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Yetti be yetti! Vurgun yetti, yolsuzluk yetti, torpil yetti, zamlar yetti, elektrik yetti,
karanlık yetti, adaletsizlik yetti, rezaletler yetti! Bu gayya kuyusu yetti! Yetti be Ersin yetti!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 18 Mart 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 613 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
GAYYA KUYUSU
n

2. sayfada

Rezaletler zincirine yeni bir halka daha eklendi!

Gazeteciyi
saraydan
kovdular

Ersin Tatar'la söyleşi yapmak için saraya giden Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın başına gelmedik
kalmadı... Avşar Falyalı sorusunu sorunca kıyamet koptu. Tatar çok kızdı ve şöyle dedi: "Güney
Kıbrıs'ta Rus mafyası cirit atıyor. Güney Kıbrıs'ın cumhurbaşkanı kara para aklıyor. Tüm pis işlerin
içinde. Siz bunu sormazsınız"... Bunları söyledikten sonra gazeteciyi saraydan kovdu!

n Avşar'ı sarayda Tatar'ın
basın danışmanı Aydın Akkurt
karşıladı ve Tatar'a soracağı
soruları öğrenmek istedi.
Avşar Kutlu Adalı cinayeti
soruşturmasını da
söyleyince, Akkurt "Bu
konuyu soramazsınız, buna
izin vermem" dedi...
n Akkurt: Dünya cayır cayır
yanıyor... Siz Kutlu Adalı'dan
bahsediyorsunuz... Adalı'nın
Uğur Mumcu gibi olduğu
söyleniyor. Hayır değildi... 3’te

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Ayağa kalkarak
bağırdı
"Sürem çok azaldı. Son iki soru sormak
istiyorum. Halil Falyalı ile çok sayıda
fotoğrafınız ortada. Şu an koltukta
oturmanızda Falyalı'nın etkisi var mı?
(Bu soruyu sormam üzerine Ersin
Tatar ayağa kalktı ve bağırarak
söylenmeye başladı."

İKİNCİ SELİM
CADDESİ MECLİS
KARŞISI KİME
SORSAN
GÖSTERİR
Faize Özdemirciler

Sarayın açıklamasına bakın

"O bizi tehdit etti"

l İddialar gerçek dışı ve
gazetecinin uydurmasıymış...
Kovma falan yokmuş...
Başbakan Sucuoğlu ziyarete
gelecekmiş Tatar'ı... Bunun için
"erken bitirelim, başbakan
ayrıldıktan sonra devam ederiz"
denilmiş!
l Seyhan Avşar'a söyleşi için en
fazla 10 dakikalık süre verilmiş!

2. sayfada

TEK ÇARE

Ali Osman

ORDA BİR
CEZAEVİ VAR
UZAKTA...

Mehmet Levent

SÖMÜRGECİ
KİŞİLİKSİZLEŞTİRME
POLİTİKASI

Aziz Şah

Kuzeyde 538 pozitif vaka, güneyde 3951 vaka 1 ölüm...

DOĞRU
SONUÇLARA
ANCAK DOĞRU
SORULARI
SORARAK
VARILABİLİR
Canan Sümer

n 15. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

GAYYA KUYUSU

İKİNCİ SELİM CADDESİ
MECLİS KARŞISI KİME
SORSAN GÖSTERİR
Ya biat edeceksin ya arazi olacaksın, ya
seveceksin ya terkedeceksin, Türkiye’de
iktidarın muhaliflerine bunları dayattığını
biliyorsan, Kıbrıs’ın kuzeyinde de böyle
olduğunu bileceksin, bilmiyorsan öğreneceksin!
Türkiye’de bütün devlet kurumlarının
içini boşaltmış, seviyesizliği vasatlığı cehaleti
baştacı yapmış, ülkenin zenginliklerini yağmalamış hırsız bir iktidar varsa ve sen o
iktidarı sevmiyorsan, yani orada Erdoğan diktatörlüğüne muhalifsen, burada Erdoğan’ın
seçtirdiği Tatar’ın huzuruna
çıktığında nezaketmiş, ifade
özgürlüğüne saygıymış, öyle
saçma şeyler beklemeyeceksin...
Türkiye’deki padişaha istediğin soruyu
soramıyorsan, padişahın buradaki kayyumuna da istediğin soruyu soramazsın, bunu
bileceksin!
Bak Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci sayan
ve Türkiye’nin istemediği iki toplumlu federal çözümde ısrar eden Kıbrıslı gazeteciler
aydınlar biliyorlar Türkiye’ye gitmeye kalkarlarsa “güvenlik tehdidi” oluşturdukları
gerekçesiyle kovulacaklarını, terörist muâmelesi görüp sınırdışı edileceklerini biliyorlar
ve artık bırak Türkiye’ye gitmeyi, Türkiye’den transit bile geçmeye çekiniyorlar...
Sen de bilmediklerini öğrenip buralara
öyle geleceksin, eğer öğrenmeden geldiysen,
sana öğretecekler, buna hazır olacaksın ki,
sizin oralarda dolaşan KKTC demokrasisi
safsatalarına, huzurlu ve güvenli ülke masallarına bir daha inanmayasın!
Geldiğinde KKTC’yi Türkiye’den bağımsız bir devlet, Ersin Tatar’ı da Türkiye
Cumhurbaşkanı’ndan bağımsız bir ‘lider’
sanıyordun belki, olabilir, öyle olmadığını
öğrenmiş olarak gideceksin!
Sınırları tabuları biraz zorlarsan
KKTC’nin bağımsız bir devlet değil, bakımsız bir mandra ve hatta Türkiye’nin
alt(üst) yönetimi, kalınbağırsağı olduğunu
bile anlayabilirsin.
-Bu arada bu kesin bilgidir! Türkiye’de
yayabilirsin!
KKTC makamlarında Türkiye’de iktidarın
hapsettiği gazetecilerle, siyasetçilerle, kadınlara çocuklara devlet eliyle yaşatılan
eziyetle hiç alakadar olmayan “kuklalar”
oturur, bu “kuklalar”ın milli bayramlarda
elhamdülillah Atatürkçü olduklarına bakma,
onlar esas olarak güç kimdeyse onun borusunu öttürürler, 20 yıldır elhamdülillah
Tayyipçidirler, bunları bilmiyorsan öğreneceksin...
Türkiye hükümetinin Kıbrıs’ın kuzeyinde
yaptıklarını yaptırdıklarını, seçtiklerini seçtirdiklerini, kayyumlarını mayyumlarını
bilmiyorsan, olmaz, öğreneceksin, öğrenmelisin...
Huzuruna çıktığın Ersin Tatar’ın önceki
gün Tıp Bayramı’nda ne yaptığını anlatmadılar mı sana?
Türk Tabipleri Birliği’nden bir beyin cerrahı Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin davetlisi
olarak gelmiş, kürsüde Tayyip Erdoğan’ı
eleştiriyor, Tatar’ın onu nasıl susturmaya
çalıştığını, “burada bunları konuşamazsın”
dediğini duymadın mı?
Tatar’a beğenmediği soruları sorabileceğini mi sanıyorsun, Erdoğan’ın jöleli
basın danışmanları varsa, Tatar’ın da volkanik hezeyanları ve büyük yalanlarıyla
meşhur basın danışmanları var, sordurtmazlar sana...
Erdoğan’ın AKsarayında soramadığın
soruları Silihtar’da da soramazsın, Erdoğan’a
kara para ile ilgili sorular soramıyorsan,
Tatar’a da soramazsın, Erdoğan’a Hrant
Dink’i, Berkin’i soramıyorsan, Tatar’a da
Kutlu Adalı’yı soramazsın, sormayacaksın...
Türkiye’de Erdoğan diktatörlüğüne karşı
yayın yapan birkaç televizyondan biri olan
Halk Tv’nin muhabiri Seyhan Avşar, buralara
geldin, kötü bir deneyim oldu senin için,
olsun, sen yine de hoşgeldin, Avrupa’ya da
bekleriz, İkinci Selim Caddesi Meclis
karşısı, kime sorsan gösterir...

Bekleyin, acele etmeyin...
Sabredin...
Buı daha başlangıç...
Durun bakalım...
Daha çok rezalet göreceğiz...
Daha çok şaşırıp kalacağız...
Daha çok "vay be" diyeceğiz...
Şimdi olup bitenlerden daha beteri
de olacak...
Uzun seneler var daha önümüzde...
Koltuğa yeni ısındı...
Aynalara başka türlü bakıyor artık...
Bakışları değişti...
Bir şahin olduğunu yeni anladı...
İşte doktoru da ısırdı...
Gazeteciyi de...
Bugüne kadar çok şey gördünüz, ama
böylesini hiç görmediniz değil mi?
Daha çok abuk sabukluk...
Daha çok saçmalık...
Daha çok kabalık, nezaketsizlik, saygısızlık...
Hadi bırakın artık utanmayı...
Vazgeçin bizi rezil etti diye üzülmekten...
Siz utandığınız için utanıyorum ben...
Keşke utanmanın ötesinde bir şey
söyleseydiniz bana...
Utanmanın ötesinde bir şey yapsaydınız...
Meclisten de çıksanız ve gücümüzü
birleştirseydik keşke...
Ne bu yazılar, ne face'de atılan havalar,
ne kendi kendine söylenmeler hiç bir
işe yaramayacak...
Bu rezil, bu kepaze hayatı durdurmalıyız...
Öyle bir günlüğüne değil...
Bir aylığına da değil...
Bitene kadar...
Öyle onun yaptıklarından utanmakla,
ona "sen bir hiçsin" diye atıp tutmakla
olmaz...
Her geçen gün kayıptır bizim için...
Hiçbir şeyi, değiştiremeden, hiçbir
taşı yerinden oynatamadan geçen bir

gün...
"Yetti be yetti" diye bağıracak gür
bir meydan sesine ne kadar ihtiyacımız
olduğunu anlamadınız mı hala?
Hep böyle sinmiş, böyle korkak,
böyle kabuğuna çekilmiş, bizi karınca
gibi ezmelerini mi bekleyeceğiz?
Çekildiğimiz köşede sessizce ölümü
mü bekleyeceğiz?
Kaç kişi kaldık diye mi sorup duracağız hep birbirimize?
Kaç kişi kaldıysak kalalım...
Yetmez mi?
***
Biliyorum...
Tüm bu olup bitenlerden biz sorumluyuz...
Hepimiz sorumluyuız...
Biz izin vermesek karşımızdakiler
hiçbir şey yapamazlardı...
Biz şu KKTC'yi tanıdığımız için olbu
bütün bunlar...
Onları hükümet, bakan, cumhurbaşkanı olarak kabul ettiğimiz için...
Yüzümüzü işgalciye çevirsek...
Asıl muhatabımızın onun olduğunu
anlasak...
Ne söyleyeceksek ona söylesek...
Düzeni restore etmeyi değil, işgale
son vermeyi kendimize hedef seçsek...
Ankara'daki diktatör burada sivil
darbe yaparken, kuklalarına değil, ona
karşı gücümüzü birleştirsek hiçbiri olmazdı bunların...
Kuklalar kendilerine laf söylenmesinden gocunmazlar...
Ustalarına söylenirse gocunurlar...
Onların yüzüne tükürsen yağmur sanırlar...
Ustalarına ise dokunsan uykuları kaçar...
Bizim öfkelerimiz, alaylarımız vız
gelir onlara...
Korkarlarsa yalnız ustalarının kendilerine kızmasından korkarlar...
Buraya davetli gelen doktor da, söyleşi

Şener Levent

Açı
için gelen gazeteci de Ankara'daki diktatörün sevmediği kimselerdi...
Onun için onlara yüz vermediler...
Onun için onlara çok küstah ve çok
pişnkin davrandılar...
Neden?
Siz de bilirsiniz neden olduğunu...
Ustalarına yaranmak için...
Ondan bir aferin daha almak için...
Grasso bu grasso!
Ama sanmayın ki onlara yalaka dediğimiz zaman incinirler...
Ne münasebet...
Bu sözden neyi anlarlar bilir misiniz?
Ustalarına karşı görevlerini layıkıyla
yerine getirdiklerini...
Bunun hazzıyla dolarlar...
Sizin öfkenizi kat kat bastıran bir
haz...
Ustasının kötü bir taklitçisidir o...
Papağan dersiniz...
Kızmaz...
Papağan ise ustası tarafından eğitilmiş
bir papağan...
Bu papağan ustasının sev dediklerini
sever, söv dediklerine söver...
O hakaret ettiği doktoru sevse, başı
belaya girer...
O gazeteciyi saraydan kovmasa başı
yine belaya girer...
***
Siz ne düşünürsünüz bilmem, ama
ben böyle giderse aklını oynatacağından
korkarım bir gün...
Durup dururken Rum lidere de "Sen
kara para aklan" dedi...
Ne olmuş yani bre efendi?
Bizim cebimizdeki kara para değil
mi?
Koy üstüne bir de pezevenk parasını...
Etti mi AK Parti?
Ak dedik de aklandık mı?
Bu gayya kuyusunda...

Cumhurbaşkanlığı’ndan akıllara zarar inanılmaz yalanlama...

“O bizi tehdit etti”

Cumhurbaşkanlığı‘ndan, Halk TV
Muhabiri Seyhan Avşar’ın Ersin Tatar
ve danışmanı Aydın Akkurt tarafından
kovulduğu anları anlattığı yazısına, ‘bu
kadar olmaz’ denilen türden bir yalanlama geldi...
Cumhurbaşkanlığı’ndan
yapılan
açıklamanı noktasına virgülüne dokunmadan
sunuyoruz;
“Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü, HALK TV muhabiri
Seyhan Avşar’ın iddialarını yanıtladı
“İddialar yalan ve gerçek dışı”
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan
açıklamada “Cumhurbaşkanlığı’ndan
kovulduğunu” iddia eden HALK TV
muhabiri Seyhan Avşar’ın iddialarının
yalan, gerçek dışı ve kasıtlı olduğu belirtildi.
Açıklama şöyle:
“Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar ile
röportaj yapmak üzere 15 Mart günü
Cumhurbaşkanlığı’na gelen Seyhan Avşar,
Basın Yayın Danışmanımız Aydın Akkurt
tarafından karşılanarak kabul odasına
alınmış ve kendisine gereken ikramlarda
bulunulmuştur.
Seyhan Avşar, Basın-Yayın Danışmanımız
Aydın Akkurt ile yaptığı kısa sohbette,
Kutlu Adalı ve Halil Falyalı cinayetlerini

gündeme getirirken, Akkurt bu olaylarla
ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini
ve kendisi eğer isterse bu olaylarla ilgili
olarak Polis Genel Müdürlüğü ile
konuşabileceğini söyledi. Seyhan Avşar
ise,
Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar ile Ukrayna-Rus savaşı, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz
konuları ile ilgili olarak röportaj yapacağını
söylerken, soruları da Akkurt’a göstermiştir.
Bu arada, Başbakan Sn. Faiz
Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanımız ile
haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirmek
üzere Başbakanlık’tan ayrıldığı ve yolda
olduğu haberinin gelmesi üzerine de Seyhan
Avşar’a röportaj süresinin en fazla 10
dakika olabileceği söylenmiştir.
Cumhurbaşkanımız Sn. Tatar’ın makam
odasına alınacak olan Seyhan Avşar’a, her
ziyarette olduğu gibi cep telefonunu dışarıda
bırakması gerektiği söylenirken, çantasında
bulunan özel ses kayıt alma cihazı da
içeriye alınmamıştır.
Röportaja başlayan Seyhan Avşar, ‘KKTC’ye gelmeden önce KKTC’nin Meksika
gibi güvenli bir ülke olmadığını
düşündüğünü, ama KKTC’ye geldikten
sonra KKTC’nin güvenli ve huzurlu bir
ülke olduğunu gördüğünü’ söylemesi üzerine, Sn. Cumhurbaşkanımız da ‘KKTC’ye

yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu’
ifade ederken, Güney Kıbrıs’ta yaşanmakta
olan kriminal olaylar ile suçlara dikkat
çekti. Daha sonra ise Seyhan Avşar, Ukrayna, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularıyla
ilgili sorularını sordu. Cumhurbaşkanımız
Sayın Tatar da bu soruları yanıtladı.
Röportaj devam ederken, içeriye giren
Özel Kalem Müdürü, ‘Başbakan Sn.
Sucuoğlu’nun geldiğini ve şeref salonuna
alındığını’ arz etti. Bu nedenle de Seyhan
Avşar’a ‘Başbakanımız bekliyor, röpartajı
sonlandıralım, Başbakan ayrıldıktan sonra
devam edilir’ denildi. Bunun üzerine öfkelenen Seyhan Avşar’ın ‘Başbakan beklerse
beklesin’ şeklinde saygısızca bir ifade
kullanması üzerine dışarıya alınmıştır.
Dışarıda bekleyen Seyhan Avşar saygısız
tutumunu sürdürmeye devam ederken,
‘Hakkınızda haber yapacağım, göreceksiniz’
şeklinde tehditler savurmuştur.
Olay bunlardan ibaret olup, söz konusu
kişinin ‘Cumhurbaşkanlığı’dan kovulduğu,
hakarete uğradığı’ şeklindeki iddialar yalan
ve gerçek dışıdır. Bazı yayın organlarının
da gerçeği öğrenmeden, bu gerçek dışı ve
yalana dayalı iddiaları kullanması oldukça
üzüntü verici olurken Rum yayın
organlarının da aynı iddiaları kullanması
da dikkat çekicidir”
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer
DOĞRU SONUÇLARA
ANCAK DOĞRU SORULARI
SORARAK VARILABİLİR

Gazeteciyi saraydan kovdular

“Bana Halil Falyalı’yı soramazsınız, Anastasiadis kara para aklıyor”
Türkiye’den gelen gazetecinin
sorularını yanıtlayan
Cumhurbaşkanlığındaki Ersin
Tatar, Halil Falyalı ile yakın
ilişkisi nedeniyle sorulan soru
üzerine hiddetlenerek yeni bir
skandala daha imza attı. Tatar,
“Yalan, dolan kim söylüyor
bunu. Hakkımızda kötü
propaganda yapıyorlar. Güney
Kıbrıs’ta Rus mafyası jilet atıyor.
Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı
kara para aklıyor. Tüm pis işlerin
içerisinde. Siz bunu
soramazsınız” diyerek
gazeteciyi dışarı çıkardı…
Türkiye’den gelen gazetecinin sorularını
yanıtlayan Cumhurbaşkanlığındaki Ersin
Tatar, Halil Falyalı ile yakın ilişkisi nedeniyle sorulan soru üzerine hiddetlenerek
yeni bir skandala daha imza attı. Tatar,
“Yalan, dolan kim söylüyor bunu.
Hakkımızda kötü propaganda yapıyorlar.
Güney Kıbrıs’ta Rus mafyası jilet atıyor.
Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı kara para
aklıyor. Tüm pis işlerin içerisinde. Siz
bunu soramazsınız” diyerek gazeteciyi
dışarı çıkardı.
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın yazısı
şöyle:
“Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı
ile röportaja gitmeden bir gün önce KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kişisel telefonundan ulaştım. Kıbrıs’a geleceğimi ve
kendisiyle bir röportaj yapmak istediğimi
belirttim. ‘Kıbrıs’a gelin de haberleşiriz’
yanıtını aldım. Kıbrıs uçağından iner inmez
Tatar’ı tekrar aradım. Tatar röportaj talebimi
kabul ederek öğlene doğru beklediğini
söyledi. Randevu talebim kabul edilirken
Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan
Tatar’a soracağım bir soru nedeniyle
kovulacağım hiç aklıma gelmemişti. Şimdi
o kısmı anlatacağım…
‘DÜNYA CAYIR CAYIR YANIYOR,
SİZ KUTLU ADALI’DAN
BAHSEDİYORSUNUZ’
Randevu saatinde Lefkoşa’da bulunan
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaydım. Beni
Cumhurbaşkanı Tatar’ın basın danışmanı
Aydın Akkurt karşıladı. Röportaj öncesi
benimle çay içen Akkurt soracağım soruların
içeriğine ilişkin kendisini bilgilendirmemi
istedi. Bazı konu başlıklarını kendisine
aktardım. Kıbrıs’ta öldürülen gazeteci

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin yürütülen
soruşturmada da son durumu Tatar’a sormak
istediğimi belirtmem üzerine Akkurt aniden
gerilerek, “Bu konuyu soramazsınız. İzin
vermem. Dünya cayır cayır yanıyor, siz
Kutlu Adalı’dan bahsediyorsunuz. Adalı’nın
Uğur Mumcu gibi olduğu söyleniyor. Hayır
değildi” dedi. Soracağım sorulara müdahale
edemezsiniz diye yanıt verdim. Danışman
Akkurt,
“Başbakan
gelecek.
Cumhurbaşkanı’mızın vakti yok. 5 dakika
da tüm sorularınızı sorun” dedi.
Bu gerilimli hava içerisinde Tatar’ın
sekreteri tarafından çağrıldık. Röportajın
yapıldığı odaya girerken çantam ve telefonum alındı. Tüm ısrarlarıma rağmen ses
kaydı almama izin verilmeyeceği aktarıldı.
Kalemim ve defterimle Tatar’ın odasına
geçtim. Basın danışmanı da bu görüşme
sırasında yanımızda bulundu.
ODADAN ÇIKARILDIM
Önceden alınan randevuya rağmen Tatar
ile görüşme için sadece 5 dakika sürem
olduğu söylendi. Anlaşılan soracağım
soruların önüne süre kısıtlamasıyla geçilmek
isteniyordu. Tatar’ın odasında 10 dakika
kalabildim. Tatar’a Halil Falyalı cinayetine
ilişkin sorduğum soru başta Cumhurbaşkanı
Tatar’ı ve basın danışmanını öfkelendirdi.
Tatar ayağa kalkarak bağıra bağıra soruma
dair bir şeyler söylerken, basın danışmanı
‘bu soruyu soramazsınız’ diyerek kükrüyordu. Odadan hızlıca çıkarıldım. Basın
danışmanı Akkurt eşyalarımı alarak
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı terk etmemi
söyledi. Bununla da yetinmedi, “Siz gazeteci
değil tetikçiniz… Buraya gelme amacınız
belli oldu” dedi. İşte 10 dakika içerisinde
nefes almadan yazdığım, hoşlanmadıkları
bir soruyu sorduğum için tetikçilikle
suçlandığım röportajın tamamı…
Öncelikle
dünya
gündeminden
başlayalım… Rusya’ya yönelik yaptırımlar
nedeniyle gaz alternatifi arayışlar Doğu
Akdeniz’de gerilimi artırır mı? Böyle bir
gerilim Rum Kesimi ile olan parsel
tartışmalarını nasıl etkiler?
Bu durum Akdeniz’deki gerilimi asla
arttırmaz aksine azaltabilir çünkü aklın
yolu birdir. Akdeniz’deki ülkelerde doğalgaz
var. Bu gazın Avrupa’ya aktarılması Rum
kesimi içinde bir kazanım olacak çünkü
onlarda kazanacak. Aklın yolu birdir. Bu
durum Kıbrıs’ın da statüsünü de yükseltecek. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov
geçtiğimiz günlerde yaptığı bir
konuşmasında Kıbrıs’ta bahsetti. KKTC’nin

tek taraflı olarak ilan edildiğini söyledi.
Bu önemli bir açıklamaydı. Bu durum bize
statü kazandırmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Kıbrıs’ta
yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak
iki eşit ve egemen devlet arasında
yapılabilir’ sözlerinin ardından Rum kesimi
ile bu konuda nasıl bir ilerleme kaydedildi.
Rum kesimi ile son temaslar ne zaman
yaşandı ve neler görüşüldü? İki devletli
çözümden kasıt iki konfederal devlet mi
yoksa birbirinden bağımsız devlet midir?
Sürekli görüşüyoruz. Avrupa Birliği ile
Rumlar ile. Tabii ki onlar federal bir devlet
olmamızı istiyorlar. Bunu asla kabul etmeyiz. Kabul etmemiz mümkün değildir.
Bunu kabul etmemiz Türkiye’nin buradan
çekip
gitmesi
demek.
Türkiye
Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’ta bitirmek istiyorlar.
Bu durumda Türkiye Akdeniz’deki haklarını
kaybeder. Kıbrıs bir Yunan adası olur.
Türkiye buna müsaade etmez.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı olarak
bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bizim tek isteğimiz bir an önce barışın
sağlanması. Buna ilişkin Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ukraynalı ve Rus
mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bu buluşma
çok önemliydi. Prestij ve itibar kazandık.
Bu savaşta tarafsızlığımızı korumayı
başardık. Türkiye şu an bölgedeki lider
konumunda.
KIBRIS’IN ŞU AN EN BÜYÜK
SORUNU NE?
En büyük sorumunuz ekonomi. Pandemi
sürecinin çok olumsuz etkileri oldu. Turizm
eski boyutlarda değil. Petrol, elektrik,
doğalgaz olağan üstü arttı. Bu süreçten
bütün dünya nasibini aldı. Halk geçinemez
durumda. Onlara sabredin diyoruz.
Öğrencilerin Kıbrıs’a dönmesi süreci etkileyecektir.
Sürem çok azaldı. Son iki soru sormak
istiyorum. Halil Falyalı ile çok sayıda
fotoğrafınız ortada. Şu an bu koltukta
oturmanızda Halil Falyalı’nın etkisi var
mı? (Bu soruyu sormam üzerine Ersin
Tatar ayağa kalktı ve bağırarak söylenmeye
başladı.)
Yalan, dolan kim söylüyor bunu.
Hakkımızda kötü propaganda yapıyorlar.
Güney Kıbrıs’ta Rus mafyası jilet atıyor.
Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı kara para
aklıyor. Tüm pis işlerin içerisinde. Siz
bunu soramazsınız…”

Kahrolsun Amerika!
Emperyalizm karşıtı düşüncenin ağzına
sakız ettiği bir söylem…
Amerika’nın Irak’a girdiği gün, tüm
dünyanın yıllarca izleyeceği insanlık dram
ve trajedisinin başladığı gündü…
Nice masum insanın, çocukların öleceği
bir savaş başlarken bombalama görüntülerini gösteren
Amerika’nın CBS kanalındaki sunucu
şu yorumu yapmıştı gülümseyerek:
-Goodmorning Bağdat!
Ama o günden sonrası hiç de aydınlık
olmadı Irak için…
Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar
ürettiği iddiasıyla başlatılan kanlı işgal
ülkeye “demokrasi” yerine yıkım getirdi…
Irak’ın ne biyolojik ne de kimyasal
silah üretmediği ortaya çıktı sonrasında…
Ortaya atılan bu iddianın gerçek olmadığını hem ABD hem de Batı ülkeleri
çok iyi biliyordu aslında…
Bundan34 önce yıl Halepçe’de çıkan
isyanı bastırmak için zehirli gaz bombaları
kullanılması talimatını vermişti Saddam
Hüseyin…
Peki bu korkunç silahları Irak’a tedarik
eden yabancı şirketler hangileriydi?
Hangi ülkeler bu işin içindeydi?
Irak İran savaşında da Saddam tam 65
defa kimyasal silah kullanarak binlerce
insanı katletti…
Kullanılan kimyasal silahların çoğunu
Almanya'dan aldığı biliniyordu…
Çıkarları gereği Saddam’ı destekleyen
Amerika, İngiltere gibi ülkelerse bu katliamlara göz yumdular…
***
Orada iç savaş yaşanıyor denilen Suriye’ye de dünyanın her yanından sapık cihatçılar taşındı…
Kimi para için savaşmaya giderken…
Aksiyon arayanlar…
Dini hezeyanlar içinde olanlar da vardı…
Ve şimdi de Ukrayna Rusya savaşı…
Savaşa direkt katılmasalar da ABD’nin
başını çektiği Batılı emperyalistler savaşı
uzun bir sürece yaymaya yönelik hesaplar
yapıyor.
Hedefleri savaşı uzun bir sürece yayarak
Rusya’yı yıpratmak…
Ölen insanlar umurlarında bile değil
aslında…
Ukrayna’ya silah gönderen ülkelerin
sayısı ve gönderilen silahlar giderek artıyor…
Türkiye de SİHA’larını göndermeye
devam ediyor…
Zelenskiy Rusya’ya karşı savaşmak
üzere yabancı gönüllü savaşçıları Ukrayna’ya çağırıyor…
Suriye’deki cihatçıların birçoğunun savaşmak için Ukrayna’ya gittiği iddiaları
var…
***
Devri daim dönüp duran hep aynı dünya
düzeni…
Ne “Kahrolsun Amerika” ne de “Kahrolsun Emperyalizm” demekle değiştiremediğimiz…
Değiştirmeye gücümüzün yetmediği bir
düzen bu…
Ve hiç farkında olmadan taraf seçip
kör baktığımız…
Doğru soruları sorup, doğru yorumlar
yapanlar çok az Rusya Ukrayna savaşı
için de…
Ama bakın ABD’nin saygın siyaset bilimcisi DaniRodrik’in sorusu şu:
-Meksika, Rusya ile askeri ittifak tasarlasaydı ABD nasıl tepki verirdi?
Doğru sonuçlara ancak doğru soruları
sorarak varılabilir…
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Dolar, Euro, Sterlin kurlarına
Şimdi bir de benzin kuru eklendi
Yazılsın bu kazıklar Silihtar burçlarına
Zincirleme zamlara bir halka daha bindi

KALAY-KALAYCI

HEKİMLER MİLLETVEKİLİ
OLUNCA

Hekimlerin milletvekili seçilmesi, parti başkanı veya başbakan veya sağlık
bakanı olması hiçbir işe yaramadı bugüne kadar. Öyle görünüyor ki, bundan
sonra da yaramayacak. Meclisteki hekim sayısı ile sağlık alanında yaşanan
sorunlar arasında bir doğru orantı var. Hekim vekiller çoğaldıkça sorunlar da
çoğalıyor. Oysa tam tersi olması gerekir. Yaşanan ilaç sıkıntısı ile aynı zamanda
bir hekim olan başbakanın ilgilenmesi beklenebilirdi normalde. Ama normalde
beklenen hiçbir şey olmuyor bu anormal düzende. Hekimler milletvekili olunca
teşhis koyma tedavi etme yeteneklerini kaybediyorlar galiba...

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ORDA BİR CEZAEVİ
VAR UZAKTA...

TEK ÇARE
Yazıma başlamadan önce bir soru sorup
devam edeyim...
Biz Türkiye’nin işgali altında mıyız değil
miyiz?
Önce buna bakmak lazım...
Neden soruyorum bunu?
Başımıza ne gelirse herşey bunun cevabına
bağlıdır da ondan...
Bazıları bu soruya "Türkiye kurtarıcıdır"
diye cevap verecektir...
Ama tüm dünyanın da bildiği, bizim de
iliklerimize kadar yaşadığımız sistem işgalin
ta kendisidir.
İşgal altındayız yani...
İşgal altında olduğumuza göre işgalcimizde
olan her olay bize de katmerli olarak yansıyacaktır.
Durum budur...
Türkiye’de Tayyip AKP dönemi bir diktatörlük dönemidir...
Tek adamın iki dudağı arasındadır herşey...
Orada olanlar burada da olacağına göre bu
diktatörlükten biz de nasibimizi alacağız ve
almaktayız da...
Türkiye’de geçenlerde bir anket yapıldı...
Halk arasında...
Birinci ve açık ara sorun zamlar, pahalılık,
ikinci sorun enflasyon ve yüzde11 de adaletsizlik...
Adaletin işlediği bir yerde bu tür sorunlar
yaşanmaz..
Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda
adaletsizlikle birlikte yolsuzluklar, kadın
hakları bilmem diğer tüm haklar budanmıştır.
Hesap sorabilmek mümkün değildir...
Üçüncü kategoride ve yüzde onbir çıkan
neticeye baktığımızda üzülmemek, hayret etmemek elde değil...
Ürkütücü olan ne?
Eğer ekonomik olarak işler iyi gitse Türkiye
halkı Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alıp yaptıklarına alkış tutacak...
Kes bunları, içeri at bunları, allak bullak et
bunları diye alkış tutacak...
Türkiye’de imam hatibi bitiren birisi ile tıp
fakültesini bitiren birisi arasında maaş farkı
pek yok...
Birisi yaşatmak için uğraşıyor, bilimsel verilerle çalışıyor diğeri duayla göte pamuk tıkayarak görev yapıyor...
Ve bu eşit sayılıyor...
Türkiye budur işte...
Bizdekilere de bakmaya gerek var mı?
Papağanlar...
Emir kulları...
İşgal altında olmayı kanıksamışlar bir kere...
Özgür değiller, olmadılar hiç ve olamayacaklar da...
İşte aktarılan nüfus ve buradaki işbirlikçiler
sayesinde daha işimiz çok...
Tükendik diyoruz kaale alan yok. Orada
kalıyor bağrışmalarımız...
Sadece klavye şövalyeliği yapıyoruz...
Türkiye’nin anayasasını bile takmayan bir
diktatör var orada...
Burada da ona biat edenler...
Bunlar her türlü hakaret karşısında şükran
çekip baş eğiyorlar...
İşte bunlar devam ettiği ve biz de sessiz
kaldığımız sürece bu zamlar bu zulüm devam
edecek
Tek kurtuluşumuz vardır...
Türkiye’den kurtulmak...
Ve oturup komuşularımızla bir hal çaresini
bulmak zorundayız.
Gerisi teferruattır.

EL-SEN’den Muhalefete ve Yurtsever
Örgütlere Birlikte Mücadele Çağrısı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel
Başkanı Kubilay Özkıraç, “elektrikte
yaşanan kriz nedeniyle muhalefeti
ve tüm yurtsever örgütleri birlikte
mücadeleye” davet etti.
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada,
son günlerde ülke genelinde yaşanan
ve toplumu derinden etkileyen elektrik kesintilerinin sorumlularının,
yıllardır El-Sen’in yatırım vurgusuna
rağmen Kıb-Tek’e yatırım yapmayanlar olduğunu belirtti.
“Tekrar uyarıyoruz kısa, orta, uzun
vadeli planlı bir şekilde yatırım
yapılmadığı taktirde bu kesintiler
artarak devam edecektir.” ifadelerini
kullanan Özkıraç, ekonomiye etkisi
en önemli kuruluş olan Kıb-Tek’in

yıllardır iyi yönetilmediğini savundu.
Kurumu siyasi “rant kapısı” gören
bu anlayışın, kurumun işlevini kaybetmesine neden olduğunu ileri süren
Özkıraç sözlerini açıklamasında
şunları kaydetti:
“El-Sen toplumsal duyarlığı olan
bir örgüt olarak imkanlarımız
dahilinde
mücadele
ediyor.
Toplumun karanlıklara mahkum
olmaması için, Başbakan ve
Hükümetini asli görevleri olan
topluma hizmeti ve ülkenin geleceği
ile ilgili doğru adımlar almasını
talep ediyoruz.
Elektrikte yaşanan kriz nedeniyle
muhalefeti ve tüm yurtsever örgütleri
birlikte mücadeleye davet ediyoruz.”

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA
KARARLARI RESMİ GAZETE’DE
Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı,
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı ve Kalkınma Bankası’nda
görevden alma ve atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Merkezi
Cezaevi Müdürü olarak 26 Temmuz
2018 tarihinden itibaren görevini devam ettiren Metin Bilmem görevden
alındı, yerine Fatih Erdoğan atandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak
görevini 2 Nisan 2021’den beri
yürüten Kemal Şöföroğlu görevden
alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Kalem Müdürü görevine atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem
Müdürü görevini 11 Mart 2021’den
bugüne Mehmet Çavuşoğlu yürütüyordu.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü görevini 22
Ocak 2021 tarihinden itibaren sürdüren
Hande Kayasal Çelikden bu görevden
alınarak, Kalkınma Bankası Yönetim
Kurulu üyeliğine getirldi.
Başbakan Yardımcılığı Turizm,
Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı,
Kooperatif Şirketler Mukayyidi
görevine Huriye Kutup atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak
görevini 12 Ocak 2021 tarihinden
itibaren sürdüren Özgü Bayraktar, bu
görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem
Müdürü olarak 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren görevini sürdüren
Mehmet Kardan, bu görevden
alınarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Özel Kalem Müdürü görevine getirildi.
İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
görevine ise İlgen Bağcıer atandı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları Dairesi Müdürü görevini
23 Ekim 2018 tarihinden beri sürdüren
Ahmet Aydın, bu görevden alınarak,
Karayolları Dairesi Müdürlüğüne getirildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi
Dairesi Müdürü olarak 26 Ocak 2021
tarihinden itibaren görev yapan
Mustafa Yeşil, bu görevinden alınarak,
Trafik Dairesi Müdürü görevine
atandı.
İçişleri Bakanlığı Plan-Proje
Müdürü olarak 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren görev yapan Elmas
Kavunoğlu, bu görevinden alınarak,
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi
Dairesi Müdürü görevine atandı.
İçişleri Bakanlığı Plan-Proje
Müdürlüğüne ise Emirali Çobanoğlu
getirildi.
KALKINMA BANKASI
YÖNETİM KURULU’NDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kalkınma Bankası Yönetim
Kurulu’na üye olarak atanan Hasan
Tosunoğlu ve Enver Hoca görevden
alındı.
Söz konusu kişilerin yerlerine
Hande Kayasal Çelikden ve Remzi
Gardiyanoğlu atandı.

Düşünebiliyor musunuz?
Yeni bir cezaevi yapılıyor bu ceberrut
devlette...
Bu cezaevi 1 yıl önce bitiriliyor.
Ama yeni binayı teslim almaya yetkili
olması gereken İçişleri Bakanlığı, bu
görev ve yetkisini kullanarak burayı
teslim alamıyor!
Ayrıca konu ile ilgili kurumlar olarak,
İnşaat Dairesi ve Mimar Mühendisler
Odası yeni binaya girip göremiyor görüş
bildiremiyor, denetim yapamıyor!
Böyle birşey olabilir mi?
Ne yazık olabilir!
Her şeyin işgalci Türkiye tarafından
dizayn edildiği ve onun iznine bağlı olduğu bu ceberrut yapıda olabiliyor işte!
Yani "devlet" kendine ait olacak resmi
bir binayı görüp denetlemeyi istemekten
aciz!
***
Darboğaz'daki sel felâketini hatırlayın.
Hatalı yol felâket getirmiş, bu felâket
de üç gencimizin hayatına mal olmuştu!
Proje nerde dedik.
Gösteren olmadı!
Peki mühendisi, mimarı nerde bu yolun
dedik.
Aha burda deyip parmak kaldıran olmadı!
Proje onayı nerde dedik.
Onu da gösteremediler!
Sizin bu soruları sormaya hakkınız
yok mu demek istediler acaba?!
Malûm...
O proje onaysız, mühendissiz yolu da,
Allah gani gani razı olsun yüce "Anavatan"ımız yapmıştı!
Bu yüzden olacak, soru sormak haddimiz değil diye düşünmüşlerdir herhalde!
Her neyse...
Devletin ilgili özel ve tüzel kurumlarının bile girip göremediği yeni cezaevimiz hayırlı olsun diyelim yine de.
Dünyada kimi ülkeler cezaevlerini kapatırken...
"Anavatan"ımız büyük fedakârlıklara
katlanarak bize yeni cezaevleri açıyor!
Malûm burası suç ve suçlu cenneti!
Cebine bir sustalı ya da 45'lik koyan,
Girne'den Anadolu'ya bağladığımız yoldan geliyor, soyuyor, vuruyor ve gidiyor!
Yakalayabildiğimiz olursa, onları böyle
modern bir cezaevinde ağırlayalım bari!
***
Orda bir cezaevi var uzakta.
O cezaevi bizim cezaevimizdir...
Gidemesek de...
Göremesek de...
Teslim alamasak da...
O cezaevi bizim cezaevimizdir...
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Onuncu köy
KUTLU ADALI
DÜŞMANLIĞI
Fatma Kişmir
Halk TV'nin haberine göre Tatar
soruları beğenmediği için gazeteci Seyhan Avşar'ı Saray'dan çıkardı.
Tatar Halil Falyalı ile ilgili soruya
“Yalan, dolan kim söylüyor bunu.
Hakkımızda kötü propaganda yapıyorlar.
Güney Kıbrıs’ta Rus mafyası jilet atıyor.
Güney Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı kara
para aklıyor. Tüm pis işlerin içerisinde.
Siz bunu soramazsınız” cevabını verdi.
Tatar'ın Basın Danışmanı Aydın
Akkurt'un ile Kutlu Adalı ile ilgili
soruya müdahale ettiği ve Seyhan
Avşar'a “Bu konuyu soramazsınız. İzin
vermem. Dünya cayır cayır yanıyor,
siz Kutlu Adalı’dan bahsediyorsunuz.
Adalı’nın Uğur Mumcu gibi olduğu
söyleniyor. Hayır değildi” dedi.Gazeteci
Seyhan Avşar yazısında “Odadan hızlıca
çıkarıldım. Basın danışmanı Akkurt
eşyalarımı alarak Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nı terk etmemi söyledi. Bununla
da yetinmedi, ‘Siz gazeteci değil
tetikçiniz… Buraya gelme amacınız
belli oldu’ dedi” diye yazdı.

TÜRKİYE AİHM’DE BİRİNCİLİĞİ ALDI
Nuh Çetin
Rusya diskalifiye olunca birincilik
kürsüsüne biz çıktık!..
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine insan
hakkı ihlalleri suçlamasıyla aleyhinde en
çok dava açılan ülke, Rusya idi.
Biz Rusya'nın gerisinde kalıyorduk:
Rusya 17.013 başvuruyla ilk sırada yer
alırken, Türkiye 15.251 dosyayla ikinci,
Ukrayna 11.372 dosyayla üçüncü sıraları
paylaşıyordu. Nüfusumuzla oranlayınca kim
birinci oluyor; matematiğim iyi olmadığı
için kestiremiyorum tabii...
*
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi

Rusya'yı üyelikten çıkarttı.
İkinci sırada biz olduğumuz için, Rusya'nın
yerini biz alarak birinci olduk...
*
Gene de Rusya'dan bizi şaşırtıcı haberler
almaya devam ediyoruz.
İki gün önce bir canlı yayında elinde
pankartla spikerin arkasına geçen bir çalışan,
savaş karşıtı gösteri yaptı.
Bizim içimiz cız etti; "Eyvah, bu Moskoflar
kıza neler yapmıştır şimdi ?" diye geçirirken,
neler yaptıkları açıklandı:
Kıza tamı tamamına 250 dolar ceza
vermişler arkadaş !..
*

Aslında eskiden bizde de öyleydi.
Mesela Ecevit döneminde Kıbrıs'a asker
çıkardığımızda, kulağı çınlasın Perinçek
PDA Aydınlık dergisinde şunları yazmıştı:
- Kendisi demokrat olmayan bir ülke
(Türkiye demek istiyor) başka ülkeye
demokrasi götüremez. Türk Ordusu,
Kıbrıs'tan derhal çekil!
Perinçek'in başına bu yüzden bişiy geldiğini
hatırlamıyorum...
*
Şimdi uzakta olduğum için pek bilemiyorum, daha iyiyizdir umarım.
Yalnız Rusya'yı artık 1.lik kürsüsünden
indiği için buradan kutluyorum... (!)

BELEDİYE BİLE DEĞİL!

Mertkan Hamit
Ukrayna'daki savaş başlayalı 3 hafta
oldu.
3 haftadır kktc meclisinde Ukrayna’daki
savaş konusunda ve bunun etkilerine dair
özel bir oturum gerçekleşme ihtiyacı dahi
duymadı.
"Dünyadan izoleyiz" diyoruz ya, belki
de bunu daha etraflı düşünmemiz gerek.
Çünkü savaş neticesinde yaşanan zamlar,
ekonomik etkileri dünyadan bir o kadar da
"izole olmadığımızı" gösteriyor. Olan bitenin
yediğimiz ekmeğe kadar hayatımızı
etkilediğini görüyoruz.
Tüm bunlar olurken, "demokratik tem-

BÜYÜK
YALANLAR
Abdullah Köktürk
Ülkedeki büyük yalanlar;
1. Milli uçağımızı yaptık
2. Milli tankımızı yaptık
3. Uçak gemisi yaptık

siliyete" dayalı meclisin gündemine bu
konu henüz gelmedi. Adeta, uluslararası
siyasi statüye haiz bir toplum değil de,
herhangi bir kentin, herhangi bir
belediyesinin temsilcilerimişçesine siyaset
yapılıyor. Mesela savaşın ertesi günü
gerçekleşen genel kurulda "Cumhuriyet
Meclisi Geçici Başkanlık Divanının Genel
Kurulda Oturma Düzenine İlişkin Kararı"
alınmış.
Konuya bu şekilde baktığımızda esasen
"dünyadan izole" olan adanın kuzeyinde
hayatını sürdürenler olmadığı, Kıbrıslı
Türkleri temsil ettiğini iddia eden anlayışın
olduğunu daha açık bir şekilde görebiliriz.

Savaşın etkileri, yaratacağı sorunları
demokratik ve kamuya açık olarak yapamayan bir siyasi geleneğin "dünyadan
izole" olmasının sebebi belki de temsil
etme uhdesine haiz olanların, kendilerini
dünyadan izole etmesidir. İrade beyanı
sadece Türkiye ve Kıbrıs Sorunu ekseninde
ele alınacak kadar dar bir konu olmamalıdır.
Dünyayı kavrama ve ona göre taraf olma,
mücadele etme, dayanışma gösterme meselesidir. Yaşanan savaşın birçok yansıması
olacaktır. Bunlardan biri de seçilmiş yetkililerimizin, yetkilerini dünyaya dair konuları
kavrayıp taraf olmak konusundaki
duyarsızlıklarına dair olacağı açıktır.

TATAR VE ERHÜRMAN
Salih Olgun Mehmet
Sömürgeci işgalci TC devletine karşı söz ettirmeyenler!Grassocular!
Sömürgecibaşı RTE'nin eleştirilmesine karşı çıkan işbirlikçibaşı Tatar sömürgeci devlete
ve yönetenlere sadakat gösteriyor! Peki 2019'da KTOEÖS başkanının konuşmasına tepki
gösteren CTP genel başkanı Erhürman kime sadakat gösteriyordu?
Tatar'ın konuşmacıya müdahalesine tepki gösteren CTP milletvekilleri kendi parti
başkanlarının yaptığını görmezden gelmişlerdi!
Tatar'a karşı tepki göstermeyi becerebilenler nedense ERHÜRMAN'ın şubat 2019'da o
dönem Ktoeös başkanı Selma Eylem'in konuşmasına gösterdiği tepkiyi görmezden
geliyorlar! Sömürgeciye ve işbirlikçilerine yaranarak kurtuluş mümkün olmadığını,
ikiyüzlü siyasetin heryerde teşhir edilmesi gerekmektedir.

ÇATI DA ZEMİN DE
ÇÖKTÜ
Yılmaz Parlan
Herkes kızıyor herkes öfkeli elektrik
yok, ilaç yok, tüp yok, benzin yok, o
yok bu yok olsa da herşey ateş pahası
ama kimse biz nerede hata yaptık diye
sormuyor.
KKTC FOREVER derken elleriniz
avuçlarınız patlarcasına alkışlıyor bu
düzene itiraz edenleri aforoz ediyor
onları "İşte sınır kapıları orda
beğenmeyen gidebilir" diyebiliyorsunuz.
Hamasete sarılırsanız dünya ile hep
kavga etmeyi tercih ederseniz
sonuçlarına da katlanacaksınız!
Bence yaşanan bu rezaletten kimsenin
şikayet etmeye hakkı yok çünkü
ektiğinizi biçiyorsunuz!
#ÇATIdaZEMİNdeçökmüştür

YENİ DEVİR!
Hamide Rencüzoğulları
Suriye muhalefeti ve İhvancılar tasfiye
mi ediliyor?
Bunu düşündüren iki sebep var.
1. Türkiye'nin Suriye Muhalif Güçler
Koalisyonunun Ankara'daki ofislerini
kapatması,
2. Katar eski Başbakanı bin Casim'in
'Müslüman Kardeşler değil devleti, bir
bakkalı bile yönetemezler' sözleri.
Buna Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmasını da ekleyebiliriz.

İŞGAL
BATAKLIĞI
Nilgün Ecvet Orhon
Seyrüseferi çıkarırık, yollar tarla gibi
delik deşik…
Elektrik parasını öderik, zifiri
karanlıkta yaşarık…
Vergilerimiz zaten maaşımız elimize
geçmeden kesilir…
O para nere gider belli değil…
Emlak vergilerimizi da günü gününe
öderik, ne b.ka yarar bilmeyik…
Bütün bu paralar nere gider?
Ben usandım ha artık soyulmaktan…
Lanet olsun yüzünüze gözünüze…
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GÜNLÜK
ANKARA MUHALEFETİ

KTAMS, KAMU SEN, KTOEÖS, KTÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, HÜR-İŞ’E BAĞLI
SENDİKALAR İLE DEV-İŞ’E BAĞLI SENDİKALAR, ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

SENDİKALAR ÖNERİLERİNİ
BUGÜN BAŞBAKANA SUNACAK
BENGİHAN: “ÖNCE
DİYALOGTAN YANAYIZ,
SORUNLARA ÇÖZÜM
ÜRETİLMEZSE EYLEM
HAKKIMIZI
KULLANACAĞIZ”
ELMALI: “DOĞRU PLANLANMASI VE DOĞRU KULLANILMASI HALİNDE KAYNAKLAR YETERLİDİR”
SERDAROĞLU: “HAYAT
PAHALILIĞININ DURDURULMASINA MÜSADEMİZ
YOKTUR; SERVET VERGİSİ
İÇİN ÇALIŞMA YAPIN”
ELCİL: “GEÇİCİ ÇÖZÜM
HAYAT PAHALILIĞININ İKİ
AYDA BİR MAAŞLARA YANSITILMASI, ESAS ÇÖZÜM
STABİL PARA BİRİMİNE
GEÇİLMESİ”
ATAN: “BİZ BİRLİK
İÇİNDEYİZ, ÇÜNKÜ ARTIK
İNSANIMIZ PERİŞAN”
Lekoşa, Bazı sendikalar, düzenledikleri ortak basın toplantısı ile
zamlara ve halkın alım gücünün
korunmasına yönelik önerilerini
açıkladı. Öncelikli olarak hayat
pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir
maaşlara yansıtılmasını talep eden
sendikalar, bugün saat 16.00’da
Başbakana önerilerini sunacaklarını
duyurdu.
KTAMS Toplantı Salonu’nda dün
düzenlenen basın toplantısında,
KTAMS, KAMUSEN, KTOEÖS,
KTÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN,
KOOP-SEN, HÜR-İŞ’e bağlı
sendikalar ile DEV-İŞ’e bağlı
sendikalar yer aldı.
Zamlara tepki gösteren, çözüm
önerilerini sunan ve hükümetin halkın
alım gücünü korumaya yönelik adım
atmasını isteyen sendikalar, aksi
takdirde
eylem
haklarını
kullanacaklarını açıkladılar.
BENGİHAN: “HÜKÜMET
HALKI ZAM YAĞMURUNA
TUTMUŞTUR. BUNUN ADI
HALK DÜŞMANLIĞIDIR”
Basın toplantısında ilk olarak söz
alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “insafsızca yapılan zamlara dur
demek ve talep ile öneriler sunmak”
amacıyla sendikaların bir araya
geldiğini belirterek, halkın alım
gücünün korunması noktasında talep
ve önerileri olduğunu aktardı.
Hükümet edenlerin ekonomik
sıkıntılar konusunda bir hassasiyeti
veya halk için bir gailesi olmadığını
savunan Bengihan, “Ülkemizde
gerek pandemi gerekse Türk
Lirası’nın döviz karşısında erimesi
nedeniyle zaten alım gücü gerileyen
halkın daha da fakirleşmemesi
konusunda
önlem
alınması

gerekirken, maalesef hükümet halkı
zam yağmuruna tutmuştur. Bunun
adı halk düşmanlığıdır” dedi.
Ekonomik sıkıntılara çözüm üretmek için öneriler hazırladıklarını
belirten Bengihan, bu önerileri yarın
saat
16.00’da
Başbakan’a
sunacaklarını açıkladı ve Hükümetin
pandemi veya Rusya-Ukrayna
savaşını mazaret göstererek sorumluluktan kurtulamayacağını söyledi.
Bengihan, çözüm üretmenin ve
halkın alım gücünü korumanın
hükümetlerin görevi olduğunu da
vurguladı.
“KESİN ÇÖZÜM STABİL
BİR MUHASEBE SİSTEMİNE
GEÇİLMESİDİR”
“Çalışan tüm kesimlerin ve
emeklilerin alım gücünün korunması
için iki ayda bir hayat pahalılığı
ödenmesi talebimiz ve olmazsa
olmazımızdır” diyen Bengihan,
bunun bir tedbir olduğunu ancak
kesin çözüm olmadığını kaydetti.
Bengihan, kesin çözümün stabil bir
muhasebe sistemine geçilmesi
olduğunu ifade etti.
Bengihan, “İki ayda bir hayat
pahalılığı ödenmesi talep ettiğimizde
verecekleri cevabı biliyoruz. ‘Kaynak
yok’ diyecekler her zaman olduğu
gibi... Kaynak vardır. Bu kaynakları
bizler Cuma günü Sayın Başbakan’a
ileteceğiz ve bunun takipçisi olacağız.
Biz direkt eylem, grev süreci
başlatmadık. Ancak önce diyalogtan
yanayız, önce hükümetle görüşerek
sorunlara çözüm üretmesini
isteyeceğiz. Önerilerimize cevap
vermezlerse, burada bulunan örgütler
demokratik eylem haklarını
kullanacaklardır. Bundan kimsenin
şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.
Ülkede sınırsız teşvikler verildiğini
ve özel üniversite patronlarının bu
teşviklerden
sınırsız
süreli
yararlandığını savunan Bengihan,
“Devletin verdiği teşviklerle devletten zengin oluyorlar. Hükümet alması
gereken vergileri bile toplayamıyor”
dedi.
Devletteki atamaları da eleştiren
Bengihan, müşavirlere aylık 3 buçuk
milyon ve yıllık 45 milyona yakın
ödeme yapıldığını söyledi.
ELMALI: “BİRLİKTE MÜCADELE EDERSEK DAHA
YAŞANILIR ORTAMLARI
YARATABİLİRİZ”
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı
da, ülkenin kaynaklarının doğru
planlanması ve doğru kullanılması
halinde yeterli olduğunu vurguladı.
Yöneticilerin halkın fakirleşmesine
duyarsız kaldığını ancak toplumum
çok küçük bir kısmına kaynaklar
aktardığını savunan Elmalı, bunun
kabul edilebilir olmadığını söyledi.
Elmalı, “Birlikte mücadele edersek
daha yaşanılır ortamları yaratabiliriz”
dedi.

SERDAROĞLU:
“TOPLUMUN REFAHINI
DÜZELTMEK ADINA ADIM
ATMADILAR”
HÜR-İŞ
Başkanı
Ahmet
Serdaroğlu, hükümeti toplumun
refahını artırmak için adım atmamakla suçlayarak, “Zamların önünü
geçmek için hiçbir tedbir almayan
hükümette hâlâ bakanlar değişiyor,
daha da değişeceği konuşuluyor”
dedi.
Şu anda hayat pahalılığı
ödeneğinin durdurulması için çalışma
yapıldığını öne süren Serdaroğlu,
buna müsaade etmeyeceklerini
vurguladı ve hükümeti “servet vergisi” için çalışma yapmaya çağırdı.
ELCİL: “ÇOK KÖTÜ
YÖNETİLİYORUZ”
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil
de sözlerine, “Çok kötü yönetiliyoruz” diyerek başladı. Hükümeti
zam yaparak “felaketten fırsatçılık”
yapmakla suçlayan Elcil, elektrik
kesintilerini de eleştirdi.
Sendikaların hükümetlere her zaman önerilerle gittiğini ifade eden
Elcil, geçici çözüm olarak hayat
pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir
maaşlara yansıtılmasını istediklerini
ancak esas çözümün stabil para birimine geçilmesi olduğunu söyledi.
Hükümet edenlerin “para yok”
diyemeyeceğini belirten Elcil,
“Türkiye para versin biz dağıtalım”
anlayışını onurlu insanların kabul
edebileceği bir anlayış olmadığını
kaydetti.
Üretim ve tasarrufun önemine vurgu yapan Elcil, yeni külliye
yapılmasının konuşulmasına tepki
gösterdi.
ATAN: “BİZLERİ OYALAMAYA HAKKINIZ YOK”
KAMU-SEN Başkanı Metin Atan,
sendikaların hep birlikte hareket
ettiğine işaret ederek, “Biz birlik
içindeyiz. Çünkü artık insanımız
perişan” dedi.
Hayat pahalılığı ödeneğinin iki
ayda bir maaşlara yansıtılması talebini yineleyen Atan, Başbakan’a
seslenerek, “Bizleri oyalamaya
hakkınız yok. Sizlere önerilerimizi
de getireceğiz, katkı koymamız
gerekirse katkı da koyacağız ama
bizim de olmazsa olmazımız olan
maddelerde sizden de katkı
bekleyeceğiz” dedi.
GÜRÖZ: “KAYNAK VAR”
Son olarak söz alan Koop-Sen
Başkanı Mehmet Ali Güröz ise,
ülkede çok kaynak olduğunu belirterek, Kalkınma Bankası, Fiyat
İstikrar Fonu ve Kooperatif Mevduat
Sigorta Fonu gibi yerlerdeki paraların
sağlık, eğitim, üretim ve ulaştırma
gibi
sektörlere
kanalize
edilebileceğini söyledi.

Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyine ilaç ambargosu uyguluyor…
Aylardır ilaç yok! Biz yazana kadar ne CTP vekillerinin ne de
bazı meslek odalarının aklına geldi bu durum… Halbuki Eczacılar
Birliği Ocak ayında uyardı. Yaz aylarında durum daha da vahim
olacak dedi… CTP’nin et ve tırnakçılarından, AKP’nin sağlıkta
özelleştirmeyi dayattığı sırada Sağlık Bakanlığı koltuğunda da
oturan Filiz Besim, hastaların aylardır ilaç bulamadığını söyledi… Muhalefetin de aylardır sesi çıkmıyordu! Dahası ortada bir
YASAK LİSTESİ de var… Kıbrıslı aydınların Türkiye’ye girişi
yasak; KARA LİSTE var! İlaçta da Faiz Sucuoğlu’nun itiraf
ettiği üzere YASAK LİSTESİ var: “TC yetkililerinden ilaç
yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılması istendi”… Türkiye ile
et ve tırnak gibiyiz diyen Filiz Besim de Ali Pilli’ye sesleniyor:
“Aylardır her hafta ilaç gelecek diyorsunuz ama piyasadan topladığınız ve hemen biten on günlük ilaçlar dışında ilaç yok”…
Ankara’nın dayattığı, Faiz Sucuoğlu’nun da protokol olarak imzaladığı, Genel Sağlık Sigortası’nı gündeme getirerek savunan
CTP’li Besim, tam da Ankara’nın duymak istediklerini söylüyor… Besim, ‘‘Genel Sağlık Sigortası ile ilgili herhangi bir
çalışma yaptınız mı?’’ dedi… Ankara da bunu istiyor… Faiz Sucuoğlu da bunun altına imza attı… UBP’ye muhalefet edermiş
gibi yapıp, Ankara’nın protokollere yazdırdıklarını talep etmek
de yeni moda oldu! Ankara belediye sayısı azaltılacak der, CTP
belediye reformcusu olur! Ankara Genel Sağlık Sigortası yapılacak
der, et ve tırnakçı Filiz Besim bunun hesabını sorar… Ankara
hükümeti UBP, Ankara muhalefeti CTP!
DELİRECEK
Ersin Tatar Halk tv muhabiri
Seyhan Avşar’a “Bana bu
soruyu soramazsın” dedi.
Tatar’ın sinirleri çok bozuk.
Silihtar’da oturmayı
sindiremedi, külliye
yapılınca hepten
delirecek…
*
OLMAZ BENLİ!
Lefkoşa-Haspolat Arıtma
Sistemi iki toplumludur,
yüzde 70’i Lefkoşa’nın
güneyinin, yüzde 30’u da
kuzeyinin. Meğer Gönyeli
Belediyesi, Lefkoşa
Belediyesi’ne arıtma
bedelini ödemiyormuş ve
Gönyelililerin ödemesi
gereken parayı Lefkoşalılar
ödüyormuş…
Olur deme Benli! Olmaz
Benli! Olmaz!
*
DİNİ VE MİLLİ HAMASET
Başbakan Faiz Sucuoğlu,
mesajında “Ramazan ayının
müjdecisi Berat Kandili’nin
ülkemize, milletimize ve
tüm İslam alemine hayırlar
getirmesini temenni
ediyorum” ifadelerine yer
verdi. Ancak da milli ve dini
hamaseti beceriyorsun.
Senin hayırın da bu kadar
bu memlekete.
*
HAVA NASIL ORALARDA?
UBP milletvekili Özdemir
Berova ve CTP milletvekili
Armağan Candan, Avrupa
Konseyi Parlamenter
Asamblesi Olağanüstü
Genel Kurulu’na katıldı. İyi
gezdiniz mi bari? Hava
nasıl oralarda? Gelince
anlatırsınız bize.

“Tırnak”...
"Yerel Yönetimler ile ilgili reform
çalışması şeklinde lanse edilen ve
KKTC genelindeki belediye sayısını
13’e düşürecek olan taslak
belirlendi. Bugün Bakanlar
Kurulu’nun gündeminde olacak.
Çalışma daha sonra Cumhuriyet
Meclisi gündemine getirilecek ve
ilgili komitede görüşülmeye
başlanacak.
Bu taslağın ana konusu belediye
sayısının düşürülmesi.
Bu doğru bir karar olmakla birlikte,
kapatılacak ya da birleştirilecek
olan belediyelerin tepkileri haftalar
öncesinden gündeme gelmeye
başladı. Hatta bazı belediyeler
kapatılmak istemediklerini veya
birleştirilmek istemediklerini gerek
Belediye Başkanları aracılığı ile
yapılan açıklamalar, gerek Belediye
Meclislerinde alınan kararlar hatta
gerekse de belde halkalarının
tepkileri ile dile getirmeye
başladılar."
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis)
"Devletin görevi insanların
ensesinden günü kurtarmak değil
aksine sorunlara çözüm
üretmektir… İnsanların tepesine
binip canını çıkarmakla
ekonomiyi yönetmeyi sokaktaki
çocuklar bile başarır! Ama böyle
zihniyetler dost değil düşman
başınadır…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı

ERSİN TATAR

Halil Falyalı ile ilişkisini
soran Halk TV muhabiri
Seyhan Avşar’a şöyle
dedi Tatar: ‘‘Yalan, dolan
kim söylüyor bunu.
Hakkımızda kötü
propaganda yapıyorlar.
Güney Kıbrıs’ta Rus
mafyası jilet atıyor. Güney
Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı
kara para aklıyor. Tüm pis
işlerin içerisinde. Siz bunu
soramazsınız’’… Tatar kendini savunurken bile
Anastasiadis geliyor aklına… Güney geliyor… Hemen
güneyden örnek veriyor… Bu nasıl bir aşktır böyle!
Anastasiadis yaparsa, güneyde olursa, kuzeyde da
olacak! Egemen eşitlik bunu gerektirir…
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18 Mart 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
SÖMÜRGECİ
KİŞİLİKSİZLEŞTİRME
POLİTİKASI

1985’te Raif Denktaş’ın ‘‘Bu seçim maskaralıktır,
Türkiye’den getirilmiş, ithal edilmiş seçmenlerle bu
oyun oynanmaktadır’’ dediği konuşmadan bu yana
meclisteki her söz hükümsüzdür!
Raif’in taşıma nüfusla yapılan seçimler maskaralıktır
demesinden 37 sene sonra mecliste kimse ağzını açamıyorsa, yerleşimci nüfus sömürgeciliğine boyun eğdikleri içindir.
Raif’in 22 Şubat 1985’te yaptığı o konuşmadan sonra
‘Kıbrıs Türk demokrasisi’ üzerine yapılan
her konuşma boştur!
Türkiye’nin burada yerleşimci nüfus,
sömürgeci kurumlar ve askeriye sacayakları üzerine kurduğu işgal rejiminin
kukla perdesi KKTC Meclisi’nde demokrasi üzerine yapılan her konuşma
maskaralıktır!
14 Mart’ta Doğuş Derya işgalcinin
kukla meclisinde “Otokrasi heyulası altında ezilen Kıbrıs Türk Demokrasisi” başlıklı bir konuşma yaptı.
Olmayan ‘şeyler’ ağızdan düşmez; KKTC’ci sağ egemenlikten, KKTC’ci sol ise anayasadan, demokrasiden
ve uluslararası hukuktan bahseder durur.
Kendine ‘federalist’ diyenler öyle kaptırmışlar ki kendilerini KKTC girdabına…
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ANAYASAL BİRLİĞİ’nin
ve TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ’nün GARANTÖRÜ olan
Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarını işgal ederek
kurduğu KKTC’nin meclisinde ANAYASA ve ULUSLARARASI HUKUKtan bahsetmek komik bile değil!
KKTC’den bahsederken, devletimiz, cumhuriyetimiz,
anayasamız diye kendini kaptıran federalistler, içinde
debellendikleri çelişkileri göremeyecek durumdalar.
Hem uluslararası hukuk içinde federasyon istiyorlar,
hem de uluslararası hukukta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
topraklarını işgal eden KKTC’yi sahipleniyorlar. ‘Kılıç
hakkı’ ile Cenevre Sözleşmesi arasında kişilik bölünmesi
yaşıyorlar…
Anayasasındaki Geçici 10. Madde ile egemenliğini
Türkiye’ye devreden KKTC’nin ‘meclis’inde egemenlik,
anayasa ve demokrasi berbat bir fıkradır!
Nisan 1992’de Özker Özgür ‘‘KKTC Türkiye’nin
‘Generaller Anayasası’na benzer bir anayasa ile yönetilmektedir’’ derken, bugün partisi CTP 12 Eylül Rejimi’nin hazırlattığı Geçici 10. Madde’li anayasayı savunmaya indirgedi tüm varlığını!
KKTC dünya kamuoyu önünde Türkiye’yi işgalcilikten
korusun diye perde olarak kuruldu; Geçici 10. Madde
de 40.000 askerin Kıbrıs’taki varlığına kılıf olsun diye
kondu.
Doğuş Derya son zamanların moda kavramı ‘otokrasi’yi
mecliste konuşmasının konusu yaptı.
Mustafa Akıncı götürülüp Ersin Tatar getirilirken sesi
çıkmadı CTP’nin. Daha sonra TC Büyükelçiliği’ndeki
29 Ekim Resepsiyonu’na CTP’liler alınmadığında
sesleri çıkmadı. Okan Dağlı ‘Türkiye aleyhinde faaliyette
bulunmak’tan ‘Kara Liste’ye girince Türkiye’de otokrasi
olduğunu keşfettiler!
Sıranın kendisine gelmeyeceğini düşünen herkese
sıra geldi…
Bu konu Türkiye’de otokrasi olması meselesi değildir.
Sömürgecilik meselesidir…
Sömürgeci devletler kendi topraklarında çoğunlukla
demokratiktir; çifte standardı sömürgesine uygular.
Belçika Kongo’yu, Fransa Cezayir’i, İngiltere Kenya’yı
keserken gayet demokratikti!
Mesele otokrasi-diktatörlük-demokrasi meselesi değil;
sömürgeciliktir!
5 Haziran 1989’da Yenidüzen’de yazdığı bir yazıdan
dolayı Özker Özgür’ün ‘Yabancılara mahsus’ olarak
verilen pasaportuna TC Elçiliği tarafından el konulduğunda Turgut Özal’ın karikatürü çizilebiliyordu Türkiye’de. Ama Kıbrıs’ta TC sömürgeciliği sorgulanamıyordu,
Kürtler ise Diyarbakır’da cezaevindeydi…
Özker Özgür, Bulgaristan’da Türklere karşı yürütülen
asimilasyon politikalarını Türkiye’nin Kıbrıs’ta Kıbrıslılara karşı yürüttüğünü söyleyince ‘yabancılara mahsus’ verilen pasaporttan oldu!
Mesele Ankara’da demokrasi ya da otokrasi olması
değil; sömürgeciliktir!
Mesele İsmail Beşikçi’nin dediğidir:
‘‘Bu yönetim biçiminin temel amacı insanların onurlarını kırmaktır. İnsanların onurlarını kırarak, yaralayarak
yönetmek, insanları düşürerek yönetmek, bu yönetim
biçiminin hiç vazgeçemeyeceği bir özelliktir. İnsanların
kişiliğini parçalamak, dağıtmak, yok etmek, insanları
kişiliksizleştirmek bu yönetim biçiminde görülen en
temel süreçlerden biridir. Zira kişilik kazanmış insanların
meydana getirdiği bir toplumda (…) sömürgecilik yapılamaz. (…) Sömürgecilik ancak kimliksiz toplumlarda,
kimliği kişiliği yok edilen, parçalanan toplumlarda sürdürülebilir. İnsanların kimliği ne kadar parçalanıyorsa,
ruhsal yapı ne kadar eziliyor, kişilik ne kadar yok ediliyorsa sömürgecilik yapmak da o kadar kolaylaşıyor,
sömürgeciliği sürdürme olanakları o nispette artıyor’’…

24 SAATTE KUZEYDEN GÜNEYE
317 KAÇAK GÖÇMEN
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris,
düzenlediği basın toplantısında Güney
Kıbrıs’ın Yeşil Hat üzerinden Türkiye
tarafından bilinçli olarak yönlendirilen
kaçak göçmen akınıyla karşı karşıya
olduğu iddialarını yinelerken, konuyu
yeniden AB’nin gündemine getireceğini
ifade etti.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri
Bakanı Nikos Nuris’in dün düzenlediği
basın toplantısında, “Purnara” Mülteci
Kampı’ndan mültecilerin başka kamp
ve otellere nakledilmesi konusunun yanı
sıra, “Türkiye tarafından KKTC ve
Yeşil Hat yoluyla Güney Kıbrıs’a yönlendirilen kaçak mülteci akınından”
bahsettiğini yazdılar.
Habere göre Nuris açıklamasında,
son 24 saat içerisinde KKTC’den Güney
Kıbrıs’a, Yeşil Hat üzerinden kaçak
olarak geçen 317 kaçak göçmenle
karşılaştıklarını, bu durumun ise
Türkiye’nin kaçak göç konusunu suiistimal ettiğinin bir göstergesi olduğunu
iddia etti.
Nuris, 317 kaçak göçmenin seyahat
belgelerinde yapılan kontroller ve göçmenlerin kendi ifadelerinden, Afrika
kökenli göçmenlerin ülkelerinden İstanbul’a, oradan da “Timbu” (Ercan)
havaalanına vardıkları ve 60 günlük
vize aldıktan sonra kaçak yollarla Güney

Kıbrıs’a geçtiklerinin görüldüğünü iddia
etti.
Nuris, ifade ettiği bu durumu Avrupa
Komisyonu Başkan Yardımcısı Marharita Shinas ve yetkili Komiser Ylva Johansson’a mektupla ileteceklerini de
vurguladı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi,
2021 yılında KKTC’den Güney Kıbrıs’a
geçen kaçak mülteci sayısının 11 bin
564 olduğunu iddia etti.
Gazete, İçişleri Bakanı Nuris,’in Rum
milletvekili Marina Nikolau’nun meclisteki sorusuna verdiği yazılı yanıtta,
2021 yılında KKTC’den Güney Kıbrıs’a
geçen mülteci sayısının 11 bin 564
olduğunu iddia ettiğini aktardı.
Gemiyle Suriye ve Lübnan’dan gelen
705 mülteci ile Türkiye’den deniz yoluyla gelen 16 kişi de göz önüne
alındığında,2021 yılında Güney Kıbrıs’a
kaçak yollarla giren mülteci sayısının
toplamda 12 bin 285 olduğunu belirten
gazete, Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla
giren mültecilerin yüzde 85’inin Yeşil
Hat üzerinden geçtiğini de savundu.
Haberde, siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere ilişkin ayrıntılı rakamlara
da yer verilirken 2021 yılından 275
Türk vatandaşının sığınmacı talebinin
de beklemede olduğu veriler bilgiler
arasında yer aldı.

SÜT ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI,
SÜTE YAPILAN ZAMMI ELEŞTİRDİ
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği
Başkanı Mustafa Başlar, son beş ayda
süte beş kez zam geldiğini belirterek,
“Artan maliyetler karşısında üretim yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir”
ifadelerini kullandı.
Yazılı açıklama yapan Başlar, ambalaj
ve temizlik ürünlerinde yüzde 300-400
oranlarında fiyat artışı yaşandığına işaret
ederek, “Süt imalatçıları olarak her zaman halkımızın yanında olmaya önem
gösterdik. Fakat hükümet edenler aynı
duyarlığı gösteremediği gibi biz
imalatçıların da zam yapan pahalılığı
gerçekleştiren vatandaşın alım gücünü
yok eden kurumlar olarak ima edilmesi
biz emekçi, üretici işletmeleri derinden
yaralıyor” ifadelerini kullandı.

Başlar, dün yapılan yüzde 20
oranındaki süt fiyatı artışının piyasaları
olumsuz etkilediğini ve çözülme
noktasına getirdiğini kaydederek, 15
Aralık tarihinde de süte yüzde 10 zam
yapıldığını fakat imalatçıların bu zammı
tüketiciye yansıtmadığını söyledi.
“Doğan bütçe açığı karşısında dayanacak
gücümüz kalmamıştır” diyen Başlar,
süt fiyatlarına yapılacak düzenlemelerin
bir ay önce bildirilmesine yönelik taleplerinin karşılanmadığını dolayısıyla
oluşacak zararın sorumlusunun Tarım
Bakanlığı olacağını söyledi.
Başlar, bakanlık ve SÜTEK’in
günübirlik kararlarla yönetilemeyeceğini
söyleyerek, en erken zamanda hatadan
dönme çağrısında bulundu.

SEÇİM YASAKLARI NEDENİYLE ERTELENEN
BAZI SINAVLAR 3 NİSAN’DA YAPILIYOR
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) seçim yasaklarının uzaması nedeniyle
ertelenip de tarihlendirilemeyen sınavların 3 Nisan Pazar günü yapılacağını
duyurdu. KHK bu sınavların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 3 Nisan tarihinde yapılması öngörülen Hazine ve Muhasebe Dairesi İlk Atama Kadrosu
Münhali olan III. Derece II. Sınıf Maliye Memuru sınavı ile Mahkemeler İlk
Atama Kadrosu Münhali olan IV. Derece Ambar Memuru sınavlarının ise ileriki
bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
KHK açıklamasına göre 3 Nisan’da yapılacak sınavların kadroları şöyle:
“Gelir ve Vergi Dairesi II. Derece I. Sınıf Gelir ve Vergi Memuru, Gelir ve
Vergi Dairesi
I. Derece Veznedar, Gelir ve Vergi Dairesi I. Derece Ambar
Emini, Çalışma Dairesi III. Derece İş ve İşçi Bulma Şube Amiri, Yataklı Tedavi
Kurumları Dairesi I. Derece Hastane Amiri, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
III. Derece Kan Bankası Şube Amiri, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi II. Derece
Diş Hekimi, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi IV. Derece Patoloji Teknisyeni,
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi IV. Derece Sıhhiye Müfettişi”

Sosyal Medya
Murat Kanatlı

GELECEK
GERÇEKTEN
KARANLIK
Lefkoşa Belediyesi'nin 2022
Bütçesinin son halini vermeye çalıştık,
Eylül gibi konuşmaya başlayıp,
Ekim'de resmi görüşmesini yapıp hala
tamamlayamadığımız bir bütçe oldu,
8 senedir Belediye Meclis üyesiyim,
ilk kez bu kadar belirsizliğin yaşandığı
dönemden geçiyoruz, Ocak 2022'de
her şey tamam dediğimiz bütçe üzerine
elektrik ve akaryakıt zammı yeniden
bindi, 384 milyon TL diye
konuştuğumuz bütçe, yüzde 56 hayat
pahalılığı, döviz, akaryakıt ve elektrik
artışları ile 424 milyon TL olarak
sanırım bağlanacak, son kez merkezi
devletten resmi öngörülerini isteyip,
verebilirler mi bilmem, gelecek hafta
Belediye Meclisine bütçeyi onay için
havale edeceğiz ama durum gerçekten
kötü...
Bazı rakamlar vereyim... 424 milyon
TL'lik bütçenin 300 milyon TL'si personel giderleri yani bütçenin yüzde
71'i... Gelirler kalemi ise en sıkıntılı
bölüm, 2021 bütçesinde gelir 290 milyon TL öngörüldü, 222 milyon
gerçekleşme oldu, yüzde 76,5
gerçekleşme, geçmişte yüzde 80'lerin
üstüne de çıkıldıydı ama pandemi
dönemi gerileme mevcut, buradan
bakınca 1995 belediyeler yasasında
birçok belediye hizmeti karşılığı
alınabilecek ücretler için tavan rakam
belirlediydi, bunlar sabit ve artış
mümkün değil, artış yapılabilecek
kalemler ise su ve kanalizasyondur
ama bunlara da ciddi bir artış yapmanın
imkanı yoktur, bu nedenle doğal limit
içinde Lefkoşa Belediyesinin yasa
değişmez ise en çok toplayabileceği
rakam 290 milyondur, yani bu rakamlar
ile öngörülen 135 milyon TL'lik açıktır,
nasıl kapanır sorusunun cevabı ise
belirsizdir...
Karşılaştırmalı giderleri konuşursak
geçen sene bütçe içinde personel gideri
gerçekleşme 175 milyon idi, bu sene
300 milyon TL... Enerji alımları kalemi, yani akaryakıt, elektrik alımı geçen
sene gerçekleşme 5,3 milyon TL, bu
sene bütçeye konan 15,5 milyon TL...
Geçen sene tüm mal ve hizmet alımı
giderleri
33,6
milyon
TL
gerçekleşirken bu sene 72,8 milyon
TL bütçeye konan rakam... Gelir
anlamından en büyük kalemlerden
devlet katkısı gerçekleşme 2020 yılında
109 milyon, 2021 yılında 101 milyon
(109'a tamamlanacak) ve 2022 için
de bütçelenen 138 milyon TL yani
devlet katkısına tüm kriz içinde,
2021'de artış yapılmadı, 2022 içinse
yüzde 20 kusur artırıldı...
Bu rakamlar tek şeyi anlatır, bile
isteye yerel yönetimler batırılmaya
çalışılmaktadır, kurtuluş diye herhalde
düşündükleri; daha büyük belediyeler
ile Ankara'da çıkılacak daha büyük
ihaleler, suyun, kanalizasyonun, çöpün
özelleştirilmesi, özelleştirme yasası
çerçevesinde bir takım personelin devlete aktarılması falandır herhalde,
bu haliyle bir yerel yönetimden
bahsedebilir miyiz, çok da emin
değilim...
Bütçe rakamları gerçekten kötü ve
2023 belli ki çok daha kötü olacak,
yani gelecek gerçekten karanlık!
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ÇATALKÖY’DE SAKİN 76
YAŞINDAKİ JEANETTE
PATRICIA ÖZDEMİRGİL
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çatalköy’de sakin 76 yaşındaki
Jeanette Patricia Özdemirgil
önceki gün evinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, saat 08.30
sıralarında ölü olarak bulunan
Özdemirgil’in yapılan doktor
muayenesinde herhangi bir darp
ve cebir izine rastlanmadı.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin
ardından belli olacak.

DAVIE’NİN ÖLÜM SEBEBİ
SİROZ, SOLUNUM VE
DOLAŞIM YETMEZLİĞİ

Bağlıköy’de, 13 Mart’ta, ölü olarak
bulunan 57 yaşındaki Robin
Michael Montague Davıe’nin
otopsisinde ölüm sebebinin “siroz,
solunum ve dolaşım yetmezliği”
sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCU,
DEMİRHAN’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da dün ikametgahında
uyuşturucu bulunan M.Ö. (E-38)
tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan
yazılı açıklamada, Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü
ekipleri tarafından M.Ö’nün evinde
dün yapılan aramada yaklaşık 10
miligram ağırlığında Hint keneviri
türü uyuşturucu olduğuna inanılan
madde ile içerisinde uyuşturucu
madde olduğuna inanılan bir
sarma sigara ve içerisinde
uyuşturucu madde kalıntısı
olduğuna inanılan öğütücü
bulunarak emare alındığı
kaydedildi.
Açıklamada, bahse konu şahısın
tutuklandığı soruşturmanın da
devam ettiği belirtildi.

DEMİRHAN’DA
İNŞAATTAN DEMİR
ÇALINDI

12 ve 16 Mart’ta, Demirhan’da,
yapımı devam eden bir binanın
arazisinde bulunan muhtelif
ebatlarda, 4 bin 200 TL değerindeki
muhtelif inşaat demirlerinin
çalındığı kaydedildi.
Hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen soruşturmada,
zanlı olarak görülen S.D.(E-25) ve
S.B.’nin (E-27) tutuklandığı
belirtildi.
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2‘Sİ GİRNE, 1’İ DE GAZİVEREN’DE
3 YANGIN MEYDANA GELDİ
KKTC’de önceki gün 2’si Girne, 1’i de
Gaziveren’de olmak üzere 3 yangın meydana
geldi.
Polis açıklamasına göre, saat 08:20
sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet
gösteren bir araç kiralama şirketinin depo
bölümünde faal durumdaki araç yıkama
makinesinin kısa devre yapması sonucunda
bir yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen
yangın sonucunda bir adet araç yıkama
makinesi, elektrik sayacı, alüminyum merdiven, 40 adet araç cam sileceği ve 4 metre
karelik tavan kaplaması yanarak zarar gördü.
Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerindeki

bir işletmeye ait jeneratörün ise saat 15:00’de
kısa devre yapması sonucunda çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın
sonucunda bir adet 10 KW’lık jeneratör ve
iki adet klima dış ünitesi tamamen yandı.
Gaziveren’de saat 14:00 sıralarında,
Afrodit sitesinde bulunan Gürsel Alan’a
ait ikametgahta klimanın iç ünitesinde
oluşan kısa devre sonucunda meydana gelen
ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen
yangın sonucunda ise bir adet klima iç
ünitesi ve çek-yat koltuk tamamen yandı;
20 metre karelik alan ise çıkan dumandan
islendi. Yangınlarla ilgili soruşturma devam
ediyor.

SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ İZLEME İNİSİYATİFİ,
VAKFIN YENİ OLUŞACAK YÖNETİMİNE TALİP
Sınırüstü Bakımevi İzleme İnisiyatifi,
“Sınırüstü Bakımevi’nde yaşananlar bir kez
daha yaşanmasın” diyerek vakfın yeni
oluşacak yönetimine talip olduklarını bildirdi.
Alzheimer Derneği, Evrensel Hasta Hakları
Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs
Türk Eczacılar Birliği ile Yaşlı Hakları ve
Ruh Sağlığı Derneği tarafından oluşturulan
İnisiyatif, bakımevindeki gelişmelere dair
yetkililere sorular yönelterek, Sosyal
Hizmetler Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’na
birbirlerini suçlamayı bırakıp, işbirliği yapma
çağrısında bulundu.
Yaşlı bakımevi, huzurevi gibi ortak yaşam
alanlarında bakım gören yaşlı ve hastaların
sağlık ve yaşam haklarına ilişkin izleme ve
raporlama yapmak amacıyla oluşturulan İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, “18
-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’na
yüreğimizde derin bir sızı ile girdik. Yedi
hafta önce, Sınırüstü Bakımevi’nden yapılan
bir canlı yayındaki görüntüler halen
hafızalarımızdan silinmedi. Toplum olarak
utandık. Yaşlı ve engelli bireylere
gösterdiğimiz saygı bu mu diye sorguladık”
denildi.
“SINIRÜSTÜ BAKIMEVİ’NİN BU
DURUMA NASIL VE NEDEN
DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILDI MI?”
“Kimsesiz yoksul, yaşlı ve engelli bireylerin istismar edilmesine göz yuman bir
toplum, ekonomik açıdan gelişse de insan
hakları açısından sınıfta kalmaya mahkumdur” ifadeleri kullanılan açıklamada, Sınırüstü
Bakımevi’ne dair yetkililere şu sorular
yöneltildi:

“Sınırüstü Bakımevi’nin bu duruma nasıl
ve neden düştüğü araştırıldı mı? Sorumlularla
ilgili tahkikat başlatıldı mı ve ne aşamadadır?
Başbakanlığın talimatıyla Sınırüstü
Bakımevi’nden tahliye edilen hasta ve
yaşlıların şu andaki durumu nedir? Tedavileri
devam ediyor mu? Yaşlıları ve hastaları
ihmal ve istismar edenler bulundu mu? Bir
kez daha böyle olayların yaşanmaması için
hangi önlemler alındı? Diğer bakımevlerinde
durum nedir? Denetleniyorlar mı? Onların
iyileştirilmesi ve denetlenmesi için devlet
ne yapmayı planlıyor? Yaşanan travmadan
sonra yaşlılarımızın gelecekleri ile ilgili
endişe ve korkularını ortadan kaldıracak
bir gelişme oldu mu? Yaşlılara Saygı
Haftası’nda, devletimiz yaşlılarımıza
bakımevlerinde istismar ve ihmale
uğramayacaklarının garantisini verebiliyor
mu?”
“BAKIMEVLERİ YASASI’NIN EN
ERKEN ZAMANDA HAZIRLAMASI
VE YASALLAŞMASINI İSTİYORUZ”
Yaşlıların, insan onuruna yakışan, kaliteli
ve güvenli bir bakım hizmeti alması gerektiği,
bunu sağlamak da devletin sorumluluğu
olduğu belirtilen açıklamada, yaşlılara özgü
toplumsal planlamalar yapılarak, hakları
yasalarla korunması gerektiği kaydedildi
ve Bakımevleri Yasası’nın en erken zamanda
hazırlanması ve yasallaşması talep edildi.
Açıklamada,
bakımevlerindeki
standartların belirlenmesi, denetlenmesi ve
standartlara uymayanlar için ise cezai
uygulamaların yürürlüğe girmesinin önemine
de dikkat çekildi.

MAĞUSA’DA 18 YAŞINDAN
KÜÇÜK BİR ŞAHSA TÜTÜN
SATAN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Gazimağusa’da 12 Mart’ta, Baykal
bölgesinde faaliyet gösteren bir
marketin, 18 yaşından küçük bir
şahsa tütün ürünü sattığının tespit
edildiği kaydedildi.
Açıklamada, bahse konu market
işletmecisi hakkında yasal işlem
başlatıldığı ve soruşturmanın
devam ettiği berirtildi.

KTÖS İSKELE’DEKİ “KIYI
YAĞMASINA” KARŞI
SÜRDÜRÜLEN
MÜCADELEYE DESTEK
VERDİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS), İskele Çevreyi ve Sahilleri
Koruma İnisiyatifi’nin “İskele’deki
kıyı yağmasına karşı sürdürdüğü
mücadeleye” destek verdi; taraf
olduklarını belirtti.
Sendika Başkanı Emel Tel yazılı
açıklamasında, tüm halkı
Cumartesi günü saat 14.30’da
İskele Long Beach’te bir araya
gelip “kıyı yağmasına” birlikte
tepki koymaya davet etti.

KUYUDAN YARALI OLARAK KURTARILAN
2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 4 Mart’ta Güzelyurt-Kalkanlı arasındaki bahçelik
alanda, ailesi narenciye kesimi yaptığı sırada oyun oynarken 40 metre derinliğindeki
kuyuya düşen ve kuyudan yaralı olarak kurtarılan 2 yaşındaki Hasan Hüseyin Tören adlı
çocuğa evinde geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, Sivil Savunma Teşkilatı
Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu, Arama Kurtarma Şube Müdürü
Cemal Betmezoğlu ve arama kurtarma personeli Çınar Öneren tarafından yapıldı. Verilen
bilgiye göre, ziyaret sırasında küçük Hasan’ı kuyudan yaralı olarak çıkaran Sivil Savunma
Teşkilatı Başkanlığı personeli Çınar Öneren, kuyuya inerken çocuğun sağlığı için büyük
bir üzüntü ve endişe duyduğunu, ancak Hasan’a yaptığı ilk kontrolde sağlıklı olduğunu
görünce, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

TDP
Toplumcu Demokrasi Partisi, seçimlere
katılmakla en büyük yanlışını yaptı, barajı
da aşamayınca başkanı da dahil yönetimi
istifa etmek mecburiyetinde kaldı.
TDP nin seçim aşkına, Akıncı'nın mücadele etmeyi değil, köşesine çekilip rejimin
fırsatlarından faydalanmayı seçmesi de eklenince bu partinin sonunu getirdi.
Seçimle hiçbirşey elde
edilemiyeceğini, sadece rejimin bir örtüsü olduğunu
bildikleri, kendi içlerinden
çıkan Akıncı'ya karşı yapılan
hakaretleri, aşağılamaları,
tehditleri görmelerine rağmen
seçim diye tutturmaları
anlaşılır gibi değil.
Akıncı'ya yapılanlardan sonra seçimin
artık bir oyun ,bir senaryo olduğunu dünyaya
haykırıp seslendireceklerine , boykot kararını
alan vatandaşları örgütleyeceklerine tam
aksini yapıp, insanlarımızı oy vermeye
çağırdılar.
Arkasından, sandığa gitmeyenlerin büyük
bir çoğunluğunun Akıncı'nın, kendisine
yapılan hakaretler, tehditler nedeniyle
sandığa gitmediklerini bildiği halde gidip
de oy kullanmasıyla artık ne TDP'nin ne
de Akıncı'nın inanırlılığı kalmamıştı!
Şimdi TDP'de yeni bir devir açıldı, ilk
defa bir kadın parti başkanı oldu . Umarım
bir ilk le yeni TDP de göreve başlayanlar,
bundan sonra artık hep yapacağı ,göstereceği
ilklerle umutsuz insanlarımıza umut olur.
Herşeyden önce yeni TDP yönetimi çıkıp
insanlarımıza ,açıkça konuşması söylemesi
gerekir, neleri mi, bana göre söyleyim:
Yeni TDP'nin tek derdinin, Kıbrıs sorununun çözümü olmalıdır, seçimle birşeylerin
düzeltileceğine inanmadıklarını, açıklayarak
da tüm enerjilerini Kıbrıs sorununa verip,
bu konuda siyaset yapacaklarını beyan etmeleri gerekir.
Seçimle
bunca
yıl
hiçbirşey
kazanamadığımızı gördük, yaşadık,
vekillikmiş, sözde meclismiş, sözde
bakanlıklarmış yeni TDP nin amacı
olmamalı, çünkü seçimlerle, dağıtılan
makamlarla Kıbrıs sorununun daha da
kökleşeceğini herkes biliyor .
Yeni yönetim seçim ve makamlar oyunu
ile toplumumuzun tükenme noktasına
geldiğini önceden kabul etmeli.
Hep ilkleri yapmalı, dedik, mesela ilk
hedeflerinin Kıbrısı birleştirmek yanında,
önce Kıbrıslıların çıkarı için çalışacaklarını
da peşinen söylemeleri gerekli.
Garantör
ülkelerin
Kıbrıslılara
yaşattıklarını tek tek anlatılıp garantörlüğün
tekrardan ele alınacağını açıklamaları da
çok önemli.
En önemli konuların başında da başta
Türkiye'nin, garantörlerin hiçbirinin
Kıbrıslıların geleceği hakkında karar verme
yetkilerinin olmadığı ,ülkemizin geleceği
için sadece Kıbrıslıların karar verebileceği
ilkesinden vazgeçilmeyeceği açıklanmalıdır.
Yukarıda da yazdık, eğer ilkler yapılacaksa
böyle yapılmalı , boykot hareketini
destekleyenler, Federal Kıbrıs hareketi çatısı
altında mücadele verenler, ve seçime
katılmayıp ,seçimle hiçbir sorunumuzun
çözülemiyeceğini ,kanıksamış diğer siyasi
parti ve örgütlerle hemen işbirliğine geçilmesi gerekmekte!
Ne yapalım çıkmayan candan ümit kesilmez derler eskilerimiz, yeni TDP yönetimi
bunları yapar mı, uygular mı bilemeyiz,
yaparlarsa ülkede yeni bir dinamizmin
öncüsü olurlar, ki halkımızın böyle bir dinamizme çok ihtiyacı olduğu kesin.
Yeni gerçekçi bir siyaset ve anlayışla
halkımıza öncü olurlarsa, ilk kadın başkan
yaptıkları gibi ilkleri de uygulamış olurlar,
olmazlarsa UBP, CTP gibi parti binalarını,
örgüt merkezlerini KKTC ve TC
bayraklarıyla süslemeye devam etsinler,
kendi bilecekleri bir iş!
Gün seçim, oy toplama, seçim kazanma,
makam kazanma günü değil, gün ülkeyi,
toplumu kurtarma günü...
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

YANLIŞ
TEŞHİSİN
TEDAVİSİ DE
YANLIŞ OLUR
KISACA...
AMBARGO

Kudret Özersay TC Tarım Bakanlığı
karar aldı dedi: ‘‘Türkiye üzerinden
yapılan birtakım ithalatlarla ilgili
olarak sınırlamalar, yasaklamalar
getirdi. Eğer şu anda alınan karar
KKTC’yi de kapsayacaksa bize de
kısıtlama ve ambargo geldi demektir.
Başbakan bir şey yapmayı düşünüyor
mu?”… İlaçtan sonra, tarımda da
ambargo, haaa! Göbek bağı ve işgal
böyle bir şey!

Bizim Mandra
Akaryakıt fiyatlarının döviz
kurlarına bağlı olarak
günlük belirlenip
açıklanmasına karar
verilmesi vatandaşlar
tarafından tepkiyle
karşılanır. Dövizin düşüş
değil sürekli yükselişte
olduğunu belirten
vatandaşlar, bunun
akaryakıt fiyatlarının da
günlük olarak yükseleceği
anlamına geldiğini ve
bundan duydukları kaygıyı
dile getirirken, sokaktaki
adam "Dövize bak, benzin
fiyatını gör" diye imalı
imalı söylenir.

DİP NOT
Metropol araştırmanın son
anketine göre Türkiye’de
halkın yüzde 82'si, AKP
seçmeninin de yüzde 85'i
sığınmacıların geri
dönmesini istiyor...

“Erdoğan, Türkiye’nin en çok hakaret davası açan
cumhurbaşkanı olarak da tarihteki yerini aldı”
Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin soruşturma açıldı, 3 bin 625
kişiye hapis cezası verildi. Demek ki Erdoğan
eleştiriyi hakaret sayıyor. Ne kibir! ‘Kindar
reis’ bu davalardan asla vazgeçmiyor.
Geçen yıl Amerikan haber kanalı CBS’ten
gazeteci Margaret Brennan, Erdoğan’a sordu:
“İnsan hakları örgütleri 100 bin vatandaşın
size hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığını
söylüyor.” Reis pabuç bırakır mı: “Siz de
bunlara inanıyorsunuz yani. O uluslararası
kurumlar dediklerinize ben güvenmiyorum.
Açılmış böyle davalar yok. Bunları araştırıyor
musunuz?”
Devletimizin savcıları, Erdoğan’ın ‘Saray’a
çıktığı‘ ilk yedi yılda 160 binden fazla yurttaşımıza ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ten soruşturma açtı (Gördüğünüz gibi 100 bin
sayısı ‘yalanmış’). 1107 çocuk yargılandı.
Bu soruşturmalarda 3625 kişiye hapis cezası
verildi. Bunlardan 11’i çocuk. Evet çocuk.
Erdoğan, Türkiye’nin en çok hakaret
davası açan cumhurbaşkanı olarak da tarihteki
yerini aldı. 40 bin kişiden bizzat şikâyetçi
olan Erdoğan, kendinden önceki 11 cumhurbaşkanının toplamından katbekat fazla
dava açarak âdeta liderlik dersi verdi. Mesela
darbeci ‘cumhurbaşkanı‘ Kenan Evren sadece
340 kez kendisine hakaret edildiğini ileri
sürmüştü.
‘Cumhurbaşkanına hakaret‘ denince de
aklınıza terbiyesizce şeyler gelmesin. Kimse
Erdoğan gibi ‘dil kopartmak‘tan bahsetmiyor.
Birilerini terörist-hain-alçak ilân etmiyor.
Hasan Cemal’in ifadesiyle Türkiye tarihinin
‘en ağzı bozuk siyasetçisi’ Erdoğan gibi
kürsüye çıkıp toplumun beğenmediği kesimlerine kin ve nefret saçmıyor. Soruştur-

maların çoğu, eleştiri, hiciv ya da siyasi
taşlama gibi ifade özgürlüğü kapsamındaki
söz ve yazılara açılıyor.
Tabii bu garabet Türk Ceza Kanunu’nun
299’uncu maddesinden kaynaklı. Yasa açık:
“Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Eleştiri hakaret mi? ‘Cumhurbaşkanına
hakaret‘ maddesi esnek ve keyfi yorumlanıyor. Bağımsızlığını çoktan kaybetmiş
yargı, sanki Saray’ın evrak işlerini yapıyor.
Başta gazeteciler, toplumdaki huzursuzluğu
dile getiren herkes absürt suçlamalar ve
ağır nefret söylemiyle şeytanlaştırılıyor. Sadece iktidarını sürdürmeye odaklanmış bir
çıkar kliği, arkasındaki toplumsal destek
azaldıkça saldırganlaşıyor.
İşte bugün 28 ay hapsi talep edilip tahliyesine karar verilen Sedef Kabaş’a yapılmak
istenen de bu. Korku imparatorluğunun
camdan sarayına başkaları da taş atma cesareti gösteremesin diye, ibretiâlem için
suskunluk sarmalını biraz daha sürdürebilme
umuduyla içeri atılmıştı Sedef Kabaş.
Peki buradan nasıl çıkacağız? Diktatörlük
sevdalıları bir azgın azınlıktan ibaret. Erdoğan
bu yüzden sürekli gerilim ve kutuplaşma
istiyor ki ortada artık bir ‘dava‘ kalmadığını
gizleyebilsin. Taktik belli: Nefret nefret
üretsin, toplum bölünsün.
Demokrasi kültürünü yayabilmek için sabırla temel hak ve özgürlükleri gündeme
getirmeliyiz. Biz çekinip geride durursak
ifade özgürlüğünün sınırı daha da daralır.

Partilerin seçim vaatlerinin tamamı TC
ile
imzalanan
protokollerde
yazılanlardı…
Mesela
hastane,
protokolde yazıyor! Genel Sağlık
Sigortası TC ile imzalanmış mutabakat
zaptında var! Yol yapımı zaten TC
Karayollarına devredilmiş! Şimdi de
muhalefet TC protokollerinde yazan
maddeler üzerinden UBP’yi sıkıştırıyor.
Ankara’nın dayattığı Genel Sağlık
Sigortası ve sağlıkta özelleştirme
maddeleri CTP’li vekillerin ve Serbest
Çalışan Hekimlerin UBP’yi eleştirirken
kullandıkları söylemlere dönüştü.
Tatar’ın susturmaya çalıştığı Türkiyeli
hekim Dr. Ali İhsan Ökten, bu
muhalefetin talep ettiklerine karşı
çıkıyordu!

(Bu yazı Mustafa Kuleli’nin diken’de
yayımlanan “Dava adamı Erdoğan!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Ersin Tatar
(Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı)

VİRGÜL

Karikatür: cartoonmovement.com

TANINMAMIŞLIĞIN AVANTAJLARI

CTP’li et ve tırnakçı Filiz Besim ile Serbest
Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi
Gardiyanoğlu Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyine
uyguladığı ilaç yasağı konusunda tek
kelime etmeden Ali Pilli ve Sucuoğlu’na çağrıda
bulunarak ilaç sıkıntısının bir an önce
giderilmesini talep ettiler… İlaç yasağı
uygulayan Ankara’ya söyleyecek sözleri yok…
Evet, ilaç sıkıntısı giderilsin… Ancak ilaç
sıkıntısının nedeni nedir? KKTC’nin plansızlığı
ve TC’nin ilaç ambargosu… Faiz Sucuoğlu’nun
dediği gibi ‘tanınmamışlığın avantajları’…

BAKANLIK
KOLTUĞU
GİDİNCE
İMANA
GELDİ…

Tarih 18 Ağustos 2021
İşte Bakanlar Kurulunun 9 Ağustos
2021 tarihinde aldığı, ancak
komutanın tehdidinden sonra Resmi
Gazete’de yayınlamaya cesaret
edemediği karar!

“Kul fanidir, yol
mukaddes, bir gün
verilecek son nefes, ne
makam kalıcı ne de
heves. Kandiliniz
mübarek olsun…”
Oğuzhan Hasipoğlu
(UBP)

Gözden kaçmayanlar...
MUHALEFET SEFALETİ

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Uluslararası camia ne derse
desin, biz devletimizden
vazgeçmeyiz, Rum
Cumhuriyeti’ne yama olmayız’’
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Baflının Köşesi

GİRNE’DE KİTAP TANITIMI

Yazar İlksoy Aslim tarafından
kaleme alınan “ABD Dış
Politikasında Kıbrıs Açmazı”
kitabının tanıtımı Girne’de yapılacak.
Girne Belediyesi’nden verilen
bilgiye göre, tanıtım etkinliği 22 Mart
Salı günü, 17.00-19.00 saatleri
arasında Girne Belediyesi Sanat
Galerisi’nde gerçekleştirilecek.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, yapılan kitap
tanıtımlarından memnuniyet
duyduğunu dile getirerek, üreten
yazarların toplum için önemli
olduğuna dikkat çekti. Girne Sanat
Galerisinin birçok kitap tanıtımına
ev sahipliği yaptığını belirten
Güngördü, kitap tanıtım etkinliğine
tüm halkı davet etti.

Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

HALA GÜZELSİN KIBRIS
Depoyu doldurdum, çıktım, üç lira indirim
yaptılar...
Zararım 200 TL.
Bir hafta önce aldığım hellimin fiyatı 90
TL dün aldığım hellim 110 TL.
Satıcı başı eğik, gözlerinin ucuyla ne yapabilirim, der gibi baktı..
Mahcuptu.
Onun ne suçu var ki?
Hellimin de neticede üretiminde bir maliyeti var.
Yapan kazanacak, satan kazanacak ki
işler yürüsün.
Ayakkabı dükkanına girmedim.
Ayakkabılarıma bakarak,
idare eder, dedim.
Kış zaten geçti, geçiyor,
şimdilik ısınmayı da yorgan
pataniya ile idare edelim.
Eklektrik çok pahalı.
Alabildiğine koymuşlar üzerine.
Onlar da ne yapsınlar?
Benzin, gaz pahalı işte.
Tüp alayım, dedim, ki yedekte olsun.
Satmayız, dedi satıcı.
Sen satıcıysan nasıl satmazsın, diyecek
oldum.
Depozitolu olmaz, elimizde tüp yok, dedi.
Yedeksiz bir kış geçirmek nasıl oluyorsa
öyle de olacak.
Dün akşam, ansızdan elektrikler kesildi.
Açıklamışlar galiba önceden, ki bakım.
Tam da en soğuk gecede buldular kesintiyi.
Ev karanlık ve buz gibi.
Hiç olmazsa yatağın elektriki pataniyasını
açıp biraz ısıtayım, düşüncesindeydim olmadı.
Bunlar olmazsa su ısıtıcıyla ısıtıp lastiğe
sıcak su koyayım onunla ısınayım, dedim.
Yok, eklektrik yok.
Buz gibi havada, sarılmış oturusun da
nereye kadar?
Ertesi gün sabah, sabah ezanı sesi ile
uyandım.
Saat beş değildi daha.
Bu hoca kaçta okur, diye düşündüm.
Ne yatar, ne yatırır.
Açar sesini açıldığı kadar, gerisine karışmaz.
Neyse ki martın sonu geliyor.
Mart bitti kış bitti.
Bundan sonrası yaz.
Yaz demek sıcak demek.
Yaz demek sivrrisinek demek.
Yaşam kalitesini düşürdükçe düşürecek
günler yakında başlayacak.
Sonra dönüp, çok soğuk of, ne kadar
üşüdüm, dediğimiz günleri arayacağız.
Oysa yaz güzeldir.
Deniz var, kısa kollu gömlekler, tişörtler,
şortlar var.
Özgürsün bir yerde.
Ne eldiven var düşüneceğin, ne sakko,
na palto.
Bir de sobaları atıyorsun kenarlara, köşelere.
Yazın güzel taraflarından biri de okulların
kapalı oluşu.
Dolayısı ile sabah trafiği biraz yumuşar.
Gerçi benzindeki pahalılık sürdükçe araba
kullanacakların sayısında azalma olacak
ya.
Kıbrıs soğuklara, sıcaklara, kum fırtınalarına, üretimsizliğe ve bu yöneticilere rağmen hala güzel.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI, İSKELE HALK PLAJI’NA
İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU...

KONU HUKUKSUZLUK YUMAĞIDIR
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’ne bağlı Şehir Plancıları
Odası, İskele Halk Plajı’na yapılması
planlanan projenin hukuksuzluk yumağı
olduğunu iddia ederek, Belediye Başkanı
ve yetkililere bölgeye verilen bu zarardan
bir an önce vazgeçme çağrısında bulundu.
Oda’dan yapılan açıklamada,
bahsedilen bölgenin Fasıl 96 Yasası
tahtında yürürlükte olan “Gazimağusa
Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni”
içerisinde olduğu ve düzenlemeye göre
alan içerisinde ormancılık ve eski eserler
amaçları için kullanılacak binaların
yapılabileceği, binaların 1 kattan ve 17
ayaktan fazla olamayacağı ve bina
alanının arazinin 1000’de 5’ini
geçemeyeceği belirtildi.
Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme
Yasası’na göre bir projenin inşaatının
başlaması için ilgili belediyeden ya da
ilgili kaymakamlıktan ruhsat alması,
ilgili kurumlardan da görüş alınması
gerektiği kaydedilen açıklamada, yetk-

ililere şu sorular yöneltildi:
“Bahsi geçen proje ile ilgili Şehir
Planlama Dairesi’nden görüş alındı mı?
İlgili belediye yani İskele Belediyesi’nden de inşaat ruhsatı alındı mı?
Yani İskele Belediyesi kendi projesi
için yasaları ezip geçip, kendi
belediyesinden inşaat ruhsatı almadan
inşaatı bitirmeye mi çalışmaktadır?
Yürürlükteki mevzuat açıkken böyle
yapılaşmalara nasıl ve neden göz yumuluyor?”
Açıklamada, konuya dair daha önce
yaptıkları açıklamanın İskele Belediye
Başkanı tarafından “spekülatif, halkı
aldatmaya yönelik, samimiyetten ve
gerçeklerden uzak, yaklaşan yerel
seçimler nedeniyle siyasi gailelerle
yapılan talihsiz açıklamalar” şeklinde
nitelendirilmesine tepki de gösterilerek,
“Şehir Plancıları Odası, konulara
yaklaşırken en önemli gailesi kamu
yararıdır. Bir meslek odasının siyasi
seçimlerle ilgili bir gailesi olması söz
konusu değildir” denildi.

MANAVOĞLU: ESKİ SİYASET ANLAYIŞI
ÜLKEYE ZARAR VERİYOR
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri
Gülşah Sanver Manavoğlu, “Seçim
sonrası yönetim ve siyaset anlayışında
bir fark göremiyorum. Ülkenin köklü
partilerinin hükümette veya muhalefette
ülkeye verebilecek bir şeyleri olduğunu
düşünmüyorum. Eski siyasi kafa yapısı
ülkeyi iyi bir yeter taşımıyor, yarardan
çok zarar veriyor” dedi.
Parti tarafından yapılan açıklamaya
göre, bir televizyon programında gündemi
değerlendiren Manavoğlu, ekonomik ve
siyasi anlamda ülkenin ciddi sıkıntı
içinde olduğunu, değişim için herkesin
kendini ve seçimlerini sorgulaması
gerektiğini söyledi. Manavoğlu, “Sürekli
aynı partilerin hükümette olduğunu hem
de mevcut sıkıntıların onlardan
kaynaklandığını düşündüğümüzde neden
o partilere oy verildiğini insan ister istemez sorguluyor” diye konuştu.
KKTC’nin Türkiye’deki ve dünyadaki
ekonomik
krizden
doğrudan
etkilendiğinin altını çizen Manavoğlu,
şöyle devam etti:
“Toplum seçim sonrası çıkan sonuçtan
memnun değil ama kimse aynı şeyleri
yaparak farklı bir sonuca ulaşamaz.
Toplum da aynı seçimleri yaparak farklı
bir sonuç beklememeli. Şu an özel sektörde de iş dünyasında da gemisini kurtaran kaptan pozisyonundadır. Ancak
gemi öyle bir su aldı ki kimse gemisini
de kurtaramayacak. Siyasette ve iş
dünyasında ‘Bana dokunmayan yılan
bin yaşasın’ mantığıyla hareket edildiği
için bugün bu noktaya gelindi. Artık

herkes kendini sorgulamalıdır. Kendi
menfaatini değil ülke menfaatini
düşünenlere daha çok kulak verilmelidir.”
“KIB-TEK YAŞATILMALI,
SİYASİ RANT İÇİN KULLANIMI
ENGELLENMELİ”
Yaşanan elektrik kesintilerinden sonra
herkesin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun
(KIB-TEK)
özelleştirilmesinden
bahsedildiğine değinen Manavoğlu,
ülkenin tekel bir özelleştirmeyi
kaldıramayacağını söyledi.
Manavoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“KIB-TEK kesintiler yapıyor çünkü
kapasitesi yeterli değil. Çünkü zamanında
yapılması gereken yatırımlar yapılmadı.
Menfaat ve rant ilişkisi üzerinden kurgulanan bir yapı olduğu için geldiğimiz
durum budur. Elektrik işini doğru bir
şekilde yönetmek gerekiyor. Hem KIBTEK’i yaşatıp hem dağıtım, iletim gibi
bazı kısımlarını birkaç şirkete
özelleştirerek Kamu Özel İş Birliği ile
bu sorunu çözebiliriz. Tekel olduğunda
ve kamusal kurumların içinde ciddi bütçe
olduğunda siyasi rant aracı olarak
kullanılabiliyor. Siyasilerin tekrar
seçilmek veya cebini doldurmak için bu
konunun kullanılması engellenmelidir.
Ülkedeki kaynaklar israf edilmemeli,
kişisel menfaatler için kullanılmamalıdır.
Bu sistem israfa onay vermeyecek yöneticilerle düzelir. Bu yöneticileri de
seçecek olan da halktır. Ülkenin doğru
yönetilmesi için de doğru insanların
seçilmesi lazım.”

ÇALIŞMA BAKANLIĞI
MÜSTEŞARLIĞINA
BERHAN ONGAN ATANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarlığı görevine
Berhan Ongan atandı.
7 Ağustos 2019’dan beri bu
bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi
Müdürü olarak görev yapan Ongan,
müdürlükten alınarak müsteşarlığa
atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü
kararnameyle Ongan’ın yeni görevi
bugünden itibaren geçerli oldu.

EKİLEN/ DİKİLEN VE
NADASA BIRAKILAN
ARAZİLER İÇİN BEYAN
SÜRESİ SON KEZ 23
MART’A UZATILDI

Genel Tarım Sigortası Fonu,
ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan
araziler için beyan süresini son kez
23 Mart’a uzattı. Genel Tarım
Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye
göre, 2021-2022 yılı ekilen ve/veya
dikilen araziler ve Nadasa bırakılan
araziler için son kez 23 Mart 22
tarihine kadar beyan süresi uzatıldı.
İlk kez beyan edilecek parseller
evraklı teslim edilmediği takdirde
beyan başvurusu kabul
edilmeyecek.

“BUSE AKSAY ÇOCUK
OYUN PARKI” AÇILIYOR

Girne Belediyesi “Buse Aksay
Çocuk Oyun Parkı” 20 Mart Pazar
günü açılıyor.
Girne Belediyesi’nden verilen
bilgiye göre, zamansız kaybıyla
sevenlerini yasa boğan Buse Aksay
anısına düzenlenen parkın açılışı,
pazar günü saat 10.00’da
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
tarafından yapılacak.
Park ile, geçen yıl Girne’de aniden
rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı
hastanede yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayata genç
yaşta veda eden 28 yaşındaki Buse
Aksay’ın adının yaşatılması
amaçlanıyor.

KEMAL BELEVİ’NİN 'TEN
STUDİES FOR GUİTAR'
İSİMLİ ESERİ YAYINLANIYOR

Kemal Belevi’nin 'Ten Studies for
Guitar' isimli eseri 18 Mart’da dijital
mecralarda yayınlanıyor.
Gitarist Hasan Çakırsoy un
yorumladığı 'Ten Studies for Guitar'
Apple music, Amazon, Spotify gibi
150 den fazla streaming
şirketlerinde yarın yayına girecek.
1997 de bestelenen ve tahminen
grade 2 ve 8 düzeylerinde olan bu
eserler melodik olmalarına karşın
öğrencilere 'sol ve sağ el'
tekniklerini öğretiyor. Gitar
repertuarına Belevi tarafından
kazandırılan bu esere öğrencilerin,
profesyonel gitaristlerden daha
yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
Study No. 7, 8 ve 10 haricindeki tüm
eserler 'world premiere recording'
olacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

SAPLA SAMAN KARIŞTI!

Sokak’ta karşılaştığım Kıbrıslı okurum:
“Dinsizin hakkından imansız gelir!” sözü, size
ne hatırlatır Bülent Bey?” diyerek…
Yanıt vermemi beklemeden sürdürdü
sözlerini…
“Biz Kıbrıslılar, onlar gibi içinden pazarlıklı,
entrikacı ve çokbilmiş olamıyoruz maalesef…
Bize yapılanları da, unutuyoruz…
Yerimize geçtiler, adımıza ahkâm kesiyorlar;
işbirlikçiler de onları destekler
girişimlerin içinde!
Kıbrıslılar
olarak
sessiz
kaldığımızdan,
hiçbir
şeyi
protesto etmediğimizden, birlik
olup
onlara
karşı
gelemediğimizden, yok olup
tükenmek üzereyiz!
Bu kadarı da olmamalıydı; en
azından, sözlerimin başında söylediklerimin
anlamına uygun bir davranış içine giremedik,
üzgünüm!” deyiverdi…
Okurum haksız değildi…
“İmansız” olmalıydık!
Okurumun anlatımı eski günlere götürdü
beni…
Hangi ara bu kadar bozulduk?
Kimsenin kimseye güveni kalmadı!
On sözcük içinde, 11 tane yalan olur mu?
Oluyor işte, o günlerdeyiz!
***
Eski günleri düşününce, aklıma düştü:
“Bektaşi bir gün eski dostlarından birine
rastlamış. Evvelce, pek kılık kıyafet düşkünü
olan bu dostunu, şimdi pek mükellef bir kılıkla
görünce garipsemişse de, bir şey sormaya lüzum
görmemiş. Yalnız, onunla konuşa konuşa evine
gitmek için:
-Azizim! Burada ne bekliyorsun? Buyurun,
beraber gidelim. Hiç olmazsa eski günlerden
konuşuruz, demiş.
Fakat adam bu teklifi kabul etmemiş:
-Beni
affetseniz.
Burada
beklemeye
mecburum, diyerek yanıt vermiş. Bektaşi nasılsa
bir meraka kapılmış. Sormaya başlamış:
-Birini mi bekliyorsun, azizim?
-Evet. Eşeğimi getireceklerdi.
-Eşeği ne yapacaksın?
-Vallahi dostum, şimdi üç adım bile yaya
gidemiyorum.
-Yaaa! Demek ki sen, eşek olmayınca üç adım
bile gidemiyorsun ha? Vah, vah, vah. Meğer ne
kadar değişmişsin!”
***
İşbirlikçilere “inanan” sandıkçılar, haksız yere
biz boykotçuları suçluyorlar; UBP’nin
kazanmasına neden olmuşuz…
İşbirlikçilerle, biat edenler da bizleri marjinal,
“vatan haini” ve da “Rumcu” ilân etmekten geri
durmadılar…
Bu nasıl iştir?
İşgal altında, ateşkes ortamındaki bir
coğrafyada, seçim yaparak toplumun siyasi
iradesi ortaya çıkabilir mi?
KKTC dedikleri uluslararası hukuk dışında,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 541
sayılı kararıyla -kurulduğundan 3 gün sonrayasaklanmış bu siyasi yapının seçmenleri
kimlerdir?
48 Yıl var, sadece askeri işgal altında değildir
bu topraklar; üzerinde yaşayanların kimler
olduğu da önemlidir…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki demografik yapı, sürekli
değiştirilmekte; yerleşik nüfus, yerli nüfusun 5
ilâ 7 katı büyüklükte…
Kıbrıslı seçmen sayısı, yerleşik seçmen
sayısının dörtte bir azınlığına düşürüldüğü da
unutulmamalı…
Sapla saman karıştı!
Bu hususlar göz önüne alındığında, okurum
söylediklerinde haklıdır.
***
Yazımızı Bektaşi’yle bitirelim:
“Bektaşi içiyordu. Kendisine:
-Sarhoş olmaktan korkmuyor musun, dediler.
O:
-Hayır, benim sarhoşluğumdan kimseye bir
zarar dokunmaz ki. Siz asıl içmeden sarhoş
olanlardan çekinin.
-Kim onlar?
-Bunlar bir takım sonradan görmelerdir ki,
ellerine dünya malı geçtiği için ne oldum delisi
oldular!”
Gene gonuşuruk buraşda.

ERHÜRMAN: EURO’YA ENDEKSLEME
MESELESİ KONUŞULMALI
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, “Bu memleketin
artık Euro’ya endeksleme meselesini
samimiyetle konuşma zorunluluğu vardır”
ifadelerini kullandı.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya
göre Erhürman, TV2020’de soruları
yanıtladı.
Erhürman, “Ne kadar daha bu memleket, her şeyin döviz üzerinden
hesaplandığı ama gelirlerin TL olduğu
bir sistemle kendini döndürebilecek?”
diye sordu.
Elektrik ve akaryakıt zamlarının domino
etkisi yarattığını belirten Erhürman, alım
gücünün her gün daha da düştüğünü belirtti. Erhürman, zamlar konusunda
maliyenin elini taşın altına koymamasını
eleştirdi.
Yerel yönetim seçilerine de değinen
Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri 4
yılda bir yapılır. Ertelenmesi durumunda,
bunun anayasaya aykırı olacağı açıktır.
Haziran 2022’de seçim yapılacak.
Yapılmaz derseniz, bu anayasa ihlalidir.
Buna müsaade etmeyiz” dedi.
“ELEKTRİK VE AKARYAKIT
ZAMLARI DOMİNO ETKİSİ
YARATIYOR”
Piyasada pahalılığı yaratan en büyük
unsurların elektrik ve akaryakıt olduğuna
kaydeden Erhürman, elektriğe zammın,
elektriğe zam olarak kalmadığını belirtti.
Söz konusu zamların her şeye domino
etkisi yarattığına dikkat çeken Erhürman,
tüm sektörlerin etkilenmesi sonucunda
maliyetlerin de arttığını kaydetti.
Akaryakıt zammında da durumun aynı
olduğunun altını çizen Erhürman,
“Hükümetler hayat pahalılığı meselesini
değerlendirirken, elektrik ve akaryakıta
yapılan zamları üç kere düşünmek
zorundadırlar” diye konuştu.
“MALİYE ELİNİ TAŞIN ALTINA
KOYMALIYDI”
Hükümetin, elektrik ve akaryakıtta
sürekli zam yapar konumda olduğunu
söyleyen Erhürman, elektriğe yapılan
zammın, “hesapsız yapıldığını” savundu.
“Faturaya bakıldığı gün, UBP’nin adını
da faturada görmesi gerekir herkesin”
diyen Erhürman, bu konuda aylardır
öneri yaptıklarını söyledi.
“Maliye’nin elektrik zammı konusunda
elini taşın altına koymadığını” ileri süren
Erhürman, ‘bu zihniyetin, elini sürekli
halkın cebine attığını’ iddia etti.
Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) önemine
işaret eden Erhürman, söz konusu fonun
amacının, fiyat istikrarını sağlamak
olduğunu hatırlattı.
“FİYAT İSTİKRAR FONU
AŞAĞIYA ÇEKİLMELİYDİ”
FİF ile ilgili değerlendirme yapan Erhürman, şöyle devam etti:
“FİF şu anda aşağıya çekilmeliydi ki
akaryakıt biraz olsun ucuzlasın. 30 kuruş
da FİF’e zam yaptılar akaryakıtta. Amaç
yine maliyenin gelirlerini artırmak. Alım
gücü düşecek, alım gücü düştüğünde insanlar alamayacak. Haziran ayında hayat
pahalılığında bunu da ödemek zorunda
kalacak maliye.
İnsanların alım gücünün daha da zor
duruma sokulduğunu ifade eden Erhürman, “Hane halkı durmadan maliyeyi
besleyip de nereye gittiği belli olmayan
bir kaynağı yaratmak yükümlülüğü altında
değildir” dedi.
“AKARYAKITTA İNDİRİM
AÇIKLANDI, SÜT PAHALI OLDU”
Hükümetin “yanlış başladığını, 3 yıldır
da yanlış yaptığını” savunan Erhürman,
akaryakıtta ‘indirim’ açıklandığı gece,

sütün pahalı olduğunu anımsattı.
Hükümetin, tüm sorunlar ortadayken,
“hangi makama kim gelecek” konusuyla
uğraştığını ileri süren Erhürman, “Bir
şey yapmaya konsantre bir yapı
karşımızda yok. Pahalılığı savaş ve pandemi ile açıklamaya çalışıyorlar. Bu
politikanın kendisi 6 ay sonra maliyeyi
daha da çökertecek” dedi.
Kayıt dışı ekonominin, her dönem
sorun olduğunu ifade eden Erhürman,
sosyal sigortalara prim ödeyenlerin
sayısının 35 bin kişi azaldığını belirtti.
“SOSYAL SİGORTALAR MAAŞ
ÖDEYEMEYECEK DURUMA
GELECEK”
Söz konusu durumu “alarm zili” olarak
niteleyen Erhürman, sosyal sigortaların
borçlanmaması durumunda maaş ödeyemeyecek duruma getirildiğini kaydetti.
Erhürman, “Bu memleketin artık Euro’ya endeksleme meselesini samimiyetle
konuşma zorunluluğu vardır. Akaryakıt
fiyatlarının yükselme sebebi sadece
akaryakıtın yükselmesi değil. Ne kadar
daha bu memleket döviz üzerinden
hesaplandığı ama gelirlerin TL olduğu
bir sistemle kendini döndürebilecek?”
diye sordu.
Hayvancının da yemi döviz üzerinden
aldığına dikkat çeken Erhürman, söz
konusu alandaki bütün hammaddelerin
Ukrayna’dan ve Rusya’dan geldiğini
söyledi.
“VATANDAŞIN CEBİNE ELLERİNİ UZATMAYA DEVAM
EDİYORLAR”
İnsanların alım gücünün bu kadar
düştüğünde, maliyenin nereden gelir elde
edebileceğini soran Erhürman, Maliyeyi
ayakta tutacak olan üç ayak olduğundan
bahsetti.
Vergilendirilmemiş
gelirlerin
vergilendirilmesi gerektiğine işaret eden
Erhürman, seçim döneminde birçok kez
bu konuyu dile getirdiklerini kaydetti.
Erhürman, “Gelirleri artıracağım diye
vatandaşın alım gücünü düşürdüğünüz
anda, işletmeleri korumamış olursunuz
ve maliye elde edeceği gelirleri alamaz.
Vatandaşın alım gücünü aşağıya çekme
pahasına, vatandaşın cebine elini uzatmaya
devam ediyorlar” dedi.
Hükümetin, Kıbrıs’ın güneyinden gelenlerin alışverişine sırtını dayamaya devam ettiğini belirten Erhürman, “Kendi
halkımın
alım
gücü
düşüyor,
bağımlılığımız artıyor. Kapılar kapansa,
talep yerle bir olacak” dedi.
“İntihar etmiş bir hükümet ile karşı
karşıya olunduğunu” savunan Erhürman,
karşılarında muhatap olmadığını ileri
sürdü.
Erhürman, “Meclis Başkanlığı seçimi
yaşandı, bakanlar değişti. Hala bakanlar
arasında değişiklik olacağı söyleniyor.
Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız” diye
konuştu.
“ANAYASAYI İHLAL ETMENİZE MÜSAADE ETMEYİZ”
Yerel yönetim seçimlerinin tarihinin
Anayasa’da net olduğuna dikkat çeken
Erhürman, “Yerel yönetim seçimleri 4
yılda bir yapılır. Ertelenmesi durumunda,
bunun anayasaya aykırı olacağı açıktır.
Haziran 2022’de seçim yapılacak.
Yapılmaz derseniz, bu anayasa ihlalidir.
Buna müsaade etmeyiz” dedi.
Memlekette Anayasa’nın, asgari
uzlaşma zemini olduğuna vurgu yapan
Erhürman, “Siz anayasayı paspas edemezsiniz. Bir emsal daha yaratılamaz.
Reform, belediyelerin daha yetkili hale
gelmesi ve mali yönden güçlenmeleridir”
diye konuştu.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

BU STRESLİ HAYATTAN
BİR AN KURTULUN VE
ŞAKA İZLEYİN
Yaşamın zorluklarını bize yaşatanlar
her gün stresle boğuşmamıza neden
oluyorlar. Stres birçok sağlık sorunun
tetikleyicisidir. Bunu bildiğimiz halde
, hiçbir şeyi dert etmeyeceğim sözünü
kendi kendimize vermemize rağmen
olmuyor. İşler istediğimiz gibi gitmiyor.
Aldığımız maaş, ücret daha iyi bir
yaşam sürmemize yermiyor. Her geçen
gün dünü aratır olmakta. Gel de stres
yapma.
Ben bundan kurtulmanın çaresini
biraz buldum. Tam buldum diyemiyorum. Biraz sorunlardan uzaklaşıp
kendimizi güldürecek şakalarla dolu
olan video şakalarını youtube kanalında
buldum Size de tavsiye ederim. Bu
bir tedavi değil. Sadece bir süre sorunlardan uzaklaşıp neşelenmenizi sağlar.
O kadar. Bu da olsun.
İzlediğim videoları dünyada milyonlarca kişi benden önce izlemişler.
Demek ki insanların böyle videolarla
birkaç dakika da olsa gülmeye
ihtiyaçları var.
Şakalar
tam
profesyonelce
hazırlanmış. Masraftan kaçınmamışlar.
İzlediğim videoların hazırlanma
aşamasını ve sonrasını elbette göremiyoruz ve neler olduğunu da bilemiyoruz.
Öyle şakalar var ki bizim
insanımsımıza yapılsa bir kavga sebebi
olur. Sert tepki gösterilir. Tahammül
edilemez. Ben kendisine şaka yapılan
insanların anlayışına ve sabrına da
hayran olurum tabi belki de olumsuz
olanlar yayınlanmaz ancak bunlar bile
bana çok ilginç geliyor. Hoşgörü
kültürü bizdekinde fazladır. Buna
inanıyorum.
Ben her izlediğimde neşeleniyorum
ve gülümseyerek, gülerek zevk
alıyorum. Beni rahatlatıyorlar.
İzlerken de hayret ediyorum doğrusu.
Şakanın kurbanları yapılanın bir şaka
olduğunu bilmedikleri için önce
şaşırıyorlar, bazen üzülüyorlar. Bunu
vücut dillerinden anlayabilirsiniz. Çaresizlikten utanandanlar ve suçluluk
duyanlar da görürüm. Bunun bir şaka
olduğunu anlatınca bir anda gülmeye,
ve şaka yapanlara sarılmalarını seyretmeye doyamam doğrusu. Ne de olsa
mutsuzluktan an içinde sevince dönmeleri beni de mutlu ediyor.
Böyle durumlarda vücutta nasıl bir
değişiklik olduğu, beynim organlara
hangi emirleri verdiği, hangi horonların
nasıl salgılandığı tıp biliminin veya
davranış biliminin konudur elbette.
Evet üzüldüğümüz anlarda vücudumuzun tepkisi, olacak elbette.
Sevindiğimizde de. Bu olay aynı anda
yaşanıyor. Yani üzgün olduğunuz anda
size söylenen bir sözcükle durumunuz
180 derece değişiyor. BU bir
araştırmaya değer bence.
Tabi ki yaşamınızda sizi mutsuz
eden sebepler olduğu sürece bu tür
mutluluklar geçici olmaktadır. Yine
de size tavsiyem zaman buldukça
böyle kısa videoları izlemenizdir. Benim favori kanalım youtubede Just For
Gags Laughs. İzlemenizi öneririm.
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Günün Manisi - Emine Hür

YILMAZ
GÜNEY KİTABI
Atilla Dorsay
Puslu Yayınları

Dostunun yüz karası
Düşmanın maskarası
Olma çalış da kazan
Eve ekmek parası

Sosyal Medya

DÜN

Tadımlık

"Güçlü adamlarla dostluk
kurmak kadar tehlikeli
birşey yoktuır."
Phaidros

Atom, nötron, bencillik günleri
yalan, talan, kan trafik kargaşa
renkli tv, video, arabesk günleri
akıp duruyor puslu gözlerinden
insanlarımızın ve sevdiğim kızın
Fikret Demirağ

Nöbetçi
Eczaneler

NE OLACAK...

Harper Orhon
57 yıldır çok şey yaşadım.
Savaşın ortasında doğdum mesela.
6 yaşıma kadar her odasında bir ailenin yaşadığı
kendi evimizden göçmen geldiğimiz nenemin
evinde yaşadık. Teyzem, dayım anneannem ve
nenem. Tabi ki sorunlar vardı. Mesela banyo yoktu
su yoktu kovayla taşınırdı. Herkesin beraber oturup
yemek yiyebileceği bir yerimiz de yoktu.
10 yaşımda babamı kaybettim adına barış harekatı
denilen o boktan savaşta.
Savaştan sonra enflasyonla tanıştık ardından devalüasyonlarla.
Federe Devletinin kuruluşunu gördüm mesela
ardından KKTC'nin.
Evlendim,. evimizin garaj kısmındaki bir odaya.
Tavanda sıçanlar koşardı, tuvaleti dışarıdaydı.
Bir eve yazıldık eşimle apartman dairesiydi, Bir
devalüasyonla taksitlerini ödeyemez duruma geldik.
Benim ve eşimin maaşı yetmiyordu sterlin taksitini
ödemeye. Yıl 1992 veya 93'tü. 1500 sterlin zararla
çıktık o evden.
Kiraya girdik, yıllarca kira ödedik.
Şehit çocukları arsasına biriktirdiğimiz parayı
attık evimizin karkasını yaptık para bitti diye
bıraktık. Çok kazık yedim inşaattan anlamadığımdan
çok kandırıldım çok zarar ettim. Mesela evin
sıvalarına çok kireç konulduğundan ilk sıvaları
sıyırıp tekrar sıvadık evi. Evdeki kandırılmalarımı
yazmaya kalksam kitap olur çok pahalıya mal
oldu bana birçok işi iki kez yaptırmak.
Bu yetmezmiş gibi 3 ton demiri çaldı asker.
Polise gittim polis alayın içine giremeyiz dedi.
Neden mi asker diyorum o sırada sosyal konutlar
yapılıyordu. Oradaki çalışanlar görmüştü gece
12'de geldiklerini. Zaten tekerlek izleri de onlar
olduğunu gösteriyordu.
ne yapmışsak hep borçlanarak yaptık. kaliteli
yaşam dediğimiz yaşam şekli hep bize lüks geldi.
Mesela dışarıya yemeğe gidemezdik. Hepsini
geçtim annem olmasa evde kebap bile yapamazdık.
Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurduk.
Aradan yıllar geçti ailem 2 den dörde çıktı.
Onların ihtiyaçları vardı. onların geleceği vardı.
Bu süre içinde çok değerli insanlarla hayatımın
kesiştiği gibi ahlaksız kalitesiz insanlarla da
hayatımız kesişti.
Bizi yönetenler, bu 57 yıl içinde bize gelecek
yıllarımızı tayin edecek bir sistemi yaşama
geçirtemedikleri gibi onların hatalarından hep zarar
gören biz olduk hep bedel ödeyen bizler olduk.
İlk okuldayken Kıbrıs sorunu ile tanışmam Kurt
Waldheim'ın adaya gelip görüşme yapacağı güzergaha dizdikleri gün başladı. Şehitler anıtının
olduğu yere getirilmiştik tüm ilk okul öğrencileri.
Ellerimizde bayraklar ve pankartlar vardı biz

Özdeyişler

Kitap Dünyası

yazmamıştık zaten ne olduğunu da bilmiyorduk.
Sonra babam ile halamın konuşmalarından bizim
bir sorunumuz olduğunu biliyordum.
Bu sorun çok sevdiğim dedemin 1969 yılında
adadan göç etmesine neden olmuştu. 1973 de geri
döndüğünde felçli idi ve bir ay yaşadı. ilk ölümle
de zaten o gün tanıştım yıl 1973 dü. Ardından hiç
durmadan gitti sevdiklerim. Babam eniştem
halalarım yeğenlerim. Her yıl biri gitti şairin dediği
gibi beyaz atlara binerek.
Hiç umudumu kaybetmedim. Bir işim vardı
saygın bir iş, öğretmendim.
Çok milliyetçi idim askere gittiğimde. ilk
şoklarımı askerde yaşadım en dürüst çalışma yeri
askerliktir sanıyordum. Öyle olmadığını gördüm.
Yaşım büyüdükçe okudukça gördüm gerçekleri.
Aslında en büyük milliyetçilerin aslında en büyük
hırsızlar olduğunu. Sorguladım sorguladıkça
değiştim.
Öğrendikçe solcu olmaya başladım. yada adına
ne derseniz deyin barışçı deyin mesela . savaşın
acısını yaşayan biri olarak barışı savunmaya
başladım çünkü an büyük değerin barış olduğunu
Kıbrıs'taki bu bozuk düzenin ancak barışla mümkün
olacağını ama öyle iki devletli falan değil. Dünya
hukuğu içinde dünya vatandaşı olmakla bu sistemi
yıkabileceğimizi anladım.
Bu nedenle de Annan planı denilen plana dört
elle sarıldım, Rumların kabul etmeyeceğini bilerek
hem de .
Hoş ben de Rum olsam asla kabul etmezdim de
konumuz şimdi bu değil.
Barış yanlısı olduğum için kendimi hep deşifre
ettim. Bu bozuk düzeni asla kabullenemedim ve
hep karşı çıktım. Çok tehdit edildim. çok diyetler
ödedim. İşimden atılmakla bile tehdit edildiğimi
bilirim hem de şaşıracaksınız CTP'li bir müdür
tarafından. İsmi lazım değil. Yaşananları Mustafa
Ağa da biliyor. Bir de Besim Erdenay.
Bu ülkeye çok hizmetim geçti. Mesela iki federasyon kurduk çok emekler vererek. Gerektiğinde
maddi değer katarak kendi cebimden ailemden
kısarak. Yurt dışında ülkemi gururla temsil ettim
sporcu olarak. Çok genci sporla tanıştırdım, çok
sporcu yetiştirdim, yurduna faydalı olacak gençler.
Hepsini de seviyorum. Hala hepsi de bana saygı
gösteriyorlar. Büyük bir gurur benim için.
Hiç bir karşılık beklemeden hep doğruları yaptım
kendimce hep doğruları söyledim gençlerden de
hep dürüst ve doğru olmalarını istedim.
Tüm bunları yaşarken gelecekle ilgili çok büyük
kaygılarım olmadı.
şimdi bir kızım doktor olmak yolunda son yılını
geçiriyor, belki de 6 ay sonra doktor olur. Küçük
kızım orta bir. Ne olacağını bilmiyorum özel okula

gidiyor ama gelecek yıl özel okulu ödeyebilecek
miyim bilemiyorum. Hayatımda ilk kez...
Kendimi, eşimi geçtim emekliliğim geldi. Geldi
de emeklilik ikramiyem büyük bir ihtimalle bankadaki borcuma gidecek. Kalanla da eskiyen yıpranan
evin tamirine. Yeterse tabii.
Yıllar birden geçti 57 yıl çok hızlı geçti. Yarın
aynı hızla çocuklarım da büyüyecek onlar ne
olacak. Bu ülkede ne bulacaklar. Her geçen gün
kendi ülkemden yabancılaşıyorum, azınlık haklarında
bile yaşamıyorum. Ay sonunu düşünüyorum, sonra
çocuklarımın geleceğini nasıl kuracağımı.
Çocuklarımı düşündükçe içim kararıyor. Devlet
dediğim bu yapı ne beni düşündü bu güne kadar,
ne de bundan sonra çocuklarımı düşünecek. En
azından ben bir şeyler yapabildim bu güne kadar
borçla da olsa. Peki çocuklarım.
Tüm bunları düşündükçe görüyorum ki artık bu
ülkede ben bitmişim. Toroslara bakan kendi ülkesinden bihaber bir kişi benim haklarımı savunacakmış.
Kendi tarihini bile bilmeyen bir zavvalı. Herşeyden
habersiz.
Ya hükümet edenler. Zaten onlar getirmedi mi
bizleri bu güne topu topu 100 aileye çıkar sağlamak
için. Bu ülkenin zenginliklerini halkını sömürmediler
mi. Bunları yaparken de ne ahlak ne onur düşündüler.
Bizi mahvettiler.
Bu 57 yılda hiç olmadığım kadar umutsuzum
geleceğimden. Nasıl öleceğimden bile korkuyorum.
İlaç bulup bulamayacağımı bile bilmiyorum. Ya
da nasıl satın alacağımı. Nereye gömüleceğimi
bile bilmiyorum. Ben kimim, neyim, bu dünyadaki
görevim nedir, amacım nedir, umudum var mı?
Artık bilmiyorum.
Kendime asla üzülmüyorum. Sonuçta bir ölüm
yani en azından kendi fişimi çekerim. Oyuna Game
Over yazarım.
Ama ya çocuklarım.
Onların geleceğini nasıl kuracağım, kendileri
nasıl kuracak, ne olacak çocuklarım?
Sadece kendi çocuklarım için değil endişelerim.
Her gün okulda yüzlerini gördüğüm, gülen gözlerini
gördüğüm rüzagarda saçları uçuşan güzeller güzelleri
kız öğrencilerim. Yüzlerinde sakalları yeni çıkmış
sesleri yeni çatlamış o güzel temiz yüzlü erkek
öğrencilerim.
Onlar ne olacak?
Bunları ben değil devlet düşünecek. Onların
geleceğini devlet planlayacak.
Hükümetler bunların gaylesini çekecek, çekmeli.
Ancak böyle bir gayle yok bu insanlarda.
Olmayacak da, dünyadan bihaber insanların
hükümetcilik oynamaktan başka bir gaylesi olmayan
bir siyasal yapıda bize görülen yaşam ne yazık ki
bu.

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

Tel:0533 864 8771

Geçitköy bölgesinde bahçe olmaya elverişli (halen bahçe) 26
dönüm Türk tapulu tarla satılıktır.

Tel:0533 8642166

14.20 14.50

EURO
Alış Satış

15.86

16.25

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.38

YAZMAN ECZANESİ
Devlet Hastanesi Karşısı Akay Optik Plaza Ortaköy 03922232121
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa 03922255947
GİRNE
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Salih miroğlu cad. girne no:45/2
zeytinlik yolu şok mar karşısı yukarı
girne 05488811811
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne
8156566
MAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik
yanı Mağusa 03923656922
UZAY ECZANESİ
İsmet inönü bulvarı halken 8 apt
no:2 . ziraat bankası karşısı
03923655656
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı
0392 714 18 94
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil
Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı
Boğaz İskele 0533 834 82 51

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

Acil Telefon
Numaraları

SATILIK TARLA

DOLAR
Alış Satış

ARZUM DAVULCU ECZANESİ
Şht. mustafa yusuf hacı sokak.no:3
yenişehir - polis genel müdürlüğü
yolu 03922271457

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

LEFKOŞA

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Bülent Eczacıbaşı
Mesleğin doğuştan çekiciliği var.
Çocuğa sor, büyüyünce ne olacaksın?
“Doktor olacağım” der.
*
En gözde damat adayıdır.
Hemen herkes, kızını doktorla
evlendirmek ister.
Kadınlarımız arasında “beni ne doktorlar istedi” diye başlayan atasözü
bile vardır.
*
Şarkıdır.
Afrodizyaktır.
“Doktor civanım, seni istiyor canım.”
*
Küçük ilanların büyük vaatleridir.
“Doktordan satılık otomobil.”
“Doktordan satılık işyeri.”
Kullanılmışsa bile, doktorun
kullanmış olması “kalite” göstergesidir.
“Doktora kiralık” ilanı da öyle.
Evini vereceksen doktora ver.
Temizdir en azından, eminsindir.
*
Meslek seçerken…
Kız verirken…
Kocaya varırken…
Otomobil alırken……
Ev kiralarken…
Doktor iyi.
Fikrini söylerse…
Şerefsiz doktor!
*

REÇETEYE ASPİRİN YAZMA YETKİSİ BİLE
OLMAYAN ADAM TTB KAPATILSIN DİYOR
Asrın liderimiz mesela, safra kesesi
ameliyatı yapabilir mi?
Böbrek nakli?
Pansuman bile yapamaz.
Bebeğin hastalansa, tedavi etmesi
için Binali beye götürür müsün?
Var mı aramızda böyle bir gerizekalı?
*
Ama, çok sıradan bademcik
ameliyatını yapabilen bir hekim, gayet
güzel başbakanlık yapabilir.
Refik Saydam, hekimdi.
Sadi Irmak, hekimdi.
TBMM başkanı Mustafa Kalemli,
hekimdi.
*
O halde… Reçeteye aspirin yazma
yetkisi bile olmayan tiplerin hükümette
en önemli makamlara gelmesini tehlikeli
bulmuyorsun da, canını emanet ettiğin
hekimlerin hükümetle alakalı fikir beyan
etmesini mi sakıncalı buluyorsun?
*
Komada geliyorsun, bacağını kesiyor,
damar çıkarıp, kalbine bağlıyor, gebermekten kurtuluyorsun. Geceyarısı ateşi
kırka vuran evladını Azrail'in elinden
alıyor. Kardeşinin hızara kaptırdığı
parmağını yerine dikiyor.
Beyin kanaması geçiren anneni hayata
döndürüyor. Babanın katarakttan
görmeyen gözünü gördürüyor.
Eşinin kanserini erken yakalıyor. Sonra da sen çıkıp “hekimler devlet

işlerinden benim anladığım kadar anlamaz, konuşmasınlar” diyorsun öyle
mi?
*
Türk Tabipler Birliği başkanı olan
profesör, İstanbul Üniversitesi
rektörlüğü seçiminde en yüksek oyu
aldı. Ezici çoğunlukla seçilen bu profesörün rektör olmasını engellediler.
“Nuh'un cep telefonu vardı, gemisi
nükleerdi, insansız hava aracı uçuruyordu” diyen arkadaşı, aynı İstanbul
Üniversitesi'ne öğretim üyesi yaptılar.
Hükümetimizin Türk Tabipler Birliği
konusunda mantıklı karar verdiğini
düşünüyorsan, Nuh'un telefon
numarasını versene bana?
*
Kafasında
fesle
dolaşan
“tımarhanelik” herif, yandaş televizyonlara çıkıp devlet yönetimine dair her
türlü
fikrini
söyleyebilecek,
cumhurbaşkanı sarayında bilim adamı
olarak ağırlanacak… Memleketin en
önemli “psikiyatri” profesörlerinden
biri olan Türk Tabipler Birliği başkanı
fikrini söyleyemeyecek öyle mi?
*
Fikrini beğenmeyebilirsin.
Ben de senin fikrini beğenmiyorum.
Beğenmek zorunda mıyız?
*
Fikirse mesele… “Barutun kokusu
düştü burnuma, dört bir yanı istiyorum

dibinden patlatayım, adamlar gibi
dağlara düşeyim, tutmak istiyorum
Kürdistanımı, ya ölüm ya kurtuluş,
artık savaş zamanıdır” diyen Şivan
Perver'e “barış güvercini” muamelesi
yapacaksınız, Akp mitinginde kürsüye
çıkartacaksınız, düet yaptıracaksınız,
çok duygulanıp ağlayacaksınız. Sonra
da Türk Tabipler Birliği'ne “terörist
seviciler” diyeceksiniz öyle mi?
*
“Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin
mensupları olarak, hekimler olarak
uyarıyoruz, her çatışma, her savaş,
fiziksel ruhsal sosyal ve çevresel sağlık
açısından onarılmaz sorunlara yol açar,
büyük insani dramları beraberinde getirir” diyorlar.
Uyarmasınlar mı?
*
Onarılmaz sorunlara, insani dramlara
yol açan bu çatışma ortamına “hatalı
teşhisler” yüzünden sürüklenmedik mi?
Hekimlerimiz devlet işlerinden
anlamadığı için mi oluyor bu işler?
*
Madem herkes hekimlerden daha iyi
biliyor.
Bi teşhis ben koyayım bari.
Eğer, cehalet seviyesinde Avrupa
şampiyonu olan bir ülke, sırf
düşüncelerini söyledi diye hekimlerini
hapse tıkmaya çalışıyorsa, o ülke
hasta'dır.

ACI KAYBIMIZ

1968-1969 yıllarında Gönyeli Spor Kulübü 2. kümeden 1. kümeye çıkarken
başkanlığımızı yapan, bizlere birlik beraberlik ve disiplinli çalışmayı öğütleyen, her
zaman kalbimizde yaşayacak değerli hocamız

ERBAY RAMAN'ı
kaybetmenin acısı içindeyiz. Hocamıza Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine
başsağlığı dileriz. Yattığı yer nur olsun...
Kadri Şah
Hasan Konuşur
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TDP’NİN YENİ BAŞKANI MİNE ATLI, BAŞKANLIK SÜRECİNİ VE İZLEYECEĞİ POLİTİKALARI ANLATTI

“ERKEK OLSAYDIM ÇOK ÖNCEDEN PARTİ BAŞKANI OLURDUM”

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk kez,
Meclis’te bulunan bir partinin başkanlığına
bir kadın seçildi, Mine Atlı, son seçimlerde
baraj altı kalan Toplumcu Demokrasi Partisi
(TDP) başkanlığına geldi.
Avukatlık yapan ve sivil toplumda aktif
şekilde rol alan Atlı, 17 yaşından bu yana
partiyle bağı olsa da şartlar gerektirmese
parti başkanlığına aday olmayacağını
söylüyor.
“Bana kalsaydı çok sevdiğim mesleğimi
icra etmeye ve sivil toplumda kadın mücadelesini yükseltmeye devam ederdim.
Asla cübbemi bıraktığım bir gelecek görmüyorum ya da temenni etmiyorum” diyen
Atlı TDP’nin baraj altı kalması sonrası
beklediği özeleştiri ve sorun tespitini
göremediğini, “sorunun kaynağıyla ilgili
doğru tespitler yapmadığını” düşündüğü
bir kişinin göreve aday olmasıyla, sorumluluk almak zorunda kaldığını anlatıyor.
“Korkarak, kaygı duyarak, endişe duyarak,
yaşım gereği daha önce MYK’da görev
almış olmamam nedeniyle haddim
olmadığını düşünerek aday oldum ve 5 oy
farkla kazandım” şeklinde konuşan Atlı,
“Ben erkek olsaydım çoktan genel sekreter
olurdum. Hatta belki de parti başkanı da
olabilirdim… Parti baraj altı kalmasaydı
bana veya başka bir kadına böyle bir fırsat
doğar mıydı bilmiyorum” diyor.
Mine Atlı, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin
sorularını yanıtladı:
“BÜTÜN PARTİLERİN PROGRAMINI OKUDUM… STAJ İÇİN
TKP’Yİ SEÇTİM”
Mine Atlı’yı TDP’yle buluşturan süreç
O daha 17 yaşındayken başlamış…İngiltere’de büyüyen Atlı’dan, lise döneminde
bir siyasinin yanında zorunlu staj yapması
istenmiş. O dönem yanında staj yaptığı
siyasi, Irak’taki savaş hakkında Meclis’te
evet oyu kullanınca, “Ben böyle birinin
yanında çalışmam” diyerek stajı bırakmış.
Okulunun başka bir staj ayarlamak için
kendisine bir hafta süre vermesi üzerine
stajını Kıbrıs’taki partilerden birinde yapmak
için izin istemiş, ülkedeki bütün partilerin
programlarını okumuş ve sonuçta staj yapmak için TKP’yi seçmiş.
“Stajımı Özal Ziya’nın yanında yaptım.
Türkçem gelişsin diye Annan Planının çevirisini yaptırmıştı bana” diye hatırlıyor o
günleri. Burada mücadelenin sadece barış
savunuculuğundan ibaret olmadığını
gördüğünü, barış kültürünü, çevre bilincini,
sürdürülebilir gelişimi öğrendiğini anlatıyor,
“O dönem Mustafa Akıncı’nın konuşmaları
bana kılavuz olmuştu. Sadece başka bir
Kıbrıs değil, başka bir dünyanın da mümkün
olduğuna inanan abilerim ablalarım vardı”
diyor.
Meral Akıncı aracılığıyla da sivil toplumla
tanıştığını kaydeden Atlı, o yaşlarda sivil
toplumun ne anlama geldiğini henüz
bilmediğini, dönüşüm sağlamak için siyaset
yapmak gerektiğine inandığını anlattı.
“KADINA ŞİDDETLE TANIŞTIM”
İngiltere’ye dönen Atlı, ailevi sorunlarla
karşılaşıp, kadına şiddetle tanışınca, Kıbrıs’a
dönmek ve hukuk okuma hayalini ertelemek
zorunda kalmış… O günlerde yaşadıklarını
şöyle anlatıyor Atlı:
“Kıbrıs'ta ücretsiz bir üniversitede okumam gerekiyordu çünkü param yoktu.
Ülkemizde ücretsiz eğitim veren herhangi
bir üniversite yoktu. Liseyi burada
okumadığım için burs alma imkânım da
yoktu. O yüzden Güneydeki devlet üniversitesinde okumam gerekti. İngilizce dilinde
tek okuyabileceğim bölüm olan İngiliz Dili
ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptırdım.
Bir yandan çalışarak okuduğum üniversiteyi
bitirdiğim sırada ailemle de aramın düzelmesiyle İngiltere’ye giderek orada hukuk okuma hedefini gerçekleştirdim”.
“Hayalim Kıbrıs’a döndüğümde adli

yardım avukatı olmaktı. Ama dernek
başkanım dedi ki sen adli yardım avukatı
olmak istiyorsun da ülkede adli yardım
yok” diyen Atlı böylece kadın mücadelesine
soyunduğunu söylüyor.
“ASLA CÜBBEMİ BIRAKTIĞIM
BİR GELECEK GÖRMÜYORUM”
Peki Atlı’yı parti başkanlığın götüren
süreç nasıl yaşandı? Süreci anlatmadan
önce şu vurguyu yapıyor Atlı: “Bana
kalsaydı çok sevdiğim mesleğimi icra etmeye ve sivil toplumda kadın mücadelesini
yükseltmeye devam ederdim. Asla cübbemi
bıraktığım bir gelecek görmüyorum ya da
temenni etmiyorum”
“Ancak TDP’nin baraj altı kalmasının
ardından özeleştiri beklediğimiz yerde,
sorunların doğru tespitini beklediğimiz
yerde çok farklı bir senaryo ile karşı karşıya
kaldık” diyen Atlı şöyle devam ediyor:
“Sorununun kaynağı gerçeğinden çok
uzak bir yerde gösterilmekteydi. Bazı
kişilerin seçim boyunca yaşadığı yılgınlık,
bazı kişilerin boykot tercihi, bazı kişilerin
seçim boyunca sessiz kalması, halktaki

inançsızlık gibi konular neden olarak gösteriliyordu.
Bunlara sebep olanlar konuşulmuyordu.
Hiçbirinde sorumluluk alınmıyordu. Biz
bunu yaptık da o yüzden böyle oldu denmedi”
“İNSANLAR TDP’YE KARŞI
AİDİYET HİSSETMİYORDU”
Peki gerçek sorun neydi? “Sorunun birçok
kaynağı vardı” diyor Atlı ve şunları söylüyor:
“İnsanlar aidiyet hissetmiyordu TDP’ye
karşı. Demokratik süreçlerin parçası
hissetmiyorlardı. Örneğin parti politikasının
belirlenmesi ya da hükümet döneminde
uzman kişilerin görüşlerine yer verilmiyordu.
Ve bu toplumun talebi olan birtakım şeyler
vardı. Dik bir duruş sergilemek. Solda iş
birliği. Ve iktidara karşı güçlü bir muhalefet.
TDP bu ihtiyaçları karşılayamadığı için
baraj altı kaldı”
Atlı sonraki süreçleri ise şu sözlerle
anlatıyor: “Seçim sonrası başkanın istifası
ile birlikte, ki bana göre çok onurlu ve
doğru bir davranış, genel sekreterlik seçimleri vardı. Sorunun kaynağıyla ilgili doğru
tespitler yapmayan bir arkadaşımız adaydı.
Doğru teşhis olmayan yerde tedavi mümkün
değildir. Başka aday da yoktu. O anda fark
ettim ki ya bu sorumluluğu ben alacaktım
ya da olağan kurultaya kadar parti çok zor
bir dönemden geçecekti. Ve sorumluluk
aldım. Korkarak, kaygı duyarak, endişe
duyarak, yaşım gereği daha önce MYK’da
görev almış olmamam nedeniyle haddim
olmadığını düşünerek… Ve 5 oy farkla
kazandım”
Başkanlık seçimine kadar olan 45 günlük
sürede bütün ilçeleri gezerek üyeleri
dinlediğini anlatan Atlı, “Sorunlara bakış
açısının ortak olduğunu gördüm, umut
gördüm. Mücadele azmi gördüm, ‘toparlanın
da biz buradayız’ diyenleri gördüm. Sandığa

gitmeyen birçok partili olduğunu emanet
olarak başka partilere oy veren üyelerimiz
olduğunu gördüm ve onlara hak verdim.
Eğer onların oylarına layık olacaksak bunu
hak etmemiz gerektiğini gördüm çünkü
bizim üyemiz, seçmenimiz bambaşkadır.
Bizim üyemize seçmenimize vaat
edebileceğimiz bir iş, bir mevkii, bir kişisel
menfaat yoktur. Vaat edebileceğimiz sadece
toplumsal menfaattir, o yüzden topluma
hizmet edebileceğimizi doğru göstermemiz
gerekir” diyor.
“BUNDAN SONRASI, SOLDA İŞ
BİRLİĞİ, SİYASET ÜRETMEK,
TEMAS VE ANLATIM…”
Atlı, önümüzdeki süreçte yapacakları
çalışmaların 3 ayağı olacağını söylüyor ve
bunu şöyle detaylandırıyor:
“Birincisi solda iş birliği için proaktif
bir rol oynamak ki bunun için parti meclis
oyu var. Bütün sol partiler ve örgütlerle
toplantılarımız sürüyor. İlk 45 günde bir
de solda iş birliği çalıştayı yaptık. Şu ana
kadar görüştüklerimizden ciddi olumlu
karşılık gördük. Sol görüşteki kitleler kendi-

lerine bir mücadele alanı arıyor ve biz
buna talibiz”
İkinci ayağın siyaset üretmek olduğunu
anlatan Atlı şunlar söylüyor:
“Sivil toplumdan gelen bir insan olarak
benim için siyaset üretmek yol haritası
çizmektir. Sadece sorunları belirterek
muhalefet yapılmaz, çözüm de üretmek
gerekir. Üyelerle, bilir kişilerle, katılımcı
bir anlayışla hareket etmek gerekir.
Bu kapsamda eğitim, sağlık, enerji gibi
konularda komiteler oluşturuyoruz. Bu
komitelerde katılımcı anlayışla, örneğin
üyemiz olmayan ama bu konuda uzmanlığı
olan kişilerden de destek istiyoruz. Komitelerde kadın erkek eşitliğine, üyelerin sadece
bir ilçeden ibaret olmamasına dikkat ediyoruz. Bu komitelerde siyaset üretilecek,
çözüm üretilecek. Sorunlar ortaya çıktıkça
hızlıca çözümler sağlanacak. Örneğin İlahiyat Kolejini şikâyet ederken, tam gün eğitimi
sağlayan bir yapıya nasıl ulaşacağımızı da
ele almak gerekir. Çünkü alternatif
üretmeden insanların çocuklarını ücretsiz
tam gün eğitim sunan bir okula gönderdikleri
için yadırgayamayız”
Üçüncü ayağın temas, iletişim ve anlatım
olduğunu belirten Atlı, üretilen siyaseti anlatmakla ilgili şunları kaydediyor:
“Bizim en büyük hatamız doğru siyaset
üretmemek değil, kendimizi doğru
anlatamamaktır. Bunun için de ekipler
gerekir. Bize bu yolda omuz verecek
insanları bulmamız ve mücadelemize dahil
etmemiz gerekir. Sonra da onlarla birlikte
siyasetimizi kendimizi anlatmamız gerekir.
Bugün anlatının çok farklı boyutları var.
Bu anlatının bir kısmı merkezden elektronik
ortamlardan sağlanabilir ama ülkemizde
bu yeterli bir anlatım değildir. İnsanları
evlerinde, kendi alanlarında bulup temas
etmemiz gerekir. Benim bunu Mine Atlı
olarak yapmam mümkün değil. Ama bu

mücadeleye gönül veren ekipleri kurarsak
bütün adaya sesimizi duyurabiliriz, ortak
vizyonumuz böylece yankı bulabilir”
“AVUKATLIK VE PARTİ
BAŞKANLIĞI BİRLİKTE DEVAM
EDECEK”
Peki Mine Atlı çok sevdiği avukatlık
mesleğine devam edecek mi bu süreçte?
Bu soruya “Avukatlığa devam etmeye
mecburum. Benim hayatımı idame şeklim
avukatlıktır” diye yanıt veriyor.
Down sendromlu küçük kardeşinin
yaşadığı haksızlık ve zorbalıklara duyduğu
öfkenin de payıyla, küçük yaştan beri
adaletin kendisi için önemli bir kavram
olduğunu anlatıyor, “Yedi yaşından beri
avukat olmak istedim” diyor Atlı ve şöyle
devam ediyor: “Kendimi en mutlu
hissettiğim zaman duruşmadır. Cübbem,
mesleğim benim için çok önemlidir. Ancak
şimdiki sorumluluğum ülkemedir. Bu süreçte
ailemden, oğlumdan büyük fedakârlık yapmak zorunda kaldım. İşime ayırdığım alan
sınırlandırıldı. Şanslıyım ki bir hukuk
bürom var, bana destek veren bir ekibim
var. Şimdi yapmam gereken budur”
“HİÇBİR PARTİ TOPLUMSAL
CİNSİYET ADALETİNİ
BENİMSEMİŞ DURUMDA DEĞİL”
Ülke tarihinde, Meclis’te temsil edilmiş
bir partinin ilk kadın başkanı olma sıfatını
taşıyan birisi olarak ülke siyasetini toplumsal
cinsiyet açısından nasıl değerlendiriyor
Atlı? Buna yanıt verirken toplumun çok
ataerkil bir yapıda olduğuna işaret ederek
şunları söylüyor:
“Toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemiş
olduğunu iddia eden bir partinin 17 yıllık
üyesiyim. Ancak hiçbir parti bugün toplumsal cinsiyet adaletini benimsemiş ve
uygulamalarında buna yer veren bir vaziyette
değil. Şöyle ki örneğin toplantılardan çıkılır
meyhaneye gidilir ve birçok karar oralarda
alınır. Elbette bir kadın isterse meyhaneye
gidebilir ama realitemiz bu değil. Örneğin
çocuk bakımı birincil olarak kadının
sorumluluğundadır”
Öte yandan, başkan seçildiği kurultayda
ilk defa çocuk oyun alanı hazırlandığını
söyleyen Atlı, “Çünkü parti başkanının
bakmakla sorumlu olduğu bir çocuğu var”
diyor ve bunun olumlu yönde bir değişimin
başlangıcı olup olmadığı sorusuna, “Bir
kadının parti başkanı olması iyi olur mu
sorusuna bu toplumun kadınları bir sonraki
seçimde karar verecek” yanıtını veriyor.
“ERKEK OLSAYDIM ÇOK ÖNCEDEN GENEL SEKRETER HATTA
PARTİ BAŞKANI OLURDUM”
“Ben erkek olsaydım çoktan genel sekreter
olurdum. Hatta belki de parti başkanı da
olabilirdim” diyen Atlı şunları söylüyor:
“İngilizce, Yunanca biliyorum. Siyaseti
iyi takip ederim. Partimi, üyelerimi iyi
bilen bir insanım. Erkek olsaydım parti
MYK’sına yıllar önce girerdim. Ama bir
kadının, benim yaptığım gibi, parti içi
muhalefet yapması, bir erkeğin parti içi
muhalefet yapmasından farklı algılanır”
Sözlerine “Ayrıca parti baraj altı
kalmasaydı bana veya başka bir kadına
böyle bir fırsat doğar mıydı bilmiyorum”
şeklinde devam eden Atlı bundan sonraki
süreç içinse şunları söylüyor:
“Bu mücadele Mine Atlı’nın veya herhangi bir bireyin kendi başına
sırtlanabileceği bir mücadele değil. Halk
olarak toplum olarak çok ciddi bir taarruzla
karşı karşıyayız. Bizi biz yapan bütün
değerlerimize saldırı var. Hatta varlığımız
dahil tehdit altında. Bu tür mücadeleler bir
kişiyle ilerlemez, ekip işidir, halk işidir.
Hiçbir güç bir ülkenin halkından daha
güçlü değildir. Kısa süreler için halklar istemedikleri iktidarlar tarafından yönetilebilir.
Ama tarih bize gösterir ki geldikleri gibi
giderler”
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Vaka sayısı 500’ün üzerinde seyrediyor
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629
olup, 538 pozitif vakaya rastlanmış, 493
kişi taburcu edilmiştir.
251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi
Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi
İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 10.629
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 538
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
493
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795
Toplam Vaka Sayısı: 75.408

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 71.033
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4123
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
687
Güvende Kal uygulamasına
bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 296
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:

1868
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 136569
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 3951,
bir ölüm
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 4 bine
dayandı! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 96 bin 399 testle 3
bin 951 yeni vaka belirlendi. Bugün 1
ölüm kaydedildi.
Ülkede önceki gün (16 Mart) yapılan 83
bin 857 test sonucunda 3 bin 714 yeni
vaka tespit edilmiş.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 113
hastanın tedavisinin sürdüğü, 22’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

GÜNEYDE 32 KİŞİ
CİNSİYETİNİ VE
KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ
Güney Kıbrıs’ta son altı yıl
içerisinde 32 kişinin resmi evraklar
üzerinde, cinsiyet ve isim
değişikliği yaptığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum İçişleri
Bakanı Nikos Nuris’in, meclise
sunduğu verilere dayanarak 20162021 yılları arasında isim ve
cinsiyetini değiştirme talebinde
bulunanların taleplerinin
onaylandığını yazdı.
Gazete bu yöndeki en çok
başvurunun, 10 başvuruyla 2019
yılında gerçekleştirildiğini belirtti.
Habere göre genel anlamda en çok
başvuru 12 ile Limasol
bölgesinden yapılırken bunu 10 ile
Güney Lefkoşa takip etti.
Gazete cinsiyet ve bunun
akabindeki isim değişikliğine
ilişkin başvuruların şu ana kadar
ret edilmediğini yazdı.

GÜNEYDE KAMU
SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞANLARIN SAYISI 71
BİN 563
Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründe
çalışan sayısının 2021 yılının son
üç ayında 71 bin 563 olarak
kaydedildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler,
İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı
verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta
kamu sektöründe çalışan sayısının
2021 yılının son üç ayında 71 bin
563 olarak kaydedildiğini yazdı.
Habere göre genel devlet istihdamı
65 bin 920, hükümetin denetimi
altında bulunan şirketler ve
işletmelerdeki (yarı devlet)
istihdam ise 5 bin 643 kişi olarak
kaydedildi.
2020 yılının son üç ayına göre
2021 yılının son üç ayındaki
istihdamın yüzde 2.3 artarak bin
606 kişi arttığını da yazan gazete
hükümet, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar ve yerel makamlardan
oluşan devlet istihdamının,
sırasıyla 53 bin 27, 8 bin 476 ve 4
bin 417 (toplam 65 bin 920 devlet
istihdamı) olduğunu belirtti.
Gazete, 2021 yılının yine aynı
dönemindeki boş çalışma kadro
sayısının, 2020 yılının aynı
döneminde oranla 4 bin 679
artarak 9 bin 643’e çıktığını yazdı.

OKUL GEZİLERİ
KONUSUNDA ÖNLEMLER
GEVŞETİLDİ
Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu,
anaokulu, kreşler ve özel
okullardaki öğrenciler için “test to
stay” uygulanması kararı alırken,
okul gezilerinin bu yıl önlemler
alınarak yapılabilmesine de karar
verdi.
Alithia ve diğer gazeteler, Bakanlar
Kurulu’nun dünkü toplantısında,
anaokulu ve okul öncesi
eğitimdeki 3 yaş ve üstü
çocukların yakın temaslı olmaları
durumunda antijen testleriyle
okullarına gidebileceklerine karar
verdiğini yazdı.
Habere göre söz konusu kararda,
pozitif bir vakanın yakın temaslısı
olan 3 yaş ve üstü okul öncesi
çocuklarının, temasın 3, 5 ve 7’nci
günlerinde negatif antijen testiyle
okullarına devam edebilecekleri
vurgulandı.
Bu çocuklara temasın 1, 2, 4 ve
6’ncı günlerinde ise ebeveynleri
tarafından self testlerin
yapılmasının gerekli olduğu
belirtilen haberde, 21 Mart’tan
itibaren ise okul gezilerinin
gerçekleştirilmesine izin
verileceğinin de duyurulduğu
aktarıldı.
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Maç saatleri değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Aksa
liglerinin 24, 25, 26 ve 27. hafta
programlarını açıkladı. Yapılan açıklamada
24. haftadan itibaren 27. haftaya kadar
gece maçı olmazken, A takım maç saatleri
14.00’ten 15.30’a çekildi. Daha önce
11.30’da oynanan A2 maçları ise 24.
haftadan itibaren 13.00’te oynanacak.

KTSYD: Herkes haddini bilsin
n KTSYD “Basın tribününe ve meslektaşlarımıza “Önümüzdeki yıl başkan
olacağım. Hepinizi satın alacağım” ve müsabakayı yöneten hakeme tepkisi
karşısında “Yine haftanın hakemi seçin” gibi söylemlerine ek olarak burada
ifade edemeyeceğimiz küfürler kullanan Mesarya futbolcusu Ertaç Taşkıran’a
şunu belirtmek isteriz ki; ülke futboluna uzun yıllar emek veren,
birçok başarı elde eden bir kişi olarak davranışlarıyla gençlere
örnek olması ve sahada işine odaklanması gerekir”

n KTSYD “Gece gündüz demeden, büyük rakamlar kazanmadan,
hatta çoğu zaman cebimizden harcayarak bu mesleği icra
ediyoruz. Bu emeklerin karşılığı tüm paydaşların maalesef maruz
kaldığı gibi küfür, hakaret duymak değildir. Onurlu bir meslek
olan bu meslekte ne Ertaç’ın ne de başka birinin basından birini
satın almaya gücü yetmez. O yüzden herkes haddini bilsin, işini
yapsın, görevini en iyi şekilde icra etsin, bunun dışına çıkmasın” ifadelerini
kullandı...
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği
MTG-Mesarya maçından sonra spor
basınına sözlü saldırıda bulunan futbolcu
Ertaç Taşkıran için açıklama yaptı. Açıklama
şöyle:
“Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek
final 2. maçı olan Mağusa Türk Gücü –
Mesarya Spor Kulübü karşılaşmasının
ardından Mesarya futbolcusu Ertaç
Taşkıran’ın spor basınını hedef alan küfürlü
sözlerini esefle kınıyoruz.
Kaybettikleri bir karşılaşmanın ardından
mağlubiyetin nedeni spor basını olmamasına
karşılık
basın
tribününe
ve

meslektaşlarımıza “Önümüzdeki yıl başkan
olacağım. Hepinizi satın alacağım” ve
müsabakayı yöneten hakeme tepkisi
karşısında “Yine haftanın hakemi seçin”
gibi söylemlerine ek olarak burada ifade
edemeyeceğimiz küfürler kullanan
Taşkıran’a şunu belirtmek isteriz ki; ülke
futboluna uzun yıllar emek veren, birçok
başarı elde eden bir kişi olarak
davranışlarıyla gençlere örnek olması ve
sahada işine odaklanması gerekir. Saha
dışında olay yaratmak ne ona, ne kulübüne
ne de ülke sporuna bir fayda sağlar.
Spor basını olarak, sporun hangi kademesi

veya branşı olursa olsun taraf değiliz,
olmayacağız. Bizim
hedefimiz sporun tüm
paydaşlarının gaylesi olduğu gibi ülke
sporuna ve gelişimine yaptığımız yayınlarla
katkı koymaktır.
Gece gündüz demeden, büyük rakamlar
kazanmadan, hatta çoğu zaman cebimizden
harcayarak bu mesleği icra ediyoruz. Bu
emeklerin karşılığı tüm paydaşların maalesef
maruz kaldığı gibi küfür, hakaret duymak
değildir.
Onurlu bir meslek olan bu meslekte ne

Ertaç’ın ne de başka birinin basından birini
satın almaya gücü yetmez.
O yüzden herkes haddini bilsin, işini
yapsın, görevini en iyi şekilde icra etsin,
bunun dışına çıkmasın.
Yaşanan bu üzücü olayda, bu sezon ilk
kez ülke futbolunun en üst liginde yer
alarak centilmence mücadele veren Mesarya
Spor Kulübü camiasını tenzih ettiğimizin
de bilinmesini isteriz”.

Kupanın yarı final programı açıklandı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Salı ve Çarşamba günleri oynanarak
tamamlanan çeyrek finallerin ardından KTFF yarı final programını açıkladı.
Yapılan açıklamada Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği arasında Şht.
Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak ilk maç 5 Nisan Salı, rövanş maçı 20 Nisan
Çarşamba günü oynanacak. Mağusa Türk Gücü ile Yenicami arasında Mağusa’da
oynanacak ilk maç 6 Nisan Çarşamba, rövanş maçı ise 19 Nisan Salı günü
oynanacak. Tüm maçlar 15.30’da başlayacak.

Potatada GAÜ farklı kazandı: 101-42

Filenin kıralı Mağusa Spor Akademisi
Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyon
Mağusa Spor Akademisi (MSA) oldu. Play off final serisi ikinci maçına 2-0 üstünlükle
giren MSA, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Vakıflar’ın konuğu oldu. Rakibini 3-1
mağlup eden MSA, seride durumu 3-0 yaparak 2021-22 sezonu şampiyonluk ipini
göğüsledi. Rauf Raif Denktaş Kupası’nı da kazanan MSA, böylelikle çifte kupa sevinci
yaşamış oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları
voleybol federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Basketbol
Federasyonu
tarafından düzenlenen Prolig'de
erteleme maçında Küçük
Kaymaklı ile Girne Amerikan
Üniversitesi karşı karşıya geldi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda
oynanan karşılaşmada Girne ekibi farklı galip gelerek 2'de 2
yaptı. GAÜ ilk yarıyı da 43-15
üstün geçtiği maçın ikinci
yarısında da rahat bir oyun ortaya
koyarak galibiyete ulaştı. 10142'lik skorla kazanan GAÜ'de
Hamit Çeliktaşlılar 27 sayı
üreterek maçın en skorer ismi
olurken, Fuat Çağdal 25 sayı
ile maçı tamamladı. Girne ekibinde 21 sayı 22 ribaunt ile
oynayan Praise Okafor maçın en verimli oyuncusu oldu. K.Kaymaklı'da Qumsiesh'in
14 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
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