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Şener Levent

Açı
Açı
n

2. sayfada

nNaimoğulları, Perşembe gününe
kadar hayvancıların mali sorunlarına
çözüm bulunmadığı takdirde eylem
başlatacaklarını açıkladı.

n“Bu ülkenin bu duruma gelmesinin en
büyük sorumlusu Ersin Tatar’dır” diyen
Naimoğluları eylemlerine saraydan
başlayacaklarını ve Tatar’ın sarayının
kapısına hayvan gübresi dökeceklerini
4. sayfada
söyledi

SOL KÖŞE

BU NE ÇILDIRTAN
DENGE

Düğmeye basıldı. Papağanlar
konuşmaya başladı. İŞAD Başkanı,
ülkeyi kaostan çıkaracak formülü
bulmuş işte… Başkanlık Sistemi… Her derdimize deva olacak
bu sistem… Meclis jet hızıyla çalışıp yasalar çıkarılacak… Reformlar hayata geçirilecek… “Başta
Anavatan’la iyi ilişkiler kuracak
dengeler oluşturmak da çok önemli” diyor ama başkan… Ah! “bu
ne çıldırtan denge… Yaprak döker
bir yanımız… Bir yanımız bahar
bahçe…”
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

ASGARİ
ÜCRET

n CTP de Ünal Üstel’e
kırmızı kart gösterdi…
Partiden yapılan kısa
açıklamada “CTP hükümeti
kurmakla
görevlendirilen
UBP Milletvekili
Ünal Üstel ile
herhangi bir
koalisyon
görüşmesi
yapmayacak”
denildi…

YA SİNEYE
ÇEKECEKLER,
YA SİNE-İ
MİLLETE
DÖNECEKLER
Faize
Özdemirciler

3. sayfada

nÜnal Üstel ile bir telefon
görüşmesi yaptığını açıklayan
YDP lideri Erhan Arıklı,
“Cumhurbaşkanı
anayasal hakkını
kullanarak
hükümet kurma
görevini Üstel’e
verdi.
Sucuoğlu’nun da
Üstel’i
destekleyeceğini
düşünüyorum…

nHükümet sürecinin UBP
Parti Meclisi’nin bugün
yapacağı toplantıdan sonra
belli olacağını söyleyen DP
lideri Fikri
Ataoğlu,
görevin Ünal
Üstel’e
verilmesinin
UBP’nin bir iç
meselesi
olduğunu
söyledi…
6. sayfada

6. sayfada

SOSYAL MEDYA
PASLAŞMALARI

Ali Osman

JETGİLLER
KABİNESİ

Mehmet Levent

SOYKIRIM
YAPMAK İÇİN
HER ZAMAN GAZ
ODALARI
GEREKMEZ
Aziz Şah

CTP SİNE-İ
MİLLETE
DÖNMEZ Mİ?

Canan Sümer

n 15. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Yemyeşil otlar sarardı soldu, kuru
dikenler gübre gibi tüttü.
Yaz geldi…
Sahildeki kumları yalayan köpüklü
dalgalarıyla geldi…
Güzelim Maraş sahillerinin eski
renkli kartpostallarını paylaştı birileri…
Cıvıl cıvıl bir sahil…
Ah insan nasıl özlemez o günleri…
Biz Kıbrıslıyız…
İki şeyle yanar kavrulur yüreğimiz…
Geçmişimiz…
Ve geleceğimiz…
Biri yaşanmış zaman, diğeri ise yaşanmamış henüz…
Yaşadığımız an ise bu ikisinin arasına
sıkışmış…
Geçmişimizden gözyaşı damlıyor
günümüze…
Kan damlıyor…
Geleceğimiz ise kaygılı…
Karanlık bir tünelde kaybolmuş gibiyiz…
Bir rembetiko çalar…
Marika şarkı söyler…
Gözlerimiz ıslanır…
Efkara karışmış bir maraz…
“Otların sarardığı yerde güneş, kurşunun değdiği tende heves mi kalmıştır?”
Yıl 1971 idi o denize en son girdiğimde…
Maraş’ın o kartpostalının içine…
Bunun son bir fasıl olduğunu nerden
bileyim…
Ben son kez bakar gibi bakmadım o
gün o şehre…
O yaz kokulu kaldırımlardan son
kez geçer gibi geçmedim…
Vedalaşmadım…
Hoşça kal Maraş demedim…
Bacon’lu bir sandüviç yedim…

GÖZYAŞLARIMIZ VE KAN DAMLIYOR GEÇMİŞİMİZDEN

Geceleyin sinemaya gittim…
SidneyPoiter’in “Intheheat of thenight” filmini izledim…
Sinemayla da vedalaşmadım, şakacı
sandüviççiylede…
Sahildeki otellere bombalanıp harap
olacaklarmış gibi bakmadım…
O insanların öldürülüp o havuza atılacakları hiç aklıma gelmedi…
O evin çatısının delinip ordan bir
ağaç fışkıracağını hiç düşünmedim…
Gittim, çok uzaklara gittim sonra…
Kalbimdeki sıcacık hatıralarla dizlerime kadar karlara saplandım…
Gözlerinden Mekong suları akan Vietnamlı dostlarıma anlattım…
Fransızca konuşmayı Arapça konuşmaya yeğleyen Cezayirli dostlarıma…
Henüz Escobar’ı tanımamış olan
Kolombiyalılara…

Korkusuz

İlginç!

Hüsnü Mahalli
Ben “İsrail’in sonu yaklaştı” desem kızanlar olabilir ama bunu bir İsrailli
derse kimsenin haberi olmaz hatta dünya medyası
görmemezlikten gelir.
Oysa bunu söyleyen
kişi İsrail’in eski Başbakanı Ehud Barak.
İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanı
olarak görev yapan Barak, Genel Kurmay
Başkanlığı’ndan sonra 1999’da İşçi Partisi
lideri olarak Başbakan oldu.
Demek istediğim adam önemli biri.
4 Mayıs’ta Yediot Aharonot gazetesinde
yazdığı bir makalede İsrail’de yaşanan iç
ve dış sorunlara ve tehlikeli gelişmelere
dikkat çekerek “80 yılın laneti”nden söz
etti.
Özetle Barak şöyle diyor:
“Yahudi tarihinde Kral Davut ve Haşmonayim hanedanlığı dönemlerinin dışında
kurulan Yahudi devletlerinin tümü 80
yılını doldurmadan dağıldı ve yıkılıp gitti.
Bu iki devlet de kuruluşunun 80’li yıllarında dağıldı. Şimdiki İsrail devleti de
kuruluşunun 80. yılına (2028) yaklaşmaktadır. İsrail’in kaderinde seksen ya
da seksenli yıllar laneti olabilir. Tıpkı
Amerika’da olduğu gibi. Kurulduktan 85

Gittim, çok uzaklara gittim…
Döndüğümde bir daha onu bulamayacağımı nerden bilebilirdim?
Namluların sırtımıza çevrildiği yazlarda beyaz çakıl taşları arasında yürüyorum geceleyin…
Yakamozları çalıyorum denizden…
Ve pırıl pırıl bir bahar sabahı buralarda
toplu mezar var mı diye düşündüğüm
yerlerden geçiyorum…
Ortasına “Dikkat! Mayın var” levhası
dikilen ve tellerle çevrilen deniz kenarındaki geniş toprakta belki de bin
kişinin kemikleri vardı…
Kazdılar…
Sadece 17 kişi çıktı…
Hayır, artık kim suçlu, kim suçsuz
diye tartışmam kimseyle…
Bilmek isterim ancak…
Kim öldürdü, nasıl öldürdü onları?

Kim kazdı bu toplu mezarları?
Siskilip’tekio kerpiç evde kanlı cihatçıların vahşetine benzer bir vahşet…
Kıbrıslıların Kıbrıslılara yaptıkları
yabancı askerlerin bize yaptıklarından
neden daha çok dokunur bana?
Bu umutsuzluğun asıl sebebi dört
bir yandan kuşatılmış olmamız mı,
yoksa bizim teslimiyetçiliğimiz mi?
Deli sorular biriktiriyorum kafamda…
Bir gün kimse davet etmeden herkes
evinden fırlayıp devrim yapar mı?
Bir gün her iki tarafın da iyi insanları
bir olup bu barikatları yıkar mı?
Kıbrıslıyız biz…
Çok sabırlı…
Bunca rezilliğe, bunca eziyete nasıl
katlandığımıza şaşarım…
Oysa bizim için, bu vatan için canlarını verenlere ne kadar hayranız…
Susmayacağız deriz mezarları başında…
Susarız…
“Direne direne kazanacağız” diye
haykırırız…
Direnmeyiz…
İsyanımızı küfürle bastırmaktan yorulmadık…
***
Yaz geldi…
Bizi çağırıyor mavilikler…
İki zaman arasına sıkışıp kaldık…
Geçmiş ve gelecek…
Kan damlıyor geçmişimizden…
Yüreğimiz burkulmadan bakamayacağımız fotoğraflar…
Lavanta kokusu bile bastırmıyor bu
kahrı ve kederi…
Bu adada ölenlerin gözü hep arkada
mı kalıyor?

yıl sonra bu ülkede iç savaş patlak vermişti.
Benzer şekilde İtalya Krallığı kurulduğundan (1861) 84 yıl sonra (1944) yıkıldı.
Alman İmparatorluğu da kuruluşundan
(1871) 74 yıl sonra (1945) ortadan kaldırıldı. Sovyetler Birliği ise 80 yılını tamamlamadan (1991) dağıldı.”
Benzer söylemleri 2020 yılında dillendiren dönemin Başbakanı Netanyahu ise
az daha iyimser olarak İsrail devletinin
bu laneti aşarak 100. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayacağını umduğunu söylemişti.
Bakalım kim haklı çıkacak?
Netanyahu mu Barak mı!
Anlaşılan her ikisi bir çok İsrailli gibi
ülkelerinin “ilelebed payidar” olduğundan
kuşku duyuyor.
İlginç bir duygu.
Üstelik çoğunluğunun ailesi başka ülkelerden Filistin’e göç etmiş ve 1948’de
İsrail devletini kurmuşlardı.
Bu devlet de yıkılırsa gidecekleri yer
de bulamazlar.
Türkiye’yi ilgilendiren konuya bakalım.
Daha önceleri Macaristan’ı ve oradaki
seçimleri anlatmıştım. 3 Nisan’da yapılan
genel seçimlerde 12 yıldır ülkeyi tek
başına ve anti-demokratik yöntemlerle

yöneten Başbakan Orban’ın partisi Fidesz
oyların %53’ünü alarak zafer kazananmıştı.
Hem de kendisine karşı birleşen 6 muhalefet partisine karşı.
Orban; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın (Putin’in de) yakın dostu olduğu için AKP
ve medyası çok sevinmişti çünkü oradaki
muhalefet bizdeki muhalefeti andırıyordu.
Fransa ise değişik bir açıdan farklı bir
örnek.
11 Nisan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı
seçiminde Cumhurbaşkanı Macron oyların
% 27.84, Faşist Marine Le Pen % 23.15
ve sol söylemli Melenchon % 21.95 aldığı
için 25 Nisan’da yapılan ikinci tur seçimlerinde sol aday yoktu ve Macron yeniden seçildi.
Peki sol olup bitenden ders aldı mı?
Galiba!
Sol ve sol söylemli partiler 12 ve 19
Haziran’da yapılacak olan parlamento seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldılar.
Çoğu zaman ülkeyi yöneten Fransız Sosyalist Partisi (son seçimde %1.7), bir zamanlar Avrupa’nın en güçlü komünist
partisi Fransız Komünist Partisi (%2.3),
Yeşiller (%4.6), radikal sol iki parti ve
bazılarına göre Troçkist Melenchon’un
yeni kurduğu Boyun Eğmeyen Fransa

Hareketi’nin vardığı anlaşmaya göre “İttifak partileri sağcıların meclisi ele geçirmesine ve halk düşmanı bir iktidar kurma
çabasına izin vermeyecektir”.
Macaristan’da olup bitenlerden ders
alıp almadığı belli olmayan bizdeki “altılı
masa” bundan sonra ne yapar belli değil
ama “sol ve sol söylemli parti ve güçler
Fransa deneyiminden ders çıkarabilir.”
Ama geç kalmadan yoksa zifiri karanlığın çökmesine az kaldı!
Gelelim son konuya…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE, İsrail,
Suudi Arabistan ve yakında Mısır’la barışma çabasına karşın Suriye lideri önceki
gün aniden Tahran’a gitti.
Cumhurbaşkanı Reisi’den sonra Esad’la
görüşen Dini Lider Hamaney “Biz birlikte
teröristlere karşı savaşırken İran ve Suriye’nin komşularının liderleri siyonistlerle
kahve içiyor” dedi.
Dün yapılan açıklamaya göre Katar
Emiri ve Erdoğan kankası Temim her an
Tahran’ı ziyaret edebilir. İran Cumhurbaşkanı Reisi de yakında “bir Körfez ülkesini ziyaret edecek”.
BAE ya da Suudi Arabistan olabilir.
Bu coğrafyanın bildik kuralı:
“Kimin eli kimin cebinde belli değil”.
Adı üzerinde: Büyük Tiyatro!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

YA SİNEYE
ÇEKECEKLER, YA SİNE-İ
MİLLETE DÖNECEKLER

Hatırlayacaksınız, son genel seçimlerde
boykotçuların kopardığı yaygara, topluma yaptıkları “sandığa gitmeyin” çağrısı işe yaramamıştı, çoğunluk yine sandığa gidip ‘demokratik’ hakkını kullanmıştı ve sağlı sollu siyasi partilerimiz
‘muzaffer’ çıktıklarını düşünmüşlerdi
yine kutsal saydıkları seçim sandıklardan…
Korktukları başlarına gelmemişti, demokrasi kültürümüz boykotçular yüzünden zedelenmemişti, çünkü
solduyudan yoksun Kıbrıslıtürk toplumunun sağduyusu her zaman olduğu gibi zirvelerdeydi….
Neredeyse yarım asırdır sırf kızının
oğlunun düğününe teşrif etti veya kızına
oğluna iş verdi diye, ya da sırf anne babasının nenesinin cenazesine geldi diye,
aynı insanları seçip meclise göndermeyi
“vatani görev” sanan bir seçmen kitlesi
vardı karşımızda…
Sandıklardan çıkanı demokratik sonuç
sana sana, kendilerinden olmayanlara
Ankara’dan gelen tehditler, tacizler, müdahaleler karşısında sine sine, sıranın
kendilerine geleceğini hiç düşünmeden
geldiler bugünlere…
Partilerinin kurultayında seçtikleri
başkanları tu kaka ilân edilip aşağılanırken, bunu kendilerine yapılmış bir
hakaret saymadılar, yarabbi şükür diyerek, sindiler…
Bu ülkenin barışçı aydınları gazetecileri
güvenlik tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle Türkiye’den sınırdışı edilirken
nasıl sindilerse, öyle sindiler hem de…
Ankara ne kurultay sonucunu taktı,
ne seçim sonucunu, hükümet kuruldu
bir daha kuruldu, olmadı bir daha bir
daha kuruldu, Ankara bir bakanı beğenmedi, bu olmaz dedi, o olacak dedi,
Ankara’nın dediği oldu, biz anavatanla
et ve tırnak gibiyiz dediler ve sindiler…
15 bin üyenin oyuyla seçilmiş parti
başkanı varken, hükümeti kurma görevi
bir başka milletvekiline verildi, önce
hükümeti kuracak milletvekilini parti
seçecek dediler, ardından Ankara seçti,
yine sindiler…
AKP dayatmalarını hakaretlerini sineye
çeke çeke öyle bir yere gelindi ki artık
mecliste, ya orada rehine olarak durulacak, ya da oradan çıkılacak, sağ için
de sol için de başka bir seçenek yok…
Ya sineye çekecekler, ya sine-i millete
dönecekler…
Böyle giderse, mecliste oturup sömürgecinin maskarası olmaya ve işgali
ısrarla örtmeye devam ederlerse, dönülecek bir ‘millet’ de kendilerine açılacak
bir ‘sine’ de bulamayacaklar, bu da ayrı
mesele…
Ne anladık bütün bu hükümet kurma
oyunlarından sonra? Sıranın et ve tırnakçı
UBP’ye geldiğini anladık. Anladık ki,
Sucuoğlu’nun ne tarikat şeyhlerinin elini
öpmesi işe yaradı, ne de tespih çekmesi…
Ankara neden Sucuoğlu’nu istemedi
diye sormayacağım yine de, Sucuoğlu
sinecek mi, yoksa sine-i millete mi dönecek, bunu da sormayacağım…
Görünen o ki, et ve tırnakçılar dahil,
bu ülkede varoluş mücadelesi veren vermeyen her Kıbrıslı işgali tadacak…
Sineye çeke çeke sindire sindire geldik
bu günlere… Bundan sonrası tufandır
artık, yanlış anlamayın, Tufan Erhürman’dan söz etmiyorum…
Bir fırtına tutacak bizi deryaya karacak,
bundan söz ediyorum…

CTP SİNE-İ MİLLETE
DÖNMEZ Mİ?

Halkın Partisi sine-i millete dönecek
Haber Kıbrıs-Özel
Halkın Partisi ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili parti içerisinde yaptığı
değerlendirmelerde sine-i millete dönmeyi
de gündemine aldı.
Haber Kıbrıs'ın Halkın Partisi'ndeki
kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre
UBP'nin vereceği karara göre Halkın Partisi Parti Meclisi sine-i millet seçeneğini
de masaya koyarak bir tavır belirleyecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti
kurma görevini alan Ünal Üstel başkanlığında bir koalisyon hükümetinin kurulması halinde HP'nin sine-i millet seçeneğini hayata geçireceği konuşuluyor.
Halkın Partisi içerisindeki kaynaklar
gelinen aşamada UBP'nin içerisinde yer
almayacağı bir hükümet kurulması ve
UBP'nin kendi içerisindeki sorunları çöz-

meye yönelmesi gerektiği noktasında
görüş ortaya koyuyor.
Halkın Partisi de UBP ile
görüşmeyecek…
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret
Özersay BRT’ye açıklama yaparak, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal
Birlik Partisi Milletvekili Ünal Üstel ile
koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını
söyledi. Özersay, “Günlerdir yazıyor, söylüyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik teamüllere aykırıdır. Bir oyun
oynanıyor ve biz Halkın Partisi olarak
böyle bir hükümet kurdurma oyununa
ortak olmayız. O nedenle demokratik teamüllere aykırı bu görevlendirmeyi alan
Sayın Üstel ile hükümet kurma görüşmesi
tabi ki yapacak değiliz” dedi.

CTP’den Üstel’e rest
Cumhuriyetçi Türk Partisi, hükümeti
kurmakla görevlendirilen UBP milletvekili Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacağını açıkladı.
CTP’den yapılan açıklamada şu ifadeler
kullanıldı:
“KAMUOYUNA DUYURU
Hükümeti kurmakla görevlendirilen
UBP milletvekili Sn. Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacağımızı kamuoyuna duyururuz”.

Sucuoğlu: Tatar’ın
kararı sürpriz olmadı
Özgür Haber
Genel Başkanlığı’na yüzde 60 oyla
seçildiği halde Ankara‘nın talebi, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin
Tatar‘ın ve bazı UBP‘lilerin eliyle darbe
üstüne darbe yiyen Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma görevinin kurultayda en
düşük oyu alan Ünal Üstel‘e verilmesi
karşısında da dik duramadı
Sucuoğlu dik duramadı
Sucuoğlu dünkü parti MYK’sı sonrası
yaptığı açıklamada, Tatar’ın Üstel’e hükümeti kurma görevi vermesini Parti
Meclisi’nde değerlendirilmesi kararını
ürettiklerini belirterek, Çarşamba günü
PM toplantısının yapılacağını söyledi.
Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak akşam 17.30’da beni aradı ve kararını iletti. Sonrasında da Ünal Üstel’i
çağırarak görevi verdi” dedi.
“Tatar’ın kararı sürpriz olmadı”
Hükümeti kurma görevi için 2 adayın
adının geçtiğini, Üstel’in dışında bir de

Hasan Taçoy’un olduğunu belirten Sucuoğlu, Tatar’ın kaarının sürpriz olmadığını kaydetti.
Hükümet ortakları Yeniden Doğuş
Partisi (YDP) ve Demokrat Parti’nin
(DP), hükümete güvenoyu verme şartı
olarak imzalamak şartıyla sundukları
“100 günlük eylem planı”nı imzalamadığı için hükümetin kurulamadığını hatırlatılması üzerine Sucuoğlu, Üstel’in
bu şartları kabul edip etmeyeceğini bilmediğini ancak kendi tavrının net olduğunu belirtti.

Hükümetsiz kalan ülkede sorunlarını çözecek muhatap bulamamış hayvancılar…
Perşembe gününe kadar mali sorunlarına
çözüm bulunmazsa eylem başlatacaklarını
açıkladılar…
-Ülkeyi dışkıya boğacağız, diyor Hayvancılar Birliği Başkanı…
E boğsunlar vallahi…
Fosseptik kuyusu değil mi zaten ülke…
Sifonu çekecek kimse yok ama…
Nereye baksak yürek garıştıran bir pislik…
Nereye baksak onursuz, haysiyetsiz bir
duruş…
Utanması gerekenlerin yerine biz utanıyoruz…
***
Seçilerek UBP’nin başına gelen ve Başbakanlık koltuğuna oturan Sucuoğlu görevinden uzaklaştırıldı…
Kurultayda en az oyu alan Ünal Üstel’e
hükümet kurma görevi verildi…
Hükümeti kurarsa başbakanlık koltuğu
onu bekliyor…
Ne tuhaf bir durum değil mi?
Faiz Bey bile başına gelenlere isyan etmiyor bizim kadar…
Onu seçen UBP’lilerden de kayda değer
bir tepki yok…
Eminim hepsi de güvenoyu verecek Ünal
Bey’in kuracağı hükümete…
Dün Faiz Beyin yanında olanlar artık
Ünal Üstel taraftarı olacak…
Bu kadar boyun eğme…
Bu kadar yalakalık ve onursuzluk nasıl
olabilir?
Acizlik ve korkaklıktan başka bir şey
değil bu…
Ne kadar zavallı bir toplum haline getirildik
böyle...
Türkiye eliyle yaratılan bu kadar rezillikten
sonra şimdi anlayabildiniz mi seçimleri boykot etmenin haklılığını…
Ve iradenin kimde olduğunu…
***
Şimdi de sosyal medyada birçok insan
muhalefet vekillerini meclisi boykot etmeye
çağırıyor…
Dün gazetemizin manşetinde de vardı…
Muhalefete,
-Meclisi boykot edin…
UBP’lilere de,
-Güvenoyu vermeyin, diye seslenmiştik…
Bize kulak vermiyorlarsa en azından
halkın sesini duysunlar…
Ama inanmakta zorlandığımız bir haber
var sitelerde…
Neymiş?
Kudret Özersay ve diğer HP milletvekilleri,
vekillikten istifa ederek sine-i millete dönme
konusunu değerlendiriyorlarmış…
-Eğer bunu yaparlarsa helal olsun onlara,
diyenler var…
CTP’nin tavrı ne?
Ünal Üstel ile görüşmeyecekmiş…
Meşru değilmiş çünkü…
Ha bir de Cumhurbaşkanı Tatar istifa etmeliymiş…
Zamanında Akıncı’ya destek verseydi
CTP, şimdi eminim bu rezillikleri yaşamazdık…
Ve Türkiye’nin hoyrat müdahale ve tehditlerine rağmen Akıncı’nın kazanması hem
bu toplum için bir umut, hem de AKP iktidarına yerinde bir cevap olurdu…
Ama ne yaptı CTP?
Akıncı kendisine yapılan tehdit ve baskıları
dile getirdiğinde bile sessiz kalmayı tercih
etti…
Müdahalenin arşa çıktığı bir seçimi meşru
kabul etti…
Kudret Özersay ve partisinin böyle bir
karar alması elbette ki takdire şayan…
Ama CTP gibi köklü bir ana muhalefet
partisinden de beklenen buydu…
Öyle etkisiz, suya sabuna dokunmayan
açıklamalar değil…
Ne dediniz?
Ben hayal mi görüyorum?
-CTP asla böyle bir karar almaz, mı
dediniz? Olsun, her şey önce bir hayalle
başlar…
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Dört partili muhalefet var şimdi mecliste
En "sol"cusuyla en faşisti şimdi kolkola elele
Sizce de bir garagözlük yok mu bu işte
Madem meşru değil, çekilin izzet-i ikbal ile

KALAY-KALAYCI

TAYYİP DARBE GİRİŞİMİNİ
ENİŞTESİNDEN ÖĞRENDİYDİ

UBP Parti Meclisi yarın toplanıp evkafın su meselesine dönen hükümet
konusunu görüşecekmiş. Seçilmiş başkanlarını Ankara’yı memnun etmek için
bir kenara ittiler, hala daha toplantı yaparlar. Tatar hükümet kurma görevini Ünal
Üstel’e verdi. UBP milletvekili Hasan Taçoy, Ünal Üstel’in hükümet
görevlendirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm milletvekillerimiz gibi
benim de konu ile ilgili hiçbir pazarlıktan haberim yoktu, basından öğrendim"
dedi. Hiç dert etme Taçoy, Tayyip da darbe girişimini eniştesinden öğrendiydi…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SOSYAL MEDYA
PASLAŞMALARI

Ünal bey beratı aldı, şimdi kapıları
dolaşıp hükümeti kuracak...
İlk çalacağı kapılar belli...
YDP ile DP...
Oysa onlar daha geçen gün Ünal beyin
hükümeti kurma görevini almadan önce
yaptıkları açıklamada, hükümeti kurma
görevinin CTP'ye verilmesini istiyorlardı...
DP ile birlikte hareket edeceklerini açıklayan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı,
hükümetin Üstel'e verilmesinden sonra
yaptığı açıklamada, "Ünal bey bizi tatmin
ederse varız" dedi...
Nasıl bir tatmin bu ben anlamadım...
Pek çok insan da anlayamadı ve olayı
başka yönlere çekenler de oldu...
Sosyal medyada bir vatandaş "Daha genç
birisi tatmin etse olmaz mı?" sorusunu
sordu...
Erhan beyden hemen açıklama geldi...
"Olur, 90-60-90 olsun..."
Vatandaşın cevabı, "Anlaşılan sen de bir
video ile gideceksin" oldu...
Gerek sosyal medyada, gerekse kahvehane konuşmalarında siyasetçiler sade vatandaşın sorularını cevaplayabilirler ama
bunun da bir seviyesi vardır...
Bu kadar düşmüş bir seviye de artık düşündürücüdür...
UBP içerisinde homurdanmalar sürüyor...
Parti meclisi bile dışlandı...
Meclis grubundan sonra "Henüz aday
yok, Çarşamba akşamı Parti Meclsi karar
verecek" diyen Sucuoğlu birkaç saat sonra
Ünal Üstel'i işaret ederek görevin ona verilmesini sağladı...
Denilenler bunlar...
Sucuoğlu'nu istemeyen Ankara, onun
işaret ettiğini kabul eder mi?
Önemli soru bence budur...
O nedenle kim ne derse desin Ankara
bu işi geçmişte olduğu gibi planladı...
Parti başkanlığında Sucuoğlu'nun ipi göğüslemesine ramak kala ikinci turda Taçoy'la
birlikte adaylıktan çekilmelerini sağlamadı
mı?
Ve Saner de seçimsiz parti başkanı ve
başbakan olmadı mı?
Sonraki durum ortada...
Yine sosyal medyada bir vatandaş son
yaşananlar karşısında "Gelen gideni aratır"
dercesine "Hayır, ne halt ettin de çektin o
31!i kamera karşısında? Seni mumla arar
olduk" diye Saner'e mesaj gönderdi...
Kimileri de KKTC'nin çivisi çıktı diyorlar...
Çivi falan yoktu ki...
Yapışkan da yoktu...
Kağıttan kaplandı KKTC...
Bir hafif rüzgar esti işte darmaduman
oldu...
Daha neler görüp neler yaşayacağız bakalım diye de düşünmeyin çok...
Çok daha kötü günlerin habercisidir bunlar...
UBP'liler partilerine sahip çıksınlar falan
demeyin...
Biz gerçek devletimiz "Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıkalım yeter...

JETGİLLER KABİNESİ

İlk eylem Cumhurbaşkanlığı'nda!

Hayvan gübresi
dökecekler
nNaimoğulları, Perşembe
gününe kadar hayvancıların
mali sorunlarına çözüm
bulunmadığı takdirde eylem
başlatacaklarını açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları,
Perşembe gününe kadar hayvancıların
mali sorunlarına çözüm bulunmadığı
takdirde eylem başlatacaklarını açıkladı.
Naimoğulları, eylemlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hedef alacaklarını, çünkü hükümet boşluğunun
sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tatar
olduğunu savundu.
Mustafa Naimoğulları, Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, arpa
fiyatı da dahil üretim maliyetlerinin
ele alındığı toplantının ardından Bakanlık önünde basına yaptığı açıklamada, hayvancının tamamen muhatapsız kaldığını, üretimle ilgili herhangi bir politikanın bulunmadığını,
hayvancının da zamlar altında erimekte olduğunu belirtti.
“ARPA 6 TL”
Toplantıda bakanlığın kilo başı arpa
fiyatını 3.5’ten 5.5-6 TL yapılmak
istendiğini söylediğini iddia eden
Naimoğulları, bunun torba yem fiyatının 350’den 500 TL’ye çıkması
anlamına geldiğini ifade etti. Naimoğulları, “Hangi küçükbaş üreticisi
6 TL’ye arpa alım hayvanına yedirebilecek” dedi.
“PERŞEMBEYE KADAR
SÜRE… İLK EYLEM
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA”
Bakanlığın bütçe sıkıntısını gerekçe
sürerek ek bütçe oluşturmaları gerektiğini kendilerine söylediğini kaydeden Naimoğulları, Bakanlığın Perşembe’ye kadar süre talep ettiğini,
çözüm üretilmediği takdirde Birliğin
ilk eylemini Perşembe’den sonra
Cumhurbaşkanlığı’nda yapacağını

açıkladı.
“Bu ülkenin bu duruma gelmesinde
en büyük suçlu Cumhurbaşkanı” olduğunu öne süren Naimoğulları, Perşembe gününe kadar çözüm üretilmediği takdirde Cumhurbaşkanlığı
kapısına hayvan gübresi dökerek eylemler başlatacaklarını söyledi.
Naimoğulları, “Bu kaosta yüzde
yüz suçlu Cumhurbaşkanıdır. Çünkü
hükümeti kurduramadı, (Eski Maliye
Bakanı Sunat) Atun’un istifasını kabul
etmedi. (Türkiye’ye) En çok itaat
eden Cumhurbaşkanıdır. Türkiye’den
talimat alan odur. Bunları bu duruma
getiren odur. İsteseydi hükümet kurma
görevini başkalarına da verebilirdi”
ifadelerini kullandı.
Yönetimde “ne isterse olsun zihniyetinin” yerleştiğini savunan Naimoğulları, “Hayvancılar Birliği bu
saatten sonra tüm halkın sesi olacak.
Durmak yok” dedi.
Hükümeti beceriksizlik ve üretimi
yok etmeye yönelik hareket etmekle
suçlayan Naimoğulları, Türkiye’nin
Lefkoşa Büyükelçisine de çağrıda
bulunarak, üreticinin hayvanını karkas
olarak Türkiye’ye pazarlamaya hazır
olduğunu belirtti.
“ÜRETİM YAPMAKTA
YORULDUK”
Naimoğulları, hayvan üreticilerinin
yorulduğunu ve sorunlar yüzünden
sıkıldığını da ifade ederek bu meslekten vazgeçme noktasında olduklarını “Bu ülkede üretim yapmaktan
yorulduk. Bu sıkıntı ile üretim yapmaktan sıkıldık. Biz artık üretim yapmak istemiyoruz” ifadeleriyle anlattı.
Ülkede 5 bin küçükbaş, 500 de büyükbaş hayvan üreticisi bulunduğunu,
pek çok hayvancının borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu da savunan Naimoğulları, durum buyken
5’inde ödenmesi gereken süt paralarının halen ödenmediğini, küçükbaş
hayvancının arpa destek parasını alamadığını belirtti.

Bugün yer yer sağnak bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, bugün öğle
saatlerinde yer yer sağanak beklendiğini, diğer günlerin açık ve az
bulutlu geçeceğini açıkladı.
Dairenin haftalık hava tahmini raporunda, 11-16 Mayıs süresince, sıcaklığın iç kesimlerde 26-29 sahillerde
ise 22-25 derece dolaylarında seyre-

deceği, bölgenin alçak basınç sistemi
ile üst atmosferdeki serin ve nispeten
nemli hava kütlesinin altında kalacağı
kaydedildi.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı
yönlerden orta kuvvette, zaman zaman
kuvvetli esmesinin beklendiği ifade
edildi.

Yeterince vakit kaybettik, görevi "Jet"e
verelim ki jet hızıyla sonuca gidelim, diye
düşünmüş olabilir mi Tayyıp Erdoğan?!
Neden olmasın?!
Bizdeki jetin namı ona kadar ulaşmıştır
muhakkak.
Ondan iyisi Medine hurması!
O da olmazsa...
Şam'da kayısı!..
Yoksa başkanlık kurultayında yarışan 5
aday arasından en düşük oyu alan kişiye
altın tepsi içinde Başbakanlık sunulması
başka nasıl açıklanabilir ki?!
Böyle bir demokrasi dünyanın neresinde
görüldü?!!!
***
Peki bizim Dianellos meclisindeki muhalefet
ne diyor bu işe?
Onlara göre Tayyıp'ın Medine hurması ya
da Şam'da kayısı gibi değil!
Üstel, jet hızıyla Ankara'nın onaylayacağı
bir hükümet kurma yoluna çıkadursun, meclisteki muhalefet partilerimiz de aynı hızda
hareket ederek, yeni kurulacak hükümeti
daha doğmadan gayrımeşru ilân ettiler!
Doğru bir değerlendirme.
Ancak yeterli değil.
Lâftan öteye geçerek mutlak surette icraatı
içeren bir tepkiye dönüşmedikçe de hiçbir
kıymeti harbiyesi yok.
En doğru tepki de meclisi boykot etmek
ve meşru sayacakları bir yapı kurulana kadar
meclise girmemek, hiçbir oturumda yer almamaktır.
Bu yapılmadığı takdirde, "Böyle bir yapıyı
hiçbir şekilde meşru görmüyoruz" demek
sadece lâfta kalır ve hiçbir meşruiyeti olmayan
bir yapıya ortaklık edip koltuk deyneği olma
durumuna düşersiniz!
***
Gele gele geldik, her şeyin tam garagözlüğe
dönüştürüldüğü noktaya dayandık!
5 partili mecliste 4 parti, UBP ve Tatar
karşısında muhalefet durumunda kaldı!
En sağdaki ve en faşist partiden, kendini
en solda sayan partiye kadar kurulmaya çalışılan yapıyı gayrımeşru ilân ettiler!
Ancak bu sözde muhalefet partilerinden
hiç biri, gayrımeşru dedikleri yapının mimarı
olan Ankara'ya tek lâf etmekten hâlâ kaçınıyorlar!
İçişlerimize müdahale o kadar açık, o kadar
pervasız ve o kadar bağıra bağıra yapıldığı
halde...
Ankara'daki müdahalecinin adını ağızlarına
bile almıyorlar!
Onun kayyumuna ateş ediyorlar hepsi de!
Ve dördü de Ankara'daki kuklacının önünde
kurşun geçirmez kalkan!
Ankara böyle bir muhalefete kurban olmayıp da ne yapsın?
***
Ama "Böyle bir yapıyı meşru görmüyoruz"
diyorlarmış.
Varsın desinler!
O kadarı da olsun artık!
Kuklacı bundan hiçbir rahatsızlık duymaz!
Onu az da olsa rahatsız edecek tek şey,
meclisi boykot etmek ve oluşturacağı jetgiller
kabinesine güvenoyu vermemektir.
Bakın bakalım siz bunları yapacak bir
"muhalefet" görebiliyor musunuz?!
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Onuncu köy
KIBRISLI TÜRKLERİN
KİMLİĞİNİN ÇALINMASI

Münür Teralı
Kıbrıslı Türk UBP'lilerin, DP'lilerin ve
HP'lilerin dikkatine:
Bir sonraki dalgada atanacak olan bütün
kayyumlarda ( başbakan, cumhurbaşkanı,
bakan, milletvekili, bakanlık müsteşarı,
daire müdürü, kurum müdürü, kurum yönetim kurulu üyeleri, mütevelli heyeti üyeleri, belediye başkanı, belediye meclisi
üyeleri, muhtarlar, azalar, polis müdürleri...)
aranacak yegane özellik Türkiye kökenli
olması olacak.
Kıbrıslı Türk solcuların dikkatine:
İşgal, alt yönetim, müdahale, sömürge
adına ne dersanız deyin. İsdersanız bunları
da demeyin farketmez. Yaşadığımız şey
toplumsal bir "kimlik hırsızlığının" son
adımlarıdır. Aktarılan nüfusla, kültürel dayatmalarla, yapay sınırlarla, siyasi ve her
türlü iradenin gasbıyla kimliğimiz çalındı.
Kıbrıslı Türk kimliği çeşitli araçlarla TC
tarafından ele geçirildi. TC, Kıbrıslı Türklerin kimliğine büründü. Kendi fikrini,
kendi eylemlerini, kendi kültürünü, adamızla ilgili kendi kararlarını Kıbrıslı Türk
maskesi altında tedavüle sürüyor. Bir sonraki adım, Kıbrıslı Türk kimliğine bürünüldüğünden dolayı, Kıbrıslı Türkleri tamamen aradan çıkartmaktır.
Tamam mı? Devam mı?

İLHAK İLE KKTC
ARASINDA SIKIŞMAK!

Halil Karapaşaoğlu
Ne kktc devleti ne de Faşist Kenan
Evren darbesinin kktc anayasası... Türk
işgaline karşı bütün bunları savunmak bizi
ideolojik olarak büyük bir hataya düşürür.
Bütün bunlar Türk kolonyalizminin yarattığı
yapılanmalardır. kktc'yi savunmak demek
Kutlu Adalı cinayetini meşru görmektir.
kktc'yi savunmak demek değişen nüfus
yapısını meşru görmektir. kktc'yi savunmak
demek Güvenlik Kuvvetleri ve Merkez
bankasındaki sorunları görmezden gelmek
demektir. kktc'yi savunmak demek Türkiye'nin kuzeydeki varlığını meşru görmektir.
Şimdi tam da bugün anti kolonyalist yeni
bir özgürlük hattını örme mücadelesine
başlamamız gerekiyor.
Birleşik bağımsız bağlantısız yeni bir
sosyalist Kıbrıs! Bu noktadan sonra sarılacak tek noktamız koşulsuz ÖZGÜRLÜK
ve SOSYALİZM mücadelesidir! Çok yakın
bir zamanda bizi iki tercih arasında sıkıştıracaklar. Birincisi Türk ilhakının kabullenilmesi ikincisi kktc'nin bağımsızlığı.
Radikal sol bu iki talebin arasında sıkışıp
kalabilir. Tek çıkış yolumuz 3. yol kendi
yolumuzu inşaa etmekten geçer. Kendi
yolumuzu inşaa edemezsek Türk ilhakının
yasallaşmasından farkı olmayan kktc'nin
varlığını savunur durumda kalacağız.
İŞGAL ALTINDA PARTİ TÜZÜĞÜ
GEÇMEZ!
Ortada, UBP Parti Meclisinin oy birliği
ile almış olduğu “Hükümet kurma görevi
parti başkanına verilmeli” diye bir kararı
varken ve meclis grubunda dün yapılan
toplantıda benzeri kararlar alınmışken, üstelik Cumhurbaşkanının görevi partinin
belirleyeceği milletvekiline vereceği açıklamasına rağmen, görevin aniden bir başka
milletvekiline verilmesi ve kabul edilmesi,
kendi kararlarına rağmen nasıl olabiliyor?
O zaman, parti tüzüğü, parti organları
ve parti kararları niye vardır?
Tam bir kaos ortamı!
Ve...
Herkes yerinde oturuyor.

GÜNÜ KURTARACAK YUVARLAK
SÖYLEMLERLE MUHALEFETÇİLİK OYUNU
Hasan Ulaş Altıok
Mevcut koşullarda sandığın, Meclis’te
olmanın işe yaramayacağını söylemiştik.
Meclis’te olmak en son darbeyi engelleyebildi mi? Muhalefet irademizi korumayı
başarabildi mi? Yoksa birilerine tüm bu
yaşananların “demokrasilerde, özgür ülkelerde” olabileceğini mi söylettik? Düşünmek
gerek, hep birlikte iyi niyetle düşünmek
gerek.
*
Son seçimde sandıktan ANKARA çıkacağı Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası zaten
belliydi. Artık açıkça darbe yapılıyordu.
Görmezden gelindi. Bugün de yapıldı. Sandıktan KIBRIS çıkarmak hepimize düşüyor
ve hala mümkün! Ama önce ÖZGÜRLÜK!
*
İrademizi ve ülkemizi satılığa çıkaranlarla
“kutuplaşma” vakti henüz gelmedi mi?
Herkes mi hâlâ daha “sayın”?
Somut öneri: Meclisten çekilin. Onurlu
halkı, Meclis dışı partilerimizi, örgütlerimizi
de yanınıza alın ve irademize müdahale

edenlere, darbecilere hadlerini bildirecek
mücadeleyi hep birlikte verelim. Sonra iç
meselelerimizi olması gerektiği gibi doğru
siyasetle çözelim. Ama başlangıç noktası
“özgürlük mücadelesi” olmalı. Sonuç alıncaya kadar, doğru adrese karşı ve sokakta!
*
Sucuoğlu: “Cumhurbaşkanımızın kararına
saygı duyuyoruz.”
Saygı bu kadar ucuz bir şey mi? Biz
duymuyoruz. Kararına da, kendisine de,
kendisini oraya atayana ve yönetene de
saygı duymuyoruz.
Taçoy da üzülmüş! Ama ülkenin ve partisinin iradesine tecavüz edilmesine değil.
Bu konuda tek söz yok! Başbakan olamayacağına üzülmüş! Gerçekten BARDON!
*
BİAT DEĞİL ÖZGÜRLÜK!
Durumumuzu özetleyen gelmiş geçmiş
en uygun, en etkili, en doğru slogan. Ortak
hedef. Birlikteliğimizi sağlayabilecek tek
mücadele zemini. Kurtuluş yolu…
*
Yalakalığının hasını yapan Sucuoğlu’nu

KURTULMAK İSTEYEN KURTULUR
Mustafa Billur
Kıbrıslıların alternatif seçeneği hâlâ vardır.
Nedir bu?
Türk değilsiniz, Kıbrıslısınız diyeceksiniz.
Türk çıkarlarını değil, Kıbrıslının çıkarlarını
savunacaksınız.
Rumları düşman olarak değil, aynı vatanı
paylaşacağınız ortak vatandaşlarınız olarak
kabul edeceksiniz.
Irkçı, ayrımcı, tek etnik temele ve coğrafik
izolasyona dayalı bir yaşam modeli hayalini
terk edeceksiniz.
Yediğiniz ganimeti geriye vereceksiniz.
Özür dileyeceksiniz.
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne VAR GÜCÜNÜZLE sarılacaksınız.
Bunları yapmazsınız (ki yapmayacaksınız)
zaten Türk olmaktan mutlusunuz demektir.
Niye şikayet ediyorsunuz? Türk sizin yaşa-

dığınız gibi yaşar işte! Türk medeniyeti dediğiniz, işte orada, TC'de. Orada ne varsa,
sizde de o olacak. Kadınlarınız kadın, çocuklarınız çocuk, erkekleriniz insan olamayacak. Bunu istemiyor muydunuz? Üstelik
daha biz Türk olmanın ne anlama geldiğini
tam olarak anlamadık. Kürt halkına yapılanlara bakmanız yeterli olacaktır.
Ve tam hız gelmekte olan büyük kırılmada,
TC ile aynı kaderi paylaşacaksanız!
Kader birliği ne demek, işte o zaman anlayacaksınız.
Ne mi o kırılma?
Göreceğiz. Ben uzaktan. Siz yakından.
Bilmediğiniz hiçbir sonucu yaşamayacaksınız.
Kıbrıslı yurtseverler HEPİNİZE tüm bu
olacakları on yıllardır yazdı, çizdi, söyledi,
anlattı. Ama siz keyfinizi bozmadınız.
Günü geldiğinde, o keyfiniz sizi bozacak
ama.Feci şekilde.

İŞGAL REJİMİNİN SON PERDESİ

Semen Yönsel Saygun
Bu UBP’yi da anlamak zor. Zorlamayın yahu anavatanınızı bu kadar. Seçim, kurultay,
myk... Ne gerek var. Yazsın bir isim listesi, versin elinize, dönüşümlü otursun onlar
koltuklara. Seda Sayan gibi biraz daha para verin, mevki dağıtın, onlar da seyirci
şakşakcılar olsun, geysin ceket kravatı. O kadar... İşte kktc.

bile beğenmeyen, harcayan Ankara, iradesine
sahip çıkma mücadelesi veren Kıbrıslı
Türklere ne mi yapar? Hiçbir şey!!! Onlar
onurlu insanlardan korkarlar. Hele de birlik
olunursa. Onların gücü yalakalara geçer.
Birlik olma, safları sıkılaştırma zamanı…
Yaşananları UBP’nin bir iç meselesi
olarak değerlendirmek çok büyük hatadır.
Gerçek, irademizi yok sayma, demokratik
yapımızı çökertme, özgürlüklerimizi kısıtlama ve ülkemizi TC’nin bir vilayeti olarak
yönetme girişimidir. Artık gizli de yapılmıyor. Bu duruma toplumsal tepki vermezsek, toplumsal mücadele sergilemezsek
hep birlikte kaybedeceğiz. Sorunu doğru
tespit edersek, başarılı olma şansımız da
artacaktır.
Alt yönetimde, bu şartlarda seçim olamayacağını anlayabildik mi artık? TC hangi
partinin kazanacağını bıraktı, hangi partinin
içerisindeki hangi kişinin ülkeyi talimatla
yöneteceğine karar veriyor! Kimse de açıkça
buna isyan edemiyor! Seyredip günü kurtaracak yuvarlak söylemlerle muhalefetçilik
oynanıyor! Hâlâ seçim diyen var mı?

KİRLİ İŞLER
İMPARATORLUĞU

Selda Dereci
Pezevengin memleketinde kirli
ayaklar bir bir baş oldu . Durun
bakalım daha neler göreceyik
duyacayık.
Ah zavallı Falyalı seni de harcadılar
hem de devlet eliyle. Sözde var olan
Kktc’nin tanınmamış olması, kara
para aklamada suçluları barındırmada
en iyi yer olmasının verdiği caziplikle,
seni pofpofladılar büyüttüler bazı
karanlık kapılar da kullandılar sonra
da ortadan kaldırılman için göz yumdular.
Çünkü o karanlık kapılarda önemli
isimlerle karşılaştın ve çok şey biliyordun. Ah zavallı Falyalı ülkeni seviyordun insanlarını seviyordun zor
zamanlarda yardımlarını esirgemiyordun.Ülkenin kalkınmasını çok istiyordun ve kalkındıracam dedin Ama
bu ülkenin kalkınmasını yıllar önce
Asil Nadir de çok istedi ama sindirildi.
Gerçek devletlerde ülkeler kalkınır
Arka bahçede kalkınma söz konusu
bile olamaz. Bunu bilmiyor muydun,
öğrenemedimiydin. Kirli işlerde
kullanılan ama özünde iyi insan,
Arka bahçede vuruldun sen.
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Ataoğlu: UBP PM toplantısının
ardından süreç belli olacak
Cumhuriyet Meclisi’nde 24 vekille
temsil edilen Ulusal Birlik Partisi,
CTP ve HP’nin hükümette yar almayacakları üzerine, gözler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Üstel’in DP ve YDP ile yapacağı görüşmelere çevrildi.
Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş
Partisi Genel Başkanları, Faiz Sucuoğlu hükümetinin bitmesine neden
olan 100 günlük deklarasyon konusunda ısrarlı olacaklarını açıkladılar.
Demokrat Parti Genel Başkanı
Fikri Ataoğlu, hükümet kurma çalışmalarına ilişkin BRT’de yayınlanan 18.Saat programına açıklamalarda bulundu.
Ataoğlu, UBP milletvekili Ünal
Üstel ile telefoniyen görüştüklerini,
parti meclisinden bir karar çıkmasının
ardından da Üstel’in siyasi partileri
ziyaret edeceğini kendisine aktardığını belirtti.
Bazı UBP milletvekilleri ile de
görüştüğünü ve UBP PM’nin ardından görüşmelerin başlayacağı bilgisini aldıklarını ifade eden Ataoğlu,
talep gelmesi durumunda heyetlerin
görüşmeler yapacağını söyledi.

MENFAAT PASTASI UBP’NİN
ELİNDE DEĞİL!

Fikri Ataoğlu, DP yetkili organlarının da gelişmelerin ardından toplanarak hükümet görüşmeleri için
yetkilendirme yapacağını kaydetti.
Ülkede seçimlerin 3 buçuk ay
önce yapıldığını anımsatan Ataoğlu,
mevcut ekonomik darboğazda alternatif çıkış yolları arama çağrıları
yaptıklarını; CTP ve HP ile aynı fikirde olmadığını, gailelerinin memleket ve ekonomiyi güçlendirmek

olduğunu belirtti.
Ataoğlu, görüştükleri maddelerin
hükümet programı içinde yer almasının öncelikli olduğunu da ifade
ederek, mevcut durumlar göz önüne
alındığında seçime gitmeyi çok doğru
bulmadığını söyledi.
Fikri Ataoğlu, hükümet kurma
görevinin Ünal Üstel’e verilmesinin
ise UBP’nin iç meselesi olduğunu
sözlerine ekledi.

Arıklı...

Dışarıdan müdahil olmak kimsenin haddi değilmiş
Cumhuriyet Meclisi’nde 24 vekille
temsil edilen Ulusal Birlik Partisi,
CTP ve HP’nin hükümette yar almayacakları üzerine, gözler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Üstel’in DP ve YDP ile yapacağı görüşmelere çevrildi.
Demokrat Parti ile Yeniden Doğuş
Partisi Genel Başkanları, Faiz Sucuoğlu hükümetinin bitmesine neden
olan 100 günlük deklarasyon konusunda ısrarlı olacaklarını açıkladılar.
‘18.Saat’ programına değerlendirmelerde bulunan Yeniden Doğuş
Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
UBP’nin Parti Meclisi’ni beklemeden
hükümet kurma görevi vermesine
yönelik muhalefetin eleştiri yaptığını
belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın kararı takdiridir” dedi.
Arıklı, “Cumhurbaşkanı anayasal
hakkını kullanarak hükümet kurma
görev sayın Üstel’e vermiştir. Cumhurbaşkanını bu yönde suçlamak
yanlıştır CTP Genel başkanı Erhürman’ın bu yöndeki açıklamaları üzücüdür manidardır. Siyasetin geldiği

Takatuka
yaşamını
yitirdi
Esentepe Muhtarı Günay
Takatuka'nın babası,
Esentepe’nin sevilen
değeri Kemal Takatuka
hayatını kaybetti.
Takatuka'nın vefatı
sevenlerini yasa boğdu
Kemal Takatuka’nın
cenazesi yarın 11 Mayıs
Çarşamba günü öğle
namazına müteakip
Esentepe Mezarlığına
defnedilecek.

GÜNLÜK

nokta açısından da doğru bulmuyorum.” dedi.
Sıkıntıların hat safhada olduğunu
bu açıdan Cumhurbaşkanı’na bu süreci uzatmaması yönünde çağrıda
buşunduklarını hatırlatan Arıklı,
Cumhurbaşknı Tatar’ın da kendini
mecbur hissederek bir görevlendirme
yaptığını bu saatten sonra bazı tartışmalara sebep vermenin abest ve
iştigal olduğunu söyledi.
Arıklı, “Cumhurbaşkanına şart koşamazsınız anayasal yetki ortadayken
bunu şartla sınırlandırmak anayasaya

aykırıdır.” dedi.
Erhan Arıklı UBP’nin büyük bir
parti olduğunu ve yaşanan sıkıntıları
kendi içlerinde çözeceğine inandığını
belirterek dışarıdan müdahil olmak
kimsenin haddi değildir” dedi.
Arıklı, Üstel’le telefon görüşmesi
yaptıklarını hayırlısı olsun diyerek
başarılar dilediğini de söyledi.
Üstel’in ise gerekli desteği aldıktan
sonra temaslara başlayacağını kendisine ilettiğini kaydeden Arıklı Sucuoğlu’nun da Üstel’e gerekli desteği
vereceğini düşündüğünü belirtti.

Kudret Özersay doğru bir söz söyledi ama onu da gene yarım
söyledi… "UBP’yi menfaat için destekleyenler bile menfaat
bulamayacak hale geliyor" dedi… Çünkü pasta Ankara’nın
elinde, pastayı UBP’ yönetmiyor… UBP hükümete gelirse "menfaatlerden yararlanabilirim" diyenlerin ortada kalmasını şöyle yorumladı: "O kesim bile görüyor ki UBP Hükümete gelse bile tutunamıyor. UBP içinde artık güçlü bir liderlik kalmadığı için vekilleri
ve Bakanlar Kurulunu bir arada tutmak neredeyse imkansız bir
hale geldi. Entrikanın, ayak oyununun, menfaat kavgasının bu
kadar çok olduğu bir partide, hükümet de olsa hükümet olarak kalamıyor"... Kudret Özersay’ın gözleri işgali görmediği için UBP’nin
iç kavgalarına bağlıyor herşeyi!.. "UBP'li yöneticilerin bir bölümü
ile vekillerinin bir bölümü, bir gecede en yakın yol arkadaşlarını
satmaktan, en yakın yol arkadaşlarını kıskanıp Bizans oyunlarıyla
devirmekten, üzerini çizmekten bir adım geri durmuyorlar, bunu
normal görüyorlar" derken de hep DARBEYİ KİMİN YAPTIĞINI
gözardı ediyor, MÜDAHALEYİ KİMİN ETTİĞİNE bakmıyor,
SUCUOĞLU’NU KİMİN KİME SATTIĞINI söylemiyor… Ankara’nın tezgahını, Ankara’nın müdahalesini, Ankara’nın pastada
UBP’lilere yiyecek dilim bırakmamasını görmüyor Özersay!...
Evet, UBP’yi menfaat için destekleyenler bile menfaat bulamıyor… En başta MÜTEAHHİTLER!.. Bütün ihaleleri TC’li şirketler
alınca UBP’yi menfaat için destekleyen müteahhitler açıkta kaldı… Menfaat UBP’nin değil Ankara’nın iki dudağı arasında; bu
sebepten köy yolları için ‘rica etme’ye Kıbrıs Türk Müteahhitler
Birliği Fuat Oktay’a Ankara’ya gitti!
EVET AMA YETMEZ!
CTP, UBP milletvekili Ünal
Üstel ile herhangi bir
koalisyon görüşmesi
yapmayacağını açıkladı.
Yetmez ama evet! Evet ama
yetmez!
*
ENGEL SİZSİNİZ
Ersin Tatar, Engelliler
Haftası dolayısıyla Engelliler
Federasyonu Başkanı
Derviş Yücetürk ve
beraberindekileri kabul etti.
Ne konuşuyorsunuz boş
yere? Engel sizsiniz…
*
GİDEN MÜSLÜMAN GELEN
MÜSLÜMAN
CHP Başkanı Kılıçdaroğlu,
Erdoğan’a “Kendi
milletinden umudu kestin,
sığınmacı oyuyla mı ayakta
kalmaya çalışıyorsun
Erdoğan? Bu necip millet
sığınmacı oylarına
güvenmenin hesabını sana
kesecek” diye seslendi. Çok
ayıp! KKTC’de de Türkiyeli
yerleşiklerin oylarıyla
seçiliyorlar, ne var? Giden
Müslüman gelen Müslüman.
*
ADAM KAZANDI
CHP'den ayrılıp Memleket
Partisi'ni kuran Muharrem
İnce, "Cumhurbaşkanlığı
seçimi ikinci tura kalırsa
Kılıçdaroğlu'nu desteklerim.
Ama ben kalırsam onlardan
destek beklerim" dedi. Sen
bir kere aday oldun oylar
sayılmadan Tayyip’i
cumhurbaşkanı ilan ettin.
Adam kazandı dedin.

“Tırnak”...
"Dünya başdöndürücü hızla
değişiyor ancak KKTC’de akıl
tutulması yaşanmaya devam
ediyor. Bir yandan biat kültürü
nedeniyle iradesizlik, özne
olamama, hükümetsizlik
normalleşiyor. Diğer yandan
Kurultayda %60, genel
seçimlerde %40 oy alan bir
Genel Başkan her nedense
birileri tarafından kabul
görmüyor ve bu durum
normalmiş gibi davranılıyor.
Üstelik en çokda %60 ve %40’ın
içinde olan oy verenlerden
deyim yerindeyse “gık”
çıkmıyor. "
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)
"Türkiye aklı başında bir ülkede
olsaydı, hükûmetler, Fransa ve
İtalya’da şarapta olduğu gibi,
sıkı bölgesel standartlar ve
kalite kontrolü getirir, el
emeğini teşvik eder ve halıların
saflığını korurdu. Ama aklı
başında bir ülke yok, ne yazık.
Düzeysizliğin ve sıradanlığın
krallık kurduğu TC’de bütün
değerler kolayca dejenere
oluyor. Anadolu’nun doğa
örtüsü, kuşları ve hayvanları,
envanteri yapılmadan, isimleri
konmadan, yok ediliyor."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
Kudret Özersay
Tatar’ın cumhurbaşkanı
koltuğuna oturtulması
sürecinde Ankara’nın
maşası olan Özersay’ın
bugüne kadar yaptıklarını
düzeltmeyecek olsa da
TC’nin son darbesi
karşısında Sine-i Millete
dönmeyi gündeme alması
olumlu bir gelişme! Faiz
Sucuoğlu dışında bir UBP’liye
hükümet kurma görevinin verilmesini
kesin olarak tek reddeden Özersay oldu!
Hükümet kurma görevinin Sucuoğlu’na verilmesinde ısrarcı
oldu… Tufan Erhürman ise Ankara’nın istemediği
Sucuoğlu’nu CTP’nin de istemediğini söyledi… Halkın
Partisi’nin Sine-i Millete dönmekten bahsetmesi bile sahte
meclisteki kukla oyunundan usanan ahaliye umut oldu!
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NEOFİTU AVRUPALI
BÜYÜKELÇİLERLE
GÖRÜŞTÜ

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
SOYKIRIM YAPMAK İÇİN HER
ZAMAN GAZ ODALARI GEREKMEZ

9 Mayıs insanlığın faşizme karşı zafer günüdür. İnsanlığı
Kızıl Ordu ve komünistler temsil eder bu savaşta…
Hitler faşizmine karşı Sovyetler Birliği’nin kazandığı
bu savaşı anlamsızlaştırmak ve değersizleştirmek için
elinden gelen herşeyi yaptı ‘Hür Batı’!
Gaz odalarının, toplama kamplarının, Auschwitz’in bile
adını sildiler İkinci Dünya Savaşı tarihinden. 9 Mayıs’ı
Rusları lanetleme gününe çevirdiler…
9 Mayıs’ı Kıbrıs’ta düşünürken Hitler’in
sözünü hatırlamadan geçemem:
“İstenmeyen ırkların soyunu kurutmanın,
sistematik ve nispeten acısız, hatta oldukça
kansız, pek çok yolu var” demişti Hitler…
1974’ten beridir bizim yaşadığımız imha
süreci bu sistematik ve acısız yoldur.
“Soykırım” kavramının mucidi Rafael
Lemkin, “entegrasyon ve asimilasyon”
kansız soykırım şeklidir; kanlı imhanın devamıdır, der.
Kansız soykırım için Nazilerin Lüksemburg’u Almanlaştırma, zorla entegrasyon ve asimilasyon sürecini örnek
gösterir:
“Lüksemburg Fransızca ve Almanca olmak üzere yüzyıllardır iki dillidir. Bununla birlikte Alman Mülkî İdare
Şefi 6 Ağustos 1940’da “Lüksemburg’un dili şimdiye dek
olduğu gibi hep Almancadır… Alman dili ticari yaşamda
olduğu gibi tek resmi dil olacaktır” diye bir emir çıkarttı.
Tüm sokak ve yer adları Almancaya dönüştürüldü. Almanca
dışında adları olan Lüksemburglular’dan adlarının Almanca
muadillerini kullanmaları, bu mümkün değilse, bir Alman
adı seçmeleri isteniyordu”…
1974’ten beridir Türkleştirmenin her biçimini gören
Kıbrıslıların TC işgali altında yaşadığı “Kültürel Soykırım”
süreci BM’nin Yerli Uluslar Hakları Uluslararası Sözleşmesi’nde tanımlanır:
“Yerli halkları ayrı toplumlar olarak bütünleşmekten
veya kültürel veya etnik karakteristik veya kimliklerinden
yoksun bırakma amacı veya etkisi taşıyan herhangi bir
eylem.
İletişim medyası, dini veya eğitsel kurumlar, resmi
mevzuat, idare veya başka önlem veya araçlarla başka
kültür veya yaşam tarzlarını dayatarak zorla ASİMİLASYON veya ENTEGRASYON.”
1974’ten beridir TC işgalini ve sömürgeciliğini tanımlamak için en çok başvurulan iki kelimedir Asimilasyon
ve Entegrasyon (ilhak).
Lemkin, “soykırım”ı tanımlarken “etnik karakteristik”
üzerinde durur. Bir topluluğun karakteristik özellikleri
ister imha yoluyla, isterse entegrasyon ve asimilasyon yoluyla yok edilsin, o bir soykırımdır.
Yarım asırdır işgal bölgesinde esir tutulan ve göçe
zorlanan Kıbrıslıların “etnik karakteristik” özellikleri yok
edildi.
1974’ten beridir işgalcinin kuklası olmayı kabullenerek
hükümetçilik ve muhalefetçilik oynayanlar ‘olmayan gaz
odası’nın kapısındaki gardiyan olarak geçtiler tarihe.
İşgal altıdan rehin olarak tutulurken iradeden, demokrasiden, meşruiyetten bahsedenler Kıbrıs’taki savaş
suçlarının ve insanlığa karşı suçların suç ortaklarıdır!
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Cenevre Konvansiyonu, BM’nin Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı
Suçlar Bakımından Kanuni Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair Sözleşmesi, Roma Statüsü, BM’nin Yerli
Uluslar Hakları Uluslararası Sözleşmesi gibi insanlık
mirası belgeler yerine faşist 12 Eylül Darbesi’nin KKTC
Anayasası’na sarılarak siyaset yapanlar Kıbrıs’ta İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA ortaktırlar.
Lemkin şöyle yazar:
“Soykırım iki aşamadan oluşur: Ezilen gruba has özelliklerin ve niteliklerin ortadan kaldırılarak yok edilmesi;
ardından ezen güçlünün ulusal niteliklerinin ezilen gruba
zorla kabul ettirilmesi. Bu durum yaşamasına müsaade
edilen ezilen gruba uygulanır; ya da bu grubun yaşadığı
bölge tamamen boşaltılarak, ezen gruba ait kişiler buralara
yerleştirilerek kolonileştirme başlatılır”…
1974’ten beridir TC’nin Kıbrıs’ta yürüttüğü politikanın
özeti tam olarak budur. Rumca konuşan Kıbrıslıların sürülmesi, Türkçe konuşan Kıbrıslıların asimile edilmesi,
boşaltılan yerleşim birimlerinin kolonileştirilmesi.
Lemkin’in kolonileştirme dediği şey, bizim Yerleşimci
Sömürgeciliği olarak tanımladığımız süreçtir.
1974’ten beridir yaşadığımız budur:
Gaz odasız Kansız Soykırım yaşıyoruz, bari ne yaşadığımızı bilin! Sizi kültürel olarak yok eden ve göç ettiren
rejimin insanlığa karşı suç işlediğini bilin!
Kıbrıs’tan göç ettirilmemizin nedeninin ‘beceriksiz ve
basiretsiz kötü yönetimler’ olmadığını idrak en azından!
Yerleşimci sömürgeciliğinin ‘GELEN DE TÜRK,
GİDEN DE TÜRK’ parolasının KANSIZ BİR KIRIM,
SOY KURUTMA YOLU olduğunu bilin!
“İstenmeyen ırkların soyunu kurutmanın, sistematik ve
nispeten acısız, hatta oldukça kansız, pek çok yolu var”
dediği gibi Hitler’in…

Dizdarlı: Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın verdiği
yetki ve görevleri tarafsız olarak yerine getirir
Özgür Gazete
Yüksek Yönetim eski Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin
Tatar‘ın, hükümet kurma görevini, UBP
Parti Meclisi kararını beklemeden kurultayda en az oyu alan Ünal Üstel‘e
vermesini, “güvensizliği artırıyor” şeklinde yorumladı
Dizdarlı: Cumhurbaşkanı,
Anayasa’nın verdiği yetkileri ve
görevleri tarafsız olarak yerine
getirir
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Dizdarlı, Anayasa‘nın Cumhurbaşkanı’nın rehberi olması gerektiğini
söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın görevine
başlarken Cumhuriyet Meclisi önünde
and içtiğini, Anayasası’nın 100’üncü
maddesinde sair şeyler yanında, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yüceltmek
ve üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücüyle çalışmak
olduğunu hatırlattı.

Dizdarlı, “Yine mezkur Anayasa’ya
göre, Cumhurbaşkanı devletin başıdır
ve bu sıfatla devletin ve toplumun birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı, bu
Anayasa ve yasalarla kendisine verilen
yetkileri ve görevleri tarafsız olarak yerine getirir” dedi.
“Tatar, içinden geldiği partiye
tahakküm kurma çabası içinde
olduğu görüntüsü veriyor”
Dizdarlı şöyle devam etti;
“Bu hususa ilaveten Anayasası’nın
101’nci maddesi tahtında, Cumhurbaşkanı partili ise partisinin kararları ile
bağlı değildir ve bağımsız hareket eder.
Ancak ülkemizde bu sıralar yaşanan süreçte Sayın Cumhurbaşkanı’nın görevini
parti ilişkisinden uzak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde hareket edemediği,
içinden geldiği partiye tahakküm kurma
çabası içinde olduğu ve bu cihetle toplumun birliğini sağlayamayacağı görüntüsü vermesi, kendisine duyulan güvensizliği artıracaktır”

Atlı: ‘Müdahele’ dediğimiz her anda
‘kavgacı’ olarak damgalandık
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Başkanı Mine Atlı, “Ya bu seviyesiz
yönetim anlayışını kabullenir razı oluruz,
ya da toplum olarak kabul etmeyiz” diyerek, kimsenin kurtarıcı beklememesini,
aynaya bakıldığında görünen kişinin sorumluluk alması gerektiğini söyledi
Atlı: ‘Müdahele’ dediğimiz her anda
‘kavgacı’ olarak damgalandık
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atlı, hiç kimsenin ülkesinin ve toplumunun bu şekilde yönetilmesini istemediğini ve kimsenin sürekli bir kavga
içerisinde olmak istemediğini söyleyerek,
“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren
‘müdahele’ dediğimiz her anda ‘kavgacı’
olarak damgalandık” dedi.
“Her ay aldığımız 3 kuruşluk maaşlar
için susmamız istendi” diyen Atlı, şimdi
ise o maaşların hiç bir değerinin kalmadığını vurguladı.

Atlı, maaşların ele geçmesiyle, gıda,
barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık giderlerine harcanmasının bir olduğunu söyleyerek, bu harcamaların yapılmasına rağmen yaşam kalitesinin düştüğünü belirtti.
“Aynaya baktığınızda gördüğünüz
kişi sorumluluk almalı”
“Şimdi ciddi bir eşikteyiz. Ya bize dayatılan bu haysiyetsiz, seviyesiz yönetim
anlayışını kabullenir razı oluruz, ya da
toplum olarak kabul etmeyiz” diyen Atlı,
kimsenin kurtarıcı beklememesini, aynaya
bakıldığında görünen kişinin sorumluluk
alması gerektiğini söyledi. Atlı, “Kabul
etmiyoruz. Tanımıyoruz deyip tüm dünyanın gündemine Kıbrıs sorununu yeniden
koyacak bir hamleye ihtiyacımız var. Bu
siyasi kültürü berhava edip kararlılıkla
uluslararası hukuğun parçası olmayı talep
etmeliyiz” dedi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu,
Avrupalı Büyükelçileri Türkiye’ye
Kıbrıs sorununun çözümü için
baskı yapması çağrısında
bulundu.
Fileleftheros gazetesinin
haberine göre, Avrupa Günü
münasebetiyle dün düzenlenen
çalışma yemeğinde konuşma
yapan Neofitu, AB’ye üye devlet
olarak yükümlülüklerinin farkında
olduklarını kaydederek, “işgali
teorik algılamadıklarını, bizzat
yaşadıklarını” dile getirdi.
Habere göre Neofitu, Rusya’nın
Ukrayna’yı işgalinde bahane
ettiği şeye benzer bir bahaneyle
“Türk işgalini” yaşadıklarını ve
yöntemin de benzer, trajik ve
insanlık dışı olduğunu kaydetti.
Neofitu, AB’nin en doğusundaki
bölgenin ne yazık ki barış,
özgürlük ve ilerleme gibi
haklardan yararlanamadığını
belirtirken, Dipkarpaz’a da atıfta
bulunarak, burada “Kıbrıs’ın ve
AB’nin egemenliği bulunmadığını
ve bu utanca bir an önce son
verilmesi gerektiğini” söyledi.
Habere göre Neofitu, Avrupa’nın,
Rusya’ya uygulanan yaptırımlar
Türkiye’ye uygulanmadığında
Kıbrıslı Rumların ne hissettiğini
anlaması gerektiğini ifade etti.

İSRAİL MEB’İNDEKİ
KEŞFİN GÜNEY
KIBRIS’A YANSIMASI
Lefkoşa, 10 Mayıs 22 (TAK): Rum
basını, Energean şirketinin İsrail
Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde
gerçekleştirdiği araştırma
sondajıyla ticari açıdan doğal
gazdan faydalanılması mümkün
olan keşiften söz eden
açıklamasına geniş yer verdi.
Rum basını bugünkü
haberlerinde ayrıca yeni keşfin
Güney Kıbrıs’a yönelik
yansımalarını da irdeledi.
Alithia gazetesi “İsrail’deki Doğal
Gaz Yatağının Yeni Keşfi ÖnemliEnergean: Kıbrıs’a Da İhracat”
başlıklı haberinde, Yunan
Energean şirketinin, İsrail’in
“Athena”(Atina) yatağında
gerçekleştirdiği araştırma
sonucunda yeni keşifte
bulunmasının oldukça önemli
olarak addedildiğini ayrıca Güney
Kıbrıs’a yönelik miktarların
ihracatını öne çıkardığını da
yazdı.
Habere göre Energean şirketi
konu hakkında yaptığı
açıklamada, İsrail’in “Blok 12”
deniz bölgesinde, ilk analizlere
göre 8 milyar metre küp (283
milyar ayak küp veya 51 milyon
varil petrol eşdeğeri) miktarında
yenilenebilir doğal gazın
bulunduğunu belirtti.
Yeni keşfin, Energean şirketinin
isimlendirmiş olduğu “Olimpos
Bölgesi”ndeki ilave 50 milyar
metreküp potansiyel kaynak
riskini ortadan kaldırmasına bağlı
olarak önemli olarak
addedildiğini yazan gazete
açıklamada ayrıca Egyptian
Natural Gas Holding Company
(EGAS) ile yıllık 3 milyar metre
küp doğal gaz temin etme,
bölgedeki ve Avrupa’daki diğer
pazarlara boru hatları ve Güney
Kıbrıs ile Mısır LNG aracılığıyla,
doğal gaz ihraç etmek için
imzalanan Anlayış
Memorandumu temelinde, ihracat
olanaklarının da bulunulduğuna
dikkat çekildiğini belirtti.
Habere göre Energean şirketi
CEO’su Mathias Regas, “Athena”
yatağındaki yeni keşiften ve
“Olimpos Bölgesi”
potansiyelinden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirirken
“Athena” ve “Olimpos
Bölgesi”nin geliştirilmesi
perspektiflerinin de incelendiğini
ifade etti.
Gazete haberinde ayrıca
“Athena” yatağındaki araştırma
sondajının Karish yatağından 20
kilometre ve Tanin A yatağından
da 20 kilometre uzaklıkta, deniz
tabanından bin 769 metre
derinlikte gerçekleştirildiğini
belirtti.
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ZÜMRÜTKÖY’DE ASKERİ
YASAK BÖLGEYİ İHLAL
EDEN 13 ZANLI
TUTUKLANDI

Zümrütköy’de askeri yasak bölgeyi
ihlal eden 13 zanlı mahkemeye
çıkarıldı. Mahkeme, zanlılardan birinin
14 yaşında olması nedeniyle kapalı
gerçekleşti.
Mahkemede yeminli şahadet veren
polis memuru Kemal Atikoğlu,
09.05.2022 tarihinde saat
Zümrütköy’de, zanlı 1 K.A. ,zanlı 2
A.M., zanlı 3 K.H.H. , zanlı 4 S.E, zanlı 5
A.D, zanlı 6 N.A , zanlı 7 A.E. , zanlı 8
A.A , zanlı 9 H.E.C, zanlı 10 A.N. , zanlı
11 S.S, zanlı 12 F.A, zanlı 13 M.A.S.’nin
izinsiz ve gizlice 1. Derece Askeri
Yasak Bölgeyi ihlal ettiği sırada tespit
edilip suçüstü hali gereği
tutuklandıklarını anlattı. Polis,
soruşturmanın devam ettiğini belirtip,
zanlıların iki gün tutuklu kalmasını
talep etti. Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Yargıç Murat Soytaç,
zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir
verdi.

YÜKSEL, BAŞSAVCI
YARDIMCISI MUAVİNİ
MEVKİİNE ATANDI

Yüksek Savcılar Kurulu, Kıdemli Savcı
Cemaliye Usanmaz Yüksel’i, “Başsavcı
yardımcısı Muavini” mevkiine atadı.
Başsavcı Sarper Altıncık’ın TAK’a
yaptığı açıklamaya göre, Yüksel’in yeni
mevkideki görevine 15 Mayıs’ta
başlayacak.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

MÜDAHALE!

Güney Kıbrıs’ta yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Larnaka ve Baf Havaalanlarından gerçekleştirilecek sefer sayılarının armasının beklendiğini belirtilirken,
yılın ilk dört ayında yolcu sayısının bir
buçuk milyona yaklaştığı ifade edildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs havaalanlarına yaz aylarında 50 havayolu şirketi
tarafından 140 farklı destinasyondan karşılıklı uçuşların gerçekleştirilmesinin plan-

landığını yazdı.
Gazete, birçok havayolu şirketinin yaz
aylarında yeni destinasyonlar ve uçuş sayıları açıkladıklarını belirtiği ve ayrıntıya
yer verdiği haberinde ayrıca, 2022 yılının
ilk dört ayındaki yolcu sayısının, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 85 artış
gösterdiğini vurguladı. Söz konusu dönemde Larnaka ve Baf havaalanlarından
bir milyon 587 bin 337 yolcu seyahat etti.

İki farklı bölgede dün yangın çıktı. Polisten verilen bilgiye göre; Güzelyurt Kalkanlı yolu üzerinde 09.05.2022 tarihinde
16:00 sıralarında, S.K.(E-49), kendine ait
çiçek yetiştirme bahçesi içerisinde kuru
otları temizlediği sırada, içmekte olduğu
sigarayı biçtiği kuru otların üzerine düşürmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahçe
içerisinde bulunan 500 adet plastik çiçek
saksısı, muhtelif süs bitkileri ile bir dö-

nümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı.
Gazimağusa’da 09.05.2022 tarihinde,
saat 19:00 sıralarında, faaliyet gösteren
restoranda, davlumbazda biriken yağların
tutuşması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, davlumbaz ve iç mekanizması, iki adet döner
pişirme makinesi ve üzerlerinde bulunan
dönerler ile muhtelif beyaz eşyalar yanarak
zarar gördü.

LİSE BAHÇESİNDE
KEDİLERE İŞKENCE EDİP
ASTILAR
Güney Kıbrıs’taki İdalio Lisesi’nde
birkaç gün önce, kimliği belirsiz
şahısların yavru kedilere işkence edip
astıkları ve kanlarıyla duvarlara yazı
yazdıkları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, konunun polise
intikal ettiğini ve Hayvan Partisinin de
olayı kınadığını kaydederek, kedilere
öğrencilerin mi yoksa başka kişilerin
mi işkence ettiğinin araştırıldığını
yazdı.

OKULUN KARŞISINDAKİ
PARKI ATEŞE VERDİLER

Öte yandan Politis gazetesi de,
Larnaka’daki Vergina Ortaokulu’nun
karşısında bulunan parkın, 6 Mayıs’ta
kimliği belirsiz şahıslar tarafından
ateşe verildiğini yazdı.
Haberde, Larnaka Belediyesi’nden
yapılan açıklamaya göre kundaklama
sonucu parktaki tüm oyuncakların
kullanılamaz hale geldiği ve bu tür
olayların kabul edilemez, öfke
duyguları yaratan ve kınanan olaylar
olduğu belirtildi.
Gazete, kundaklamayı kimin yaptığıyla
ilgili soruşturmanın sürdüğünü
kaydetti.

Ehliyetsiz kaza yapan sürücü cezaevine gönderildi
Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazası
ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Blessing
Tafadzwa Mumvenge mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet
veren polis memuru Gökhan Kılbaş, zanlı
Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin “Alkollü
araç kullanma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Sürüş
ehliyetsiz araç kullanma”, “Sigortasız araç
kullanma”, “Süratli sürüş” ve “Mal sahibinden izinsiz kullanma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.
Kılbaş, zanlının 08 Mayıs 2022 tarihinde,
saat 03.25 raddelerinde. Lefkoşa'da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki çift şeritli
yolun sol şeridi içerisinde yüzde 121 mlg
alkollü içki tesiri altında olduğu esnada
yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araçla
güney istikametine doğru süratli bir şekilde
seyrettiğini belirterek, Arsın Un Fabrikası
önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktığını kaydetti.

Zanlının yoldan çıkmasının ardından
yolun sol kısmında önü güney istikametine
bakar şekilde park halinde bulunan Kadir
Öztürk (E-39, TC-Şoför) sorumluluğundaki
SU 793 plakalı kamyon aracın sağ arka
kısmına çarptığını dile getiren Kılbaş, zanlının kullanımındaki aracın, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrularak tekrar yol
içerisine girip ilerlemeye devam ettiğini
ve orta refüj üzerine çıkıp refüj üzerinde
bulunan trafik levhasına çarparak durduğunu

ifade etti.
Kılbaş, aracın çarpmanın etkisiyle alev
aldığına ve aracın motor kısmının tamamen,
iç bölümünün ise kısmen yandığına işaret
ederek, alevin İtfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü bildirdi. Kazada yaralanma
olmadığına dikkat çeken Kılbaş, ancak
ZPK 688 plakalı araçta 150 bin TL, SU
793 plakalı araçta 10 bin TL, trafik levhasında
ise bin TL hasarın meydana geldiğini, orta
refüjde ise hasar oluşmadığını açıkladı.
Kılbaş, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyleyerek, yürütülen soruşturma
kapsamında zanlının ülkeye 18 Şubat 2017’de
girdiğinin ve o tarihten bu yana herhangi
bir işlem yapmadığının öğrenildiğini anlattı.
Zanlının ülkede 2017 yılından itibaren yasal
statüsünün olmadığını belirten Kılbaş, tutuklu
yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren
Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalması
emrini verdi.

Son günlerde kuklacı siyasilerimizin üstün tespitleri, sonunda teyit
edebildikleri bir söz.
Ne diyor aslan muhalefet lideri
Tufan Erhürman ''Müdahale edilmediği iddiası var, ama hükümet
kurulmasının 15'inci günü bakan
değişikliği ile müdahale teyit edildi,
halkın aklıyla dalgamı geçeceğiz?''
İyi ki bu Tufan Erhürman siyasi hayata
atılmış da Kıbrıs'ın
kuzeyine müdahale
edildiğini fark edip,
teyit ettirdi, yoksa halimiz dumandı!
Çok geriye gitmeyim, toplum liderliği seçimlerinde
TC elçiliğinde kurulan seçim bürosundan , Türkiye'den gelen vekillerden, köylerde dolaşmalarından,
seçilmiş toplum liderine yapılan
kansız darbeden, hakaretlerden ,
tehditlerden, Erhürman'ın nasılsa
haberi olmamış!
Türkiye'den Akıncı'yı devirmek
için gelen emir ve talimatlardan da
haberi olmamış!
Bizde boşuna her Allah'ın günü
adamı suçlayıp niye konuşmadığını
eleştiriyorduk!
Demek ki müdahale hiç bir zaman
olmadı ,
Erhürmanın tüm bu müdahalelerden haberi olsaydı, tv de kendisine
''Türkiye'den müdahale var mı?'' sorusuna HAYIR yok, der miydi?
İrade Lefkoşa'dadır, Akıncı orada
süs bitkisidir diye konuşur muydu?
Gerçekten de bunca zaman Erhürman'a haksızlık ettik! Kıbrıs'ın
kuzeyindeki rehinelere, yani bizlere
sağolsun Türkiye hiçbir müdahalede
bulunmadı, ne emir verdi ne talimat!
Sözde mecliste yine ayni şekilde
biz rehinelere, tutsaklara müdahale
yapıldı mı, yapılmadı mı diye de
kürsüden sormamış mıydı Sucuoğlu'na?
Hakkını yemeyelim, adam Tatar'a
sordu, Sucuoğlu'na da sordu, cevap
alamadı...
Ne Tatar, ne Sucuoğlu, Erhürman
gibi TV'de herkesin önünde cesurca
çıkıp ''Müdahale yok'' diyebildi mi?
Tatar ve Sucuoğlu korkarak konuşmadılar, cevap vermediler, cesur
yürek Tufan Erhürman'dan kaçar
mıydı? Hükümet kurulmasının
15'inci günü, bakan değişikliği olur
olmaz Tufan bey onları suçüstü yakaladı ve müdahalenin teyit edilmesini sağladı!
Tüm alkışlar Tufan beye, ne etti
ne yaptı, aslanı kulağından tutmuş
gibi biz rehinelere müdahale yapıldığını kamuoyuna ispatladı!
İyi ki Tufan bey var, bunca zaman
bizim aklımızla dalga geçiliyordu,
onun sayesinde dalga geçilmekten
kurtulmuş olduk, kendi sözüyle söyleyim, sağolsun Tufan bey bizi maskara etmekten kurtardı!
Eveeet, bizim sol değerlerle büyüyen, solcu cesur yürek, sözde
muhalefet başkanımızın son günlerdeki hikayesi da böyle!
Her an, her saat böyle siyasilerimiz
ile gurur ve onur duyabiliriz!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

BASKILARI
SİNEYE ÇEKME
SİNE-İ MİLLETE
DÖN
KISACA...
İNANANIN DA!
Halkın Partisi’nin Sine-i Milleti
gündeme alması dengeleri bozdu…
Tufan Erhürman ‘Meclisi meşru
bulmadığımızı hiçbir noktada
söylemedik. Çünkü bu meclis Kıbrıs
Türk halkının iradesi ile seçildi’
dedi… “CTP seçime girer ve o
seçime müdahale, gözle görülür, elle
tutulur bir veri olursa, öyle bir seçime
devam etmeyiz. Gerekirse seçimden
çekiliriz” de demişti Erhürman!

Bizim Mandra
Ve nihayet Ankara'dan
beklenen talimat gelir ve
Ersin Tatar, saraya
çağırdığı Ünal Üstel'e
hükümeti kurma görevini
verir. Kurultaydaki
başkanlık yarışına katılan 5
aday arasında en düşük
oyu alan Üstel'e görevin
verilmesi halk arasında hiç
beklenmeyen bir sürpriz
olarak değerlendirilip
herkesi hayretler içinde
bırakırken, sokaktaki adam
"Üstel'e bu görevi Tatar mı
verdi, yoksa Fuat?" diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
Karayip ülkesi St. Lucia
adasında vatandaşlık için 300
bin dolarlık gayrimenkul satın
almak gerekiyor. Türkiye’de
ise 250 bin dolarlık
gayrimenkul aile boyu
vatandaşlık için yeterli.

“18 yıla mahkûm edilen avukat Can Atalay,
bilgisiz yargıçların korkulu rüyasıydı”
Gezi davası, yüz binlerin katıldığı bir toplumsal kültür davasıdır. Eylemden sonra
açılan ilk dava beraatla sonuçlandı. Osman
Kavala ile başlayan davaya Gezi Direnişi'nde
önde olan Taksim Dayanışması sözcüleri,
Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay'ın dahil edilmesiyle ikinci kez yargılamaya
başlandı. Bu davadan da beraat ettiler.
Mahkeme kararlarına Erdoğan müdahale
etti. Osman Kavala cezaevi kapısında yeniden
tutuklandı. 25 Nisan 2022 günü 8 yurtsever
aydının ağır cezalara çarptırılarak tutuklandı.
Demokrat işadamı Osman Kavala yargılama
sürecinde hep tutuklu kaldı. Yargılamanın
devamı boyunca birkaç kez tahliye edilmiş,
casusluk isnadıyla yeniden tutuklanmıştı. Sürekli tutuklu kalması isteniyordu. Osman Kavala iktidarın hedefindeki sanıklardandı. Dava
ve yargılama onun yok edilmesi üzerine kurgulanmıştı. Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması da bu gerçeği kanıtıdır.
Diğer 7 sanık ise Gezi Direnişini suç olarak
göstermek amacıyla mahkûm edilmişlerdir.
Can Atalay, başlangıçta davanın avukatlarındandı. Sonradan davaya sanık olarak dahil
edildi. Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman'la
birlikte Gezi Direnişi'nin sembol isimlerindendi. Mimarlar Odası avukatı olarak Danıştay'da Gezi Parkı planlarını iptal ettirdi.
Taksim Dayanışmasının oluşmasına önayak
olanlardan ve sözcülerindendi. İktidarın boy
hedeflerindendi. 18 yıla mahkûm edilerek
tutuklandı.
Avukat Can Atalay niçin 18 yıla mahkûm
edilerek tutuklandı? Can Atalay son derece
iyi yetişmiş yetenekli genç bir avukattır. Hukukçular arasında büyük bir saygınlığı vardır.
Girdiği her davada uluslararası evrensel hukuk

VİRGÜL

JET ÜNAL VE TATAR

Darbe ile ‘cumhurbaşkanlığı’ koltuğuna oturtuldu
Tatar. AKP-MHP, Elçilik ve MİT operasyonu ile
işgal etti Kıbrıslı Türklerin ‘Toplum Liderliği’
makamını… CTP’liler müdahale ile saraya
oturtulan Tatar’a ‘cumhurbaşkanı’ diye hitap eder!
Jet Ünal da Tatar da darbe ile oturtuldu koltuğa…
Tatar ne kadar meşruysa Jet Ünal da o kadar
meşrudur! Tatar ne kadar cumhurbaşkanıysa, Jet
Ünal da o kadar başbakandır!.. Tatar
Anastasiadis’e ‘‘müzakerelerden sorumlu TC
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’dur’’ derken CTP’liler
ona ‘cumhurbaşkanı’ diye hitap ediyordu…

İŞGALCİNİN
KUKLA MECLİSİ
MEŞRUDUR…

‘‘Bu hükümet yapısını
meşru bulmuyoruz.
Neyi? Bu hükümet
yapısını… Meclisi meşru
bulmadığımızı hiçbir
noktada söylemedik…’’
Tufan Erhürman
(Diyanellos Demirbaşı)

kurallarına dayanarak savunma yapar. Avukat
Atalay bilgisiz yargıçların korkulu rüyasıdır.
Can Atalay avukatlık belgesini aldığı anda
iki tercih karşısındaydı. Ya sermaye sınıfının
hizmetine girecek, zenginleşecekti. Ya da
sömürülerek emekçi sınıfların hizmetine koşacaktı. Sevgili Can devrimci Atalay ailesinin
en genç üyesiydi. Babası ve amcalarının eski
Türkiye İşçi Partisi saflarında verdikleri mücadeleyi dinleyerek büyüdü. O da sömürüsüz,
yeni bir düzen için mücadele edecekti. Onu,
kendisine büyük ücretler ödemeye amade
patronların karşısında, hakları gasp edilen
işçilerin, yurtsever çevrecilerin ve gazetecilerin
yanında yer aldığını görecektik. Soma'daki
madenci katliamında şehit işçi ailelerinin
haklarını savunan Can Atalay'dı. Çorlu tren
faciasında evlatlarını kaybedenlerin yanında
Can Atalay vardı. Düşünce ve ifade özgürlüğü
kısıtlanan gazeteci ve yazarların imdadına
koşan da Can Atalay'dı.
Can Atalay tarzı avukatlığın gelişmesini
önlemek ve onu da korkutarak bu yoldan
ayrılmaya zorlamak gerekiyordu. İşte Can
Atalay bu amaçla tutuklandı.
Sevgili Can'ın da korkarak emeği ve hukuk
devletini savunmaktan vazgeçeceğini beklemek bir hayaldir. Bu yüz kızartıcı kararın
kaldırılması, yargının onurunu kurtarma
davası haline gelmiştir. Türk yargı sisteminin
anlına vurulan bu kara lekenin silinmesi
ancak, başta Av. Can Atalay olmak üzere tutuklu sanıkların tümünün tahliye edilmeleriyle
mümkündür.
(Bu yazı Tarık Ziya Ekinci’nin T24’te yayımlanan “Gezi davasında Avukat Can Atalay
neden tutuklandı?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 11 Ekim 2021
Türkiye’ye ilk sokulmayan ve sınırdışı edilerek
Londra’ya geri gönderilen gazetemiz
yazarlarından Özay Hüseyin Kurtdere oldu…
Daha sonra Ali Bizden ve ardından da Ahmet
Cavit An Türkiye’ye sokulmadı… Dün de Ali
Kişmir’e “ülkenin güvenliğini tehdit ediyor”
gerekçesi ile aynı terörist muamelesi yapıldı…

Gözden kaçmayanlar...
22 OCAK’TA BİLE
Kudret Özersay’ın “Tepki olarak farklı
seçenekleri tartışıyoruz. Sine-i
millete dönme seçenekler arasında
masada duruyor. Hangi tepkiyi
vereceğimize Parti Meclisi karar
verecek” demesinden sonra CTP’liler
Sine-i Millete karşı kampanya
başlattı… HP’nin meclisi terk etmesi
UBP’ye yararmış! Meclisin damına
çıktı faşistler 22 Ocak’ta, CTP o
zaman bile meclisi terk etmedi!
Faşistler işgalcinin kukla meclisini
yaksa, gene terk etmeyecek CTP o
meclisi… Terk etmek isteyene de
‘demokratik teamüllere aykırı’ diye
engel olacak!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘AB ‘Referandumda Kıbrıs
Türkleri evet derse
ödüllendirilecek, Rum tarafı hayır
derse cezalandırılacak’ sözlerini
yerine getirmedi…’’
Ersin Tatar (Silihtar Bekçisi)

Karikatür: Le Monde/Gezi direnişi
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Tema Irkad

KIZACAKSANIZ...

Başında söyledik yine söyleriz...
Üstel’e yüklenmeyin.
Ona hükümeti kurma görevi verildi,
kuracak.
İyi veya kötü idare edecek.
Hükümeti Tatar Üstel’e verdi diye ona
da kızmayın.
O, oturduğu koltuğu hak edecek şekilde
davranıyor.
Bilmez yani başka türlüsünü.
Hani oturup, düşünüp, böyle olması
gerekir, diyecek yerde değil.
Gerisi onu ilgilendirmez.
O, uçağa binecek,Bursa’ya gidecek, Yeşil Camiyi
görecek, dönecek.
Bir de konuşacak ki; ayrı
devlet.
Siz Faiz’e kızmayın kim,
ona ne demiş açıklamıyor.
Sakın öfke duymayın,
adama neler söylendiğini, neden görevden
ayrılmak zorunda kaldığını açıklamaz.
Açıklayamaz da ondan.
Kolay mı bu yerde açıklamak?
Akıncı anlatamadı, Talat açıklamadı..
Kimse açıklayamadı.
O mu açıklayacak?
Kolay mı sorunların nasırlaşmış ülkede
sebeplerinin pat diye açığa çıkartılması?
Zor.
Kızmayın sakın UBP’ye ki böyle davranır.
Ne yapsınlar?
Söyleyin siz, ne yapsınlar.
Vatandaşları taşıdılar o seçimde yeniden
birinci parti olsunlar, hükümet kursunlar
diye.
Ancak kurdukları hükümet, taşıdıkları
nüfusu mutlu etmek adına olmalıydı.
Düşünemediler bunu.
O günlerde bu günü düşünemediler
diye kızmayın.
Şimdi de düşünemezler ve siz yine
şimdi de düşünemiyorlar diye kızacaksınız
eminim ama kızmayın, Çünkü derelerden
çok sular aktı, gitti.
Kime kızmanız gerektiğini bilmiyorum.
Türkiye’ye kızacaksanız ona da kızmayın.
Çünkü, o bir demeden daha, biz on
verdik.
Ne yapsınlar.
Alıştıran biz, şikayet etmemesi gereken
de biz olmalıyız.
Bu böyle geldi, böyle gidecek düşüncesini kafalara kuran, organize eden birileri
var.
Da kim?
Bak ne demiş Türkiye’den ülkemize
gelip, bizim için, bizim ülkemizde üstelik
bize söylemediği söz etmediği küfür kalmayan Erhan neler dedi.
"Üstel bizi tatmin ederse, kaldığımız
yerden devam ederiz."
Anladınız siz.
Adamın tek istediği tatmin olmak.
Neyin tatmini daha?
Hak etmediğin bir yerdersin...
Daha ne istiyorsun?
Geldin, ait olmadığın bu yerde milletvekili, hatta bakan bile oldun.
Nasıl tatminsizliktir bu ki hala tatmin
olma peşindesin?
Ona da kızmayın...
Kızacaksanız dönüp aynaya bakın.
Kızılacak kişi orada.
Bu kadar yılda gelinen noktayı biz iğne
ile değil şiro ile kazıdık da geldik.
Aynada gördüğünüze kızın.

KKTC’Yİ
KURANLAR YIKTI

Yeşil Barış Hareketi, Çevre
Dairesi’nde mesaiye başladı
Yeşil Barış Hareketi bugün “Çevre sahipsiz, ülke yağmalanıyor, devlet sessiz”
sloganıyla eylem yaptı.
Yeşil Barış Hareketi, çevreyle ilgili ihbarların sürekli Yeşil Barış Hareketi'ne
yapıldığı ve Çevre Koruma Dairesi’nin
sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle Turizm Bakanlığı içerisindeki
Çevre Koruma Dairesi önünde mesaiye
başladı.
Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha
Tel yaptığı açıklamada ülkenin uzun sü-

redir hükümet krizi gibi yapay gündem
içerisinde sürüklendiğine ve birçok alanda
devlet kurumlarının işleyişine devam etmediğine dikkat çekti.
Tel, çevreyle ilgili birçok ihbarın geldiğini, buna karşın yaşanan çevre talanlarına ortada devlet yokmuşçasına hiçbir
yerde, hiçbir şekilde müdahale edilmediğine işaret etti. Tel, bu durumdan en
büyük zararı çevrenin gördüğüne ve çevreye geri dönüşü olmayan katliamlar ve
müdahaleler yapıldığına vurgu yaptı.

63 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6027
olup, 63 pozitif vakaya rastlanmıştır"
21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 14 kişi
Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele,
6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
63
Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690
Toplam Vaka Sayısı: 94.188
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 93.439
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 510
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 290

Çok sayıda uyuşturucu ile yakalanan
zanlılar 3 gün tutuklu kalacak!
Girne’de Gökkuşağı Operasyonu’nda
80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, 137 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, Nijerya uyruklu
Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke, Iruomachi
Dickson Chimezirim, Innocent Imogirie
isimli şahıslar tutuklandı.
Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada 3 evde ele geçirilen maddelerin
yanı sıra uyuşturucu madde satışından
temin edildiğine inanılan toplam 24 bin
765 TL, 130 sterlin ve 100 Euro nakit
para bulunarak emare olarak alındığı
belirtildi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, aldıkları
ihbar üzerine önceki gün saat 17.30 sıralarında Girne’de Gökkuşağı Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.
Polis, operasyon kapsamında Girne’de
ikamet eden Obumneme Chigozie Madubuko, Chukwunweike Chıbuzor Aneke,
Iruomachi Dickson Chimezirim, Innocent
Imogirie’nin evinde arama yapıldığını

söyledi. Polis, zanlıların kaldıkları evlerde
yapılan aramada satışa hazır paketler
haline getirilmiş toplam 80 gram ağırlığında Skunk türü hintkeneviri, toplam
137 adet MDMA türü uyuşturucu madde
içerdiğine inanılan hap, bir adet hassas
terazi ele geçirildiğini belirtti.
Polis memuru, evlerde yapılan aramada
ayrıca uyuşturucu madde satışından temin
edildiğine inanılan toplam 24,765 TL,
130 sterlin ve 100 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.
Zanlıların suçüstü tutuklandıklarını, soruşturma başlattıklarını ifade eden polis,
ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya
Laboratuvarına gönderildiğini açıkladı.
Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini, DATA Şubesi’ne yazı yazılacağı belirtti. Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam
ettiğini, aranan şahıslar olduğunu, ele
geçirilen maddelerin kaynağının araştırılacağını ifade ederek, zanlıların ilk
etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını
talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.

Özgürlük Kıbrıslıtürklerin sahip olamadığı bir değer..Siz bakmayın ikide bir
onu isderik dediğimize.Hayır istemek
başka onu kazanmak için eyleme geçmek
başkadır...
Yaptığımız ne? Şikayet etmek...
İşgal altındayız diyerek mızmızlanmaktır
yaptığımız başka da bir şey değildir...
9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren o
güne kadar Türkiye için ölüme dahi gidecek olanların partisi yine TC AKP’si
tarafından dinamitlendi...
Evet dinamitlendi...
İşte KKTC’de özgürlük var diye o da
kısa metrajlara adım atarak sadece d-şşk maytabı hesabına kurdurulan siyasi partiler ve göstermelik meclis UBP üzerinden
oynanan oyunlarla tam bir kargaşaya dönüşmüş durumdadır...
Seçimler boşunadır ve amaca yönelik
değildir diye boşuna götümüzü yırtıp başımıza geymedik...
Artık ne utanma ne de sıkılma
kalmadı.Kıbrıs’ın Kuzeyi alt yönetim olarak Türkiye endeksli yönlendirme biçimi
artık ilhakın ayak sesleri ile hem sağır
oluyor hem de eziliyoruz...
“Susma sustukça sıra sana gelecek”
diye börbörbönürdüğümüz günlerde sağ
cenah sinek vızıltıları diye bu başkaldırıyı
bir de aşağılıyordu...
Müdahalelerin hası ile iktidarı ele geçirdiklerinde o kadar daha cani olur KıbrıslıtürküKıbrıslıtürke dövdürürken zevkten
kuduruyorlardı...
Son iki senede tekerlek ters dönüyor...
AKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
UBP’nin körü körüne itaatı ile yaptığı
müdahalelerle Tatar Cumhurbaşkanlığına
atandı...Ama akabinde sankide İstanbul
tekrardan fethediliyormuş gibi UBP çerisine yerleştirilen casuslar...
Entrika ustaları ve daha nice teşkilat
artığı pislik içten fetih işlerine
başladı...Uyarıldılar...Kimsesi sesini çıkarmadığı gibi kabullendiler ve tüm pisliği
normalmiş gibi gösterdiler...
İki kongre yaşandı.. Birincisinde finale
kalanlar yarıştırılmadı..2’incisinde Parti
Başkanı ve Başbakan seçilen koltuğuna
oturtulmadı...
Evet lamı cimi yok..AKP Kıbrıs'ta finali
oynamak için Kıbrıslıtürklerden kurduğu
elit takımı ile işe devam edecek...Yani
diyeceğim ta başından Kıbrıslıtürkleriyoketmeye yönelik çalıştırılan bu sistem
giderek yok oluşumuzu da hızlandırdı ve
neredeyse sonuna da geldik...
Açık ve aleni bir şekilde müdahalelere
açık olarak yaratılan bu sisteme siyaset
kurumları ile de birlikte adapte oldukça
işgal da bunun içinde meşruymuş gibi
haklılık kazandı...
Kazandı çünkü ne şikayet ettik ne de
dünya hukuk sistemlerine sesimizi duyurmadık... Artık ne siyasetin, ne partilerin,
ne de meclisin hükmü yok artık.Zaten
dünya nezdinde sesimizi tek dinletebileceğimiz kurum olan Cumhurbaşkanlığı
o da bizim elimizden alındı.
Adam Kıbrıslı değilim diyor ve Türkiye’nin haklarını korumak için varım
diyor... Yani arkadaşlar tümden bir sistem
değişikliğine gitmek için mücadele şarttır...
Önce özgürlük sonra da vatan topraklarımızı geri almak olmalı tüm amacımız...
KKTC dedikleri o ucubelik kendileri tarafından yıkıldı gitti artık...
Bizim bir geçiş yapmamız lazım ve
hemen şimdi “Kuzeyin Kıbrıs Cumhuriyeti
Türk tarafı”olarak (ta ki federasyona geçeceğimiz güne kadar ) Kuzeyin Avrupa
Birliği himayelerine alınmasını talep etmeliyiz...
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Rüzgara Karşı

EĞRİDİR DAĞ KOMANDO OKULU

Bülent Tümen

ÖZGÜR KIBRISLILAR
YÖNETİR!

Kıbrıs denen bu ada, dünyanın en huzurlu yerlerinden biriydi eskiden…
İşgallerin ve sömürge yönetimlerinin kâğıt üstünde
da olsa görünürde son bulduğu, 1960 iki toplumlu
Kıbrıs Cumhuriyeti kurdurulduğunda, her iki toplumda azınlık olan işbirlikçi gruplar hariç, yüzbinlerce
Kıbrıslı bayram etmişti…
Üç buçuk yaşındaydım…
Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan
4-5 yıl evvel, Kıbrıslıların kendi
kendini yönetememesi için, NATO
kökenli yeraltı örgütleri toplumların
arasına, ileride yaşanacak çatışmaları körükleyecek tohumları
ekti!
İki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti
3 yıl yaşatılabildi…
1964’te İsmet İnönü’nün “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
geri dönün” çağrısı reddedildi!
NATO’nun ağa babaları ABD’yle Birleşik Krallık
yetkilileri ve onların taşeronlarının talimatlarına
uyan “Kıbrıslı” işbirlikçilerin “üstün” marifetleriyle,
1963 Noel’inde toplumlararası çatışmalar başlatıldı…
O günden günümüze Kıbrıs’ta, özellikle Türkçe
konuşan Kıbrıslı toplumun huzuru kalmadı!
Toplum can çekişiyor, tükenmek üzere!
1974’e kadar Rumca konuşan Kıbrıslıların “rahatı
-Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumla mukayese edildiğinde- yerinde” sayılırdı…
Ancak 1974 Temmuz’undan itibaren, bir süre
onların da huzuru kalmadı…
Onlar da, savaş yüzünden kuzeydeki evlerini,
topraklarını bırakıp güneye göç ettiler; kaybolan,
öldürülen Kıbrıslılar çoktu…
Öyleyken, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sarılıp, kısa
sürede yeniden toparlandılar!
Dünyayla bağlarını hiç koparmadılar…
Kıbrıs, bölünse de toplum olarak sahip çıktıkları
Kıbrıs Cumhuriyeti sayesinde, kısa sürede düzlüğe
çıktılar!
***
Onlar normal yaşama dönerken, Kıbrıs’ın kuzeyindeki çirkef yatağında, tel örgülerle çevrili garnizonda, ganimet sefası sürenlerin “yönetimindeki”
Kıbrıslılar, göç yollarına daha da savruldu!
Kıbrıslı gönderildi, yerine Türkiye’den nüfus taşındı…
Bugün, sadece Birleşik Krallık’ta Kıbrıs’taki nüfusun belki da 3-4 katı Türkçe konuşan Kıbrıslı Londra’da- yaşıyor…
Avustralya, Kanada, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan Kıbrıslıları hiç saymıyorum…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki sokaklar doğruyu, neyin
ne olduğunu söylüyor!
***
Bizim gibi düşünenler yıllardır doğruları biliyor,
gerçekleri yazıp söylüyor…
Bugünlerde, Türkçe konuşan Kıbrıslıların -işgal
altındaki topraklarda- siyaset sahnesinde topluma
yaşatılanlar, işbirlikçi “Kıbrıslıların” yürek karıştıran
siyasi tavırları, herkesin yaşatılanları net bir şekilde
anlamasını sağlıyor!
Tabii anlamak isteyene…
50 Kişilik mecliste, 24 sandalyeye sahip bir
partinin genel başkanının acınası halini, izliyorsunuz!
Bizler, şaşmıyoruz yaşananlara…
-Sıradaki, “devam et!”
Birilerinin Kıbrıslılara, “sizler yönetemezsiniz”
demesini anlamaya çalışmayın, hiç gereği yoktur!
Covid-19 salgın döneminde yaşanan, o “Jet
Skandalı’nı” anımsayın yeter…
Eski DP’li, sonradan UBP’li, yeni Başnazır’ınız
“hayırlı” olsun!
***
“KKTC’deki, siyaset ‘işi’ böyle götürülmeye
çalışılırkana”…
Güneydeki PEO sendikasının eski Genel Sekreteri
Pambis Kyritsis, Pazar günü Roma’daki seçimde,
Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (World
Federation of Trade Unions) Genel Sekreterliği’ne
-en üst yönetici- seçildi…
18’inci WFTU konferansına, tüm kıtalardan yüzlerce WFTU üyesi sendikayı temsilen, 100 ülkeden
426 delege katıldı…
Aynı konferansta, Türkiye’den DİSK/Nakliyatİş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, WFTU
Başkan yardımcısı seçildi…
Gene gonuşuruk buraşda.

Yıl 1975, Komutanlık bizleri Komando
kursuna göndermeye karar verdi. Ankara’dan akşam trene bindik, çuf çuf,
çuf Ispartaya doğru yola çıktık. Tabii o
zamanlar şimdiki gibi hızlı trenler yok.
Bindiğimiz tren Kara tren, hani türküsü
de var, biliyorsunuz. Ertesi gün öğleye
doğru Isparta’ya geldik. Oradan otobüslerle Eğridir’e doğru yola çıktık.
Hani Ciklosu geçince tepeden Girne’nin
o kartpostallık görüntüsü var ya, işte
hemen hemen aynı görüntüyü biz de
tepeden Eğridir gölünün harika manzarasıyla yakaladık. Çok güzel bir yere
geldiğimiz izlenimi hepimizi sevince
boğdu. Dağ Komando Okuluna gidip
yerleştik, akşama kadar etrafı kolaçan
etmekle vakit geçirdik. Akşam yemek
zamanı, yemekhaneye girdik, adamlar
bir kadınbudu köfte yapmışlar avucum
kadar, kocaman. Ooo ohh dedik biz
cennete düşmüşüz.
Ertesi gün sabah 6’da uyandık. Tam
teçhizat kuşandık. Başımızda bir Yüzbaşı
ve bir üsteğmen var, kendilerini tanıştırdılar. Sonra Üsteğmenin eşliğinde sabah sporu başladı. Okulun arka tarafından
çıktık, Isparta yoluna ve Isparta’ya doğru
koşmaya başladık. Koşuyoruz, koşuyoruz
dur durak yok. Ben kafamdan herhalde,
diyorum bir daire çiziyoruz başladığımız
yere döneceğiz. Derken kesilmeler başladı, birer ikişer şişenler dalaklarını tuta
tuta yola yığıldılar. Biz koşmaya devam
ediyoruz, ancak dökülenler giderek artmaya başlayınca, Üsteğmen, tamam bugünlük bu kadar dönüyoruz dedi. Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü sanki.
Yani geldiğimiz yolu gerisin geri yine
koşarak dönecektik. Uzatmayayım sürüne
sürüne Dağ Komando Okuluna geri
döndük. İçimden al sana cennet, dedim.
Cennet görünümlü cehennem.
Akşama kadar dersler yapıldı. Tahrip,
patlayıcı, bubi tuzakları, dağa tırmanma,

dağdan inme, paraşütle atlama, hayatta
kalma dersleri birbirini kovaladı. Dersler
bitince uygulamalı dersler başladı. Yukarıda saydığı derslerin uygulamalarını
yaptık. Tahrip ve patlayıcı ile bubi tuzakları zaten benim konum olduğu için
gayet zevkli geçiyordu. Dağdan inme
de tekniğini öğrendikten sonra çok keyifli
oldu. Birkaç zıplayışla 150-200 m.lik
dağdan aşağı iniyorduk. Dağa tırmanma
ise tam bir işkenceydi. Devamlı aynı
eğitim, aynı yerde yapıldığı için dağın
kayaları artık cilalanmış durumdaydı.
Neredeyse girinti çıkıntı yoktu. Yukarıda
yardımcı olmaya çalışan askerler aşağıya
seslenip, komutanım biraz sağınızda bir
delik var diye bize yol gösteriyordu biz
de o deliğe parmağımızı sokup vücudumuzu yukarıya çekmeye çalışıyorduk.
Parmaklarımız ve pazularımız Temel
Reisin pazularına döndü gibi hissediyorduk. Paraşütle atlama dersleri önce
paraşüt kulesiyle başladı.
Hiç de kolay olmadığını rahatlıkla
söyleyebilirim, alışıncaya kadar tabii.
Boşluğa kendini atınca bütün iç organların ağzına doluşmuş gibi hissediyorsun,
sonra paraşüt açılınca bu defa o iç organları kıçınızdan çıkacakmış hissi yaşıyorsunuz. Bu eğitim sırasında bir arkadaşımız bacağını kırdı, direkt hastaneye. Hayatta kalma dersleri bir hayatta
kalma haftasıyla noktalandı ki o başlı
başına bir yazının konusu.
Kurs döneminin artık sonuna geldiğimiz bir zaman yine içtimaya toplandık.
Ve TSK’nın ünlü Reo’larına doluşmaya
başladık. Nedir, ne oluyor, ne yapacağız,
nereye gidiyoruz bilen yok. 3-4 tane
Reo’nun arkasına doluşturdular bizi ve
hareket ettik. Eğridir gölünün kıyısından
Barla Dağına doğru gidiyoruz.
Kıyı kıyı neredeyse Eğridir gölünün
sonuna kadar gittik. Orada bir düzlükte
araçlar durdu. Araçlardan indik, bekli-

Sosyal Medya
İlker Özkunt

yoruz. Bir açıklama yapılacak neden
buraya getirildiğimizi anlayacağız. Üsteğmen dedi ki, şimdi buradan geldiğimiz
yolu takip ederek gerisin geri Eğridir’e
kadar koşacaksınız. Yok devenin nalı.
Yani mesafe en azından 40 km. var.
Üstelik ayağımızda spor ayakkabılar,
kıçımızda şortlar yok. Ayağımızda botlar,
sırtımızda sırt çantaları, ellerimizde silahlar var. Tabii aramızda hevesli arkadaşlar çok, düdükle birlikte koşmaya
başladık. Yanımda yine Kıbrıs’lı sınıf
arkadaşım, rahmetli Yılmaz Sarper var.
Onunla yan yana, rap rap rap rap. Ayaklarımız bir tempo tutturdu gidiyoruz ve
bir süre sonra robotlaştığımızı hissetmeye
başladık. Ayaklarımız kendi kendine gidiyorlar sanki. Herhalde bir 30 km. koştuk Yılmaz’la ve solumuzda Eğridir gölüne girip eğlenen gençleri görünce Yılmaz dedi, az durup kızları seyredelim
hem birer de sigara içeriz. Tamam,
dedim. Yolun kenarına yayıldık, yaktık
sigaralarımızı göle girip çıkanları seyrediyoruz. Bir bir daha derken 2-3 tane
sigara içtik. Elbette anlayacağınız üzere
koşan gruptan çoktan koptuk ve en
geride yavaş tempoyla koşarak parkurun
sonuna geldik. Üsteğmen bizi karşıladı,
son gelenlerden 15 dakika sonra geldiğimizi demek ki işin gırgırında olduğumuzu, şimdi ceza olsun diye ama bu
sefer ciddiyetle koşmamız gerektiğini
hatırlatarak bizi tekrar bir arabaya bindirip yine 40 km uzaktaki başladığımız
noktaya gönderdi. Yılmaz’la ikimiz güya
akıllık etmiş yolda mola vermiştik. Şimdi
aynı yolu tekrar koşmak zorunda kalacaktık. Koştuk da. Bu kez mola vermeden
ve gayet de iyi bir dereceyle koşuyu bitirdik. Ama tabii biz de bittik, o gece
deliksiz uyuduk. Yılmaz Sarper’i çok
genç yaşta kaybettik, onunla çok fazla
anılarımız var. Yeri geldikçe yazarım.
Işıklar içinde uyusun.

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç oldu
KTEZO ilk Oda Meclisi toplantısını
gerçekleştirdi. Başkan ve Yönetim Kurulu
belirlendi.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın yeni seçilen Oda Meclisi ilk toplantısını 09/09/2022 tarihinde KTEZO
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Oda
Meclisi açılış konuşmasını Koordinatör
Hürrem Tulga yaptı.
Son dönemlerde yaşananlar ile birlikte
iyi kötü bir dönemin sonuna gelindiğini
ifade eden Tulga 48 yıldan sonra yeniden
başlamak dışında bir seçeneğin kalmadığını
vurguladı.
Bu şekilde gitmesi halinde ülkeyi ve
insanını daha da kötü günlerin beklediğinin
aşikâr olduğunu ancak üreten ve hizmet
veren insanlar olarak bu gidişi durdurabileceklerinin üzerinde durdu.
Açılış konuşmasının ardından Oda kurullarının seçimi gerçekleştirildi. Kıbrıs
Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanlığına oy birliği ile Mehmetali Ardıç
seçildi.
Mehmetali Ardıç yaptığı konuşmasında
“Artan maliyet giderlerinden ve düşen
alım gücünden dolayı üretimin nerdeyse
durma noktasına geldiğini ve işletmelerin
ayakta durmakta güçlük çektiği zor bir
sürecin içerisinde olunduğunu, işsizliğin
ve kayıt dışılığın arttığını ve bunların
kabul edilemez olduğunu” belirtti.
“İşletmeler ve üreticiler olarak her türlü
mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi
artarak devam edeceğini, büyüyeceğini”
ifade eden Mehmet Ali Ardıç’ın konuş-

masının ardından yeni Yönetim Kurulu
seçimi gerçekleştirildi.
Başkanın da dahil olduğu Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
Mehmet Ali Ardıç, Hürrem Tulga, Aygün
Özister, İbrahim Tunç, Hasan Akanay,
Serkan Kırmızı, Eyüp Çiftçi, Ali Hakansoy,
Mübin Kanatlı, Erkut Kıranoğlu, Salih
Ulaş, Ahmet Gürol Ersun ve Metin Oral.
Organların oluşumundan sonra Genel
Kurul’da alınan karar doğrultusunda önümüzdeki süreç göz önünde bulundurularak
bütün bölgelerin temsil edildiği Eylem
Komitesi oluşturuldu.
Yeni Oda Meclisi’nin örgütlenmeye verdiği önem ve sektörlerin örgütlenmesine
hız verilmesi için Mahmut Kanber Birliklerden ve Sektörlerin Örgütlenmesinden
Sorumlu Başkan olarak oy birliği ile
seçildi.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Oda-

sı’nın yeni yol haritasının belirlenmesi,
eylemlerin takvimlendirilmesi için en
yakın zamanda Oda Meclisi’nin yeniden
toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası
HÜKMEN YENİK
Türkiye’de ve
İngiltere’de Futbolun
Sosyopolitiği
Dağhan Irak
Evrensel

Herkes bayramı düşler
Belki karışmaz işler
Sakın şeker yemeyin
Duydunuz mu tombişler
GÜNEY KIBRIS, YUNANİSTAN,
İSRAİL VE ABD DIŞİŞLERİ
BAKANLARI ARASINDA
DÖRTLÜ TELEFKONFERANS
GÖRÜŞMESİ

Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD dışişleri
bakanları arasında, bölgesel iş birliği kapsamında
dörtlü telekonferans görüşmesi yapıldı.
Fileleftheros gazetesi, “Akdeniz’de Barışı Öne
Çıkarıyorlar -Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD
Arasında Siyasi Diyalog Yerleşiyor” başlıkları
altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs,
Yunanistan, İsrail ve ABD dışişleri bakanlarının
dün akşam telekonferans aracılığıyla dörtlü
görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede Doğu
Akdeniz’de barış ve iş birliği konularını ele
aldıklarını yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias ile İsrail ve ABD Dışişleri Bakanları Yair
Labid ve Antony Blinken’in, aralarında enerji
başlığının da bulunduğu birçok konuda iş birliğini
güçlendirme kararı aldıklarını aktardı.
Habere göre görüşme sonrasında yapılan ortak
açıklamada, dört ülke bakanları, Doğu Akdeniz’de
istikrar ve refahın ileri götürülmesi konusundaki
ortak taahhütlerini yineleyerek, enerji, ekonomi,
acil durumlara hazırlık gibi alanlardaki iş
birliklerini geliştirme kararı aldıklarını açıkladı.

DÜN

"İyi önderin takipçisi de
iyi olur."
Erasmus

Harmancı: UBP, bu ülkenin Doğan
görünümlü Anadol olduğunu
herkese ispat görevinde

ÖZGÜR GAZETE- Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
Başkanı Mehmet Harmancı, Ulusal Birlik Partisi‘nin
(UBP) tarihe ‘AKP müdahelerini davet eden ve
harfiyen uygulayanlar olarak” geçeceğini
söyleyerek, bunun “mide bulandırıcı” olduğunu
belirtti
Harmancı: Çok utanç verici, çok mide bulandırıcı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan
Harmancı Faiz Sucuoğlu’nun, “Hükümet kurma
görevinin kime verileceğine UBP yetkili organları
çarşamba günü karar verecek” söyleminden birkaç
saat sonra Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar’ın görevi Ünal Üstel’e verdiğini
hatırlatarak, “Yesinler sizin yetkili organınızı, çak
bir telefon ‘uzatma bakalım şu işi’, hop Ünal abimize
görev verilir” dedi.
Harmancı, “UBP ülkenin Doğan görünümlü Anadol olduğunu herkese ispat görevinde.
Çok değil aranızdan 5 kişi çıksa da ‘İrademizi ne Ankara’ya ne Brüksel’e ne de başka bir
odağa’ veririz deyip istifa etse devrime sebep olurdunuz. Tarihe AKP müdahelerini davet
eden, kabul eden, normalleştiren ve harfiyen uygulayanlar olarak geçeceksiniz. Bir
toplumu da peşinizden ateşte bırakarak. Çok utanç verici, çok mide bulandırıcı” dedi.

K.K.T.C. SİGORTA ve REASÜRANS
ŞİRKETLER BİRLİĞİ

10 MAYIS PSİKOLOGLAR
GÜNÜNÜ

Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen, 10 Mayıs
Psikologlar gününü kutlayarak, mesleğin ve
meslek elemanlarının güvence altına alınması için
bir an önce psikologların meslek yasasının
çıkmasını istedi.
Berkmen, Kıbrıs Türk Psikologlar Deneği adına
yaptığı yazılı açıklamada, psikologların unvanını
korumak, meslek tanımlarına uygun koşullarda
çalışmalarını sağlamak, mesleki uygulamalarda
etik ilkelere dikkat edilmesini sağlamak,
psikologların alanda yasadıkları hak ihlalleri
karsısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin
varlığı için meslek yasasının önemine işaret etti.
Kıbrıs’ta çalışan psikologlar olarak psikolojinin
tüm alanlarını kapsayacak, tüm öğrenci ve
meslektaşlara eşit ve adil haklar tanıyan bir
meslek yasasının çıkarılmasını uzun zamandır
beklediklerine işaret eden Berkmen, yaklaşık 20
yıldır süren yasa çalışma mücadelesinde,
hükümetlerin hızlı değişimlerinin her yasa
çalışmasını başa döndürdüğünü söyledi.
Berkmen, “Meslek yasasının eksikliği,
psikologların çalışma koşullarının etik olarak
belirlenmemesine, lisans eğitimi ile denk
tutulmayacak sertifika programlarıyla insanların
‘yaşam koçu’ ya da ‘bilinçaltı temizleyicisi’ gibi
unvanları kullanarak, psikoloji biliminin ve
psikologluk mesleğinin değersizleştirilmesine
sebep olmaktadır” diyerek, meslek yasasının
önemine işaret etti.

Özdeyişler

OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI

K.K.T.C Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yasanının 11, Maddesi
uyarınca 31 Mayıs 2022 tarihinde Salı günü saat 14:00 ’da Limasol Türk
Kooperatif Bankası Ltd. (Lefkoşa Merkez Şubesinde Eski Yenişehir Polis
Karakolu Karşısı) bulunan Seminer Salonunda aşağıda belirtilen gündemle
Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış
2. Divan Başkanlığı ve Katiplerin seçilmesi.
3. Faaliyet Raporunun sunulması.
4. 2021 yılı Denetleme Kurulu Raporunun sunulması.
5. 2021 yılı Gelir-Gider hesaplarının onaya sunulması.
6. 2022 yılı Bütçesinin onaya sunulması.
7. Dilek ve Temenniler.

Saygılarımla,
İbrahim Kavçın
Genel Sekreter.

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210

14.89

15.04

EURO
Alış Satış

15.72

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.38

18.56

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Ülker Pozan Eczanesi
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
Tel:2235180
Sevcan Eczanesi
Atatürk Cad. Emek Apt. Yenişehir
Lefkoşa
Tel:2276071
Keziban Tilki Eczanesi
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
Tel.2231210
GİRNE
Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü
karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
Tel:8153620
Emin Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
Tel:8701946
Selin Eser Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman
Yolu High Life Tower No:23 B Girne
Tel:8150666
MAĞUSA
Emir Eczanesi
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama
No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
Tel:3655454

GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
Tel:7144790

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

DOLAR
Alış Satış

haberin olsun
mayısın başıma vurduğu
bir bahar akşamı
yörüngeden çıkıp
atmosferine gireceğim
M. Levent

Semahat Atayol Eczanesi
Üç Çakırlar Cad.Canbulat No:4 A
Gazimağusa
Tel:3669193

Satılık Arazi

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Tadımlık

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKE
Şifa Bıldır Eczanesi
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1
Lefke
Tel:05338419578
İSKELE
Sultan Topel Eczanesi
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
Tel:05338440752

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Kılıçdaroğlu: O fotoğrafın sorumlusu Erdoğan’dır

2026'YA KADAR HAVA
SICAKLIĞINDA YENİ
REKOR BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji
Örgütü, 2026 yılına kadar hava
sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı
tahmininde bulundu. Kayıtların
tutulmasından beri dünyada en sıcak yıl
2016 olmuştu.
Deutsche Welle'de yer alan habere göre,
Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanları 2026
yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir
rekor kırılacağı tahmininde bulundu.
Meteorologlar bunun gerçekleşme
ihtimalini yüzde 93 olarak
hesapladıklarını duyurdu. Ayrıca küresel
ısınmada 1,5 derecenin de gelecek beş yıl
içinde aşılmasının yüzde 50 oranında
mümkün olduğu belirtildi. Hava
sıcaklıklarının kaydedilmeye
başlamasından beri dünyada en sıcak yıl
2016 olmuştu. 2021 Yazı da kayıtlara en
sıcak mevsim olarak geçti.

ABD'NİN YENİ ATİNA
BÜYÜKELÇİSİ
YUNANİSTAN'DA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki
grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenen
Kılıçdaroğlu ” Akdeniz bir sığınmacı mezarlığına döndü. Bir çocuk bedeninin dalgalarla kıyıya vurduğu fotoğrafı hiçbirimiz
unutmadık. O fotoğrafın sorumlusu Erdoğan’dır.” dedi.
Sığınmacılar konusuna değinen CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Sığınmacılar konusunda hiçbir politika yok bu
ortaya çıktı. Sınırlardan isteyen elini kolunu
sallayarak çıkıyor. Emperyal güç talimat
veriyor bunlar da paşa paşa yapıyor. Sığınmacılar konusunda oluşan politikasızlık ve
ekonomide yaşanan buhran yan yana geldiğinde Türkiye derin bir krizin içine adım
adım gidiyor. Bir toplumsal tepki oluşmuşsa
bu çok tehlikelidir. “dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da
cevap veren CHP lideri “Sığınmacılar için
Türkiye artık Avrupa’nın hapishanesi olacak,
o hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün
açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen
deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın
beyefendi günaydın. Geri Kabul Anlaşması
başımıza bela oldu diye neden söyleyemiyorsun?” dedi.
İşte Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının satır
başları:
Her birimizin düşünceleri, endişeleri var.
Endişelerimizi yok etmek, düşüncelerimizi
iyiliğe yönlendirmek zorundayız. Ülkemize,
huzuru, barışı getirmek zorundayız. Birlikte,
beraberce, içinde bulunduğumuz karamsar
atmosferden Türkiye’yi çıkarmak zorundayız.
Devlet dediğiniz tüzel kişiliğin bir ülkenin
bekası için nasıl önemli olduğu herkes bilir.
Her birimize düşen sorumluluklar var.

“HER AÇIKLANAN PROGRAM
DAHA KÖTÜYE GİDİYOR”
Devlet yönetimi şahsileştirilemez. Devletin
yönetimini şahsileştirirseniz o ülke sorunlardan bir türlü kurtulamaz. İki alanın şahsileştirildiğini görüyoruz. Ekonomiyi, dış
politikayı şahsileştirdik. Ekonomide bir kişi
‘Ben ne dersem doğrudur’ dedi dolar aldı
başını gidiyor. Faizler aldı başını gidiyor.
Program üzerine program açıklıyorlar. Her
açıklanan program daha kötüye gidiyor.
Çünkü ‘Ben ekonomistim’ diyen kişinin
ekonomisinin e’sinden anlamadığını hepimiz
gördük. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle,
adaletle yönetilirdi. Gelişmenin 21. yüzyıldaki tanımı küçük ayrıntılarda iş bölümüne
giden ülke gelişmiş ülkedir. Her alanın uzmanı var ve her alan giderek kendi içinde
yeni alanlar oluşturuyor.
“BİZ HER ORTAMDA DİLE
GETİRDİK”
Dış politika şahsileştirildi. Bir tehlike
daha var. Dış politikayı egemen güçlerin
talebiyle yapmaya kalktığınızda çok daha
derin sorunlar yaratıyorsunuz. Suriye konusu
ve sığınmacılar. Bu konuda iddialıyım. Partimiz çok iddialı. En ciddi çalışan, en tutarlı
söylemde bulunan 2011 tarihinden bu yana
en tutarlı söylemleri dillendiren tek partinin
adı CHP’dir. Biz, komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını
her ortamda dile getirdik. Egemen güçlerin
talebi üzerine bizi suçladılar. Bugün tarih
‘CHP doğruları söylemiş’ diyor. Şimdi kısa
bir tarihsel süreç vereceğim.
Suriye yönetimi ile savaştan hemen sonra
Eylül 2011’de temasa geçtik. ‘Yanlış yapıyorsunuz. İç savaş tehlikeli’ dedik. Aralık

2011 ile muhalefet ile temasa geçtik ‘uzlaşın’
dedik. Bunları iktidar sahipleri yapmazken
biz düşündük. Oradaki çocukları, kadınları
düşündük. Savaşın acımasızlığını düşündük.
Nisan 2012’de TBMM’ye bir genel görüşme
önergesi verdik. Bunların tamamını reddettiler. 2011’den Mayıs 2022’ye kadar 91
Meclis araştırma önergesi verdi CHP. Beyler
parlamentoya gelip bilgi dahi vermiyorlardı.
Bu kadar kibirle devlet yönetilmez. 336
soru önergesi verildi. 432 soru önergesine
bugüne kadar hala cevap verilmedi. Ne diyorlardı? ‘Tek adam rejimi olursa her şey
çok hızlı olacak’ diyorlardı. 432 soru önergesine bugüne kadar cevap dahi verilmemiştir. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar.
Böyle bir devlet yönetimi hiç olmadı Türkiye’de.
Nisan 2012’de Arap Baharı Konferansı
düzenledik CHP olarak. Arap dünyasının
yaşadığı ciddi sorunlar vardı.
“EMEVİ CAMİSİ’NDE NAMAZ KILACAKTI 3 MİLYON 600 BİN SURİYELİ
TÜRKİYE’YE GELDİ”
24 Ağustos 2012’de Erdoğan’a bir mektup
yazdım. Mektupta, ‘Sayın başbakan, komşu
Suriye’deki gelişmeler ülkemizin başta güvenliği olmak üzere ekonomisi, sosyal huzuru,
turizm ve taşımacılık alanları dahil çok geniş
kapsamda artarak olumsuz etki yapmaya
devam etmektedir. Lütfen hükümet olarak
uluslararası bir Suriye Konferansı toplayın’
diyorum. Olmadı. Olmadı ama Erdoğan 5
Eylül 2012’de ‘Emevi Camisinde namazımızı
kılacağız’ dedi. Devlet yönetimindeki şahsileşmeyi görüyor musunuz? Bu anlayış
Türkiye’yi bugünkü hale getirdi. Beyefendi
Emevi Camisi’nde namaz kılacaktı 3 milyon
600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi.

Amaç, Cittaslow kentlerinde güvenli gıda üretiminin teşviki
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası ile Cittaslow KKTC Ağı
arasında Cittaslow kentlerinde güvenli
gıda üretiminin teşviki konusunda protokol
imzalandı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde yer
alan imza törenine, Cittaslow Ağ Başkanı
ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa
Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz
Kaya, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan
Öztaş ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri
Orçan da katıldı.
Cittaslow Ağ Başkanı Mustafa Zurnacılar
imza töreninde yaptığı konuşmada, Gıda
Mühendisleri Odası ile ülkede Cittaslow

ağına bağlı 5 belediye arasında gıda güvenliği konusunda üreticinin eğitilmesi,
bilinçlendirilmesi ve üretilen ürünlerin
denetiminin yapılması konusunda protokol
imzaladıklarını belirtti.
Bu çalışmanın sadece Cittaslow belediyeleri değil ülkenin tamamında yapılması

gerektiğini ifade eden Zurnacılar, diğer
paydaşlarla da ilerleyen zamanda çalışmalar yapmayı temenni etti.
Cittaslow belediyeleri olarak kendilerine
düşen sorumlulukları görev bildiklerini
dile getiren Mustafa Zurnacılar, yıllardır
ortak projelere imza attıklarını söyledi.

ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi George
James Tsunis, Yunanistan
Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'ya
güven mektubunu sundu.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın
haberine göre, Tsunis, güven mektubunu
sunmasının ardından Sakelaropulu ile
gerçekleştirdiği kısa görüşmede, "baba
memleketine" dönmüş olması nedeniyle
duygulandığını ifade etti.
Tsunis, Yunanistan'dan ABD'ye göçmüş
bir ailenin oğlu ve anadili Yunanca.
ABD'deki Yunan diasporası ile yakın
ilişkileri olan Tsunis, Hellenik-Amerikan
Liderlik Konseyinin kurucu üyesi ve
Helenik İnisiyatifinin yöneticisi.

NORVEÇ, İHTİYAÇ FAZLASI
KOVİD-19 AŞILARINI İMHA
EDİYOR

Norveç'in ihtiyaç fazlası 137 binden fazla
Kovid-19 aşısını imha ettiği bildirildi.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden
yapılan açıklamada, küresel talebin
değişmemesi durumunda daha fazla
aşının imha edileceği belirtildi.
Ülkede ihtiyaç fazlası 137 binden fazla
Kovid-19 aşısının imha edildiği aktarılan
açıklamada, salgın dönemi boyunca ilk
kez aşı tedarikinin talebi aştığı ve benzeri
durumun çoğu Avrupa ülkesinde de
yaşanabileceği kaydedildi.
Norveç'in BM destekli küresel aşı
programı COVAX dahil 25'ten fazla ülkeye
7,4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladığı
ifade ediliyor.
Danimarka'daki sağlık yetkilileri de bu ay
başında yaptıkları açıklamada, 1,1 milyon
fazla Kovid-19 aşısını gelişmekte olan
ülkelere bağışlama çabalarının başarısız
olduğu ve son kullanma tarihlerinin de
yakın olması nedeniyle atılacağı bilgisini
paylaşmıştı.
Norveç'te 18 yaşından büyüklerin yüzde
93,1'i ilk doz, yaklaşık 90,7'sinin ise ikinci
doz aşı olduğu belirtiliyor.

ÇALIŞMA DAİRESİ’NDEN İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EĞİTİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı Çalışma Dairesi Müdürlüğü
tarafından, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve
Güvenliği Haftası kapsamında, Kıbrıs
Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile Kıbrıs
Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyelerine
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği
Başkanı Güvenç Yüksel ve Çalışma
Dairesi yetkili eğitim kurumlarından
Denge Yetişkin Eğitim Merkezi yetkilisi, İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gülcan
Yalınca tarafından verilen eğitimlere;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy da katıldı.
Bakan Taçoy, yaptığı açılış
konuşmasında, yalnızca çalışanların değil
işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uyması gerektiğine işaret etti.
Bakan Taçoy, sadece inşaat sektöründe
değil, terzi atölyesinden berber salonuna,
bir fabrikadan bir makiniste kadar her
sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin
yerleşmesinin önemine vurgu yaptı.
‘‘Bana bir şey olmaz ’’ deyip , ben bu işi
yaparım demenin ve bir anlık ihmalin
büyük bir kazaya sebep olabileceğini
anımsatan Taçoy, iş sağlığı ve güvenliği
farkındalığını arttıracak etkinliklerin
arttırılmasının bu açıdan önemli
olduğunu kaydetti.
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Casuslukla suçlanan İsveçli
akademisyen idam edilecek!
İran yargı sözcüsü Zabihollah Khodaian,
akademisyen Celali'nin İsveç'te yargılanan
bir İran vatandaşıyla takas olasılığı olmadığını
belirterek, “Celali çeşitli suçlamalardan ölüm
cezasına çarptırıldı ve karar kesin. Ceza
infaz edilecek” dedi.
İran'ın yarı resmi ISNA haber ajansı,
2016'da tutuklanan ve 2020'de İsrail adına
casusluk suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan Celali'nin 21 Mayıs'a kadar idam edileceğini bildirdi.
Euronews Türkçe'deki habere göre İsveç,
eski İranlı yetkili Hamid Noury'yi 1980'lerde
bir İran hapishanesinde siyasi mahkumlara
toplu infaz ve işkence yaptığını iddia ederek
savaş suçları ithamıyla tutuklayıp yargıladı.
Tahran ve Stockholm arasındaki ilişkiler bu
olaydan sonra gerildi.
Geçtiğimiz hafta davası sona eren Noury'nin İsveç'te ömür boyu hapis cezasına
çarptırılabileceği belirtiliyor.Noury'nin davasının "siyasi güdümlü" olduğunu savunan
Khodaian, "Bu iki konu birbiriyle bağlantılı
değil. Noury masum ve Celali, Noury'nin
davasından iki yıl önce tutuklandı. Dolayısıyla

bu iki kişinin takası mümkün değil” diye
konuştu.
İki ülke arasında tansiyonun arttığı dönemde geçtiğimiz cuma günü İran'da İsveçli

bir kişi gözaltına alındı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta
İran'a 'gereksiz seyahatlerden' kaçınılması
tavsiyesinde bulunmuştu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI:

“LUHANSK ŞEHRİNİN İDARİ SINIRLARINA ULAŞTIK”
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor
Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki
Popasna yerleşim birimini kontrol altına alarak, Luhansk şehrinin idari sınırına ulaştığını
söyledi.
Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da
savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Rus hava muharebe taktik birliklerinin,
bir gecede Ukrayna askeri birliklerinin ve
teknik araçlarının toplandığı 16 alanı yok
ettiğini ifade eden Konaşenkov, füze ve
topçu birliklerinin Mıkolayiv bölgesinde 33
komuta merkezi, 407 askeri birlik ve teknik
araçların bulunduğu alan, 5 mühimmat ve
akaryakıt deposu ile 380'e yakın milliyetçi
silahlı gücün yok edildiğini aktardı.
Rus askeri birlikleri ve sözde Luhansk
Halk Cumhuriyeti güçlerinin Popasna yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini
belirten Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin
savunmasının derinlemesine kırıldığını ve
Luhansk idari sınırına ulaşıldığını söyledi.
Konaşenkov, saldırılar sonucunda 13 askeri
teknik araç, 12 farklı amaçlarla kullanılan
otomobil ve 120'ye yakın milliyetçi gücün
yok edildiğini dile getirdi.
9 Mayıs akşamı Harkiv bölgesinde Uk-

rayna'ya ait Su-25 uçağının havada vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk ve Odessa civarlarında 3 insansız hava aracını imha
ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne

kadar 163 uçak, 124 helikopter, 793 insansız
hava aracı, 300 hava savunma füze sistemi,
2 bin 979 tank ve zırhlı araç, 351 çok
namlulu roketatar, 1440 obüs ve havan topu,
2 bin 789 özel askeri araç yok edildi." diye
konuştu.

KTAMS: Asgari ücret açlık sınırının bin 849 TL altında
Kıbrıs Türk amme Memurları Sendikası
(KTAMS), 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının
7 bin 939 TL’ye çıktığını, bu rakamın asgari
ücretten bin 849 TL daha fazla olduğunu,
asgari ücretlinin sefalete doğru sürüklendiğini
belirtti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı
yazılı açıklamada, Yataklı Tedavi Kurumları
Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin
sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli
olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatların ortalamaları alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için
30 Nisan 2022 tarihi itibariyle açlık sınırının
7 bin 939 TL olarak hesaplandığını ifade
etti.
Bengihan, “Sendikamızın yapmış olduğu
çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin
bir kadının yapması gereken zorunlu gıda
harcama tutarı günlük 68,09 TL, aylık 2042,7,

yetişkin bir erkek için günlük 71,76 TL,
aylık 2152,8 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük
74,82 TL, aylık 2244,6 TL ve 4-6 yaş çocuk
için günlük 49,95 TL, aylık 1498,5 TL’dir.”
dedi.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve
yeterli beslenebilmesi için yapması gereken
aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı)
7 bin 939 TL olduğunu kaydeden Bengihan,
“Asgari ücrete 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla
yapılan artışa rağmen Türk lirasında meydana
gelen değer kaybı nedeniyle alım gücü
sürekli gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal
ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu
göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım
gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği
görülmektedir.” dedi.
İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına
göre ülkede 2022’nin Nisan ayında % 5.07,
son dört ayda %34.20 bir yılda, %88.81 enflasyon meydana geldiğini hatırlatan Bengihan,

şöyle devam etti:
“Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza,
ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek
oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.
Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta
düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler
dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü
koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla
verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan
bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir. İçinden geçtiğimiz bu süreçte yaşananlar ülkeyi yönetenlerin halkın sorunlarına
çare üretmek gibi bir gailesiolmadığını bizlere
bir kez daha göstermiştir. Demokrasi ile
uzaktan yakından ilgisi olmayan ,kendi parti
tabanının iradesine bile sahip çıkmayan buzihniyetten asgari ücretlilerin ve halkın alım
gücünüyükseltecek icraat beklemek ölü gözünden yaş beklemektir.”

12 MAYIS DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ…
K.T HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI
İLE K.T HEMŞİRELER VE EBELER BİRLİĞİ
GÜN DOLAYISIYLA ETKİNLİK
DÜZENLİYOR
12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeni
ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği
ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler
Sendikası iş birliğinde kutlama töreni ve
çeşitli eğitimler gerçekleştiriyor.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler
Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği
Başkanı Ali Özgöçmen’in yaptığı ortak
açıklamada, 12 Mayıs Perşembe ve 13
Mayıs Cuma günü etkinlikler
düzenleneceği belirtildi.
İlk etkinlik 12 Mayıs Perşembe günü saat
10.00’da Thalassaemia Konferans
salonunda başlayacak.
Aynı gün ve aynı yerde saat 12.00’de Prof.
Dr. Elif Gürsoy’un sunumuyla
“Hemşirelikte Liderlik” eğitimi verilecek.
Ayrıca meslekte 25. Yılını dolduran üyelere
saat 16.30-18.30 arasında Lefkoşa Eziç’te
plaket verilecek.
Etkinlik kapsamında 13 Mayıs Cuma günü
saat 10.30’da Prof. Dr. Gülşen Vural’ın
sunumuyla “Önyargısız Hemşirelik”
semineri de online olarak verilecek.

UBP PM, “HÜKÜMETİN
KURULMASI”
GÜNDEMİYLE 15.00’TE
TOPLANACAK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi,
bugün saat 15.00’te toplanacak.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün
hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili
Ünal Üstel’e vermesinin ardından
toplanacak Parti Meclisi’nin gündeminde
“hükümetin kurulması” var.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan
Hasipoğlu’ndan alınan bilgiye göre
toplantı, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük
Kütüphane Prof.Dr.Ümit Hassan
Cumhuriyet Salonu’nda yapılacak.
HÜKÜMETİN İSTİFASININ ARDINDAN
YAŞANANLAR…
Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu 21 Şubat 2022’de ise UBP-DPYDP hükümetini kurmuş, 59 dün süren
UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını 20
Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a
sunmuştu.
22 Nisan’da Cumhurbaşkanı’ndan
hükümeti kurma görevini yeniden alan
Sucuoğlu, yeni kabineyi 25 Nisan’da
Cumhurbaşkanı’na sunmuş, aynı gün
Meclis Genel Kurulu’nda Bakanlar Kurulu
listesi ve hükümet programı okunmuştu.
Meclis 28 Nisan’da ise hükümet
programını görüşmek üzere toplanmıştı.
Meclis’in 30 Nisan’da UBP-DP-YDP
koalisyon hükümetinin güven oylaması
için olağanüstü toplanması beklenirken,
29 Nisan’da hükümet ortakları DP ile YDP,
hazırladıkları “100 günlük eylem planına”
UBP’nin imza koymadığı gerekçesiyle
hükümete güvenoyu vermeyeceğini
açıklamış, ertesi gün ise Faiz Sucuoğlu,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümetin
istifasını sunmuştu.
5 ve 6 Mayıs tarihlerinde, yeni hükümetin
oluşumuyla ilgili Meclis’te temsil edilen
siyasi parti yetkilileriyle görüşen
Cumhurbaşkanı, dün UBP Girne
Milletvekili Ünal Üstel’e hükümeti kurma
görevini vermişti.

İZCAN: “YAŞANANLAR
TARİHİN SAYFALARINA
KARA BİR LEKE OLARAK
GEÇECEK”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel
Başkanı İzzet İzcan, Cumhuriyet
Meclisi’nin işlevini yitirdiğini savunarak,
“demokrasi ve barışa inananların böyle bir
Meclis’te bulunmasının zül olduğunu”
söyledi.
İzcan yazılı açıklamasında, yaşanan son
siyasi gelişmeleri “tiyatro” diye
nitelendirerek, demokrasi varmış gibi
yapıldığını ancak Türkiye’nin kararlarının
hayata geçirildiğini öne sürdü.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu, UBP, DP ve
YDP’yi şiddetle kınadıklarını belirten İzzet
İzcan “Yaşananlar tarihin sayfalarına kara
bir leke olarak geçecek” dedi.
Olayların basit bir hükümet kurma değil
Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok
sayma olduğunu savunan İzcan, Meclisin
işlevini yitirdiğini, mücadelenin sokakta ve
uluslararası alanda verilmesi gerektiğini,
tek çıkış yolunun da federalist güçlerin
birlikte mücadele etmesi olduğunu
söyledi.
Ülkede antidemokratik bir anayasa
geçirilerek, otoriter rejimi hayata
geçirilmek istendiğini de iddia eden İzcan,
“ Buna karşı direnmek yurtseverlerin
görevidir” dedi.
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İtAlYA’DA JuvENtuS-İNtEr fİNAlİ
Juventus ile Inter, roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya
Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Yarın saat
22.00'de başlayacak dev maç, trt SPOr'dan naklen
yayınlanacak. ligde ve Avrupa'da hedefine
ulaşamayan Juventus, kötü geçen sezonu kupa ile bir
nebze telafi etmek istiyor. Serie A'nın son şampiyonu
Inter ise daha önce 7 kez kazandığı bu kupayı, 11 yıl
aradan sonra yeniden kaldırmayı amaçlıyor.

Federasyonlar 5 aydır 2022 katkılarını almadı

Çekler geri dönmeye başladı

nHasan Sapsızoğlu, “2022
yılı bütçemiz henüz belli
değildir. Federasyonlara
devlet katkıları da bugün
oldu ödenmedi. Bu nedenle
federasyon çeklerimiz geri
dönüyor” açıklamasını yaptı

Federasyonların devlet katkılarının ödenmemesi sıkıntı yaratmaya devam ederken,
federasyonlara ait çekler geri dönmeye
başladı.
KKTC Cimnastik Federasyonunun çeki
de geri dönerken, federasyon başkanı Hasan
Sapsızoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı
yaptı:

“Sorarsanız, ülke sporunu yönetiyorlar
dersiniz. Federasyonlara yapılması gereken
devlet katkıları, bugün oldu ödenmedi.
Bırakınız ödenmemeyi, 2022 yılı bütçemiz
bile henüz belli değildir.
Bizler devlet katkılarımızın ödeneceği
planlaması ile 2 ay ileri tarihli çeklerle
ödeme yaptık. Ancak çeklerle yapmış ol-

duğumuz ödemeler hesapta para olmadığı
için geri döndü. Geri dönen çekleri ise her
zamanki gibi kendi cebimizden ödedik.
Yazıktır, ayıptır günahtır. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak su alacak paramız
dahi yoktur.
Sporumuzun başında olanlar bunun farkında mıdırlar?”

Atletizmde
ilkokul Mağusa
bölge elemeleri
tamamlandı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-22
öğretim yılı Atletizm Küçükler Mağusa (AB) Bölgesi eleme yarışları Atatürk Stadı’nda
tamamlandı. İki gün süren elemeler iki grup
halinde gerçekleştirilirken A bölgesi kızlar
birincisi Şehit İlker Karter İlkokulu, B
bölgesi kızlar birincisi Şehit Osman Ahmet
İlkokulu oldu. A bölgesi erkekler birincisinin
Mormenekşe İlkokulu olduğu elemelerde
B bölgesi erkekler birincisi olarak Şehit
Osman Ahmet İlkokulu elemeleri tamamladı.
Diğer bölgeler için yapılacak eleme
yarışlarının ardından ferdi kulvarlı yarışacak
sporcu olmaması halinde ilk sekiz içerisine
girecek okullar finallerde yer almaya hak
kazanacak. Olması halinde ise ilk yedi okul
finallerde yarışabilecek.
Eleme yarışları sonunda oluşan genel
puan sıralamaları şu şekilde:
Küçük Kız Gazimağusa A Bölgesi
1. Şht. İlker Karter İlkokulu
223
2. Mormenekşe İlkokulu
164
3. Yeniboğaziçi İlkokulu
134
4. Mehmetçik İlkokulu
88

Puan
Puan
Puan
Puan

Küçük Kız Gazimağusa B Bölgesi
1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
177 Puan
2. Neo Kids Mektebim İlkokulu
114 Puan
3. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 84 Puan
Küçük Erkek Gazimağusa A Bölgesi
1. Mormenekşe İlkokulu
217 Puan
2. Yeniboğaziçi İlkokulu
198 Puan
3. Şht. İlker Karter İlkokulu
197 Puan
Küçük Erkek Gazimağusa B Bölgesi
1. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
191 Puan
2. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu178 Puan
3. Neo Kids Mektebim İlkokulu
161 Puan

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

