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Ankara bu darbeyi de başardı... Herkes biliyor bunu, ama kimse söylemeye cesaret edemiyor...
CTP de müdahaleyi kabul etti sonunda, ama Türkiye’ye bunun hesabını soracak hali yok!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 1 Mayıs 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 657 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
DİK DURUŞ
n

2. sayfada

Zor günler yaşayan Faiz Sucuoğlu’na en duygulu şiiri Ece Sucuoğlu yazdı…

Yanıldın
Sevgilim
Yanıldın

l 3. sayfada

“Ben senin o güzel kalbini sevdim / Sen herkesi öyle bildin / Yanıldın sevgilim yanıldın / Her şey gelip
geçer / Geriye insan sevgisiyle dolu / Bir kalp kalır / O da dünyalara değer / Sen iyi ol bize yeter”…

İstifasını sundu

n Sucuoğlu istifasını sundu,
Tatar istifayı kabul etti…
Görevin yeniden kendisine
verileceğini ümit eden
Sucuoğlu, “Öncelik sağlık”
3. sayfada
dedi…

Grubun baskısı

n Erhan Arıklı’ya göre, Faiz
Sucuoğlu 100 günlük eylem
planını imzalayacaktı, ancak
grubunun baskısı nedeniyle
imzalamaktan vazgeçti…

SOL KÖŞE

3. sayfada

Tufan Erhürman:

Kudret Özersay:

n Erken seçimin ufukta
göründüğünü söyleyen Erhürman,
“Kıbrıs Türk halkının bu yaratılan
kaostan hiçbir müdahalenin
olmadığı kendi iradesiyle çıkma
yükümlülüğü var” dedi… 15. sayfada

n “Oynanan oyunu herkes çok net
biçimde gördü” diyen Kudret
Özersay, “Devlet, bayrak diye
mangalda kül bırakmayanlar
devleti itibarsızlaştırdı” diye
konuştu…
15. sayfada

Müdahale kesinleşti

Atun sordu, Sucuoğlu yanıtladı...

ARTIK ÇOK GEÇ
Faiz Sucuoğlu görevin yine kendisine
verileceğini düşünüyor… Bu defterin
artık kapandığının farkında değil… Dik
duruş falan diye nağme okuyanlar var
ama UBP’de Ankara’ya karşı dik duracak
hal mi var? Faiz Bey, “Kime karşı dik
duralım” diye sorup duranlara ilan etti
işte… Afrika gazetesine karşı! Hayret!
Biz talimat makamı mıyız ki bize karşı dik
duracak? Anlaşılan kendisine “Teslim
olma diren” dediğimiz için Ankara çok
kızdı… Şimdi de durumu düzeltmeye
çalışıyor… Çok geç ama artık…
KÖŞECİ

KORKU
MİSKİNDİR

COVİD-19

“KIBRIS KIBRISLILARINDIR”
DİYEMEMEK AMA BAŞKASI
DEYİNCE SEVİNMEK
Oz Karahan
n 7. Sayfada

“HER OLMAYCAK ‘İŞ’TE,
BİR HAYIR VAR!”

(Şener LEVENT yazıyor, 2. sayfada “AÇI” sütununda)

AKLIMA
ÇILGINLIKLAR
GELİYORDU

Ali Osman

Mehmet Levent

İCAZETSİZ
Faize Özdemirciler

Tony Angastiniotis
n 2. Sayfada

n Mecliste yaptığı grup toplantısında “Partimizin
genetiği ile oynuyorlar, dik durmalıyız” diyen Faiz
Sucuoğlu’na Sunat Atun sordu: Türkiye’ye karşı
mı?
n Sucuoğlu Atun’a verdiği yanıtta, “Afrika gazetesine
ve gazetecilere karşı” dedi…
n Şener Levent: Talimat makamı biz değiliz…
Gazetemize karşı dik duruş sergileme ihtiyacını
nerden duyuyor anlayamadık…

İşgal altında
yazılar...

Bir resim, bin kelimeye
bedeldir…

Dik duruş Afrika
gazetesine karşıymış!

SORUYA BAK
HİZAYA GEL...

Oyun içinde oyun

Bülent Tümen

UBP: YERLEŞİMCİ
NÜFUS
SÖMÜRGECİLİĞİNİN
ESİRİ
Aziz Şah

Vakalardaki düşüş sürüyor: KKTC’de 75 yeni vaka belirlendi...

n 11. Sayfada

ANKARANIN
FENDİ UBP’Yİ
YENECEKTİR

Canan Sümer

n 7. sayfada
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Şener Levent

Açı
Mecliste partisi ile grup toplantısı
yapan Faiz Sucuoğlu,
-Partimizin genetiği ile oynuyorlar,
onun için dik durmalıyız, diyor…
Bunun üzerine Sunat Atun soruyor
ona:
-Kime karşı dik duracağız? Türkiye’ye karşı mı?
Sucuoğlu,
-Afrika gazetesine ve gazetecilere
karşı, diyor…
Şaka mı bu?
İroni mi?
Yani,
-Annaman ama da soran bana bunu,
serzenişi mi bu?
Öyle ya, sor sor deli ettiler adamı…
Müdahale var mıymış, yok
muymuş…
Dik durursak kime karşı dik
duracakmışız…
Kafası kızıp “Afrika gazetesine karşı”
demiş olamaz mı?
Bunları bana aktaran arkadaşa bir
daha sordum:
-Öyle mi dedi gerçekten? Ciddi mi?
-Çok ciddi, dedi, kafayı üşüttü abi
bunlar…
Zaten burada herkes oynatmaya
başladı…
Prosedür çok hızlı işliyor demek
ki…
Hep birden delireceğiz galiba…
Mantık aramayın tüm bunlarda…
Bu yolun hepimizi tımarhaneye
çıkaracağı belliydi…
Ben mi yanılıyorum yoksa?
Herşey çok normal da bana mı anormal görünüyor acaba?
Bizim memlekette dik duruş deyince
ne gelir akla?
Türkiye mi?
Afrika gazetesi mi?
İkisi de herhalde!

Çıplak Gerçek
Tony Angastiniotis
“Medyadaki insanlar giderek birbirlerine benzeme eğilimindedirler ve seçilmiş ve atanmış yetkililer
olarak görev yaparlar”
L. Neil Smith
Sözlerimiz enerjimizi taşır, görüşlerimizi ve duygularımızı sözler
aracılığıyla ifade ederiz. İnsanlığın var
oluşundan beri sözlü ifadeler vardır.
Sonra esas iletişim aracı olarak yazı
icat edildi. Kelimeler o kadar güçlüdür
ki, bir hayatı mahvedebilirler ya da kurtarabilirler. Savaşa neden olabilir, hatta
barış inşa edilebilirler. Ünlü bir halk
atasözü der ki: “Dilin kemiği yoktur.”
Sözcükler, toprağa atılan tohumlar gibidir
ve uygun hava koşullarında filizlenir,
türüne göre de meyve verir. “Ne ekersen
onu biçersin” sözü, ekmenin ve biçmenin
görünmez yasasıdır.
Kelimelerin yanı sıra, insan yazıyı
icat etmeden önce, kayalara resimler
çizerek resimlerle konuşuyordu. Geçenlerde okuduğum bilimsel bir makaleye göre, bir görüntünün mesajını göz
açıp kapayıncaya kadar 13 milisaniyede
anlayabiliyoruz. Resimler, karikatürler,

DİK DURUŞ

Biz Türkiye’ye karşı, bazıları da bize
karşı!
Ölçüp tarttım…
Hak verdim Faiz Bey’e…
Kafayı üşüttüğünü sanma ahbap…
Ne dediğini çok iyi biliyor…
Bravo dedim…
İşte son kurşun…
Gerisi teferruat…
Gerisi Tayyip Erdoğan’ın takdirine
kalmış…
Ankara’ya giderken ne demiştik Faiz
Bey’e:
-Teslim olma diren!
Yani dik dur!
Ankara’dakiler telaşa kapılmış olmalı…
Afrika gazetesinin övdüğü adam Ankara’da hayır yüzü görmez…
Rumcu hainlerle bir olana prim yok!
Faiz Bey şimdi bu durumu düzeltiyor
herhalde…
Bir açıklık getiriyor meseleye…
Afrika gazetesine karşı dik duracağına

söz veriyor…
Aldın mı cevabını Sunat Bey?
Sen de aldın mı Tufan?
Dik duracak!
Türkiye’ye karşı değil!
Anladınız mı?
Afrika gazetesine karşı!
Bir numaralı Türkiye düşmanlarına
karşı…
Duy bu sesi duy Ankara Sultanı…
Harcama onu…
Değerini bil…
O herkesten daha az sevmez ya Türkiye’yi…
Herkesten daha az sadık değil ya
size…
Sizin düşmanlarınız onun da düşmanı,
sizin dostlarınız onun da dostu…
Biçare ne dediniz de yapmadı ki
şimdiye kadar?
Çekemediniz bir türlü…
Kurultayda yediniz önce…
Hükümet kurdu beğenmediniz…
Ötekini at, Tahsin’i koy dediniz…

Toplumda aşağılanmak ve yalancı
çıkmak pahasına bunu da yaptı…
Gözbebeğiniz Sunat’a yol vermeye
kalkınca karşısına dikildiniz…
Sunat’a kıyamadınız, ona kıydınız…
Yeniden maskara ettiniz…
Buna da katlandı…
Sunat’sız bir hükümet daha
kurdu…
Onu da hazmedemediniz…
Ve figüranlarınızla son tetiği
çektiniz…
Mutlu musunuz şimdi?
Ne yapsın adamcağız artık?
Nasıl sevdirsin size kendini?
Nasıl yaransın ki başka?
Son kurşun işte:
-Afrika gazetesine karşı dik duracağım…
Yaşşşa Faiz Bey…
Nihayet fitili ateşledin!
***
Seni oyuna getirmeye çalışanlara işte
en güzel cevap…
İlle de sana Türkiye’ye karşı laf
söyletecekler…
İlle de müdahale var dedirtecekler…
İlle de tüm bunlar Türkiye’nin işi
dedirtecekler…
Hava alırlar hava…
Senin Türkiye ile aranı bozmak isteyen cingözler bunlar…
Yağma yok!
Sen öyle oyuna gelir misin hiç?
Söyle o Tufan’a da artık, bir daha
sorup durmasın sana, müdahale var
mı yok mu diye…
Söyle bilsin…
Bu dik duruş Afrika gazetesine
karşı…
Bir numaralı vatan hainlerine
karşı…
Söyle de rahatlasın artık o da…
Değerini bil ey Ankara!

Bir resim, bin kelimeye bedeldir…
semboller, fotoğraflar, hatta sinematik
görüntüler, görünüşte ölü gibi olsalar
da gözle görünmez sözler, duygular ve
inançlar taşırlar. “Bir resim bin kelimeye
bedeldir” ifadesinin hakimiyeti hiç de
paradoksal değildir. Radyo dinlerken
ya da kitap okurken bile, elimizde yalnızca sözcükler olmasına rağmen, zihnimiz yaşanmışlıklarımıza göre resimler
çizer.
Yazılı basını açtığın zaman, fotoğraf
materyali tüm sayfalara dağılmış durumdadır ve her fotoğrafın seçimi tesadüf
değildir. Montajda hangi fotoğrafı kullanacağımızı seçtiğimizde “en iyi bu
fotoğraf anlatıyor” deriz. Güçlü duygulardan kaçınmak istiyorsak, çerçevesine çok fazla kelime çizmeyen “nötr”
bir fotoğraf seçiyoruz.
Görüntülerin aktardığı mesajların gücü
hem politikacılar hem de gazeteciler
tarafından çok iyi bilinmektedir. Günlük
haberlerin siyaset sahnesi, zihnimizde
iz bırakmak ve bizi bir yöne odaklamak
isteyen, amansız bir söz ve görüntü
bombardımanıdır.
Şener Levent ve Ali Osman’ın, Türkiye
mahkemesi tarafından mahkûm edildiği

Avrupa gazetesi karikatürü, bunca yıldır
yazdıklarından hiç farklı değil… Görüşlerini resme aktardılar. Özgür düşünen
her insanın kendi inançlarına sahip olmaya, bu inançları ortaya koymaya ve
gazeteci kalemiyle savunmaya hakkı
vardır. Avrupa gazetesi, Recep Tayyip
Erdoğan’ın Atina ziyaretini nasıl gördüğünü karikatürüyle yorumladı. Çıplak
gerçeği söylemek gerekirse, Yunanlılar
Yunanistan’da Türkiye cumhurbaşkanına
pek nazik davranmadılar ve bunu karikatürle göstermek istediler.
Burada mesele görüntü değil, ifade
özgürlüğüne ilişkin demokratik hak ve
gazetecilerin siyasi süreci eleştirme ve
sorgulama özgürlüğüdür. Seçim süreçleri
olsa bile, ifade özgürlüğü olmadan, bir
ülkede gerçek demokrasi olmaz. Demokrasi sadece oy kullanma hakkı değil,
aynı zamanda yargı, ekonomi ve siyaset
kurumlarının bağımsız işleyişidir. Sizinle
aynı fikirde olmayan veya sizinle ilgili
bir gerçeği ifşa eden her gazeteciyi
hapse atarsanız, demokratik bir devlette
faaliyet gösterdiğinizi iddia edemezsiniz.
Her yıl, dünyanın tüm “demokrasile-

rinde” çok sayıda gazeteci, kendilerini
çevreleyen siyaset sahnesinde meydana
gelen karanlık faaliyetleri gün yüzüne
çıkarma çabasından ötürü kovuşturulmaktadır. Kovuşturmalar, genellikle
hükümetler, partiler, ekonomik faktörler
ve hatta çoğu zaman yeraltı dünyası
arasındaki kısır döngüde kişisel çıkarlarına hizmet eden kendi patronlarından
gelir… Sessizlik yasasını kabul edip
mesleğini sürdüren susturulmuş gazeteciler, uydurma haberlerin aktarıcısından
başka bir şey değildirler. Ne maaşlarının
ne de kalemlerinin herhangi bir toplumsal
değeri vardır.
Söylemeden geçemeyeceğim. Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki tüm gazetecilerin
Şener Levent ve Ali Osman’a destek
vermelerinden çok etkilendim. Son zamanlarda sanatçı Yorgos Gavriil’i tablolarından dolayı şiddetle kınayanlar
bile… Birkaç ay önce Profesör Yorgos
Gavriil’i kovuşturan ve Kemal Atatürk
hakkında metin içerdiği için İngilizce
kitapların bir sayfasının yırtılması emrini
veren Eğitim ve Kültür Bakanı da Şener
Levent ve Ali Osman’a desteğini belirtti.
Dünya ne kadar komik…
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KORKU MİSKİNDİR
İki daimi korku birbirini besledi durdu
senelerce bu coğrafyada.
Bu korkulardan biri birleşme korkusuydu, diğeri bölünme korkusu…
İki korkuyu abartılı bir şekilde italik
duruşlarına mazeret, haysiyetsiz siyasetlerine gerekçe olarak kullanan siyasiler
sağlı sollu bu iki korku ile günü kurtarmaya devam ettiler yıllarca. Onlar günü
kurtardıkça ülkenin yarını öldü, ülkenin
yarını öldükçe dünü bütün kötülükleriyle
tekerrür ederek ve hatta hayatımızın içine tükürerek üstümüze çullandı durdu…
Solcuların, bölünmüş Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulu düzenin makamlarında otururken, Kıbrıs’ın bölünmesinden
korkmaları sadece abes değildi, inandırıcılıktan da uzaktı elbette. O çok inandıkları
federasyondan kopuşun en önemli hamlesi
olarak ilân edilen KKTC’nin makamlarında oturup adada taksimin gerçekleşeceğinden korkmaları solculuğun şanından
olsa gerekti…
Sağda ve solda, güya birbirine zıt olan
iki korku birbirini beslerken, bölünme
ve birleşme korkusuna eşlik eden başka
korkular da peydahlandı geçen yıllar içinde…
Meselâ iki taraf da KKTC ile TC’nin
arasının açılmasından fena halde korktular
yıllarca, korktukları başlarına gelmedi,
ama buna rağmen hâlâ korkuyorlar…
Yıllar önce sağcılar tarafından icat edilmiş bir “suç” var, akıl işi değil ama
itmedi bitmedi, yazarların yazarak, çizerlerin çizerek Türkiye ile aralarını açacaklarından ödleri kopuyor…
Türkiye’de Atatürkçüler iktidarda iken
Atatürkçülerle, faşist generaller iktidarda
iken generallerle araları açılacak diye
korkuyorlardı, şimdi İslamcı faşistlerin
iktidarında imamlarla araları açılacak
diye korkuyorlar, o kadar ki, kendilerini
dindar göstermek için attıkları taklalar
yüzünden siyaset bir tür “masgaralığa”,
siyasetçi ise “masgara”ya dönüşmüş durumda…
Eski korkular deyip geçemeyiz, eski
hurmalar değil ki bunlar, sonuçta korku
dediğin miskindir, insanda ne kimlik bırakır ne kişilik…
Son birkaç yıldır meclisteki siyasiler
ve siyasi partiler arasında en popüler korku, Türkiye’nin kuzeydeki siyasete müdahale ettiğinin yazılması ve konuşulması.
Müdahaleden korkmuyorlar müdahalenin yazılmasından korktukları kadar.
Türkiye onların adaylarını veya partilerini seçtirmek için müdahale ettiğinde
öpüyorlar alınlarına koyuyorlar, sonra
aynı müdahale kendi koltuklarını altlarından kaydıracak boyuta geldiğinde de
Türkiye’nin müdahale etmediğini kanıtlamak için akla karayı seçiyorlar…
Meclisteki sağcılar bunu yaparken, solcular da müdahale sözcüğü ile Türkiye’yi
aynı cümlede kullanmamaya özen gösteriyorlar, bu yüzden “müdahaleye davetiye
çıkarıldı” diyorlar, “müdahale edildi” diyorlar ama ne kimin müdahalesine davetiye çıkarıldığını söylüyorlar, ne de kimin
müdahale ettiğini…
Taraftarları galeyana gelip onları “dik
dur eğilme” diye pohpohladıkça, “dik
duracağız” diye efeleniyorlar. Kime karşı
dik duracaklarını soranlara ise, Ankara
Sultanına mesaj uçurma niyetiyle “Afrika”
gazetesine ve gazetecilere karşı dik duracaklarını söylüyorlar…
Neden böyle yapıyorlar? Neden olacak,
korku miskindir de ondan…
O kadar miskindir ki, bir damla haysiyet,
bir sokum şahsiyet bırakmaz insanda…

Sucuoğlu: UBP olarak şartlarını
tehdit olarak kabul ettik
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar‘a
hükümeti kurma görevini iade edeceğini açıkladı.
UBP MYK toplantısı ardından açıklama yapan Sucuoğlu, koalisyon ortaklarının
bazı ön şartları olduğunu söyleyerek, “UBP olarak bunları tehdit gibi kabul edip,
güvenoyu öncesinde imzalayıp, kabul edip imzalamamız mümkün değildi” dedi.
“UBP hükümeti bozan parti değil. Hükümeti bozan diğer iki küçük partidir” diyen
Sucuoğlu, UBP’nin hiç bir zaman hükümeti bozan taraf olmadığını, sorumluluğu
üzerine alan parti olduğunu vurguladı.

Ersin Tatar istifayı kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu
ve istifanın cumhurbaşkanı tarafından kabul edildiğini açıkladı.
Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) hükümetten çekilmesi
sonrasında Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’la görüştü.
Görüşme sonrası basına açıklama yapan Sucuoğlu, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a sunduklarını söyledi.
Tatar’ın istifayı kabul ettiğini de belirten Sucuoğlu, yeni hükümet belirlenene kadar
mevcut hükümetin görevde olacağını da kaydetti.
Sucuoğu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önümüzdeki süreçte gereken adımları atacağını
belirterek, “Öncelik sağlık, sağlığımız yerinde olsun da gerisi zamanla aşılır” dedi.

Arıklı: Sucuoğlu, grubunun baskısı ile
imzadan vazgeçtiği hükümet kurulamadı
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel
Başkanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz
Sucuoğlu‘nun, daha önce ortada olmayan,
aniden Sucuoğlu’nun önüne götürülen ve
elçiliğin hazırladığı iddia edilen 100 günlük
eylem planını imzalamaktan son anda
vazgeçtiği için hükümetin kurulamadığını
söyledi
Sosyal medya hesabından açıklama yapan
Arıklı, Sucuoğlu’nun, DP ve YDP’nin birlikte hazırladığı, kendisinin de düzeltmeler
yapıp, Bakanlara dağıttığı 100 günlük
eylem planını, önceden anlaşıldığı gibi
güven oylamasından önce imzalamaktan
son anda vazgeçtiğini söyleyerek, bu
gelişmenin ardından iki partinin yetkili
kurullarının dün akşam toplanarak
hükümete girmekten vazgeçme kararı
aldığını belirtti.
Ortada bir müdahale olmadığını belirten
Arıklı, Sucuoğlu’nun genel başkanlarla
birlikte basın önünde ‘100 günlük eylem
planını’ imzalamaktan grubunun baskısı
ile vazgeçmesi üzerine hükümetin
kurulamadığını söyledi.
“Hükümetimizin motivasyonunu
yükseltebileceğimizi düşündük”
Arıklı, eylem planında yazılanların zaten
hükümet programında da bulunduğunu
ancak hükümet programlarının hükümetlerin 5 yıl görevde kalacağı düşünülerek
hazırlandığını söyleyerek, “100 günlük
eylem planı”nın hükümet programı içerisinden önemli olanların seçilerek takvimlendirilmesi ile oluştuğunu anlattı ve
“Böylece hem kamuoyu önünde kendimizi
bağlamak hem de hükümetimizin motivasyonunu yükseltebileceğimizi düşündük”
dedi.
“Onlara göre ‘küçük ortaklar’,
‘büyük ortağa’ bu tür şartlar
sunamazlar”
UBP Grubu’nun Eylem Planının içeriğine

değil, ortakları tarafından hazırlanıp kendilerine sunulmasına karşı çıktığını söyleyen
Arıklı açıklamasında, “Onlara göre ‘Küçük
Ortaklar’, bir ağabey konumunda olan
‘Büyük Ortağa’ bu tür şartlar sunamazlar.
Bu da UBP zihniyetini, yani UBP’nin
koalisyonlara bakışını anlatıyor” ifadelerine
yer verdi.
“Tatar, CTP’ye hükümeti kurma
görevini vermeli ve vakit kaybını önlemelidir”
Arıklı’nın açıklamasının tamamı şu
şekilde;
“Faiz Sucuoğlu bugün bu hükümetin
istifasını Cumhurbaşkanına sunar.
Cumhurbaşkanı isterse Sayın Sucuoğlu’nu
tekrar görevlendireceği gibi, bir başka milletvekilini de hükümeti kurmakla
görevlendirebilir.
Bize göre, Sayın Cumhurbaşkanı teamül
gereği ana muhalefet partisi genel başkanına
hükümeti kurma görevini vermeli ve vakit
kaybını önlemelidir.
Netice itibari ile Sayın Sucuoğlu, Milletvekili grubunun baskısına boyun eğmese
ve bu belgeyi imzalayabilse idi, siz bu
satırları okurken bu hükümet kurulmuş
olacaktı.
“Birileri ısrarla bu olaya da
Türkiye’yi karıştırmaya çalışıyor”
Sayın Sucuoğlu’nun “Dün öğlene kadar
bir şey yoktu. Öğleden sonra ne oldu ise
oldu” demesi ise bir talihsizliktir.
Evet, dün öğleden sonra olan tek şey,
Faiz beyin anlaşmaya uymayıp, bu belgeyi
imzalamayacağını ortaklarına bildirmesi
oldu.
Birileri ısrarla bu olaya da Türkiye’yi
karıştırmaya çalışıyor.
Türkiye, şayet Faiz Sucuoğlu’na “Bu
belgeyi imzalama” dedi ise ortada bir müdahale var. Yoksa kafa bulandırmanın
anlamı yok”

Yanıldın sevgilim yanıldın
Ece Sucuoğlu: “Ben senin o güzel kalbini sevdim...”
Sucuoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
Ben senin o güzel Kalbini sevdim
Sen herkesi öyle bildin.
Yanıldın sevgilim yanıldın….
Her şey gelir geçer.
Geriye insan sevgisiyle dolu
Bir Kalp kalır
O da dünyalara değer.
Sen iyi ol bize yeter.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ANKARANIN FENDİ UBP’Yİ
YENECEKTİR
Kriz üstüne kriz!
Hükümet kurulmadan düştü…
Neymiş efendim?
Reform ve icraat yapamıyormuş iki küçük
ortak…
DP ve YDP…
Bu yüzden bir deklarasyon koymuşlar Faiz
Bey’in önüne imzalasın diye…
Ne Markuez’in“Yüz Yıllık Yalnızlık” romanı…
Ne de Pasolini’nin“Sodom’un 120 Günü”
filmi…
Bunun adı “100 gün deklarasyonu”…
İlk 100 günde ekonomide neler yapılacağını
kayıt altına alacaklarmış güya…
Nasıl da yanıp tutuşuyorlar halka hizmet
aşkıyla…
Duygulanıyor insan…
Faiz Bey de imzalamayınca hükümet işi de
güme gitti işte yine...
Ufukta bir erken seçim daha…
Bünyemiz kaldırmıyor artık bu yaşananları…
Ama tüm bunlar için kepazelik, ya da maskaralık demek deçok hafif kalıyor…
***
Akıncı,“Müdahale var, ailem ve ben tehdit
ediliyorum” dediğinde hiç yorum yapmayanlar…
Ona “süs bitkisi” diyenler bile şimdi “müdahale tescillendi” diyor…
Günaydın size!
Ve Kıbrıslının deyişiyle “vallahi bardon”…
“Müdahale var mı yok mu” sorusunu sormanın da abesle iştigal etmek olduğunun farkına varmışsınızdır umarım…
Ve cevabını bildiğiniz bu soruyu sormaktan
vazgeçersiniz artık…
***
Müdahaleyi de sadece UBP saflarında, ya
da Faiz Bey’in şahsına yönelik değerlendirmemek lazım…
Bu müdahaleler Kıbrıslıtürklerin sonunu
getirmeye yönelik politikaların son rötuşları…
Eskisi gibi kapalı kapılar ardında da değil
tüm bunlar…
Gözümüzün içine baka baka yapılıyor…
Faşist AKP rejimi köle muamelesi yapıyor
Kıbrıslıtürklere…
Ne iradeni…
Ne kurultayını…
Ne yargını…
Ne de siyasi partilerini tanıyorum diyor
açıkça…
Ah nerde şimdi o hamasetçi takım?
Türkiye olmasa Rum bizi yok edecekti, diyenler…
Yoksa, yok eden Türkiye olunca razılar mı?
UBP içinde bile Faiz Bey’e destek verenler
ne diyor ama ona?
-Dik dur…
Ama kime karşı dik duracak?
Çıkıp açıkça söyleyebilseler keşke…
***
Peki, nereye varacak bu işin sonu?
Bu toplum nasıl kurtulacak?
Ne dediniz?
Çözüm mü?
-En kötü çözüm, bu günlerde yaşadıklarımızdan daha kötü olamaz, mı diyorsunuz...
Haklısınız…
Çanlar kimin için çalıyor diye düşünmeyin
boşuna…
Bizim için…
Bu yüzden çok da kaptırmayın kendinizi
oynanan oyunlara…
Entrikalara…
Dönen dolaplara…
Asla olmaz dediğiniz ne varsa bir bir oluyor
işte…
Tatar’ın hükümet kurma görevini Faiz Bey
dışında bir UBP’liye vereceği dedikoduları
dolaşıyor şimdi de…
İlle de gidecek Faiz Sucuoğlu…
Keşke bir de nedenini anlayabilseydik…
O da en az diğerleri kadar Türkiye sevdalısı…
Tek bir laf ettirmiyor Erdoğan rejimine…
Ama yine de hazmedemediler adamı…
***
UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantı üstüne
toplantı yaptı…
Son karar,“Görev Faiz Sucuoğlu’ndan başkasına verilemez”…
Ama Ankara’nın fendi UBP’yi yenecektir
mutlaka…
Ersin Tatar boşuna mı oturtuldu cumhurbaşkanlığı koltuğuna…
Diyet borcu var Ankara’ya…
Öde öde bitmez…
Kıbrıslıtürklerin mezarını kazmak da dâhil
bu borca…
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Garagöz Hacivatsız Ramazan mı olurmuş?
İşte yine garagözcü açtı perdeyi
Bizim Garagöz Hacivatlar sahneyi doldurmuş
Garagözcü keyifle oynatıyor her şeyi

KALAY-KALAYCI

ACINASI DURUMLAR

Müdahale dendi mi kafalar karışıyor, siyasetçiler
ne yapacaklarını bilemeyecek hale geliyorlar. Türkiye’nin
müdahaleleri yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam ediyor oysa, yeni bir şey değil
ki… Sağcılar, senelerdir sürdürdükleri “Anavatan-Yavruvatan” siyasetinin
çöktüğünü itiraf edemediklerinden, havada kalıyor söyledikleri. Birbirini
“Anavatan” üzerinden tanımlamanın ve “Anavatan” yaltaklanarak siyaset
yapmanın acı sonuçlarıdır bunlar. UBP “Türkiye CTP’yi istemez bizi ister”
propagandası yaparken, bir baktık UBP içinde de Türkiye kimi ister kimi istemez
tartışmaları almış başını gidiyor. Acınası durumlardır bunlar…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

AKLIMA ÇILGINLIKLAR
GELİYORDU

SORUYA BAK HİZAYA
GEL...
Müdahale var mı yok mu?
Bunu mecliste CTP Sucuoğlu'na sormuş...
Sucuoğlu cevabını zaten çoktan vermişti...
Türkiye'nin bizim içişlerimize müdahalesi
olmadı olmaz, demişti...
Şimdi bu soru karşısında soranın çıkıp da
söyleyecek başka bir sözü olabilir mi?
***
Türkiye buraya hiçbir zaman müdahale etmedi ki!
1958'lerden sonra buraya çeşitli sıfatlarla
adam göndermedi!..
Yani bugün adı Özel Harp Dairesi olan örgütten buraya personel gönderip buradaki,
olaylara müdahale etmedi...
Camileri bombalatmadı...
Amerikalılara ait benzin depolarına sabotaj
düzenletmedi!
1960'tan sonra öğretmen, banka memuru
olarak sahte isimlerle TMT'yi yönetecek kimseyi göndermedi!
1963'ten sonra Bayraktar, sancaktarlar ve
sancaktar yardımcılarını gönderip buradaki
insanları silah altına alıdırıp yönetmedi!..
Gençlere mecburi askerliği TC'li generaller
dayatmadı!
Kıbrıslıtürklerin askeri ve sivil yönetimlerine
hiç karışmadı!
Burada kimsenin burnunun kanamasına izin
vermedi!
Rumdan alışverişleri engellemedi!
Birçok insanımızı vatan haini, casus diye
yok etmedi!
Bu ülkeden kaçmalarının sebebi olmadı!
1974'te buraya askeri müdahalede bulunmadı!..
Adayı ikiye bölmedi!
Bölünen adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk Yönetimi, KTFD ve KKTC denilen "devlet"ler
kurdurmadı!..
Kıbrıslırumları evlerinden mallarından kovmadı!
2005 yılında Kolordu Komutanı CTP'lileri
karşısına alıp "Buranın hakimi biziz, siz hasbelkader KKTC denilen bu yerde yani bizim
yönetimimizde parlamentoculuk oyunu oynarsınız" demedi!
Afrika gazetesini basıp çalışanlarını linç etmeye Tayyip Bursa'dan emir vermedi!
Seçimlerin tümüne de müdahale edilmedi!
Oluşturulacak hükümetler Ankara'dan hiçbir
zaman onay almadılar!
Türkiye buraya nüfus aktarıp demografik
yapımızı değiştirmedi!
KKTC üzerinden geçen uçaklara verilen
hizmet karşılığında alınan ayda yüzbinlerce
dolar Ankara'ya ödenmiyor!
Türkiye buraya nüfus yerleştirip bizi asimile
etmedi, asimile edecek olsaydı getirdiği nüfusa
buradaki Rum mallarını verirdi, hiçbirini yapmadı!
Burada Türkiye'deki siyasi partilerin örgütleri
bulunmamaktadır!
Hükümetler ve meclis içi muhalefet buradaki
TC Büyükelçisi'nin gerek gördüğünde elçiliğe
girmek için kapıda kuyruğa girmemektedir!
Burada Türk Parası döviz cinsi para olarak
kullanılmaktadır, bizim kendi paramız vardır...
Türkiye burada camiler, medreseler, ilahiyat
okulları ve külliyeler yapmadı, yapmamaktadır
da...
***
Soru mu bu şimdi Sucuoğlu'na sorulacak!
Dünya alemin bildiklerini inkar etmek değil
midir bu sorunun altında yatan?!

Arıklı ve Ataoğlu hükümeti
düşürdü ancak istifa etmedi!
Özgür Gazete - Reform ve icraat
yapamadıkları gerekçesiyle, kendi
hükümetlerine güvenoyu vermeyerek,
kurulmadan düşmesini sağlayan
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı
Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel
Başkanı Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, Bakanlık koltuklarını henüz
bırakmadı
Hükümete rest çektiler ama
Bakanlık koltuklarını
bırakmıyorlar
Hükümet ortakları Turizm Bakanı

Ataoğlu ve Ulaştırma Bakanı Arıklı,
bir anda ortaya çıkardıkları ve
Başbakan Faiz Sucuoğlu‘nun önüne
“güvenoyu verme şartı” olarak
koydukları çala kalem yazılmış ve
hükümet programında zaten var olan
“100 günlük eylem planı“nın
imzalanmaması gerekçesiyle kendi
hükümetlerine güvenoyu vermemiş
ve hükümeti kurulmadan düşürmüştür.
Ancak
icraat
ve
reform
yapamadıkları gerekçesiyle yaşanan
hükümet krizini derinleştiren iki Bakan,
bağlı oldukları Bakanlık koltuklarını
henüz bırakmadı, istifa etmedi.

Denktaş: DP’den ayrılırken sebebini
“onurumu korumak” diye açıklamıştım
Demokrat Parti (DP) eski Başkanı Serdar Denktaş, partisinden ayrılırken
sunduğu “onurumu korumak için” gerekçesini o gün anlamayanların bugün
anlamış olacağını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş,
itibar ve istikrarın yerlerde süründüğünü, yıllarca korumak için uğraştıkları
demokrasinin can çekiştiğini, halkın neredeyse ekmek parasını hesaplarken
koltuk hesabı peşinde koşanların olduğunu söyledi.
Denktaş, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra DP yönetimi ile ilişkilerimi
koparmıştım. O zaman bana kızan DP’li arkadaşlar ‘onurumu korurum’
sözümle ne ifade ettiğimi herhalde şimdi anlamışlardır” dedi.

Tatar İngiltere gezisini iptal etti
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, YDP ve DP‘nin güvenoyu
vermeyeceklerini açıklamasıyla kurulmadan düşen hükumet nedeniyle, İngiltere
gezisini iptal etti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tatar’ın ülkedeki gelişmeler
nedeniyle 3 Mayıs’taki İngiltere ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

“Aklına çılgınlıklar gelince beni ara”
diyordu bir şarkının nağmeleri…
Ahmakıslatan bir yağmur çiseliyordu.
Ellerim ceplerimde yürüyordum.
Kuruçeşme, Laleli Cami, Abdi Çavuş,
Mecidiye, Girne Kapısı, Sarayönü…
***
Başörtülü bir kadın, pencerenin kırık
dökük pancurlarına çamaşır seriyordu.
(Pencereye hiç çamaşır sermezdi annem)
Onyedilik yıllarım canlanıyordu gözümde…
“Aklına çılgınlıklar gelince beni ara”
diyordu bir şarkının nağmeleri…
Sıvaları dökülmüş iki katlı bir evin penceresinden bir TC bayrağı sarkıyordu…
Ahmakıslatan yağmur bazan duraklıyor,
bazan biraz daha çoğalıyordu…
Sokakları tanıyordum ama onlar beni
tanımıyor gibiydiler.
Geçtiğim yerlerde hiç tanımadığım
yüzler çıkıyordu karşıma.
Kendimi, çocukluğumun ve ilk gençlik
yıllarımın geçtiği o sokaklardan sanki ilk
kez geçen bir yabancı gibi hissediyordum.
***
Yağmur çiseliyordu…
Ellerim ceplerimde yürüyordum.
Aklıma çılgınlıklar geliyordu.
Rengimi, sesimi ve kendimi arıyordum.
Çılgınlıklar gelip gelip giriyordu düşüncelerimin içine.
***
TBMM’den tarihi bir karar…
Kıbrıs artık Türkiye’nin milli davası
olmaktan çıkarılıyordu.
Anavatan, yavruvatan, et-tırnak söylemleri tarihe karışıyordu.
Kıbrıs’ta TC temsilcilikleri dışında hiçbir
yerde Türkiye bayrağı yer almayacaktı…
Ve Türkiye, garantörlükten çekildiğini
de ilan edecekti.
***
Aynı şekilde Yunan Parlamentosu da
tarihi bir karara imza atıyordu eşzamanlı
olarak.
Kıbrıs’ın artık Yunanistan’ın milli davası
olmadığı ilan ediliyordu.
Anavatanlık, yavruvatanlık, Türkiye
gibi Yunanistan için de artık tamamen
tarih oluyordu.
Kıbrıs’ta Yunanistan temsilcilikleri dışında hiçbir yerde Yunan bayrağı çekilmeyecekti.
***
Yağmur çiseliyordu.
Rengimi, sesimi, geçmişimi ve kendimi
arıyordum.
Hayal kurmak, Arap çöllerinin tozunu
solumak henüz zamlanmamıştı!
Bir onlar kalmıştı zamsız, gamsız, bedava.
Ve işte böyle olmayacak hayaller peşinde
sürüklenmek…
***
“Aklına çılgınlıklar gelince beni ara”
diyordu şarkılar…
Oysa aradığım hiçbir yerde sen yoktun…
Ben de yoktum…
Çocukluğum, gençliğim de…
Aklıma çılgınlıklar geliyordu…
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Onuncu köy
KIBRIS
CUMHURİYETİ

MUHALEFETİN ACZİ
Tamay Osman Uzun
Memlekette hükümet değil,
Muhalefetin acizliği var ki, bu
yaşananlara sadece 'masgaralık' deyip
geçiyor…
Maksat olası bir seçim de üç oy
daha fazla almak ise, batsın sizin
muhalefetiniz…

Mustafa Billur

Devletimiz budur.
Gerisi büyük bir yalan ve
utanmazlığımız... 1964'te terk ettik ve
pişmiş tavuktan beter olduk.
Geriye dönme vaktimiz geldi ve geçti!
İnsan gibi yaşamanın ne olduğunu
unutmadıysak hâlâ eğer, tekrar insan
gibi yaşamaya başlamamızın yolu, devletimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bunu
yapması gereken siyasiler, sendikacılar,
fildişi kulelerinden ahkâm kesenler değil.
Yaşamak istiyorsanız, bunu sizin
yapmanız gerekiyor...
HAKKINIZDAN FAZLASINI TALEP
EDİP, HER ŞEYİ KAYBETMEKTEN
VAZGEÇİN...
*
Garantörlük hakkının yeniden
görüşülmesi talebidir olayları çıkmaza
sokan. Kıbrıs Cumhuriyeti kurucu
anlaşmalarını kabul etmek, garantörlüğü
kabul etmek demektir. Böylece
önümüzdeki barışa giden yoldaki en
büyük engel ortadan kalkar. Kıbrıslılar
birlikte yaşamı, ortak devleti hele bir
tekrar deneyimlesinler, zamanı geldiğinde
Garantörleri de siktir ederler. Bunun
için KIBRISLI birliği lüzumdur. Kıbrıslı
birliği için ise birlikte yaşam. Onun için
de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş. Bu bir
domino...

SİRK
Mertkan Hamit
kktc, sadece Türkiye'nin arka
bahçesi değil, sadece kalın bağırsak
da değilmiş...
Esasen koskoca bir sirkmiş...
Bu sirkte neler neler var...
Aslan terbiyecisi, palyaço, soytarı,
ip cambazına kadar hepsi bir arada..
Az da olsa seyircisi de var, bilet
niyetine iradesini devredip oy vereni
de...
Padişahım çok yaşa diyeni de; kral
öldü çok yaşa kralımız diyeni de..
Hatta sirke başkanlık sistemi getirecek olanı da...
Tek eksik sirki açmak...
Tam kapıyı açtılar, düzeni kurdular
deyince deniz ötesi bir yerden bir
rüzgar esiyor çadır devriliyor...
Müdahale mi? Yok iki gözüm...
Rüzgardır o rüzgar...

GÜL BAHÇESİ
MUHALEFETİ
Hüseyin Yalyalı
Durumdan
vazife
çıkararak
kurtarıcılığa heveslenenler Reiz’in istediği
de geniş tabanlı hükümet söylemiyle
aslında muhalefeti de dağıtarak işgal rejiminin istediği değişiklikleri yaşama
geçirmek, dikensiz Gül bahçesi yaratmak
olmasın?
TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde rejimi
düzenleme çalışması devam ediyor. Yarın
Meclis’te sahnelenecek temsil sürecin
sadece parçası. Yürümüyor parlamenter
sistem dedirtmeye yakınlar. Uzak değil
yakında tüm Kıbrıslıtürk aydın ve muhalifler TC mahkemelerinde yargılanarak
hapishanelerinde misafir edilecek.
İşbirlikçiler aynı suçtan ikinci kez TC’de
yargılanan Şener Levent için dut yemiş
bülbülü oynamaları, gidilecek yolu
netleştirdi.
Türkiye’de yargı tek adamım emrine
girerek siyasallaşmış deniyor. Yapmayın
1961-70 arası görece bağımsız yargı
dışında TC’de yargı hiçbir zaman
bağımsız olmadı/olamadı. Olması da
mümkün değil/değildir. Türkiye, tarihsel
gerçekleriyle yüzleşmediği sürece de bu
mümkün olmayacak/olamayacak.

İDRAK SORUNU
Ufuk Çağa
Operasyon, darbe, demokrasicilik adını
ne isterseniz koyunuz ama ülke istenilen
kıvama sokulmuştur.
Bundan sonra KKTC Devletçilik
oyunu, Egemen Devletçilik oyunu
"OTUR ARAP GALK ARAP" modunda
oynanacaktır. Gerçi eskiden de böyleydi
ama şimdi herşey açık açık yapılıyor.
Akşamki operasyon ülkenin bitişinin
müjdesini vermiştir. Bu günlere gelmemizde katkısı olan herkes artık bir tarafına
kına yakabilir.
Bu operasyon sonucunda esas kaybedenin Kıbrıs Halkı olduğunu umarım
idrak edebiliriz.

ANTİ DEPRESAN

1981 SENARYOSU
Ulaş Barış
Haziran 1981 seçimlerinde UBP çoğunluğu
kaybedince gene müdahale yapılmış, meclis
kilitlenmiş tam 98 gün hükümetsiz bir
dönem yaşanmıştı. Ardından kktc’ye giden
yola girilmişti. Aradan geçen 41 yılın
ardından yine benzer senaryolar ve yeni
yollar…
*
Son durum: Hocalar gene sessiz. Toz duman yatışsın da konuşurlar. Hep aynı film.
BB Sucuoğlu: “Sunulan belgeyi ya
imzalayın ya da girmeyiz diye tehditle
ortaya koymak kabul edilemez. Bu koskoca
UBP’ye yapılamaz… Çekilme sebepleri
inandırıcı değil, esas sebepleri halka
paylaşmaları gerekir.” (BRT)
Son durum: Bir takım iddialara göre Ersin
Tatar görevi UBP içinden başka birine verecek. Eğer bu olursa o zaman UBP içinde
sadece 180 gün önce tecelli eden %60’lık
irade fiilen biter. Vahim.
Son durum: DP Genel Başkanı Fikri
Ataoğlu, memleketi kurtaracak olanın geniş
tabanlı bir hükümet olduğunu söyledi.
Ataoğlu, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na
güvenmediklerini dile getirerek “Sucuoğlu

samimi değil” dedi. (Yenidüzen)
YDP Genel Başkanı Arıklı açıklama
yaptı.
“Bize göre başbakan istifasını CB’ye
sunmalı, görev Ana Muhalefet Başkanına
teamül gereği verilmeli, zaman kaybı önlenmelidir.”
*
Allah aşkına teknokrat hükümetle sorunlar
çözülecek hayalinden vazgeçin. Yok öyle
bir sistem ya da dünya. Konu koloni yönetimi. Konu bağımlılık. Konu alt yönetim
olma hali.
Son durum: ‘Ben müdahale göremiyorum’
noktasından, ‘müdahale tescillendi’ noktasına
geliş… Bu da bir şey diyelim…
HP lideri Özersay da açıklama yaparak,
erken seçime işaret etti. UBP içinde Sucuoğlu
dışında bir vekile görev verilmesine
kalkışılmasının sorunlara çare olmayacağını
söyleyen Hoca, UBP’nin istikrarsızlık üreten
bir parti olduğunu vurguladı.
CTP toplantısı sonrası açıklama yapan
Erhürman, “ufukta bir erken seçim var”
dedi. Erhürman, hükümet kurmakla ilgili
soruya cevap vermekten kaçınarak “o konuda
yetkili PM’dir” demekle yetindi.

ANKARA HEP AYNI ANKARA!
Osman Yağız Kırmızı
Kıbrıs Türk toplumu nereden nereye geldiğini düşündüren bir gazete haberi.
10 Mart 1967 Zafer Gazetesi "Ankara yapmış olduğu üstü kapalı bir açıklama ile
gerçekleri örtbas edemez. Türk Mukavemet Teşkilatı, Türk toplumunun bağrından kopmuş
bir teşkilatsa, ki Ankara bunu kabul ediyor, o taktirde yine Ankara’nın kabul ettiği prensip
çerçevesinde bu toplum kendi liderini kendisi tayin etmelidir" ...
Bir de bugünün pısırıklarına bakınız.
***
İngiliz Kanada'ya Amerika'ya gitti, Kanadalı, Amerikalı oldu. İspanyol Meksika'ya
gitti, Meksikalı oldu. Portekizli Brezilya'ya gitti, Brezilyalı oldu. Bizde Kıbrıs'a geldik,
Kıbrıslı olduk. Hem de MEŞRU...

ELÇİLİK YÖNETİR, NE
KURUMLARINDAN
BAHSEDERSİNİZ…

Fikri Marasalı
Atkınız yakıldı, milli davamızın
simgesidir dediniz mahkemeye verdiniz.
Sormak isterim KKTC denen yapı
sizin milli davanıza dahil mi?
Çünkü varlığını savunduğunuz ve
yalnızca sermayeyi besleyen bu
yapıyı dahi yönetmenize izin yok
artık çünkü karar alma mercilerinizin
tamamı işgal edilmiş durumdadır…
Sokağa dökülecekmin MİLLİ davan için UBP’li?
Sana bu derece müdahale eden
Ankara’ya, Ankara elini yakamızdan
çek deycek misin?
Elma dersam çık armut dersam
çıkma…

GANDIR ÇOCUĞU!
Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar: Alo… Efendim burda
mısınız?
Ersin Tatar: Aradığınız kişiye şu
anda ulaşılamıyor, mobil telefon
kapalı veya kapsama alanı dışında…
Müsteşar: Hah! Telefonu da kapattı!
Ersin Tatar: The person you have
called can not be reached at the moment…
Müsteşar: Efendim ama ağzınıznan
yaparsınız? İlk çıkaramadım sonra
aksandan tanıdım…
Ersin Tatar: Telekominikasyon
dairesi bilinmeyen numaralar servisine hoş geldiniz… For ingiliş pres
nayn…
Müsteşar: Bilinmeyen numara mı
var efendim… 40 senedir aynı numaralar… Bile isteye rejimi krize
sok, sonra da gandır çocuğu başkanlık
sistemi istesin…
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GÜNLÜK
TÜRKİYE’NİN ‘‘ELİ OLMAK’’

Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
Erdoğan ve beraberindeki heyetin resmi temaslar yapmak için gittiği Suudi
Arabistan'da umre ziyareti yapması tepki çekti...
Artı Gerçek - Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
El Suud'un daveti üzerine iki günlük
ziyaret çerçevesinde eşi Emine
Erdoğan ile Suudi Arabistan'a gitti.
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı
Selman bin Abdülaziz Al Suud
tarafından resmi törenle karşılandı.
Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki
ülkenin milli marşları çalındı.
Karşılama töreninin ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral
heyetlerini birbirine takdim etti.
Erdoğan ve Selman, basına kapalı
gerçekleştirilen baş başa görüşmenin
ardından akşam yemeğinde bir
araya geldi.
UMRE YAPTILAR
Resmi ziyaret için gittiği ülkede
Erdoğan ve ekibi umre de yaptı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a;
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, İçişleri Bakanı Süleyman

Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy da eşlik etti.
Erdoğan ve beraberindeki heyetin
resmi temaslar yapmak için gittiği
Suudi Arabistan'da programlarına
kişisel bir ziyaret eklemesi tepki
çekti.
Devlet’in kasasından alınan
parayla yapılan Umre kabul
olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
yanında bulunan devlet erkânının
Suudi Arabistan’a yaptıkları resmi
ziyaret sırasında Mekke’ye giderek
Umre yapmaları çok konuşuldu,
çok eleştiri aldı.
Erdoğan'ın Umre fotoğraflarından
sonra bir dünyevi, bir uhrevi olmak
üzere iki sorumuz var: Resmi
temaslar için çıkılan bir seyahate
kişisel bir durak eklemek hukuki
midir? Devletin kasasından alınan
parayla yapılan Umre caiz midir?

Bu soruların cevaplarını yıllarını
siyasete
adamış
ve
her
konuşmasında
Hz.
Ömer
adaletinden
bahseden
Cumhurbaşkanı’nın daha iyi
yanıtlayacağına şüphe yok.
Ancak devlet protokolünün hem
çıktığı resmi gezilerde harcadığı
her kuruşu, kamuoyunun yararına
harcadığını ve hiçbir şekilde resmi
protokol
kuralları
dışına
çıkılmadığını ıspatlaması gerekir.
Hem de İslam dininin getirdiği
yorumlarda kişilerin Umre ve Hac
ibadetlerini ancak yeterli ‘kişisel’
maddi gücü olması halinde, o parayla yapması tavsiye edilir.
Ekonomik kriz içindeki bir devletin kasasından alınan parayla
içine girilen ihram gönülleri paklamaya yetmez. Bir devlet insanının,
halkı açken tok yatması kabul edilemez. Sümmani’nin dediği gibi
“Kimi sevap için Kâbeye varır,
Kâbe kapınızda bilmez misiniz?”
Maalesef bazıları bilmez...

RUM HANE HALKINA YENİ BİR ENFLASYON ŞOKU...

ENFLASYON SON ON YILLARIN REKORUNU
KAYDEDEREK YÜZDE 8,6’YA ULAŞTI
Rum tarafında hane halkının yeni bir enflasyon
şoku ile karşı karşıya bulunduğu, enflasyonun Nisan
ayında on yılların rekorunu kaydederek yüzde 8,6’ya
ulaştığı bildirildi.
Fileleftheros Avrupa İstatistik Birimi “Eurostat”
tarafından dün yayımlanan Nisan ayıyla ilgili enflasyon
tahminlerini “Hane Halkına Pahalılık Şoku… Enflasyondaki On Yılların Şoku Aile Cüzdanını
Batırıyor” başlığıyla manşete çekti.
Habere göre Eurostat verileri Nisan 2021’de yüzde
1,2 olan enflasyon Ocak ayında yüzde 5, Şubat’ta
yüzde 5,8 Mart’ta yüzde 6,2 ve Nisan 2022’de yüzde
8,6 olarak değerlendirildi. Eurostat, Euro Bölgesi
yıllık genel enflasyonunun Nisan 2022’de ortalama
yüzde 7,5 olarak (Mart 2022’de yüzde 7,4)
şekillenmesini bekliyor.
Habere göre Güney’de Nisan ayında tüketici fiyatları
endeksi Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 3,1
yükseldi. Eurostat, Rum İstatistik Dairesi’nin 5
Mayıs’ta açıklayacağı tüketici fiyatları endeksinin,
Mayıs ayı için yüzde 10’un biraz altında açıklaması
ihtimalinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti.
Aynı gazete “Elektrik Enerjisine yeni Zam” başlıklı

haberinde ise elektrik faturalarının gittikçe şişmesine
ek olarak Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) önümüzdeki
aylarda elektriğe yüzde 16 oranında ek zam yapacağını
açıkladığına dikkat çekti.
Rum Tüketiciler Birliği, yüzde 16 ek zamma karşı
Enerji Bakanlığı’ndan elektrik enerjisi satış fiyatına
tavan fiyat getirmesini talep ederken bakanlık, böyle
bir yetkisi olmadığını, halen KDV indirimi
uyguladığını, bu uygulamaya devam edeceğini
açıkladı.
Gazete Güney’de halen benzinde litre başı 7 sent,
dizele litre başı 8,3 sent KDV indirimi uygulandığını,
elektrik fiyatlarında uygulanan KDV oranlarının
yoksul aileler için yüzde 5 ve diğer hane halkı için
yüzde 9 olduğunu belirtti.
Habere göre Eurostat tarafından açıklanan 2021’in
ikinci yarısına dair evsel elektrik enerjisi fiyatları
ile ilgili veriler enerji krizi yüzünden fiyatlardaki
dikey artışı Güney Kıbrıs’taki hane halkının Avrupalı
hane halkından çok daha fazla ödediğini gösterdi.
2020’ye oranla 2021’de en büyük artış yüzde 50+
ile Estonya, yüzde 49+ ile İsveç ve yüzde 36+ ile
Güney Kıbrıs’a gözlemlendi.

Kutlu Adalı cinayeti için Serdar Denktaş şöyle demişti:
“Kıbrıs'ta o dönem Türkiye tarafından direkt veya Türkiye
eliyle bir şey yapıldığında -bir bildiği vardır diye- çok
fazla sorgulanmazdı… Kıbrıs'ta birçok olayın içeriğiyle
ilgili kimsenin bilgisi ve haberi yoktur… Peker, ‘Eken'in
uzantıları yaptı’ diyor. Kimdir bu uzantılar? O isimler
yok... Yeniden soruşturma açılması ile ilgili Mecliste konuşmalar yapılıyor... Açalım da nereye kadar götürebiliriz?
Bu işin başlangıç yeri Türkiye olduğuna göre o bilgilere
ulaşacak mıyız? Orada bir soru işareti var hepimizin kafasında. Nasıl açığa kavuşturacağız, o belli değil... Mutlaka
bir Türkiye bağlantısı vardır. Türkiye ile buradaki elemanları
ile bağlantısı vardır. Başka ihtimal düşünemiyorum”…
Bunları söyleyen Serdar Denktaş, DP ve YDP’nin TC
Elçiliği adına UBP’ye ültimatom çekmesine şöyle dedi:
‘‘İtibar, istikrar yerlerde sürünüyor. Yıllarca korumak için
uğraştığımız demokrasimiz can çekişiyor. Halk neredeyse
ekmek parasını hesaplarken koltuk hesabı peşinde koşanlar
var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra DP yönetimi ile
ilişkilerimi koparmıştım. O zaman bana kızan DP’li arkadaşlar ‘onurumu korurum’ sözümle ne ifade ettiğimi
herhalde şimdi anlamışlardır’’… Ne demokrasisi Serdar…
Ne itibarı… Kutlu Adalı cinayeti için ‘‘Türkiye eliyle bir
şey yapıldığında -bir bildiği vardır diye- çok fazla sorgulanmazdı’’ diyorsun… YDP ile DP’ye Türkiye kendi ‘eli
olarak’ bir şey yaptırmışsa, vardır bir bildiği Ankara’nın!
ÖLDÜ
Serdar Denktaş, "Yıllarca
korumak için uğraştığımız
demokrasimiz can
çekişiyor” dedi. Can
çekişmiyor. Öldü!
*
YEMEK EN YÜCE
DEĞERDİR
Çalışma Bakanı Hasan
Taçoy “Mücadelenin
bayramı olan 1 Mayıs Emek
ve Dayanışma Günü’nü
kutluyorum” diye mesaj
yayınladı… Yemek en yüce
değerdir de ondan değil
ama?
*
KAYGI DUYUN
UBP Genel Sekreteri
Oğuzhan Hasipoğlu, “Daha
dün icraat hükümeti
olacağız diyenler bugün
hükümetten çekilme kararı
alıyorlar. Bu karara saygı
duymamız mümkün
değildir” dedi. Saygı
duymayın zaten. Kaygı
duyun. Anavatan yalnız bizi
değil sizi da yutacak…
*
SEN DA GİT
Erdoğan'ın Suudi Arabistan
ziyaretine tepki gösteren
Kılıçdaroğlu, “Ülkesinde
masum insanlara müebbet
verdirir, katille
kucaklaşmaya gider” dedi.
İyisi mi Sen da git hacı ol
artık, yakışır!
*
YÜZDE 54
MetroPOLL Araştırma'nın
Nisan ayı anket sonuçlarına
göre seçmenin yüzde 54'ü
Erdoğan'ın görev yapış
tarzını onaylamıyor. Sadece
yüzde 54’ü mü? Pes yani!

“Tırnak”...
"Bütün dandikliğine rağmen KKTC
dünyadaki bütün Müslüman
ülkeler arasında hukuk devletine,
bağımsız yargıya sahip olan tek
devlettir. Söz hürriyeti birçok Batı
ülkesinin bile önündedir. Kavala
olayı bize, bağımsız yargının
yerini keyfilik aldığında kimsenin
güvende olmayacağını,
hapishanelerin suçsuz suçlularla
dolacağını hatırlatsın. KKTC için
dandik sıfatını kullandım ama asıl
dandik, hemen hemen hepsi
UBP’de olan kokuşmuş, haris,
yeteneksiz siyasilerdir.
Unutmayın: AKP’nin adadaki
acentesi UBP iktidarda bulunduğu
müddetçe, en değerli varlığımız
olan hukuk devleti tehlikededir."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Sucuoğlu’na grup toplantısında
dendi ki;
Senin Başbakanlığında bu işler
yürümeyecek…
Ankara ile ilişkiler daha da
bozulacak!
Ekonomi şimdikinden daha kötü
olacak…
Hatta ara formül de önerdiler!
Bir süreliğine genel başkan kal,
başka bir vekil Başbakan
olsun, sonra gelişmelere
bakarız…
Geri adım atmadı!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

CTP ve HP

Erken seçim talep ediyor
muhalefet… Müdahale
edileceğini bile bile! Hem
taşıma nüfusla, hem de
AKP-MHP’nin, TC
Elçiliği’nin ve askerin
eliyle… Müdahale
edileceğini bile bile
erken seçim talep ediyor
muhalefet ki aynı şeyler
yaşansın… Sizin siyasetten
anladığınız tek şey, o koltuklarda
oturmak mı? Hani sokağa da çıkacaktınız,
sokağı ve parlamentoyu muhalefet aracı olarak
kullanacaktınız… Ama erken seçim talep etmekten
başka bir şey söyleyemiyorsunuz… TC’nin işgali
altında bu nüfus yapısıyla her seçim sonucu
öncekinden beterdir!
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Gavur imam
Oz Karahan
İşgal rejimi yasalarına uygun
başvurusunu yapmış içi yine işgal rejimi
memuru dolu siyasi partilerden sadece
biri…
Bağımsızlık Yolu isimli parti Haziran
2021’de bir kitapçık yayınlıyor.
"Kendi Ağızlarından Kıbrıs Milliyetçileri” isimli bu kitapçıkta parti her zaman
yaptığı gibi “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” diyenler ve bu uğurda mücadele verenleri
eleştiriyor.
Yine aynı parti, bundan bir ay sonra
Temmuz 2021’de Türkiye’deki Sol Parti’nin Kıbrıs hakkındaki bildirisini kendi
medya organlarında yayınlıyor.
Sol Parti bildirisinde “Kıbrıs
Kıbrıslılarındır” diyor.
Özellikle Kıbrıs’ın işgal bölgelerindeki
gruplar
içinde
“Kıbrıs
siyasi
Kıbrıslılarındır” ikilemi çeşitli şekillerde
karşımıza çıkabiliyor.
Bu grupların çoğu Bağımsızlık Yolu
gibi açık ve programlı bir şekilde
“Kıbrıslılık” karşıtlığı yapmayı tercih
etmese de bir konuda aynı propagandayı
yapıyorlar.
O konu da “yerleşimci sömürgeciliği
seviciliği”.
Bu tip parti ve sivil toplum örgütlerinin
güvenlik ve tabii “işgal altındaki demokrasi

“KIBRIS KIBRISLILARINDIR” DİYEMEMEK
AMA BAŞKASI DEYİNCE SEVİNMEK
şölenlerinin” vazgeçilmezi olan oy kaygısı
sebebiyle illegal yerleşikleri ürkütmemek
adına ağızlarına mümkün olduğunca
“Kıbrıslı” kelimesini almadıklarını biliyoruz ve görüyoruz.
Bugün bu siyasi grupların üstü açık
veya örtülü yaptıkları propagandalar sebebiyle, onlara sempati duyan insanlarımız
bu adanın kurtuluş şiarı olan “Kıbrıs
Kıbrıslılarındır”ı ağızlarına alamamakta.
Almasalar da tuhaf bir şekilde bunu
Türkiye’deki solculardan, Rumca konuşan
Kıbrıslılardan ve dünya ilericilerinden
duymayı bekliyorlar.
Bu şiarı benimsemenin önce kendi ödevleri olduğunu bildikleri halde
yapamadıkları bu ödevi başkalarının
omuzuna yüklüyorlar.
Daha başka birçok konuda olduğu gibi.
O yüzden “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” diyemeyen Türkçe konuşan Kıbrıslı partiler
ve sivil toplum kuruluşları AKEL’in mitinglerinde kullandığı bu cümlenin geçtiği
pankartın resmini gururla paylaşıyorlar.
Ama halbuki eteklerinin altına
saklandıkları AKEL de “Kıbrıs
Kıbrıslılarındır” diyemiyor tam olarak!
Türkçe diyor ama Yunanca diyemiyor
aslında...
Çünkü o meşhur pankartın üst kısmında

“Kıbrıs Kıbrıslılarındır” yazarken altında
Yunanca tercümesi olarak “Kıbrıs onun
halkına aittir” yazmakta.
Bu konu neden mi önemli?
Çünkü Kıbrıs’ta verilen bağımsızlık
mücadelesinin bir parçası olan cepheler
ile düzenin bir parçası olan cepheleri
ayırmak için bakmanız gereken birkaç
nokta var.
Eğer siz siyasi bir örgütün yayınladığı
bir metinde “çözüm”, “anlaşma”, “federasyon” gibi kodları arayarak bu ayrımı
yapıyorsanız yanılıyorsunuz.
Çünkü bu ayrım “yerleşimci
sömürgeciliği” ve “işgale” karşı “Kıbrıs
Kıbrıslılarındır” diyenler ve diyemeyenler
arasındaki bir ayrımdır.
Ve korkmadan, açık açık o “Kıbrıs
Kıbrıslılarındır” pankartını taşıyan ve o
sesi uluslararası platformlara taşıyanlar
vardır bu ülkede. O yüzden saklanarak
sizin dışınızdaki herkesin ve uluslararası
toplumun “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” demesiyle kabarmayı bırakın.
Bunu bıraktığınız zaman ve o pankartı
taşıyanlar ile birlikte yürüdüğünüz zaman
Kıbrıslıların bağımsızlık mücadelesinin
bir parçası olacaksınız.
“Kıbrıs Kıbrıslılarındır” sözü bu
toprakların turnusol kağıdıdır.

ABD'li yönetmen Oliver Stone:

Ukrayna, Amerikan planının bir parçası

BİRGÜN - Ukrayna-Rusya savaşıyla
ilgili değerlendirmelerde bulunan Amerikalı
yönetmen ve senarist Oliver Stone, "Ukrayna,
Amerikan planının bir parçası. Onu, Rusya
ile karşı karşıya getirmek istiyordu ve
istediğini elde etti. Amerika bir doberman
gibidir, çok parası olan metodik bir katildir.
ABD'nin daha fazla silah satmak için tüm
dünyada tansiyonu yüksek tutma, tansiyon
yaratma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
İspanya'nın Barselona kentindeki film
festivaline katılan Amerikalı yönetmen ve
senarist Oliver Stone, Ukrayna-Rusya
savaşıyla bağlantılı olarak ABD yönetimini
eleştirdi.
Stone, İspanyol basınına yaptığı
açıklamada, "Ukrayna, Amerikan planının
bir parçası. Onu, Rusya ile karşı karşıya
getirmek istiyordu ve istediğini elde etti"
dedi.
Stone, "Amerika bir doberman gibidir,
çok parası olan metodik bir katildir. ABD'nin
daha fazla silah satmak için tüm dünyada
tansiyonu yüksek tutma, tansiyon yaratma
ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
ABD eski başkanlarından John F.
Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te suikast
sonucu öldürülmesiyle ilgili, "JFK Tekrar
Gözden Geçirmek: Yansımanın İçinden"
adıyla çektiği belgesel filmi Barselona'da
tanıtan Stone, "Birkaç kasap, hükümette
yapmak istediği değişikliklerle ilgili çok
fazla nefret, çok fazla öfke olduğu için onu
ortadan kaldırdı" şeklinde konuştu.
"ABD tarihi kontrol etmeye devam etmek

54 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi
Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
30 Nisan 2022 Koronavirüs genel

Polis, Gazimağusa’da, 26 Nisan’da
otel odasında ölen 75 yaşındaki
Francois Carlos Vancoppenole’nin
otopsi sonucunu açıkladı.
Polis açıklamasına göre,
Vancoppenolle’nin otopsisinde,
ölüm sebebi “kalp krizi ve kalp
yetmezliği” olarak
belirlendi.Soruşturma sürüyor.

GÜNEYDEKİ
BANKALARDAN MART
AYINDA 1,1 MİLYAR
EURO’LUK MEVDUAT
ÇIKIŞI OLDU
Güney Kıbrıs’taki bankalardan,
Ukrayna’daki savaşın çıkmasının
hemen ardından, geçtiğimiz Mart
ayında 1,1 milyar Euro’luk mevduat
çıkışı olduğu haber verildi.
Haravgi gazetesi konuyla ilgili
haberinde, Avrupa Birliğinin (AB)
Moskova aleyhinde uyguladığı
yaptırımlar yüzünden, Rusların
aceleyle Güney Kıbrıs’tan kaçtığını
yazdı. Rum Merkez Bankası
tarafından dün kamuoyuyla
paylaşılan bilgilere göre,
Ukrayna’daki savaşın çıkmasının
hemen ardından, geçtiğimiz Mart
ayında, Rum tarafındaki bankalardan
1,1 milyar Euro’luk mevduat çıkış
olduğunu kaydeden gazete, bunun
son yıllarda Güney Kıbrıs’ta kayda
geçirilen, ülkeden en büyük toplu
mevduat çıkışı olduğuna işaret etti.
Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere
göre, Ruslar dâhil olmak üzere
Güney Kıbrıs sakinlerinin
bankalardaki mevduatlarında 575,1
milyon Euro ve yine Ruslar dâhil
olmak üzere 3’üncü ülke
vatandaşlarının mevduatlarında
432,1 milyon Euro’luk bir azalma
olduğunu kaydeden gazete, Euro
bölgesine mensup diğer üye
devletlerin vatandaşlarının Güney
Kıbrıs bankalarındaki
mevduatlarında ise 64,3 milyon
Euro’luk bir azalma olduğunu ekledi.

YUNANİSTAN’DAN
GÜNEYE KURYE

istiyor. 2013'te Kennedy'nin öldürülmesinin
50. yıl dönümüydü ve Kennedy davası, geleneksel bir hikaye olarak bir kez daha gündeme getirildi.
Kimse buna karşı çıkmaya cesaret edemedi" diyen Stone, Amerikan devletinin, "bir
devlet başkanının öldürülmesi gibi büyük
bir
aşağılanmaya
neden
olarak,
vatandaşlarının gerçeğe sırt çevirmesini ve
en büyük cehalete maruz kalmasını istediğini"
söyledi.
"ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı'nın
(CIA) Kennedy'den önce de darbeler

gerçekleştirdiğini ve buna halen devam
ettiğini" kaydeden Amerikalı yönetmen,
"ABD, rejim değişikliğini çok iyi yapıyor.
2014'te Ukrayna'da yaptı.
Bu, demokratik olarak seçilmiş bir
cumhurbaşkanını Rus yanlısı olduğu için
deviren bir darbeydi ve yerine Rusya'ya
karşı yasalar çıkaran, bizi baskıya, suikastlara
yönlendiren bir Rus karşıtını koydular.
Donbas ve mevcut durumla ABD istediğini
aldı. Tarihi bilen herkes, olup bitenlerin sebep-sonuç olduğunu bilir ama sen sebeplerini
bilmek zorundasın" ifadelerini kullandı.

Vakalardaki düşüş sürüyor: KKTC’de 75 yeni vaka belirlendi
KKTC’de son 24 saatte toplam 6
bin 744 test yapıldı, 75 pozitif vakaya
rastlandı...

VANCOPPENOLLE’NİN
ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 6744
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.775.332
Toplam Vaka Sayısı: 93.626
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 92.428

Tedavisi Devam Eden Vaka
Sayısı: 965
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 15
Karantinadaki Vaka Sayısı : 948
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta
Sayısı: 2

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a
kuryeler aracığıyla kokain türü
uyuşturucu gönderme çabaları
sürüyor. Çatal-bıçak ambalajı
içerisinde taşınan uyuşturucu
yakalanınca bu kez araç olarak insan
bedeni kullandı. Yarım kilo kokaini
yutarak geçirmeye çalışan 19
yaşındaki bir Yunan 28 Nisan gecesi
Larnaka Havaalanı’nda yakalandı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre 500
gram kokaini silindir şeklindeki 40
adet kapsül ile vücudunun içerisinde
Güney’e sokmaya çalışan genç,
kontrol sırasında yakalandı. Larnaka
Genel Hastanesi’nde çekilen
röntgende saptanan kapsülleri doğal
yolla çıkardıktan sonra nezarete
alındı. Gazete bunun, 48 saat
içerisinde saptanan ikinci
Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a
kokain sokma girişimi olduğuna
dikkat çekti, geçen Çarşamba günü
de 34 yaşındaki bir Yunan’ın 3,5 kilo
kokain geçirmeye çalışırken Larnaka
Havaalanı’nda yakalandığını
hatırlattı. Alihtia bir ihbarı
değerlendiren polisin, internet
üzerinden paylaşıma hazır çocuk
pornosu arşivi (3 hard disc, bir
laptop, bir tablet ve bir cep telefonu)
bulunduran 32 yaşındaki bir kişiyi
Perşembe günü tutukladığını yazdı.
Habere göre tutuklu, sorgusunda,
çocuklara yönelik cinsel istismar
malzemesini özel bir uygulama
üzerinden indirdiğini itiraf etti.
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UBP: YERLEŞİMCİ NÜFUS
SÖMÜRGECİLİĞİNİN ESİRİ
Yıl 1981, muhalefet Türkiye’ye, UBP’ye
ve Denktaş’a karşı seçim kazandı. Türkiye
hükümetin kurulmasına müsaade etmedi…
Yıl 2022, UBP seçimi kazandı, Türkiye
hükümet kurulmasına müsaade etmedi.
Yıl 2022, muhalefet erken seçim çağrısı
yapıyor!
Aynı sonucu elde edeceğinizi bile bile aynı
şeyleri yapıyorsanız ya ahmaksınız ya hain!
İlk dersini 1981’de almadı
muhalefet bu topraklarda. Ondan önce 1976 seçimlerinde
aldı…
1976 ve 1981 derslerinden
sonra başka bir derse ihtiyaç
yoktu. Ama aynı şeyi yapıp
farklı sonuç elde edeceğini zannetmek gibi
bir huyu var Kıbrıs(lı) Türk solunun!
1968’de KTÖS’ün kurulmasıyla solun uyanışı başar 1958 teröründen 10 sene sonra bu
topraklarda.
1968’de KTÖS’ün kuruluşundan 1976 seçimlerine gelirken solun yükselişi, işgal bölgesinde solun sandıktan zaferle çıkacağı sanrısı
yarattı. Ta ki “Tarımsal İşgücü Protokolü”nün
tokadını yesin solumuz!
Türkiye’den taşınan nüfusun oy kullanacağından habersiz olan sol zafer hayalleri
görüyordu.
O gün gömülmesi gereken parlamenter ahmaklıktan yarım asır sonra bile kurtulamadı
Kıbrıs(lı) Türk solu!
Akıllanmak için son Kıbrıslı genci de
gurbete göndermeyi bekliyorsunuz herhalde…
***
‘AYNI YOLU YÜRÜYENLER FARKLI
YERLERE VARAMAZLAR-3’ kitabından,
Arif Hasan Tahsin’den okuyalım:
‘‘Türkiye’den Tarım İş Gücü adı altında
taşınan nüfusa meğer oy kullandırılacaktı.
Seçimleri kaydetmek için görevlendirilenler
arasındaydım. Görev yerimiz Değirmenlik’ti.
Bize Türkiye’den gelenleri de Türkiye’nin
kimlik kartları ile seçmen kütüğüne kaydetme
talimatı verildi.
Bir gece evvel gemiden inenler de seçmen
kütüklerine kaydedildiler.
Seçimde elimize bir yasa verdiler. Hayret!
Bu yasa Kurucu Meclis’ten geçmiş olmalıydı.
Başka türlüsü mümkün değildi.
Peki, nasıl geçti bu yasa Kurucu Meclis’ten
da bizim haberimiz olmadı.
Böylece toplumu yok etme konusunda ilk
adım atıldı.
Türkiye’den nüfus taşıyıp da ona oy kullandırmak suretiyle Kıbrıs insanının iradesinin
elinden alınması planı böylece uygulamaya
girdi’’…
***
‘Arif hocanın dediğinden’ der durursunuz…
Sendikalar pankartçıklar yaptırdı siyah üzerine beyaz yazıyla ‘Arif hocanın dediğinden’
yazar üzerinde.
Eğer okumuş olsaydınız Arif hocayı, ‘Arif
hocanın dediğinden’ demeye korkardınız.
Nasıl ki bugün artık bazılarınız Cumhuriyet
gazetesinde ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’ diye yazan
kıymetlilerimiz Muzaffer Ahmet Gürkan ve
Ayhan Hikmet’i anmayı bırakmışsa…
Nasıl ki bazılarınız da ‘bölücü’ olarak nitelediği ‘federal çözüm’e karşı üniter Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni savunduğu için Derviş Ali
Kavazoğlu’nu anmayı bırakmışsa…
Nasıl ki ezici çoğunluğunuz Dr. İhsan Ali’yi
unutmuşsa…
İşte, Arif hocayı okusaydınız, eminim ki,
TC’nin yerleşimci nüfus sömürgeciliğine ilk
karşı çıkanlardan biri olan Arif hocayı, ‘Arif
hocanın dediğinden’ diye anmazdınız…
Çünkü Arif hoca, yerleşimci nüfus sömürgeciliğinin temsilcisi Erhan Arıklı’ya ‘HASSİKTİR’ çekerken, 1976’da gemiden indiğinin
ertesi günü TC kimliği ile oy vererek Kıbrıslıların iradesini gasp edenleri görüyordu karşısında!
Sense, ey elinde ‘Arif hocanın dediğinden’
pankartçığı taşıyan!
Sense, ey Arif hocanın ne dediğinden haberi
olmayan!
-‘Burayı vatan bilenler’ diyorsun yerleşimciye!
Çünkü KKTC seçimleri gailesi çekiyorsun,
‘‘yerleşiklerin oyunu alalım da’’…

Çünkü Kıbrıs’ın gailesini çekmiyorsun,
Eleni’nin Yorgo’nun yüzüne nasıl bakarım
kaygın yok. Çünkü yüzün kuzeye dönük…
Çünkü gündemin Kıbrıs değil, (KK)TC:
Kendi ülkende işgalci gibi düşünüyorsun, işgalcinin yağmacı gözleriyle bakıyorsun yurduna, işgalcinin diliyle konuşuyorsun Rumca
konuşan kardeşinle…
Sonra işgal rejimi (KK)TC’de seçim zamanı
geliyor: Dolaşıyor TC Elçiliği’nin adamları
yerleşimci nüfusun köylerini, asker geziyor
kahvelerini, Türkiye’den gelen parti yöneticileri
dolaşıyor evlerini…
Senin seçim hayallerin yine suya düşüyor!
Bir sonraki seçime kadar…
Ahmak mısın, hain misin? Bir ahmaklık
bu kadar tekrar edilmez, aynı şeyleri yapıp
farklı sonuç elde edemezsiniz!
Kıbrıs’ta federal ya da üniter çözüm mü istiyorsunuz? Kıbrıslılarla karma evlilik yapanlar
dışında hiç kimsenin bu topraklar üzerinde
söz-oy hakkı yoktur.
Sizin ‘hak’ zannettiğinize Leyla Halid ‘emlakçılık’ diyor!
Sizin, ey işbirlikçi Kıbrıslılar!
‘Bu toprakları vatan bildiler’ safsatanıza
Filistin direnişinin sembolü Leyla Halid şöyle
diyor:
-“Bu topraklar bize vadedildi diyorlar. Sanki
Allah emlakçı ve kendilerine tapu dağıtıyor!”…
***
Taşıma yerleşimci nüfustan hiçbiri burayı
vatan bilmedi, bilmeyecek.
2021 Nisan’ında TC Devleti kendi işgaline
geçirdiği ‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM’ kılıfını
Cenevre’de müzakere masasına dayattığında
İnönü’de bir miting yapıldı buna karşı. Bunun
üzerine bu yerleşimci nüfustan biri çıktı sosyal
medyada bir yazı yazdı:
‘‘Bakın, BEN İSTEMEZSEM BU ÜLKEDE
ANLAŞMA, ÇÖZÜM FİLAN OLMAZ!
Ben kim miyim? İzah edeyim!
Dedem 75'te, yani savaştan sonra hiçbir
Rumu öldürmeden, özel göçmen, yani Tarım
İş Gücü olarak bu adaya getirildi bırakıldı.
Mesarga’da birilerinden arta kalan bir kerpiç
eve yerleşti...
(…)
Sonra Türkiye talimat verdiği için, Denktaş
babamıza rağmen gittik ‘evet’ oyu kullandık.
Yoksa siz Federaller %65 ‘evet’i rüyanızda
bile görmezdiniz. Düşünün, 350 oyu olan
Gaco köyünden 330 evet çıktı.
(…)
Gel zaman git zaman bizim 45 bin kişi, 65
bin oldu. Gün geldi Türkiye yine seslendi ve
dedi ki, benim Suriye’deki askerime dil
uzatana oy vermeyin. BİZ DE HALA SAHİBİMİZ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ Türkiye’yi dinleyerek vermedik ve ülkede son
Cumhurbaşkanı 65 bin oyla seçildi.
Özetle, Beni görmezden gelen, 50 yıllık
adadaki varlığımı yok sayanlar şunu iyi bilmelidir ki, olası bir Referandumun bensiz
oranın %50’yi geçeceğini düşünmek tam cahillik olur. Şayet, Federaller ve Rumlar adada
çözüm istiyorsa beni de kaale almak zorundalar,
yoksa hepsinin Digomo’ya kadar yolu var’’…
Evet, kendi sözcükleriyle dediği gibi: ‘‘Biz
hala sahibimiz olarak gördüğümüz Türkiye’yi
dinleyerek’’…
Türkiye’yi dinledi Denktaş’ı seçti, dinledi
Talat’ı seçti, sonra da Tatar’ı seçti ‘‘Mustafa
Akıncı Suriye’deki askerine dil uzatmış’’
diye…

İçerik anlamında Kıbrıslı Türklerin yaptığı
en vasat mitinglerden biriydi Cenevre’deki
müzakereler için yapılan ‘federal çözüm’ mitingi. Ama verdiği tepki bu oldu.
-‘Ben istemezsem bu ülkede anlaşma, çözüm
filan olmaz!’…
-‘Biz de hala sahibimiz olarak gördüğümüz
Türkiye’yi dinleyerek’…
-‘Yoksa hepinizin Digomo’ya kadar yolu
var’…
Ey Digomolu Hristofias!
Kalk mezarından da sor yoldaşlarına:
-Ne zaman bitecek bu yerleşimci sömürgecilik aşkları?
***
Yıl 1981, muhalefet seçim kazandı. TC
hükümetin kurulmasına müsaade etmedi…
Yıl 2022, UBP seçimi kazandı, Türkiye
hükümet kurulmasına müsaade etmedi.
Yıl 2022, muhalefet erken seçim çağrısı
yapıyor hâlâ!
1976 ve 1981 seçimlerinde ders alması gerekenler alması gereken dersi almayınca,
yarım yüzyıldır aynı yolu yürüyüp farklı bir
yere varılmaya çalışılıyor ahmakça…
***
Yıl 1981, Denktaş başkanlık sistemine geçilmesini istiyor. Çünkü KTFD’ye göre üçüncü
kez seçilemeyecekti. 1983’te başkanlık sistemine geçemese de KKTC’nin kurulması ile
üçüncü dönem ve sonrasında seçilme engeli
ortadan kaldırıldı. Denktaş da Ankara tarafından koltuktan kaldırılıp yerine Mehmet
Ali Talat oturtulana kadar oturdu o koltukta…
Yıl 2021, Denktaş’ın başkanlık sistemine
geçmek istemesinden 40 sene sonra AKP’nin
KKTC için yeni bir anayasa hazırladığı duyurulur Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı
Mehmet Harmancı tarafından.
Ancak bu konuda da, diğer her can alıcı
konuda olduğu gibi ses yükselten olmaz!
AKP’nin KKTC için anayasa hazırladığı
haberinden bir süre önce de “UBP tek başına
iktidar olsun diye 50.000 vatandaş yapılması
için Ankara’dan talimat var” denilen ses kaydı
Yenibakış gazetesi tarafından yayınlandı.
Ne şu kefenimiz olacak ‘AKP anayasası’
meselesi, ne de ‘50.000 vatandaş yapılması
için Ankara’dan talimat var’ haberi 1981’den
beridir erken seçim isteyen muhalefetin ilgisini
çekmedi!
1981’de TC’nin işgal bölgesinde Kıbrıs
Türk Federe Devleti’nde seçimi kazanan muhalefete hükümet kurdurmamasıyla 1983’te
KKTC’nin ilanına giden yolun taşları döşendi… 40 sene sonra aynı yoldan geçip, farklı
bir yere varacağını zanneden bir muhalefet
var maalesef yine karşımızda!
1981’de nasıl Ankara tarafından hükümet
kurdurulmadıysa, 2022’de aynı kriz ortamı
yaratılarak Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal rejimine
yeni bir ayar çekiliyor.
28 Haziran 1981’de UBP’ye karşı seçimi
kazanan TKP, CTP ve DHP liderlerini 21
Ağustos 1981’de TC Büyükelçisi İnal Batu
ile Dışişleri Bakanı İlter Türkmen TC Elçiliği’nin yazlık evi Villa Fırtına’da hesaba çeker.
TKP başkanı Alpay Durduran, CTP başkanı
Özker Özgür, DHP’den de meclis başkanı
Nejat Konuk…
Hükümeti kurdurmamak için bahane bulamayınca, Türkmen CTP’nin NATO’ya karşı
olmasını bahane ederek, ‘‘Türkiye’nin NATO
politikasına karşı çıkan biri Kıbrıs’ta kurulacak

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
hükümette yer alamaz’’ der.
UBP azınlık hükümeti 7 Aralık 1981’de
yıkılır; Denktaş hükümet kurma görevini gene
UBP’ye verir. 16 Aralık 1981’de UBP, DHP
ile yerleşimci sömürgeci nüfusun ilk partisi
Türk Birliği Partisi arasında 3’lü hükümet
kurulur.
***
Yıl 1981, Villa Fırtına’da Özker Özgür,
Alpay Durduran ve Nejat Konuk hesaba çekilir…
Yıl 2020, Beyaz Ev’de UBP’li küskün vekillerin ‘yemeğe davet edilmesi’ ile yeni bir
süreç başlar…
TC sömürgeciliği Kıbrıs(lı) Türk solunu
süt dökmüş kediye çevirdiği için, Kıbrıs Türk
sağının ayarlarıyla oynar.
1981’de muhalefet kuramıyordu hükümeti,
2022’de UBP hükümet kuramıyor!
***
Yıl 1981, Türkiye muhalefete karşı seçimi
kaybedince, 1985’te yerleşimci sömürgeci
nüfusu tek bir çatı altında toplar. TC Büyükelçiliği’nde Elçi İnal Batu tarafından Yeni
Doğuş Partisi kurulur.
YDP’nin kurucu başkanı Aytaç Beşeşler
20 Temmuz Harekâtı’nda ilk personel hizmet
taburunda sefir subayı idi, işgal tamamlandıktan
sonra ise yerleşimci nüfusla temas kurması
için Sivil Savunma Uzmanı olarak 1979’a
kadar resmi görevde bulundu. 1985’te ise
Büyükelçi İnal Batu’nun kurdurduğu YDP’nin
başkanı oldu.
Yerleşimci nüfus 1975’te TC Yardım Heyeti,
TC Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
ve TC Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüToprak Komisyonu tarafından planlı ve programlı olarak sistematik bir şekilde taşındı.
Yerleşimci nüfus 1985’te TC Büyükelçiliği
tarafından tek bir çatı altında toplanarak
YDP’de örgütlendi.
Sizse hâlâ, ey işbirlikçi Kıbrıslılar, Türkiye
Kıbrıs’ı ‘bilmediği’ ve ‘yanlış yönlendirildiği’
için yok ediyor Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslılığı zannediyorsunuz. Esas siz tanımadınız
Türkiye’yi!
Herşey planlı programlı ve Özel Harp
Dairesi eliyle yürütülüyor Kıbrıs’ta…
***
1992’de UBP’den doğan DP’ye katılan
Yeni Doğuş Partisi, 2016’da ‘Yeniden Doğuş
Partisi’ adıyla yeniden kurulur.
Yıl 2022, 2016’da kurulan yerleşimci sömürgeci nüfusun partisi YDP, UBP’ye hükümet
kurdurmaz.
2016-YDP’sine kadar Kıbrıs’ın işgal bölgesinde kurdurulan bütün yerleşimci sömürgeci
nüfus partilerinin kurucu başkanları askerdir.
2016 YDP’sinin başkanı ise bir ilahiyatçı
Erhan Arıklı’dır.
Yıl 2022, ‘‘UBP’ye hükümet kurdurmayacağız’’ muhtırasını okuyan YDP’li vekil Talip
Atalay, AKP’nin Kıbrıslı Türklere karşı din
baskısını artırdığı dönemde -2010’da- ‘Kıbrıslı
Türklerin müftüsü’ sıfatıyla KKTC Din İşleri
Başkanı atandı, 2015 yılındaki TBMM seçimlerinde AKP vekili seçilmek için (aday
adaylığı) mücadele verdi, FETÖ davalarında
gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldı ve
2022’de ‘KKTC meclisi’ne uygun görüldü.
2022’de UBP nezdinde Kıbrıslı Türk ahalisine çekilen bu muhtıranın tarihçesi Beşir
Atalay’ın “Denktaş da dinsizdi, Eroğlu da”
lafına kadar gider. 2013 Şubat’ında Lefkoşa’daki Elçilik’te yapılan toplantıda “Rauf
Denktaş dinsizdi, Derviş Eroğlu da… Kuran
kurslarını, imam hatipleri engellediler” demişti
Beşir Atalay.
UBP her zaman TMT’nin siyasi kolu olduğunu söyler durur. TMT’yi TC Özel Harp
Dairesi’nden atanan komutanlar yönetirdi.
UBP’yi de YDP yönetiyor işte…
UBP, TC sömürgeciliğinin nüfus taşımasının
maşası oldu. Ve bugün taşıdığı o nüfusun
esiridir!
Yerleşimci sömürgeciliğini anlamayanlar,
taşınan nüfusun nasıl silah olarak kullanıldığını
idrak etmek istemeyenler ve o nüfusun nasıl
kendisini buraya değil Türkiye’ye ait gördüğünü kabullenmeyenler TC sömürgeciliğinin
burada yaptığı hiçbir şeyi anlayamaz.
Yerleşimci sömürgecilik için ‘‘Burayı vatan
bilenler’’ diye uydurduğunuz safsata ile siz
vatansız kaldınız Kıbrıslılar. Ve uyanmamakta
direniyorsunuz!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

AĞLAMA
DEĞMEZ
“FAİZ” BU
GÖZYAŞLARINA







KISACA...





LADES



Köy köy gezilip ‘Türkiye
Cumhuriyeti, CTP’yi istemiyor.
Türkiye ile en iyi ilişkileri biz kurarız’
denmiş dedi Erhürman. Şimdi mi
söylenir bu? Hem de bunu söyleyip
sonra müdahale edileceğini bile bile
40’ıncı kez lades olmak için erken
seçim istemek nasıl bir haldir?
Müdahale edileceğini bile bile erken
seçim mi talep edilir?

Bizim Mandra
Toplumla dalga
geçercesine “Yeni” diye
sunulan hükümet 1 hafta
bile dolup güven
oylamasına da
gidilemeden, yani yola
çıkmaya bile fırsat
bulamadan, DP ve YDP’nin
çekilmesiyle sona erer!
Vatandaşlar, “Ankara’nın
koyunu, daha başlamadan
bitirdi oyunu” derken,
ikinci Sucuoğlu kabinesi
de koltuğunu dahi
ısıtmadan mahallenin
yolunu tutar. Sokaktaki
adam “Hani ya da Türkiye
içişlerimize katılmazdı be
Faiz bey?” diye kendi
kendine söylenir…

DİP NOT
İnsan Hakları Derneği
verilerine göre Türkiye’de
cezaevlerinde 651’i ağır
1517 hasta tutuklu var.
2021’de 46 hasta tutuklu
cezaevinde hayatını
kaybetti.



“Erdoğan, Demirtaş’a niye taktıysa,
aynı sebepten Kavala’ya da taktı”
Tek Adam Rejimi kendi fermanını imzaladı.
Sadece korkunç bir hukuksuzluk yaptırdığı
için değil. Bu korkunçluktan saatler sonra
yüksek yargı mensuplarına verdiği iftarda
konuşan Erdoğan, şu sözleri söylediği için:
“Adaleti mülkün temeli gören bir geleneğe
mensubuz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın
prensibi Şeyh Edebali'den beri yönetim anlayışımızın köşe taşlarından biridir. Devlet
ve toplum hayatında her şeyin başı adalettir.
Yüksek mahkemelerimizi her türlü teknolojik
imkana sahip hizmet binalarına kavuşturduk.
Yargıya güven giderek yükseliyor.”
Şeyh Edebali, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı. Edebali’den 1.650 yıl önce yaşamış Platon var.
Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile
dünya felsefe tarihinin en etkili ismi. O da
şöyle demiş: “Adaletsizliğin en büyüğü, adil
olmayıp adil gibi görünmektir.”
91 cinayet ve 66 yaralamadan sanık olarak
ağırlaştırılmış müebbede çarptırılan Hizbullah
üyesi Mehmet Salih Kölge'nin tahliye edildiğinin yeni ortaya çıktığı Türkiye’de ağırlaştırılmış müebbede çarptırılan Osman Kavala’nın durumuna bakınız:
01.11.2017’den beri Silivri’de yatırılıyor.
Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi davasından beraat etti
(18.02.2020). Tahliye edilirken, cezaevi aracı
içinde, daha önce tahliye edildiği 15 Temmuz
darbe girişiminden yeniden tutuklandı. Cezaevindeyken, bir de “casusluk”tan tutuklandı
(09.03.2020). Şimdi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iki yıldır tutuklusu olduğu casusluktan
beraat kararı vermiş ve yine iki yıl önce beraatla sonuçlanan Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbede hükmetmiş bulunuyor.
Unutmadan beraat veren 30. Ağır Ceza’nın

VİRGÜL

2023 MALİ PROTOKOLÜ

Birkaç gün önce, yeniden kurulamadan düşen UBPDP-YDP hükümetinin yarattığı suni kriz için
Serdar Denktaş şöyle dedi: “Bütün bu
yapılanlar
manevradır
ve
protokol
tartışmalarını ortadan kaldırmak için yapılmış büyük
bir
maskaralıktır.
Protokolün
hala
daha
açıklanmamasında bir bit yeniği var… Halktan bir
şeyler gizleniyor”… Şimdi ise protokol tamamen
unutuldu! Protokolün getirileceği bir meclis bile
kalmadı ortada, bayram da girdi mi araya, iki günlük
hafızası olan ahali 2023 Mali Protokolü’nü
konuşmaya başlar bile!

VAY
GAVOLE…
AMA ERKEN
SEÇİM
İSTER!

‘‘Gelinen noktada
yaratılan müdahale
süreci yine tekrarlandı.
Müdahale açık
gerçekleşti…’’
Tufan Erhürman (CTP)

üyeleri karardan sonra “farklı yerlerde görevlendirildiler”.
Kavala’nın yanı sıra Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden,
Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve
Yiğit Ali Ekmekçi'ye “Hükümeti ortadan
kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım”dan
18’er yıl hapis cezası verildi ve “kaçabilecekleri” gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmedildi.
Erdoğan’ın Kavala’ya niye taktığı sorusu
da akıllardan çıkmıyor. Selahattin Demirtaş’a
niye taktıysa, aynı sebepten taktı.
2’ye 1 verilen kararda mahkumiyet isteyen
iki hâkimden biri, AKP’de milletvekili aday
adayı olduğu sırada şunu demiş:
"Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine
ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde
ulaşabiliriz".
Heyetteki kıdemli üye hâkim, beraat yönünde oy kullandı. Yazdığı muhalefet şerhini
özetliyorum:
Dosyada dinleme kayıtlarından başka delil
yoktur ve bunlar dinleme kararı olmaksızın
kaydedilmiştir. Dosyadaki dinleme kayıtlarının
2014 tarihinden önceye ait olduğu ve bunların
hukuka aykırı delil niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Kaldı ki, bu dinleme kayıtlarını
destekleyen somut kanıtlar yoktur ve sanıkların
mahkumiyetlerine yetecek, somut, kesin,
inandırıcı başkaca delil bulunmamaktadır.
Bu nedenle sanıkların beraatı gerekir.
Bu muhalefet şerhini yazan hâkimin kıdemli
olmasına sevindim. İnşallah biyerlere sürülmeden emekli olabilir.
(Bu yazı Baskın Oran’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Tek Adam Rejimi kendi
fermanını imzaladı” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

Tarih 1 Ekim 2021
Alsancak bölgesinde izinsiz yatılı
Kuran kursuna Girne polisi gece
baskın düzenledi. Baskında kursta
görevli oldukları belirlenen 13 kişi
gözaltına alındı...

Gözden kaçmayanlar...
GEZMEYE Mİ GİTTİNİZ?
Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer
Gürcafer, “Toplum çok iyi biliyor ki
ülkenin içerisine düştüğü durumun
sorumlusu kendi iç sorunlarını toplumun
sorunlarının önüne koyma cesaretini
gösterenlerindir” diyerek UBP-DP-YDP’yi
suçladı… Madem ki sorun en başta
UBP’dir; neden başta Gürcafer olmak
üzere müteahhitler, sonra Otelciler Birliği
ve Ticaret Odası sorunlarını iletmek için
Ankara’da Fuat Oktay’a çıkar? Köy
yollarının
ihalelerini
bile
TC’li
müteahhitlere kaptıranlar sorularını
çözmek için neden Ankara’ya gitti o
zaman?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Ertuğruloğlu’nun Sucuoğlu’na
‘TC seninle çalışmak istemiyor’
dediği basında da yer aldı. Bu
lafı kimse yalanlamadı.
Müdahale tescillendi…”
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Marian Kamensky
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen
Kıbrıslıların dilinde
sigara söndürmeyi ,
Kıbrıslıları askerlerin
önüne atma meraklısı
Arıklı nın CTP başkanı
Erhürman
Tufan
hayranlığı her zaman oldu,bunu da
hiçbir zaman açıklamaktan çekinmedi
,her gerektiği yerde de bu hayranlığını
ifade etme fırsatı doğdumu hiç
kaçırmadan övgüler dizmeye devam
ediyor.
Dünde bir açıklama yaptı ,ve keşke
hükümeti kurma görevi Tufan Erhürman
a verilse , keşke daha önce kriz
başladığında görev almayı kabul etseydi diye konuştu.
Arıklı daha ne desin ,her fırsatta
övgüler yağdırıyor sözde Kıbrıslı bir
siyasetçi için övgüler düzmesi biraz
tuhaf, dilimizde sigara söndürecek biri
, solcu biri için niye övgüler düzsün
ki!
Toplum liderliği seçimlerinde daha
başlangıçta fol yok yumurta yok ansızın
Tufan hayranlığıyla ,'' Seçim ikinci tura
kalırsa desteğimiz Tufan Erhürmana
dır'' diye açıklamasıyla ilgili Tufan Er-

1 Mayıs 2022 Pazar

Arıklı’nın Tufan hayranlığı!
hürman tek kelimeyle etmemişti .
Afrika saldırısında ,sessizleri
oynayan ,saldırganları serbest bırakan
,saldırıyla ilgili tek kelime etmeyen
irade Lefkoşadadır deyip Türkiyenin
müdahalesi yoktur demesi ,ara bölgede
sendikacı hanımın Türkiye ile ilgili sözleri ni tamamıyla reddeden Tufanın
üstün gayretleri Arıklının övgülerini
,hayranlığını kazanması için yeter de
artardı bile .
Esas ayar Ankarada yapılır diyen
Arıklının Tufan hayranlığı boşuna
değilmiş ,bir bildiği var ki keşke
hükümeti Tufan bey kursa diye
konuşuyor.
Sanırım artık Tufan Erhürmanın
itaatkarlığı ,Ankara sevgisi , Ankaraya
en iyi şekilde biat etmesi karşılıksız
kalmayacak , kaç yıldır Anavatanın
sorgusuz ,sualsiz, destekçisi olan ,taşıdığı
nüfus için ayırımcılık ırkçılık yapmayın
diyen, taşıma nüfusun güneye geçebilmesi için gece gündüz uğraşan ,tüm
uluslararası ihlallerin yasallastırılması
için hukukçu olduğunu hatırlayan Tufan
Erhürman için Ankara artık analığını
göstermeli,çünkü bir daha böyle hayırlı

evlat bulamaz.
Tufan geçen gün sözde mecliste
Sucuoğlunu niye ısrarla müdahale varmı
,yoksa yokmu demesi için zorladığı
,Tatara da Rasıh Reşatın istifasıyla ilgili
kimler
olduğunu
sorumluların
açıklamassını ısrarla istemesinin sebebleri açığa çıktı !
Ankara açık açık soramazdı ya ,
burdaki temsilcisi kim ,Tufan Erhürman
olduğu için Erhürmana sordurdular
,herkesin duyması için de gündem
yaptırdılar, bu görevi en iyi yapacak
olan tabii ki ara bölgede Türkiye
hakkındaki sendikacı hanımın söylediklerini tamamıyla reddeden Tufan beyden
başkası olamazdı!
Afrika saldırısını konuşmayan
hukukçu Tufanın şimdi çıkıp da ,ya
Şener Leventin ,yada kavalanın mahkumiyetleri hakkında konuşmasını beklemek çok saflık olurdu!
Kısacası Arıklı nın Tufan
hayranlığının sebebi dün itibarıyla
ispatlanmış oldu , artık iş ,seçim
maskaralıklarıyla mı yoksa Tufanın
idaresindeki yeni maskaralıklarla mı
devam edeceğini hep birlikte göreceğiz!

Sosyal Medya
Cemal Yıldırım

AMBARGOSEVİCİ
TATAR VE ONUN
FEDERALİSTLERİ

Konuş Sayın Sucuoğlu.
Konuş ve deşifre et şu ikiparalık biat
rejimini.
Konuş ki seni
"Toplumunu düşünen cesur biri"
olarak analım. Konuş!
Kaybedecek neyin kaldı ki?
*
Ey Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler!
Daha kaç mevsim,
barışa hasret,
kör çar olacak bu adada?
Kaç yurtsever?
kaç barış gönüllüsü
hayattan göçecek barışı görmeden?
Terkettiği evine dönemeden,
köyünün yollarında yeniden özgürce
yürüyemeden?
Kaç görüşme masası,
kaç güven yaratıcı öneriler paketi,
kaç cumhurbaşkanı
kaç BM temsilcisi
harcanacak???
Daha ne kadar bekleyeceğiz,
bizi temsil etmeyen atanmışların,
kendi kaderimize hükmetmelerini?
Ve daha ne kadar bekleyecek,
bu güzelim ada,
birleşemeden?
*
Maraş’ı asla vermeyiz deyip, bir türlü
komple açamayan,
açmaya asla gücü yetmeyen ve yetmeyecek olan, bu sebeple ucundan
kenarından, tırtıklayıp, sinekten yağ
çıkarırcasına, hak iddia etme yolunda
masgara olan bu zihniyet, geleceğimizi,
çocuklarımızı, kendi küflü sofralarına
meze ediyor. hepinize sabah sabah lanet
olsun, ambargo sevici biatcılar.
Gün gelecek bunun hesabını toplumun
vicdanında vereceksiniz.
*
Ersin beyin, Güven Yaratıcı Önerileri
reddetme lüksü var mı?
Bir insan bu kadar mı ambargosevici
olur? Hade onu geçtim…
Nerede muhalefet?
Nerede Bu memleket bizim platformu? Nerede Federasyon sevdalısı
dernek, sivil toplum, sendika?
Yeter yahuu!

Sosyal Medya
Taçam Gökbörü

SOS ÇOCUK ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Buğra Akter ve Dernek yönetiminin
ev sahipliğinde SOS Çocukköyü Lefkoşa
yerleşkesinde gerçekleşen Çocuk Şenliği’ne,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan
Taçoy, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı
Mehmet Harmancı, kreş ve anaokulu
öğrencileri velileri ile bölge halkı katıldı.
Çocuk Şenliği'nde dans gösterileri, yüz
boyama, oyun parkurları ve daha birçok
eğlenceli aktivite yer aldı. SOS Kreş ve
Anaokulu öğrencilerinin dans gösterilerin
yanı sıra, Cranberries Dans grubu ve LTB
Ritim Grubu da sahne aldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen
şenlikte, elde edilen tüm gelir SOS
Çocukköyü Derneği ihtiyaçlarını karşılamak
için kullanılacak. Çocuk Şenliği’nde konuşma
yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy ülkemizin en tecrübeli okul

öncesi eğitim merkezlerinden biri olan SOS
Kreş ve Anaokulu öğrencilerini ve ailelerini
tebrik etti. Bakan Taçoy konuşmasında
“Çocuklarımızı umutla ve inandığımız
değerlerle toplumuna duyarlı bir birey ve
vatandaş olarak yetiştirmek hepimizin borcudur” dedi.
Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet
Harmancı ise konuşmasında, pandemi
dolayısıyla iki yıldır yapılamayan 23 Nisan
etkinliklerinin heyecanla yeniden yapılıyor
olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Harmancı, “Egemenliğin kayıtsız şartsız
millete ait olduğunun resmiyet kazandığı
bu tarihi günde hatırlamamız gerekir ki
başları dik, özgür, gururlu gelecek nesiller
yetiştirmekte hepimizin katkısı çok önemlidir” dedi.
SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Avukat Buğra Akter, Çocuk Şenliği
başlangıcında yaptığı konuşmada, SOS

Çocukköyü Derneği’nin ülkemizde çocuk
söz konusu olduğunda gerek bakım ve
destek konusunda gerekse çocuk haklarının
savunulması konusunda en büyük kurum
olduğunu belirtti. Buğra Akter konuşmasında
şunları söyledi: “Kreş ve Anaokulumuzda
çocuklarımız güvenli, koruyucu ve deneyimli
bir
çatının
altında.
Hayatlarına
dokunduğumuz her minik yavrumuzun
kalbinde yer edindiğimiz için çok mutluyuz.
Biz SOS Çocukköyü Derneği ailesi olarak
her zaman çocuklarımızın yanında, kocaman
bir aileyiz.” İfadelerini kullandı.
SOS Anaokulu Müdürü Ebru Efendi ise
etkinlikte yaptığı konuşmada gelen tüm
konuklara teşekkür etti. SOS Kreş ve
Anaokulu'nun gelenekselleşen etkinliğinin
salgın sebebiyle ara verildiğini anımsatan
Ebru Efendi, yeniden rengarenk bir ortamda
aileler ve toplumla bir arada buluşabilmekten
dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

İŞGAL REJİMİ:
EOKA-C
1. Kutlu Adalı'nın katledilmesi
2. Saint Barnabas baskını
3. Afrika linçcilerinin salıverilmesi
ve arananların "bulunamaması"
4. Ciklos cinayetleri
5. Özel jet ve kara para aklama operasyonu ve arıza yapan MERİT otel
güvenlik kamerası harddiski
6. Hüseyin Özgürgün ve ubp'nin
rüşvetleri
7. Halil Falyalı cinayeti
8. Banka soygunu, senaryo ve göstermelik polis törenli kısmi başarı
9. Polis gözetiminde "intihar eden"
vatandaş
10. LTB yolsuzlukları dosyası
11. Mouse'ı bozulan orman dairesi
orman koruma kameraları ve yanan ormanlar
Soruşturmaları ne oldu? Ve sürekli...
Uluslararası hukuka aykırı, nüfus
taşıma, kapişari dağıtılan (kk)TC yandaşı
vatandaşlıklar ve müdahaleler, peşkeşler
ve teslimiyetler...
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“HER OLMAYCAK ‘İŞ’TE,
BİR HAYIR VAR!”
Bugün 1 Mayıs, İşçinin Emekçinin
Bayramı…
İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan,
birlik, dayanışma ve haksızlıklarla
mücadele günü…
Kutlu olsun!
Ayrıca Mayıs ayının ilk Pazar’ı…
Dün
Cumartesi,
“Güvenoyu”
oylaması yapılacaktı, o “İş” da yattı
gibi…
Bu güvenoyu “İş’i” da ne zor şeymiş
ha, “var olan”(!) koalisyonun iskemle
sayısı, -aritmetik olarak gösterirsek24+3+2=29 ederdi oysa…
Normalde,
katılanların
salt
çoğunluğu yeterliydi da, koalisyonun
küçük ortakları (3+2=5 vekil) “İş’i”
yokuşa sürdüler…
“Yeni” koalisyondan çekildiler!
Gelmeyecekler meclise…
“Eski dönem” olsaydı(!) diğer
partilerden 2 veya 3 vekil hemen
bulunur, “Güvenoyu” yapılarak,
azınlık kabinesiyle yola devam
edilirdi…
Olmayacak galiba, oldurtmama
niyeti var!
Birilerinin “hesabına uymadı”(!) bu
“İş”…
Gerçi UB Partisi içinde, “küskün ve
kırgın”
vekillerin
da
meclise
uğramayacakları söyleniyordu…
Bu “İş” galiba onlara da yaradı…
Ha, bir da “Güvenoyu” öncesinde
Başnazır tarafından imzalanması şart
koşulan
nereden
çıktığı
belli
olmayan(!) “100 günlük icraat metni”
-strateji belgesi- vardı ya…
“Birileri, fena maskara etti” bu
siyasal
yapıyı
yönettiğini
zannedenleri…
“En sonunda, dananın kuyruğu
parça parça koptu”…
Haberler çok “kötü”(!)…
Ufukta seçim mi var ne?
Bu yazıyı, Cuma gecesi saat 21:30
sıralarında yazmaya başladığımda
öğrendim
koalisyonun
“dağıldığını”(!)…
Önce Türkiyelilerin, YD Partisi,
Nazırlar Kurulu’ndan çekilme kararı
almış…
Bilirsiniz,
“Cuma
akşamı
toplanacaklardı” ya, gündemde bu
konu var mıydı, yok muydu, bilemem;
“ne olduysa oldu ‘İş’te”…
“Nedenini”(!) da duyurdular; UB
Partisi, “100 günlük icraat metnine”
imza atmamış…
Hemen ardından da D Parti,
koalisyondan çekildiklerini açıkladı…
Böylelikle “kriz derinleşti”(!)…
Neyi merak ediyorum bilir misiniz,
partilerin bayramlaşmalarını…
Hiçbir şey olmamış gibi, birbirlerini
ziyaret edecekler mi?
Ha, bir da atanma bekleyenler var,
onlar n’apacak bayram günü?
***
Kıramayacağım sevdiğim birisi:
“Sonunda biz Kıbrıslıları da “Amiş”
yapacaklar,” deyiverdi…
Bilirsiniz, Amişler, -Pensilvanya
Almancasıyla: Amisch, İngilizce de:
Amish olarak yazılır- ABD’nin
Pensilvanya ve Ortabatı eyaletlerinde
yaygın olarak, çok az sayıda da,
Kanada topraklarında yaşıyorlar…
Amişce konuşuyorlar, teknolojiden
ve dış dünyadan uzaktırlar…
Elektrik, internet, mobil ve/veya
normal telefon, renkli ya da siyah-

Rüzgara Karşı

beyaz televizyon, akaryakıt ile ya da
elektrikle çalışan otomobil, gibi benzeri
vasıtalar yok hayatlarında…
Yıllar öncesinde olduğu gibi, at
arabalarıyla
seyahat
ediyorlar;
okulları tek sınıflık, zaten onlara göre 8
yıllık eğitim/öğretim yeterli…
Giyimleri ve tutucu dini inançları,
400 yıldır aynı şekilde, hiç değişmedi…
Öyle
çağ
değiştiydi,
şimdi
makinalarla dikilen çeşit çeşit “hazır”
elbiseler var, onlar giyilmeli…
Berbere/kuaföre gidilebilir saç, sakal
kesilebilir; gibi meseleler de yok;
kısaca hepsi yasak!
Yollar, at arabalarına göre…
Biliyorsunuz
işte,
televizyon
programlarında ve sinema filmlerinde
izliyorsunuz…
Amişler, teknolojiye karşı dimdik
ayakta durabiliyorlar.
***

Bülent Tümen
***
Konuya nerden başladık, nerelere
geldik…
gün,
çocuklara
Perşembe
Lefkoşa’yabizim
kümesteki
tavukların ve alinaların doğurduğu
taze yumurtalardan götüreyim dedim,
Dikomo Lefkoşa arası yollarımız,
“Maşallah” çekilecek cinsten…
Tam “Amerikan asfaltı,” yoksa
başka isim mi takmalıydım?
Ayrıca,
otomobile
koymamız
gereken akaryakıt fiyatları ödenmez
gayrı…
Hem otomobil kullanmasak, motorlu
araç harcı, sigorta, yağ, lastik, servis
gibi ödemelere da, gerek kalmaz…
Eskiden olduğu gibi at/katır
arabaları, neyimize yetmez?
Elektrik faturalarında sadece Mart
ayına mahsus indirim yapmışlar…
Cuma gün mesaj attılar; 1354,07

KIBRIS TÜRK DEVLET
TİYATROLARI
“GOCASINI BİŞİREN
GADIN” İLE SEZONU
KAPATIYOR
Tiyatro sezonunu kara komedi
örneği olan “Gocasını Bişiren
Gadın” ile açan Kıbrıs Türk Devlet
Tiyatroları, ikinci oyunları
"Bavul'un" ardından sezonu yine
“Gocasını Bişiren Gadın” ile
kapatıyor.
Devlet Tiyatroları’ndan yapılan
açıklamaya göre, Debbie Issit’in
yazdığı Cevahir Caşgir’in
uyarlayıp yönettiği, iki sezon
boyunca kapalı gişe seyircisi ile
buluşan Gocasını Bişiren Gadın,
seyirciden gelen yoğun istek
üzerine Lefkoşa ve
Gazimağusa’da ikişer temsil
gerçekleştirecek.
Oyunun Lefkoşa gösterimleri 13
ve 20 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa
Atatürk Kültür Merkezi’nde saat
20.00’de; Gazimağusa
gösterimleri ise 23 ve 30 Mayıs
tarihlerinde Rauf Raif Denktaş
kültür ve Kongre Merkezi’nde
saat 20.00’de başlayacak.
+14 yaş seyirciye hitap eden
oyunla ilgili rezervasyonun 0392
228 71 91 numaralı telefondan
veya Kıbrıs Türk Devlet
Tiyatroları resmi sosyal medya
hesapları üzerinden
yapılabileceği bildirildi.

EMO’DAN BİR HEYET
DAÜ REKTÖRÜ
HOCANIN’I ZİYARET ETTİ
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Elektrik
Mühendisleri Odası’ndan
(KTMMOB EMO) Üner Kutalmış
başkanlığında bir heyet Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Rektörü Aykut Hocanın’ı ziyaret
etti.
DAÜ tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre, 26 Nisan Salı
günü gerçekleştirilen ziyarette
eğitim ve proje çalışmaları
hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.
Ziyarette, Hocanın ile KTMMOB
EMO Bilim Dergisi için röportaj
da yapıldı.

AKADEMİSYEN
KATIRCIOĞLU, RDÜ'DE
SEMİNER VERDİ
Biz, Türkçe konuşan Kıbrıslılar onlar
gibi olur muyuz, bilemem…
Bir defa din ve bağnaz tutum, biz
Kıbrıslılara göre değil!
Birlik
olmayı
becerip,
beceremeyeceğimiz de bilinmiyor…
Ancak son zamlardan ve bize para
verdiği yalanını söyleyen birilerinin
çalımından kurtulmak için, birebirdir
teknolojiden uzak yaşamak…
Elektriksiz, telefonsuz, internetsiz…
Telefon, deyince aklıma düştü…
Düşünün, Polis Örgütü’nde İletişim
ve Bilgi İşlem Bölümü’nde telefonlardan da sorumlu bölümBaşmüfettiş rütbesiyle yıllarca amir
olarak görev yaptım…
Henüz emekliye çıkmadan, daha
görevdeyken Lefkoşa’da adıma kayıtlı
telefonu, şimdi oturduğum eve
nakletmek için dilekçe verdiydim;
sonradan birkaç defa da hatırlattığım
halde hiçbir şey olmadı, üzerinden 25
yıl geçti hâlâ bizim “eve telefon
bağlanmasını bekliyorum”…
-Boşuna beklediğimi biliyorum
üstelik…
Ellerinden gelse, mobil telefon
kullanmamıza da izin vermeyecekler!

TL’lik faturadan, indire indire 368,45
TL indirmişler…
Hesapladım, %27,21 “indirim”
yapmışlar…
Perşembe
gün,
Lefkoşa’ya
uğradığımda faturayı, mobil olarak
ödediğim için pek bir şey fark
etmedi…
İşte, ödediğim o paranın -1354,07
TL’nin- bir aylık faizidir herhalde bu
rakam…
Kurum hesaplarında bir aylık da
olsa “artıya geçtik!” ya bayram
nedeniyle faturayı ödeyemeseydik,
kesin
elektriğimizi
da
keseceklerdi…
Zaten iki gün içinde Nisan ayı
faturası gelecek, hem Mart ayından
daha pahalı bir tarife üzerinden
hesaplanarak gönderilecek…
Ayrıca, biz o teşvik verdikleri
müstehliklerden, ya da faturalarını
zamanında ödemeyip, elektrik enerjisi
kullananlardan değiliz!
Onun için elektrik faturasını
ödemediğimizde
halimizin
ne
olacağını, artık sizler düşünün…
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Kıbrıslı Türk akademisyen Prof.
Dr. Salih Katırcıoğlu, Rauf
Denktaş Üniversitesi (RDÜ)
akademik personeline yönelik
"Bilimsel Araştırmada Başarının
Sırrı" konulu seminer verdi.
RDÜ’den yapılan açıklamaya göre
seminerde konuşma yapan RDÜ
Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak,
Katrcıoğlu'nun sadece Türkiye'de
değil, dünyada da isim yapmış bir
akademisyen olduğunu belirtti.
Bıçak "kendisi dünyanın en
prestijli üniversiteleri arasında
sayılan Stanford'ta üç yıl üst üste
en iyi yüzde 2 arasında yer alarak
müthiş bir başarıya imza atmıştır.
Kendisine böylesi bir seminer
için RDÜ'de bulunduğu için
teşekkür ederim" ifadelerini
kullandı.
Daha sonra seminerde söz alan
Prof. Dr. Katırcıoğlu, Stanford gibi
üniversitelerin listesinde yer
almak için en iyi dergilerde yayın
yapmak gerektiğinin altını
çizerek, bunun için de önemli
olanın nicelikten çok nitelik
olduğunu söyledi. Makale
konularının tekrarlanmaması,
benzersiz olması gerektiğini
söyleyen Katırcıoğlu, bu
bağlamda makalelerin nasıl
yazılması gerektiği konusunda
bilgi verdi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Tenceresi tavası
Yaşamla yok davası
Kasabada bulunmaz
Bu temiz köy havası

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

KARINCALARIN
GÜNBATIMI
Zaven Biberyan
Aras Yayıncılık

“Bir sırrın ucunu veren,
tamamını elinde
tutamaz.”
Jean Paul Richter

GECE GÜNDÜZ
Lamba dibinde geceleri dalyan
Ve ırıp direğinde gündüzleri
Denize bakmaktan gözleri mavi
Oktay Rıfat

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10.Blok
Dük.No: 2 (Kaymaklı sahası yolu)
Küçük Kaymaklı 03922285515
GÖNYELİ ECZANESİ
Ünveren Sok.Ahmet Dereli Apt.
No:13 Concorde Tower Otel Karşısı
Yenikent Gönyeli 0533 856 64 44
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B
Lefkoşa 0392 228 15 40
GİRNE
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3
Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu
Girne 05488708442
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK
YOKTUR MARKET - PAPAGENO
YANI 03928152025
MAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz
Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa 03923656838
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal Mağusa 03923669988

‘PYGMALİON BİR DEMOKRASİ MÜZAKALİ’ İSİMLİ OYUN SAHNELENDİ
İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Tiyatro Günleri Gibetsu-Tiyatro Su ekibinin ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzakali’ isimli
oyunuyla devam etti.
İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Farazi
bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik komedi
türündeki oyun önceki akşam İskele AKM’de sahnelendi.
Tiyatro Günleri, 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk

DÜN

Tiyatrosu’nun ‘Kartal Yuvası’ isimli oyunuyla devam edecek.
Tiyatro Günleri’nin kapanışı ise 27 Mayıs Cuma günü İskele
Belediye Tiyatrosu ‘Baş Belası’ isimli oyunuyla yapılacak.
İskele AKM’de ücretsiz sahnelenen ve pandemi kuralları
çerçevesinde izleyicinin kabul edildiği oyunlar saat 20.00’da
başlıyor. Rezervasyonlar 0548 810 11 16 numaralı telefondan
yapılabilir.

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

Tel: 0533 849 18 47

Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele 0548 860 55 54

ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı 05338419578

Acil Telefon
Numaraları

ARAZİ ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790

LEFKE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GÜZELYURT

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Bağımsızlık Yolu:

Servet Vergisi mücadelesine omuz vermeli

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslıtürk
emekçilerin sendikasız, sigortasız ve
güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya
mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu
söyleyerek, bu cendereden çıkış için özel
sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların
sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması
talebini vurguladı
Bağımsızlık Yolu: Pahalılaşan hayat,
emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor
Bağımsızlık Yolu tarafından 1 Mayıs İşçi
ve Emekçi Bayramı nedeniyle yayımlanan
mesajda, alım gücüyle birlikte eriyen asgari
ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi
gerektiği de ifade edildi.
Her geçen gün daha da pahalılaşan hayatın,
emekçi sınıfları yoksulluğa ittiği söylenen
açıklamada, “İçinden geçmekte olduğumuz
kriz, ultra zenginlerin daha da zenginleştiği
bir süreç olarak yaşanıyor” dedi.
“Bizi içerisine sürüklemeye
çalıştıkları yoksulluk, kaderimiz
değildir”
“Halkın her kesimi; esnaf, küçük üretici,

Sosyal Medya
Halil Karapaşaoğlu
1-Türkiye 1980lerin Türkiyesi değil
artık. Şu an Türk sermayesinin sadece
Türkiye'de değil dünyanın bir çok yerinde
yatırımları var. Yani artık hatırı sayılır
güçte bir Türk sermayesi ile karşı
karşıyayız. Türkiye devrimci hareketi
1980lerde Türkiye'nin batı ile ilişkisini
yeni sömürgecilik üzerinden açıklamıştı.
Bu ilişki tamamıyla bitti demiyorum
ancak buradaki dengelerin de 1980lerdeki
gibi artık olmadığını söylüyorum.
2-ABD 1980lerde darbelerle rejim
değişikliğine giderken 3. dünya ülkelerinde
bugün Türkiye'de Türk sermayesinin
gelişmesinden dolayı ordunun tasviyesi
gerçekleşti. Yani Türk sermayesi o kadar
bir gelişti ki 700 yıllık militarist bir
geleneğe sahip olan devlet geleneği ortadan kalktı. Herkes AKP'nin iktidardan
gideceğini düşünüyor. Nisbeten Kıbrıs'ta
da bir rahatlamanın olacağını düşünüyor.
Bu tespiti çok sorunlu buluyorum. Sermayenin gelişmesi, genleşmesi demek
siyasal iktidarın kontrolü kaybettiği anda
faşizme geçmesi demektir. AKP Tayyip
Erdoğan demek değildir. AKP sermaye
ilişkileri bağlamında yaratılmış siyasal
alandaki temsillerden bir tanesidir.
3- Aylardır 4. Endüstri devriminden
bahsediyorum. Kapitalizm kendi kendini
yeniliyor. Üretim ilişkileri değişiyor.
Dünyadaki güç dengeleri baştan kuruluyor.
Bu özellikle Rusya Ukrayna krizinde
netleşmeye başlamıştı. Bu kriz devam
edecek. Daha da büyüyecek. Bu noktada
Türk sermayesi kendine 1980lerden farklı

meslek sahipleri, kamu ve özel sektör
emekçileri sırasıyla bedel öderken, bu süreçte
saçının teline bile dokunulmamış tek kesim
olan ultra zenginler, büyük patronlar ve
onların temsilcileri olan rejim partileri bizden
fedakarlık istemeye devam ediyorlar. Bizi
içerisine sürüklemeye çalıştıkları yoksulluk,
kaderimiz değildir” diyerek, eğitimin parayla
satılmasının, akaryakıt fiyatlarının
zamlanmasının, parası olmayanın sağlık
hizmeti alamamasının, on binlerce ev boş
dururken
emekçilerin
ev
sahibi
olamamasının, büyük marketlerin kontrolsüzce zam yapmasının, ultra zenginler daha
da zengin olsun, büyük patronlar karlarına
kar katsın diye uygulanan bilinçli politikaların
ürünü olduğu vurgulandı.
“Servet Vergisi mücadelesine omuz
vermeli, krizi zenginlerin kapısına
taşımalıyız”
Açıklamanın tamamı şu şekilde;
“Bu krizin bedelini, bugüne kadar teşvikler,
hibeler, muafiyetler ve vergi afları ile
semirtilmiş ultra zenginlere ödetebiliriz.
Bunun için Servet Vergisi mücadelesine

omuz vermeli, krizi zenginlerin kapısına
taşımalıyız!
1 Mayıs 2022, Kıbrıslıtürk emekçilerin
sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği
koşullarda gerçekleşiyor. Emekçilerin partisi
Bağımsızlık Yolu ise, bu cendereden çıkış
için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan
patronların sendikasız işçi çalıştırmasının
yasaklanması talebini yükseltiyor.
Alım gücümüzle birlikte erimekte olan
Asgari Ücret, en düşük kamu maaşına
eşitlenmeli Kıbrıs’ın kuzeyinde emekçileri
Türkiyeli-Kıbrıslı, Kamu-Özel diye bölmeye
çalışan, kamuda dahi kadrolu emekçilerle
kadrosuz emekçileri birbirine düşürmekten
fayda uman her türlü gerici yaklaşım
karşısında emekçi sınıflarımızın birliği,
ortak mücadelesi dışında bir yol yoktur.
Bağımsızlık Yolu emekçilerin ortak sınıfsal
çıkarlarını savunmak üzere tüm halkımızı
mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyor.
Emeğin Günü olan 1 Mayıs’ta, Emekçinin
Partisi olan Bağımsızlık Yolu ile birlikte
yürüyelim. Krizin bedelini ultra zenginlere
ödetelim”

Hazır olmazsak, çil yavrusu
gibi dağılacağız!
olarak yeni bir rol arama peşindedir. Türk
sermayesi artık nesne olmak istemiyor.
Türk sermayesi artık dünya devleriyle
aşık atmak istiyor. Bu Türkiye'deki rejimi
daha da saldırganlaştıracaktır. Bu konu
ayrı bir başlık altında tartışılmalıdır.
4- Kıbrıslı Türk solu federasyon, BM
gibi siyasal söylemlere sarılmaktan artık
vazgeçmelidir. Enerjisini buralara artık
yüklememelidir. 4. endüstri devrimiyle
birlikte ortaya çıkan bu kaosun içinde
Kıbrıs AB'nin ABD'nin ve de BM'nin
umurunda bile değildir. Artık herkes kendi
götünü nasıl kurtaracağını düşünmektedir.
Barış'ı siz inşaa etmeye başlarsınız o
başka bir mesele. Ama herkes biliyor ki
öyle bir sürecin içinden ne yazık ki
geçmiyoruz. Asıl odaklanmamız gereken
nokta 7. madde de yazdıklarımdır. Onu
başarırsak barış zaten gelecektir.
5- Türk sermayesinin gelişmesi
genleşmesi çok yakın zamanda bir rejim
değişikliği getirecektir. Türkiye Kuzey
Kıbrıs ilişkileri tekrardan düzenlenecektir.
Sevgili Ongun Talat diyor ki Türkiye
Kıbrıs ilişkileri Türk bürokratların kontrolündedir artık. Şener Levent'in Ankara'da yargılanıp cezalandırılması ve Ongun'un
bu tespiti önemli iki göstergedir. Türk
sömürgeciliği Kıbrıs ile ilişkilerini başka
bir noktaya taşıyacaktır. 74 yılında bir
mülkiyet değişikliği oldu. Şimdi yeni bir
mülkiyet değişikliğinin içindeyiz. Denktaş
Kıbrıslı Türk milli burjuvazisini yaratmaya
çalışıyordu Türk çarşısı teziyle. 2003
yılından sonra CTP'nin özelleştirme

politiklarıyla birlikte Kıbrıslı Türk sermayesi yerine Türk sermayesine kapılar
tamamen açıldı. İlerleyen süreçlerde Türk
sermayesi Kıbrıslı Türk sermayesini tamamen yok edecek. Dediğim gibi bir ülkede
yerli burjuvazinin gelişmesi o ülke üzerinde egemenlik kuran diğer ülkeler için
tehlike arz eder. Sömürgecilik ilişkilerinde
ise sömürgeci buna asla izin vermez.
6- Burası AB toprağıdır Türkiye burasını
kendine bağlayamaz demeyin. Tarihte
uluslararası hukuk dediğinin şey sermaye
gruplarının kurduğu hukuk ilişkileridir.
Sermaye ve üretim ilişkileri tekrar
değiştiğinden bu hukuk şu an kriz
içindedir. Türkiye 80'lerin Türkiyesi
değildir. Türk sermayesi çok güçlenmiş
durumdadır. Türkiye bir gecede burasını
kendisine bağlayabilir. Kendisine "hayır!"
diyebilecek uluslararası aktörlerin şu an
başı çok daha büyük meselelerle
meşguldür. AB dağılabilir, biçim
değişebilir.
7- Şu an tek kurtuluşumuz var. Türk
sömürgeciliğine karşı örgütlenmek.
Saldırıya geçecek durumumuz yoktur ancak barikatları inşaa etmek için çaba sarf
etmeliyiz. Bu barikatlar Kıbrıslı Türk
aydınlarını insanlarımızı içine gireceğimiz
bu yıkıcı sürecin içinden korumaktan
ibarettir. Bütün bu gelişmeleri masaya
yatırmalı yeni bir siyasal hat örmek için
tartışma sürecine girmeliyiz. Bunun bedeli
ağır olacak. Eğer biz o gün geldiğinde
hazır olmazsak, çil yavrusu gibi
dağılacağız!

TKP-YENİ GÜÇLER: KIRINTILARLA BİREYSEL KURTULUŞ
OLMAZ, HEDEF TOPLUMSAL KURTULUŞ OLMALIDIR
Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG), kırıntılarla
bireysel kurtuluş olamayacağını, hedefin toplumsal kurtuluş
olması gerektiğini ifade etti.
TKP-YG Genel Sekreteri Ersen Sururi 1 Mayıs İşçi Bayramı
nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle
meydanlarda kutlayamadıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl
yeniden kitlesel olarak kutlayacaklarını belirterek, tüm emekçileri
yarın 09.30’da Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe çağırdı.
Sururi, bir yıl öncesine kıyasla dünya genelinde işçi sınıfı
açısından iyiye giden hiçbir şey olmazken, kötüye gidişin
katlanarak arttığını belirterek şöyle devam etti:

“ İşçi sınıfı artık daha kötü koşullarda ve daha uzun süre
çalışmaktadır. Bu kesim bir yıl öncesine göre çok daha fakirdir.
En az işçi ücreti artık fakirlik sınırı dikkate alınarak belirlenmiyor.
Arsızlık o boyuta ulaştı ki, en az ücret açlık sınırının altına belirlenirken, o ücreti almak için günde 8 saat yerine en az 10 saat
çalışma da dayatılmış durumda.
Piyasada mal ve hizmetlere yönelik zam dalgalarının ardı
arkası kesilmezken, egemen çevreler maaş ve ücretlerin azaltılmasını
dayatmaya çalışıyor. Aradan geçen bir yılda Kuzey Kıbrıs’ta işçi
sınıfının örgütlülüğü azalırken işveren (sermaye) sınıfının
örgütlülüğü arttı.”

“HÜKÜMETİN
KURULAMAMASI BÜYÜK
HAYAL KIRIKLIĞI İLE
İZLENİYOR”
Tüketiciler Derneği, zam ve fahiş
fiyatlar altında ezilen tüketicilerin
umutlarını bağladığı hükümetin
seçim sonuçlarına rağmen
kurulamamasını büyük bir hayal
kırıklığı ve infial içinde izlediğini
kaydetti.
Dernek açıklamasında “Meclisteki
siyasi partilerin hizmet adına iş
birliği yerine partizanca çıkarlarını
halkın çıkarları önüne koymasını ve
bir hükümetin kurulamamasını
derneğimiz mevcut ‘Siyasal
sistemin iflası’ olarak ilan
etmektedir” denildi.

RUM VE YUNAN AP
MİLLETVEKİLLERİNDEN
AYASOFYA İÇİN GİRİŞİM
Avrupa Halk Partisine mensup
Kıbrıslı Rum ve Yunan AP
milletvekillerinin, Avrupa Halk
Partisi meclis grubu başkan
yardımcısı Vangelis Meimarakis’in
girişimiyle, UNESCO Genel Müdürü
Audrey Azoulay’a, Ayasofya Camii
konusunda bir mektup gönderdiği
haber verildi.
Alithia gazetesi konuyla ilgili
haberinde, Avrupa Halk Partisine
mensup Kıbrıslı Rum ve Yunan
milletvekillerinin, Türkiye’yi
“Ayasofya Camiinde olduğu gibi,
Dünya Kültür Mirası alanlarına
saygısızlık yapılması konusunda
kınadıklarını” yazdı.
Gazeteye göre, Rum-Yunan AP
milletvekilleri, Avrupa Halk Partisi
meclis grubu başkan yardımcısı
Vangelis Meimarakis’in girişimiyle,
UNESCO Genel Müdürü Audrey
Azoulay’a gönderdikleri mektupta,
Türkiye’ye ilgili çeşitli iddialarda
bulunarak “Ayasofya Camiine,
imparatorluk kapısına kısa süre
önce zarar verilmesiyle daha fazla
saygısızlık yapılmasının, bu eserin
camiye dönüştürülmesine dair
düşüncesiz kararın aynı zamanda
koruyucu tedbirlerin eksikliğinin
sonucu olduğunu” ileri sürdü.
Rum ve Yunan AP milletvekilleri
mektupta, UNESCO’yu, Ayasofya
Camiinin korunmasıyla ilgili uygun
önlemleri almaya, uluslararası
anlaşmaları ve UNESCO çerçevesini
korumaya, aynı zamanda temel AB
ilke ve değerlerini desteklemeye de
çağırdı.

HİDROKARBON UZMANI
ELLİNAS’TAN ENERJİ
KONUSUNDA
AÇIKLAMALAR
Hidrokarbon konuları uzmanı Dr.
Charles Ellinas, Güney Kıbrıs’ın
enerji konusundaki yöneliminin bir
an önce yeniden planlanması
gerektiğini söyledi.
Alithia gazetesinde yer alan habere
göre, doğal gazın fiyatının Güney
Kıbrıs açısından kârlı olmadığına
işaret eden Ellinas, Rusya-Ukrayna
krizinin yol açtığı yeni durumla başa
çıkılmasının sorumluluğunu
almalarını gerektiğini ifade etti.
Açıklamasında “zaman bizi
yakalamadan önce, yenilenebilir
enerji kaynakları ve
Interconnector’u değerlendirelim”
ifadelerini de kullanan Ellinas,
Rusya aleyhindeki yaptırımlar ile
Rusya’nın AB karşısındaki
yaptırımlarının, uluslararası topluma
yönelik etkileriyle birlikte aşamalı
olarak tırmanacağını dile getirdi.
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ERHÜRMAN:

MÜDAHALE ARTIK AÇIK BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı
seçiminden bu yana yaratılan müdahale
sürecinin tekrarlandığını, müdahalenin artık
açık bir şekilde gerçekleştiğini” kaydetti ve
ufukta erken seçim görüldüğünü söyledi.
Yaşananların sonucunda çözüm üretecek
olanın Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu
dile getiren Erhürman, “Elbette bu krizin
ortasında hiç birimiz Kıbrıs Türk halkını
seçimlerle uğraşmayı arzu etmezdik ama
Kıbrıs Türk halkının bu yaratılan kaostan
hiçbir müdahalenin olmadığı kendi iradesiyle
çıkma yükümlülüğü var” diye konuştu.
Erhürman, erken seçimin bir erken seçim
hükümetiyle mi, Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi
seçime götürme iradesini ortaya koymasıyla
mı olacağını söylemek için erken olduğunu
da söyledi.
Müdahaleye karşı çıkılacaksa, her ortamda
karşı çıkılması gerektiğine dikkat çeken;
müdahalenin boyutlarının her geçen gün
büyüdüğünü savunan Erhürman, “En çok
beni sever dediğiniz takdirde, bütün müdahale
zeminini yaratırsınız, siz de sonuçta müdahaleye maruz kalırsınız” diye konuştu
Erhürman, CTP milletvekillerinin de
katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan
MYK toplantısının ardından basına açıklama
yaptı.
Sürecin başında çok da tercih etmedikleri
bir dil kullandıklarını fakat bu yaşatılanların
sadece ‘maskaralık’ kelimesiyle ifade
edilebileceğini belirten Erhürman, müdahalenin boyutlarının her gün büyüdüğünü
savundu.
“Maalesef hükümette olan 2 ortak işi;
hükümet programı okunduktan sonra, ‘100
günlük yeni hükümet programı’ ortaya koy-

mak gibi teamüllerde olmayan bir şeyi yapmaya getirdi” diye konuşan Erhürman,
ardından ise iki ortağın, kendilerinin de
içinde bulunduğu hükümete güvenoyu
vermeyeceğini açıkladığını kaydetti. Erhürman, “Bütün bunları, bütün seçim boyunca,
istikrardan bahsedenler, iktidar bizim
işimizdir sloganıyla yola koyulanlar yaşattı”
diye konuştu.
“MÜDAHALE TESCİLLENDİ”
Tüm bunların, son yıllardaki en büyük
krizin ortasında, insanlar büyük sıkıntı
içindeyken, sorumsuzlukla yaşatıldığını
söyleyen Erhürman, “Bu sorumsuzluk ve
ciddiyetsizlik halkın hafızasına artık
işlemiştir” dedi.
Seçim döneminde, köy köy gezilip
‘Türkiye Cumhuriyeti, CTP’yi istemiyor.
Türkiye ile en iyi ilişkileri biz kurarız’
denildiğini hatırlatan Erhürman, “Bunu yapanlar, kendi kurultaylarına müdahaleyi ve
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahaleyi
bilenlerdi. Şimdi gelinen noktada yaratılan
müdahale süreci yine tekrarlandı.
Müdahale açık şekilde gerçekleşti. O
kadar açık ki Dışişleri Bakanı Tahsin
Ertuğruloğlu, UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu’na yönelik olarak “TC seninle
çalışmak istemiyor’ dedi. Bu basına yansıdı
ve bunu şu ana kadar kimse yalanlamadı,
dolayısıyla müdahale tescillendi” diye
konuştu.
Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesine
müdahaleye karşı çıkacaksanız, her ortamda
karşı çıkacaksınız. En çok beni sever
dediğiniz takdirde, bütün müdahale zeminini
yaratırsınız, siz de sonuçta müdahaleye
maruz kalırsınız” diye konuştu.

“Ama kimse yaşatılan bu maskaralıktan
bir kahramanlık üretmeye kalkmasın çünkü
seçim öncesinde Türkiye’ye gidip Erdoğan
ve Oktay’la fotoğraf çektirip, orada hiçbir
açıklama yapmayıp, KKTC’ye gelen ve
‘TC bize her türlü yardımı yapacak. CTP’yi
Türkiye istemez bize oy verin’ diyen kendileriydi, işte bu yarattıkları zemin ile hem
kurultay hem de hükümet meselesinde müdahale yaşadılar ve ne yapacaklarını bilemez
halde bir takım açıklamalara yapmaya
devam ediyorlar” diye konuştu.
“ERKEN SEÇİM UFUKTA
GÖRÜLÜYOR”
Bu gerçeklerin sonucunda çözüm üretecek
olanın Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu
dile getiren Erhürman, erken seçimin açık
şekilde ufukta göründüğünü kaydetti ve
“Elbette bu krizin ortasında hiç birimiz
Kıbrıs Türk halkını seçimlerle uğraşmayı
arzu etmezdik ama bu yaratılan kaostan
Kıbrıs Türk halkının hiçbir müdahalenin
olmadığı kendi iradesiyle çıkma yükümlülüğü
var” diye konuştu.
Erken seçimin bir erken seçim hükümetiyle
mi, Cumhurbaşkanının kendisinin ülkeyi
seçime götürme iradesini ortaya koymasıyla
mı olacağını söylemek için erken olduğunu
söyleyen Erhürman CTP’nin parti içi
demokrasiye inanan bir parti olduğunu ve
birkaç gün içinde parti meclisini toplayıp,
nihai kararlarını üreteceklerini kaydetti.
Erhürman, hükümetin kurulması görevinin
kendilerine verilmesi ihtimali üzerindeki
bir soruya karşılık olarak da, bugün MYK
olarak konular üzerinde fikir cimnastiği
yaptıklarını, nihai kararı toplanacak olan
Parti Meclisi’nin vereceğini ifade etti.

ÖZERSAY: OYUN İÇİNDE OYUN OYNANDI VE HERKES
DE BUNU ÇOK NET BİÇİMDE GÖRDÜ
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, oyun içinde oyun oynandığını ve
herkesin de bunu çok net biçimde
gördüğünü söyledi. Kanal Sim yayınına
katılarak son gelişmelere ilişkin konuşan
Özersay, içindeki kaynamalar bitmeyen
UBP’nin başında olduğu bir hükümet modelinin sürekli bir istikrarsızlık ürettiğini,
ülkeyi seçime götürmek için UBP
başkanlığında olmayan ama tüm siyasi
partilerin dahil olduğu bir toplumsal mutabakat hükümetinin kurulması gerektiğini
belirtti. Seçmenler de dahil olmak üzere
herkesin mevcut durumu iyi değerlendirmesi
gerektiğine dikkat çeken Özersay, siyasetin
makam-menfaat ekseninden kurtulmasının
ve Türkiye’yle ilişkilerin doğru bir zemine
oturtulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade
etti.
“DEVLET, BAYRAK DİYE MANGALDA KÜL BIRAKMAYANLAR
DEVLETİ İTİBARSIZLAŞTIRDI”
Özersay konuşmasını şu sözlerle
sürdürdü: “DP ve YDP reform ve buna
benzer kararları bugüne kadar çok mu
önemsiyorlardı? Onlar için birdenbire nasıl
koalisyonu bozacak bir önem mi arz etmeye
başladı? UBP bugüne kadar hem
Türkiye’yle hem koalisyon ortaklarıyla
yaptıkları protokollere ‘Nasıl olsa yapmayız’
diyerek rahatça imza atarken bu son metne
neden imza koyamadı? Kıbrıs Türk halkı
bu yaşananları hak etmiyor. Uluslararası
alanda tanınmasa da çok uzun bir mücadele,
kavga, eziyet, yokluk sonucunda sahip
olduğumuz bir devlet var. Bu devleti bu
şekilde yozlaşmış ve yalana dayalı bir
siyasetle bu devleti yönetemeyeceğimizi
artık herkes anlamalıdır. Seçmenin de bu
yaşananları çok iyi analiz etmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bir taraftan UBP’nin kendi

içinde makam, menfaat çekişmelerinin,
diğer taraftan UBP, YDP ve DP’nin milliyetçilik, bayrak, devlet konularında mangalda kül bırakmayıp Türkiye’yle ilişkilerini
sağlıksız bir zemine oturtmuş olmalarının,
yaşamsal konularda bir duruş sergileyememelerinin sonuçlarını yaşıyoruz.”
“YOZLAŞMIŞ SİYASETLE MÜCADELE EDEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”
Geçmişte bazı hükümet şekilleri gündeme
geldiğinde Halkın Partisi’nin belli bir duruş
sergilediğinin ve bu nedenle de birtakım
bedeller ödemek zorunda kaldıklarını anlatan
HP Genel Başkanı, geçmişte yapay hükümet
modelleri olduğunu söyledi. “HP’den üç
vekil istifa ettirilerek kurulan dışarıdan
destekli Ersan Saner hükümeti bunun bir
örneğidir” diyen Özersay, “Bundan sonra
herkes şapkasını önüne koymalı ve
düşünmelidir. Bu ülkede halkın bize verdiği
yetki çerçevesinde bu devleti biz yöneteceksek kendi irademize sahip çıkmalıyız.
Birtakım konularda duruş sergileyebilmeliyiz. Artık makama ve menfaate düşkün
siyasilerin veya makam-menfaat ilişkisi
temelinde örgütlenen siyasi partilerin
peşinden koşmaktan vazgeçmeliyiz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte sadece siyaset
ve siyasiler değil, vatandaşın da tüm bu
konuları düşünüp sağlıklı bir değerlendirme
yapması gerekir. Bu saatten geçici bir
hükümet de kurulsa ülke bir seçime gidecektir. Bu seçimle birlikte Türkiye’yle olan
ilişkilerimizi de sağlıklı bir zemine oturtmak
zorunda olduğumuzu hepimiz anlamak
zorundayız. Geçmişte kendi siyasi partilerinin bir nevi anahtarlarını teslim edenler,
kendi kararlarını vermek yerine menfaatleri
için başka yerden destek arayanlar bugün
‘kendim ettim kendim buldum’

durumundadırlar. Halkın bu geldiğimiz durumu hak etmediğini düşünüyorum. Oyun
oynamaya çalışanlar bu oyunu yüzüne
gözüne
bulaştırmış
durumdalar.
Olabildiğince geniş tabanlı bir hükümet
kurarak ülkenin sağ sağlim bir seçime
gitmesinin önü açılmalıdır. Halkın Partisi
olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da menfaate dayalı bir siyaseti kabul
etmeyerek, yozlaşmış siyasetle mücadele
ederek yolumuza devam edeceğiz. Umarım
Kıbrıs Türk halkı da bu yaşananlardan
gerekli dersi çıkarır” ifadesini kullandı.
“UBP’NİN BAŞTA OLMADIĞI BİR
TOPLUMSAL MUTABAKAT
HÜKÜMETİ ÜLKEYİ SEÇİME
GÖTÜRMELİDİR”
“İki aylık süreçte net olarak ortaya çıkan
şey, ülkedeki istikrarsızlığın kaynağı
UBP’nin kendisidir. Kurultaya rağmen kendi
içindeki fokurdamalar durmamıştır. UBP’de
geçmiş yıllara bakıldığında en azından partinin yöneticisi belli olduktan sonra kendine
göre duruşu ve yol haritası olurdu. Ama
son yıllarda UBP, sürekli bakanlık, müdürlük, müsteşarlık için yarış halinde, sürekli
kaynayan, istikrarsızlık üreten bir parti konumuna gelmiştir” diyen Kudret Özersay,
UBP’nin başkanlığında olmayan bir hükümet
modelinin ülkeyi seçime götürmesi
gerektiğinin altını çizdi. Özersay, “UBP’nin
kuracağı herhangi bir hükümetin istikrarlı
olacağını düşünmek saflık olur. Bugünkü
durumda kendi içinde bu devinimleri hala
yaşayan ve durulmamış bir partinin istikrarlı
bir hükümet kurması beklenemez. O nedenle
de UBP başkanlığında olmayan ama tüm
siyasi partilerin katılımıyla geniş tabanlı
bir toplumsal mutabakat hükümet modeli
bir dönem ilerleyebilir. UBP’nin başını
çekeceği bir yapı olmamalıdır” diye konuştu.

KTSO’dan yaşanan
hükümet krizine tepki:

Siyasilerin
yaklaşımı kabul
edilemez

Sanayi Odası, tüm halkın ve
üreticilerin artan maliyetler altında
ezildiği, üretmenin her geçen
sürede daha zor olduğu bir
ortamda, siyasi partilerin hükümet
kurma konusunda gösterdiği
yaklaşımın kabul edilemez
olduğunu kaydetti.
Oda, ülkenin siyasiler tarafından
başıboş bırakıldığını savunarak,
şiddetle kınadı.
Sanayi Odası tarafından yapılan
yazılı açıklamada, iki yıldan bu
yana yaşanan hükümet
iktidarsızlığı ve hükümetin
istifasıyla başlayan yeni hükümetin
kurulması süreçlerinde
yaşananlardan duyulan derin
üzüntü ve hayret ifade edildi.
Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı,
siyasiler tarafından hiçbir zaman
bu kadar umursanmamazlık ve
halktan kopuk bir halde
bırakılmamıştır. Bizler her şeyin
farkındayız. Kimseler bu siyasi
boşluktan fayda beklemesin”
denildi.
Ülkede enerji temini, enerji
maliyetleri, yaz ayları içerisinde
elektrik arz güvenliği, hiper
enflasyon gibi çok majör sorunları
bulunduğuna dikkat çekilen
açıklamada, “Bununla birlikte,
dünyada tedarik zincirinde
yaşanan sıkıntılar, girdi
maliyetlerinde astronomik artışlar
ve tüm bunların halkın üzerinde
yarattığı ekonomik yıkım dururken,
ülkenin siyasiler tarafından
başıboş bırakılmasını şiddetle
kınıyoruz” denildi.
“AKLISELİME DAVET EDİYORUZ”
KKTC ekonomisinin geleceği ve
halkın sorunlarının oyuncak
olmadığı, siyasilerin “hükümet
kuruyordum, hükümet bozdum,
hükümete girmem” gibi
yaklaşımlar sergilemesinin halkın
siyaset kurumuna olan tek
beklentisinin bile havada
kalmasına neden olduğu belirtilen
açıklamada “Sanayi Odası olarak,
siyasi partileri ellerini taşın altına
koyarak bu çıkmazdan kurtulmanın
ve ülkenin sorunlarını daha fazla
görmezden gelmeyerek ‘hükümet’
kurulması konusunda aklıselime
davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

TATAR: HEDEFİMİZ,
SOSYAL ADALETSİZLİĞİN
TÜMDEN ORTADAN
KALDIRILMASI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
hedeflerinin sosyal adaletsizliğin
tümden ortadan kaldırılması,
emekçilerin çok daha hakkaniyetli
bir çalışma ortamında çalışma
hayatını sürdürmesi olduğunu
vurguladı.
Tatar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Tatar, hem işvereni hem de
emekçileri ortak akıl ve ortak çıkar
ekseninde buluşturarak çok daha
sağlıklı bir çalışma hayatı
sağlarken, iş güvenliği kavramını
her daim ön planda tutarak
işçilerin çalışma güvenliğini
sağlamanın önemine işaret etti.
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Marcelo 120 yıllık
Real Madrid tarihine geçti
İspanya'da Real Madrid, 34. haftada seyircisi
önünde Espanyol'u 4-0 mağlup etti ve tarihinin 35.
şampiyonluğunu Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta
kala tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.
Takımın tecrübeli ismi Marcelo, kulüp tarihinin en
çok kupa kazanan ismi oldu.

Oyna GG…..

Futbolda
29. hafta sonuçları
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Türk Ocağı:
Hamitköy – Mağusa T. Gücü:
Y. Dumlupınar – K. Kaymaklı:
Baf Ü. Yurdu – Lefke:
Göçmenköy-Yenicami:
Cihangir-Girne H.Evi:
Gönyeli-Binatlı:
Merit A.Yeşilova-Mesarya:

2-1
0-2
1-1
0-2
1-4
2-1
3-1
2-3

AKSA 1. Lig
C. B. Gençlik Gücü – Yalova: 2-0
Karşıyaka-Maraş:
2-0
1-0
Dörtyol – İncirli:
Yenibaoğziçi – Mormenekşe: 1-0
Esentepe – Miracle Değirmenlik: 1-1
Görneç-Düzkaya:
3-6
Çanakkale-G.Birliği:
2-2

Yeniden Süper Lig’de
Futbol Birinci Lİg’de sezonun bitimine bir hafta
kala Yalova’yı 2-0 mağlup eden Gençlik Gücü
yeniden Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi...
FOTOĞRAFLAR:

İBRAHİM ÖZSOY

2 0

Süper Lig Puan Durumu
Takımlar
1.Mağusa TG
2.MA Yeşilova
3.Doğan TB
4.Gönyeli
5. Lefke
6.Y.Dumlupınar
7.Yenicami
8.Mesarya
9.Cihangir
10.Kaymaklı
11.Göçmenköy
12.Türk Ocağı
13.Hamitköy
14.Baf Ü.YUrdu
15.Binatlı
16. Girne H.Evi

Puan
66
51
50
49
49
48
47
46
45
39
39
38
32
22
16
6

Birinci Lig Puan Durumu

Futbol Birinci Ligi’nde 29. hafta maçında Yalova’yı konuk eden Gençlik Gücü
maçı 2-0 kazanarak sezonun bitimine bir hafta kala Lig ikincisi olarak Süper
Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Geçtiğimiz hafta da Çetinkaya şampiyonluğu ilan edip Süper Lig’e yükelmişti.
Dün Yalova karşısında iyi mücadele eden Gençlik Gücü sayısız gol pozisyonundan
sonuç alamadı. İlk devrede ve ikinci devrede attığı 1’er gol ile maçı 2-0 kazanan
Gençlik Gücü yeniden Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşadı.
Az sayıda taraftarı ile bu coşkuyu yaşayan GG’de futbolcular bu başarıyı bir
birlerine kenetlenerek yaşadılar.
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Takımlar
1.Çetinkaya
2. CB G.Gücü
3.Değirmenlik
4.G.Birliği
5.Karşıyaka
6.Dörtyol
7.Esentepe
8.Yeniboğaziçi
9.Düzkaya
10.Mormenekşe
11.Maraş
12.Yalova
13.İncirli
14.Çanakkale
15.Görneç
16.B.Bağcıl
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Puan
67
63
55
54
53
46
44
41
41
38
33
32
30
14
11
0

