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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 24 Mart 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI:618 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KİM KURTARACAK
BU TOPLUMU?
n

İçkiye okkalı zam

nİçmek de haram
oldu. Alkollü içkilere
%50 zam geliyor…
Cin, votka, viski ve
tekila’da litre başına
13 TL olan vergi 50
TL’ye çıktı…

Soyguna devam
Hayvan yemi de zamlanıyor!

nHayvan yemine de zam yolda… 588 dolar olan soya
730 dolara yükselirken, hayvan yemine zam
İç sayfalarımızda
kaçınılmaz olmuş!

2. sayfada

Sigaraya 2 TL

nAlkollü içkilere
yapılan zamdan sonra
sigara ve tütün
fiyatlarına da zam
geldi. Bugünden
itibaren 2 TL zam
yapıldı…

GÜNEYDE

nOrganize Suç ve
Yolsuzluk raporlarına
göre, Roman Abramoviç
ile Oleg Deripaska’nın
güneyde muazzam bir
serveti bulunuyor…
nAbramoviç’in Kıbrıs’ta
1.25 milyar dolarlık mal
varlığına sahip olan iki
şirketin arkasında
olduğu belirtiliyor…
Deripaska ise 1
helikopter, 2 yat, bir villa
ve lüks bir ofise sahip…

6. sayfada

İşgal altında

Sahte belgeyle
Kıb-Tek’e satış
nÇin malı
ürünleri kuruma
sattığı ve bununla
ilgili birçok sahte
evrak
düzenleyerek
kuruma sattığı
saptanan Mors
Ltd. Dirktörü ile
Direktör Sekreteri
mahkemeye çıkarıldı…
nZanlılar 200 bin TL kefalet ve
25 bin TL nakit ile teminata
bağlandılar…
10. sayfada

İNSAN
KÖTÜLÜKTEN
YAPILMIŞTIR

BURASI BİR
TIMARHANE...

En iyi Rus ölü Rus
nLondra’nın
farklı
bölgelerine “iyi
Rus ölü Rustur”
afişleri asıldı…
Olaya Tepki
gösteren İngiliz
Komünist
Partisi
yetkililere müdahale çağrısında
bulundu…
n Afişlerde Rus bayrağı
renklerinde bir domuz ve “İyi
Rus = Ölü Rus” yazıyor…
15. sayfada

ÖNCE VEKİL VE
BAKAN
SAYISINI
DÜŞÜRÜN

Seçimler ertelenirse...

Hükümet tasarıyı
geri çekecek
nHükümet
belediyelerle
ilgili yasa
tasarısını bir
şartla geri
çekmeye hazır
olduğunu
muhalefete
bildirdi…
n“Siz seçimleri 1 yıl ertelemeye
evet deyin, biz de tasarıyı geri
çekelim…”
3. sayfada

SURİYE VE
KIBRIS’I
YAKANLARIN
UTANMAZLIĞI

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

KUZEYDE 750 VAKA... GÜNEYDE 4 CAN KAYBI, 4 BİN 704 YENİ VAKA!

ELLİLİ
YILLARDA
KAFASINA
KURŞUN
SIKILACAK
DERLERDİ
Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

İNSAN KÖTÜLÜKTEN
YAPILMIŞTIR

İnsan kötülükten yapılmıştır, insanın
mayasında kötülük ağır basar, iyilik,
kötülüğün tartışılmaz ağırlığı altında
hep ezilmeye mahkûmdur…
Barış gerçekleşmesi imkânsız bir ütopyaya dönüştüyse, adalet kayıpsa ve aranmıyorsa, açlık çoğunlukta tokluk azınlıktaysa, açların halinden anlamayan
toklar çıkarları için milyonlarca insanı
ölüme gönderebilecek duruma gelmişlerse, bunların
müsebbibi insanın mayasındaki dizginlenemez kötülük
ve bu kötülüğe eşlik eden
hırstır…
Sistem sorunu deyip de
adeta görünmeyen bir güce
atfedilen kötülüklerin altında insan vardır,
sistemin arkasında insan vardır, sistemin
çarklarını döndüren insandır, işgalin arkasında insan vardır, savaş insanların
yarattığı bir kötülüktür, sistemin yaradanı
Allah değil insandır, bu yüzden sistem
insanın kötülükleri bitmek bilmeyen
enerji savaşları, yağmaları, hırsları ve
doyumsuzluklarıyla yoğrulmuştur, silahları üreten insanın aklıdır, savaşları
çıkaran insanın aklıdır, devletleri silahlanmaya teşvik eden, zorlayan, mecbur bırakan insanın aklıdır, barışı yapamayan da aynı insanın akılsızlığıdır…
Bütün felaketlerin sorumlusu insandır,
bombalarla yerle bir edilmiş enkaza
dönmüş şehirler, katledilen çocuklar
gözümüzün önünden geçerken, “bunları
yapan insan olamaz” dediğimiz ama
insan olduklarını bal gibi de bildiğimiz
insanlardır bunlar…
Bu koca dünyanın küçük insanlarıdır
bunlar…
Büyük anlamların kaybolduğu bir zamandan geçiyoruz şimdi, dünya topyekün delirmiş vaziyette, bir alamete binmiş kıyamete gitmektedir, bu mantığa
göre savaş kaçınılmaz, barış imkânsızdır…
İnsan kendi kötülüğünün sadece seyircisi değil, aynı zamanda suç ortağıdır.
İnsan hem cellâttır hem mahkûm,
hem katildir hem kurban, hem cerrahtır
hem hasta, ne gelir elimizden, neresinden
tutsak şiddetle yoğrulmuş insan ruhunun
karanlık labirentinde önümüzü göremeden, kaygı içinde, bilmediğimiz bir
geleceğe yürümekten başka?
Küçük bir kıvılcım yetiyor, insanın
ruhundaki şiddeti ve barbarlığı ortaya
çıkarmaya…
Ukrayna’ya askeri harekat başlatan
Putin Rusya’da savaşa savaş denmesini
yasaklarken, Avrupa da Putin’e ders
vermek ve sözümona savaşa dur demek
için, Dostoyevski’yi yasaklamaya kalkarak içindeki örtülü barbarlığı sergilemiştir…
Oysa Dostoyevski tam da insanın
kötülüğe meyilli ruhunu anlatır romanlarında, insanın ruhunda taşıdığı katili
ortaya çıkarır, deşifre eder. Suç ve Ceza
romanında yarattığı, parası için bir
tefeci kadını ardından da bir kadını
daha öldüren Raskolnikov'un yaşadığı
huzursuzluğa pişmanlığına okur da katılır, kaçamaz, kaçış yoktur…
Öldürmeden önceki Raskolnikov başkadır, öldürdükten sonraki bambaşkadır…
İki kişiyi öldürdükten sonra huzuru
kalmayan Raskolnikov’la tanıştıktan
sonra huzurlu olmaya imkân yoktur…
İki kişiyi öldüren Raskolnikov bir
daha huzur bulamaz ve nihayette kendini
ele verir, binlerce insanın ölümüne
sebep olan devletlerinse huzursuz oldukları görülmemiştir…
Oysa devletleri yaratan ve yöneten
de insanlardır…

KİM KURTARACAK
BU TOPLUMU?
Bunlar daha iyi günlerimiz dediğimiz
günlerin de çok geride kaldığını,
aradan uzun zaman geçtiğini ve her
günün geçiş günü arattığını yaktığımız
mumun titrek ışığında görebiliyoruz…
Toplumsal isyan yok…
Bireysel isyanlar var…
Küfür ve çaresizlik dolu…
Dışarıda sessizce yağan ve ahmak
ıslatan yağmura pencereden bakarken
bir soru takılıyor aklıma:
-Kim kurtaracak bu toplumu?
***
Çoktandır görmediğim sevgili bir
dostum birdenbire beni karşısında görünce,
-Sen hep beni mazideki halimle hatırlarsın, dedi…
Büfesindeki resmini gösterdi…
Yalnız onu mu, ben Lefkoşa’yı da
mazideki haliyle hatırlarım hep…
Tüm mahalle komşularımız da…
Yemeni işleyen annemi de…
Münür Nurettin Selçuk dinlerken
onların da hep eski günleri gelirdi
herhalde akıllarına…
Hasretle yanarlardı…
“Yemenimin uçları
Çıkamam yokuşları
O yare selam edin
Yedi dağın kuşları”
O zamanlar da soranlar vardı:
-Kim kurtaracak bu toplumu?
***
Onlar daha mı iyi günlerimizdi?
Yoksulduk…
Şimdiki elektrikli cihazların hiçbiri
yoktu evimizde…
Zaten pek çok evde elektrik de yoktu…
Fanuslu lamba ışığında bitirdik ilkokulu…
“Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni” diye diye…
Mahalleye gelen kuyruklu bir arabaya çocuklar merakla bakarlardı…
İkide bir Beyrut’a gider gelirdi Ayşe
Hanım…

Avuturdu mahallemizi Münür Bey’in
şarkıları ve Küçük Aysel’in büyüleyici
sesi…
Çocuklar “Yes” ve “No” öğrenirlerdi…
Geçip giden İngiliz askerlerine
“Coni” derlerdi…
Bir yandan da üçe ayrılmıştık…
Fenerli, Beşiktaşlı ve Galatalı…
O günlerde yeni çıkmıştı bir doktorla
bir avukatın adı…
Kurtarıcı onlar mıydı?
Onlar mı kurtaracaktı bu toplumu?
Hayır, o günlerimiz de iyi günler
değildi…
Ama biz bizeydik en azından…
Aramızda yabancı yoktu…
***
Yarım yüzyılı aşkın bir zamandan
beri şimdi de aynı sorular soruluyor…
Bir arpa boyu yol katetmedik sanki…
Oysa zaman çok değişti…
Herşey değişti…
Yalnız biz değişmedik galiba…
Al sana yeryüzünün en örgütlü toplumu şu minnacık adacıkta…
Adanın bir yarısında…
Bir dizi parti ve sayısını artık kimsenin bilmediği kadar örgüt…
Eskiden bunların hiçbiri yoktu…
O halde ne?
Nerden geldi aklıma bu soru:
-Kim kurtaracak bu toplumu?
Bireysel isyanlar ne zaman toplumsal
bir başkaldırıya dönüşecek?
Yoksa hiç dönüşmeyecek mi?
Hep böyle mi olacak?
Bir miting…
Bir gösteri…
Bir eylem yapıp hep evlerimize mi
dağılacağız?
Bir bildiriyle vazifemizi mi yapacağız?
Meclisteki muhalefet konuşmaları
vesaire…
Başımızdakilerin umursadığı mı var
bunları?

Şener Levent

Açı
Ne zaman geri adım attılar ki?
Sert muhalefet yapacağını vadedenlerin konuşmadan başka yapacakları bir şey yok mu?
Farkında değiller hala…
O gayrı meşru meclis çatısı altında
oturarak meclisi de, hükümeti de,
cumhurbaşkanını da meşrulaştırdıklarını bilmiyorlar mı?
Bu düzeni hep birlikte yıkacaklarına
restore mi ediyorlar?
Bir işgal düzeni nasıl restore edilebilir ki?
***
Bir toplum düşünün…
Her gün evinde oturup elektriğinin
ne zaman kesileceğini düşünüyor…
Marketteki ekmek fiyatını bilmiyor…
Sanki memlekette demokrasi varmış
gibi sık sık seçim istiyor…
Seçimden sonra da sandığa gidip
oy verdiğine bin pişman oluyor…
Ciddi ciddi soruyorum…
Kim kurtaracak bu toplumu…
Yoksa Allaha mı kaldı?
***
Toplum parti ve örgüt kararlarını
bir yana bırakıp kendiliğinden sokaklara çıkmadıkça, burada hiçbir şey
değişecek gibi görünmüyor…
Bu karanlığa gömüldüğümüz günler
bile elbette daha iyi günlerimiz…
Çünkü daha da kötü olacak…
Bunu bilebilmek için falcı veya kahin olmaya gerek yok…
Hükümet intihar etti diyorlar…
Sanki muhalefet intihar etmedi ve
dimdik ayakta!
Çok mu karamsarım?
Ben umut taciri değilim bayım…
Bırakın söylesin Münür Bey eski
zamanları…
Bakalım çıkabilir miyiz o yokuşları…

Akansoy: Halk sorunlarla boğuşurken,
birilerinin derdi ifade özgürlüğünü yok etmek
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili
Asım Akansoy, “Volkan” adlı bir yayın organının
muhalif gazetecileri hedef gösteren yalan haberine
tepki gösterdi
Akansoy: Tek mesele hükümeti ile
Cumhurbaşkanı ile Kıbrıslıtürkleri rezil
edenlere yönelik yapılan eleştirilere karşı
hamle yapmak
Sosyal medya hesabından açıklama yapan
Akansoy, memlekette bu kadar ekonomik ve
sosyal sorun varken, halkın alım gücü yerlerde
sürünürken, her gün yapılan zamlarla halkın beli
bükülmüşken, halk elektriksiz günlere mahkum
edilmişken, sorunlara çözüm üretmek konusunda
uğraş vermek, ortak akıl geliştirmek varken, birilerinin toplumsal bütünlüğü ve huzuru bozmaya,
düşünce ve ifade özgürlüğünü yok etmeye çalıştığını vuguladı.
Bir 8 kişi, ayakta duran insanlar ve yazı
görseli olabilir
Akansoy, “Tek mesele gündemi değiştirmek.
Tek mesele hükümeti ile Cumhurbaşkanı ile Kıbrıslıtürkleri rezil edenlere yönelik yapılan eleştirilere
karşı hamle yapmak. Ama nafile. Hedef gösterilen
arkadaşlarımızın yanındayız elbette. Demokrasi,
düşünce ve ifade özgürlüğünü sonun kadar koruyacağız, geliştireceğiz. Böyle biline” dedi.
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Elmalı: Bunun adı “Reform” değil “kazık atmaktır”
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, “Emekçiler sokağa atılacak, işsiz,
aşsız bırakılacak ve bunun adı reform mu
olacaktır?” diye sorarak, bunun adının
çaresiz durumdaki emekçiye “vurun abalıya” dercesine “kazık atmak” demek olduğunu söyledi
Elmalı: Belediye başkanlarına da
müşavir hakkı tanımak çözüm değil,
rüşvettir
Yazılı açıklama yapan Elmalı, hükümetin
kontrolsüz biçimde yokuş aşağı inen bir
kamyon gibi ülkeyi idare ettiğini, halkın
fakirleşmesinin engellenmesi yönünde
hiçbir tedbir almazken “belediyeler battı,
reform yapalım” denildiğini fakat reform
adı altında halkı neler beklediğinin açıklanmadığını belirtti.
Elmalı, “Belediyeler neden batmıştır?
Kimler bu belediyeleri batırırken siyasi
rant elde etme gayesi ile gerek kadrolu,
gerek taşeron-paravan şirket kurarak istihdam yapmıştır? Hiç sorgulamadan,
hesap sormadan, bu gerçekler dağ gibi
ortada dururken faturayı zam yaparak
halka kesmek istenmektedir. Belediye
başkanlarına da müşavir hakkı tanınarak
devletin kamburunu daha da büyütmek
çözüm değil, rüşvet niteliğindedir” dedi.
“Devlet ‘tasarruf-reform’ adı altında
halkını gözden çıkardı”
“Emekçiler sokağa atılacak, işsiz, aşsız
bırakılacak ve bunun adı reform mu olacaktır?” diye soran Elmalı, bunun adının
çaresiz durumdaki emekçiye “vurun abalıya” dercesine “kazık atmak” demek olduğunu söyledi
Elmalı, “Ülkemizde ve dünyada devam
eden pandeminin etkisi, bir yandan da
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle
ekonomik daralma söz konusudur. Önceliği

İçkiye okkalı zam
İçkide Fiyat İstikrar Fonu’nda litre
başına 50 TL zam gelmesi bekleniyor.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde
ettiği bilgiye göre, Fiyat İstikrar
Fonu’nun artırılması sonucunda içki
fiyatlarına ciddi oranda zam gelecek.
Buna göre, cin, vokta, viski ve
tekila’da litre başına 13 TL olan vergi
50 TL
Birada 3 TL olan 15 TL,
Şarapta 4 TL olan vergi 20 TL,
Fıçı birada ise 3.5 TL olan vergi 17.5
TL olacak.

LEFKOŞA’DA
ELEKTRİK KESINTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)
bugün Lefkoşa’da orta gerilim
elektrik şebekesinde yapılacak proje
çalışması nedeniyle yaşanacak
elektrik kesintileri hakkında bilgi
verdi
Hangi bölgenin elektriği saat kaçta
kesilecek?
Buna göre bugün 09:00- 11:00
saatleri arasında Değirmenlik
Taşocakları, tesisler ve su motorları,
Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent
Taşocakları‘na elektrik
verilemeyecek.
10:00 -10:45 saatleri arasında şu
bölgelerin elektriği kesik olacak:
“Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı,
Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı
(Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri
arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir
bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski
BRT bölgesi)”
Ayrıca 10:45 – 11:30 saatleri arasında
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve
civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal
Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki
bölge ve civar sokaklara da elektrik
verilemeyecek.
Verilen bilgiye göre 11:30 -12:15
saatleri arasında ise; Merit Otel ve
civarında da elektrik kesintisi
yaşanacak.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ELLİLİ YILLARDA
KAFASINA KURŞUN
SIKILACAK DERLERDİ

halk olan ülkelerde dar gelirliyi, asgari
ücretliyi, küçük işletmeleri, esnafı düşünerek adımlar atılmış, temel ihtiyaçlar
devletçe karşılanmaya çalışılmış, kamusal
hizmetlere yatırım yapılmıştır” dedi.
Ülkemizde ise devletin, zenginler daha
zengin olsun, bankalar daha çok kazansın,
müşavirlerin sayısı artsın, partizan atamalar
devam etsin, teşvikler verilsin, Kalkınma
Bankası geri ödemesiz kredi vermeye
devam etsin, muafiyetler hiç bitmesin,
kayıt dışı ekonomi daha da büyüsün,
dünya zenginleri listesinde girenler vergi
vermesin diye alışmaya devam ettiğini,
emekçiden keserek “tasarruf-reform” adı
altında halkını gözden çıkardığını vurguladı.
“Bu çöküşe izin vermeyeceğini
vurgular, ülkemizin sahipsiz
olmadığını hatırlatırız”
Kişi başı düşen gelirin yoksulluk-açlık
sınırına düşmesi ile tüketimin azaldığına,
yatırımın yapılamadığına, üretimin dibe
vurduğa ve bunların görmezden gelindi-

ğine dikkat çeken Elmalı, devletin gelirini
arttırmak için çalışma yapacağına, vergi
ödemeyen kaymak tabakadan vergi almak
için çalışılacağına, bütün yükün halka
yüklemek için kollar sıvandığını söyledi.
Elmalı şöyle devam etti;
“Halkımızın fakirleştirilmesi için yapılanlar kabul edilebilir değildir. Ülkemizde hastanelerde ilaç yok, sağlık hizmeti
dibe vurmuştur. Akaryakıt, süt, ekmek,
tüp gaz başta olmak üzere iğneden ipliğe
zam yapılmaktadır. Halkın alım gücü her
geçen gün düşmekte, siz sermaye ile işbirliği içinde halkı fakirleştirmeye devam
etmektesiniz! Kaynak yoktur” bahanesi
arkasına sığınmadan, pandemiyi, savaşı
ultra lüks zenginlerin daha da zenginleşeceği bir fırsat olarak görmeden toplumun
içindeki çıkmaza çözüm bulunuz.
Her alanda çöküş yaşanmakta, sorunlara
çözüm sağlamak yerine devletçilik oyunu
oynanmaktadır. Halkımız ve emek örgütlerinin bu çöküşe izin vermeyeceğini
vurgular, ülkemizin sahipsiz olmadığını
hatırlatırız”

Bakanlık okul müdürünü tehdit etti
Yazılı açıklama yapan Erilen, Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı partizanca atamayı örtmek
için diyalogdan kaçtığını, Cihangir-Düzova
İlkokulu Müdürü’nü Bakanlığa çağırıp, “tehdit” ederek yarattığı sorunu çözeceğini düşündüğünü söyledi
Erilen, “UBP Düzova Örgüt Başkanı’nın
yakını olan ve her gittiği okulda sorun
yaratan hademeye soruşturma açma yerine,
tekrardan Düzova İlkokulu’nda görevlendirerek partizanlık yapan Eğitim Bakanlığı,
geri adım atmayarak sorunu devam ettirmektedir. Her seçim döneminde Anayasa’nın
‘eşitlik ilkesi’ne aykırı bir şekilde kamuya
yüzlerce istihdam yaparak, gereksiz yerlere
personel yığan UBP zihniyeti, partizanca
yer değiştirmelerle oy avcılığına devam etmektedir” dedi.
“Eğitim Bakanlığı’na tepkimizi daha da
sertleştireceğiz”
Parti devlet bütünleşmesi ile kamuyu batıran,
ülkeyi elektriksiz, ilaçsız, akaryakıtsız, dok-

torsuz, öğretmensiz bırakan anlayışın, Eğitim
Bakanlığı’nda da hortladığını, Pandeminin
yarattığı onlarca sorun ortada dururken Eğitim
Bakanlığı’nın gittiği her okulda sorun yaratan
hademeyi ihtiyaç olmadığı halde evinin yanındaki okula görevlendirmeye icraat olarak
öncelik verdiğini savunan Erilen, partizanlığın
ve adam kayırmanın en güzel örneği olan bu
uygulamaya karşı çıkan ve geçmişte bu hademenin sorun yarattığı okulun idaresi ve
öğretmenlerine ise “tehdit” silahını kullanan
Eğitim Bakanlığı’na tepkilerini daha da sertleştirme kararlılığında olduklarını kaydetti.
Erilen, “Tehdit ve şantaj demokrasiyi içine
sindirmeyenlerin ortak özelliğidir. Bu çerçevede
“ben yaparım olur” mantığı ile görevini suiistimal edip UBP’nin arkasına saklananları
kollayan ve çocuklarımızın eğitim hakkını
gasp eden Eğitim Bakanlığı önünde, 24 Mart
Perşembe (yarın) saat 14:30’da Cihangir-Düzova İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri
ile birlikte Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.

Hükümetten muhalefete:

Seçimleri 1 yıl ertelemeye evet
deyin, bizde tasarıyı geri çekelim
UBP-DP-YDP Hükümeti‘nin, ‘reform‘
adı altında sunduğu “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı”na gelen şiddetli
tepkilerden sonra, muhalefetle “seçimlerin
1 yıl ertelenmesi karşılığı tasarısının geri
çekilerek, Meclis’te oluşturulacak yeni
bir komitede ele alınması” konusunda
pazarlık yaptığı iddia edildi
Hükümetten muhalefete: Seçimleri 1
yıl erteleyelim, tasarıyı geri çekelim
Özgür Gazete‘nin kulislerden edindiği

bilgilere göre, Başbakan Faiz
Sucuoğlu‘nun başını çektiği girişimde,
muhalefete seçimlerin 1 yıl ertelenmesini
kabul etmesi karşılığında, tasarısının
geri çekilerek, iktidar-muhalefet ortak
komitede yeniden ele alınması teklif edildi.
Muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk
Partisi ve Halkın Partisi’nin bu teklifi
partilerinin yetkili kurullarına götüreceği
iddialar arasında.

Elektrik Kurumu’nu ayağa kaldırmak
çok zormuş…
Ama asla vazgeçmeyecekler ve onlar
kaldıracakmış ayağa…
Borç bir milyar yedi yüz TL…
Kullanılan trafo merkezleri 1974’ten
kalma…
Ve artan kapasiteye cevap veremiyor
artık…
Nüfus ve yerleşim alanları hızla büyümüş
48 yılda…
Yıl 2022 olmuş…
Başımız her sıkıştığında güneyden aldığımız elektrik de derman olmuyor artık…
Dibe vurduk…
Göz göre göre…
Bile isteye yapıldı herşey…
***
Birileri borç batağına sokmuş Elektrik
kurumunu…
Yoksa onların zamanında hep kârdaymış…
Öyle diyor Sunat Atun…
Ama ille de Türkiye’ye muhtaç olacaklar…
Yine birşeyler döndürüyorlar ya yakında
çıkar kokusu…
Türkiye’den gelecek santraller tahsis
olacakmış…
Ama endişe etmeyin diyorlar…
Bu bir özelleştirme değil, muhafaza
etme politikasıymış…
Anlayanlar anlamayanlara anlatsın artık…
Ama ahalinin canı o kadar yandı ki bu
elektrik kesintilerinden…
Yarın “özelleştirin de kurtulalım” demeye
başlayanlar çıkarsa hiç şaşırmam…
Başımızdakilerin de beklediği bu sanırım…
Hacı Atun Elektrik Kurumu’nu ayağa
kaldıracak mı bilmem ama…
Dâhiyane bir iş yaptı…
Ne yaptı bilin bakalım…
Bira fiyatı sütten ucuzdu…
Ve hemen imdadımıza yetişti hacı bakanımız…
Artık bebekler mutlu mutlu içecekler
sütlerini…
Beslenip, gürbüzleşecekler…
Annelerin gönlü rahat…
Babalar ise havalara uçacak sevinçten…
Neden mi?
Çünkü artık süt biradan ucuz…
İçki fiyatlarını yükseltince süt de ucuzlamış oldu dolayısıyla…
Ne zekâ ama!
Bir de, zam yaptık demiyorlar artık
“güncelleme” diyorlar…
Böylesi daha bilimsel mi oluyor acaba?
***
Koyun can derdinde kasap et derdinde,
derdi neneciğim…
Dün Volkan gazetesine bakınca onun
bu sözü geldi aklıma…
“Başsavcı ve Polis Genel Müdürü göreve” diye manşet atmış gazete…
Sekiz yurtsever, aydın arkadaşımızı hedef
gösterip yargılamış bile:
“Bu tetikçilerin devletimiz KKTC,
anavatan Türkiye ve makamları ile ilgili
her yazdıkları ve söyledikleri suç…”
Yargıç mı savcı mı Volkan gazetesi?
Uyarmış, yine uyarıyormuş…
Bu hainler hakkında soruşturma açılıp
adalete teslim edilmeliymişler…
Soruşturma açılmazsa ne yapacaksınız?
Ellili yıllarda“kafasına kurşun sıkılacak”
derlerdi…
Tehdit edilip hedef gösterilirdi yurtseverler…
Öldürüldükten sonra da “hak ettikleri
cezayı buldular” diye manşetler atılırdı…
Her şey değişse de bu karanlık zihniyet
hiç değişmeyecek sanırım…
Halk açlık ve yoksullukla cebelleşirken
bile onlar hain avına çıkmış yine…
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Gördük işte sizin işiniz iktidarı da
Belediyeleri, kapatmayı iktidar mı sandınız?
Öyleyse düşürün vekil bakan sayılarını da
Dişimiz bunu keser derseniz çok yanıldınız

KALAY-KALAYCI

ÖLÜ GÖZÜNDEN
YAŞ BEKLEMEK

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Dışişleri Bakanı
Tahsin Ertuğruloğlu adadaki son durumu ve ikili ilişkileri konuşmuşlar. Taha,
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde olacağını
söylemiş, Ertuğruloğlu da "İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan beklentimiz, büyük
haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türklerinin yanında olmalarıdır” demiş. Sevsinler
sizin dayanışmanızı da işbirliğinizi de… İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan bir şey
beklemek ölü gözünden yaş beklemektir…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BURASI BİR
TIMARHANE...

İşler hiç iyiye gitmiyor...
Bunda savaşın etkisi çok diyenler yanılıyorlar...
Savaşın da etkisi var ama göründüğü gibi
değil...
Savaşın etkisi çok, diyenler bana göre
buldukları ve ellerine geçen, kendi tecrübesizliklerini örtmeye çalışanlardır...
Kıbrıslıtürkler Türk Lirası'nın işgalin
zaruri neticesinden dolayı tedavüle sürülmesi
sonrası giderek bu hala geldiler...
"Giden Türk gelen Türk" sloganı da buna
katkı yaptı...
Bizim bu ada yarısında elimizde bulunan
nimetleri adaletli bir şekilde kullanmış olsaydık dünyanın en refah içinde bir ada
yarısında yaşayabilirdik...
Dahası emperyalizmin yani Amerika ve
İngiltere'nin adayı bölme girişimleri olmasaydı bu ada Akdeniz'in İsviçre'si olurdu...
Böldükten ve Kıbrıslırumları güneye kovaladıktan sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde kalan
zenginlik için o günlerde şöyle deniyordu:
"Öyle bir ganimet kaldı ki dört nesil torunlar bile doğarken milyoner (şimdiki hesaba göre milyarder) doğar"...
Oysa işin gerçeğine baktığımızda değil
dört nesil torunların milyarder doğması,
bugün ana rahmindeki bebekler bile borçlu
doğmaktadır...
Son yirmi yıllık Tayyip Erdoğan ve AKP
iktidarı Türkiye'de ne varsa burada da oldurmak için canla başla işe sarıldılar...
Tehditler, aşağılamalar ve dernek başkanlarından seçimlere kadar yaptıkları müdahalelerle burada istediklerini elde ettiler!
Paketler hazırlayıp gönderdiler ki bizleri
bu topraklardan paketlesinler diye...
Onlar burada emperyalizmin bekçiliğini
yaparken bu kuzey kesiminde de işlerini
istedikleri gibi çevirdiler...
Onlara bu oyunu oynama şansı verildi
çünkü...
Bekçilik karşılığı burayı alan talan etmek...
Belediyeleri genişlettirdi önce kendilerine...
Ardından da birleştirmeye zorladı...
Maaşları Türkiye'deki maaşlar seviyesine
hatta daha altına çekti...
Orada inim inim inleyen Türkiye halklarına reva gördüğünün beş beterini bize de
uygulamaya koydu...
Öyle rezil rüsvay bir düzen yaratıldı ki
tam bir dram...
Başbakan seçtirdiği adamın kurduğu kabineyi reddetti istediği kişinin atanmasını
sağladı...
Şimdi de bir elektrik rezaletidir gidiyor...
Yok hatlardı, yok jeneratörlerdi diyerek
bizleri karanlıklara gömmeye devam ediyorlar...
Yapılması gereken tek şey kurtulmaktır...
Kimden mi?
Yalakaların, işbirlikçilerin "anavatan" dedikelri Türkiye'den kurtulmaktır tek çaremiz...
Bizi öldürürler, yaşatmazlar mı diyorsunuz?
Yaşıyor muyuz be efendiler?
Burası tam bir tımarhane oldu...

ÖNCE VEKİL VE BAKAN
SAYISINI DÜŞÜRÜN

Sağlık Bakanlığı’na tavuk
Avrupa Özel/ Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir işe yaramadığını ve bakanlığı çiftlik
olarak kullandığını düşünen bir grup vatandaş dün bakanlığın avlusuna
tavuk bıraktı. Konuyla ilgili olarak Serdinç Maypa sosyal medyada
aşağıdaki açıklamada bulundu:
“Sağlık Bakanı adı altında hiç bir başarı göstermeyen Hastalara ilaç
sağlayamayan, Kalkanlı yaşam evinde yaşlı insanlara yapılan zulme seyirci
kalıp soruşturma bile açmayan Ali Pilli’nin Çiftlik gibi yönettiği Bakanlığına
idare edebileceği Ali babanın çiftliğine uygun Tavuklar bıraktık!”

Kalavaç'ta kadınlar için fidan dikildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısla Kalavaç köyündeki kadınlar adına bugün
Kalavaç köyü tepesinde bulunan ay yıldız çevresinde ağaçlandırma etkinliği
gerçekleştirildi. Tepe kısmının güney doğu ve batı kısmına toplamda 260 adet
(225kızıl çam-35 akasya) orman fidanı dikildi. Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy,
gerçekleşen etkinlik için katkı koyan Değirmenlik Belediyesi çalışanları,
Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşine, katılım gösteren tüm köylülere
teşekkür etti. Karasoy her yıl 8 Martta bu ağaçlandırma etkinliği yapmayı ve
güzel bir çevre oluşturmayı planladıkları belirtti.

Birçok konuda olduğu gibi, belediyelerin
vermekte oldukları hizmetlerin ekonomik
karşılığını da sağlamaktan aciz olanlar, bazı
belediyeleri kapatıp çareyi sayıyı düşürmekte
arıyor!
Doğru bir yaklaşım mı bu?
Kesinlikle hayır!
"Ülkenin" elektrik sorununa ve ikide birde
karanlıklara gömülmesine çare olacak mı?
Hayır!
Dayatmalatla kullanmak zorunda bırakıldığımız TL'nin her gerçen gün eriyip yerlerde
sürünmesiyle sürekli körüklenen ve dayanılmaz boyutlara ulaşan pahalılığa çare
olacak mı?
Hayır!
Elektriği ve akaryakıtı ucuzlatacak mı
belediye sayısını düşürmek?
Hayır!
Türkiye'nin KKTC'ye uyguladığı ilaç ambargosunu kıracak mı?
Hayır!
Dövizin yükselişini durduracak mı?
Hayır!
Tüpgaz 150 TL'nin, hıyar 50 TL'nin, domates 40 TL'nin, yemekli yağ 30 TL'nin
altına düşecek mi?
Hayır!
***
Bütün ceberrutluğuna rağmen Tatar'ın
"çağdaş" dediği bu hilkkat garibesinde her
şeyin sayısı normal seviyededir de bir belediyelerin sayısı mı fazla geldi?!
İstanbul'un neredeyse bir semti kadar yüzölçümü olan ve nüfusunu 300 bin civarında
açıkladığınız KKTC'de 50 milletvekili fazla
değil mi?
Bu sayıyı da düşürmek neden aklınıza
gelmiyor?!
Asgari ücretliyi 6 bin TL'de süründürürken
bu 50 vekilden her birine verdiğiniz 44 bin
TL aylık maaş fazla değil mi?!
5 bakan rahatlıkla yürütebilecekken 10
bakan fazla değil mi?
Belediyeleri kapatıp sayıyı düşürme hesapları yaparken, vekil ve bakan sayılarını
da düşürmek hiç aklınıza gelmiyor mu?
***
300 bin civarında açıkladığınız ama aslında
1 milyona dayanan KKTC nüfusu fazla değil
mi?!
Madem ki sıkıntı ekonomiktir ve madem
ki bütün ekonomi uzmanlarının da belirttiği
gibi, KKTC ekonomisi bu nüfusu beslemeye
yetmiyor, o zaman bu nüfusun sayısını da
düşürmek gerekmiyor mu belediye sayısını
düşürürken?!
Ama gerçek ortada işte.
Enerji kaynakları yetmiyor!
Ekonomi yetmiyor!
Başta sağlık ve eğitim olmak üzere hiçbir
konuda mevcut alt yapılarımız yetmiyor!
Yoksa bütün bunlar 1 milyonluk nüfusa
yetecek kadar bol bol vardır da nüfus fazlalığı
bu yüzden mi bir sorun yaratmıyor?!
Da bir tek belediyeler mi fazla geldi?!
***
Reforma önce yüce devletinizden başlayın!..
Milletvekili, bakan, müsteşar, müdür, danışman sayılarını düşürün!
Belediyelere gelene kadar, düşüreceğiniz
çok sayılar var!
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Onuncu köy
TANRI BİZE
YALVARACAK

TATAR VE MÜSTEŞAR

Arda Gündüz
Denk gele gele KakaTeCe’ye denk geldik.
Bir Nazi kampı duvarından alıntı yapacağım;
‘Eğer bir Tanrı varsa, onu affetmem için
yalvarmak zorunda kalacak.’

KKTC SOYGUNU

Nilgün Ecvet Orhon
Mandıra marketlerinden alırsanız, dünyanın
en pahalı kahvaltısı olur…
Nescafenin şişesi 140 tl… Az yağlı sütün
kutusu 21 tl…
Yanında bir da sigaracık içeyim dersanız,
lazım banka soyasınız…
Nescafe gibi, sütü da güneyden alıyoruz
artık…
Nescafe gold 4.75 euro, az yağlı süt 0.75
euro…
*
Sayfamdaki vekil arkadaşlar…
Dizel yakıtın ucuz olduğu zamanlardan
kalma bir uygulama ile, biz dizel araç sahipleri,
seyrüsefer harcını çok yüksek ödüyoruz…
Gelinen zamanda dizel yakıt fiyatları benzini
çoktan geçti ama biz hala seyrüseferi yüksek
ödüyoruz… Ben 5 bin tl’den fazla ödedim…
Bu konuyu düzeltecek misiniz? Yoksa umurunuzda değil mi?

MEMLEKETİ TERK
EDELİM DİYE YAPARLAR

Kamil İbrahim İpçiler
Bakanlar Kurulu'ndan basına sızan diyalog:
-Elektrik yok, benzin yok, para yok. Her
gün dalga geçerik genneriynan, Napar bu
insanlar, nasıl dayanır da halen daha gaçmazlar
memleketten???
-Biz da anlamadık Faiz bey...
-İçgi içeller efendim. Hem ısınıllar elektriksiz, hem rahatlarlar. O şekilde ancak çekebiliyollar bizi...
-Yaşşa be tahsin. anlan bu gonyak işinden.
E ona da goylum o zaman. İçemezlersa
iyice çıldırıllar.
-Tamamdır, alkole da zam. Erdoğan'ı da
taglaylım mı gararı paylaşırken?
-Taglayın tabii. Hoşuna gidecek şeylerde
taglayalım. Bizim garagöz iyi akıl ettiydi o
işi...

BİR, PİRE, ASALAK

Ilker Özkunt
Pakistan’da, İslamabad temsilciliği "iş yoğunluğu" nedeniyle bir sürü yeni personel
alıyormuş.
Sonra da kendi kaynaklarımız bize yetmiyor
diyorlar.
Ne işe yaradığı meçhul temsilciliklere
dünya para akıtılıyor. Siz adam olmazsınız.
Bırakın devlet olmayı adam bile olamazsınız.
Siz bitsiniz, piresiniz. Asalaksınız bu toplumun sırtında. Sülüksünüz, milletin kanını
emen.

ŞEHİR PLANCILIK

Merter Refikoglu
Gördüğüm kadarı ile belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili herkes kendi bakış açısından
konuşuyor. Sendikalar çalışanlarını koruyor,
muhalefet kendi bakış açısından, belediyeler
“kapattırmayız abi” milliyetçiliği ile, hükümet
Ankara ne derse bir çizgi dışına çıkamayız
napalım… Bu işi bilen insanları bir araya
getirseniz, dünya örneklerine bakılsa, kitaplarda yazanlara bakılsa, ülkenin durumuna
bakılsa ve ona göre bir çalışma yapılsa?
Mesela Şehir Planlama diye bir meslek var
dünyada. Bu meslek dalını da dünyadan
alıp ülkemize getirsek, çalışmalarını sağlasak
diğer uzmanlarla beraber? Mesela yani…

Tahir Gökçebel

Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar: Efendim yetişin durum kötü!
Ersin Tatar: Hayırdır?! Sarayda elektrik
mi kesildi!
Müsteşar: Daha kötü efendim…
Ersin Tatar: Makam arabasında benzin
bitti gene? Ve de bana benzinciler da kapattı!
Müsteşar: Çok daha kötü efendim…
Ersin Tatar: Söyle be mübarek adam!
Müsteşar: Efendim bize “Yılın Devlet
Adamı” ödülünü veren dernek var ya…
Ersin Tatar: E?
Müsteşar: Bizden çıkıp Tahsin Beye
gitmişler ona da “Potansiyeli En Yüksek
Geleceğin Devlet Adamı” ödülünü
vermişler…
Ersin Tatar: Görün… Bir ödül almayım
ben zaten… Hemen Tahsin’e da verecekler…
Müsteşar: İstersanız ödülcüler bir daha
gelirse saraydan kovalım efendim?
Ersin Tatar: En son ben zaten sizi
govacayım bunniçinden…
Müsteşar: Piskotları bırakayım efendim?
Ersin Tatar: Eksik olsun… Zehir ettiniz…

TATAR VE 19 KORUMASI
Serdinç Maypa
Bir insan korumalarını niye artırır?
Herbiri mesailer ile birlikte 20 bin TL
alan 12 korumasına. 7 yeni koruma ekleyen
Ersin efendi bugün kadar hiçbir Cumhurbaşkanın yapmadığı şekilde daha önceler
6-7 olan koruma sayısını 19’A çıkartıp
böylesi bir dönemde adı “devlet” olan bu
git gide dibe vuran yapıya fazladan 150
bin TL civarı ek bir külfet çıkarttı, tebrik
etmek lazım…

Şimdi bende vergilerimizi habire hiç
eden bu arkadaşa bir vatandaş soruyorum:
1)Kim veya kimler tarafından tehdit ediliyorsunuz ki bu koruma sayısını artırmak
ihtiyacı hissettiniz?
2) Bu korumaların tamamının UBP’li
olduğu doğru mudur?
3) Kızınızın da artık korumalar ile dolaştığı doğru mudur?
4) Her fırsatta Rahmetli kurucu Cum-

hurbaşkanı Rauf Denktaş’ı örnek aldığınızı
söylerken bu konuda bisikleti ve korumasız
kendi arabasını süren Rauf Denktaş’ı böyle
mi örnek alıyorsunuz?
Cevabı kesinlikle yoktur biliyorum da
işin Kıbrıs Türk toplumu nezdinde en kötü
tarafı tamamen kontrolü kaybetmiş her
gün Kıbrıs Türk toplumunu utandıran seçtirilmiş bir kişi ile karşı karşıya kalıp çaresizlik içinde sadece seyrediyor olmamızdır!

UKRAYNA VE UNUTULMAZ "AH BİR ZENGİN OLSAM"
Nuh Çetin
Damdaki Kemancı filmini bizim kuşak
hiç unutmamıştır.
Topol'un söylediği "If I were a rich man"
(Ah bir zengin olsam) şarkısı uzun yıllar
dillerden düşmedi.
*
Film, bugünkü Ukrayna topraklarını da
içine alan bölgede, Anatevka isimli kurgusal
bir köyde yaşayan bir Yahudi aile etrafında
geçiyordu.
20. Yüzyıl başlarındaki bir dekor içinde

geçen Yahudilerin yaşamı, inanılmaz bir samimiyetle izleyiciye aktarılıyordu.
Film, dünyada ve bizde büyük sükse kazandı. Kişisel olarak, yıllarca sosyoloji
üzerine kitaplar okudum.
Değişik toplumların yaşam biçimlerine
sempati duymayı belki de en çok bu eserle
öğrendim.
*
Eserin çok popüler olan bu şarkısının yanı
sıra, beni çok duygulandıran bir parçası daha
var:

RUS-NATO SAVAŞI
Sungur Savran
Artistik patinajda Bolşoy'un ülkesi Rusya, dünya şampiyonasından ihraç! Amerikasız basket, Brezilyasız futbol kupası
düşünülebilir mi? ABD neden 1991
Irak'tan bugüne hiçbir kupadan ihraç edilmedi? Bu sorunun tek cevabı: Bütün o
barbarca savaşlar haklıydı demek! Utanın!
Televizyon güllerinden bir profesör,
"SSCB dağıldığında bu Ruslar sakızı ilk
defa gördüler" diyor. Amerikan malı çiklet
demek istiyor tabii. Bir de, olur ya biz
solcular da bilmiyoruzdur diye zahir, "sakız" derken böyle ellerini birbirinden
sakız çekştirirmiş gibi uzaklaştırıyor.
Behey profesör, Ruslar ve öteki eski
Sovyet halkları, o sizin söz ettiğiniz dönemde işsizlik nedir onu da ilk kez gör-

düler, mafyayı da, fuhşu da, kumarı da,
sömürüyü de. Biraz da onlardan söz etsen
ya! Sakızmış!
Avrupa Konseyi, Rusya'yı 15 Mart'ta
oybirliğiyle ihraç etti. Hükümet de, Avrupa
Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde görev
yapan, HDP dâhil bütün partilerden milletvekilleri de ihraç yolunda oy kullandı!
Konsey önemli değil, emperyalist ülkelerin
hâkim olduğu bir kuruluş nihayetinde,
ama ihraca verilen destek önemli! Türkiye'de parlamenter grubu bulunan bütün
partiler (ve sosyalist solda bu partilerden
kurtuluş bekleyen bütün güçler) NATO'nun
ve emperyalizmin sorumluluğunu görmezlikten gelerek emperyalist güçlerle
ortak bir tutuma girdiler. Olayın vahametini
göremeyen kendisi de vahim durumdadır.

YA KIBRIS CUMHURİYETİ YA MOKOKO
Mustafa Billur
Durumcuklar?
Oluyor muyuz siga siga?
Yoksa daha?
Daha var...

Ya tek meşru zemininiz olan Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne sarılacaksınız...
Ya da ölene kadar MOKOKO!
Müstahaktır!
Beter Olalım!

"Sun rise, Sun set" (Gün doğar, gün batar)
Bu sahnede gelin ve damat yavaş adımlarla
Haham'ın önüne doğru ilerlerken, annesinin
ağzından şu hüzünlü veda şarkısı dökülür:
"Bu küçük kız mı benim taşıdığım ?
Bu küçük kız mı benim oynadığım ?
Büyüdüğünü hatırlamıyorum bile
Ne zaman büyüyüverdi ?.."
*
İlgilenen arkadaşlarımın ,"Sun rise, Sun
set" i de dinlemelerini bilhassa öneririm...

KIBRIS’IN İŞGAL
BÖLGESİNDE
MÜLTECİ OLMAK

Tacan Reynar
Ukrayna’da savaştan kaçıp KKTC’ye getirtilen mültecilerin hangi yasal dayanakla
ülkeye girişine izin verildiği tartışılıyor.
Suriyeliler geldiğinde sınırdışı edip ölüme
yolladınız, onları tutukladınız, mahkemede
süründürdünüz, ama Ukrayna’dan gelenler
için “insan” oldunuz.
Öyle mi?
O mahkeme salonlarında, hücrelerde sığınmacıların çekmediği eziyet kalmadı. Yatacak yerleri, giyecek ayakkabıları bile yoktu
mahkemeye getirildiklerinde. Kan ter içinde
elleri kelepçelendi. Sınırdışı edilirken yerlerde
sürüklediniz, kadın, çocuk demeden. Şimdi
mi “devlet” oldunuz?
Eşit olun, ayrımcılık yapmayın, IRKÇI
olmayın.
Herkese imkanlarınızı zorlayarak kucak
açın. Toplumla dayanışın, derneklerle, sendikalarla. Hukuku istediğiniz zaman çiğnemek için değil, onu işlevsel kılmak için uğraşın. Mültecilerle ilgili yasayı geçirin! O
zaman insanlığınıza inanalım.
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Kıbrıslırumlara kalan mallarını
beyan etme olanağı geliyor
Kuzeyde malı olup beyanda bulunmayan Kıbrıslırumların, Tapu
Dairesi’ne başvurabilmeleri için imkan yaratılacağı belirtildi
Kıbrıslırumlara kuzeyde kalan
mallarını beyan etme olanağı
Kuzeyde malı olup, bunu güneydeki Tapu Dairesi’ne beyan etmemiş
olan Kıbrıslırumlar, yasa önerisi zemininde dairenin yapacağı kamuoyu
çağrısı sonrasında beyanlarını sunabilecekler
Haravgi gazetesinin haberine göre,
AKEL, DİKO, EDEK ve Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi tarafından
hazırlanan öneriyle, kuzeyde malı
bulunan Kıbrıslırumların yaklaşık
yüzde 20’sine, mallarını beyan etme
imkanı tanınacak.
Kamuoyuna
çağrı yapılacak
Gazete, Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, böyle bir

HATAY BELEDİYE
BAŞKANININ IRKÇILIĞI

imkanın daha önce de var olduğunu;
ancak bunu kimsenin bilmediğini
kaydederken, kamuoyuna çağrı yapılacağını ve kayıt altına almak
maksatlı bu beyanların yapılabileceğini söylediğini belirtti.
Haberde, DİKO tarafından ikinci

bir öneri daha yapıldığı ve bu öneriye
göre ise, Kıbrıs Türk malı üzerinde
ev sahibi olan bir kişinin, bunun
bir kısmını ya da tümünü berber
dükkanı, büfe ve benzeri işletmeye
dönüştürebilmesinin söz konusu olduğu ifade edildi.

Güneydeki Rusların mevduatları bloke edildi
Kıbrıs Cumhuriyeti‘nin Rus iş insanlarının güneydeki mal varlıklarının dondurulmasına başladığı belirtildi
“Banka hesaplarındaki
mevduatlar da bloke edildi”
Politis gazetesi “Rus Oligarkların
Kıbrıs’taki Mal Varlıkları Donduruluyor” başlığıyla verdiği haberinde,
elde ettiği güvenilir bilgilere ve hükümet kaynaklarına dayanarak, bazı
Rus iş insanlarının Kıbrıs’taki banka
hesaplarındaki mevduatların bloke
edildiğini yazdı.
Moskova’daki Putin yönetimiyle
bağlantıları dolayısıyla uluslararası
yaptırımlara maruz kalan Ruslarla
alakalı taşınmaz malların tespit edilmesiyle ilgili sürecin gelişme halinde
olduğunu yazan gazete, Organize
Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’ne (OCCRP) göre, Roman Abramoviç ile Oleg Deripaska’nın Kıbrıs’ta muazzam bir zenginliğine sahip
olduklarına dikkati çekti.
“Kıbrıs Rus iş insanlarına
uygulanan uluslararası
yaptırımlarla tam uyum
içerisinde olacak”
Abramoviç’in Kıbrıs’ta bulunanve

1.25 milyar dolarlık mal varlığına
sahip olan iki şirketin (Ervington
Investments Limited ve HF Trust)
arkasında olduğundan söz edildiğini
yazan gazete, Deripaska’nın ise Rum
kesiminde bir helikopter, 2 yat, bir
villa ve lüks ofise sahip olduğunu
belirtti.
Gazeteye konuşan Rum hükümeti
kaynaklarının, Kıbrıs’ın Rus iş insanlarına uygulanan uluslararası yaptırımlarla tam uyum içerisinde olacağının kesin olarak addedilmesi
gerektiğini söylediklerini yazan ga-

zete, bankacılık sektöründen üst düzey bir yetkilinin ise Kıbrıs’taki
bankacılık sistemi tarafından hesapları bloke edilen 8 Rus iş insanı olduğundan söz ettiğini iletti.
Gazeteye göre söz konusu yetkili,
büyük miktarlarda paraların dondurulmadığını çünkü geçmiş yıllarda
birçok Rus iş insanının kademeli
olarak büyük miktarda parayı Kıbrıs
dışına çıkardıklarını ifade etti.
Gazete, Rus iş insanı Oleg Deripaska’nın 2017 yılında Kıbrıs vatandaşlığı aldığını da anımsattı.

GÜNEYDE 4 CAN KAYBI, 4 BİN 704 YENİ VAKA! KUZEYDE 750 VAKA
Son 24 saatte yapılan test sayısı
12.581 olup, 750 pozitif vakaya
rastlanmış, 363 kişi taburcu
edilmiştir.
317 kişi Lefkoşa, 82 kişi Girne,
217 kişi Gazimağusa, 58 kişi Güzelyurt, 57 kişi İskele, 19 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
23 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.581
Bugün Saptanan Pozitif Vaka
Sayısı: 750
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 750
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 363
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.246.293
Toplam Vaka Sayısı: 79.029
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 73.404
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
5417

GÜNLÜK

Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’nin toprağı olarak gördüğünü söyleyen
ve Türkiye’nin kışkırttığı Suriye savaşından kaçıp Türkiye’ye
sığınan mültecilere nefret kusan Hatay Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Lütfü Savaş, geçtiğimiz günlerde Hatay’ın demografik
yapısının değiştiğinden şikayet ederek Suriyelileri hedef gösterdi… Hatay’da Suriyeli nüfus patlaması yaşandığından şikayet
ederek ‘‘Böyle giderse biz azınlığa düşeceğiz. 12 yıl sonra Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Suriyeli olacak’’ dedi… TC İçişleri
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Savaş'ın Suriyelilerin doğum
oranlarıyla ilgili sözleri nedeniyle Hatay Valiliğince suç duyurusunda
bulunulacağını duyurdu… Suriyelilerin toprak ve ev alması ile
ticaret yapmasına da karşı çıkan Savaş, “Hatay'da ihracat, ithalat,
altın ticareti Suriyelilerin elinde. Çok zenginleştiler. Kazandıkları
parayla tarla, arsa, ev alıyorlar” dedi… Suriyeli mülteciler para
verip alıyor… TC işgalinden sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde Rum
evlerine çöktü Türkiye’den taşınan yerleşimci nüfus… Suriyeli
ticaret yapıyor, Türkiyeli illegal yerleşikler Rum ganimetlerini satıyor… Hatay Belediye Başkanı Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye’nin
toprağı sayıyor, ama Hatay’daki Suriyelilerden şikayetçi! Lütfü
Savaş’ın soruşturmaya neden olan sözleri şöyle: “Hatay’ın nüfusu
1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli
var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2
kişiden biri Suriyeli… Yeni doğan her 4 çocuktan 3’ü Suriyeli…
Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye
başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez. Böyle
giderse şu anda belli ilçelerimizde belediye başkanlığına aday
olsalar rahatça kazanırlar”…
KÜRDİSTAN
TBMM’de kadına ve sağlık
çalışanlarına yönelik
şiddetin önlenmesi ile
ilgili kanun teklifinin
görüşmeleri sırasında
milletvekilleri arasında
Kürdistan tartışması çıktı.
Hâlâ daha Kürdistan’a
Kürdistan deyip dememeyi
tartışırsınız. Sizden ne köy
olur ne de kasaba…
*
STRATEJİK SEFALET
Türkiye’den Gelecek
Partisi, KKTC’ye bir
ziyaret
gerçekleştirecekmiş.
Genel Başkan Ahmet
Davutoğlu’nun gelip
gelmeyeceği belli değil.
“Stratejik Derinlik”
kitabının yazarı olan
Davutoğlu
Türkiye’yi stratejik
sefalete sürüklemişti, bir
de buraya el atarsa işimiz
borudur…
*
ÖĞRENCİLER
Cezaevinde 113 yabancı
uyruklu öğrenci varmış.
Öğrenci diye gelip
karanlık yollara mı
düşüyorlar, yoksa karanlık
yollardadırlar da
öğrenciliği kılıf olarak mı
kullanıyorlar? Hangisi
acaba?
*
BEYAZ KURT
Minareliköy'de
gerçekleştirilen “Beyaz
Kurt” operasyonu
kapsamında piyasa değeri
3 milyon TL olan 1 kilo
ağırlığında kokain ele
geçirilmiş. Neden
operasyonun adı “AK”
Kurt değil de “Beyaz
Kurt”?

“Tırnak”...
"Ne var ki; bu siyaset anlayışı
sayesinde Kıbrıs’ın kuzeyi,
güneyinden çok daha hızlı bir
şekilde fakirleşiyor… Sosyal
medyada paylaşılan meyhane
veya club fotoğraflarına bakarak
kendi kendimizi aldatmayalım…
Ortaya çıkan pahalılık nedeniyle
yüzlerce aile artık karnını
doyurmakta zorlanır hale geldi…
Ama hepsinden önemlisi Elektrik
Kurumu’nun iflas noktasına
gelmesi yüzünden yaşanan
kesintiler sayesinde ‘zaten sınırlı
olan’ yerli üretim daha da
azalacak, birçok işletme ‘rekabet
imkanlarını yitirecek’ ve kepenk
indirenlerin sayısı çok artacak…
Sırtını devlete dayayıp, sosyal
medya paylaşımlarıyla siyasileri
tehdit edenler de bir süre sonra
bu çöküşün parçası olacak…
Göreceksiniz; belediyeler
reformu dedikleri yasal
değişimler, yanlışları düzeltmek
yerine daha da artıracak bir
ortam yaratacak…"
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Mevcut Belediye başkanlarına
“rüşvet” sayılabilecek
danışmanlık/müşavirlik hakkı
tanınırken, belediye
çalışanlarının işsiz kalmasına
neden olacak hükümler içeren
bir anlayışla, Einstein’ın dediği
gibi problemi de çözmezsiniz,
reform da yapamazsınız."
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 34
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5377
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta
Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 651
Güney
Koronavirüsten 4 kişinin hayatını

kaybettiği Güney Kıbrıs’ta son 24
saatte yapılan 83 bin 366 testten 4
bin 704'ünün sonucu pozitif çıktı.
Rum Sağlık Bakanlığı, toplam can
kaybının 922'ye, toplam vaka
sayısının 392 bin 19'a yükseldiğini
açıkladı.
Açıklamaya göre, tedavi altındaki
hasta sayısı 153, durumu ciddi
olanların sayısı 23, entübe hasta
sayısı 7.

Sunat Atun
Birkaç kez Türkiye’ye gitti
Hacı Atun… Türkiye iç
pazarında TL cinsinden
fiyatlandırılarak satılan
ürünlerin KKTC’ye döviz
cinsinden
fiyatlandırılarak ihraç
edildiğini söyledi TC
Ticaret Bakanı’na… TL
satış talep etti... “KKTC bir
TL bölgesi ve Türkiye’den gelen
her ürün orada olduğu gibi KKTC’den de TL
olarak alınıp satılabilmeli” dedi… Ankara bu
soygundan tabii ki memnundur. Sömürgedir burası…
Bu konuda başarısız olan Atun, “Bira bizde 10 liraydı,
Türkiye’de 22,5” diyerek TC ile bira fiyatlarını eşitledi!
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24 Mart 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
15 Mart Suriye İç Savaşı’nın başlangıcıdır. 15 Mart 2011’de Deraa kentinde
başlayan ayaklanmanın üzerinden 11
sene geçti…
Tesadüf bu ki, 15 Mart’ta Türkiye’nin
taşıdığı ateşle yanan komşu Suriye’den
kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilere karşı Sözcü gazetesinde CHP’li
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Lütfü Savaş’ın mülakatı
yayınlandı…
Hatırlarsınız, Mustafa
Akıncı’yı -kendince- aşağılamak için adını ‘‘Mustafadis’’ diye yazan bir gazetedir Sözcü!
Hatırlarsınız bir yandan
AKP-MHP, diğer yandan CHP-İYİ Partinin toplumumuza topyekün saldırdığı
günleri…
Şubat 2020’de Guardian muhabirinin
sorusu üzerine Akıncı, ‘Kırım tarzı ilhaka’ karşı olduğunu söylediğinde ilhakçılar çıldırmıştı…
Mustafa Akıncı ‘‘İkinci bir Tayfur
Sökmen olmayacağım, Kıbrıs Hatay
gibi ilhak olmayacak’’ dediğinde ne demişti CHP?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Çok açık
ifade ediyorum; 1974’te biz neredeysek,
bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve
son derece vahimdir” demişti.
İYİ partinin şefi asena Meral Akşener
ise, %82’sini Rumların oluşturduğu Kıbrıs için ‘‘Herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız
olanlara inat diyeceğiz ki; Kıbrıs Türk’tür
Türk kalacak’’ demişti.
Bu ırkçı-ilhakçıların en büyük karın
ağrısı, Türkiye’nin kışkırtıcılığını yaptığı
Suriye savaşından kaçan mültecilerin
Hatay’daki nüfusu…

SURİYE VE KIBRIS’I
YAKANLARIN UTANMAZLIĞI
1974’ten sonra Kıbrıs’ta demografiyi
altüst edenler, 2011’de kendi başlattıkları
Suriye savaşından sonra Hatay’ın demografisinin bozulduğundan şikayetçi…
Şubat 2020’de Mustafa Akıncı ‘‘Kıbrıs
Hatay olmasın’’ dediğinde nefret kusanlar, bugün ‘‘Hatay elden gidiyor’’
diye bağırıyor!
Kasım 2020’de ise, işgalcilikte ve ilhakçılıkta AKP ile yarışan CHP’nin
reisi Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’a
CHP’nin KKTC Temsilciliğinin güçlendirilmesi için ve TC-KKTC ilişkilerinde yetki verdi!
Kıbrıs’ta AKP ve MHP teşkilatlarından
çektiklerimiz yetmedi; Bay Kemal,
Hatay Belediye Başkanı’nı kendi ‘‘Kıbrıs
Valisi’’ olarak atadı…
‘‘Hatay elden gidiyor’’ diyerek mülteci
düşmanlığı üreten Lütfü Savaş, Kasım
2020’de şöyle dedi:
-‘‘Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daima vatanımızın bir parçası
olarak görüyoruz’’…
KKTC’de çok sayıda Hatay nüfusuna
kayıtlı vatandaşın yaşadığını ve Kuzey
Kıbrıs ile Hatay arasında özel bir bağ
olduğunu, Hataylı işadamlarının da ciddi
düzeyde yatırımları bulunduğunu söyledi.
Evet, o Hataylı hemşeri dernekleri 22
Ocak linçi sırasında az kalsın gazete
binamızı ateşe veriyordu!
Kıbrıslılar AKP iktidardan gider, yerine
CHP gelirse huzura ereceklerini zannederler. İdrak edemediler sömürgeciliğin
bir devlet politikası olduğunu!
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen toprağını kendisine ait gören Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Suriyeli
mültecilerin varlığının Hatay’ın demo-

grafik yapısını bozduğundan şikayetçi:
-“Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin.
Resmi verilere göre 500 bin civarında
Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800
binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden
biri Suriyeli. (…)Demografik yapı bizim
aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez… Reyhanlı'da
Suriyeli aday olsaydı seçimi açık farkla
kazanırdı. Birçok ilçede denge değişiyor.
Türk vatandaşları 12 yıl geçmeden
KKTC’de vatandaş olamıyor. Suriyeli
niye hemen vatandaş oluyor… Hatay
giderse her yer gider. Hatay elden gitmesin diye mücadele veriyoruz…”
Türkiye’nin savaş suçu olarak Kıbrıs’a
taşıdığı nüfusu hak sayan, Türkiye’nin
ateş taşıdığı Suriye savaşından kaçan
mültecileri düşman olarak gören; Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin TC tarafından işgal
edilmiş topraklarını kendine ait gören,
Suriyeli nüfus arttığı için Hatay’ın geri
Suriye’ye kaptırılacağından korkan bir
CHP!
Hatay’ı kaybetmekten korkarken de,
Türkiyelilerin 12 yılda KKTC vatandaşı
olduğunu söyleyerek şikayet ediyor.
Kaldı ki 5 yılda vatandaş oluyorlar. Hatay’da belediye başkanı seçemiyor Suriyeliler; ancak Kıbrıs’ta 1974’ten beridir
Türkiye’den taşınan nüfus seçiyor başımızdaki gardiyanları!
Kıbrıs’ta Rumları evlerinden zorla
atıp yerlerine Türkiye’den nüfus taşıdılar.
Suriye’yi sömürgeci hayalleri için yakıp
insanları evsiz bıraktılar. Kıbrıs’ı kendilerinin sayarlar, Suriyelilere nefret kusarlar.
Bu ikiyüzlülüğü tanımlayacak kelime
bulamıyorum…

PİRİLLİS: PROTARA’DA
UKRAYNALI MÜLTECİ
İSTEMİYORUZ,
UKRAYNALILAR TÜM
KIBRIS’A DAĞITILSIN

Kıbrıs‘ın güneyinde yer alan Purnara
Mülteci Kampı’ndaki kötü koşullar
nedeniyle, buradan alınıp Mağusa
bölgesindeki bir turistik tesise
yerleştirilmek istenen refakatçisiz çocuk
mülteciler, tesis sahibinin karar
değiştirmesiyle ortada kaldı ve Baf’a
götürüldü
Pirillis: Protara’da Ukraynalı mülteci dahi
istemiyoruz
Politis gazetesi, bu gelişme üzerine
Baf’taki bir turistik tesisle anlaşma
yapılarak çocukların oraya
götürüldüğünü ve tüm prosedürlerin sil
baştan gerçekleşeceğini yazdı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi de,
Paralimni Belediye Başkanı Theodoros
Pirillis’in, bölgede Ukraynalı mülteci dahi
istemediklerini açıkladığını yazdı.
Haberde Pirillis’in, bölgeye Ukraynalı
mülteci getirilmesinin turizme darbe
vuracağını söylediği ve Ukraynalı
mültecilerin “tüm Kıbrıs’a dağıtılması”
önerisinde bulunduğu kaydedildi.

DENYA VE MAMMARİ
NURİS’İN DİKENLİ TEL
UYGULAMASINI KABUL
ETMİYOR

Denya ve Mammari köyleri, Rum İçişleri
Bakanı Nikos Nuris’in emri ile ara
bölgenin Güney Kıbrıs sınırına
döşetmeye başlanan dikenli teller
nedeniyle Peristerona, Akça ve
Astromerit köylerinin ara bölge ile Güney
Kıbrıs arasında mahsur kaldığını
vurgulayarak dikenli tellerin kendi
köylerine kadar yayılmasına karşı çıkıyor.
Haravgi’nin “Türkün Başaramadığını
Dışişleri Bakanlığı Dayatıyor” başlıklı
haberine göre Denya muhtarı Hristakis
Panayotu ve Mammari muhtarı Nikos
Kocapasis, Nuris’in planının, dikenli tel
uygulamasının kendi köylerine de
yayılmasını öngördüğünü hatırlattı.
Dikenli tel çekilen Peristerona, Akça ve
Astromerit’te sakin 3 bin kişinin Güney
Kıbrıs ile bağlantısının kesildiğine, bu
kişilerin KKTC ile Güney Kıbrıs’ın dikenli
telleri arasında hapsolduğuna dikkat
çeken muhtarlar dikenli tel
uygulamasının yasadışı mülteci
sorununu da çözmediğine işaret etti.
Muhtarlar hoşnutsuzluklarını
“Köylerimizin tamamen ayrılmasının ve
ailelerin ülkenin geriye kalan bölgelerine
serbest ve doğrudan erişimden mahrum
bırakılmasını kabul etmeyeceğiz. Yarım
asırdan beridir Türkün yapamadığını
İçişleri Bakanlığı bir gecede dayatmaya
çalışıyor” sözleriyle dile getirdi. (ŞA/ŞEB)

STEWART DÜNYA
BANKASI HEYETİYLE
YUVARLAK MASA
TOPLANTISI YAPTI

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel
Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi
Colin Stewart’ın dün Dünya Bankası
heyetiyle, Kıbrıs’taki ekonomik fırsatlar
konulu bir yuvarlak masa toplantısı
yaptığı bildirildi.
Haravgi’nin haberine göre yuvarlak masa
toplantısı, BM Barış Gücü’ne ait sosyal
medya hesabından yapılan paylaşımla
açıklandı. Paylaşımda “Ada içerisinde
ekonomik işbirliği ve karşılıklı etkileşimin
ileri götürülmesine bugün, daha önce
olmadığı kadar çok ihtiyaç var” denildi.

ÇİFTÇİYE 2 MİLYON 529
MİLYON EURO YARDIM

Yepyeni Bir Oyun, “Biz Size Hayranız”
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni
oyunu "Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini
gerçekleştiriyor.
Kendinize bir sorun bakalım, iyi yada
kötü hiç kimsenin arkasından konuşmuyor
musunuz?
Acaba düşüncelerinizi olduğu gibi söyleseniz ne olur?Bu arada telefonunuzun
tuş kilidi devrede mi bir bakın bakalım.
Vücudunuzun bir yeriyle son numarayı
yanlışlıkla aramış olmayasınız… "Biz
Size Hayranız" iste böyle başlıyor.

CaroleGreep'in yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik'in çevirdiği ve Cem Aykut'un
yönetip, dramaturjisini yaptığı oyun da
Melek Erdil, Barış Refikoğlu, Asu Demircioğlu ve Aytunç Şabanlı rol
alıyor.Oyunun yönetmen yardımcılığını
Zeliş Şenol, dekor tasarımını Özlem
Deniz Yetkili, ışık tasarımını ve uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını
Mehmet Eseri, oyun müziklerini ise
Ersen Sururi yapıyor. Oyunda görevli
sahne amiri Mehmet Demir, dekor kostüm
asistanı Asya Kazafanalı, afiş-broşür-fo-

toğraf çekimi görevini Umut Ersoy üstlenmiştir.
Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro günü
dolayısıyla sadece o gün için biletsiz
olacaktır. Daha sonra her Çarşamba ve
Cuma akşamları saat 20.00'da Lefkoşa
Belediye Tiyatrosu Salonu'nda pandemi
koşullarına uygun olarak sahnelenecek.
Seyircilerimiz en fazla 72 saatlik antijen
testle oyunu izleyebilecektir.
Biletler, biletinial.com adresinden
temin edilebilir. Detaylı bilgi için; 22
78 782

Rum Bakanlar Kurulu, çiftçilere ve bazı
örgütlere mali yardımda bulunma kararı
aldı. Haravgi ve diğer gazetelere göre bu
çerçevede 2020-2021 döneminde yaşanan
olumsuz hava koşulları ve diğer
sebeplerle zarara uğramış çiftçilere
toplamda 2 milyon 529 bin Euro mali
yardımda bulunulacak.

NEOFİTU LONDRA’DA
TEMASLARDA BULUNDU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun
pazartesi günü, İngiltere’nin başkenti
Londra’da bazı temaslarda bulunduğu
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Neofitu’nun
İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey
Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı
James Cleverly ile görüştüğünü ve
görüşmede, Rum tarafının Kıbrıs’ta iki
devletli çözüm önerisini kabul etmesinin
söz konusu olmadığını vurguladığını
yazdı.
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Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
Rusya’nın Ukrayna (Batı) ile savaşı alabildiğine enteresan ve köklü değişimlere
yol açacak gibi görünüyor.
Ukrayna’nın hudutlarıyla ve ulusal onuruyla oynayan Rusya’nın asıl amacı elbette
bu ülkeyi Batı kampından çekip almak. O
kadar önemli bir hedef ki bu; kültürel,
etnik, ulusal, dilsel ve tarihsel bağlar, akrabalık ilişkileri gibi unsurların hiçbiri Rusya’nın Ukrayna’yı açıkça parçalamasına
engel olamıyor.
Rusya’nın askeri hedeflerinden birinin
Ukrayna’nın (ve tabii Batı’nın) Karadeniz’le
olan bağını koparmak olduğu da netleşti.
Bu çerçevede Türkiye açısından Montrö
Antlaşması’nın önemi artarken doğal yatağı
olan Karadeniz de ister istemez batı açısından
hayatiyet kazanıyor. Birçok analistin Türkiye’nin Batı açısından önem kaybına uğradığı tezine katılmıyorum. Bilakis, bana
göre bu savaşın erken sonuçlarından birisi,
geleneksel ve tarihsel olarak Batılı kimliğine
sahip Türkiye’nin NATO kampına ve dolayısıyla “doğal” konumuna intikal etmesi
olacak. Yani Ukrayna’yı Batıdan çekip almaya çalışan Rusya bir taraftan -ekonomik
kırılganlığı olsa da- güçlü komşusu Türkiye’yi “yeniden” Batıya doğru itiyor. Türkiye
doğru bir dış politika stratejisiyle çok daha
önemli bir figür haline gelebilir.
2008’den beri siyasi anlamda donan Türkiye-İsrail ilişkilerinin Cumhurbaşkanlarının
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KARADENİZ'DEKİ SAVAŞIN
AKDENİZ'E YANSIMASI NE OLUR?
görüşmesiyle başlayan hızlı bir trend üzerinden muhabbete döneceğini söylemek sanırım kehanet olmaz. Bu muhabbetin, ulusal
çıkar denilen afrodizyak etkiye sahip somut
kazanımlar üzerinden kurgulanması da muhtemeldir. Yeni dönemde Rusya’nın enerji
arzından mesafeli biçimde uzaklaşacak Avrupa’nın yeni enerji koalisyonlarına ve
arzına ihtiyaç duyacağını da söyleyebiliriz.
Türkiye, İsrail ve Mısır arasında Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla ilgili bir işbirliği
sürecinin başlaması da sürpriz olmayacaktır.
Eğer bu işbirliği sonuç verirse Türkiye,
topraklarından önemli miktarda doğalgaz
ve/veya petrolün Avrupa’ya nakledilmesi
şansını yakalayabilir.
Böyle bir durumda Kıbrıs’a siyasi çözüm
yaklaşımıyla ezberden gelen ve test edilmiş
atakların yerini Adalılara sahada ve altyapıda
enerji işbirliğini dayatma atakları alabilir.
Kömür ve çelik işbirliği nasıl Avrupa Birliği’ni doğurduysa Doğu Akdeniz’deki enerji
kaynakları iki toplumda ortaklaşma ve işbirliği hatta yeni bir siyasi güç doğurabilir.
Elbette Avrupa Birliği’nin ilk dönemlerinde
-başta Almanya ve Fransa arasında olmak
üzere- yeniden güven inşası için çok büyük
çaba harcandığını ve bu ülkelerin siyasi liderlerinin karşılıklı suçlama yerine işbirliği
felsefesini sıkı sıkıya takip ettiğini de hatırlatmak gerekiyor. Bu iki ülke eğer sürekli
birbirlerini suçlamaya ve karşısındakini

düşman gibi görmeye devam etseydi Avrupa
Birliği kurulmaz, Almanya ve Fransa da
bugünkü gücüne erişemezdi. İşbirliği yapmayı nasıl başardıklarını ve bugünlere nasıl
ulaştıklarını anlamak Kıbrıs için önemli
bir yol gösterici olabilir.
Öte yandan enerji işbirliğinde adı geçen
ülkelerin tamamı Akdeniz ülkesi. Avrupa
Birliği, bir ara “Akdeniz Ülkeleri Birliği”
stratejisini hayata geçirmeyi düşünmüştü.
Ancak projenin önündeki en büyük engel,
adı geçen ülkeler arasında geçmişteki sömürgecilik ve tahakküm ilişkisiydi. Bu ilişkinin yarattığı algı, bilhassa Doğu Akdeniz’deki bazı ülkelerde çok taze olduğu
için aşılması çok zordu. Bir Akdeniz ülkesi
olan Suriye’de yaşananlar da bu “hatıraları”
yeniden gündeme getirdi.
Türkiye, İsrail ve Mısır enerji işbirliğinde
yol alırlarsa Avrupa Birliği’nin başaramadığını başarabilirler. Yukarıda söylediğim
gibi karşılıklı güven oluşturup düşmanlığa
son vermek için taraflar adım atarlarsa
Kıbrıs da kolaylıkla bu üçlüye eklemlenebilir.
Türkiye burada lider rolünü üstlenebilir, ki
çok katmanlı kültürel ve tarihsel kimliği
nedeniyle en büyük potansiyel olarak ön
plana çıkıyor. Akıllıca yürütülecek diplomasi
sayesinde Atatürk Türkiyesi’nin rasyonel
çıkar ortaklığı üzerinden, uzlaşma ve işbirliği
temelli bir “Akdeniz Birliği” projesini kurgulaması bana hayal gibi görünmüyor.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ
LİMANLARDA RUS
GEMİLERİ KONUSUNDA
KAYGILI SÜKUNET

Güney Kıbrıs’taki limanlarda Ukrayna’daki
savaş ve Rus gemileriyle ilgili endişeli, ancak
sakin bekleyişin sürdüğü bildirildi.
Politis gazetesi, AB’den Güney Kıbrıs’taki
limanlarda bulunan Rus gemilerine erişim ve
hizmeti kısıtlayan herhangi bir karar veya
tüzük çıkmadığını, bu nedenle de Rusya
aleyhindeki yaptırımlardan Güney Kıbrıs
limanlarının muaf tutulduğunu yazdı.
Gazete, bu durumun yetkilileri
sakinleştirmediğini ve Rum Denizcilik
Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in, şu an için
her şey yolunda olsa da, bir anda olayların
değişebileceğini söylediğini kaydetti.
Habere göre Dimitriadis, AB’nin denizcilik
makamlarıyla her gün toplantılar yapıldığını
ve Güney Kıbrıs olarak bu konuyla ilgili
görüş ve endişelerini ilettiklerini belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA
PANDEMİNİN BAŞINDAN
BU YANA TOPLAM
16 BİN 64 KİŞİ EN AZ
İKİ KEZ KORONAVİRÜSE
YAKALANDI

Güney Kıbrıs’ta toplam 14 bin 251 kişinin,
2022 yılının ilk üç ayında yeniden
koronavirüsle enfekte olduklarının tespit
edildiği, pandeminin başladığı tarihten 18
Mart’a kadar ise 16 bin 64 kişinin en az iki
kez hastalığa (bazıları 3 kez) yakalandığı
haber verildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere
göre, koronavirüs pandemisi sırasında
hastalığa yeniden yakalanan 16 bin 64
kişiden 10 bin 956’sının aşısız olduğu
belirtilirken, hastalığa yeniden yakalanan
kişilerin çoğunluğuna bakıldığında, iki bulaş
arasında 8 aylık bir süre olduğu, fakat
hastalığa 3 veya 4 ay arayla yeniden
yakalananlar da olduğu kaydedildi.
2022 yılında hastalığa en çok yakalanan yaş
grubunun 15-19 olduğunu belirten gazete,
2022 yılında hastalıkla yeniden enfekte
olanların yüzde 15’inin ise 12-18 Mart
tarihleri arasında hastalandığını yazdı.
12-18 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta
22 bin 160 koronavirüs vakası tespit
edildiğini belirten gazete, bunların 3 bin
306’sının hastalıkla yeniden enfekte olan
kişilerle alakalı olduğunu bildirdi.
2021 yılında yalnızca 1797 kişinin ikinci kez
koronavirüse yakalandığını ve bunların
1136’sının aşısız olduğunu da yazan gazete,
öte yandan, şu an hastanelerde tedavi
görenlerin sayısında ise istikrarlı bir artış
olduğunu belirtti.

Beyaz Kurt Operasyonu'nda 1 kilo eroin yakalandı...

Zanlılara 2 gün tutukluluk verildi
(Kamalı Haber) - Minareliköy'de gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonunda
ele geçirilen 1 kilo kokain türü uyuşturucu
madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar
Chinedu Ogugua Bosah ve Ameer Hussain
mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı
olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı 22
Mart 2022 tarihinde, saat 21.30'da Narkotik
ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy'de, Yap-El sitesinde gerçekleştirilen
ve Beyaz Kurt olarak isimlendirilen operasyonda, ZNE 620 plakalı araç konu site
içerisine girerek park ettiği esnada tespit
edilmesi üzerine konu araç kontrol edilmek
için yanına gidildiğinde konu araçta yolcu
olarak bulunan zanlı Chinedu Ogugua Bosah tasarrufunda bulunan siyah renk omuz
çantası ile koşarak kaçtığını ancak araç
sürücüsü olan Ameer Hussain'in ise tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis
memuru Sakallı olayın akabinde yapılan
araştırmalar neticesinde zanlı Bosah'ın
daha sonra ayni bölgede tespit edilerek
tutuklandığını aktardı. Polis zanlı Bosah‘ın
yapılan sorgusunda 23 Mart 2022 tarihinde,
olay mahalline götürülerek yapılan soruşturmalarda olay günü kaçtıktan sonra konu
sitenin Batı istikametinde bulunan akasya

ağaçları altına sakladığı siyah renk omuz
çantası içerisinde, yaklaşık 1 kilogram
ağırlığındaki 3 Milyon Türk Lirası değerinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna
inanılan maddeyi polise teslim etttiğini
mahkemeye aktardı.
Polis memuru Serkan Sakallı mesele ile
ilgili olarak yapılan soruşturmalarda, zanlı
Chinedu Ogugua Bosah’ın şu anda tarafımızdan aranmakta olan iki şahsın yönlendirmesi ile 1000 Euro karşılığında bahse
konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Güney Kıbrıs’tan alarak henüz tespit
edilemeyen bir yerden 1. Derecede Askeri
Yasak Bölgeyi ihlal Edip KKTC'ye ithal
ettiğini ve zanlı Ameer Hussain’in ise yine
aranmakta olan şahıslar ile Gizli İttifakta
bulunarak anlaşıp 30 Euro karşılığında
zanlı Bosah’ı Yılmazköy bölgesinden
alarak olay mahalline getirdiğinin tespit
edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili
olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu zanlıların vermiş oldukları gönüllü
ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca
aranan kişiler de olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren
Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların
soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu
kalmasına emir verdi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

NEDEN
ELEŞTİRİYORSUNUZ
Kİ?

Tanınmayan, Türkiye'nin alt yönetimi,
Türkiye'nin bir ilçesi, bir kazası gibi
olan, daha doğrusu gibi değil de ilçesi
olan Kıbrıs'ın kuzeyinde, sözde devlet,
sözde hükümet, sözde meclis olduğu
gibi bir de sözde muhalefet var.
Bu sözde muhalefetin de de en büyük
argümanı, başta Tatar,
diğer taraftan Arıklı vs.
arkaya diziliyor.
Tatar'ın zavallı hallerini, Arıklı'nın icraatlarını ya da sözlerini eleştirmekle muhalefet yaptıklarını sanıyorlar.
Hele o sözde mecliste ayağa kalkıp
cevap vermeler, söz atmalar, sanırsınız
ki bu aslan muhalefet ortalığı yakıp
geçecek!
Ama değil, sadece rol kesme, görevlerini yapmaktalar.
Ben muhalefetin yerinde olsam önce
kendi halime bakar üzülürdüm, neden
mi, başımızda Tatar gibilerinin olmasına
sebep olanların en büyük suçlusu muhalefet denilen sözde rolleri oynayanlardır.
Türkiye'nin ne bileyim hangi köşesindeki gazeteciler yılın adamı seçmişler
Tatarı ya, sözde muhalefetçiler alayla
karışık eleştiriler yapıyorlar.
Ne diyorlar ''E biz seçmedik''...
Mazaretleri bu, siz seçmediyseniz
ve bu şahıs hala daha Kıbrıslıları temsil
ediyorsa yukarıda yazdığım gibi en
büyük suç sizlerin.
İşgal ve sömürgecilik devrinde seçimle birşeyleri çözeceğini sananlar
sizler...
Atanmış diye adlandırdığınız Tatar'ın
başında olduğu devletin, muhalefetiyiz
diye halkı kandıranlar yine sizler,
Meclis, vekillik, KKTC diyerek uğrunda yaşatacağınıza yemin ettiğiniz
bir devletin olduğunu ve sizlerin de o
devletin vekilleri veyahut muhalefeti
olduğunu iddia ederek devam ettirmeniz, sizleri Tatar'ın trajikomik hallerinden ayrı bir yere koymaz, Tatar ordaysa, sizler de onun nezdinde onun
trajikomik hallerine kabul etseniz de
etmeseniz de ortaksınız!
Keçi güldü koyuna misali, Tatar'ın
hallerinden pek bir farkınız yok, seçim
isteyen, sandık isteyen, halkı sandığa
gitmesi için durmadan çağrılar yapan
sizler değil miydiniz?
Biz seçmedik diye işin içinden çıkamazsınız beyler, bu otur arap kalk arap,
kuklalık devirlerinde neler yaşanmışsa,
güya bu oyunda rolünüz yokmuş gibi
davranıp alay edercesine gelecek kadar
büyümüş eleştirileri yapmağa hiç hakkınız yok, bilesiniz!
Arıklı ya da hiçbir şey söyleyecek
haliniz yok, Tatar seçildiği zaman ''Ayrımcılık, ırkçılık yapmayınız, bir bölgeyi
dışlamayınız'' diyerek korumaya çalıştığınız kişiler Arıklı'yı seçti!
Geçmişte sözde mecliste yaşanan
kavgalarda kahraman kesilip Arıklıya
bağıran davudi sesli Şahali, toplum liderliği seçimlerinde ikinci turda Erhürman'ı destekleyeceğiz diyen Arıklı'ya, "oyun da, desteğin de sana kalsın"
diyemediğine göre hem kendisi hem
de partisi en az Arıklı kadar suçludurlar.
Tatar ve Arıklı'ya yapılacak her eleştiride pay sahibisiniz, ta ki o KKTC deyip, yaşatacağınıza yemin ettiğiniz sözde devletin bir parçası olduğunuzu
iddia ettiğiniz sürece!
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

İNLEYEN
NAĞMELER
RUHUNUZU
SARMADI MI
DAHA?
KISACA...

İSTİLA YASASI!

‘Belediyeler Reformu’ adı altında bir
yıkım paketi geldi Ankara’dan. Ortada
reform meform yok! Göç Yasası’ndan
daha büyük bir yıkım yaratacak bir
Ankara dayatması var… Solun güçlü
olduğu Lefkoşa Belediyesi
küçültülüyor, yerleşiklerin çoğunlukta
olduğu bölgelerin belediyeleri
güçlendiriliyor. Yasadışı yapılaşmalar
ve arazi peşkeşlerinin önünü açmak
için Ankara’da hazırlanmış bir yağmatalan paketi var karşımızda!

Bizim Mandra
"Sucuoğlu hükümetinin" bazı
belediyeleri kapatıp belediye
sayısını düşürmek için
çalışma başlatması ve bu
konuda yasa tasarısı dahi
hazırlamasına toplumsal
tepkiler bir çığ gibi büyümeye
başlar. Kapatılma kapsamına
alınan belediyeler karara
şiddetle karşı çıkarken, bunu
eylemlerle protesto eden ve
asla kabul etmeyeceklerini
belirten sendikalar da
dayanışma içinde
mücadeleyi destekleyecekleri
uyarısında bulunurlar.
Sokaktaki adam, "Meclisteki
50'yi de düşürecek misiniz?"
diye imalı imalı söylenir.

DİP NOT
2021 Nobel Barış
Ödülü’nün sahibi Rus
gazeteci Dimitri Muratov,
Nobel madalyasını
Ukraynalı mültecilere
bağışlama kararı aldı.

Tak Hermes’i koluna, herkes kendi yoluna!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerçeklikle
ilişkisinin koptuğundan uzun süredir kuşkulanıyorum. Bazen öyle olmadık şeyler söylüyor
ki “hayır, bunu söylemiş olamaz” diyorum.
Çanakkale Köprüsü’nden geçiş fiyatını açıklarken “200 liracık” demesi bunlardan biri mesela.
Dili alışmış belli ki, oğlunun nasıl aldığını
tam olarak bilmediğimiz gemisi “gemicik” oluyor, 200 lira da haliyle “200 liracık”!
İnsanların “on liralık kıyma” ile idare etmeye
çalıştığı bir ülkede söylüyor bunu.
Geçen gün de Saray’da AKP’li milletvekillerini ve il başkanlarını topladı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, parti toplantıları
için böyle kullanılmasının yaratması gereken
ahlaki sorunu tartışmadığımızı fark ettim.
Galiba ocağın üstündeki suda ağır ağır pişen
kurbağa örneği gibi bir şey bu da.
Öyle şeylere alıştırılıyoruz ki bu tür tuhaflıkları
tartışmak aklımızsa bile gelmiyor.
Her neyse, konumuz “siyasi ahlak” değil zaten.
Saray’da topladığı partililerine şunu söylemiş:
“İnsanların istedikleri her ürüne erişiminin
olduğu bir ülkede yaşıyoruz.”
Bunu söyleyen bir Cumhurbaşkanı.
İnsanlar istedikleri her ürüne ulaşabiliyor!
“Her ürün” derken Hermes çantaları, Chanel
saatleri filan kastediyor olmalı.
Onlara ulaşabilen “herkesi” tanıyor, sıkıntı
çıkmadan alınıp, kollara takılabildiğini biliyor.
Şunu da söyleyebilirdi: Pahalılıktan şikâyet
ediyorsunuz ama bütün lokantalar dolu!
Türkiye’de nüfusun en zengin yüzde 20’lik
bölümü bir yılda yaratılan gelirin yüzde 47,5’ini
alıyor.
Yaklaşık 16 milyon kişi, Danimarka’da
yaşıyor gibi düşünün.
Onlar lokantaları da dolduruyor, saatleri de
alıyor, bir kuzunun yarısını da alıyor!

VİRGÜL
MAĞUSA LİMANININ ‘ÖNEMİ’
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Güven Yaratıcı Önlemler
kapsamında Mağusa ve Ercan Limanlarının
açılmasında ısrar etmesi TC Dışişleri’nin
dengesini bozdu… Ercan'ın BM himayesinde,
Mağusa Limanı’nın ise AB kontrolünde Kıbrıslı
Türklerin ticari, turistik ve diğer faaliyetlere açılması
teklifine TC Dışişleri Ankara keçisi inadıyla karşı
çıkıyor… Mağusa ve Ercan limanlarının
denetlenmesine karşı çıkmaları akıllara başka
sorular da getiriyor! ‘Ulusötesi Organize Suçlara
Karşı Küresel Girişim’in Küresel Organize Suç
Endeksi Raporunda Mağusa Limanı silah ve mal
kaçakçılığı merkezi olarak geçiyordu!

DOLAR
MİLYARDERLERİNİN
ÖDEMEDİĞİ
VERGİ
AHALİYE
YAZILDI!

“Lüks tüketime yönelik
vergiyi güncelledik…
Tedbir almak şart, kamu
kurumları, sosyal
sigortalar ve belediyeler
de ağır borçlu…”
Sunat Atun (Hacı)

En fakir yüzde 20, yaklaşık 16 milyon kişi,
gelirin yüzde 5,9’u ile yetiniyor.
En fakir ikinci yüzde 20 gelirin yüzde 10,9’unu
alıyor.
Cumhurbaşkanı “insanların istedikleri her
ürüne erişimi olduğunu” gururla söyleyebiliyor.
Asgari ücretin 4250 lira, açlık sınırının 4013
lira olduğu bir ülkede yapıyor bunu.
Ve gelecek seçimde kazanma konusunda da
hayli iddialı.
Bunun sebebi, muhalefetin aç karınla kimsenin
ilgilenmediği “parlamenter sistem” aşkına kendisini kaptırıp, asıl sorunu görmüyor olması
olabilir mi?
***
Yargı acınacak halde…
Türkiye’de mahkemeye düşerse haksızlığa
uğrayacağına inananların oranı yüzde 67’ye
ulaştı.
“Eski Türkiye” günlerinde de yargımızın bağımsız olmadığını, siyasi etkiye açık olduğunu
hep hatırlatıyorum. Ama siyaset dışı konularda
yargıya güven çok yüksekti.
Şimdi sıradan adli konularda da yargı kendine
olan güveni yitirmek üzere.
Kendisine polis süsü veren tiplerin, en eğitimli
vatandaşlarımızı telefonda kolayca dolandırmalarının nedeni bu.
“Fetullahçılar hesabınıza sızdı, bölücü örgüt
tapunuzu çaldı” gibi lafları telefonda kendisine
polis süsü verenlerden duyanların tüyleri diken
diken oluyor.
İnsanlar biliyorlar ki böyle bir suçlamayla
mahkemeye düşerlerse, başlarına gelmedik kalmaz.
Hâkim ve savcı beyler, muktediri memnun
edeceğiz derken mesleklerini ne hale düşürdüklerinin farkındalar mı acaba?
(Bu yazı Mehmet Y. Yılmaz’ın T24’te yayımlanan “Tak Hermes’i koluna, herkes kendi
yoluna!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 24 Ağustos 2021

Güneydeki Kıbrıs hükümeti,
aralarında Ersin Tatar’ın da
bulunduğu kuzeydeki tümBakanlar
Kurulu üyeleri ile Maraş açılımında
öne çıkan kişilerin pasaportlarını
iptal etti…

Gözden kaçmayanlar...

ANKARA KEÇİSİ

Kıbrıslıtürklerin dünyaya açılmasına karşı
olan Ankara bir abluka yürütüyor!
Anastasiadis liderliğinin Mağusa ve
Ercan’ın açılması teklifini ısrarla reddediyor
Ankara… Kıbrıs Postası’na konuşan
‘kaynaklar’, “Türkiye’nin gündeminin Kıbrıs
Türklerinin 1960’ta kazandığı müktesep
haklarının yani Kıbrıs Türklerinin egemen
eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün
yeniden teyit edilmesi” dedi… TC Dışişleri
de Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklar diyor!
Ama ‘‘Dolayısıyla gündemimizde, 'Güven
Yaratıcı Önlemler' konusu yoktur’’ dediler…
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklar maklar
falan filan diyor Ankara!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Hızla oluşan kabine
çalışıyor… Asıl icraat şimdi
başlıyor. Türkiye ile birlikte
herşeyi atlatacağız...”
Hüseyin Çavuş
(UBP)

Karikatür: Emad Hajjaj/cartoonmovement.com
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Nidai Mesutoğlu

ELEKTRİK...

Yazdığım şiirin kontrolünü yaparken,
şak, dedi kesildi elektrik.
Kayıt etmeye fırsatım bile olmadan gitti
şiirim.
Şimdi yeniden düşün, yeniden kafa yor.
Bestemin ikinci ölçüsünü yazmaktaydım...
Şak, elektrik kesildi, yazdıklarım silindi.
Yeniden düşünmeli ki, neydi notalar?
Buzdolabı hık, etti, sustu kesilince elektrikler.
Motorunda sorunlar oluşmaya başlamış olmalıydı,
sarsılıp, duruyor ikide birde.
Yakında, motoru bozuldu,
değişmesi lazım, diyecekler
diye ödüm patlıyor.
Ne kadar pahalı, haberin
var mı şimdiki tamir ve parça fiyatlarının?
Elektriklerin zırt pırt kesilmesi ile televizyona da bir şeyler oldu...
Sanırım içinde yanan birkaç parçası var
ki ekranda yer yer karartılar, seste bozulmalar oluşuyor.
Kullandığım elektrik sobası püf, dedi o
da gitti.
Klima kullanmam.
Ölsem de kulanmam.
İyi de kullanmam.
Ne yazda, ne kışta onun düğmelerine
bile dokunmam.
Havayı kirlettiğinden mi ozonu deldiğinden mi kabarık faturalarından mı bilmem...
Neticede klima oldum olası ters geliyor.
O yüzden klimada sorun yok.
Isınmak, derken aklıma sıcacık, islim
gelir.
Ne güzeldi islim.
Bugünlerde bir islim almalıyım.
Çünkü her an gerekebilir.
Yandan pompası var, mazot deposu var,
bir de bekkası.
Bekka nedir bilir misin?
Nereden bileceksin...
Bekka ince deliğidir islimin.
Lambasuyu oradan incecik fışkırır, alevi
öyle tutuşur..
Çoğu zaman tıkanır eğer lambasuyu kirliyse.
Ucunda ince iğnesi olan açıcısı var...
O bile özeldir.
Onunla bekkayı açıyorsun, açınca islimin
alevi anında mavileşir.
Eskiden, deyip de hep eskilerde kaldığımı
sanmayın.
Baf bile eskidi gözümde.
Gitsem de zaten Baf’ı bulamayacağım.
Çünkü değiştirdiler.
Ne Mutallo bıraktılar bildiğimiz şekliyle,
ne Aşağı Baf.
Sahilleri desen doldurdular ki turizm.
Gecenin o saatinde kesilen elektriklerle
odam karardı.
Hacı, olmayan elektriğin, çalıştırılmayan,
zor duruma sokulan kurumunu, zor olacak
ama kaldırcağız, dedi.
Kaldıracağız, dediği ortadan kaldıracağız
anlamına gelmesin.
Onun kaldırması, yerlerde sürünen elektrik kurumunun ayağa kaldırılması olmalı.
Hacı gibi kaçı geldi, geçti buralardan.
Koca KTHY batıranlar elektrik kurmunun
kaldırlmasına seyirci mi kalacak sanıyorsun? Tam yazım bitiyordu, elektrikler kesildi.
Şimdi otur yeniden yaz...

Çin malı ürünleri, sahte
belgeyle Kıb-Tek’e sattılar
Kamalı Haber
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıbtek) ihalesini kazandıktan sonra ihalede yer alan ürünler yerine Çin malı
ürünleri kuruma sattığı ve bununla
ilgili birçok sahte evrak düzenleyerek
kurumu zarara uğrattığı polis ve Sayıştay tarafından tespit edilen Mors
Ltd Direktörü ve Direktör-Sekreteri
mahkemeye çıkarıldı
Çin malı ürün getirdiler, sahte
belgeyle kuruma sattılar
Mahkemede olayın detaylarını anlatan Polis, zanlıların yargılandığı
suçların Ağır Ceza Mahkemesin’in
yetkisine giren ağır suçlar olduğunu
ifade etti. Zanlılar, kazandıkları ihale
gereği getirilmesi gereken ürünler
yerine Çin malı ürün getirerek, bu
ürünleri düzenledikleri sahte evraklarla kuruma sattıkları gerekçesi ile
başlatılan soruşturmada teminata
bağlanmak üzere mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mali Suçlarla Mücadele Amirliğinde
görevli polis memuru Hüseyin Yıldıran olayla ilgili bulguları aktararak,
huzurda bulunan zanlılar A.E.H. ve
G.H.’nin “Sahte Resmi Belge Düzenleme”, “Tedavüle Sürme”, “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarıyla
yargılandığını söyledi.
Polis 22 Haziran 2020 tarihinde
Hukuk Dairesi’nden alınan yazının
ekinde bulunan Sayıştay Başkanlığı’nın 1/2020 sayılı “Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu’na “60/80A CutOut Alımı” ve “22 Kv “D” Sigortası
Alımı” ihalelerine ilişkin raporundan;
Merkezi İhale Komisyon’u tarafından 2017 tarihinde yapılan “Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu’na 15.000 adet
Cut-Out alımı ihalesini” toplam 77
bin 850 dolar ve 2018 tarihinde yapılan “1.000 adet D Sigortası alımı
ihalesini” toplam 123 bin 800 dolarla
en düşük teklifi veren zanlı A.E.H’nin
direktörü olduğu ve zanlı G. H.’nin
direktör ve sekreteri olduğu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel şirketlerinin kazandığı ve ihale şartnamesinde
aranan “Türkiye menşeli elektrik malzemeleri” yerine “Çin menşeli elektrik
malzemelerini” ithal edip, üzerine
Türkiye’den ithal edilmiş gibi göstermek amacıyla Türkiye’de faaliyet
gösteren bir şirket ismi yazdığını anlattı.
“Sahte belge sunarak 201 bin 650
dolar aldılar”
Konu elektrik malzemelerini
Çin’den ithal ettikten sonra “Sahtekarlık ve Dolandırmak” niyetiyle, aslında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na
ait olmayan ve Elektrik Kurumu tarafından yazılmış gibi gösterilen sahte
belge düzenleyip Ticaret Dairesi ile
Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ve
yine “Sahtekarlık Dolandırmak” niyetiyle aslında Elektrik ve Mühend-

isleri Odası’na ait olmayan ve Elektrik
Mühendisleri Odası tarafından verilmiş gibi gösterilen “Uygunluk Ön
İzin” sahte belgelerini düzenleyip
Gümrük ve Rüsumat Dairesine vermek suretiyle Sahte Resmi Belgeleri
Tedavüle sürdüğünü kaydeden polis,
Çin menşeli elektrik malzemelerini
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na teslim edip toplam 201 bin 650 doları
sahtekarlıkla temin ettiklerinin öğrenildiğini söyledi.
Ofiste birçok evrak ve
bilgisayarlara el kondu
Polis memuru Yıldıran 7 Nisan
2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri
gereği, işyerinde zanlılar huzurlarında
yapılan aramada, ihaleye ait bir çok
evrak ile 3 adet laptop ve 1 adet bilgisayar kasası tespit edilip emare olarak zapt edildiğini aktardı.
“Laptopta sahte yazılar tespit
edildi”
Yıldıran, mesele ile ilgili olarak
emare zapt edilen zanlı G.H’ye ait
laptop içerisinde, Elektrik Kurumu
adına sahte olduğu tespit edilen yazı
bulunduğu, yine aynı laptop içerisinde
konuyla ilgili çeşitli yazıların tespit
edildiğini söyledi.
“Suçları, Ağır Ceza
Mahkemesi’nin yetkisine giriyor”
Mesele ile ilgili olarak Sayıştaylık
tarafından tespit edilen 3 adet sahte
belgenin haricinde, yürütülen soruşturma neticesinde şirket tarafından
Ticaret Dairesi’ne sunulan 2 adet ve
Mağusa Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne sunulan 1 adet daha sahte evrak
tespit edildiğini belirten Yıldıran,
Elektrik Kurumu’na ait gibi gösterilen
toplam 4 adet sahte belgenin Ticaret
Dairesi’ne, Elektrik Mühendisleri
Odası’na ait gibi gösterilen toplam 2
adet sahte belgenin de Gümrük ve
Rusümet Dairesi’ne sunulduğunun
tespit edildiğini aktardı.
Polis zanlıların KKTC vatandaşı
olduğunu, ülkede yerleşik olduklarını
ve iş yeri sahibi olduklarını belirterek
zanlıların methaldar oldukları suçlar
Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisine
giren ağır suçlardan olduğunu, bu
bağlamda davalarında hazır olmaları
maksadı ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.
Tutuksuz yargılanacaklar
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı muteber
birer kefilin 200 bin TL değerinde
kefalet senedi imzalaması, 25 bin TL
nakit teminata yatırmaları ve ayda 1
ispati vücutta bulunmaları koşulu ile
tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

NE İKİ YÜZLÜ
İNSANLARI SEVERİM NE
DE İKİ YÜZLÜ
YÖNETİCİLERE
GÜVENİRİM

İnsanın kişilik özellikleri arasındadır
iki yüzlülük. Çıkarına nasıl gelirse öyle
davranır. Bugün söylediğini yarın inkâr
eder. Başkasına ahlak dersi verirken en
büyük ahlaksızlığı kendisi yapar.
Düzen içinde bu tipler her kılığa girerler.
Aynı konuda sana başka ötekine başka
söylerler. Bunları tanıyan kişiler güven
duymazlar ve uzak durmayı yeğlerler.
Gerçekten de güvenilir değiller.
Politikacılarda bu tiplerin içinde olan
çoktur. Oy alma uğruna yalan söylemekten,
duymak istediğinizi konuşmaktan çekinmezler. İnandırıcılıkları oranda kendilerini
başarılı görürler.
Devlet yönetiminde görev alan siyasilerde de bu özellik görülür. “Ulusal çıkar”
söylemi arkasına saklanarak en büyük
yalanı söyleme, kendi ülkesine yapılmasını
istemediği politikaları, uygulamaları başka
ülkelere yapmayı severler.
Özellikle aşırı milliyetçiliğin körüklendiği günümüzde bu tür politikacılar ne
yazık ki görevdedirler.
“Irak’ta biyolojik silah var” iddiasıyla
ABD ve Batı Emperyalizmi binlerce kilometre ötedeki topraklara askeri müdahale
yaptı. Onbinlerce insan öldü. O kadardan
fazlası topraklarından göç etmek zorunda
bırakıldı. Sebep yalan çıktı. Irak’ın toprak
bütünlüğü ortadan kalktı. Hâlâ eski günlerine dönemedi. BM de bu olayda kullanıldı.
Yine Afganistan’a aynı şekilde müdahale
edildi. Afganistanın bugünkü durumda
olmasının en büyük sebeplerinden biri de
ABD ve Batı Emperyalizmidir.
Bitmedi. Ortadoğu’da kendine uydu
devletler yaratmak amacıyla başlattıpı
Büyük Ortadoğu Projesi’nde Türkiye’yi
kullanmak için iktidara Erdoğan’în başkanlığında AKP’yi getirdi. Erdoğan’a da
“Seni BOP’un eş bnaşkanı yaptım” diyerek
avcunun içine aldı
Erdoğan liderliğinde, Bahçeli desteğindeki bugünkü yönetim IŞİD terörü nedeniyle Suriye Topraklarını işgal etti. Sebebini
da “Beka sorunu” ilan etti. Adını “Zeytin
dalı” harekatı” koydu. Savaş karşıtlarına
“Terörist” ve “vatan haini “ dedirtti. İslami
teröistlerle işbirliği yapıp Kürtlere karşı
savaş açtı. Suriye bataklığından çıkmanın
çarelerini arıyor.
Suriye’den savaş nedeniyle Türkiye ve
Avrupa’ya giden göçmenler hem Türkiye
içinde hem de AB’de sorun olmata başladılar. Türkiye para karşılığı AB’ye geçişlerde tampon olma görevi üstlendi.
Bu hareketler özellikle AB içinde ırkçılığı
körükledi Nazizmi hortlattı.
ABD ve Batı emperyalizmi SSCB’nin
adğılmasından sonra oluşan devletleri
hem AB’ye hem Nato’ya alarak Rusya
sınırlarına kadar gitti. Rusya’ya gözdağı
vermeye başladı.
Son olarak Ukrayna’daki faşist grupların
iktidardaki Zelensky ile el ele vererek
Ruslara karşı başlattıkları etnik temizliğe
de ne AB’den be de ABD’den tepki geldi.
Rusya, Ukrayna’yı silahlandırararak yapılan bu etnik temizliği önmeke için
2014’ten beri barışçı yollarda sorunun
çözülmesini beklerken Ukrayna Rusça’yı
yasakladı. Hatta daha da ileri giderek
Rusları hadım etme yasası çıkardı.
Azgın ve kuduz köpekler gibi saldırganlaşan Ukrayna yönetimi katrşısında
silahlı müdahale Rusya için kaçınılmaz
oldu.
Savaş sebebini yaratnlar şimdi Ukrayna’nın yanında dünyaya mazlum rolü oynuyorlar. Tam bir iki yüzlilik değil mi?
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Rüzgara Karşı

Sosyal Medya

KUYU

Derviş Özer

Bülent Tümen

“HOP, YAVAŞ,
KISKANMAYIN…”

“İyi haber” vermeyiz diye, bize “kızanlara,
müjde” verelim(!) bugün…
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin
18 Kasım 1983 tarih ve 541 sayılı kararıyla yasaklanan, “Bağımsız” KKTC’nin Cumhurreisine, yoksa Kıbrıs’ta “Eşit ve egemen devletimiz(!)” mi, demeliydim; işte, o “devletin”
Cumhurreisine, “Yılın en başarılı devlet adamı, ödülü” veriliyor…
Şaka şenlik değil!
İşte, sizlere “müjde!”
Bu “iyi haberi” sizlere duyurduğum için en az sizler kadar
sevinçliyim(!) ama yetmez!
Ben da, “Müjdemi” isterim!
***
“Sosyal medya yıkılıyor” diye yazan Kıbrıslı
gazeteci arkadaşlarımız var!
“Vallahi da, billahi da” söylenenler tamı
tamına gerçek…
“Şimdi bu ödül da nereden çıktı, ne için veriliyor?” dediğinizi duyar gibiyim…
“Hop, yavaş, kıskanmayın bakalım…
Nerden çıktığını söyleyelim da, kıskananlarla
merak edenlerin, kıskançlığına ve merakına
hemen son verelim:
-GAP Gazeteciler Birliği’nden, E. Tatar’a
“Yılın en başarılı devlet adamı” ödülü,
TC ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunmasında gösterdiği gayret nedeniyle verilmiş bu “en başarılı” ödül…
***
Anladığım kadarıyla, ödül veren gazetecileri
da öğrenmek istiyorsunuz; kimdir bu gazeteciler
diye?
Onu da söyleyelim…
Yabancı değiller canım…
Cumhurreisi E. Tatar’ın “Anavatanından”…
Başta Adıyamanlı gazeteciler olmak üzere,
Türkiye’nin Güneydoğulu gazetecilerinin oluşturduğu bir birlik…
Cumhurreisliği’nden yapılan açıklamaya
göre Tatar’a ödülü, 14 Mayıs 2022’de Malatya’da düzenlenecek Uluslararası GAP Oscarı,
Ödül Töreni’nde takdim edilecek…
Cumhurreisliği Haber Portalı’nda:
“GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili
Hamit Özpolat ve heyeti, Şanlıurfa il temsilciliğinde düzenlediği basın açıklamasında, Kıbrıs
Türk halkının çıkarlarını uluslararası alanda
savunmada ve Türkiye Cumhuriyeti ile
KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunmasında gösterdiği gayret nedeniyle E. Tatar’a, yılın en başarılı devlet adamı ödülü takdim edileceğini açıkladı. (…)”
Bu “haber” geçenlerde, -19 Mart 2022’deGAP Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu,
Şanlıurfa İl Temsilciliği’nde düzenlenen basın
açıklamasıyla, Genel Başkan Zeynel Abidin
Kıymaz, Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat,
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Saim Ayhan’ın hazır bulunduğu toplantıda kamuoyuna
duyurulmuştu…
Covid-19 küresel salgını yüzünden birkaç
yıldır yapılamadığı açıklanan 15’inci GAP Oscar’ına start verildiği gün…
Birliğin üst düzey yöneticileri, GAP Oscarları
ödül törenini, 14 Mayıs 2022’de Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh ve Konferans Salonu’nda yapacaklarını duyurdular.
***
Hep biz fıkra anlatacak değiliz ya…
Adını yazmamam şartıyla bir dostum da, istersem paylaşabileceğimi söylediği, “kimin başarılı olduğu” ile ilgili bir fıkra anlattı; o fıkrayı
buraşda paylaşalım:
“Öğretmen, öğrencilerine, ‘tembelliği açıklayın’ diye ödev verir.
Öğrenciler, eve gittiklerinde tembellik konusunda sayfalar dolusu yazılar yazmışlar ve
neticede çok güzel açıklamışlar.
Ancak birinciliği, sayfalarca yazı ile açıklayanlardan hiç birisi alamamış.
Bir öğrenci bomboş kâğıt vermiş ve birinciliği
o kazanmış!”
Gene gonuşuruk buraşda.

Savaşı kaybettik. Ne için savaşıyorduk
onu da bilmiyorum. Elimizde martini ve on
mermi ile sürüldük tankların önüne. Ölen
arkadaşlarımın yanında ölüler gibi yattım.
İnlemeleri, yalvarmalarını duymamak için
kulaklarımı tıkadım. Güneş batmak bilmiyordu. Yanımdan tanklar, kamyonlar geçti.
Yüzleri yanık dudakları çatlamış askerler
geçti.
Gece olunca, ölen arkadaşlarımın arasından
sıyrılıp sürüne sürüne köyüme doğru ilerledim. Elbisem kan içinde. Üzerimi değiştirmem lazım. Uzaktan köpekler uluyor. Köye
girdim. Babamın evine, çocukluğumun geçtiği eve geldim. Işık yanmıyordu. Usulca
sokuldum. Anneme seslendim. Kimseler
yoktu. Annemin sakladığı yerden anahtarı
alıp içeri girdim. Annem yoktu ama, masanın
üzerinde yemek bırakmıştı. Onları yedim.
Annem geleceğimi tahmin etmiş ve bana
yemek hazırlamış. Canım annem. Onu ne
çok özledim.
Az ilerdeki kendi evime geçtim, belki
annem karımla beraberdir diye. Kendi evime
yaklaştım. Evin içerisinde birileri var mı
diye kolaçan ettim ve evime bir hırsız gibi
pencereden girdim. Yine bir hırsız gibi sessizce evi dolaştım, elbiselerimi değiştirdim.
Kanlı elbiseleri paket yapıp sakladım. Yatağın
üzerindeki çarşafı çekip yırttım, içine karımın
gelinliğini, ölmüş babamın fotoğraflarını ve
düğün fotoğraflarımı koydum. Niye mi koydum fotoğrafları? Babamın resmini, anılarımızı, ilerde çocuklarımız olursa, onlara
babamı, dedelerini göstermek için aldım.
Alacak başka bir şey yok muydu? Bana
göre yoktu. O an bana çok değerli gelmişti
babamın resimleri ve düğün resimlerimiz.
Yeni evlenmiştik ve düğünümüzde karım
beyaz bir kuğu gibiydi. Yine kendi evimden
bir hırsız gibi pencereden atladım ve evimden,
köyümden, çocukluğumdan gençliğimden
kaçtım. Hem de arkama bakmadan.
Bütün gece yol aldım. Etraftan bomba,
silah, tank, palet sesleri ve bazen de çok
çok yakınlardan insan sesleri, gülüşmeleri,
bazen de ağlamaları geliyordu. Sabah gün
ışırken bir bahçe ve küçük bir kulübe gördüm.
Yanıma su almadığım için dudaklarım çatlamış. Gündüzü geçirmek ve su bulmak için
kulübeye girdim. Kulübenin kapısını kırdım,
kulübenin içinde bir kuyu varmış. Kuyuya
dayalı merdivenden inerek kana kana su içtim. Kalkıp kulübenin kapısının arkasına
orada bulduğum tahta parçalarını yığdım
ve akşamın olmasını beklemeye başladım.
Günlerce yaşadığım yorgunluk, uykusuzluk,
korku ve yenilmişlik yüzünden oturduğum
yerde uyumuşum.
Kulübenin kapısının zorlanması ile uyandım. Korkuyla etrafıma bakındım, kapının
çatlak tahtalarının arasından dışarısı çok
rahat görülüyordu. Eli silahlı birisi kapıyı
zorluyordu. Kuyunun içine indim. Burnuma
kadar suyun içindeyim. Kapı kırıldı ve
içeriye mavi gözlü, yaşlı bir adam girdi.
Etrafa bakındı. Bohçaya bir tekme attı. Kuyuya inen merdivene yaklaştı. Kuyunun içi
karanlık olduğu için gözlerini kısarak tekrar
baktı. Hiçbir şey göremedi. Ayağının ucu
ile merdiveni itti. Merdiven ağır. Hareket
etmedi. Korktu ve bir adım geri giderek si-

lahını kurdu, bana doğrulttu. Teslim ol diye
bağırdı! Korkudan her tarafım titriyor, konuşamıyordum; bana ateş etmek üzereyken
elimi yukarı kaldırdım ve beni vurmaması
için yalvardım! Beni vurma diye bağırdım
defalarca!
Yaşlı adam kulübenin kapısına doğru çekildi ve yukarı çıkmamı bekledi. Yavaşça
yukarıya çıktım. Yukarı çıkınca yaşlı adam
duvara dönmemi istedi. Yüzümü duvara dönüp gözlerimi kapadım. Tetik düşme sesini
duyar mıyım diye düşünmeye başladım ama
tetik sesini beklemektense adamın yüzüne
bakmayı yeğledim. Yavaşça yüzümü döndüm
ve yüzüne bakmaya başladım. İkimizden
de terler boşaldı. Yüzüme bakamıyor ve
elleri kontrol edemeyeceği bir şekilde titriyordu. Tam vurulacağımı düşünürken gözlerimi kapattım. Bir el (yaşlı adamın eli)
vücudumda dolanmakta beni yoklamakta,
silah aramakta. Gözlerimi açtım ve derin
bir nefes aldım. Benimle birlikte o da derin
bir nefes aldı. Beni vurmadı. Yaşlı adam
oturmamı istedi. Oturdum. O da oturdu.
Korkmayayım diye de silahını duvara dayadı.
Kim olduğumu, kimin oğlu olduğumu
sordu. Nereli olduğumu öğrendi. Babamın
resmini çıkarıp da görünce babamın lakabını
söyledi. Çok şaşırdım. Babam ile tanışıkmışlar. Düğün resimlerini gösterdim. Yaşlı
adam fotoğrafları eline aldı, baktı. Kendi
düğününü anlatmaya başladı. Kaç öküz kesildiğini, kaç kişinin davetli olduğunu, düğününde Türk- Rum karışık yemekler yenildiğini beraber oyunlar oynandığını övünerek anlattı. Bunları anlatırken de yanında
getirdiği peşkirin içinden çıkardığı yemeği
bana ikram etti. Kendisi yemedi. Korkmayayım diye bir parça aldı, zehirli olmadığını
göstermek için. Ondan korkmadığımı söyledim. Gülümseyerek yüzüme baktı. Elini
elimin üstüne getirdi ve yavaşça okşadı.
Babamın eli gibiydi. Yolların tekin olmadığını, akşama kadar kuyuda beklememi,
akşam olunca yanında bir adamla geleceğini,
arabanın gri renkte olduğunu ve o araba ile
beni alıp buradan sınıra kadar götürebileceğini
söyledi. Testideki suyu da bana bıraktı.
Kapının arasından uzaklar görünüyor. Bir
köyün tek tük evleri, yanmış buğday tarlaları,
saman yığınları, dışarıda aç ve susuz dolaşan
hayvanlar geziyor. Mavi gözlü adam gelecek

biliyorum. Elleri yumuşacıktı. Şefkat doluydu.
Gelecek ve beni güneye geçirecek. Eğer
ulaşabildilerse karıma, anama götürecek.
Bu bohçanın içindeki gelinliği karıma giydirip
tekrar düğün yapacağım ve mavi gözlü
adamı da çağıracağım.
Bekliyorum, zaman geçmek bilmiyor. Kapının arasından uzaklar görünüyor. Gri renkteki araba öğleye doğru geldi. Gece geleceğini
söylemişti. İki kişi geleceğini söylemişti.
Yaşlı, mavi gözlü adam yoktu. Çok kişi
geldi. Ellerinde kazmalar, kürekler. Ölçüm
cihazları, ellerinde küçük aletler onlarla konuşuyorlar.
Kuyunun hemen yanı başında durdular
içeriye girmiyorlar. Ellerindeki cihazlarla
ölçtüler ve kazmaya başladılar. Niye kazıyorlar anlamadım. Ve biraz sonra içlerinden
birisi buldum diye bağırdı, hepsi oraya doluştu ve küçücük el malaları ile ince ince
çalışmaya başladılar. Elleri kemik dolmuştu.
Sonra bir kafatası çıkardılar. Bunlar insan
kemikleriydi. Küçük bir demir parçası çıkardılar. Bu… Bu benim kemerimin tokası
ve testi, kırılmış ama mavi gözlü adamın
bana verdiği testi.
Bunlar benim kemiklerimdi. Bunlar benden
ibaretti. Ölmüşüm aradan çok zaman geçmiş,
ne olduğunu fark etmeden çok zaman geçmiş.
Mavi gözlü adam gelmedi. Kara yüzlü
bir adam geldi ve dışarı çıktık. Pervanelerin
ateşe koşuşu gibi yaşama koşarken tek kurşun. Beni arkamdan vurdu, tam arabaya koşarken. Vurduktan sonra koştu, tarlaların
içine silahını attı, yerlere yattı ağladı, ağladı.
Sonra kustu. İlk defa bir insan ölüsüyle karşılaşıyordu. Hem de kendi vurduğu bir
insanın kanıyla karşı karşıya geliyordu.
Sıcak kanın kokusunu ilk defa ciğerlerine
çekiyordu. Bir daha unutmamacasına…
Beni niye vurmuştu? Mavi gözlü adamın
tanıdığı olmalıydı; çünkü gri araba ile geleceğini söylemişti. Gri araba erken geldi ama
mavi gözlü adam gelmedi. Sonra geldi
başıma oturdu. Saatlerce bana baktı. Eline
aldığı toprağı üzerime attı. Kolumun altımdaki bohçayı aldı. Adam içini açtı, karıştırdı.
Gelinliği yırttı. Fotoğraflara baktı hemen
hepsini yırttı ufacık parçalara ayırdı, hiçbirimizde yüz bırakmadı. Sanki bu resimleri
bulurlarsa kendisini de bulacaklar ve yargılayacaklar zannetti ya da benden hiçbir iz
kalmamasını istedi. Ve beni yok etti, bana
dair her şeyi yok ederek geçmişimi yok
ederek bu işi hiç yapmamış gibi yaşamaya
devam etmek istedi. Hiç hatırlamadan, hiç
olmadan…
Bunlar benim kemiklerim bir torbanın
içinde, gri renkli bir arabanın arkasında güneye gidiyor yıllardan sonra. Belki karım
yaşıyordur. Belki de evlenmiştir yeniden.
Annem yaşıyor mudur? Bilmiyorum ama
yaşıyorsa beni bekliyordur mutlaka. Benim
geleceğimi biliyordur ve bekliyordur. Bana
geleceğimi bilmeden yemek hazırlayan
kadın, canım annem beni görmeden gitmez.
Beni yalnız bırakmaz. Beni bulunca gelecektir
yanıma. Hala yaşıyordur eminim, beni bulmak için yaşamıştır. Ve beni yalnız bırakmayacaktır.
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

BİR SAVAŞ BİR
İNSAN
Uğur Sümer
Belgesel anlatı
Belge Yayınları

Bakdın gördün fırtına
Vur pırtıyı sırtına
Tıkabilirsen ot tık
Şu feleğin çarkına

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

"Karnı açlardan
ziyade kalbi açlara
acırım."
Goldsmith

Fotoğraflarla ve Kısa Bilgilerle Kıbrıs Türk
Tiyatro Hareketi Tarihi (1)

Tadımlık
acısını tarife yeltenen çocuğun
yağmurlar yağar hep
üstüne
Fatma Akilhoca
"Yağmur" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
GÖNÜL ECZANESİ
Şht.gaz.hasan tahsin cad.. hacı ali
apt. no:13 lemar yolu - sülkem simit
evi çaprazı ortaköy lefkoşa
0392 229 31 33
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B
Lefkoşa
0392 228 15 40
KIZILBAŞ ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
03922253259
GİRNE
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı Girne
03928151447
SETENAY BENGİSU ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler
İş Merkezi N0:3 Doğanköy
0392 816 00 82

Namık Kemal ve "Vatan Yahut Şilistre"
oyununun kitap kapağı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, zıvanadan çıkmış dünyada
olduğu gibi ülkemizde de çeşitli
etkinlikler yapılmakta, oyunlar
sahnelenmekte ve tiyatronun işlevine, önemine vurgu yapılmakta
ve tiyatronun ışığı ile karanlıklar
aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Ben de Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi tarihini fotoğraflarla ve kısa
bilgilerle sizlerle paylaşacağım.
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi
toplumsal ve siyasal olaylarla iç
içe yaşayarak ve karşılıklı etkilenerek, etkileyerek bugünlere ulaşır.
Batılı yani modern anlamda sahnelenen ilk oyun Namık Kemal’lin
yazdığı “Vatan Yahut Silistre”dir.

Hürriyet ve Terakki Örgütü tarafından 1917'de ikinci kez sahnelenen Vatan Yahut Silistre" oyunu.

Oyun, 26 Ocak 1908’de Mağusa
liman ambarlarında sahnelenir.
Oyunun haberini dönemin gazetesi Mirat-ı Zaman, 3 Şubat 1908
tarihli 269 sayılı baskısında yazar.
Yıllar sonra 2 Ocak 1951’de,
Matbaacı Akif de Halkın Sesi gazetesinde “Kıbrıs’ta İlk Temsil”
başlıklı yazısında 26 Ocak 1908’de
sahnelenen “Vatan Yahut Silistre”
oyununu belirtir.
Bu temsille Kıbrıs Türk Tiyatro
Hareketi de başlamış olur.
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketini
başlatan ve devam ettiren anlayış
meşrutiyetin ilanıyla birlikte hürriyet düşüncesinin ve batılılaşma
hareketinin gelişmesidir.

DÜN

MAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland
Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa
0392 365 38 68
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa
03923669988
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93

Batılı anlamda Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinin öncü örgütü
"Hürriyet ve Terakki Örgütü" 1908

ARANIYOR
En az lise mezunu, bilgisayar kullanabilen, Lefkoşa'da
ikamet eden yarı veya tam zamanlı sekreter aranıyor.
Tel:2281845

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

14.80 14.87

EURO
Alış Satış

16.27

TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne
0542 855 31 14

16.35

S.T.G.
Alış Satış

19.54 19.65

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Belgin Demirel

Şu küçük ülkemizi tanıma bilincimin
ve gayretimin çok geç geliştiğini söylemek
zorundayım. Kuşkusuz bunda eğitim sistemimizin yanı sıra yaşadığımız savaş
halleri de büyük etki yaptı. Karpaz’a ilk
gittiğimde 30’lu yaşlarımın içinde idim.
Kormacit bölgesine de aynı yıllarda balık
merakımızdan dolayı gitmeye başlamıştık.
90’lı yılların başında, Kormacit burnuna
gitmek için, önceden izin almak gerekiyordu. Mavi Köşk kavşağının yakınlarında
bulunan inzibat, izni inceler ve sonra
‘Geç’ derdi. Kormacit askeri bir köy
gibiydi o yıllarda. Duvarlarında sayılar
yazan, önünde askeri araçlar bulunan evler
vardı köyde. Buruna giden yol, o yıllarda
henüz köyün içinden geçerdi. Büyük katolik kilisesi ile dikkat çeken köyün sokaklarında tek tük yaşlı insanlar görürdük.
Maronit köyü olduğunu bilirdim özetle,
ama Maronitler’in kim olduğu konusunda
bilgim yoktu.
90’lı yılların sonunda Livera’da (Sadrazamköy’de) ilk yapılan Dostluk Sitesi’nde evimiz olunca yolumuz Antonis
Ftanos ile bir markette çakıştı. Bizi Koretti
ve Şarpel’le tanıştırdı. Çok neşeli, yemeyi
içmeyi ve paylaşmayı seven insanlardı .
Bazı hafta sonları ya onlar bize gelirdi ya
da biz onlara giderdik. Kapılar henüz
açılmadığı için, güneyden geleceklerinde
Türk mercilerden izin çıkararak, belli süreler için köylerine gelebiliyorlardı. Köyü
hiç terk etmeyip, özel kimlikle köyde
kalan nüfusun 150 civarında olduğunu,
bu kişilerin yaş ortalamasının da 60’ın
üzerinde olduğunu öğrenmiştim. İngilizce
anlaşıyorduk onlarla. Bütün bildiğim Rumca, güneyden getirdikleri Cyprus Brandy’yi
içeken söylediğim, “Eyva proti” ile bizde
“Meymele mesmele” deyiminin karşılığı
sayılan, “Entheka milia thoteka ores”
idi.(Türkçesi: On bir mili on iki saatte)
Masaya oturduğumuzda, “Belgina, kaç
saate?” diye gülerek sorarlar, o cümleyi
mutlaka benden duymak isterlerdi. “Tam
bir Kipriyagi gibi çok hoş söylüyorsun”
diyorlardı.
Daha sonra tanıştığım insanların sayısı
arttı. Bunda 2003’te kapıların açılmasının,
önceden izin alma eziyetinin bitmesinin
de büyük etkisi oldu kuşkusuz. O güne
kadar, “Ülkemde dolaşmak, hele doğduğum köye gitmek için izin almak züldür”
diyen insan sayısı oldukça fazla idi. Haklıydılar. Özellikle Pazar günlerinde, Christmas veya Paskalya dönemlerinde köy
müthiş bir nüfusla dolar, sokaklar araba
yoğunluğuyla sıkışırdı.
Bir akşam, kalabalık bir Maronit grupla
yemek yiyorduk. Hemen hepsi, ailelerinde
bir Türk’ün olduğunu, Türkler ile akrabalık
derecelerini anlatmaya başladılar. Hatta
büyük kızım, “Anne biraz daha içilirse
biz de mi akraba çıkacağız?” diye sormuştu. O zaman Gönyeli’de uzaktan akrabamız olan Maronit Ömer Dayı aklıma
geldi. Hiç karışıp, görüştüğümüz biri değildi. Evleri de bizden çok uzaktı. Başına
beyaz bir mendil saran, eşeğinin üzerinde
davarını güden bu yaşlı adamın adını taşıyan torunlarından biri, benim ilkokul
sınıf arkadaşlarımdandı ve yolumun üzerinde küçük bir bakkaliyesi vardı. Bir
gün birşeyler almak bahanesi ile bakkaliyede durdum. Alışverişimi yaparken, duvarda Maronit Ömer Dayı’nın eşek üstünde
davarı ile çekilmiş resmini gördüm ve arkadaşıma, “Dedenin adı niçin Maronit
Ömer idi? Kormacit’te akrabalarınız var
mı?” diye sordum. İçimden, evet demesini,
tanıdığım o güzel insanlardan birini tarif
etmesini geçiriyordum. Cevabı beni şoke
etti. “Yok, bizim Maronitler ile akrabalı-

“Medoş Laleleri ve Maronit Kütürü

Sosyal Medya
Nevzat Özkunt

VİCDANSIZLAR

ğımız yoktur. Dedem çok gaddarmış.
Hatta bir defasında babamı cezalandırmak
için, ayaklarından eşeğe bağlayıp, mandıradan sürükleyerek köye getirmiş. Böyle
gaddar olduğu için Maronit derlermiş
kendisine”
Kulaklarıma inanamadım. Bu sözler
tekrar tekrar kafamda dolaştı. Tarifsiz bir
rahatsızlık duymuştum bu sözlerden. Minnacık bir ülkede yaşıyorduk, ama farklı
toplumlar olarak birbirimizi maalesef tanımıyorduk, ayrıca müthiş önyargılar geliştirmiştik.
Maronitlerle ilgili benim bilgilerim de
sınırlı sayılırdı. Hıristiyan Arap olduklarını
biliyordum. Katoliktiler. Kıbrıs’a Lübnan
ve Suriye’den geldiklerini biliyordum,
ama yılı konusunda bilgim yoktu. Kıbrıs
Cumhuriyeti 1960’ta kurulduğunda, azınlık
oldukları için, Rumlar’ın envanterine yazıldıkları konusunda bilgim vardı. Onlarla
zaman geçirdikçe, Katolik oldukları halde,
dini günlerini Ortodoks Rumlar’la birlikte
kutladıklarını gördüm. Örneğin Avrupa
Hıristiyanları Easter’i bir hafta önce kutlarken, Maronitler de o güzelim pilavunalarını yaptıkları Paskalyalarını Ortodoks
Rumlar ile sonraki hafta kutlamakta idiler.
Zaman içinde dikkatimi çeken bir başka
özellikleri de daha çok yaşlıların kendi
aralarında kullandıkları değişik bir lisan
olmuştu. Daha sonra bunun eski Aramaic
ve Arapça’nın karışımı bir dil olduğunu
öğrendim. Bu dil, değişik kaynaklardan
edindiğim bilgilere göre ülkemizde yaklaşık 800 kişi tarafından konuşulmakta.
UNESCO tarafından ciddi şekilde tehlike
altında olduğu düşünülüyor ve korunması
amacıyla,( günümüze kadar konuşma dili
olarak gelen bu dil) yazı sistmine alındı.
Sanna olarak adlandırılan bu dil, ülkemizde, Maronitler’in Kıbrıs’a yerleştikleri
yıllardan beri konuşulmakta. Maronitler’in
Kıbrıs’a geliş tarihi değişik kaynaklarda
değişik yılarda veriliyor. Kıbrıs tarihi ile
ilgili kitapları olan Haşmet Gürkan, “Kıbrıs
Tarihinden Sayfalar” isimli kitabında,
“MS IX. Yüzyıda Kıbrıs’ta bir Maronit
toplumu bulunduğu” şeklinde bir cümle
kullanıyor. BBC’nin bir haberine bir dayanan kaynakta, “7. Yüzyıldan itibaren”
ifadesi bulunuyor. 20 Mart günü Kormacit
köyünde yapılan “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliğinde, Maronitler’in Kıbrıs’a gelişi 6.
Yüzyıl olarak verildi.
Maronitler’in Kıbrıs’taki nüfusu yıllar

içinde 80.000’e kadar yükselmiş. Yine
Haşmet Gürkan’ın kitabında, 1250 yılında
Maronitler’le meskun köy sayısının 60
olduğu yazar. Bu sayıya 65 diyenler de
var. 4-5 yı önce vefat eden Kormacit
Papazı Father Anthonis, içlerinde Kambilli
(Hisarköy) ve Değirmenlik gibi yerleşim
birimlerinin olduğu bu köylerin, daha
çok Beşparmak dağları üzerinde olduğunu
söylemişti. Sebebini sorduğumda, Lübnan’daki yerlerine çok benzediğini, orada
da denize paralel dağlarda yaşadıkları bilgisini vermişti. Osmanlı döneminde ülkedeki Maronit nüfusun azaldığını yazar
Gürkan. Buna sebep olarak da Türk tarihçilerce, Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından
fethi sırasında Maronitler’in Venedikliler’in
yanında yer alarak çarpışmalarda ve daha
sonra öldürülmeleri gösterilmekte. 1596
yılında Papa VII.Celement’in, Maronitler’in durumu hakkında bir rapor yazması
için Kıbrıs’a gönderdiği Rahip Gerome
Dandini, Maronitler’in 19 köy ile çiftliklerde yaşadıklarını kaydetmiş. Bu sayı,
1700-1820 arasında 10’a düşmüş. 1960’ta
Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda ise Kormacit, Assomatos (Özhan) Karpaşa ve
Aya Marina (Gürpınar- Türklerle karışık)
olmak üzere dört köy kalmıştı. Bunların
içinde 1974’te 1300 nüfusa sahip olan
Kormacit en büyükleri idi. Girne kazasına
bağlı köy ve kasabalar içinde Dikomou’dan
(Dikmen)sonra ikinci büyük yerleşim birimi imiş o yıllarda bu nüfusla Kormacit.
Ama sahip olduğu alan olarak en büyük.
Bir yandan kuzey sahiline diğer yandan
Omorfo körfezine kadar uzanan çok verimli
topraklara sahip bir köy.
Çok iyi bir Sanna dili konuşmacısı olan
ve etkinliğin düzenlenmesinde emek verenlerden Skoullos Antonis “Hem lalelerimiz hem de dilimiz korunma ihtiyacındadır” vurgusunu yaptığı, “Medoş Laleleri
ve Maronit Kütürü Arasında Yürüyüş”
etkinliğine birlikte katıldığımız mimar arkadaşım, “Gelip köyü uzun uzun gezmek
isterim. Ben Maronitler ve Sanna dili
hakkında hiçbir şey bilmiyordum bugüne
kadar” dedi. Ona yardımcı olabileceğimi,
pek çok geleneklerini koruyarak, ülkemiz
kültürünün zenginliğini artıran bu birbirinden güzel insanlarla tanıştırabileceğimi
söyledim.
Farklı soylardan ve milliyetlerden gelmiş
olsak da birbirimize saygı duyduğumuz,
farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüz sürece manevi anlamda çoğalacağız, eminim. İnsanlık bunu gerektiriyor…

Halkından uzaklaşmış vicdan yoksunu bu hükümetin yapabileceği en
basit ve kolay icraat, fonları ve
dolaylı vergileri artırmaktır. Zaten
var olan mal ve hizmetlerdeki olağanüstü pahalılaşmanın üzerine yeni
yükler getirmektir. Halkı daha da
fakirleştirmektir. Kayıt dışı ekonominin üzerine gitmek ve dar gelirlinin
alım gücünü korumak için tedbirler
almak ise, ancak sosyal devlet anlayışı olan, ultra zenginlerle ve kara
paracılarla hiçbir göbek bağı olmayan, insanına değer veren vicdan sahibi sol bir hükümetin işidir. Yazık
ki bu tren kaçmıştır. Ama biz yine
de söyleyelim;
- Zorunlu tüketim (gıda-temizlik)
ürünlerindeki fon ve vergileri sıfırlayın. Bu ürünlerle ilgili denetimli
mallar yasasını güncelleyerek marketlerde etkin raf denetimini başlatın.
Pahalılaşmayı kontrol altına alın.
- Hal Yasasını geçirin. Sebze ve
meyvenin üreticiden tüketiciye sağlıklı ve ucuz ulaşımını sağlayın.
- Kamuda tasarruf genelgesi yayınlayın. Tüm inşaatları, gezileri ve
gereksiz harcamaları durdurun. Yurt
dışı temsilciliklerin 15 tanesini geri
çağırın ve bu temsilcilikleri kapatın.
2022 yılı bütçesini gerçekçi öngörüler
ve sıkı tasarruf tedbirleri üzerinden
tadil edin.
- Maaş ve ücretlerde hayat pahalılığını dondurmayı aklınızın köşesinden bile geçirmeyin. Maaş artışları
ile asgari ücretteki artış periyodunu
iki aya indirin.
- Dara düşen esnafa hibe desteği
sağlayın. Devlet destekli 1 yıl ödemesiz krediler sağlayın.
- Elektrikte dar gelirliye 300
KWS’ye kadar hibe desteği sağlayın.
- Kaynak yaratmak istiyorsanız
beyan edilip ödenmeyen vergileri
toplayın, gerçek dışı bilanço beyanlarının önüne geçin, üniversite gelirlerini vergilendirin, servet vergisi
getirin, sanal bahisi ve casinoları
yazılım alt yapısı ile vergi dairesi
denetimine alın ve gerçek gelirleri
üzerinden vergilendirin.
- K-Pet yönetimine el koyun veya
devletleştirin. Piyasaya sürekli, düşük
marjlı ve uygun fiyatlı akaryakıt temin edin.
- Kıb-Tek yönetimine uzman ve
şaibesiz bir yönetim kurulu atayın.
Ülkemizin ihtiyacı olan verimli enerji
yatırımlarını bir önce hayata geçirin.
Aksa’yı evine gönderin. Fahiş kira
ödemelerini durdurun.
- Enflasyon muhasebesine veya
EURO’ya endeksli stabil para birimine ve muhasebe sistemine geçiş
için teknik çalışma başlatın.
- Tüm bunları gerçekleştirmek için
ülkedeki ekonomik aktörlerin ve paydaşların bir araya geleceği EKONOMİ KONSEYİ’ni toplayın.
Bunların bir tanesini bile yapabilseniz bu ülkede yeniden umut doğmasına neden olursunuz. Ama işiniz
gücünüz atama, tayin, koltuk ve rant
paylaşımı
Yalan dolan yani…
Bize düşen ise sokağa inmek, bu
hükümete dünyayı dar etmek!
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Özgür Gazete
Mehmet Altan
1997’de 49 gazete, 29 dergi, 23 kitap
toplatıldı, gazetecilere 147 dava açıldı,
radyo-TV’lere 75 yayın engelleme cezası
geldi
11 Kasım 1831’de yayınlanan ilk Resmî Gazete Takvim-i Vakayî ile başlayan
Basın Tarihi yolculuğumuz Necmettin
Erbakan’ın istifasına geldiğine göre 18
Haziran 1997 tarihine ulaşmış bulunuyoruz demektir.
Geçen haftaki “Zamana yolculuk: Erbakan-Çiller Koalisyonu” başlıklı yazımın sonu şöyleydi:
“Erbakan medyanın da bastırmasıyla
istifa etti, Tansu Çiller ise iktidara gelemedi, peki sonra ne oldu?”
***
Erbakan istifa edince Cumhurbaşkanının, hükümeti kurma görevini o sırada
TBMM’deki en büyük gruba sahip olan
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu
Çiller’e değil de Mesut Yılmaz’a verdiğini ve süreçteki gelişmeleri kronolojik
olarak kısaca hatırlamak gerekiyor:
1-21 Mayıs’ta Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, “ülkeyi iç savaşa sürüklediğini”
söyleyerek, “laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı hâline gelmesi” gerekçesiyle RP’nin kapatılması için dava
açtı.
2-3 Haziran’da Susurluk Davası 7 ay
aradan sonra DGM’de başladı.
3-7 Haziran’da Genelkurmay, irticai
faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği
firmalara ambargo koydu.
4-10 Haziran’da Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri
Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak
kendilerine irtica konusunda brifingler
verildi.
5-11 Haziran’daki brifingde Genelkurmay, “irticaya karşı gerekirse silah

Var biraz da sen oyalan…
kullanılacağını” açıkladı. Bu açıklama
büyük etki yarattı. DYP’li milletvekilleri
DYP’den peş peşe ayrılmaya başladı.
İki DYP’li bakan da görevi bıraktı.
6-18 Haziran’da Necmettin Erbakan
başbakanlıktan istifa etti. İstifasının nedeninin başbakanlığı Tansu Çiller’e devretmek olduğunu belirtti.
***
Ertesi gün, 19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti
kurma görevini onun beklediği gibi Çiller’e vermedi.
Demirel’in tercihi ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz oldu.
Bu kararla birlikte medyanın birebir
müdahil olduğu 28 Şubat süreci tamamlandı, ordunun isteği gerçekleşti.
Sürecin tamamlanmasını, hükümeti
kurma görevinin Tansu Çiller yerine
Mesut Yılmaz’a verilmesini Hürriyet
gazetesi “Ettiğini Buldu” manşetiyle
gördü.
***
30 Haziran’da Mesut Yılmaz, Bülent
Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’la birlikte
ANASOL-D Hükûmetini kurdu.
ANAP, DSP, DTP’den (Demokrat
Türkiye Partisi) oluşan koalisyon hükümeti 12 Temmuz’da Meclis’ten güvenoyu aldı.
Hükûmet, 28 Şubat kararlarını uygulamaya başladı
Yeni hükümetin ilk işi 8 yıllık kesintisiz
eğitim tasarısını Meclis’ten geçirmek
oldu.
Gazete manşetlerini uzun süre bu uygulamalar oluşturdu.
***
7 aya kalmadan Refah Partisi 16
Ocak’ta Anayasa Mahkemesi kararıyla
kapatıldı. Erbakan ve parti yöneticilerine

5’er yıl siyasetten men cezası verildi.
Hürriyet’in “RP’ye Tarihî Dava” sürmanşetiyle duyurduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın RP’ye
kapatma davasının öncesinde, 17 Aralık
1997’de Erbakan’ın avukatı İsmail Alptekin’in başkanlığında Fazilet Partisi
adında bir yedek parti kurulmuştu.
Refah kapatılınca partideki milletvekillerinden 133’ü Fazilet Partisi’ne geçti.
Fazilet, Refah’ın devamı sayıldı. Ama
Erbakan yasaklı olduğu için bu partide
yer alamadı.
***
1997 yılını topluca gözden geçirirken;
49 gazete, 29 dergi ve 23 kitap toplatıldığını, gazetecilere 147 dava açıldığını,
89 mahkûmiyet kararı çıktığını, radyo
ve TV’lere 75 yayın engelleme cezası
geldiğini gördüm…
Bir de aynı yıl içinde kaybettiğimiz
yazı-çizi ile uğraşanların kalabalık bir
ölüm listesine rastladım:
Cahit Külebi, Prof. Bahri Savcı, Füreya
Koral, Cahit Arf, Turhan Dilligil, Mustafa
Ekmekçi, Sadi Borak, Mete Buharalı,
Rakım Çalapala, Tekin Erer, Mustafa
Gürsel, Dr. Tarık Özerengin, Feyyaz
Tokar.
***
Geçmişe projektör tuttuğum her defasında olduğu gibi, hele ölümleri de
anımsayınca hep Yunus’un mısraı aklıma
geliyor:
‘’Var biraz da sen oyalan…’’
Bu dünyada “oyalandığını’’ unutarak
oyunu şirazesinden çıkaran o kadar çok
ölümlü var ki… İnsan her defasında
onların ölümü unutan azgın ihtiraslarına
şaşırıyor.

İngiltere’de tepki çeken afiş: İyi bir Rus, ölü bir Rus
İngiltere’nin başkenti Londra’nın farklı
bölgelerinde üzerinde “iyi bir Rus, ölü bir
Rus” yazılı afişler görüldü. İngiltere Komünist Partisi, afişlere tepki göstererek yetkililere müdahale çağrısında bulundu.
Afişlerde, Rus bayrağı renklerinde bir
domuz ve “İyi Rus = Ölü Rus” metni yer
alıyor.
Rus haber kaynağı Readovka’ya göre
afişler, Londra’da görüldüler ve Readovka
tarafından paylaşılan bir fotoğrafın arka
planında Londra’nın toplu taşıma şirketinin
logosu görülüyor.
İngiltere Komünist Partisi, yetkilileri Rusları domuz olarak gösteren ve ölümlerini
isteyen afişlere karşı “hızlı hareket etmeye”
çağırdı.
İngiltere Komünist Partisi, sosyal medyada
paylaştığı bir mesajda afişlerin Nazi döneminde Yahudilere yönelik zulmü hatırlattığını
söyledi. Afişleri görenlerin çekip almaları
istendi.

"ÜRETİCİ MAĞDUR
EDİLMEYECEK"
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dur-

Kıbrıs’ın iki yakasındaki yurttaşlar, yeni
geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs
sorununda görüşmelerin başlaması için
eylem yapma kararı aldı. 26 Mart
Cumartesi günü yapılacak etkinlik
sonunda Birleşmiş Milletler’e ortak bildiri
sunulacak.
Yapılan açıklamada, 26 Mart Cumartesi
günü 11.30’da gerçekleşecek olan
eylemin kuzeydeki başlangıç noktasının
Kuğulu Park olduğu belirtilirken,
güneydeki başlangıç noktasının ise
Mağusa Kapısı Parkı olduğu belirtildi.
Eylemi, Barış İçin İki Toplumlu İnisiyatif,
“Bu Memleket Bizim” Platformu ve çok
sayıda Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum
örgütünün de desteklediği ifade edildi.

ANASTASİADİS
AB ZİRVE TOPLANTISI
ÖNCESİ HAZIRLIK
TELEKONFERANSINA
KATILDI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in, Brüksel’de
gerçekleştirilecek olan AB zirve toplantısı
ışığında, Avrupa Konseyi Başkanı Charles
Michel’in davetiyle dün bir hazırlık
telekonferansına katıldığı haber verildi.
Anastasiadis’in dün katıldığı hazırlık
telekonferansında Avrupa Birliği’nin
Rusya aleyhindeki yaptırımlarına atıfta
bulunduğunu yazan Fileleftheros
gazetesi, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios
Pelekanos’un yazılı açıklamasına
dayanarak, Anastasiadis’in hazırlık
telekonferansında “herkesin dikkatinin şu
an yaptırımların uygulanması konusunda
gözlemlenen boşlukların doldurulmasına
odaklanması gerektiğini söylediğini” iletti.

LİMASOL’DA 100 BİN
EURO’LUK HIRSIZLIK

Limasol kazasına bağlı Yermasoya’da
geçtiğimiz akşam meydana gelen bir
olayda, 62 yaşındaki bir işadamının evine
giren hırsızların, evden 80-100 bin Euro
değerinde takı ve değerli eşyaları
çaldıkları haber verildi.
Hırsızlık olayı gerçekleşirken ev
sahiplerinin evin alt katında olduklarını
yazan Fileleftheros gazetesi, Rum
polisinin konuyla ilgili araştırmalarının
sürdüğünü ekledi.

SIGARAYA 2 TL
ZAM GÜNDEMDE

[Fotoğraf: Communist Party Britain]
Şimdiye kadar kaç afişin asıldığı veya
kaldırılıp kaldırılmadığı belli değil. Aynı
şekilde afişleri kimin astığı da açıklanmadı.

Hayvan yemine zam yolda

Ülkede elektrik ve akaryakıt zamlarının
ardından şimdi de hayvan yemine zam
yolda. Ham madde fiyatlarındaki artış
nedeniyle üretim durma noktasına geldi.
588 dolar olan soya 730 dolara yükselirken hayvan yemine zam yapılması kaçınılmaz oldu.

YENİ GEÇİŞ NOKTALARI
AÇILMASI İÇİN EYLEM

sun Oğuz dün mecliste yaptığı konuşmada
girdi maliyetlerinin artmasıyla fiyat dengelemesinin yapıldığını zor günlerde devletin her şeye rağmen üreticinin sütünü
döktürmediğini vurguladı.
Üretim yapmanın bu zamanda kolay
olmadığını ifade eden Oğuz, her yıl bu
dönemde sütün arttığını söyledi. Teşviklendirme ile ilgili bin litre bir sınır konulduğunu hatırlatan Oğuz, yılda 70 milyon TL süte teşvik verildiğini söyledi.

Bu ayın başlarında, Rusya Dışişleri Bakanlığı, “benzeri görülmemiş düzeyde bir
Rus düşmanlığını” not ettiğini ve “sorumluların mevcut yasaya göre sorumlu tutulacağını” söyledi.

Bakan Oğuz, ek bütçenin beklendiğini
belirtti.
“Biz bu ülkede hayvancılığın ayakta
kalması için çabalıyoruz” vurgusu yapan
Bakan Oğuz, ek bütçeden sonra destekle
ilgili çalışmayı paylaşacaklarını söyledi.
Sürdürebilirlik konusunda hükümetin
yapması gerekenler olduğunu dile getiren
Bakan Oğuz, eksiklik olabileceğini ama
yapılanlara karşın “sektörü bitirdiniz”
denilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Alkollü ürünlere yapılan fon zammının
ardından bazı sigara ve tütün fiyatlarında
yarından itibaren 2 TL fiyat artışına
gidilmesi bekleniyor. Daha önce 22 TL'den
satılan marlboro ve parliament sigara
çeşitleri 24 TL'ye, 26 TL olan silkut ve
benson sigara çeşitleri ise 28 TL'ye
yükselecek. Tütün fiyatlarına ise ortalama
4 TL zam gelecek. Kaynak: Sigaraya 2 TL
zam gündemde

KTEZO: “YENİDEN
YOLA ÇIKMAKTAN BAŞKA
ÇARE KALMADI”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
(KTEZO) devletin giderlerini karşılamak
için sürekli zam yapıldığını savunarak,
bunun çaresizlik olduğunu kaydetti.
Odadan yapılan yazılı açıklamada, “Bir
araya gelmek, hedefleri birlikte ortaya
koymak, dünden bugüne yanlışı, eksiği
saptayarak yeniden yola çıkmaktan başka
çare kalmadı” denildi.
KTEZO’nin açıklamasında şunlar ifade
edildi:
“İğneden ipliğe, gübreden akaryakıta,
elektriğe her ürün her eşya zamlandıkça
zamlanıyor. Temel tüketim maddesiymiş,
stratejik ürünmüş bakan yok. Zamların bir
kısmı TL’deki değer kaybına bağlı olarak
yaşanırken, bir kısmının da üretim
yetersizliğinden kaynaklandığı görülüyor.
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PorTekİz-Türkİye
maçı bu akşam

Portekiz ile Türkiye, 2022 Dünya kupası play-off
yarı final maçında bugün Porto'daki Dragao
Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye milli
futbol takımı Teknik Direktörü Stefan kuntz,
2022 FıFa Dünya kupası avrupa elemeleri playoff turu yarı finalinde yarın Portekiz'e karşı iyi bir
oyun planına sahip olacaklarını söyledi.

Cimnastikte özel
ve anlamlı gösteri
n Cimnastik Federasyonu ve ALGIM
işbirliğinde 21 Mart Dünya Down
Sendromu Farkındalık Günü
dolayısıyla gösteri düzenlenirken,
sporcular eğitmen Hasan Çolak’ın
yönetiminde gösterilerini yaptılar.
Federasyon ve ALGIM hedefi ise yurt
dışı yarışmalara katılmak olarak
belirledi
ALGIM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi öğrencileri, 21 Mart Dünya Down
Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gösteri düzenledi.
Bir süredir KKTC Cimnastik Federasyonu’nun katkılarıyla eğitim alan özel bireyler
gün dolayısıyla hünerlerini sergilediler. Cimnastik Fedrasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, sporcular
eğitmen Hasan Çolak’ın yönetiminde gösterilerini yaptılar. KKTC Cimnastik Federasyonu
Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ALGIM Özel
Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir’in
katıldığı etkinlikte sporculara madalyaları
verildi.
Bu özel gösterim için ALGIM Özel Eğitim
Merkezi yöneticilerine ve sporculara teşekkür
eden federasyon başkanı Sapsızoğlu, sporcuların yurt dışı müsabakalarında da yarışmalara katılabileceklerini açıkladı.
ALGIM Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir ise çocuklara bu olanağı sunan
Cimnastik Federasyonu yetkililerine teşekkür
ederek, cimnastik sporunun çocuklar üzerine
büyük gelişim sağladığını dile getirdi.
Karademir, “21 Mart Down sendromu olan
çocuklarımızın özel bir günü, geriye kalan
364 gün de özel ama bugün en azından siyasilerin, basının ve farkında olmayan vatandaşlarımızın onları fark ettiği gündür.

Kadınlar Euroleague'de Dörtlü
Final heyecanı İstanbul'da

FIBA, Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'nin
8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve
Etkinlik Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı.
Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul
ev sahipliği yapacak. FIBA'nın resmi internet
sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun dörtlü finali, 8-10 Nisan tarihleri
arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda
gerçekleştirilecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe
Safiport'un yanı sıra İspanya'nın Perfumerias
Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve
Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımları yer
alıyor. Dörtlü finalde, 8 Nisan Cuma günü
Perfumerias Avenida ile Sopron Basket; Fenerbahçe Safiport ile ZVVZ USK Prag karşı
karşıya gelecek. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, 10 Nisan Pazar günü finalde
karşı karşıya gelecek. Kaybeden takımlar ise
3'üncülük mücadelesi verecek.
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Beren Şimşek
Türkiye’de 2. oldu

nTürkiye’nin 81 ilinden ve
KKTC’den 465 öğrenci sporcuların
katılımı ile Çorumda yapılan
Şampiyonada ülkemizi ve
okullarımızı 5 sporcu temsil etti.
Şampiyonada “Müzikli Forum”
disiplininde yarışan sporcumuz
Beren Nur Şimşek ikincilik elde etti

Türkiye okullar arası yıldızlar kickboks
şampiyonasında sporcumuz Beren Şimşek
büyük bir başarı elde etti. 2022 Türkiye
Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Şampiyonası, 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Çorum şehrinde Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den katılan
öğrenci sporcular ile yapıldı. 10-13 Mart
2022 tarihleri arasında Türkiye’nin 81

ilinden ve KKTC’den 465 öğrenci sporcuların katılımı ile Çorumda yapılan Şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 5 Sporcu ile temsil ettik. Büyük mücadelelerin
yaşandığı Şampiyonada Müzikli Forum
disiplininde yarışan sporcumuz Beren
Nur ŞİMŞEK büyük beğeni toplayan performansı ile 2’ncilik madalyasının sahip
olarak ülkemizi gururlandırdı.

Cimnastik Federasyonu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası, liderimiz Dr Fazıl Küçük anısına KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor
Salonunda düzenlendi. Lefkoşa Cimnastik
Kulübünden Defne Conkbayır’ın 67,8 puanla
birinci olduğu Dr Fazıl Küçük Kulüpler
Arası "Minik- Kız" Artistik Cimnastik KKTC
Şampiyonasında ilk 10’a giren sporcular
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'da 25 – 27 Mart 2022 tarihinde düzenleyeceği Minik Kızlar Müsabakasına iki takım
halinde katılacaklar.
Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik –
Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a giren çocuklar için Salı akşamı ise ödül töreni düzenlendi. Doruk
Vakfı Kırıkkale SAM’da gerçekleştirilen
ödül törenine Başbakan Faiz Sucuoğlu
yoğun programı nedeniyle katılamazken,
Spor Dairesi müdürü Mustafa Sütçü, KKTC
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sap-

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

sızoğlu ve Dr Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet
Küçük geceye katılıp ödül verdiler.
Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik –
Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında ilk 10'a girip ödül alan sporcular ve
kulüpleri şöyle:
1)Defne Conkbayır 67.8 Lefkoşa Cimnastik kulübü
2)Nida Toko 65.4. Erbulut cimnastik kulübü
3)Türkan Kılıç 58.2. Erbulut cimnastik
kulübü

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

4)Defne Erönen 53. 9. Lefkoşa Cimnastik
kulübü
5)Maya Küçükakçalı 44.4. Erbulut cimnastik kulübü
6)Eylül Bulut 43.6. Ada Cimnastik kulübü
7)Hira Nur Aydın 41.5. Ada Cimnastik
Kulübü
8)Almina İsmailov 38.4. P&G cimnastik
kulübü
9)Sır Mutlu 36.0. Ada Cimnastik kulübü
10)Varvara Pankratova 35.2 P&G Cimnastik kulübü
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