin süratli biçimde bir gün verip
adli tatil başlamadan meseleyi neticelendirmesidir.”
Meryem Hanım’ın avukatı olarak değil
ama, şahsi olarak, bir hukukçu olarak gözüme çarpan bir diğer husususu da bir
kez daha vurgulamak ve tenkit etmek isterim:
“Müvekkilimin hapis cezasına çarptırılmasına imkan veren süreç Yüksek Seçim
Kurulu’nun şikayeti ile başlamıştı. Yüksek
Seçim Kurulu, Yüksek Mahkeme’nin beş
üyesinden oluşuyor. Müvekkilimi yargılayan merci olan mahkeme ise, yargısal
denetim bakımından Yüksek Mahkeme’ye
bağlı bir mercidir. Şimdi ise, ceza kararının
istinafına bakacak olan Yargıtay Mahkemesi
ise Yüksek Mahkeme’nin üç üyesinden
oluşmaktadır. Bu noktada, şikayet eden
de, yargılayan da, kararı denetleyecek
olan da sanki aynı yermiş gibi bir görüntü
bulunmaktadır. Her ne kadar, mahkemelerimize de yargımızı da güvenimiz sonsuz
olsa da, şekil olarak bu görüntü çok rahatsız
edicidir.”

Bir bir gidiyor tanıdığım güzel insanlar…
Değirmenlik ilkokulunda yıllarca birlikte
çalışmıştık Osman Bektaş’la…
Gazetede gördüm ölüm ilanını…
Okul müdürümüzdü…
İçtenliği, çalışkanlığı ve insanlığıyla
tam bir Kıbrıslıydı…
Toprakla haşır neşir olmayı severdi..
Köylü olmakla da övünürdü hep…
Ve çok iyi bir de avcıydı aynı zamanda…
Okulda çalışan tüm öğretmenler Lefkoşa’dan gelip gidiyorduk…
Öğleden sonra okul olduğu zamanlarda
mutlaka yemeğe davet ederdi bizi…
Eşi Nafia Hanım’ın yaptığı yemeklerin
leziz tadını unutamadım halâ…
Besledikleri tavuklardan yaptığı patates
kebapları ile Osman Bey’in avladığı tavşanlarla yapılan lalangı, yahni yemeği ve
misafirperverliklerini hep hatırlarım…
Ama en çok da bize verdiği nasihatleri…
-Gençsiniz, daha çok yıllarınız var bu
meslekte diye söze başlardı hep böyle
durumlarda…
-Bakın ben de çok inatçıyım ama iyi
bir şey değil, hatalıysak bunu kabul etmemiz lazım, derdi…
Bir de hiç unutmadığım bir nasihati de
şuydu:
“Kim olursa olsun ister müdür isterse
bakan birisi sizden yanlış olduğuna
inandığınız bir şey yapmanızı isterse
yapmayacaksınız…
Sizi çok zorlarsa bu emri yazılı olarak
isteyeceksiniz ondan…
Yoksa bir gün suçlanan, cezalandırılan siz olursunuz”…
BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un
iki ay hapis cezası aldığı haberini okuyunca
Osman Bey’in bu söyledikleri geldi aklıma…
Adi bir suçlu gibi elleri ters kelepçelenerek götürüldü mahkemeye…
Suçu neymiş Meryem Hanım’ın?
Avukatı Feyzi Hansel şöyle diyor:
“Su hatlarındaki arızanın tamir edilmesi ve ülkenin yeniden su ile buluşması
nedeniyle, TC Cumhurbaşkanlığı tarafından bir tören organize edilmiş ve
bu törenin yayınlanması için tüm medya
kuruluşlarına bir link gönderilmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu, Geçitköy Barajının açılış töreninin yapılmaması
hususunda ve yayınlanmaması hususunda yasaklama kararı açıklamıştı.
Ne var ki tören gerçekleşmiş ve BRT
de, yasal vazifesi gereği bu töreni, diğer
özel haber kuruluşları ve televizyonlarla
birlikte yayınlamıştı.”
Ortada bir suç var mı?
Evet var…
Ama burda esas suçlu kim?
Orası biraz karışık işte…
Başbakanlığa bağlı bir kurumun başında
yukardan aldığı emirleri uygulamakla
mükellef bir müdür…
Hem de en yukardan geliyor emir…
TC Cumhurbaşkanlığı’ndan…
Şimdi sorarım size…
Bunu yayınlamamak gibi bir seçeneği
var mıydı Meryem Hanım’ın…
Ama keşke bu programı yayınlaması
talimatını gösteren yazılı bir belge talep
etseymiş…
Siyasilerin oyununa gelmeseymiş…
***
Tam da seçim arifesinde böyle bir tören
düzenleyip seçim yasaklarını hiçe sayan
Erdoğan ve tayfası da yargılanacak mı?
Ve onlarla boy gösteren yerli işbirlikçiler?
Ha unutmadan, seçim yasakları döneminde ulusa sesleniş konuşması yapan iş
adamımız Asil Nadir var bir de…
Onu da yargılayacak mısınız?
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Bu memleket Bizim platformu diye diye
geldik toplumsal Varoluş platformuna
Varolmak lâzımsa teslim olmak niye?
hiç direnmeden işgalcinin namlusuna!
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

KÖYÜN MİNARELERİ...

Maliye Bakanı Atun...
Dini bütün birisi!
Hacce dahi gitti ve "Hacı" oldu...
Tayyip ve AKP'nin prensi...
Onu kadro dışı bırakan Sucuoğlu iki kez
koltuktan götürüldü ve sonunda da yetkileri
alınarak başkasına veridli...
Kimbilir 2023'ten sonra Tayyip iktidardaysa
mutlaka başbakan ve cumhurbaşkanı da olacak KKTC'nin...
2023'te elinde kalan tek koz olan Kıbrıs'ı
ilhak ederse "vali" bile olur...
Osmanlı döneminde Klavyalı Kör Baki
de vali yapılmamış mıydı?
Atun'la başladım ama konum ilhak!
İngiltere, Maraş'taki açılımlar karşısında
sessiz kalmayı sürdürüyor ve gerekçe olarak
da eğer bir ses çıkarılırsa yani Tayyip'e dur
denilirse Rusya'nın Ukrayna'daki konumu
nedeniyle benzerliklerden dolayı Tayyip'e
destek vermesinden endişe edildiğini söyledi...
2023 seçimlerine yaklaşıldıkça Tayyip ve
ekibinin anketlere yansıyan durumu çok
kötü Tayyip açısından...
Yani doğru dürüst bir seçim yapılacak
olursa Tayyip'in kaybetme olasılığı çok yüksek...
Hep söyledik, yazdık... Tayyip 20 yıllık
diktatörlüğünü bir anda başlkalarına devretmez...
Elinden gelken her şeyi yapacak...
İç karışıklık, komşularla savaş gibi...
Yunanistan'la dalaşıyor ancak Amerika
Yunansitan'ın hamişsi konumu7nda...
Korkup bir adım ileri gitmişse iki adım
geri atıyor...
Suriye'ye 30 kilometrelik alana tekrar
girip kontrol altına alacağını, çünkü Türkiye'ye
tehdit oluşturulduğunu söyleyip duruyor...
Bunu Rusya ile Amerika nasıl karşılar
bilmem...
Çünkü Suriye'de petrolü ABD aldı, Suriye'nin kontrolünü de Rusya...
Elinde kalan koz burası...
Yani KKTC...
Kıbrıslıtürkler açısından varolan durumdan
daha iyi olacak olan fedrasyon, Gğüven
Yaratıcı Önlemler önerilerini reddediyor ve
buradakilere de reddettiriyor...
Anlaşılan 2023 seçimleri için burasını
kullanacak son koz olarak..
Suriye'ye giremezse, Yunanistan'la bir
savaş olasılığı ortadan kaldırılırsa tek kozu
burasıdır.
Burayı ilhak edebilir...
"Diken" gazetesi yazarı Dağhan Irak köle
yazısında bu konuya değindi...
Bugün muhalif olanların da Tayyip'in
burayı işgal etmesi durumunda ve de Ecevit'e
bir selam çakması halinde onların da susacaklarını iddia etti...
Dağhan Irak yazısını şöyle bitirdi:
" Erdoğan’ın 2023 seçimlerindeki şansı;
gündemi kendisinin belirlemesine, 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."

KALAY-KALAYCI

TATAR KENDİNİ TAYYİP
İLÂN ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ersin Tatar, Tufan Erhürman’a “Bak Erhürman” diyor, “Seni uyardım anlamadın”
diyor. Eee… Uyardın, anlamadı, napacan Tatar? Tayyip’in muhaliflerine yaptığını
mı yapacan? Erhürman’ı hapse mi tıkacan? Erhürman ise “Sarayda oturan kişi
haddini bilsin! Bilemiyorsa istifa etsin” diyor. İngiliz Kraliçesini koruyan ilkel
yasalardan yola çıkarak Tatar’ın kendisini 15. Lui gibi kral ilân etmeye çalıştığını
söylüyor. O kadar geriye gitmeye gerek yok, Tatar kendisini 15. Lui değil, Tayyip
ilân etmeye çalışıyor…

Tacan Reynar:

Emir veren de yargılanmalı
BRTK Müdürü'nün ceza alması
hakkında Mahkeme gerekli tetkiki
elbette ki yapmıştır. Suç varsa cezalandırılmalıdır. Şimdi bunun ardından
elbette ki başka soru işaretleri çıkıyor
karşımıza:
- Bu yayını sadece o gün BRT mi
yapmıştır? Bu yayını kendi kanallarında yayınlayan diğer TV kanalları
ve internet siteleri sahipleri hakkında
bir tahkikat yapıldı mı ve onlar hakkında da bu süreç işleyecek mi?
- Bu yayında boy gösteren siyasiler
cezasız mı kalacak? Yoksa yargılama
prosedürünün gücü sadece BRTK
müdürüne mi geçiyor? Savcılık diğerleri hakkında da işlem yapacak
mı? YSK başka kimler ve hangi kurumlar için şikayetçi oldu veya oldu
mu?
Mahkeme kararları hakkında yorum
yaparken amacımız 'kısas' veya 'asılacak kişi' aramak yerine, maksadımızın ne olacağı.
Maksadımız üzüm mü yemek yoksa
bağcıyı mı dövmek?

Mehmet Levent

LİNÇ BİLE
ETTİREBİLİRLER

Cezasızlık en fazla siyasilere yarıyor
bu ada yarısında.
Suç oluşturan emri yerine getiren
de, o suçu işlemesi için kamu görevlisine emir veren de yargılanmalıdır.
Çünkü suç oluşturan eylemlerle lehine propaganda yapılanlar, Kıbrıslıların iradesine rağmen o koltuklarda
halen oturuyorlar.

Tatar: Yetkili merciler gereken adımları atacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a
seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi
üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Mahkeme
kararını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kamuoyu
vicdanını derinde yaralayarak infial
uyandırdığını gözlemlediğim bu
konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin gereken adımları ivedilikle atacağına
inanmaktayım” dedi.

Ataoğlu: Toplum vicdanında kabul görmedi
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri
Ataoğlu, Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem
Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği
gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Ataoğlu, “Özkurt'un seçim yasağını
ihlal etme gerekçesi ile almış olduğu
mahkumiyet kararının, Kıbrıs Türk
yargısına olan inanç ve saygımla
birlikte, toplum vicdanında kabul
görmediğini üzülerek görüyorum”
dedi. “Söz konusu kararın istinafa
gideceği bizlere gelen bilgiler arasındadır” diye konuştu.

Sucuoğlu: UBP olarak süreci yakından izliyoruz
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel
Başkanı Faiz Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay
hapis cezası verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Sucuoğlu, “BRTK Müdürü Değerli
Meryem Çavuşoğlu Özkurt ile ilgili
alınan karar karşısında duyduğum
üzüntüyü paylaşmak istiyorum...”
dedi.

Sessizliğin Sesi

Adı "TC-KKTC 2022 İktisadi ve Mali
İşbirliği Protokolu"
Sözde öyle.
Ama özde bambaşka bir anlamı var!
Madde madde irdelendiğinde açıkça
görülür ki...
Bu protokol Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye
ilhakı protokoludur!
Bu gerçeği anlamamak için hiçbir neden yok.
Zaten TC-KKTC ilişkilerine baktığımızda adı konmamış bir ilhakın gerçekleşmiş olduğunu görürüz.
Özellikle son yıllarda Tayyıp-AKP
iktidarının Kıbrıs'ta attığı bütün adımlar,
ilhak hedefine hızla yaklaşıldığını ve
bugüne kadar adı konmamış ve bundan
sonra da konmayacak olan ilhakta sona
gelindiğini gösteriyor!
Bu son protokol,Tayyıp-AKP iktidarının, KIbrısalıtürk toplumunun tabutuna
buradaki işbirlikçi ve yalaka kuklaların
elbirliğiyle, son çiviyi çakma protokoludur.
İster ilhak deyin...
İster yokoluş...
Hiç farketmez.
İlhak demek...
Toplumsal yokoluş demektir!
Tayyıp diktatörlüğü bu hedefe giden
yolun zemin taşlarını döşemekte sona
geldi KKTC'ye dayattığı bu protokolla!
Buna karşı çıkan Kıbrıslıtürk ilerici
yurtseverlere, Tayyıp'ın yardımcısı Fuat
Oktay tarafından "Şehit kanlarına ihanet
eden hainler" damgası vuruldu!
Protokolu eleştirenler, gaflet, dalalet
ve hıyanet içindeymişler!
***
Hakaret, küfür ve aşağılamanın bini
bir para!
Sizi yoğa yazanlara...
48 yıldır işgal altında tuttukları yurdunuz gibi, yıllardır siyasi iradenizi de
işgal edenlere...
Sizi kendi yurdunuzda azınlık durumuna düşürüp asimile edenlere...
Temel hak ve özgürlüklerinize durmadan tecavüz edip sizi prangalı kölelere dönüştürenlere...
Sizi yıllardır üretimden koparıp kendilerine mahkûm eden ve size bir verip
bin alanlara sizin tek bir şey söylemeye,
onları eleştirmeye hakkınız yok!
Onlar bütün bunları kendilerine hak
görür ama size görmezler!
Siz işgal ve ilhak sözcüklerini bile
ağzınıza alamazsınız!
Alırsanız...
Şehit kanlarına ihanet eden gafiller,
hainler olursunuz!
Buradaki İslamofaşist güruhlarına sizi
linç bile ettirebilirler!
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Onuncu köy
MÜDÜRLER

İKİ DEVLET, İKİ
MAHKUMİYET

Ufuk Çağa
Önce Kıb-Tek Müdürü, bugün de BRT
Müdürü yargı önüne çıkarak suçlu bulundu.
Darısı saklanan, gizlenen, sümenaltı edilen
ve çoğunluğunda daha büyük ve yüce kişilerin
isimlerinin yer aldığı dosyaların da mahkemeye
taşınmasıdır. Umarım atanmışlara bu örnekler
ders olmuştur. Hade bir gayret, belki gayrı
yasal işler yaparak yanına kar kaldığını düşünenleri de buralarda görebiliriz.

Mahmut Anayasa•
Bir Hatırlatma:
Banana Cumhuriyeti (5 yıl)
Korsan KKTC (5 yıl)
Tatar’dan hoşlanmıyorum (5 yıl)
Nuri Alço’dan soğukluk hissediyorum (5 yıl)
Böyle rezil hükümet mi olur? (5
yıl)
Çıkarılmak istenen yasa özetle
budur…
25 yıl yatıp, çıkacağız…
*
“Rum’a yama olmayacağız” dediniz, Kıbrıslı Türkleri Rum’a hizmetçi
ettiniz…
Düzgün meslek sahibi, eğitimli yüzlerce
insanımız,
mühendis,
uluslararası ilişkiler mezunu, öğretmen,
iletişimci ve mimar, Güney’de tuvalet
temizliyor, yatak onarıyor, çöpleri
boşaltıyor…
Çalışmak ayıp değil ama insanın
gücüne gidiyor…
*
Dün: Kıb-Tek Müdürü cezaevine
Bugün: BRT Müdürü cezaevine
Eşit Devletin fantastik bürokratları…
*
Zorlu Reyizin Meclisteki kürsüsüne
de çakarlı “Ampül” takılacak mı…
???
Peki mezarlığa gittiğinde durum ne
olacak…???
Camiye çakarlı lamba takmak caiz
mi…???

40.000 KONUT FAZLASI

Merter Refikoğlu
Kontrolsüz bir şekilde, bulduğunuz her köşeye inşaat yaparken sizleri uyardığımızda.
“Biz sattık, dünya konut piyasalarına girdik
hepsini sattık size ne” derdiniz. Birkaç da
gazete ve gazeteci satın alıp bunları söylettiniz.
Şimdi de “40.000 konut fazlası var o nedenle
bu yasayı geçireceğiz” diyorsunuz. Öncelikle
6 aylığına çıkaracağınız bu yasa ile bu boş
konutları satamayacaksınız. Üzerinde yüzlerce
yabancının koçanına sahip olan bazı avukatların
üzerindeki konutları aklayacaksınız. Dün bazı
yasalarla ilgili olay çıkaran ve takdir toplayan
muhalefet, bu yasa ile ilgili sessiz kaldınız.
Sakın 3-5 sene sonra bu yasayı UBP geçirdi
bizim suçumuz yok demeyin. Nasıldı o laf
“adalet mülkün temelidir” yoksa “mülk adaletin
temelidir”??!!

EMİR, EMİR ALANI KESER

Pınar Barut
Meryem Özkurt ve Gürcan Erdoğan'ın durumu birilerine örnek olsun;
Günlerdir Kıb-tek YK üyelerine ve kararlara
imza atacak herkese sesleniyoruz;
Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, o
yasa dışı işlerin hesabı sorulacak. Bugün attığınız imzalar, üzerinden seneler geçse de peşinizi bırakmayacak!
Siz yargılanırken, size o emirleri verenler
ise arkanızda durmayacak.
Birilerinin çıkarlarına hizmet etmek için
kendinizi yakmayın!
Toplumunuza ihanet etmeyin!

İŞGALCİNİN İYİSİ-KÖTÜSÜ
YOK

Mehmet Salih
AKP, UBP'yi tertiplemek için çok emek
harcamış olmalı…
Başka türlü bu kadar VORDO'yu mecliste
bir araya getirmesi mümkün olmazdı…
***
Suda oksijen bitmeden,
Balıklar bile, kafasını sudan çıkarmazmış..
Oksijeni bırak, deniz bitti,
Hala işgalcisinin, iyilerini ayıklayıp güzel
günler vaad edenlere inanan ne yazık ki aptal
çok…

NEREŞTESİNİZ!

FAŞİSTİN YARGIYLA KAVGASI
Tacan Reynar
Arıklı’nın dediği softa şaşırtması.
Elbette yargıda kamu vicdanı adına görev
alacak yargıç ve savcıların seçilmesi, atanmaları, nakilleri şeffaflaşmalı.
Çünkü Yüksek Adliye Kurulu kararları
gizlidir ve denetime kapalıdır. Bu da keyfiyeti
beraberinde getiriyor. Bunun için şeffaflaşma
şart. ANCAK, Arıklı’nın niyeti aslında bu
değil.
Herkes niyetin ne olduğunu da çok iyi
biliyor.
Geçmişte saldırganları cezalandıran mahkemeye karşı nasıl saldırdılarsa, bugün
doğru karar veren mahkemeye yine saldırıyorlar.
Çünkü niyet toplum çıkarı değil.
O yüzden şaşırsan şaşırsan

softa şaşırtması ustası Arıklı’ya şaşırırsın.
Tekerleme gibi siyaset.
*
ETEKLER ATEŞ ALDI
Bir söylesen Mahkeme kararı üstünde
başka hangi merciiler var?
Biz de öğrensek.
Anayasa’yı okudun mu seçilirken?
Kamuoyu vicdanı müdahale ile SEN seçilirken yaralandı.
İnfial hâlâ orada! Bekliyor!
“Mahkeme kararını büyük bir üzüntü ile
öğrenmiş bulunmaktayım. Kamuoyu vicdanını derinde yaralayarak infial uyandırdığını gözlemlediğim bu konuda, kamu vicdanının rahatlatılması için yetkili mercilerin
gereken adımları ivedilikle atacağına inanmaktayım”.

BASUR İLACI DA YOK

Kani Kanol
Dün arkadaşım sigorta ilaç listesindeki Hemeroid-Basur Fitilini eczanelerde bulamadı.
Epeydir da yokmuş.
Eşit egemen KKTC yetkilileri bir zahmet
Reis ve yardımcısına Basur Fitili tedariki konusuna da öncelik vermelerini rica edebilir
mi acaba?

ANKARA YOKMUŞ GİBİ

Derman Saraçoğlu
Eninde sonunda muhalefet,
Ankara'dakileri bir yerlere koymak...
UBP'nin, Ersin'in arkasına önüne, münasip
bir yere oturtmak zorunda kalacaktır Lefkoşa'da.
Daha fazla YOKLARMIŞ muamelesi yapamayacak.
Eğer Kıbrıs Türk Toplumu için siyaset yapacaklarsa tabii ki!

OLMAYACAK DUAYA AMEN!
Harper Orhon
DAHA ÖNCE DE YAZDIM...
Siyasilere olan güven her geçen gün
azalmaktadır. Bu güvenin tekrar oluşması
için siyasilerin radikal ve halktan yana
adım atmaları gerekmektedir.
Bu amaçla öncelikle tüm halkı ilgilendiren
Hayat Pahalılığı ödeneğinin oran olarak
kaldırılması gerekir. Demek istediğim
10.000 TL alan kişi % 40’dan 4 bin TL
hayat pahalılığı alırken 20.000 TL alanın
8 bin TL Hayat Pahalılığı alması ve düşük
ücretli kişilerinde 2 bin TL alması hiç de
adil değildir.
Bu amaçla çalışılmış yıllar artıkça barem
karşılığı çekilen maaşın artmasına bir diyeceğim yoktur veya baremlerin arasında

fark olması da sorun değildir.
Hayat pahalılığı herkes için geçerli olduğundan dolayı artacaksa herkese adil
artması gerekir. Yüksek maaşlı da düşük
maaşlıda marketten bakkaldan kasaptan
aldıklarını aynı fiyattan alıyor. Bu nedenle
hayat pahalılığı hesaplanarak en düşük ücretliye de en yüksek ücretliye de aynı verilmesi gerekir.
İkinci olarak da üçlü kararnamelerin bir
an önce kısıtlanarak sadece müsteşar ve
özel kalem müdürlüğü ile sınırlandırılması
atanacak müdürlerden siyasi değil işe uygunluğun ve tecrübenin kıstas alınması gerekir.
Atamalar siyasi değil kamudan yapılacak
bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Ahmet Baltacı
KKTC’yi ilelebet yaşatma derneği
nereşde?
Bayrağı ışıklandırna derneği
nereşde?
TMT derneği nereşde?
Bir garış toprak vermeyik derneği
nereşde?
Emekli Mücahitler derneği nereşde?
R.R.Denktaş duygu ve düşüncelerini
yaşatma derneği nereşde?
Sayın başgan nereşdesin?
Eşit ve Egemen devletimiz başga
bir devletin ili gibi iç hatlarına
bağlanıyor…
Gün bugün gün birlik beraberlik
günü…
Gün meydanlara enme günüdür…

TAŞIMA NÜFUSUN
ESİRİ OLMAK

Mustafa Billur
Geçenlerde Bu memleket kimin,
pardon, bizim platformu sözcüsü "bizim TC halkı ve devleti ile sorunumuz
yoktur" demişti ya?!
Biz de onu eleştirmiştik ya?!
Sonra Söylem değiştirip, devleti
atıp "bizim TC halklarıyla sorunumuz
yoktur" demeye başladılar ya?!
İşte bu söylem yeni değildir. Ulusal
sol, en el üzerinde tuttukları liderlerinin
dönemi de dahil olmak üzere, bu
söylemi tasvip etmektedir.
Tarih: 8 Haziran 1989
Ne diyor CTP MYK ve başkanları
Özker Özgür?
"Biz Türkiye'ye ve halkına değil,
bu müdahalelere karşı çıkıyoruz"
BRE EFENDİLER!
O gün doğan bugün 33 yaşında.
Hâlâ ağız değişmemenizin nedeni
nedir???
Ben biliyorum nedenini...
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Nazım Çavuşoğlu:

Kamu yararına yapılmış bir yayındı
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem
Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği
gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama yaparak
verilen cezanın ağır bir karar olduğunu dile getirdi, gerçekleştirilen
yayın ile kamunun haber alma hakkının yerine getirildiğini belirtti.
Türkiye-KKTC su iletim hattında
yaşanan arızanın gündemi günlerce
meşgul ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, hattın onarılmasının ardından
suyun yeniden baraja aktarılmasının
önemli bir olay olduğunu, düzen-

lenen töreni yayınlayan BRT’nin
de kamu görevini yerine getirdiğini
ve yapılan yayının seçimle ilgili
olmadığını söyledi.
Yargının bağımsızlığına ve verdikleri kararlara her zaman saygı
duyduklarını ancak verilen kararla
kamu görevinin engellenmemesi
gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu,
“Meslek bilinci ve sorumluluğuyla
hareket ederek, kamu görevini yerine getiren Meryem Özkurt’a verilen ceza vicdanları rahatsız etmiştir.
Temennim en kısa sürede vicdanların rahatlatılmasıdır.” dedi.

İNŞAAT MAFYASINA ÖZEL YASA

Dursun Oğuz:

Yargının kararına göre biz de suçluyuz
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dursun Oğuz, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un 2 ay hapis ceza alması
sonrası Kıbrıs Postası’na konuştu. O
dönemde de bakanlık koltuğunda
oturan Oğuz, Özkurt’un hapis cezasına
çarptırılmasına çok üzüldüğünü belirtti.
“YENİ AÇILIŞ
OLMAYACAĞINI SÖYLEDİK”
KKTC’nin su projesindeki tamirin
ne zaman biteceğine dair her gün
merak ettiğini söyleyen Oğuz, yapılan
yayının seçim yasaklarıyla ilgili bir
durum olmadığı görüşünü paylaştı.
Tamirle ilgili kamuoyu ve halkı
bilgilendirdiklerini ifade eden Oğuz,

“YSK Başkanı’na açılış olmayacağını,
suyun yeniden akışının sağlanacağını
söyledik.” dedi.
“YARGININ KARARINA
GÖRE BİZ DE SUÇLUYUZ”
Kendinde de suç olduğunu, bakan
olarak sorumlu olduğunun altını çizen
Oğuz, "Yargının kararına göre biz
de suçluyuz. Gereken yapılsın.” dedi.
Yaşananların hangi yönden siyasi
propaganda olarak değerlendirildiğini
bilemediğini belirten Oğuz, “Kontrol
amaçlı oradaydık, gerçekten üzgünüm.” dedi. Oğuz, “Vicdan olarak
rahatsızım. Siyasiler o zaman seçim
yasaklarında ülkeye hiç mi hizmet
etmesin?” ifadelerini kullandı.

Üstel: Hükümet üstüne düşeni yapacak
Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası
verilmesi üzerine bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Anayasal, yasal görevini yerine getirerek halkın beklediği
bir haber olan Türkiye’den yeniden
deniz altından borularla su gelmeye
başlamasını yayınlatan Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu Müdürü Sayın
Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un seçim
yasaklarının ihlal edildiği gerekçesiyle
hapse mahkum edilmesi kamu vicdanını olumsuz bir şekilde yaraladı”
denildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklama
şöyle:
Karar sağduyu sahibi her Kıbrıslı
Türk tarafından yadırgandı.
Yargı ülkemizde bağımsızıdır. Kuvvetler ayrılığı prensibi anayasamızın
temel ilkesidir.
Ancak ortaya çıkan bu durum mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu

konuda hükümetimiz gerekli adımları
süratle atacak ve yasaların güncellenmesini ve bu tür çifte standartlar
yaratacak sonuçlar doğurmamasını
sağlayacaktır.
O günkü koşullarda halkın bir
bütün olarak beklentisi suyun adaya
yeniden akmasının sağlanması idi.
Bir kanal hariç tüm yerli kanallarla
birlikte Türkiye’deki kanallar da ayni
anda suyun gelişini haber değeri görerek BRT gibi yansıttı.
Denizdeki olumsuz koşullar dolayısı
ile defalarca ertelenen suyun yeniden
akışının sağlanması önemli ve Kıbrıs
Türk halkı için çok büyük önem taşıyan bir olaydı.
BRTK, ülkemizdeki diğer 5 özel
televizyon gibi haber değeri taşıyan
bu olayı anayasal ve yasal görevini
yerine getirerek canlı olarak yayınladı.
Mevcut koşullarda BRT bu yayını
yapmamış olsa bugün ortaya çıkan
hapis kararı çıkmayacak, ama olay
tüm medya kuruluşları tarafından
yine de aktarılmış olacaktı.

GÜNLÜK

Bu durumda BRT habercilik olarak
diğer kanallara göre sınıfta kalmış
ve görevini yapmamış olacak, bu
arada diğer kanallar bu yayını yaptı
diye de bir ceza gündeme gelmeyecekti.
Hal bu olduğundan kamu vicdanı
çok büyük bir yara almıştır ve bu
çifte standart yaratan durumun ortadan
kaldırılması gerekmektedir. Bunu da
hükümetimiz süratle yapacaktır.
Olacak iş değildir. Çağın gerekleri
her ne ise yerine getirilecektir. Hükümetimiz üzerine düşeni en kısa
zamanda yapacaktır.

Resmiye Eroğlu Canaltay:

Özkurt’a yapılan büyük haksızlık
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili
Resmiye Eroğlu CANALTAY, BRTK Müdürü
Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği
gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi üzerine
sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Canaltay, “BRTK müdürü olarak her zaman
görevini en iyi şekilde yapan, halkının haber
alma kalitesini, haberciliği hep ileri götürme
hedefinde olan kıymetli arkadaşım Meryem
Çavuşoğlu Özkurt’a yapılanı büyük haksızlık
olarak görüyorum” dedi.
Canaltay, “Bu konuda yazacak o kadar
şeyler var ki... Hepsi halkımızın gözü önünde
ceryan ediyor. En kısa zamanda özgürlüğüne
kavuşman dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Şehir Plancıları Odası eski başkanı Merter Refikoğlu şöyle
dedi: ‘‘Kontrolsüz bir şekilde, bulduğunuz her köşeye inşaat yaparken sizleri uyardığımızda, “Biz sattık, dünya konut piyasalarına
girdik, hepsini sattık size ne” derdiniz. Birkaç da gazete ve
gazeteci satın alıp bunları söylettiniz. Şimdi de “40.000 konut
fazlası var o nedenle bu yasayı geçireceğiz” diyorsunuz. Öncelikle
6 aylığına çıkaracağınız bu yasa ile bu boş konutları satamayacaksınız. Üzerinde yüzlerce yabancının koçanına sahip olan bazı
avukatların üzerindeki konutları aklayacaksınız. Dün bazı yasalarla
ilgili olay çıkaran ve takdir toplayan muhalefet, bu yasa ile ilgili
sessiz kaldınız. Sakın 3-5 sene sonra bu yasayı UBP geçirdi
bizim suçumuz yok demeyin. Nasıldı o laf “adalet mülkün
temelidir” yoksa “mülk adaletin temelidir”… Refikoğlu’nun bu
manidar paylaşımı yabancılara Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine
ilişkin tezkere ile ilgili… Oy çokluğuyla kabul edildi. Muhalefet
sesini çıkarmadı, hayır der gibi yaptı… İnşaatçıları karşılarına
almak da istemezler! İçişleri Bakanı olduğu dönem Ayşegül Baybars’ın himayesinde hazırlanan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar
planı ile 340 bin nüfusa konut yapılmasının önü açıldı! Kim
inanır Baybars’ın konut satışının önünü açmak için yapılan yasaya
karşı çıktığına… Baybars ayrıca, ülkede ciddi bir konut stoku olduğunu belirterek, ülke insanının konut temininde ciddi sorun
yaşadığını kaydetti. Kıbrıslı evsiz, yabancılara yaparsınız evleri
siz! Ama Nisan 2019’da Baybars İçişleri Bakanı’yken yabancıların
3 apartman dairesi alabilmesini mümkün kılan yasa meclisten
geçti…
KABAK
BRT Müdürü Meryem
Özkurt’a seçim yasağını
çiğnediği gerekçesiyle 2 ay
hapis cezası verildi. Seçim
yasaklarını Tayyip ile Tatar
çiğnedi, kabak Özkunt’un
başında patladı. Nedir o ters
kelepçe bre? Katil mi
yakaladınız?
*
KUKLALARIN MÜZEVİRLİĞİ
Ersin Tatar “Bana saldıran
dolaylı yoldan devlete ve
anavatana saldırıyor
demektir” diyor. Kuklaların
müzevirliğidir bu. Ölümcül
bir gelenektir buralarda…
*
KEŞKE CEVAP VERSEYDİN
Tufan Erhürman ısrarla
kendisinin TC
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ı hedef
almadığını söyleyip duruyor.
Asıl sorun da budu zaten!
Keşke Fuat efendiye
gereken cevabı verseydin…
*
KİMDEN KURTACACAN?
Milletvekilliğinden istifa
eden Kudret Özersay “Bir
sonraki eşikte kurtaracak
bir devlet dahi
bulamayabiliriz” dedi.
Kimden kurtaracan devleti?
*
HAH HA HA HA
Büyük ekonomist faiz
profesörü Tayyip Erdoğan,
“Ülkemizde teknik olarak
enflasyon değil, hayat
pahalılığı sorunu var” dedi.
Müstehcen yerlerinizle
gülebilirsiniz…

“Tırnak”...
"Tarih eğitimi ideolojik
gündemlerden, bugünün
yöneticilerinin her istediği
yorumu yapabilecekleri
kahramanlık hikayelerinden
ibaret değildir. Tarih, bir toplumu
oluşturan sıradan insanların her
boyutuyla yaşadıklarıdır. Çünkü
tarihsel düşünce sadece
geçmişte olanları bilmek değil,
tarihsel ve kültürel olarak hem
bize yakın hem de bizden
uzaktaki insanları anlamamamız
demektir. Bir başka değişle tarih
eğitimi insanların birbirlerini
anlamasını öğretmektir."
Hasan SARPTEN
(Yenidüzen)
"Okullarda çevre duyarlılığını
artıracak dersler olmalı mı? Evet
olmalı ancak yeterli değildir.
Uygulama çok önemlidir. Gerek
aileden gerekse okulda bu
konuda çocukların
alışkanlıklarını değiştirecek
uygulamalar yapılmalıdır. En
önemlisi de çocukların rol
model olarak aldığı büyüklerin
çevreye duyarlı olması gerekir.
Örneğin okulda çevre
duyarlılığı ile ilgili ders alan bir
çocuğun arabada giderken
babasının çöpleri arabadan
dışarı atmasını görmesi vahim
bir durumdur. Öğrendikleri ile
yapılanların ters olduğunu
görmesi onun öğrenme
güdülerini ve çevreye olan
inancını köreltecektir."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

MAHKEME

2020 yılında Ankara,
‘‘Sığınılacak tek limanımız
Türkiye’dir’’ diyen Mustafa
Akıncı’ya bile tahammül
edemeyip devirdi… Akıncı
müdahaleli ve şaibeli seçim
sonuçlarına toplumdan
gelen tüm çağrılara
rağmen itiraz etmedi sonuç
değişmez diye!.. BRT Müdürü
Meryem Özkurt da Ankara’nın
toplumumuza karşı darbe yaptığı sırada
Yüksek Seçim Kurulu‘nun ısrarlı uyarılarına rağmen yayını
kesmedi… İki sene sonra da “seçim yasaklarına uymadığı”
gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırıldı… Akıncı
müdahaleli ve şaibeli seçimden sonra mahkemeye
başvurmaya tenezzül bile etmedi!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

MAŞRAPA TAPINMACILIK

Kıbrıs’ın kuzeyinde bir devlet olup olmadığı neden
bu kadar önemlidir?
‘Tanrı var mı, yok mu?’ sorusu gibi devletin
varlığını sorgularız durmadan…
Tanrının varlığını sorgulamaya benzemez devletin
varlığını sorgulamak…
‘Zor zamanlar’da çıkar kimin kim olduğu ortaya.
22 Ocak 2018 linçinden sonra 18 Mayıs 2022’de
TC Elçiliği önünde de maskeler çıktı.
Sömürge valiliği önünde ‘‘İŞGALCİ
TÜRKİYE KIBRIS’TAN DEFOL’’
pankartı açılınca safları gördük:
CTP’den Bağımsızlık Yolu’na ve
UBP’den ‘bindirilmiş kıta’ faşist örgütlere kadar hepsi aynı safta durdu.
‘İşgalin toplumda bir karşılığı’ olmadığını söyledi CTP, ‘Halkın derdi
geçim ve ekonomiyken Kıbrıs sorunu ve işgal gibi
suni gündemler yaratarak halkı kimlik temellinde
AKP’nin bile başaramadığı şekilde böldüğü’nü
söyledi Bağımsızlık Yolu!
‘Kıbrıs sorunu’ ve ‘işgal’ gibi ‘suni gündem’lerle
‘halkı bölen’ ise ‘İŞGALCİ TÜRKİYE KIBRIS’TAN
DEFOL’ diyen üç genç…
İşgale ve Kıbrıs sorununa ‘suni gündem’ olarak
bakmak zaten KKTC’yi bir ülke ve devlet olarak
sahiplenmektir.
Halkın gündemi ekmek-miş, işgalden bahsetmek
sakıncalıymış…
Brecht ‘Önce ekmek, sonra ahlak’ dedi…
Ben de diyorum ki size: Önce devlet, sonra ekmek!
Ekmeğin fiyatı nasıl belirlenir?
-Ekonomi ve para politikasıyla.
Asgari olarak bir ‘yapı’yı devlet olarak tanımlamamızı sağlayan maddi koşullar vardır: Ulusal
paranın yönetimi ve devlet maliyesinin düzenlenmesi…
TC sömürgeciliğinin iki sacayağı var Kıbrıs’ta:
Yerleşimci nüfus sömürgeciliği ve Türkiye’nin milli
parası TL.
Dün yine Türk Lirası cumhuriyet tarihinin dibini
gördü, çünkü önceki gün Erdoğan ‘faizi daha da düşüreceğiz’ dedi.
TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
ise, TL’yi bilinçli bir şekilde değersizleştirmeye
devam ettiklerini ve enflasyonu düşürmek için
tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiklerini
söyledi.
UBP’liler ‘Siz istersiniz diye biz devletimizden
vazgeçecek değiliz’ der…
Kudret Özersay’ın ise ağzından düşmeyen çok
dramatik bir söz vardır: ‘Ben devlete inanıyorum’…
Hayali bir varlıktan bahseder Kıbrıs Türk sağı
KKTC dediği şeyden bahsederken…
Devlet para politikasına hükmeden güçtür. ‘Devlet’
tanrı gibi soyut bir şey değildir: Ekmeğin fiyatını ve
fiyatı belirleyen faktörleri belirleyen güçtür devlet.
Ekmeği aldığınızda elinize devleti hissedersiniz!
‘‘Halkın gündemi hayat pahalılığı iken marjinaller
Türkiye’ye
işgalci
diyerek
gündem
çarpıtıyorlar’’mış…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki ekmeğin fiyatını Türkiye
Cumhuriyeti Devleti belirler. Çünkü işgal var…
İşgal neden, bizim TL kullanmamız sonuçtur.
TC Merkez Bankası’nın politikası neden, Kıbrıslı
Türklerin fakirleşmesi sonuçtur.
İsterseniz dağdaki bayrağın yerine, kocaman bir
‘MAŞRAPA’ resmi çizin, altına da ‘BU BİR DEVLETTİR’ yazın. Önünde de beş vakit secde edin…
O maşrapa devlet olmayacak siz önünde secde
ediyorsunuz diye!
İtalyan Marksisti Gramsci’den öğrendiğimiz bir
kavram var: Statolatry. ‘Devlet tapınmacılığı’ demektir.
Kıbrıs’ın kuzeyinde de ‘Maşrapa tapınmacılığı’ var…
Ulusal paranın yönetimiyle başlar devlet olmak.
TC Hazine ve Maliye Bakanı Nebati belirler sizin
cebinizdeki paranın değerini: ‘‘Dövizi düşürmek
için yüksek faiz artışı yapabilirdik… Enflasyonu
düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek
faiz artışı yapardık… Bu sistemden dar gelirliler
hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar.
Çarklar dönüyor…’’
TC Devletinin para ve ekonomi politikası ‘cehalet’ten değil, bilinçli sınıfsal bir tercihtendir.
TL’nin devalüasyonu ve enflasyonu Kıbrıs’ın
kuzeyi TC’nin işgal bölgesi olduğu için çarpan etkisiyle vuruyor bize! Siz ‘maşrapa’ya tapınmak istiyorsanız tapının, ancak siz maşrapaya tapınıyorsunuz
diye maşrapanın da size tapınmasını beklemeyin!

Basın-Sen:

Özkurt’un kamu yayıncılığı yaptığını
iddia etmesi hatalı bir yaklaşımdır
xxxBasın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü
Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası
verilmesine yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Herhangi bir meslektaşımızın yaptığı bir haber yüzünden
hapse girmesini üzüntüyle karşıladığımızı belirterek, mahkemenin yasalara
dayanarak aldığı kararı da saygıyla
karşıladığımızı ifade etmek isteriz”
denildi.
Açıklamada, “Sayın Meryem Özkurt’un kamu yayıncılığı yaptığını
iddia etmesi hatalı bir yaklaşımdır.
İktidarların istediği gibi at koşturduğu
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun
kamu yayıncılığı yapmaktan öte, iktidarların propagandasını yürütmeye
programlanmış bir araç olduğu yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerine yer
verildi.
Sendika’dan yapılan açıklamada
şöyle devam edildi:
“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu,
bilindiği üzere askerin de yönetiminde
bulunduğu bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, BRT’de yayınlanan herhangi
bir yayının askerin izni olmaksızın
yayınlandığını düşünmek de hayalciliktir. Meryem Özkurt’un mahkemede
sarf ettiği "gelen görüntünün Türkiye

Cumhurbaşkanlığı üzerinden gelmesi”
ifadesi ise bizler açısından üzerinde
durulması gereken bir konudur. Şaibe
iddialarıyla halen daha adından söz
ettiren 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yaşananlar, bugün halen daha
etkisini göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde kurduğu tahakküm, emir-komuta zincirinin
son halkası olan Meryem Özkurt’un
hapse girmesine sebebiyet vermiştir.
Meryem Hanım’ın verilen emri kabul
etmemesi ve görevinden ayrılmayı
seçmesi alabileceği bir karar alternatifi
olarak karşımızda dursa da, bu yönde
bir karar almayıp emri uygulamasının
bu sonucu doğurduğunun farkındayız.
Seçim döneminde yasaklara uymayarak Maraş’ı sözde açan, aynı şekilde
Sayın Özkurt’un bugün hapse girmesine sebep olan konunun ana aktörü
ve şu an Cumhurbaşkanı olarak atanan
kişi hakkında ise herhangi bir soruşturma yürütülememesi üzücüdür. Emir
alanla emri verenlerin de gün yüzüne
çıkması ve dokunulmazlığı bulunanların da dokunulmazlıklarının kaldırılarak, suçluluklarının ispat edilmesi
halinde gereken cezanın verilmesi gerekmektedir.
Aksi halde süreç, emir-komuta zincirinin son halkasının özgürlüğünün
kısıtlanması ve günah keçisi ilan edilmesinden öteye gitmeyecektir”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği...

Tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticileri
bu acı deneyimden ders çıkarmalı
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
(KTGB) Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu'nun (BRTK) siyasi baskılardan uzak, özerk, demokratik ve
çağdaş yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydederek, BRTK Müdürü
Meryem Özkurt’un mahkumiyetinin
bu konunun aciliyetini bir kez daha
gösterdiğini kaydetti.
Bağımsız yargının kararına saygı
vurgusu yapılan KTGB açıklamasında, "Kamu kurum ve kuruluş yöneticileri bu olaydan ders çıkarmalı,
hukuk yolundan ayrılmamalıdır ”
denildi.
Konun diğer boyutuna da dikkat
çeken KTGB, bir medya kurumu
yöneticisinin hapse mahkum olmasının zaten sıkıntılı olan basın özgürlüğünü olumsuz etkileyeceğine
işaret etti.
KTGB'nin BRTK Müdürü Meryem
Özkurt’un 2 ay hapse mahkum edilmesiyle ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bir üyemiz ve meslektaşımız olan
Sayın Özkurt’un mahkumiyetinden

duyduğumuz üzüntüyü ifade ederken,
seçim yasakları döneminde Geçitköy
Barajı’nın açılış törenini canlı yayınlama kararının sadece Özkurt tarafından verilmiş bir karar olmadığına da inanıyoruz.
Başbakanlık’a bağlı bir kurum
olan BRTK’nın müdürünün, siyasi
baskılar nedeniyle kendini bunu yapmaya zorunlu hissetmiş olması veya
talimat almış olması pek muhtemeldir.
Ayrıca, yasayla belirlenen ve her
seçim öncesinde YSK tarafından
açıklanan seçim yasakları arasında
“açılış ve temel atma gibi törenlerin
düzenlenemeyeceği” maddesi de varken, bunun devlet eliyle çiğnenmiş
olması ve buna karşı hiçbir şey yapılmamış olması da düşündürücüdür.
Konunun bir başka boyutu da, bir
medya kurumu yöneticisinin hapse
mahkum olmasının, ülkemizde zaten
çok sıkıntılı olan basın özgürlüğü
açısından olumsuz yansıması olacağıdır.”

Güney Kıbrıs’ta 5 ayda 11 binden fazla
yeni siyasi iltica başvurusu yapıldı
Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos
Nuris, 2022 yılının ilk beş ayında 11
binden fazla yeni siyasi sığınma
başvurusu aldıklarını açıkladı.
Alithia gazetesinde yer alan habere
göre, açıklamasında, İtalya’da yapılan
“MED 5” toplantısında muhataplarına
sunduğu verilere atıfta bulunan Nuris,
2022 yılında, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta’ya
150 bin yeni sığınmacı gelmesinin

beklendiğini ifade etti.
Gazeteye göre, Rum Meclisi'ne
açıklamalarda bulunan Nuris, düzensiz göçten kaynaklanan çeşitli problemlerle karşı karşıya bulunan söz
konusu 5 ülkenin dışişleri bakanlarının
yaptığı son toplantıda, göçmenlik
meselesinin ele alınması için AB’de
tek bir göçmenlik ve iltica politikası
olması gerektiğine işaret ettiğini ekledi.

ANASTASİADİS BM’YE
ERCAN HAVAALANI, KKTC
İLE TÜRKİYE ARASINDA
İMZALANAN PROTOKOL
VE KAPALI BÖLGE MARAŞ
KONUSUNDA ŞİKAYET
MEKTUBU GÖNDERECEK
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis, Türkiye’nin Ercan
Havaalanı, KKTC ile Türkiye arasında
imzalanan protokol ve kapalı bölge Maraş
konusundaki faaliyetlerine ilişkin BM
Genel Sekreterine yeni bir mektup
gönderecek.
Fileleftheros gazetesi, “Yasa dışı
Eylemleri Guterres’e Ayrıntılarıyla
Anlatacak” başlığı altında verdiği
haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in, “Timbu” (Ercan)
Havaalanı, KKTC ile Türkiye arasında
imzalanan iş birliği protokolü ve kapalı
bölge Maraş konusunda Türkiye’nin
gerçekleştirdiği eylemleri tüm ayrıntısıyla
anlattığı bir mektubu BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres’e göndermeye
hazırlandığını yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı
Anastasiadis’in Türkiye’nin, “Kıbrıs’ta,
Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine yaptığı tüm
eylemler konusunda bilgi ve veri
toplamakta olduğunu, niyetinin ise
Guterres’e her şeyi çok ayrıntılı bir
şekilde anlatmak olduğunu” yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, Güney Kıbrıs
Radyo Televizyon Kurumu’nda (RİK)
yayınlanan bir programa katılarak yaptığı
açıklamada, “Guterres’e göndereceği
şikayet mektubunun, Türkiye’nin, artık
Türk havaalanı sayılan Timbu Havaalanı
ve Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler üzerindeki
tam kontrolünü ortaya koyan Türkiyesahte devlet arasındaki ekonomik
protokolü de içereceğini” ifade etti.
Açıklamasında “Türkiye’nin aşikar
revizyonizminden” söz eden
Anastasiadis; “Atina ve Lefkoşa’ya
yönelik tehditlerine ve barındırdığı
tehlikelere karşın Recep Tayyip
Erdoğan’ın, Ankara için öngörülemez
sonuçları olabilecek mantıksız eylemlere
girişmeyeceğine inandığını” da sözlerine
ekledi.

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL
GAZ (FLNG) ÖNERİSİ
RESMEN MASADA
Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğal gaz
(FLNG) getirilmesi konusunda son
günlerde hızlı ve önemli gelişmeler
yaşandığı, Yunan “Energean” şirketinin
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis ve Enerji Bakanı Nataşa
Pilidu’ya yazılı öneri sunduğu bildirildi.
Politis gazetesi, “FLNG Önerisi Resmen
Masada” başlığı altında verdiği
haberinde, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış
doğal gaz (FLNG) getirilmesi konusunda
son günlerde hızlı ve önemli gelişmeler
yaşandığını, Yunan “Energean” şirketinin
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis ve Enerji Bakanı Nataşa
Pilidu’ya yazılı öneri sunduğunu yazdı.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak
verdiği haberinde, “Enegean” şirketinin
önerisinin, İsrail’in Münhasır Ekonomik
Bölgesinde (MEB) yer alan doğal gaz
yatağından 200 kilometrelik boru hattıyla
gaz halindeki doğal gazı Güney Kıbrıs’a
getirmeyi ve Güney Kıbrıs’ta kuracağı
yüzer terminalle, gaz halindeki doğal gazı
sıvılaştırarak yüzer tankerlerle başka
destinasyonlara göndermeyi içerdiğini
yazdı.
“Enegean” şirketinin projeye ilişkin çok
ayrıntılı bir öneriyi Rum makamlarına 30
Mayıs 2022'de ilettiğini, projenin 2 milyar
400 milyon dolar maliyeti olmasının
öngörüldüğünü belirten gazete, şirket ile
Rum makamların teknik komite
görüşmelerinin ise önümüzdeki günlerde
başlamasının beklendiğini vurguladı.
Gazete ayrıca, projenin finansmanının
sağlanması için AB Komisyonu’nun
“RePowerEU” programına başvuru
yapılacağını, programdan 400 milyon
Euro finansman sağlanabileceğini
aktardı.
Rum hükümetinin, doğal gazı kendi
kullanımı için ithal etme yönünde karar
alması durumunda ise sürecin
hızlanacağını ve 2026 yerine 2024 yılında
doğal gazın Güney Kıbrıs’a
ulaşabileceğini öne süren gazete, Rum
hükümetinin “Enegean” şirketinin
önerisine olumlu baktığını da aktardı.
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Şaiir Gözüyle

GÜZEL GÜNLER HANGİ DAĞIN
ARDINDA TATA?

Tüge DAĞAŞAN

Bize miras kalmadığı için güzel
günler biz de miras bırakamayacağız
çocuklarımıza. Fakat bolca marazları
olacak çünkü doğuştan getirdiğimiz
bir servettir maraz adada. Adanın mağaraları hâlâ durur mu bilmem ama
marazları duruyor dağ dağ baksana.
Ama senin baktığın dağlar başka Tata.
Sen güzel günlere bakıyorsun bizse
güzel günlerin hangi dağın ardında
olduğuna.
Parsel parsel bölünen adada adamlar
bir bir gidiyor hızla. Yakında ada’msız
da kalırsak şaşırma. Nüfus da nüfuz
da değişiyor hızla. Nerdeyiz diye
uyanırsak bir sabah sakın şaşırma
Tata. Biz de mi geçici yasadan yararlanalım ama nasıl yapalım bunu Tata?
Baksana geçici insanlara çevirdiniz
bizi iki üç kararla. Karma oyları geliyor aklına insanın böyle zamanlarda.
O akraba bu arkadaş o onun dıdısı
bu bunun dadısı diye diye gönül hatırına saçılan oylar yüzünden seçilenlerin oluşturduğu son harita. Kendi
hayat haritamızın yavaş yavaş silindiği
şu adada yolumuz da yerimiz de belirsiz artık baksana. Şimdi hangi kitabın hangi sayfasını önereyim sana

bak da oku diye Tata? Kitabı bırak
da sana bir şarkı önereyim ben bugün
Acar Akalın’dan:
“Güzel günler hangi dağın ardındadır, varabilmek mümkün mü hiç o
dağlara, hiç bu denli unutmamıştık
yaşamayı, gülmeyi sevişmeyi ve şarkı
çalmayı.”
Biz yaşamayı unuttuğumuz andan
itibaren yaşlanmaya başladık Tata.
Sen güzel günleri izle dur. Bir sana
güzel bu günler bir tek sana. Biz günsüz sabahsız saatsiz her an aynı çağın
aynı sarılığında sallanıp duruyoruz
daha çok uyutmak için düşlerimizi.
Geleceğimiz ise zaten derin bir uykuda
karabasanlar çökmüş üzerine çığlık
atsa da ne fayda Tata.
Biliyor musun Kıbrıs hariç her yerdeyim son zamanlarda. Bazen Mısır,
bazen İran, bazen Rusya bana bu ada.
Bir Kıbrıs değil. Bir değil. Eskiden
sadece güneyde gibi hissederdik zaman zaman şimdi her yer güney her
yer kuzey ve her yer doğu her yer
batı. Batan güneşin tarafını tutuyor
gibi ruhumuz, hep bir karanlığa doğru
yol almakta. Yolsuz şuursuz evsiz
yersiz kalırken biz, kimler kimler ge-

Sosyal Medya

liyor altı aylığına. Bir çocuk bile doğmazken altı ayda nasıl oluyor da bir
ada doğuyor adada. Her şey çok başka
olacak bu zamanda. Bunca zulmün
gücü yetmedi de bunca beton yapı
yetecek adayı batırmaya ve bu sefer
çıkamayacak yeniden utanacak kendinden.
Çürüyen içim gibi ada Tata. Bu
yüzden çürüyen yazılar yazıyorum
daha çok çürütmemek için sağlam
yanlarımı. Fakat sağ yanı da sol yanı
da çürüdü insanın baksana. Ne eli ne
ayağı tutuyor, yeraltından binlerce
yılan çıkıp insanın bedenine sarılıyor
bazen düşman diyor insan bazen şifa.
Çürüten yanları var insanın, acımasız
yanları, sanıyor ki karşısındakini yeşertecek tohumlar saçıyor oysa kanmamak lazım Tata. Zehrin tohumudur
döllediği adanın rahmine doğru. Doğurmak değil öldürmek için adadaki
suyu.
Bak şuradakiler de bazı insanlar
bazı kadınlar bazı çocuklar… Adada.
Yarım kalmışlar. Onları da anlatacağım
sana sonra. Şimdi sadece düşün ki
“mesela elimde sihirli bir değnek
ucunda güzel günleri getirecek” Tata.

YOK OLAN PEK ÇOK KÜÇÜK HALK GİBİ...

Hüseyin Yalyalı
1880'lerde oluşmaya başlayan Türkçülük
ve/veya Pan-Türkizm ete kemiğe bürünen
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin günümüzdeki yansımalarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin asla hazmedemeyen İslami devlet
anlayışının günümüzdeki temsilcileri arasında Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti'nden geriye kalanında iç savaşa adım adım ilerleniyor.
Siyasal İslam'ın Dür-ül Harp olarak kabul ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde son
20 yıldır sürdürdüğü iktidarı ve onu değiştirerek (100 yıllık reklamı sonlandırarak)
yeniden ve yeni Osmanlı'yı kurma hayalinin çatışmaması ve bunun kanla sonuçlanmaması mümkün görünmüyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüştürerek
İslam devletin yani yani Dar-ül İslam haline getirmek için görece demokrasiyi
kullanan ama onu her an yok eden anlayışın Dar-ül Harp olarak gördüğü TC
coğrafyasında her şeyi ganimet bulmuş
fetih sonucu (işgal diye okuyun) fetih
mallarını İslam hukukuna göre bölüşmesi
demokratik hukuk devleti açısından halkın
malını çalmak, el koymak olarak görünse
de İslami açıdan fetihte fethedilen (işgal)
mülkün savaşçılar, padişah ve dini kurumlar arasında nasıl bölüşüldüğünü bilenler için yurt dışına aktarılan paraların
(Türkiye halklarının parası) onlar için hiç
de aynı şeyi ifade etmediğini çok iyi biliniyor.
İslam devletinin kurulması amacıyla
Dar-ül Harp devletine karşı sürdürülen
İslamlaştırmaya yönelik cihad günümüz
burjuva hukuku kazanımlarını bile dikkate
almayan bir anlayışla sürdürülmektedir.
ve bu da Dar-ül İslam yapmaya yönelik
kendi anlayışı içinde meşru ve İslam hukukuna uygundur.
Bu yapıyı, işleyişi bilmeden günümüz
hukuk anlayışıyla yapılan eleştiri ve suçlamaların cihad için hareket eden siyasi
bir hareket için asla hiçbir şey ifade etmediğini gözden kaçırmamak lazım.
O nedenle, Osmanlı İmparatorluğunu
bir anlamda Türk ulusu ekseninde Türk-

çülük ile çözmeye çalışan Mustafa Kemal
Türkiye'si ile uyum sağlamasının mümkün
olmadığını akıldan çıkarmamak lazım.
Osmanlıyı Türk ulusu ekseninde çözmeye çalışan ve bu nedenle tek ülke, tek
bayrak, tek millet diye Anadolu coğrafyasındaki halkları hiçe sayarak milli demokratik devrimini başaramaması da
TC'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Atatürk Türkiye'sine "hayır" diyen Kürt halkıyla da ikileme yaşamaya devam ediyor.
Atatürk Türkiye'sinin "ne mutlu Türküm" tümcesinde somutlaşan tek millet
oluşumuna itiraz eden Kürt halkının, İslamcılar ile Türkçüler arasında yaklaşan
son çatışmada belirleyici olacağı açık ve
seçik görülüyor.
Tek ülke, tek millet, tek bayrak diye
diye önce Osmanlı'dan kalan Müslüman
olmayan halklardan kurtulmaya çalışan
Türkçüler, bunu Kürtlerle sürdürürken,
bu politikanın Anadolu'da Türklerden
daha eski halk olan Kürtlerin itirazıyla
teklemesi sonrasında iktidara gelen siyasal
İslam, her şeye karşın Anadolu coğrafyasında oluşan Türkiye'nin milli demokratik
devrimini yapma olanağı sağlaması açısında önemli bir fırsatı yarattığı ortada.
Hiçbir şekilde başka bir ülkede yaşanan
milli demokratik devim gibi olmasa da
Türkiye'nin burjuva demokrasinin bile
uygulamak için bunu yapabilmesi olasılığı
ortada duruyor.
Yine de Osmanlı İmparatorluğu kalıntısı
Anadolu'da bunu başarmanın nesnel/objektif koşulları var olmakla birlikte özgül
koşulların aynı derecede başarılı olanaklar
sağladığını söylemek doğru olmaz.
Bu nedenle yaklaşan çatışmanın ne
kadar derin, kanlı ve acımasız olacağını
şimdiden görmek tam olarak mümkün
olmasa da, Kemalist Türkiye'nin derin
devleti olarak bilinen tüm unsurların (özel
harp dairesi, ordu vs gibi) halen iktidarı
sürdüren siyasi İslam tarafından ele geçirildiğini de gözden uzak tutmamak
lazım.
Buna bir de SADAT ve benzeri para-

militer yapıları da eklendi mi yaklaşan
son çatışmanın kanlı ve sert geçeceğini
söylemek mümkün.
Tüm bu çatışmanın ortasındaki Kıbrıs
ise aslıda her iki kesim için de bir başarı
öyküsü olarak kabul edilmek, sunulmak
istenen eski bir Osmanlı toprağı.
Kıbrıs, o nedenle ilhak edilerek İslamcılar için başarı ve zafere dönüştürülmesi
hayaline aynı bakış açısıyla karşı taraftaki
Türkçüler için de söylemek mümkün.
Ne diyor CHP sözcüsü Erdoğan'ı eleştirirken, "öyle adres vererek, dünyaya duyurarak sınır aşan operasyon mu yapılır.
Sınır dışı operasyon örneğin Kıbrıs gibi
olur." Kıbrıs'a müdahale/işgal girişimi
öncesinde Kemalist TC devletinin Birleşik
Krallık ile ortak operasyon ısrarını, herkese
gideceğizi duyurmasını, ABD'nin 6'ıncı
Filosu'ndan onay alınmasını gözlerden
kaçırınca tarihten de silinebileceği varsayımı ile hareket ediliyor.
Türkiye, kendi içinde neye dönüşeceğiyle ilgili iki farklı anlayışın çatışmasını
yaşarken, çatışan tarafların Kıbrıs'a
aynı/benzer/eş bakış açılarıyla yaklaştığını
görmek Kıbrıslıtürkler için öğretici olacaktır. Olmaktadır.
Kıbrıs, büyük bir hesaplaşmanın ortasında bir fırsat hedefi/zaferi olmaya adaydır. Bu nedenle de taraflardan biri ilk kez
aslında kendisinin de yapmayı hayal ettiği
ilhak olayını dinlendirerek, AKP'yi Kıbrıs'ı
örtülü ilhak yapmakla suçlamaya başlamıştır. Kıbrıs ve Kıbrıslıların ilerici, demokrat ve devrimcileri bu gerçeklerden
hareketle, ayakları bu topraklara basan,
kendi kimliğini yok saymayan, ancak enternasyonalizmi dışlamayan emekten ve
emeğin kurtuluşundan yana bir çözüm
bulma sürecine girebilirse Türkiye'nin çatışan iki farklı fraksiyonundan bağımsızlaşacak politikaları üretebilecekti.
Aksi durumda, Türkiye'deki büyük çatışmanın mağduru, zaferi olurken kendisi
yok olan pek çok küçük halk gibi tarihin
sayfaları arasında kalmaya mahkum olacaktır.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

MİLLET NE OLDUĞUNU
İSPATLAMA DERDİNDE

İpini koparıp gelenlerden biri, Kıbrıslıların
bir kısmı Linobambakidir demiş!
Vay efendim, sahte solcular aslan kesildi,
biz şöyleyiz, yok biz böyleyiz diye, ne olduklarını anlatma derdinde!
İşgal var diyen Skevi Koukouma'ya ''İşgal
yok, reddediyoruz'' diyenlerin her biri kahraman olma derdinde!
Sözde mecliste, kahramanlıkları, mış gibi davranmaları,
showmanler vasıtasıyla devam etmekte, eşeği dövemeyenler semeri dövme peşinde!
Sözde muhalefetin kendilerine çizilen çizgiyi geçmelerine izin yok, kırmızı çizgilerine kadar!
Nedir kırmızı çizgileri, işgal var demeyeceksin, baskı var demiyeceksin, sömürge
olduk demeyeceksin, irademiz çalındı demeyeceksin!
İfade özgürlüğü isteyeceksin ama Skevi
Koukouma kendi özgür iradesini açıklamak
isterse konuşturmayacaksın!
Arıklı linobambaki demiş, itiraz ediyorlar,
hani siz çok kültürlülük bir zenginliğimizdir
diye konuşuyordunuz!
Arıklı veya onun gibileri buraya taşıyan,
dolduran kimdir, kimlerdir!
Skevi Koukouma'yı, fikrine saygı duymadınız, işgal dediği için konuşturmadınız,
Arıklı'nın Skevi Koukouma ve onun gibilerin,
silah zoruyla yerlerinden kovulup göçmen
olanların yerlerine Türkiye tarafından taşınanlardan olduğunu her fırsatta gizlemeye,
örtbas etmeye, hatta oylarını almak için
Arıklı ve onun gibileri kontenjan adayı gösterip oy avcılığı yaptığınızı ne çabuk unuttunuz
ki!
Arıklı ve onun gibiler birşey dedi mi cesurlaşıyorsunuz, kahramanlaşıyorsunuz, iş
oy meselesine gelince Arıklı ''İkinci turda
desteğimiz Sayın Erhürman'a", "hükümeti
Sayın Erhürman kurmalı'' deyince ses seda
yok, ama linobambaki deyince kıyamet koparacaklar! Erkut Şahali ne diyor ''Salı günü
meclisteyim gel"..
Kime diyor? Arıklı'ya... Şahali ve Erhürman
seçimlerde desteğim sizinle diyen Arıklı'ya
birşey söyleselerdi sizler gibilerin oylarınıza
ihtiyacımız yok deselerdi, şimdi karşı çıkmalarını alkışlardım, ha şimdi showmanlik
yapacaklarsa da şiddetle eleştiririm!
Sömürgeciler protokolü hazırlayıp gönderiyor emrivaki yapıyor, onlara ses yok, saldır
UBP'ye, kukla UBP'ye, emir kullarına, Arıklı
ve onun gibileri Kıbrıs'a doldurup, kendi ülkemizde yabancı gibi yaşamamızı sağlayanlara
fırsat veren TC yetkililerine söz yok...
Saldır Arıklı'ya, ne ucuz kahramanlık ama...
Sömürgeciler senaryoyu çok iyi yazdılar,
dün sözde mecliste ivedilik yasa önerileri
geri çekilmiş, efendim sözde muhalefet çok
direnmiş de ondan!
Senaryoda sözde muhalefet rol almazsa
olmaz, rol almalarını sağlamak için bazen
kahraman olmaları sağlanmalı, sözde meclisten çekilmediler, senaryoya uydular!
Sömürgeciler senaryoda rol almalarını her
zaman takdir ettikleri sözde solculara bu
defa halkın gözünde aferin çektirecek ki, senaryo aynen devam edebilsin!
Son söz de Arıklı'ya...
Linobambakiyi öğrenmiş, oldu olacak sarantasporoyu da öğrensin, ne demek olduğunu
araştırsın, ben kendim için söyleyim, mesela
ben bir Kıbrıslı olarak sarantasporoyum,
bunu da araştırsın ileride kullanabilir, bir
diğer Rum öğretmen arkadaşım ise benim
sarantasporo sözümü kabul etmedi, hayır
dedi ben de ekatosporoyum!
Show devam etmeli!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

BİZİ BU
DIŞARIDAN
KİM
ÇIKARACAK?
KISACA...
BOKLU KALKINMA

Dillerine ‘vatan hainliği’ni doladılar…
Jale Refik, ‘‘çöp adası olma yolunda
ilerliyoruz’’ dedi. Kirliliğin “vatan
hainliği” olduğunu söyleyen Refik’e
hatırlatalım, HP hükümetinin
yabancılara 3 konut izni vermesinin
sonucudur bu çevre felaketi!.. “Bu
yaz Girneliler Girne’de denize
girebilecek mi?” diye sordu. İznini
verdiğiniz konutlardan denize akan
boktur denizde yüzen!

Bizim Mandra
Ayın 8'ine gelinmesine
rağmen elektrik faturalarının
hâlâ çıkarılmamasının
nedeni olarak "fiyat
ayarlaması" yapılması
çalışmalarının gösterilmesi,
günlerdir dolaşan elektriğe
yeni zam haberlerinin doğru
olduğunun kanıtı olarak
değerlendirilir. Vatandaşlar
"fiyat ayarlamasını büyük
endişe içinde beklerken,
sokaktaki adam "Elektriğe
yeni zam demek, iğneden
ipliğe her şeye zam
demektir" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı’nın açlık
haritasına göre 82,3
milyon nüfuslu Türkiye’de
14,8 milyon kişi yeterli
gıda tüketemiyor.

“İskandinav ülkeleri, ırkçılığın, militarizmin yükseldiği
diğer Avrupa ülkelerine benzeme yoluna girdi”
Engels, 1874'te yazdığı bir makalede; "Bütün
Avrupa militarizminin gerisinde Rus militarizmi yatmaktadır... Rus ordusu, tüm Avrupa
militarizminin bahanesi ve dayanağı olarak
hizmet eder'' der. (Bir Polonya Bildirgesi,
11Temmuz 1874)
Rusya'nın Ukrayna işgalini başlattığı günden
bu yana Avrupa' da yaşanan derin siyasal dönüşümler bize bu sözü anımsatmaktadır. Almanya'nın (Sosyal-Demokratlar ve Yeşiller
eliyle) 100 milyar dolarlık bir savaş bütçesini
kabul etmesi... Neo-Nazilerin devletteki etkin
varlığı nedeniyle Ukrayna'ya uygulanan adı
konulmamış silah ambargosunun bir kenara
atılması ve milyar dolarlık ağır silahların Avrupa devletleri ve ABD tarafından Ukrayna'ya
yığılması... İşgalden önce Ukrayna'ya sadece
asker miğferi gönderen Almanya'nın şimdi
uçaksavar sistemleri yollaması...
Bütün bu örneklerin en önemlisi, Soğuk
Savaş yılları boyunca askeri tarafsızlığını korumuş olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya
katılma başvurusunda bulunmasıdır.
Putin'in Finlandiya üzerinde de hak iddia
etmesi, Finlandiya'yı NATO'ya iten bir etken
olarak görülebilir. Finlandiya'yı, tarihte Rusya
ile savaşlarında hep kaybetmiş olan İsveç
izledi ve o da NATO’ya başvurdu.
NATO'nun genişlemesini durdurmak için
Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'nın, tersinden
NATO'nun genişlemesini tetiklediğini; Ukrayna'yı Neo-Nazilerden arındırmak için başlatılan işgalin, Ukrayna'nın tümüyle Neo-Nazilere teslimine (üstelik ağır silahlarla donatılarak) yol açtığını söylemek mümkün.
Banderacılık, 1945'in ardından, on yıllar
boyunca Ukrayna'da zemin bulamadı.
Putin ise Ukrayna'nın ülke olarak varlığını

VİRGÜL

ŞİRKETE ÖZEL YASA

Nisan 2019’da yabancıların 3 apartman dairesi
alabilmesini mümkün kılan yasa meclisten geçti.
Haziran 2022’de yabancılara Taşınmaz Mal
Edinme Yasa Tasarısı’nın ivediliği kabul edildi…
2019’da yasa yapıldıktan sonra “3 konut müjdesi”ni
vermek için İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Emlakçılar
Birliği’nin toplantısına katıldı. Vergilerin, harç
miktarlarının yüksek olduğunu söyleyerek vergilerin de
düşürüleceğini söyledi. Binlerce boş konut dururken
inşaatçılara “dökün betonu da korkmayın” demediği
kalmıştı Baybars’ın! Döktüler betonu, 2019’dan sonra
yapılan binlerce konut için yeni yasa lazım oldu!

İŞGAL
NEDEN,
TL
SONUÇ!

‘‘Memleketin asıl
meselesi, Türk
Lirası'nın her geçen
gün değer kaybetmesi
ve halkın
yoksullaşmasıdır…’’
Fide Kürşat (CTP)

dahi yadsıdı, Ukrayna SSC'yi kurdukları gerekçesiyle Lenin ve Stalin'i hor gördü ve bu
ülkeyi "tarihsel Rus toprağı" olarak ilan etti.
Donbas'ta Neo-Nazilerin yaptığı katliamları
öne çıkaracağı yerde, Ukrayna'nın tümünü
hedefleyen askeri harekâtıyla Putin, adeta
Ukrayna toplumunu Neo-Nazilerin arkasına
taktı.
Finlandiya'nın bağımsızlık kararının altında
Lenin'in imzası vardır ve bu ülke 1940 ve
44'te SSCB ile iki kez savaşmasına rağmen,
Soğuk Savaş boyunca Sovyetler'den varlığına
bir tehdit görmediğinden, askeri tarafsızlığını
korumuştur. Putin'in referansını Çarlığa kaydırması, Finlandiya'nın da yönünü NATO'ya
çevirmesine neden oldu.
İskandinav ülkeleri, 1945'te Yalta'da toplanan
Churchill-Stalin-Roosevelt Zirvesinde, kapitalizmle sosyalizm arasında bir tür ara bölge
olarak kabul edildi. Sovyetler bu ülkelere
sosyalizm ihraç etmeye çalışmayacak ama
bu ülkelerde de anti-sovyet ve anti-komünist
propaganda yasak olacaktı. ABD’ den esen
McCarthy'cilik rüzgârları bu ülkeleri pek etkilemedi. "İsveç modeli" kapitalizm, bu
tarihsel şartların bir sonucuydu. İşte şimdi
NATO üyeliği sürecine giren bu iki ülke,
ilerici birikimlerini yitirerek, ırkçılığın, militarizmin ve aşırı sağın yükseldiği diğer Avrupa
ülkelerine benzeme yoluna girdi.
Kalıcı bir barışı NATO veya Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi emperyalist askeri birlikler değil, dünya halklarının
sosyalizm ve barış uğruna ortak, örgütlü mücadelesi sağlayabilir.
(Bu yazı Alp Altınörs’ün artıgerçek’te
yayımlanan “Avrupa'da militarizm şahlandı” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 8 Kasım 2021
Recep Tayyip Erdoğan’da zaman ve
mekan kaybı olduğu ileri sürülüyor…
Erdoğan Ankara Esenboğa Havalimanı
için “Bu havaalanını da kim yaptırdı?
Biz yaptırdık biz! Bizden önce burada
havaalanı mı vardı?”deyişi de
hastalığın belirtilerinden biri sayılıyor.

Gözden kaçmayanlar...

İTEM’DEN BERİ

Mesele müteahhitlerin sorunları olunca
meclis çalışıp sorunları çözüyor.
2019’da yabancılara 3 konut sözünü
Baybars vermişti, sözünü tuttu! O
zamanlar talancı-yağmacı inşaatçılar
daha çok beton dökecek demiştik…
Döktüler! 2022’de biriken 40.000 inşaat
stoğu için yeni yasa lazım oldu! Enginar
ekecek toprak bırakmadılar… Vatan
eğer üstünde enginar yetişiyorsa
vatandır. ‘Kan döktük aldık’ deyince işte
böyle ganimet olur… İşgalcinin kukla
meclisinde Rumun topraklarını satmak
için yasa yaparsınız! İTEM Yasası için
kalkan elleriniz kurusun

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Meryem Çavuşoğlu Özkurt’un
BRT'nin Müdürü olarak dengeli
yayın prensiplerini hep takdir
ettim. UBP olarak
yanındayız…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

Karikatür: Igor Lukyanchenko/cartoonmovement
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ROTAYI DEĞİŞTİRMEK
HALA ELİMİZDEYKEN

“Meşru olmayan hükümetle meşru ilişki
kurmak, olup biteni normalleştirmektir,”
dedi ve istifasını sunarak, meclis denilen
yerden ayrıldı Özersay.
Meclis istifasını kabul etti.
O şimdi bizim gibi sokakta.
Mücadele şimdi başlıyor, dedi.
Muhalefet partilerinin yapması gereken
buydu esasında.
Ayrılmak birleşmeye kapı aralamaktır...
Yapamadılar.
Yapsalardı ne olurdu?
Belki hiç bir şey belki de
iyi şeyler.
Ancak hedef yeni seçim,
yeni hükümetle olmuyor.
Kaç seçim gördük ki hep
aynı şarkı.
Kaç dönem geçti ki o plak
hep bildiğin plak.
1960’lı yıllardan kalma.
İğnesi var, pikabı var, durmadan dönen
dönen plağı var.
Bazen long play tadında, bazen single.
Her dönüşünde hedefe bir adım daha
yaklaşıyor.
Aynı şarkıyı dinlemeye devam ediyoruz.
Sorulunca, değişen bir şey yok, dememiz,
değişimin ayırdına varamamızdandır.
Oysa değişen çok şey var.
Hedefe klilitlenmiş bir uçaktayız.
Uçak otomatik pilota bağlı.
Biz içinde...
Kabine kim girerse girsin uçağın gideceği
yer de rota da fark etmiyor.
Gidiş hep o yönedir.
Birinci kaptan, ikinci kaptan.
İsimleri değişebilir...
Hostesler de öyle.
Yapılacaklar önceden belirlenmiştir oysa.
Uçak değişmez, rotası değişmez, hedef
oradadır.
Son dokunuş ancak hedefe gelince olacak.
Muhalefet partileri istifa edip gitselerdi
rota değişebilirdi...
İstifayı göze alıp ait oldukları yere girselerdi durum farklı olabilirdi.
Nedir KKTC?
Nedir bugün yaşananlar?
Bozulmasın diye 1974 yılında yapılan
savaşın amacı Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını yendien tesis edip, yoluna koymaktı.
Böyle anlatılmıştı.
Kimsenin ses çıkartmaması bundandı.
KKTC bozulmaması gereken cumhuriyetin topraklarında ilan edilmiş bir kuruluş.
Gerek BM gerek AB gerek dünyanın
kabul etmeyeceği bir yapı.
Bunda yani KKTC’DE ısrar etmek
nelere mal oldu gördük, görüyoruz.
Erhan, Bertan ve onlar gibi demografik
yapıyı değiştirenler gibilerinin burada
işleri yok.
Fakat her yerdeler.
Özersay istifa etti.
Ancak ait olduğu yere dönmek aklına
gelmedi.
Muhalefet istifa etmedi.
Etselerdi de ait oldukLarı yere dönemeyeceklerdi.
Değişen ne olurdu, dersiniz...
Uçak bu arada rotasına doğru hedefi
şaşmadan gitmeye devam ediyor ya...
Edemeyecekti...
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Amcaoğlu: Mayıs ayı sonunda belirlenen
%43,10’luk hayat pahalılığı verilecek
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun
Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun
aldığı kararla “Mayıs ayı sonunda
belirlenen yüzde 43,10’luk hayat
pahalılığı oranının maaşlara
aktarılacağını” belirtti.
KP
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı
konuşmada, dünden beri yaşanan tartışmaları dikkatle dinlediğini belirterek, 3
yasa tasarısı ile ilgili söylenmek istenenlerin
söylendiğini, aynı şeylerin tekrar edilmesini
çok gerekli bulmadığını ifade etti.
Ülkede çok daha önemli bir konu olduğunu dile getiren Amcaoğlu, “Mutfakta
bir yangın vardır. Çok doğrudur. Bunun
siyaseti yoktur. Bunun ideolojik yaklaşımlarla hiçbir alakası söz konusu bile
değildir” dedi.
Ekmeğin 7 TL olduğuna işaret eden
Amcaoğlu, asgari ücretlinin eve daha az
gıda götürmesinin imkansızlığını sadece
dile getirerek değil alternatif çözüm önerileri de aktarılarak, hep birlikte çözüm
yollarının aranması gerekliliğini ifade etti.
Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla
“Mayıs ayı sonunda belirlenen yüzde
43,10’luk hayat pahalılığı oranının maaşlara
aktarılacağını” belirten Amcaoğlu, asgari
ücretlinin de sıkıntısını aşma adına asgari
ücret düzenlenmesi için mevzuat takip
edilerek, soruna çare üretilmek için adımlar
atılacağını söyledi.
“Tabii ki bunlar yeterli değildir” diyen
Amcaoğlu, geçen yılın aynı dönemine
oranla Dolardaki kaybın yüzde 140 civarında olduğunu kaydetti. TL ile ilgili kur
farklılıklarının geçmişte de yaşandığına
dikkat çeken Amcaoğlu, bunların şimdi
yaşanıyormuş gibi gösterilmesini eleştirdi.
“Tek çaremiz TL ekonomi büyütebil-

menin önemli adımlarını atmaktan başka
bir şey değildir” vurgusu yapan Olgun
Amcaoğlu, alım gücünü yukarıya çekebilecek cesaretli adımların atılmasının tam
zamanı olduğunun altını çizdi.
“2022 yılında enflasyon muhasebesinin
uygulanmasıyla ilgili gerekli mevzuatları
tekrardan hayata geçirmezseniz önümüzdeki yıl yaşanacak olan iflasların da önüne
geçemezsiniz, bunlar bu ülkenin gerçeğidir”
diye konuşan Amcaoğlu, bunların üstesinden gelecek adımları atacaklarını söyledi.
Belediyelerle ilgili dün yapılan ek bütçeye
değinen Amcaoğlu, yerel yönetimlerle
ilgili çok daha önemli maddi kaynak sıkıntıları yaşanırsa mevzuatlarda gerekli
düzenlemeler yapılıp, belediyelerin ayakta
kalması için gerekenin yapılması gerektiğini
belirtti.
Sadece mali gelirlerdeki 9.25’lik katkı
payını verip, belediyeleri kurtarabilmenin
yeterli olmayacağını bilerek adımlar atmanın doğru olmadığını ifade eden Amcaoğlu, haklı eleştirilere katıldığını ancak
birilerini itibarsızlaştırıcı ve yaralayan betimlerden uzak durulmasını istedi. Amcaoğlu, benzetmelerin daha dikkatli seçilmesini talep etti.

Mazbata sayısı 22 bin 7’ye ulaştı
HK
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi
Şefik BRT’de “Haber Kritik” programına
katılarak mazbata davaları ile ilgili
açıklamalarda bulundu.
Narin Ferdi Şefik, 1 Ocak 2022 tarihi
itibarıyla 22 bin yedi hukuk mazbatası,

12 bin 963 de ceza bulunduğunu kaydetti.
Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik,
mazbataların işlem görmesinin uzadığını
vurgulayarak.“Ülkede ekonomik sorun
var. Umarım daha kötü olmaz” diye
konuştu.

GÜNEY KIBRIS’TA
AKARYAKIT VE GIDA
FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
GÜNDEMDE
Güney Kıbrıs’ta akaryakıt ve gıda
fiyatlarında son beş aylık sürede yaşanan
artışlar Rum basınında yer aldı.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta
enflasyonun her kesim tarafından
hissedilir hale geldiğini, Rum İstatistik
Enstitüsü’nün dün açıkladığı verilere
göre, Ocak ayından Mayıs ayına kadarki
sürede akaryakıttaki artışın yüzde 33,63
olduğunu aktardı.
Gazete, aynı süre zarfında elektrik
fiyatında yüzde 21,59 oranında, gıda
çerçevesinde yer alan kanatlı et
ürünlerinde ise yüzde 18 oranında artış
gerçekleştiğini vurguladı.
Birçok ürün ve kalemde yaşanan artışlara
ayrıntılı şekilde yer verilen haberde, Mayıs
ayındaki enflasyon oranının ise son 40
yılın rekorunu kırarak yüzde 9,1 olarak
kayda geçtiği ifade edildi.

İNGİLİZ KADIN
TURİSTLER RUM
HEMŞİREYİ DARP ETTİ
İngiltere’den Güney Kıbrıs’a turist olarak
giden üç kadın, Baf Hastanesi’nde görevli
bir kadın hemşireyi darp etti.
Alithia ve diğer gazeteler, İngiltere’den
Güney Kıbrıs’a turist olarak giden ve
yaşları 22, 20 ve 22 olan üç İngiliz kadının,
sarhoş halde götürüldükleri Baf
Hastanesi’nde bir hemşireye
saldırdıklarını yazdı.
Gazete, Pazar gecesi gerçekleşen olayda
hemşirenin başına aldığı darbeler
sonrasında tedavi altına alındığını, üç
İngiliz kadının ise tutuklandığını aktardı.

CİTTASLOw MEHMETÇİK
ÇOCUK BELEDİYESİ’NDEN
SOKAK HAYVANLARI İÇİN
MAMAMATİK
Cittaslow Mehmetçik Çocuk Belediyesi,
sokak hayvanları için belediye sınırları
içine 5 mamamatik yerleştiriliyor.
Mamamatiklerle kedi ve köpeklere 1 TL
karşılığı mama sağlanabiliyor.
Mamamatiklerin ikisi Mehmetçik, biri
Bafra Plajı, biri Bafra’daki Thalassa sitesi
ve biri de Kumyalı’ya kurulacak.
İlki Mehmetçik’te Balanakko Meydanı’na
dün kurulan mamamatiklere, mama bağışı
da yapılabiliyor.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil
Sarıçizmeli, “Çocuk Belediyemiz çok
güzel işlere imza atmaya devam ediyor.
Kendilerinin geliştirdiği proje kapsamında
sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını
gidermek için 5 mamamatiği belediye
hudutlarımızda yerleştiriyoruz. Sadece 1
TL ile dostlarımıza küçük bir katkı
sağlamak için duyarlılığınızı bekler, çocuk
belediyemizi gönülden kutlarım” dedi.

HALEN GÖREVDEKİ YEREL
YÖNETİCİLERİN GÖREV
SÜRESİNİ 27 KASIM’A
KADAR UZATMAYI
ÖNGÖREN YASA ÖNERİSİ
RESMİ GAZETE’DE

KIBRISLI DOKTOR ALMANYA'DA HAYATINI KAYBETTİ
(Ergün YAHAT)
Aslen Lefkoşalı Mustafa Demiralp
liseyi bitirdikten sonra Ankara'da tıp
okuyup doktor oldu.
Daha sonra Almanya'da kilinik açıp
doktorluğuna orda devam etti ve uzun
yıllardır mesleğini orda sürdürüyordu.

Dün sabah aniden rahatsızlanarak
hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak
üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Lefkosalı Küçük Aysel'in büyük oğlu
olan Dr. Mustafa Demiralp.Almanyda
tıp alanında bir çok başarılara imza atmış
birisi olarak biliniyordu.

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa
Önerisi Resmi Gazete’de yayımlanarak
bilgiye sunuldu… Öneriyle ilgili görüş ve
öneriler yirmi gün içinde Meclis’e
sunulabilecek
Lefkoşa, 7 Haziran 22 (TAK): Halen
görevde olan yerel yöneticilerin görev
sürelerini, yerel seçimlerin yapılması
öngörülen kasım ayının son pazarına yani
27 Kasım’a kadar uzatmayı öngören
Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa
Önerisi, dünkü Resmi Gazete’de
yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve
Yeniden Doğuş Partisi Milletvekilleri
tarafından sunulan yasa önerisinin
içeriğiyle ilgili görüş ve öneriler yirmi gün
içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak
sunulabilecek.
Yasa önerisi, yerel yönetimlere ilişkin
seçim tarihinin kasım ayının son pazarı
olarak yeniden düzenlenmesini ve
belediye başkanları, belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti
üyelerinin göreve başlayacağı tarihe
kadar mevcutlarının devam edeceğinin
net olarak anlaşılması amacıyla
hazırlandı.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
ŞALIN ALTINDAKİ
DEMOKRASİDEN, MECBURİ
HOŞNUTLUK GETİRMEYE

Nazırlar Kurulu’nun, D Parti’den üyesi açıkladı:
-Naylon poşet tamamen kaldırılacak…
Söyleyin bakalım sevgili okurlar, böyle bir
açıklama duyunca “hoşnut” olmaz mısınız?
Kendi adıma, “fazlasıyla hoşnut oldum!”
Sizler da, “hoşnutluk getirin”…
Aklıma geldi, naylon poşetler
kaldırılınca, çarşıdan/marketten
satın aldıklarımızı taşımak için,
yurttaşlara nasıl birer çanta veya
benzer bir şey verilecek
yetkililer/ilgililer tarafından?
Ya, o verilecek “şeyden” yurttaşlar hoşnut olmaz ise yeni yasalara göre suç mu işlemiş olacaklar?
“İyi düşünelim, hoşnutluk getirelim” belki birer
“ipek dokuma çanta” verilir herkese, da alışverişlerde kullanırız…
E, bizler da lâzım, yardımcı olalım Nazırlar
Kurulu’na, değil ama?!
Tabii ki, fikirsel açıdan…
Naylon poşet yerine “ipek çanta!”
Fikircik nasıl?
Guvvatlı, değil?
Yazdıklarımızdan bileceksiniz, mali açıdan kesinlikle yardımcı olamayız Nazırlar Kurulu’na,
nedeni ortada; zenginler dâhil bütün Kıbrıslıların
fakirleşmekte olduğunu defalarca kaleme aldık…
Bakmayın siz, bazıları hâlâ fakirleştirildiğinin
farkında değilmiş gibi davranıyor…
Onlar, Kıbrıslının ödediği vergilerden toplanan
paralardan, haksız maaş/gelir elde edenler; gelecekte bu siyasal rejim değişmediği -Kıbrıs sorunu
çözülmediği- takdirde yarın, “bugün gibi mutlu”
olamayacaklar!
***
Sevgili yurttaşlarım, Aziz Kıbrıslılar, toplumun
yarınını düşünmek hepimizin boynunun borcu
olmalıdır!
Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği adına,
yapmamız gerekenler bellidir; her yer ve platformda, işgale ve sömürüye karşı çıkarak, acilen
Kıbrıs sorununun çözümünü sağlamak adına, girişimlerde bulunmak gereklidir!
Gerisi, sadece işgal rejiminin devamını sağlamaktan ibaret işlerdir!
Gerisi, sömürgeciye hizmettir!
1974’te, TC Başbakan Yardımcısı N. Erbakan’ın
anlattığı, Kıbrıs’ın kuzeyindeki “siyasal rejimin
üstüne örtülen şal,” çoktan lime lime olmuştur!
O şalın altında nelerin döndüğü/döndürüldüğü,
nelerin, ne şekilde yapılmakta olduğu, çıplak
gözle görülüp/izleniyor artık!
O zamanlar, şalın altında, yabancıların detaylarını
göremeyeceği ve haliyle, Kıbrıs’ın kuzeyinde
“dünyanın imreneceği demokratik yapıdaki bir
‘devletin varlığını’ kabul edeceği, bir rejim yaratılacaktı” güya…
Günümüzde, gerçekleri görmeyen/bilmeyen
kaldı mı?
-Kalmadı!
***
Bizden farklı düşünen…
Memleketin Ana Muhalefet CT Partisi’nin
Genel Başkanı, hani o şu, her konu açıldığında,
“Kıbrıs’ın kuzeyinde işgal olmadığını” söyleyen
T. Erhürman önceki gün mecliste, gündemdeki özgürlükleri kısıtlayacak, protokol ile dayatılanyasaların geçmeyeceğini belirterek yaptığı açıklamada:
-{(…) Geçirmeye kalkarsanız hoşnutsuzluk ve
soğukluk yaratacağız “Cumhurbaşkanı’na” karşı.
Ama bunları şiddet uygulamadan yapacağız. Cezasına da razı olacağız. Meclisten dokunulmazlığımızın kaldırılmasını isteyeceğiz. Sokun bizi
içeriye. Ben muhalefet yapacaksam, “hükümete”
ve “Cumhurbaşkanı’na” karşı doğal olarak hoşnutsuzluk yaratmam lâzım. Ben insanlara, “Bu
‘hükümet’ ve ‘cumhurbaşkanı’ hoşunuza gitsin”
mi diyeceğim? (…) Umarım anlatabilmişimdir,
aksi takdirde bundan sonrası felâkete gider, dedi}…
Tam KKTC’ye göre “Ana muhalefet”…
Öteki muhalefet, H Partisi, sarsıntı geçiriyor!
Genel başkanı sine-i millete çekileceğinden,
mecliste “devam” kararı alan iki vekili da, “bağımsız” olarak kalacak! Gene gonuşuruk buraşda.

Anılarda yolculuk ( 5)

GİDECEĞIMİZ KÖYÜN MİNARESİ O YILLARDA
GÖRÜLMÜŞTÜ... İHBAR EDİLEN ADRESLERE
BASKIN YAPMIŞTIK...
Mustafa Çavuş bana "Senin ev soyulan
18. ev oldu 1 tane de kooperatif soyuldu"... Bu, tam bir acizlik itirafıydı.
Devam etti "ben merkezde olacağım
gelen ihbar olursa, seni almaya geleceğim..."
Evet, bir kaç gün sonra geldi ve ilk
baskına gittik, baskına gittiğimiz adres,
benim evin 250 metre gerisinde eski
küçük bir evdi. Kapıyı açan adamı tanımıştım. Evimin karşısındaki portakal
bahçesinin yeni sahibiydi (!!!) Hani
tartışmıştık, "Bu bahçeyi bana Denktaş
bey verdi" diyen adam. Fakat o beni
tanımamıştı...
Mustafa çavuş, polis kimliğini gösterip
içeri girdik, neden geldiğimizi söyledi.
Adam birden telaşlandı sinirlendi fakat
tek kelime etmedi. İçerisi bakımsız ve
dağınıktı. Evde başka kimse de yoktu...
Salonda (!!) bir dolap, onun üzerinde
de ağzına kadar tıka basa dolu bir valiz
(bavul) vardı. Bizim çavuş, indirmesini
söyledi, boyu yetişmediği için oradaki
küçük bir masayı alıp üzerine çıktı
binbir güçlükle valizi indirebildi... İçerisini açtığı zaman, elbiselerin altına
gizlenmiş birçok cam eşyası ortaya
çıktı. Fincanlar, bardaklar, tabaklar, porselen eşyaları v.s..

Fakat bize ait hiçbir eşya yoktu.
Dolabı da açtık eski püskü elbiselerin
dışında birşey yoktu.
Oradan ayrıldıktan sonra Çavuş'a "Ne
kadar telaşlı ve asabiydi gördün mü?"
deyince, "Evet gördüm sanırım bu da
Maraşı soyanlardan birisi. Bu herifler
ileride başımıza çok büyük bela olacaklar. Her gece gemilerle taşınıp yerleştiriliyorlar, üstelik gelenler çok kalitesiz ve geri kalmış insanlar. Kendilerine verilen evlerin banyolarına saman
koyup hayvanlarını yediriyorlar, Çamaşır
makinelerin içine tavuk koyanlar oldu.
Bunların vukuatlarından kendi normal
işlerimizi yapamaz duruma geldik"...
İkinci ihbar birkaç gün sonra geldi.
Bu defaki adres, benim evin yaklaşık
1,5 km ilerisinde Derinya'ya giden yolun
üzerindeydi. Bahçeli bakımlı güzel bir
evdi. Her ihbar, benim için bir umuttu.
Bize kapıyı açanı görünce şok olduk.
Mağusalı bir polisti. Benden daha kıdemli bir mücahit arkadaşımın abisiydi.
Durumu anlattık, özür diledik. Normal
karşıladı...
Geri dönerken, Mustafa Çavuş "Yahu
ne utanmaz insanlar var, böyle ihbar
mı olur?" diyerek söylendi...
Biz bir taraftan uğraşırken, eşim de
başka bir polis ekibiyle Mağusa yakın-

Sosyal Medya
Şener İzmen
larındaki Dörtyol köyünde iki eve baskına gitmişler fakat onlar da elleri boş
dönmüşlerdi...
Mustafa Çavuş bana "Gel, seninle bu
kez gümrüğe gideceğiz. Çıkış yapacak
olan ve şüphelendiğimiz kişilerin valizlerini yoklayacağız belki birşey bulabiliriz "... Kendimi, aksiyonu bol bir
ortamın içinde bulmuştum. Gümrüğe
vardığımızda, iki erkek yolcunun valizlerine baktık birşey çıkmadı. 3.erkek
yolcunun valizine baktığımızda şaşkına
döndük. Bir erkek peruğu ve soygun
yapmakta kullanılan birçok alet edevat.
Kelepçe bile vardı...
"Bunlar senin mi?"diye sordu Çavuş,.
"Evet" dedi TC'li yolcu. Bunun üzerine
gümrük memuruna "Bu yolcuyu içeriye
al bugün gitmesin onu sorguya alacağım"...
Bana da "Sen git, bunu sorgulayım
yarın sana bilgi veririm" dedi ve ben
oradan ayrıldım...
Bu yolcu turist( !!! ) kapalı Maraş'a
ganimet için gelmiş, umduğunu bulamayınca da geri dönüyormuş, yani
bizim evlerle hiçbir ilgisi yokmuş, polise
böyle ifade verdi. Bundan da bir sonuç
çıkmayınca, umutlar tükenmeye başladı...
(devam edecek)

Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Zeta Emilianidu hayatını kaybetti
Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Zeta Emilianidu’nun, geçirdiği
beyin aortu anevrizması sonucu Atina’da
tedavi gördüğü hastanede dün akşam
20.30 sıralarında hayatını kaybettiği
haber verildi.
Rum gazeteleri Emilianidu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili habere ilk
sayfalarından yer verirken, Emilianidu’nun ölümünün gerek Güney Kıbrıs
siyasi dünyasında, gerek de toplumda
büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.
68 yaşında olan Emilianidu’nun, 15
Mayıs tarihinde beyin aortu anevrizması
geçirmesi ve durumunun çok ciddi olması üzerine ambulans uçakla Atina’daki “İgia” sağlık merkezine sevk
edilerek ameliyata alındığını ve ameliyatın ardından düne kadar koma halinde olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığının
dün akşam bir açıklama yaparak, Emilianidu’nun ölüm haberini duyurduğunu
belirtti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de dün akşam Twitter’daki
şahsi hesabından bir açıklama yaparak,
Emilianidu’nun hayatını kaybetmesin-

den dolayı çok üzgün olduğunu ve
Emilianidu’nun kaybının kendisini çok
sarstığını ifade etti. Gazete Emilianidu’nun 4 Nisan 2013 tarihinde Anastasiadis’in kurduğu ilk hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı olarak
atandığını ve bu görevini düne kadar

Ekmeğe zam! 7 TL oldu
Unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi, 200 gramlık
somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye yükseldi.
Elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve un fiyatlarında yaşanan artış
sonrası, unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi.
YENİDÜZEN’e konuşan Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer
Çıralı, söz konusu zammın bugün itibariyle pek çok fırında
uygulanmaya başladığını ifade etti.
Bu kapsamda, 5,50 TL ila 6 TL arasında satılan 200 gramlık
somun ekmek, 6,50 TL ile 7 TL arasında satılmaya başladı.
Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, pide ve dilimli ekmek gibi
diğer tüm unlu mamullere de yüzde 20 oranında zam geldiğini
açıkladı.

sürdürdüğünü de ekledi. Öte yandan
Rum haber kaynakları, Rum Sağlık
Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, Emilianidu’nun naaşının Güney Kıbrıs’a
getirilmesiyle ilgili prosedürleri halletmek için, bu sabah erken saatlerde
Atina’ya gittiğini duyurdu.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

TAŞLAR
ÜLKESİNE
YOLCULUK
Vasili Grossman
Aras Yayınları

Gördün yoktur şakası
Savaş gelir arkası
Korkuların ecele
İnan yoktur faydası

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy
BİR KİTAP ÇIKTI;
KHORA Yayınlarında çıktı.
Bütün kitapçılarda var.
-İnsanı ve insanın canlı, capcanlı yansıması olan; göz göze,
yürek yüreğe, akıl akıla buluşması tiyatroyu ne öldürüyor
öğrenmek mi istersiniz?
-Adı var kendi yok "Bir
KKTC Masalı" mı okumak
istersiniz?
-Shakespeare ve Brecht ile
insan, toplum, sanat ve siyaset
üzerine yapıtığım konuşmayı mı merak ediyorsunuz?
-Toplumcu gerçekçi tutum ve anlayış, sanatta,
siyasette nedir diye mi merak ediyorsunuz?
-Neoliberal ve postmodern anlayışın insanı
ve toplumu ne hale getirdiğiyle mi yüzleşmek
istersiniz?
-Işıklar ve şiirler içinde yatan yurdumuzun
şairi, dostum Fikret Demirağ'a, son halerimizi
içeren yazdığım mektubu okumak mı istersiniz?
-Ekmek çalan kadın suçlu bulunurken, milyon dolarları çalanların bakan, vekil koltuklarına nasıl oturduklarını öğrenmek mi istersiniz?
-Mide Kanu nedir?.. Ve bu kanuna uymayan
asgari ücreti mi merak ediyorsunuz?
-Yoksa servetine servet katan ultra zenginlerimizin yaptıkları iyiliklerin, gözlerimi nasıl
yaşarttığını mı okumak istersiniz?
-22 Ocak 2018 Afrika Gazetesi'ne yapılan
linç hareketini yaşayan ağızdan dinlemek mi
istersiniz?
-Ekim'de yapılan kansız darbeyi ve bu darbeye direnen %48'i ve keşkeleri mi okumak
istersiniz?
-Yoksa neoliberal ve postmodern zamanlarda
insanın, toplumun, sanatın ve bilimin bulamaç
halerini mi görmek istersiniz?
-Ya da utanan insandan zalim olmaz diyen
insanı mı okumak istersiniz?
-Yalan, manipülasyon ve sahtelik dünyasını

DÜN

"Karakterler tercihlerle belli
olur, düşüncelerle değil."
Aristo

"İNSANI ve TİYATROYU NE
ÖLDÜRÜYOR?"

Tadımlık
Söküğünden sürekli kanayan
çürük sevgiler
yüksüksüz dikiş diker gibi
deşik sevişmeler
Nafia Akdeniz

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4
Ortaköy Lefkoşa
Tel:2232131
Arzum Davulcu Eczanesi
Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. Yenişehir Lefkoşa
Tel:2271457
Ecegül Eczanesi
Şht. Kemal Ünal Cad. N0:118 /B
Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa
Tel:2255847
GİRNE
Kandil Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen
Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
Tel:8223842
Selin Eser Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman
Yolu High Life Tower No:23 B Girne
Tel:8150666
Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
Dük.N0:5 Alsancak Girne
Tel:05338463330
MAĞUSA
Nilhan Soysal Eczanesi

mı görmek istersiniz?
-Kıbrıslı Rum kardeşlerimi mi merak ediyorsunuz?
-Yoksa içimdeki Yaşar'la yaptığım konuşmayı mı?
-TRT'nin "Bir Zamanlar Kıbrıs"ı hakkında
yazılanı mı okumak istersiniz?
-Dünya zıvanadan çıkarken tiyatro ne yapıyor diye soranı okumak mı istersiniz?
-Görevi hakikati aydınlatmak olan tiyatronun
nasıl yalan söylediğini ve manipülasyon yaptığını mı öğrenmek istersiniz?

-Alkışı ve ihaneti gören sanatçının tavrını
mı merak ediyorsunuz?
-"Hiçbir şeyden çekmedim ötekileştirmeden
çektiğim kadar" diyen sanatçıyı mı merak
ediyorsunuz?
-Yoksa "Kaybedecek Neyimiz Kaldı?" sorusuna verilen yanıtı mı?
-Ya da her şeye rağmen, nasıl direnerek
var olmanın yolunu mu okumak istersiniz?
Ve okumak isterseniz onlarca konu daha
"İNSANI ve TiYATROYU NE ÖLDÜRÜYOR" kitabımda.

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

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

16.73 16.83

EURO
Alış Satış

17.84

17.95

S.T.G.
Alış Satış

20.90 21.03

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Silahlı Kuvvetler Cad.Pertur
Apt.N0:29 A Gazimağusa
Tel:3660353
Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
Tel:3662928
GÜZELYURT
Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
Tel:7143847
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
Tel:7278240
İSKELE
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele
tel:3714006

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Koca bir seçim sürecinde seçim yasağını
delen tek kişi BRTK Müdürü mü?

Sosyal Medya
Ali Baturay
BRTK Genel Müdürü Meryem Çavuşoğlu
Özkurt, BRT, “Seçim ve Halkoylaması Yasası”na aykırı yaptığı gerekçesiyle iki ay
hapis cezasına çarptırıldı.
Peki, yapılan yayın hangisiydi? “Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan hattaki arızanın
tamir edilmesi ve Geçitköy’deki barajın
faaliyete başlaması töreninin” yayınlanması…
Bu töreni yayınlamak neden BRT Müdürünü hapsettirdi? Çünkü Cumhurbaşkanlığı
seçiminin öncesiydi ve seçim yasakları vardı…
Bir tarafta yargı, bir tarafta meslektaşımız,
diğer tarafta emir verip, olaydan çıkar sağlayanlar… Arkadaşımızın hapsedilmesi nedeniyle üzgünüz, duygusallaşıyoruz, günah
keçisi olarak seçilmesini kabullenemiyoruz.
Bu arada yargılayıp ceza kesenlere karşı
dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum,
yasalar çerçevesinde görevlerini yaptıklarını
biliyorum ama sormak da istiyorum; emri
verenler ve kendisine bundan çıkar sağlayanlar cezalandırılmayacak mı? Bu olayda
tek suçlu Meryem Özkurt mu? Koca bir seçim sürecinde seçim yasağını delen tek kişi
BRTK Müdürü mü? Seçim sürecinde birçok
kez seçim yasakları delinmişti, neden hepsi
bir torbaya konulup da tümü yargılanmadı?
Duygusal ya da öfkeli bir yazı yazmak
yerine objektif olmalıyız, bunu biliyorum
ve şimdi gelin o taraftan da bakalım.
Peki, su borularının tamiratının ve barajın
faaliyete başladığının haberini yapmak neden
seçim yasaklarına girdi? Seçim yasaklarına
giren, tamirat ve barajın faaliyete girmesi
değil. (Bu arada bu olayla ilgili pek sözü
edilmiyor ama aynı gün Maraş’ın bir bölümü
de açılmıştı. Ortada da siyasiler yer almıştı.)
Mesele şu ki; ülkede seçim yasakları varken tamirat ve barajın faaliyete girmesi konusunda ülkedeki siyasilerin açılış yapması
ve söz konusu durumu lehine kullanması
yargı konusu oldu. Bunu yapmak, Seçim
ve Halkoylaması Yasası’na göre yasaktır.
Yani ne oldu? Ne olacak? O açılışa Cumhurbaşkanı adayı olan dönemin Başbakanı
Ersin Tatar katılarak konuşma yaptı. Ayrıca
aynı hükümetin başka yetkilileri de törende
konuştu.
Eğer bu açılış Tatar’ın propagandasına
dönüştürülmeseydi, BRTK Genel Müdürü’nün başı belaya girmeyecekti. Şimdi görüyorum, “Yargı Türkiye düşmanlığı yapıyor.
Hem bize su getiriyorlar hem de yargı müdürü hapse tıkıyor” diyenler var. Çok yanlış,
hiç alakası yok ama gel de şimdi meram
anlat… Çok istismar edilecek, göreceksiniz… Borunun tamir edilmesi ve barajın
faaliyete geçmesine bu ülkede hiç kimse
tepkili değildir, tam tersine müteşekkirdir.
Elmalarla armutlar birbirine karışmasın lütfen…
Dönelim konumuza… Peki, BRTK hangi
bakanlığa bağlıdır? Tabii ki Başbakanlığa… Başbakan kimdi o dönem? Tabii ki
Ersin Tatar… Yani, BRTK Müdürü, amirinin
emrini yerine getirdi.
Müdür, kendini garantiye almak için bu
emri yerine getirememeli miydi? Evet, amirine “İllaki işi yaptıracaksanız, bu emri
yazılı olarak siz verin, çünkü benim yetkilerimi aşar, yasaya aykırıdır, başım belaya
girebilir” demeliydi.
Aslında arkadaşımız bu tehlikeyi gördü
ama maalesef bu uyarıyı yazılı olarak değil
sözlü olarak yapmış. Meryem Hanım, mahkemenin kararından hemen sonra yaptığı
açıklamada, sözlü olarak kendisine o törende
KKTC’den yetkililerin konuşma yapmayacağının söylediğini belirtti.
Ancak siyasiler sözünde durmadı. O törende boy gösterip, o törenden siyasi çıkar
elde etmeye çalıştılar, müdürü de yaktılar.
“Söz uçar, yazı kalır” dedikleri tam da
budur işte.

Meryem Özkurt, “O günkü yayında KKTC
siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık.
Sadece Türkiyeli siyasetçiler konuşacak
diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki
KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak
konuşma yaptılar. Ülkem için yaptığım bu
yayından sonra siyasilerin de bana verilen
bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla beklemekteyim” dedi.
Meryem Hanım, tavır bekliyor ama tavır
yok timsah gözyaşları var… Ne yapacaklar?
Siz hapistesiniz, onlarsa makamında… Evet,
törende çıkıp konuştular… O siyasilere,
Sayın Ersin Tatar’a hiçbir şey olmazken
Meryem Özkurt hapis yatacak. Gerçekten
de hazmedilebilecek bir durum değil.
Ersin Tatar, “BRTK Genel Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ile ilgili alınan mahkeme kararını üzüntü ile öğrendim. Kamuoyu
vicdanını derinden yaralayarak infial uyandıran bu kararın kamu vicdanını rahatlatması
için yetkili mercilerin gereken adımları atacağına inanmaktayım” dedi. O kadar basit
ha? Kamuoyu vicdanı yaralanmış ve yetkili
merciler gereken adımları atacakmış… Hangi
yetkili merciler? Hade, oldu da bitti maşallah.
Ateş düştüğü yeri yaktı, ateşi yakanın rahatlığına bakar mısınız siz?
Bütün suç kendisinde olan Sayın Tatar,
hayali bir suçlu arıyor. Suçlu şeytanlardır
çünkü…
Bu ülkede böyle olaylar daha önce de yaşandı… Başbakan, bakanlar emir verdi, bürokratlar yaptı, onların başı yandı. Belki

da haberini yapacak, yayınlayacaktır, diğer
tüm yayın kuruluşları da... Burada bir sorun
yoktur ama yasalarımız ne diyor? Seçim
öncesi yönetenler, siyasiler bunu lehine kullanamaz, gidip de orada açılış yapamaz,
orada konuşamaz. Hele de Cumhurbaşkanı
adayı olan Başbakan Ersin Tatar hiç yapamaz.
Konu budur… Buna uyulmadı… Bana
göre bunun hesabı Ersin Tatar’a sorulmalıdır.
Bu emir komuta zincirinde başka kimler
varsa, onlara da… Bizzat suçu Tatar işlemiştir. Üstelik o günlerde UBP ve Ersin
Tatar, daha birçok YSK kuralını ve kendilerinin koyduğu pandemi kurallarını da ihlal
etmiştir.
Ancak haklı olarak soruyor birçok kişi,
“Neden birçok konuda yasalar uygulanmıyor
da bu konuda uygulandı?”, “Neden birçok
kez YSK kuralları delindi de bu konu seçildi?”, “Neden yaptıran değil de en masum
olan cezayı çekiyor?”, “Neden yalnızca
BRTK Müdürü?” diye.
Evet, birçok kişinin bu soruları sormasını
doğal karşılıyorum, cezalandırılmada bir
standart olmayınca, ülkeyi yönetenler hiç
çekinmeden yasaları, anayasayı deliyorken
onlara hiçbir şey olmayınca şimdi insanlar
soruyor.
Mesela KIBTEK Müdürü ile ilgili de soruyorlar; “64 bin TL’lik devleti zarara uğratma nedir ki? Bu kadar düşük bir miktara
KIBTEK Müdürü neden tutuklu yargılanıyor?” diyorlar… “Esin Tatar emir verdiği

YÜKSEK MAHKEME
BAŞKANI ŞEFİK: “ARA
SEÇİM, YEREL SEÇİMLE
AYNI TARİHTE
YAPILABİLİR”
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi
Şefik, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay’ın milletvekilliğinin sona
ermesiyle Meclis’te boşalan bir sandalye
için ara seçimin, 27 Kasım'da yapılması
öngörülen yerel seçimlerle birlikte
yapılabileceğini söyledi.
Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik,
Özersay’ın milletvekilliğinin sona
ermesiyle Meclis’te boşalan bir
milletvekillinin belirlenmesi için
izlenecek yasal sürece ilişkin TAK’a
açıklamalarda bulundu.
Şefik, Cumhuriyet Meclisi üyeliğinde bir
eksiklik olması halinde ara seçim
gündeme geldiğini belirterek, Seçim ve
Halk Oylaması Yasası uyarınca, ara
seçimlerin haziran ayında yapılması
gerektiğine, seçim tarihinin de
Cumhuriyet Meclisi tarafından
belirlendiğine işaret etti.
Ancak Şefik, “Bizim bu haziran için ara
seçim için tarih verilmesi yönünde bir
müracaatımız olmamıştır. Çünkü ara
seçimin haziran yapılması için zaman
kalmamıştır” diye konuştu.
Şefik, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
cumhurbaşkanı seçilmesiyle Meclis’te
boşalan vekilin belirlenmesi için geçen
yıl Yüksek Mahkemenin yapmış olduğu
ara seçim müracaatına ilişkin Meclis
Başkanlığının yanıt vermemiş olduğunu
da anımsattı.
-“Eğer yerel seçimler kasım ayında
yapılacaksa, ara seçimin de o tarihte
yapılması mümkündür”
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik,
yasa altında her yılın haziran ayında
yapılması düzenlenmiş olan ara seçimin,
gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla,
yerel seçimler ile birlikte aynı anda
yapılabileceğini söyledi.
Şefik, “Eğer yerel seçimler kasım ayında
yapılacaksa, ara seçimin de o tarihte
yapılması mümkündür. Yasal işlemlerin,
düzenlemelerin yapılması gerekir. ” diye
konuştu.
Narin Şefik, yapılacak ara seçimde
Meclis’te boşalan tek bir vekilin
seçilecek olmasından dolayı her iki
seçimin de aynı anda yapılması
açısından herhangi bir sorun teşkil
etmeyeceğini de belirtti.

ATUN: “12.77 MİLYAR
TL’LİK 2022 BÜTÇESİ 18.81
MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ”

çok hatırlamıyorsunuz ama hapis yatanlar
oldu. Her zaman değil tabii… Çoğuna bir
şey olmadığı için olanları da hatırlamıyorsunuz.
Eski milletvekili Aytaç Çaluda’nın başı
da bürokratken böyle bir konudan dolayı
derde girmiş, hatta dokunulmazlığı da kaldırılmıştı…
Arkadaşımız Meryem Hanım, “Ben bugün
hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum.
Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak
etmediği şekilde makamında oturarak, haksız
kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana
verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları
hazmedemiyorum” diyor.
Doğrudur, ülkeyi yiyip yutanlar, haksız
kazançlar elde edenler, devlet imkânlarını
kullananlar, peşkeş çekenler cezalandırılmıyor… Onlara bir şey olmazken, arkadaşımızın hapis yatacak olması üzücüdür ama
dikkatinizi çekerim, arkadaşımız başının
derde gireceğini düşünüp, siyasilerden konuşma yapmamasını, açılışa katılmamasını
istediğini, siyasilerin de söz verdiği halde
bu sözü tutmadığını söylüyor.
Evet, borunun tamir edilmesini ve Geçitköy
Barajı’nın hizmete girdiğini yayınlamak elbette kamu yayıncılığıdır ve elbette haberdir.
Herkesin susuzluk çektiği ve tamir edilmesini
beklediği borunun tamiri tabii ki önemli bir
konudur ve haber olacaktır. Tabii ki BRTK

halde neden BRTK Müdürü hapis yatıyor?”
diye de... Yasalar uygulanıyor diye “neden
yaptınız?” denemez ama burada bir standart
olmadığı, çoğu yapıp yırttığı için halk böyle
soruyor. İnsan psikolojisi, ben de soruyorum
neden bir günah keçisi seçildi diye…
“Görevdeki siyasilerin dokunulmazlığı
var, o nedenle onlara bir şey olmuyor”
demek pek yeterli olmuyor, vicdanlar rahatlamıyor.
Gerçek sorumlulara hiçbir şey olmazken,
ben de meslektaşımın bu cezayı çekmesini
istemiyorum. BRTK’yı her türlü propaganda
için kullanıp BRTK Müdürünü harcadılar…
Evet harcadılar… Bunun başka izahı yoktur.
Şimdi de dizildiler timsah gözyaşları döküyorlar. Yok haksızlıkmış, yok yasalar değişmeliymiş, yok yetkili merciler gerekeni
yapmalıymış…
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olsun diye
bu ülkede çok şey kaybettik, halen sıkıntılarını yaşıyoruz, Meryem arkadaşımız da
bunun kurbanlarından birisi oldu.
Bu olaydan bir ders çıkacaksa eğer, hiçbir
bürokrat emir kulu değildir, yasal olmayan
şeyleri yapmamalıdır, görevden alınma pahasına da olsa yasaya aykırı davranmamalıdır,
ilgili bakan ya da başbakanın siyasi arzuları
pahasına kendini yakmamalıdır.
Bitirirken yine söylemek istiyorum; “Keşke
aynı dönemdeki YSK’ya aykırı tüm davranışlar bir torba içinde karşımıza gelseydi,
yalnızca biri değil…”

Maliye Bakanı Sunat Atun, bütçede
revizyona giderek, 2022 için onaylanan 12
milyar 770 milyon TL’lik bütçenin, 18
milyar 810 milyon TL’ye yükseltildiğini
açıkladı.
Atun, 2022 yılı bütçesinin içinde bulunulan
bu enflasyon ortamından dolayı değişen
fiyat düzeyleri ve hayat pahalılığı
ödeneğinin de bu enflasyon oranına göre
2022 yılının esas bütçesinde öngörülenin
çok daha yukarısında olacağından bütçe
revizyonuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Atun, dün Bakanlar Kurulu’nda ek
bütçenin geçirildiğini dile getirerek, ek
bütçenin yapılmasındaki en temel
nedenin, yüksek enflasyonun ülkeye
getirdiği olumsuz yansımaları ortadan
kaldırabilme olduğunu belirtti. Atun,
devletin hizmetleri ve yatırımlarında
devamlılığı ve görevini sağlıklı bir şekilde
sürdürebilmesine ilişkin mali alanı buna
uygun hale getirmek ve Hayat Pahalılığı
ödeneğinin yeniden düzenlenebilmesini
sağlamak olduğunu vurguladı.
Sene başında 2022 yılı için onaylanan
bütçenin 12 milyar 770 milyon TL
olduğunu kaydeden Atun, bütçenin 12
milyar 770 milyon TL’den 18 milyar 810
milyon TL’ye yükseldiğini belirtti.
Yerel bütçenin 11 milyar 120 milyon
TL’den 17 milyara 160 milyon TL’ye
yükseldiğini kaydeden Atun, bu şekilde 6
milyar 40 milyon TL’lik büyüme olacağını
vurguladı.
Oransal olarak bakıldığında ise genel
bütçenin yüzde 47.3, yerel bütçenin de
yüzde 54.3 düzeyinde büyümüş olduğuna
dikkat çeken Atun, 2022 yılı genel bütçesi
yeni çalışmayla bütçe tasarısının 18 milyar
810 TL yükselmiş olduğunu kaydetti.
Maliye Bakanı Sunat Atun, yeni bütçe
hazırlanırken gelirler tarafının ne kadar
artırılabilir öngörüsü yapıldığına işaret
ederek, gelirler tarafındaki artış
beklentilerinin ise 2 milyar 200 milyon TL
öngörüldüğünü belirtti.
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AVRUPA KONSEYİ
PARLAMENTERLER
MECLİSİ MARAŞ
RAPORTÖRÜ FASSİNO,
MARAŞ’I ZİYARET ETTİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
(AKPM) Maraş Raportörü Piero Fassino,
Kapalı Maraş konusunda bir durum
tespiti yapmak ve rapor sunmak üzere
KKTC’de temaslar gerçekleştiriyor.
Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamaya göre, İlk ziyaretini
bugün sabah Kapalı Maraş’a yapan
Fassiona’ya, UBP Milletvekilleri
Oğuzhan Hasipoğlu, Özdemir Berova ve
CTP Milletvekili Armağan Candan eşlik
etti.
Kapalı Maraş ziyareti sırasında,
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail
Arter açılan kamu alanları hakkında bilgi
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Babası Türk annesi Kıbrıslı Rum olan çocuğa
“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmiyor
Güney Kıbrıs’ta doğan ve şu anda 5 yaşında
olan bir çocuğun annesinin Kıbrıslı Rum olmasına karşın sırf babası “Türk kökenli”
olduğu için “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı
alamadığı ve kimliği ve vatandaşlığı olmadan
yaşamını sürdürmeye çalıştığı aktarıldı.
Politis gazetesi: “Kimlik Alma Hakkından
Mahrum Bırakıyorlar – Kıbrıslı Rum Kadının
Beş Yaşındaki Çocuğu Kıbrıs Cumhuriyeti
Tarafından İstenmeyen İnsan Sayılıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum
bir anneden, Güney Kıbrıs’taki bir hastanede
doğan ve şu anda 5 yaşında olan bir çocuğun,
sırf babası Türkiye kökenli olduğu için “Kıbrıs
Cumhuriyeti” vatandaşlığını alamadığını yazdı.

Gazete, çocuğun babasının, Gazimağusa’da,
Türk anne-babadan dünyaya gelen biri olması
sebebiyle Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı
Rum kadının çocuğuna vatandaşlık vermeyi
reddettiğini belirterek bu davranışla Rum makamların, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili yasasını, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve AB
temel haklar bildirgesini ihlal ettiğini” vurguladı.
Söz konusu çocuğun annesi Anthi ise gazeteye yaptığı açıklamada; “Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşı olduğunu, Derinya’da doğup ikamet
etmekte olduğunu ve kızının da 2017 yılında
Mağusa Genel Hastanesi’nde dünyaya geldiğini” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet ediyor olmalarına
karşın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kızına vatandaşlık vermeyi reddettiğini” vurgulayan Anthi,
2017 yılında vatandaşlık almak için birçok
kez girişimde bulunduğunu anca sonuç almak
bir yana ırkçı davranışlara maruz kaldığını
aktardı. Anthi, 2017 yılında kızı doğduğunda
Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu ve 2019 yılına kadar her altı ayda bir
bakanlığa gitmeyi sürdürdüğünü belirterek,
en son gidişinde kendisine “2013 yılından itibaren ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan
çocukların bilgilerini kontrol etmeye son vermeleri sebebiyle başvurusunu değerlendirmeye
alamayacaklarının” söylendiğini vurguladı.

BAĞIMSIZ ŞOFÖR
OKULLARI BİRLİĞİ EYLEM
YAPACAK
Bağımsız Şoför Okulları Birliği, “sürüş
ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı
uygulamalar yapıldığı” gerekçesiyle
bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
önünde uyarı eylemi yapacağını açıkladı.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Sürüş
Ehliyet Müfettişliği önünde araçlarıyla
toplanacak birlik üyeleri, Başbakanlık
trafik ışıkları güzergahını takip edip
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
önünde saat 10.00’da eylem yapacak.

BRUCELLA TAZMİNATLARI
ÖDENİYOR
Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella
hastalığı kaynaklı Mart ve Nisan’da
meydana gelen zarar için 24 üreticiye
tazminat ödendi.
Fondan yapılan yazılı açıklamada, Mart ve
Nisan’a ait Brucella hastalığı kaynaklı
zararı olan 24 üreticiye 40 adet büyük baş
ve 321 adet küçük baş için toplam 481 bin
TL tazminat ödenmeye başlandığı
belirtildi.
Banka hesap numarası veren üreticilerin
tazminatlarının söz konusu hesaplara
yatırıldığı, hesap numarası vermeyen
üreticilerin ise tazminat çeklerini Genel
Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği
ifade edildi.

LTB RİTM’ORKESTRA,
ENGELSİZ MODERN DANS
EKİBİ VE STÜDYO21,
KUŞADASI SOKAK
FESTİVALİ’NDE SAHNE
ALACAK
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bünyesinde
çalışmalarını sürdüren Ritm’orkestra ve
LTB Engelsiz Modern Dans ekibi 10-12
Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek
Kuşadası Sokak Festivali’nde sahne
alacak.
LTB'den yapılan açıklamaya göre,
Kuşadası Belediyesi tarafından
“Kuşadası’nda Hayat Sokakta” konsepti
çerçevesinde düzenlececek ve
gastronomi, kültür,dans,müzik,çeşitli
gösteriler ve sunumların yer alacağı
festivale davet alan uzman ritm terapisti
Ezgi Bertiz şefliğindeki Ritm’orkestra ve
LTB Engelsiz Modern Dans ekibi ile
Stüdyo 21 ekibi 3 gün boyunca şehrin 7
farklı yerinde kurulacak sahnelerde müzik
yapacak ve dans edecek.
Kuşadası Festivali, ülkede çeşitli
festivallerde sahne alan Ritm’orkestra ve
LTB Engelsiz Modern Dans ekibinin ilk
yurt dışı gösterisi olma özelliğini de
taşıyacak

GAZİMAĞUSA VE İSKELE
BÖLGESİNDE BAZI
YERLEŞİM YERLERİNE
YAKLAŞIK 7 SAAT
ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği,
Yeniboğaziçi Trafo merkezinde yapılacak
bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı
bölgelerde bugün yaklaşık 7 saat elektrik
kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada,
yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İskele,
Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Yeni Boğaziçi
köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla
girişi karting bölgesine, eski Lefkoşa
yolundaTuzla Kavşağı ile Mutluyaka
Kavşağı arasında kalan site ve tesisler,
Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası
bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe
ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi,
Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü,
Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki
alüminyum fabrikası, Muratağa,
Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım
girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su
Kuyuları bölgelerine elektrik
verilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre
elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha
geç ya da daha erken verilebileceğinden
şebekede her an elektrik varmış gibi
davranılması istendi.
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ozan tufan yEnidEn
ada yolunda
geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak
Watford'da geçiren türk milli futbolcu, acun
ılıcalı'nın sahibi olduğu hull City ile görüşüyor. ingiliz
kulübü, fenerbahçe ile oyuncunun bonservisiyle
transferi hakkında büyük oranda anlaştı. ozan tufan,
bu sezon tüm resmi müsabakalarda 18 kez sahne
alırken gol veya asist üretemedi.

Dumlupınar, Devecioğlu
ile devam edecek
Endurocular
Girne’de yarıştı

Bu sezon Enduro, Supermoto, Motodrag ve
Motokros olmak üzere 4 branşta 13 organizasyon
planı yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu
(KITMOK) Yönetimi, KITMOK 2022 Güven
Sigorta sezonuna özel bir yarışla devam etti.
KITMOK 2022 Enduro Şampiyonası’na dahil
olmayan, özel bir yarış olarak yapılan tırmanma
yarışı, Girne Çevre yolu üzerinde, Girne Amerikan Üniversitesi karşısındaki dağlık alanda
hazırlanan etapta yapıldı. Güven Sigorta, Lungo
Cafe, WorldTech Büteteknik, Capital Türk,
Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in
de destek verdiği organizasyonda Kros ve ATV
olmak üzere iki kategoride yarışlar yapıldı.
Yaklaşık 1,1 kilometrelik kısa ama oldukça
zorlu etapta yarışçılar biri deneme olmak üzere
etabı dörder kez geçtiler. Sıcak havaya rağmen
seyircilerin ilgi gösterdiği yarışta etabın en iyi
derecesini Kros kategorisi, MX1A sınıfında
yarışan Doğay Erlant elde etti. Erlant’ın derecesi
39,712 saniyeydi. MX1A’da ikinci Ahmet Ömerağa olurken, Yakup Çavuşgil üçüncü oldu.
Etabın en iyi ikinci derecesini elde eden ve
Kros kategorisi MX1B sınıfında yarışan Yusuf
Akınlar’ın derecesi ise 39,756 saniyeydi ve
Akınlar sınıfının birincisi oldu. MX1B’de ikinci
Sinan Güler, üçüncü Cengiz Bergün oldu.
MX2A sınıfı birincisi Cemali Nehirli, ikincisi
Hasan Sezgin ve üçüncüsü Eyüp Saygılı oldu.
MX2B sınıfı birincisi ise Mustafa Güçel oldu.
Onu yarışın tek kadın sporcusu Neslihan Cantez
ikinci olarak ve Tayfun Öztürk üçüncü olarak
takip etti. ATV kategorisinde yarışan Hüseyin
Soygazi ise 43,305 saniyelik derecesi ile birincilik
kupasını aldı. Yarış sonunda ödül töreni etabın
başlangıç noktasında yapıldı. Dereceye girenlere
kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, KITMOK yönetim kurulu üyeleri ve
aileler takdim etti.
MX1A
1.Doğay Erlant (1) – 39,712
2.Ahmet Ömerağa (73) – 40,707
3.Yakup Çavuşgil (181) – 40,730
MX1B
1.Yusuf Akınlar (93) – 39,756
2.Sinan Güler (346) – 51,760
3.Cengiz Bergün (46) – 52,642
MX2A
1.Cemali Nehirli (9) – 40,686
2.Hasan Sezgin (92) – 41,061
3.Eyüp Saygılı (150) – 46,580
MX2B
1.Mustafa Güçel (515) – 46,588
2.Neslihan Cantez (77) – 48,764
3.Tayfun Öztürk (288) – 57,546
ATV
Hüseyin Soygazi (3) – 43,305
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nYonpaş Dumlupınar’ı Birinci
Lig’den ikinci olarak Süper Lig’e
çıkaran Sedat Devecioğlu Süper
Lig’de takımı ile sezonu 9. Sırada
tamamladı. Kulüp ile Devecioğlu
arasında yapılan görüşmede iki
yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni
sözleşme için prensip
anlaşmasına varıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, sezon sonu itibarı ile sözleşmesi
biten teknik direktör Sedat Devecioğlu
ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Mehmet Evram’ın 16 Haziran’da
yapılması düşünülen genel kurulda görevine devam etme kararı alması sonrasında taraflar bir süre önce bir görüşme
gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmede iki yılı opsiyonlu
3 yıllık yeni sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı. Dumlupınar’da Devecioğlu için ilerleyen günlerde imza
töreninin de yapılmasının düşünüldüğü
bilgisi edinildi.2019-20 sezonunda ikinci
kez geldiği Yonpaş Dumlupınar’ı Birinci
Lig’den ikinci olarak Süper Lig’e çıkaran
Sedat Devecioğlu, geride bıraktığımız
sezon da ligi dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Uzun vadeli planlarda geride bıraktığımız sezon Süper Lig’e adaptasyon
yılı olarak belirlenmiş, toplamda üç sezon
içinde şampiyonluğa oynama hedefi konmuştu.

“Antrenör Gelişim Seminer” programı blirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde
her sezon öncesi Kıbrıs Türk Antrenörlerin
gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan
antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için her yıl düzenlemekte olduğu
antrenör gelişim semineri 9-10 Haziran
tarihleri arasında yapılıyor. Lefkoşa’da
The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü
Yanı) gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C
lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.
Katılımcılar
9-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminere
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı
Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) Başkanı Süleyman Göktaş, Pro Lisans Hikmet Karaman (Teknik Direktör), Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Kaleci antrenörü bölüm
başkanı Rasim Kara, Çaykur Rize Spor
Akademi Direktörü Fedai Aksoy katılıyor.
Çalışma İzni İçin Katlım Zorunlu
Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

lisansları yenileme seminerine ilgili lisans
sahibi teknik adamların 2022-2023 futbol
sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm
teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır. Yenileme seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen
yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9.maddesi yenileme seminerinin
2.fıkrası “yenileme seminerine mazereti
(yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge
veya tam teşekkülü Hastane’den rapor)
olmaksızın katılmayan kişilere yenileme
semineri takip eden sezonda çalışma izini
verilemez” denilmektedir. Önceden mazaret
bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi arkadaşlarımıza bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma
izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi
bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı. Öncelikle kendi mesleğimize
olan saygımız ve yönetmenliklere uymak
adına seminere katılım beklenmektedir.
İki gün sürecek olan antrenör gelişim semineri programları da açıklandı.
9 Temmuz Perşembe 1.gün Teknik Direktör ve A Lisans yenileme seminer prog-

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

ramı şöyle :
Yer : Lefkoşa The Paradise Park (SOS
Çocuk Köyü Yanı)
08:00-09:30 Kayıt Kabul
09:30-10:00 Açılış ve İstiklal Marşı
10:00-12:30 Günümüz Futbolda Dizilişler, Savunma ve Hücum Uygulamaları
(Hikmet Karaman Teknik Direköt)
12:30 Sertifika Dağıtımı
10 Haziran Cuma 2.ün B ve C lisans
yenileme seminer programı şöyle:
Yer : Lefkoşa The Paradise Park (SOS
Çocuk Köyü Yanı)
08:00-09:30 Kayıt Kabul
09:30-12:30 Altyapı Çalışmaların Teorik
Bilgiler (Fedai Aksoy Çaykur Rizespor
Akademi Sorumlusu)
12:30 Sertifika Dağıtımı
10 Haziran Cuma 2.ün Kaleci antrenörü
yenileme seminer programı şöyle:
Yer : KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı
Salonu
08:00-09:30 Kayıt Kabul
09:30-12:30 Kaleci Antrenörünün Dikkat
Etmesi Gereken Hususlar (Rasim Kara
TFF Kaleci Antrenörü Bölüm Başkanı)
12:30 Sertifika Dağıtımı
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Fax: 2274585 - 2286934
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