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Tayyip Erdoğan Türkiye’de muhaliflerine adeta esiri gibi muamele yapıyor! Yargıçlar da bir Nazi
subayı gibi emirleri yerine getiriyorlar… Ne yazık ona bu fırsatı veren de CHP… Tıpkı bizdeki gibi!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 14 Mayıs 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 670 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SİNE-İ MİLLETE DÖNMEK
n

2. sayfada

KTÖS, toplumumuzun iradesini
gaspeden Ankara’daki zorba iktidarı
TC Büyükelçiliğinin kapısında
düzenlediği eylemle protesto etti…

TAYYİP
ERDOĞAN’IN İŞİ
Şener Elcil: Bu yaşananların sorumlusu AKP hükümeti ve onlara davetiye çıkaran
adamızın kuzeyindeki yerli işbirlikçilerdir. Oluşturulan bu hükümet AKP’nin memuru
olmaya mahkumdur ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmamaktadır…
n“Türkiye izlediği kolonileştirme siyaseti ile Kıbrıs’ın kuzeyinde
Kıbrıslı Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen, siyasi iradesini
ortadan kaldıran ve kendine bağlı bir rejim kurdu”…

SOL KÖŞE

FAİZİ DÜŞÜRÜN

“Faiz Beyin suçu ne?” diye sorup
duruyor hala herkes… Hiçbir suçu
yokmuş aslında… Bir yanlış anlaşılma varmış ortada sadece…
Tayyip Erdoğan adamlarına “Faizi
ne pahasına olursa olsun düşürün”
demiş… Emir yüksek yerden gelince ne yapsın adamlar… Çaresiz
yerine getirmişler emri… Faizi
düşürmüşler! Mesele sonradan anlaşılmış, ama iş işten geçmiş…
Hata en kısa zamanda düzeltilecekmiş!
Köşeci

n“Size para veriyoruz yalanı ile toplumu kandırıyorlar. Gerçekte ise,
maaşların yanında, TC’nin ödemesi gereken askeri harcamalar ve
savunma bütçesi de yerel gelirlerden karşılanmaktadır”… 6. sayfada
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Şener Levent

Açı
Onurlu insanlara susamış toplumumuz…
O kadar susamış ki, hafif bir onur
esintisiyle bile kendinden geçiyor…
Seviniyor…
Olgun Amcaoğlu’nun istifa söylentileri bile su serpti herkesin gönlüne…
Haber henüz netleşmeden, yani Amcaoğlu’ndan henüz resmi bir açıklama
gelmeden dualar başladı:
-İnşallah kararından dönmez…
Kudret Özersay’ın sine-i millet açıklaması da öyle oldu…
-Meclisten çekiliriz, dedi…
Bu da bir heyecan yarattı toplumda…
Çok olumlu karşıladı herkes…
Onurlu davranışa susadı çünkü millet…
Bekledik…
Sine-i millete dönsünler diye…
Ne yazık dönemediler…
Neden?
Bölünme oldu çünkü partide…
Üç milletvekilinden ikisi karşı çıktı
sine-i millete dönmeye…
Ayşegül Baybars…
Ve Jale Refik Rogers…
Parti Başkanı Kudret Özersay’ı bu
yolda yalnız bıraktılar…
Daha da kötüsü şu:
Parti Meclisinin bu yönde alacağı
karara uymayacaklarını açıkladılar…
Yani ne demek bu?
Partiden ayrılacaklar mı?…
Ya bağımsız olacaklar, ya da başka
bir partiye mi katılacaklar?…
Halkın Partisi bu sıkıntı içinde işte
şimdi…
En sıkıntılı olan da Kudret Özersay…
Topluma verdiği sine-i millet sözünü
tutamamış olacak…

SİNE-İ MİLLETE DÖNMEK

Ayrıca bu durumu herkese nasıl izah
edeceğini bilemiyor…
***
Yapılan bunca rezillikten sonra hala
o mecliste oturmak onursuzluktan başka
bir şey değil…
Kendi kendilerini itibarsızlaştırıyorlar…
Sıfırla çarpıyorlar…
Bundan dolayı bir daha seçilemeyecekleri gibi bir gayleleri yok ancak…
Nasılsa koca bir beş yıl var önlerinde…
Beş yılı meclis rahatlığı içinde geçirmek meclis dışında halkla bütünleşerek geçirmekten daha tatlı anlaşılan…
Beş yıl sonra allahkerim!
***
CTP’ye gelince…
Onun zaten sine-i millet gibi bir
derdi olmadı hiç…
Hem sokakta, hem mecliste mücadele

Korkusuz

vereceklermiş!
Meydanı mecliste boş bırakamazlarmış!
CTP hangi mücadeleden söz ediyor?
Kime ve neye karşı mücadele ediyor?
Bütün ağırlığıyla üstümüze çöken
Ankara’daki zorba iktidara tek bir laf
ettiğini duydunuz mu bugüne kadar?
Duyan varsa söylesin…
CTP UBP ile birlikte buradaki işgal
rejiminin en büyük örtüsüdür…
“Müdahale tescillendi” diyen Tufan
Erhürman hiç sıkılmıyor…
Ne demek tescillendi?
Sen şimdi mi anladın bunu?
Mustafa Akıncı ekrandaki canlı yayında gözünün içine baka baka söyledi…
Ve sen adeta onu yalanlarcasına “süs
bitkisi” dedin ona…
Meclisin damına fetih bayrağı dik-

tikleri zaman müdahale tescillenmedi
miydi?
Senin partin ÖRP ile ortaklık yapınca,
müdahale değil miydi bu?
Arkasında 42 MİT ajanı dolaşan
Derviş Eroğlu müdahale ile çekilmedi
mi adaylıktan?
Daha gerilerdekini saymayacağım…
Yurdun 48 yıldır işgal altında ve sen
ancak 48. yılda müdahale tescillendi
mi diyorsun?
Tatar gibi sen de mi alay ediyorsun
aklımızla?
***
Meclisten çekilmek işe yaramazmış…
Geçmişte de böyle bir şey yapılmış
ve fayda etmemiş…
E tabii sen meclisten çekilir de gereğini yapmazsan işe yaramaz…
Çekileceksin meclisten…
Ve dışarıdaki muhalif partilerle ortak
bir deklarasyon hazırlayacaksın…
Türkiye içişlerimize müdahale ediyor
demeyeceksin…
Türkiye 48 yıldır yurdumuzu işgal
ve istila altında tutuyor diyeceksin…
Garantör olarak geldi, işgalci ve istilacı oldu…
İşgalini örtbas etmek için de bize
bir devlet kurdurdu…
Bir meclis, bir hükümet, bir cumhurbaşkanı…
Sonra da nüfus taşıyarak bizi tüketti…
Böyle bir deklarasyona imza atmadıktan sonra sine-i millet tabii ki işe
yaramaz…
Ama o imzayı atmasanız da bir faydası olur yine de sizin için…
En azından bu rezaletin bir parçası
olmaktan kurtulursunuz…
Bu onur size yetmez mi?

Elinizi tutan mı var

Hüsnü Mahalli
İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye çok enteresan bir ülke. Halk deyimiyle “ağzı olan konuşuyor”.
Konumuz herkesin
konuştuğu mülteciler.
Çok kez anlattım ve
yazdım ama bir kez daha kısa notlarla
özetleyeyim.
1- Yalnızca Suriyeli değil tüm mültecilerin sorunundan AKP iktidarı sorumludur. Nedeni görüp kavramadan
sonucu konuşmanın hiçbir anlamı yok
ve olamaz.
Halk diliyle “abesle iştigal olur”.
2- Yalnızca mülteciler değil Suriye’nin
geldiği durumdan AKP iktidarı sorumludur. AKP iktidarının politikaları olmasaydı bugün Suriye bu halde olmazdı
ve IŞİD, Nusra, PYD/YPG ve benzeri
örgütler olmayacaktı.
Onlar olmasaydı mülteciler de olmayacaktı.
Bu gerçeği önceleyerek mülteciler
konusunda yazan, çizen, konuşan ama
gereğini yapmayan herkes samimi değil
ve olamaz.
3- Örneğin bu konuda konuşan mu-

halefet partileri hatta muhalif gazeteciler
Türkiye’nin yaptırdığı ve yaptırmayı
sürdüreceğini söylediği evlerin olduğu
İdlib’e gidip incelemelerde bulunabilir
(mi). Gitmişken İdlib ve çevresini
kontrol altında tutan Nusra lideri Colani’nin çayını içebilir İdlib’in meşhur
peynir tatlısını afiyetle yiyebilir(mi).
4- AKP iktidarı kendisinin neden olduğu mülteciler sorununun çözümü için
hiçbir adım atmaz ve atmayacaktır.
Çünkü atması için Esad ile görüşmesi
gerekir onu da yapmayacaktır.
5- Afganistan’dan gelenlerle ilgili onlarca soru işareti var.
Örneğin yaşları 20-30 arasında, tümü
erkek ve sayıları 300-500 bin (Türk
ordusu kadar) olduğu söylenen bu insanlar iki bin kilometrelik yolu geçerek
Türkiye’ye nasıl girdi? Bu insanlar
şimdi nerede, ne yapıyor, nasıl geçiniyor?
Bunlar arasında Taliban ve Kaide militanı ya da başka ülkelerin istihbarat
elemanları olabilir mi?
Yabancı ülke, yabancı istihbarat örgütleri ya da karanlık güçler zamanı
gelince bu Afganlıları uyuşturucu, terör
ve benzeri alanlarda kullanabilir mi?
6- Suriye ve Afganistan dışında başka

bir çok ülkeden de insanlar Türkiye’ye
geliyor. Bazıları yerleşiyor bazıları da
buradan Avrupa’ya kaçmaya çalışıyor.
7- Ümmetin lideri olarak Erdoğan’ın
“ideolojik söylemleri” Müslüman ülke
İslamcılarının Türkiye ilgisini artırıyor.
Parayla vatandaşlık alamayanlar parasız gelip burada para sahibi olmaya o
da olmazsa bir yolunu bulup Avrupa
ülkelerine gitmeye çalışıyor. Nasıl olsa
Türkiye’de devletin hiçbir organı onları
rahatsız etmiyor, girişlerini engellemiyor
ve her alanda ve konuda kolaylıklar
sağlıyor.
Böylesi rahat bir ortamda kendini
bulan her yabancı; vatandaş, mülteci
ya da “turist” olsun başkalarına da “gelin” diyor. Gelin “davetini” duyan herkes
“Allah Allah” deyip akın akın geliyor
ve böyle giderse yani AKP iktidarda
kaldığı sürece gelmeye de devam edecek.
Yalnız Türkiye’ye değil KKTC’ne
de.
350 bin nüfusu olan adanın kuzeyinde
40-50 bin Afrikalı olduğu söyleniyor.
Bazıları öğrenci ama çoğunluğu belirsiz.
Bazıları da hiçbir yerde görmediğim
lüks arabalara biniyor. Bu da normal

çünkü orası kumar, uyuşturucu, bahis,
kara para aklama ve bilumum ilginç
etkinliklerin rahatlıkla yaşandığı bir
yer.
Bir bölümünü Sedat Peker anlatmıştı
ama sokaktaki vatandaşlar çok daha
fazlasını biliyor.
Hepsi de “Ankara istemezse burada
kuş bile uçmaz” der.
Tercümesi:
AKP ne isterse o olur.
Mülteciler konusunda olduğu gibi.
Geriye bir kaç soru kalıyor:
Diyelim ki Suriyeli mültecilerin tümünü geri gönderdik bu durumda maaşları bile Ankara tarafından ödenen
on binlerce silahlı militan ne olacak?
Diyelim ki Suriyeli olan bu tiplere
bir çare bulundu peki yine sayıları on
binlerce olduğu söylenen ve çoğunluğu
yabancı (Çeçen, Uygur Türkü, Tunuslu,
Suudi, Arnavut..) olan militanlar ne
olacak?
Kimse almayacağına göre adamlar
Türk vatandaşı olup sahillerde güneşlenip denize mi girecekler?
İnsanların sağını solunu çekip sosyal
medya hesaplarında paylaşırlarsa kim
ne yapacak?
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

MUHALEFETSİZLİK

Madem eleştirilerine Türkiye’yi dahil
etmemeye yemin ettiler, madem bir yemin
ettiler de bir daha geri dönemediler, madem “UBP, Hükümet, Tatar” üçgenine
hapsoldular, öyleyse biz de inadına, bu
üçgeni dörtgen yapalım, muhalefeti de
dahil edelim Kıbrıslıtürkleri öğüte öğüte
dönen çarka…
Çünkü burada muhalefetin iddia ettiği
gibi bir hükümet sorunu yoktur, tam tersine asıl sorun işgalin bas
bas bağırdığı bu koşullarda
bile abesle iştigal eden muhalefettir, burada hükümet
sorunu yoktur, sorun muhalefet sorunudur…
Ortada sanıldığı gibi bir
hükümet boşluğu da yoktur,
şu anda içinde debelendiğimiz bu büyük
boşluk hükümetsizlikten kaynaklanmıyor,
muhalefetsizlikten kaynaklanıyor…
Tökezleyen, şaşkına dönen, sadece
UBP değil, hükümet değil, Tatar değil,
muhalefettir de aynı zamanda.
Bir kısım muhalefetin Türkiye’ye işgalci
diyenlere muhalefet ederek, Türkiye’yi
işgalci değil emperyalist işgalin taşeronu
olduğunu söyleyerek, bunlara biraz da
emek hamaseti katarak kendini emniyete
alma yolunu seçtiğini biliyoruz…
Meclisteki ana muhalefet ise, Türkiye’nin KKTC siyasetine müdahale etmediğini, hükümet kuran veya kuracak
olanların bu müdahaleyi bizzat kendilerinin çağırdığını iddia ediyor…
Erdoğan diktatörlüğünün şerrinden korunmanın bir yolu da, Kıbrıs’ın kuzeyinde
Türkiye’nin alt yönetimi olarak yaşayıp,
Kıbrıslıtürklerin mahkûm edildikleri bu
sefil mandra rejiminden Türkiye’yi sorumlu tutmamaktır…
Hükümete bakarken böyle hükümet
olmaz diyoruz, Tatar’a bakarken böyle
cumhurbaşkanı olmaz diyoruz, öyleyse
muhalefete bakarken de söyleyelim…
Ortada muhalefet adı altında lafazanlık
yapanlara baktıkça neyi anlıyoruz?
Nasıl muhalefet edilemeyeceğini anlıyoruz, bu kadar net!
Türkiye’deki iktidarın zorbalıklarıyla
hiç alakadar olmayan bir hükümet olabilir
burada, bu kimseyi şaşırtmaz!
UBP’den veya UBP’nin YDP ve DP
ile kuracağı bir hükümetten, örneğin Erdoğan’ın mahkemelerinin insan hakları
savunucusu Osman Kavala’ya verdiği
ağırlaştırılmış müebbet, o mahkemelerden
çıkan skandal Gezi kararı veya CHP’li
Canan Kaftancıoğlu’na verdikleri 4 buçuk
yıl hapislik ve siyaset yasağıyla ilgili
fikir beyan etmesini beklemiyor kimse…
Ama muhalifim, solcuyum, federal
çözümcüyüm, Kıbrıs’ta barış isteyen
partiyim diye geçinenler, Türkiye’de
diktatörün haksız yere hapishanelerde
rehine olarak tuttuğu insanları yok sayıyorsa, diktatörlüğün kollarının her gün
biraz daha ülkemizi kavradığını görmüyorsa, Ankara’da dava açarak Şener Levent’i gıyabında yargılayıp mahkûm ettiklerinde bile söyleyecek sözü yoksa,
bu suskunluk 22 Ocak dilsizliğinden beterdir…
Tufan Erhürman, “UBP zihniyetinin
demokrasiyle, varoluş mücadelesiyle
ilgili vizyonu buraya kadar. Her şey
aşikar yaşandı. Bugüne kadar müdahale
var mı yok mu hep tartışıldı. Tahsin
Bey bu tartışmaları bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor
dedi. Yalanlanmadı ve bitti. Müdahale
vardır” diyor…
CTP’liler, Türkiye’nin buradaki hükümetlere müdahale ettiğini, başkanları
gibi, Tahsin beyden mi öğrendiler?
Eğer öyleyse, bu muhalefetsizlikten
de beter bir faciadır…

BİLMEK ZOR HANGİ
FİLMİN NERESİNDEYİM

Amcaoğlu geri adım attı
nEkonomi ve Enerji Bakanı
olarak atanan Olgun
Amcaoğlu önce istifa etti,
sonra kararını geri aldı...

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı görevine devam edeceğini açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaşanan sıkıntının
çözüldüğüne dikkat çeken Amcaoğlu
“Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım” dedi.
Olgun Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:
Kamuoyuna yansıyan, yaşadığımız

parti içi bir sıkıntı sonrasında Sayın Başbakanımla bir araya geldik. Birlikte başarmak, birlikte ülkemizi içinde olduğu
sıkıntıdan en erken bir zamanda kurtarmak için çalışmamızın doğru olacağına;
zaten yeterince sorunla boğuştuğumuza
ve daha fazla sorun yaşamamamız gerektiğine yine birlikte karar verdik.
Sayın başbakanın da arzusu doğrultusunda görevimin başındayım.
Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten
geçtiğimizi herkes gibi bizler de elbette
görüyoruz.
Bu güzel ülkenin insanlarının daha
fazla acı çekmesine gerek olmadığı ve
bunun için bir şeyler yapılması gerektiği
yönündeki inancımız her zamankinden
daha yüksektir.

Güner Göktuğ UBP’den istifa etti
UBP Parti Meclisi üyesi, Hukukçu
Güner Göktuğ, “demokratik ilkeler
ve parti üyelerinin iradesini hiçe sayıldığı” gerekçesiyle görevinden istifa
etti.
Avukat Göktuğ, Anayasayı hazırlayan komisyon üyelerinden biri olduğunu da hatırlatarak, “Anayasa
koyucunun amacı bir parti başkanı
dururken görevi o parti içindeki bir
milletvekiline verip parti içinde yetkisi
olmayan bir başbakan yaratmak yani
partide iki başlı düzen yaratma değildi” değerlendirmesinde bulundu.

Ünal Üstel:

TC’den 560 milyon geliyor
Başbakan Ünal Üstel, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan
“2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” uyarınca ilk nakit akışının
bugün itibariyle başlayacağını açıkladı.
Üstel, 560 milyon TL’lik mali kaynağın, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi
amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan
Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve
84 sayılı Yasa Gücünde Kararname”
uyarınca kullanılacağını kaydetti.
Başbakan Üstel, 2022 Yılı İktisadi ve
Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca Türkiye’den sağlanan ilk nakit akışıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Üstel, bu kapsamda, 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağının KKTC Maliyesine
aktarılacağını belirtti.
Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları aracılığıyla
ülkeye her yıl düzenli olarak kaynak
aktarıldığına işaret ederek, “İki ülke arasında 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanan
‘2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ilk nakit akışı bugün
itibari ile başlayacaktır” dedi.
Bu kapsamda 560 milyon TL’lik Türkiye Cumhuriyeti kaynağının KKTC
Maliyesine aktarılacağını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:
“Söz konusu mali kaynak, enerji arz
güvenliğinin temin edilmesi amacıyla

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan
‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa
Enerji Üretim A.Ş.’ye Olan Borçlarının
Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa
Gücünde Kararname’ uyarınca kullanılacaktır.
Anavatan Türkiye’nin her alanda olduğu gibi, bu zor zamanlarda da bizlere
vermiş olduğu destek mutluluk vericidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımları ile
bir süredir gündemimizde olan elektrik
temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesi
ve enerji arz güvenliğinin artırılması
adına ilk adımı atmış oluyoruz.
Bu kapsamda bizlere her alanda yaptığı
desteklerinden dolayı ülkem ve halkım
adına başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Sayın Fuat Oktay ve onların nezdinde
tüm Türk milletine şükranlarım sunarım.

Dijital çağın çocukları sabah akşam
ekrancıklarında parmakları ile geziniyorlar…
Sokakta lingiri, pirili, saklambaç oynamıyorlar…
Uçurtma uçurmuyorlar…
Güzelim bir markuddimiz vardı bizim…
Nasıl da yükseklere uçardı…
Lefkoşa hisarları şahittir hepsine...
Girne Kapısı'ndan geçerken o iki efkaliptüse takılır hep gözüm…
Bir ömür böyle geçti derler gibi bakarlar bana...
İstesen de çocukluğunu geri veremeyiz sana…
Bir yürüyüş Sarayönü'ne...
Yok mudur bir selam verecek olan?
Bir kentin ana caddesi bu kadar yabancı olur mu?
Bilirim siz de hissettiniz çok bu duyguyu…
Kapısının önündeki sandalyeye kurulup kaç Kıbrıslı geçti diye sayan bir
Arasta esnafı gibi siz de yürürken saydınız… Uçurtması tellere takılmış bir
çocuk gibisiniz…
Ağlamak geçiyor içinizden…
Bu mahallede oturanların hepsi de
mi göçüp gitti aramızdan?
Hayır, nostaljiye kapılıp gitmek istemiyorum bu kavga zamanı…
İçimde en çok bağıran söz "yeteeeer!"...
Çok kırıldık, çok ezildik…
Ezilecek başka yanımız kalmadı…
Şimdi, hemen şimdi kavga zamanı…
Resmi söylemleriniz hiçbir işe yaramıyor…
Elini yumruk yapıp orta parmağını
ileriye uzatan o tatlı kadıncık kadar
olamadınız...
***
Denizler dalgalandı da duruldu ama
durulmadı yüreğin fırtınası...
Katlanılamayacak şeylere katlanan
insanlar hep beraber ve solo şarkılar
söylüyorlar handa…
Ortalık günlük güneşlik…
Sandüviç yiyerek tavla oynuyorlar...
Bir harabenin ortasında eski sararmış
gazete parçaları…
Dijital çağın çocukları bir gün babalarının mezarlarına huzurlu bir gül bırakırlar mı?
Hep birlikte yaşıyoruz öldürenlerle...
Aynı sokaklarda, aynı caddelerde,
aynı mahallelerde…
Caniler ölünce mezarlıkta buluşuyorlaröldürdükleriyle…
***
İsyan tüten bir bahar işte...
İsyan kokusu yasemin kokusunu bile
bastırıyor…
Elçiliğin kapısında işte üç-beş yürekli
adam…
Nerde gerisi nerde...
Başımıza bu papağanlar oturacağına
saksı düşseydi keşke...
***
İçimde sıcacık hatıralarla ne zaman
o sokaktan geçsem…
Belki de onu son görüşümdür diye o
metruk cumbalı evle vedalaşırım…
Dokunsam yıkılacak gibidir…
Yalnız bırakılan hasta, yaşlı bir kadın
gibi…
-Ölsem de kurtulsam, der…
Eski yaz gecelerinin hayallerine dalarım…
“Ne yapsam içimde o eski sinemalar… Bilmek zor hangi filmin neresindeyim…”
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Kılıfına uyduran bu milleti soyuyor
Becer de bal ye gibi öyle bir düzen işte
Yetiştiren kodu mu güm diye oturtuyor
Su veren yok yandı ciğer kebap oldu şişte
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

KÖTÜ OLAN O...

Kıbrıs’ın kuzeyinde siyasette andrez oynayanlar aslında kendi içlerindeki çıkmazlarla
da boğuşuyorlar...
Bir söz vardır...
Batacak gemiyi önce fareler terkeder diye...
Farkındaysanız AKP içinde herşey darmaduman...
Geçen gün Tayyip’in en yakınlarından ve
AKP kurucularından olan birisi “AKP’nin
bir Amerikan projesi olduğunu” açıkladı...
Tayyip hemen mikrofonun karşısına geçti
ve AKP’nin Türk milletinden ilham aldığını
ve onun sayesinde kurulup ayakta durduğunu
söyledi...
Zafer Partisi Başkanı Özdağ ile Soylu arasında tartışmalar yaşandı...
Birbirlerine hakaretler ve tehditler yağdırdılar...
Bahçeli düzensiz göçe karşı bir açıklama
yaptı ve düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi gerektiğini söyledi...
Süleyman Soylu, ki devamlı Bahçeli tarafından savunulmakta ve desteklenmektedir,
Bahçeli’ye yanıt verdi ve bu sözlerine karşı
çıktı...
Seçim yaklaştıkça anketler de ardı ardına
sıralanıyor...
Her yapılan ankette, dahası AKP yandaşı
anket şirketlerinin anketlerinde de cumhur
ittifakı için iyi şeyler çıkmıyor...
Tek sorun muhalefetin ne yağpacağı üzerinde düğümleniyuor...
Muhalefet ne yapacak?
Üçüncü bir ittifakın daha ortaya çıkması
muhtemel diyor uzmanlar...
Tabii bu arada AKP’den ayrılanlar, küsenler
de gittikçe artıyor...
Türkiye’yi ele geçirdikten sonra kendisini
padişah gücüyle donatan Erdoğan, etrafındakilerin gittikçe azalması karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor...
Bence Erdoğan teslim olmayacak...
Seçime giderse seçimi kaybedeceğini tam
olarak anladığı anda ya bir içsavaş, ya başka
bir karışıklık yaratarak bir müddet daha saltanatını sürdürecek...
O süre içerisinde rakip gördüğü herkesi
de yazarlara, akademisyenlere, eski generallere
yaptığı gibi yapacak ve elindeki savcılar ve
hakimleri de kullanarak onları hapisanelere
dolduracak...
Bir de Tayyip Erdoğan’ın bilhassa 15 Temmuz kalkışması dediği olaylarla alakalı olan
generaller ve tanıklar da konuşmaya başladılar...
Tayyip’in belli bir tarihten sonra Amerikan
projesine karşı çıkışını Amerikalılar hazmedemedi...
Şimdi onu nasıl getirdilerse o şekilde götürme niyetindeler...
Bu arada TUSİAD da devreye girdi...
Kısacası düğmeye basıldı...
Tayyip saltanatının sonuna geldi...
İnsanlar evlerine ekmek götürüp götüremediklerine bakıyorlar artık...
“Yetmez ama evet” desteğinden sonra
"sol"da da umudu kestiler...
Amerika, Avrupa ellerini kavuşturmuş bekliyorlar...
Olası bir dış müdahalede Türkiye’de yaşayanların Tayyip’in etrafında birleşmelerinden korkuyorlar...
O nedenle işi 2013 yılına bıraktılar...
Seçim olursa Tayyip gidici...
Olmazsa mı? İşte kötü olan o...

KALAY-KALAYCI

“ANA”LARINDAN DEVLET
TABUSUYLA DOĞANLAR

Gazeteciler kaça ayrılır bu ülkede? İkiye mi, üçe mi, beşe mi, ona mı? Kaça?
Belki de esas olarak ikiye ayrılır. Birinci gruptakiler ifade özgürlüğünün ne
olduğundan haberdardırlar, Avrupa’da ve dünyada neler olduğunu bilirler.
İkinci gruptakiler ise haberdar değildirler. Bunlar tartışmasız devlete ve devlet
makamlarında oturanlara bağlı olduklarından, devlete ve devlet makamlarında
oturanlara toz kondurmazlar. İfade özgürlüğünün mesela bir
cumhurbaşkanına “eşek” demeyi de kapsayabileceğine akılları ermez. Bunlar
“ana”larından devlet tabusuyla doğdular…

Rogers: Sine-i millete dönem zamanı değil
Halkın Partisi Milletvekili Jale
Refik Rogers, “Sine-i millete dönem
zamanı değil” dedi. Rogers yaptığı
açıklamada şunları söyledi:
“Halkın Partisi’nin yapılanları görmezden gelmesinin mümkün olmadığını, bunun için de farklı seçeneklerin masada olduğunu anlatan Rogers,
“Halkın Partisi demokratik bir partidir.
Her seçeneği değerlendirip bir sonuca
ulaşacaktır” dedi.
Rogers, “Muhalefet partileri olarak
farklı eylemler ortaya koyuyoruz.
Yaptığımız tüm uyarılara rağmen karşımızda üç maymunu oynayan bir
anlayış var. Kişisel çıkarlarını, toplumun çıkarlarının önünde tutan bir
hükümet fotoğrafıyla karşı karşıyayız.
Bu durumda muhalefet yapmak da
giderek zorlaşıyor. Meclis yine de
mücadele etmek için elimizdeki en
güçlü araç. Dolayısıyla farklı eylem
planları, boykot yöntemleri düşünülebilir, sine-i millet de bunlardan bi-

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

DOĞRU ADRES
ELÇİLİKTİR

ridir. Bana göre son aşamada sine-i
millet düşünülmelidir. Halkın Partisi
olarak farklı yöntemler üzerinde kafa
yoruyoruz. Bu düşünce tam olarak
olgunlaşmadan basına yansımıştır.
Halkın Partisi demokratik bir partidir.
Her metot tartışılıp bir sonuca varılır”
ifadelerini kullandı.

Polis aracına ateş açtılar…

Mahkeme 3’er gün tutukluluk verdi
(Kamalı haber)Boğaz bölgesinde meydana gelen
‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz ateşli
silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine
uymama’ suçlarından tutuklanan
Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz dün Girne Kaza Mahkemesine
çıkarıldı.
Boğaz Polis Karakolunda görevli
polis memuru Enver Kasap
mahkemede olayla ilgili konuştu.
Kasap, olayın dün akşam saat 22.30
raddelerinde rutin kontroller sırasında
meydana geldiğini söyledi. FM 849
plakalı Van aracın durmayarak Dikmen Taşkent istikametine kaçtığını
ifade eden Polis Enver Kasap, araçtakilerin arka camı kırarak polis
aracına kriko, cam şişe, testere ve
makine parçalarını attığını, takibe
devam eden polis aracına 3 el ateş

açıldığını kaydetti. Polis, zanlıların
daha sonra ormanlık alana kaçtığını,
Taşkent-Haspolat tarafına doğru gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların
aracı toprak alanına park edip yaya
kaçmaya başladıklarını açıkladı. Polis, koşarak kaçmaya çalışan
zanlılardan Fırat Tuğalp’ın makul
kuvvet kullanılarak yakalandığını
açıkladı. Polis, Mavideniz’in ise
Haspolat bölgesinde yakalandığını
ifade etti.
Kaçan 2 kişinin arandığını ifade
eden Kasap, olayda kullanılan
silahın hala bulunmadığını ifade
etti. Kasap, olay yerinde geniş çaplı
soruşturma yapılacağını kaydederek
3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme,
soruşturmanın ciddiyetine dikkati
çekerek zanlıların 3’er gün tutuklu
kalmasına karar verdi.

Tayyıp Erdoğan bir darbe ile Mustafa
Akıncı'yı cumhurbaşkanlığı makamından
boşuna mı indirdi sanıyorsunuz?
Onun yerine hiç kimsenin beklemediği
kadar açık bir müdahale ile Ersin Tatar'ı
Silihtar sarayına boşuna mı kayyum atadı?!
Hiç de değil!
Bin türlü yalan dolan, entrika ve dayatmalarına Kuzey Kıbrıs'tan yükselecek tepkilere karşı Tatar'ı bir siper olarak kullanmaktır amacı.
Böylelikle Kıbrıslıtürklerin canına okuyan
her türlü olumsuzluktan Tatar sorumlu tutulacak, herkes ona yüklenip kendi başını
ağrıtmayacaktı!
***
Hayvan Üretici ve Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın açıklaması, Tayyıp'ın bu plânının büyük ölçüde
başarıya ulaştığını gösteriyor!
Ne diyor Naimoğulları?
"Bu ülkenin bu duruma gelmesinin en
büyük sorumlusu Tatar'dır"(!)
Bu nedenle hayvancıların mali sorunlarına
bir çözüm bulunmaması halinde eylem
başlatacaklarını ve ilk eylem olarak da sarayın kapısına hayvan gübresi dökeceklerini
açıklamıştı Naimoğulları.
KKTC'de yıllardır yaşanmakta olan tüm
olumsuzlukların ve sorunların kaynağının
KKTC'yi bu duruma getiren Tayyıp-AKP
iktidarı olduğunu bile bile, olup biten her
şeyin en büyük sorumlusu olarak Tatar'ı
görüyorlar!
Bunun için de hayvancılar gübreyi Tatar'ın
kapısına döktüler şok bir eylemle.
Birçok sendika ve örgütün yaptığı gibi
yanlış adreste ısrarın bir örneğidir bu da.
Bu konuda ve eylemde de doğru adres
TC Elçiliği olmalıydı.
Çünkü mali sorunlarınızı çözmek için
Tatar'ın elinde hiçbir şey yok!
Sizin çöz demenizle olmuyor bu işler.
Ancak Tayyıp Erdoğan "çöz" derse el
atabilirler!
İradeyi sorarsanız...
Boşuna çenenizi yormayın!
Zavallı iradecik 48 yıldır işgalci Türkiye'nin iki dudağı arasında!
Ama ne acıdır ki en "sol"dakinden en
faşistine kadar bütün siyasilerimiz, iradenin
Kıbrıslıtürk toplumunda ve onun seçtiği
mecliste olduğunu söyleyip duruyorlar!
Ve ne gariptir ki bu söylediklerine kendileri bile inanmıyor!
***
Siz...
Araçlarını bayraklarla donatıp "hak arama" eylemi yapan hayvancı kardeşler...
"Bu ükenin bu duruma gelmesinin en
büyük sorumlusu Ersin Tatar'dır" demenizin
hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur!
Tatar'ın yerine Tayyıp'ı koymadıkça...
Daha çook hayvan gübresi dökersiniz o
sarayın önüne!
Tatar misyonu gereği bundan hiç rahatsız
olmaz!
Ankara'daki kuklacılar da bunu keyifle
seyredip kıçlarıyla gülerler!
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Onuncu köy
CTP’YE ÖRP
MÜDAHALESİNİ DA
BİLİRİZ

Hüseyin Sevay

- Diyanellos'tan çekilin!
- Hayır, çekilmeyiz. Çekilirsek meydan
boş kalır. İstedikleri yasaları geçirirler.
Başkanlık sistemini getirirler.
- O zaman MÜDAHALECİNİN üstüne
odaklanın.
- Hayır, olmaz. Müdahalecinin kim olduğunu onlar söylemeli... Müdahale edilen
onlar. Biz değiliz.
- O zaman bunları mahkemeye verin,
İyi İdare Yasasını çalıştırın, örneğin... Yolsuzlukların üstüne gidin...
- Hayır, olmaz! Halk bir sonraki seçimde
bunları ya mahkemeye, ya mahalleye gönderecek zaten...
- ???!!!

TATAR
CUMHURBAŞKANI
DEĞİLDİR

Tevfik Aytekin
Cumhurbaşkanı’nın manevi şahsiyeti
diye bir şey olamaz. Çünkü Cumhurbaşkanı
dahil seçilmiş bütün politikacılar kamunun
malıdır. Uluslararası hukuk kuralları gereği
böyledir. Seçilmiş bir politikacıya her ne
derseniz deyin hakaret olamaz. Bir politikacının şahsi olmayan kişi sayfasına her
ne yazarsanız yazın uluslararası hukuk gereği hakaret olamaz. Eğer Cumhurbaşkanı
ben devleti temsil ediyorum, bana yapılan
hakaret devlete yönelik derse. Cumhurbaşkanı devleti temsil eder doğrudur. Fakat
Cumhurbaşkanı ülkeyi sadece dışarıda temsil eder. Eğer Cumhurbaşkanı ben içeride
ülkeyi temsil ediyorum derse, Cumhurbaşkanı padişah biz de tebaası oluruz.
Çünkü devlet içeride temsil edilemez. Yasama, yürütme, yargı, polis, asker devleti
içeride ve dışarıda temsil edemez. O sebeple
Mine Atli’nın Özgür düşünceleri uluslararası
hukuk gereği hakaret olamaz.

SİN DA KAL!

Hasan Ercüment
CTP "Sine-i millet" yerine, en iyi bildiği
işi, "Sin-eyi" da gülle geçsini'i tercih etti.
*
Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına
hırsız, memlekete harami. Geldikleri gibi
gitmediler kimi itini bıraktı kimi bitini,
kimi de piçini. Yoksa bu kadar şerefsizin
bizden olması mümkün değil.
Neyzen Tevfik.

SOLA
MÜDAHALELERDEN
BAŞLAYIN SAYMAYA

Ahmet Billuroğlu
Müdahalelerde son adım yeni bir süreci
başlattı.
Geçmişte toplum lideri olması istenmeyen
adaylar ve hükümete gelmesi istenmeyen
partiler vardı. Ancak bugün hükümette olması istenen partilerde kimin genel başkan,
kimin başbakan olması gerektiğine kadar
istekler var. Müdahalelerin tarihi, yeni bir
ivme ile son hız yazılmaya devam ediyor.
Bu esnada ise "bağımsız son Türk devletini kuran" ülkedeki en büyük partinin
üyeleri de pür dikkat sessizliklerini koruyorlar.
İradeye müdahaleyi "bağımsız Türk devletini yaşata bilmek" adına olmalı ki film
izler gibi sadece izliyorlar. İçlerindeki
fırtına derinlerden gelen "...
Bu da geçer" şarkısıyla şükrana dönüşüyor.
Yazık.

MAVROYANNİS

ALLAH AŞKINA BU
DİREĞİ DEĞİŞİN.

Özgün Kutalmış
AKEL yine ortak vatan dediğimiz Kıbrıs'ta barış yanlılarına ihanet etti. Tıpkı
Annan Planı Referandumundaki gibi. Yakında yapılacak Güneydeki başkanlık seçimlerinde çözüm karşıtı Mavroyannis'i
AKEL adayı yaptı. 3 yıl evveline kadar
TDP'yi temsilen katıldığım Ledra Palace'daki Türk ve Rum siyasi parti toplantılarının birinde Rum Meclisinde temsil
edilen küçük bir partinin başkanı kulağıma
eğilerek Mavroyannis'i kast ederek, "Bu
adam müzakereci olduğu sürece Kıbrıs
Sorunu çözülmez" demişti. O Mavroyannis
şimdi AKEL'in başkan adayı.

Ahmet Said Sayın

Daha önce yazmıştım . Elektrik
kurumunu geçen yıl ve aylarda en
az üç kez aradım. Bu direk çürüdü,
bel verdi, bir gün devrilecek,
nerede ise 45 derece meyillendi
dedim. Notumuzu aldık beyefendi
dediler ve telefonu kapadılar. Aylar
geçti, değişen birşey olmadı.
Burası Girne Kaza Mahkemesinin
arkasıdır.
Baldöken park alanının ise
doğusudur. Çok insanın geçtiği bir
yerdir çünkü şehrin tam merkezidir.
Gördüğünüz gibi şehri ziyarete
gelen turistler ve posta, kale, müze
vb. devlet kurumlarına getirilen
çocuklarımızın otobüsten indirildiği
alandır. Yıllardır böyledir.
Yapmayın, etmeyin. Bu DİREĞİ
DEĞİŞİN. Bir gün ansızın yıkılacak,
ya insanların üstüne düşecek
veyahut Elektrik akımına kapılan
birileri ölecek.
KIB-TEK'i sahiplenmeliymişiz. Peki
vatandaşı bu kurum sahipleniyor
mu da halk karşılık versin?

TC’NİN BELEDİYESİ

CTP'NİN KARAKİTABI
Mustafa Billur
Ölünün gözünden yaş gelir, CTP'den
Kıbrıs'a hayır gelmez.
Kıbrıslıyı değil, yerleşikleri ve işgalin
oldu bittilerin savundular, savunuyorlar,
savunacaklar.
CTP'nin artık tek amacı budur.
2004 Annan Planı referandumunda
yerleşiklere oy hakkı verdiren Mehmet
Ali Talat CTP'sidir.
Yerleşiklere "siz Kıbrıslı değilsiniz
deyemeyiz, sizin de elleriniz nasırlı"
diyen de Özker Özgür CTP'sidir.
Yerleşiklerle ortak parti kurdurup
1990 seçimlerinde DMP felaketini
topluma yaşatan da Naci Talat CTP'sidir.
İTEM yasasındaki değişimle Rum'dan
silah zoruyla gasp edilen mallara sahte
koçan verilip, MALLARIN yerleşikler
arasında el değiştirmesine ve böylece
mülkiyet sorununun dev gibi büyümesine neden olan CTP'dir.
Birleşik faiz yasası ile borcun
anaparayı geçmesine ve insanların
batmasına neden olan CTP'dir.
Göç yasasında CTP'nin parmağı
vardır!
Türkiye'den getirilen suda CTP'nin
parmağı vardır!
Gözetleme kameraları ile neredeyse

Türkiye kolluk güçlerini yatak odanıza
sokan kararda CTP'nin parmağı vardır!
Bilişim suçları yasasında CTP'nin
parmağı vardır!
En büyük işbirliğini hep onlar yaptı
işgalci ile.
Kırmadıkları pot, devirmedikleri çam,
satmadıkları ilke kalmadı.
İşgâl yoktur deyen de CTP'dir, KKTC'yi savunan da.
Denktaş'ın KKTC'nin kuruluşu oyununa mecliste tüm parti olumlu oy
verenlerden biri de onlardır.
CTP'nin KARA KİTABINI yazsak,
bir ciltle bitmez!
CTP Türkçe konuşan Kıbrıslıların
partisi değildir, KKTC'nin partisidir
artık, belki hep öyleydi...
Çözümün önündeki engellerden biri
haline gelmiştir, çoktan beri.
KKTC'yi federal Kıbrıs'ın kurucu
ortağı yapamazsınız b'annem!
Lakin sizin istediğiniz tam da budur:
KKTC'yi yasallaştırmak!
Eee? Hem Ersin, hem Recep de bunu
istemiyor mu?
İstiyor... 1974-2021 arası ne yapıldıysa
yasallaşması içindir bu mücadele.
Yağma yok!
Gerçekleri yazmaya ve sizi ifşa etmeye
devam edeceğiz.

KKTC’YE DÖNÜŞEN SOL
Ayşemden Akın
Böylesi bir durumda halkı alıp başka
bir yere taşıyamayan bir Sol olamaz.
Aynı şeyi söyleyip durmak veya eskiye
çakılıp veya matematiğe takılıp, 50
yıldır dönüştürmeye çalıştığınız ama
belki de kendisine dönüştüğünüz dü-

zenden yeni bir şey beklemek olamaz.
"Reel politik" iyi bir şeymiş gibi
sanarak yapılan yorumlardan da sıkıldık.
Ya cesaret edilip yürünmeli, ya da bu
halkın karşısına bu saatten sonra bir
şey yapabilecekmiş gibi çıkılmamalı.

Derviş Bilge
Türkiye’de beğenmediği ve kendinden
olmayan BELEDİYELERE kayyum atarlar.
KKTC denilen yere de Cumhurbaşkanı,
başbakan ve parti başkanı vs vs atarlar,
Bunun Türkçe adı KKTC Türkiye'nin
bir BELEDİYESİDİR.
Ya karşı olunur…
Ya da kabul edilir.
*
KKTC için yeni belediye işleri sorumluları belirlenmiş.
Sömürge
İlhak
Veya
Birleşik bağımsız demokratik Kıbrıs.
Tercih 1 ise susmaya devam
Tercih 2 ise mücadeleyi yükseltmek gerek.
*
Hala daha bir masgarlık lafı gider
Masgarlık değil
Sömürge
Vilayet
İlhak
İşgal
Gerçek bu gıvırtmayın artık.
KKTC var MIŞ gibi yapmayın.
*
Onlar (burjuva işbirlikçileri)
Sadece hükümet ve seçimler üzerine
konuşuyor,
İlgileri hep oralar da tutmaya çalışıyor.
İşçiler emekçiler de bunu konuşsun istiyorlar.
Onlar dan işçilere emekçiler umut yok
Onlar kendi çıkarlarını düşünür…
Çalışanların derdi sattığı emeğinin karşılığında aldığı para ile ayı geçirememesi.
İnsan gibi yaşayamaması…
Bunları konuşalım.
Ne yapabiliriz onu konuşalım.

GÜNEYDE SEÇİM
SATH-I MAHALLİ

Nuri Sılay
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yolsuzluklar,
skandallar ve otokrasi şampiyonu, neo nazilerin işbirlikçisi cumhurbaşkanı Anastasiadis’in görevde olduğu süre boyunca üç
yakın çalışma arkadaşı vardı. Averof Neofitu, Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis. Eger kıyaslarsak, Anastasiadis’i
kamuoyu önünde hiç eleştirmeyenin de
Mavroyannis olduğu sonucuna rahatlıkla
varabiliriz.
Bugün her üçü de aday. Averof (partinin
resmi adayı) ile Hristodulidis (partinin bağımsız adayı) DİSİ’den, Mavroyannis ise
Anastasiadisi görev süresi boyunca yerden
yere vuran AKEL’den aday!
Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan insanlar
eğer gerçek bir değişimle sürer durumunun
aktörlerini devre dışı bırakmak istiyorsa,
her üç adayı da sandıktan çıkarmamalıdır.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaratılan statükoya
verilebilecek en net ve sarih cevap budur.
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GÜNLÜK
BETON MİLLET RANT

Elcil: Bu hükümet, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmamaktadır...

SORUMLUSU ERDOĞAN’DIR
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri
Şener Elcil, kurulan hükümetin
Kıbrıs Türk toplumunun iradesini
yansıtmadığını vurgulayarak,
TC‘nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne Kıbrıs’ın kuzeyine ait olduğunu
ifade ettiği bir anahtar bıraktı
Elcil: TC, Kıbrıs Türk
toplumunun siyasi iradesini
ortadan kaldıran, kendine
bağımlı siyasi bir rejim kurdu
KTÖS Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı eylemde konuşan
Elcil, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal nizamını ve toprak bütünlüğünü korumak için 1974 yılında
garantörlük sorumluluğu çerçevesinde, askeri müdahalede bulunan
Türkiye Cumhuriyeti’nin, izlediği
kolonileştirme siyaseti ile Kıbrıs’ın
kuzeyinde Kıbrıs Türk toplumunu
yok oluşa sürükleyen, siyasi iradesini ortadan kaldıran ve kendine
bağımlı siyasi bir rejim kurduğunu
belirtti.
“Bağımsız, eşit iki ayrı devlet
tezini” seçim yaptık görüntüsü adı
altında, atadığı kukla siyasetçilere
söyleten Türkiye yetkililerinin aslında bölücülük yaptıklarını vurgulayan Elcil, “Dünyaca tanınan,
Kıbrıs Türk toplumunun eşit ortağı
ve kendilerinin de garantörü oldukları, devleti bölmek ve yarısını
ilhak etmek istemektedirler” dedi.
“Hayat pahalılığı ile toplum
her geçen gün
yoksullaşmaktadır”
1974’ten bugüne kadar izlenen
sistematik nüfus aktarma siyaseti
ile adanın demografik yapısını değiştirerek Kıbrıs Türk toplumunun
siyasi iradesine müdahalelerinin
yetmezmiş gibi, artık atanacak
olan bakanın, müdürün, müsteşarın
kim olacağına da onların karar
verdiğini belirten Elcil, Türk Lirası
kullanmaktan dolayı çöken ekonomik yapının yarattığı kriz ve
geçim zorluğunu gizlemek için
yapay hükümet krizleri yaratarak,
gündem değiştirmeye çalıştırdıklarını söyledi.
Elcil, “Oluşturdukları bu koloni
düzeninde toplumu Türk Lirası’nın

işbirlikçiler arasındaki hükümetçilik
oyununda, son yaşananlar siyasi
iradenin Ankara hükümeti tarafından nasıl gas edildiğini açıkça ortaya çıkarmıştır.

yarattığı enflasyon ve yüksek faizler
ile her geçen gün fakirleştirmektedirler” diyerek, hayat pahalılığı
ile toplumu her geçen gün yoksullaştığını vurguladı.
“‘Size para veriyoruz’ yalanı
ile toplumu kandırıyorlar”
Tüm bunlar yaşanırken, “size
para veriyoruz” yalanı ile toplumu
kandırdıklarını söyleyen Elcil,
“Gerçek olan ise maaşların yanında,
TC’nin ödemesi gereken askeri
harcamalar ve savunma bütçesi de
yerel gelirlerden karşılanmaktadır”
dedi.
Elcil şöyle devam etti:
“Tüm bu gerçekler ortada dururken, koltukta kalma adına, toplumuna sırtını dönüp, yağcılık-yalakalık ve ispiyonculukla geçinen,
Ankara’ya hizmeti kendi toplumuna hizmetin önünde gören yerli

“Yaşananların sorumlusu AKP
Hükümeti ve Kıbrıs’ın
kuzeyindeki işbirlikçilerdir”
Bu yaşananların sorumlusu AKP
Hükümeti ve onlara davetiye çıkaran adamızın kuzeyindeki yerli
işbirlikçilerdir. Oluşturulan bu hükümet AKP’nin memuru olmaya
mahkumdur ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmamaktadır.
“Bize saygı gösterdiğiniz
sürece, saygı göreceksiniz”
TC elçisinin açık müdahalesine
sesini çıkarmayan, kendilerine yapılanı toplumla paylaşmayan yerli
işbirlikçi siyasetçilerimizin bu onursuz, haysiyetsiz tutumları tarihe
geçecektir. Bu onursuz duruşun
en güzel örneği Alman işgali altındaki Fransa’da kurdurulan
“Vishy” hükümetidir. XXI. Yüzyıldaki en güzel örneği de TC’nin
işgali altındaki Kıbrıs’ın kuzeyidir.
Bu noktada TC’nin altına imza
koyduğu uluslararası antlaşmalara
saygı göstermesini, Kıbrıs Türk
toplumu var olduğu için bu adada
bulunduklarını hatırlatır, bize saygı
gösterdiğiniz sürece, saygı göreceğinizi vurgularız”

On binlerce konut stoğunun olduğu, konutların kara para
aklamak ve yabancı zenginler için aşırı lüks olarak inşa
edildiği işgal bölgesinde, Erhan Arıklı ‘‘Gençlerin ev sahibi
olması için Türkiye’deki TOKİ ile görüştük’’ dedi… Sosyal
Konut Biriminin protokolde kendilerine ait olduğu halde
oraya atama yapamadıklarını söyledi Arıklı… İçeriği açıklanmayan 2022 Protokolü’nün sürprizi TOKİ mi? Daha
önce Konya Belediyesi ile birlikte Maraş’a gelen TOKİ
Türkiye’de konut sorununun çözümünün değil, sorunun parçasıdır… Ne ilginçtir ki Arıklı’nın TOKİ’den bahsetmesinden
1-2 gün önce, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düşük gelir
grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik
sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans
sağlayacağız” dedi…
Ardından da Isparta’daki TOKİ konutlarının taksitlerinin
yükseldiği ortaya çıktı. Aylık 900 TL’den yaklaşık 3000
TL’ye…
2+1 en ucuz evin bedeli 361 bin TL, peşinatı 36 bin TL ve
aylık taksiti ise 1808 TL olarak açıklandı. Fiyatı en yüksek
evin bedelinin ise 525 bin TL, peşinatının 52 bin TL ve
aylık taksitinin ise 2 bin 628 TL olduğu öğrenildi. 3+1
evlerin ise en ucuzu 417 bin TL olurken, peşinatı 41 bin TL,
aylık taksiti 2 bin 86 TL oldu. Fiyat olarak en yüksek evin
bedeli 592 bin TL, peşinatı 59 bin TL, aylık taksiti ise 2 bin
960 TL olarak listelendi… Anlayacağınız önce Erdoğan
TOKİ’den bahsetti, sonra Arıklı…
CANAN CESURDUR
Yargıtay CHP İstanbul İl
Başkanı Canan
Kaftancıoğlu’na 4 yıl
hapislik ile siyasi yasak
uygulanmasını onayladı.
CHP Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ise
Erdoğan'a "Sen
ikiyüzlüsün, sen
zorbasın. Canan
cesurdur, Canan
yüreklidir, Canan
bizimdir" diye seslendi.
Kemal bey Canan kadar
cesur mudur?
*
SİBEL SİBER BİR
ŞAKADIR
Dr. Sibel Siber “Çok kötü
yazılmış bir tiyatro bile
daha iyi olurdu. Şu anda
izlediklerimiz gerçek mi”
diye sordu. Bu bir tiyatro
değil, ama siz bunu
tiyatro sanıyorsanız, siz
gerçek değilsiniz,
şakasınız…
*
PİLLİ’NİN PİLİ
İzlem Gürçağ Altuğra,
Sağlık Bakanlığı görevini
Ali Pilli'den devraldı.
İzlem hanım erdi
muradına, Pilli’nin pili mi
bitti acaba?
*
KIBRISLILARI KORUMA
VE YAŞATMA DERNEĞİ
“Balkan ve Bulgaristan
Türk Göçmenleri
Derneği” ile “Nigerian
Community in Northern
Cyprus Grubu”, Boğaz
Piknik Alanı’nda temizlik
yaptı. Keşke “Kıbrıslıları
koruma ve yaşatma
derneği” de katılsaydı…

“Tırnak”...
"Özellikle son 4 yıl içinde
direksiyon başında cep
telefonu kullananların
sayısında ciddi artışlar vardır...
Sürücülerin yarıdan fazlasının
cep telefonu kullandığını iddia
etmek yanlış olmaz... Kırmızı
ışık yandığı zaman durmak
zorunda olduğunu düşünen
sürücü neredeyse kalmadı...
Birisi kırmızıda geçti mi;
ikincisi, üçüncüsü, hatta
altıncısı da geçmeye devam
ediyor... Böylesi bir durumda
yeşil ışıkta geçemeyenlere
haksızlık yapılmıyor mu?..
Kazalara davetiye çıkarılmıyor
mu?.."
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Solun büyük bir kesiminin
kendi gündemi yok; özgün
amaçları, kısa vadeli hedefleri,
yoksullarla ve
yoksullaşanlarla ilişkisi yok.
Hal böyle olunca kendi
gündemini de belirlemekten
aciz hale geliyor, yüksek
siyasetin gündemi, solun
gündemi haline geliyor.
Tatar’ın sosyal medya
paylaşımları, parlamenter
entrikalar, dedikodular, laf
dalaşları, milletvekillerinin
gösterişçiliği…"
Hasan YIKICI
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Kudret Özersay

‘İnsanlar daha da fazla
sandığa gitmemeye,
seçime ve devlete
inanmamaya başlar. Bu
bir kırılma noktasıdır…
Eğer seçilmişlere görev
verilmemeye
başlanıyorsa seçim
yapılmasının da bir anlamı
kalmaz. Bu uygulamalar
artarsa da ne devlete inanç kalır ne
de ortada bir devlet kalır’ dedi Özersay…
KKTC’yi kuranlar KKTC’yi 22 Ocak 2018 linçinde meclis
damında yıktı… 23 Ocak 2022’teki seçim sandığıyla da
yıkılan KKTC gömüldü… 22 Ocak’ta perde aralığından
izlediğiniz KKTC’nizin sonuydu!
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Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

PEMBE PANJURLU
KKTC’CİLİK

Aklınızı alıyor bu rejim…
Aklınızı alıp elinde stres topu gibi oynadığının
farkında bile değilsiniz. Aklınız efendinin elinde
şekilden şekle giriyor.
Efendi stres atıyor, siz strese giriyorsunuz!
Bir ilhak gündemi atıyor ortaya, içten içe kaynıyorsunuz.
Düşünmüyorsunuz, TC’nin burayı
ilhak etmeye ihtiyacı olmadığını,
burasını zaten TC’nin yönettiğini…
Düşünmüyorsunuz, TC’nin uluslararası hukukun dışındaki bu toprak
parçasında elde ettiği kayıt dışı kazancı burası yasal bir statü elde
ederse yitireceğini…
KKTC tanınsa da, ilhak olsa da,
federal çözüm olsa da, Kıbrıs Cumhuriyeti restore
edilse de TC Devleti Kıbrıs’ın kuzeyinde elde
ettiği kayıt dışı kazancı yitirecek…
Mağusa ve Ercan limanlarının uluslararası statü
kazanmasına TC’nin neden inatla karşı çıktığını
sorgulamıyorsunuz…
Maraş’ı murdar edip, AİHM’de Maraş bedeli
ödeyip, Maraş karşılığında iki uluslararası limanın
açılmasına karşı çıkmasındaki irrasyonalizm bile
düşündürmüyor sizi…
Çünkü aklınız efendinin yumruğunun içinde,
sıkıp duruyor beyninizi!
Aklınızı aldı Türkiye…
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov KKTC ile
Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri arasında
benzetme yaptı:
-“Kıbrıs’a bakın. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ adanın kuzeyinde tek taraflı olarak ilan
edildi. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı
reddediyor, ancak kimse ‘Kuzey Kıbrıs’ın görüşmelerde bulunma hakkını elinden almıyor”…
Türkiye hiç ilgilenmedi bu açıklamayla, buradaki
‘iki devletçi’ koro da ilgilenmedi, hiç böyle bir
açıklama yapılmamış gibi!
Ne Türkiye ne de ‘iki devletçi’ korosu istiyor
çünkü KKTC’nin tanınmasını. Statüsüz askıda
beklemek onların çözümden anladığı tek şey!
Duydunuz mu Tatar’dan, Mustafa Akıncı gibi
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına ‘KKTC Cumhurbaşkanı’ olarak katılmak istediğini söylesin?
Akıncı Kazakistan’daki toplantıda denedi, vetoyu
yedi. ‘KKTC Cumhurbaşkanı’ olarak katılmak
istedi, ‘‘Türkiye heyeti/delegasyonu içerisinde geleceksen gel’’ cevabını aldı. Senelerce yakındı
Akıncı, ‘‘Azerbaycan’a bile cumhurbaşkanı olarak
gidemedim’’ diye!
Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı kadar ne
Denktaş ne Eroğlu ne de Tatar KKTC’ye statü
kazandırmak için uğraştı.
Kıbrıs Türk sağı biliyor ne istediğini: Kıbrıs’ı
bölüp Türkiye’ye bağlamak istiyordu. Kıbrıs’ın
kuzeyinin şu anki statüsüzlüğü Türkiye’ye bağlanmakla eşdeğerdir. Yasal statü istemiyorlar.
Yasal statü kazanılırsa rant, kayıt dışı kazanç, ganimet, kara para büyük zarar görecek. Tanınmamışlığın avantanjları yitirilecek!
Kıbrıs Türk solu ise bilmiyor ne istediğini:
Bütün siyaseti etki-tepki üzerine kurulu. Kıbrıs
Türk sağı yasal statü istemediği için tepki olarak
yasal statü istiyor Kıbrıs Türk solu, bu KKTC’yi
meşrulaştırmak olsa bile…
Sağ KKTC’ye sahip çıkmayınca, sol kuruluşuna
‘darbe’ dediği KKTC’ye sarılıyor.
Sağ KKTC’nin işgal mevzuatı hukukunu paspas
edince, sol paspasın üzerine yatıyor kedi gibi.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen toprakları üzerinde bir işgal rejimi var; yasallaşması uluslararası
konjonktürün olağanüstü bir cinnet durumunda
gerçekleşebilir ancak! Ama Kıbrıs Türk solu mümkün olanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini
savunacağına, Kıbrıs Türk sağının dahi paspas
ettiği KKTC’ye sarılıyor.
Ankara ilhakı gösterip KKTC kanserine razı
ediyor solcuları!
KKTC’ci solun son 20 senesini özetleyen iki
slogan ‘Evimizin efendisi olacağız’ ile ‘Evimizin
içini temizleyeceğiz’ idi. Sıradaki slogan ‘Evimizi
yıktırmayız’ olacak…
Gecekondular yıkılmak içindir, panjurlarını
pembeye boyasanız da başkasının arazisindedir!

BİZİM GÜNDEMİMİZ
BU OLAMAZ!

KTOEÖS Başkanı Elmalı:

Çocukların yüzüne bakarken çaldığınız
geleceklerinden dolayı utanmalısınız!
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı
Ozan Elmalı, aylardır koltuk kavgası
uğruna yapılmayan rezilliğin kalmadığını vurgulayarak, “Kendinizden
utanmalısınız” dedi

sında hala daha yüzleri kızarmadan
dolaşabiliyor, çocukların yüzüne bakabiliyor. Utanmadan, sıkılmadan
hükümet kurmaktan söz edebiliyor”
diyerek, halkın hayretle, ibretle, onlar
adına utanarak olanları üzüntü ve
infial içinde izlediğini belirtti.
Aylardır koltuk kavgası uğruna
yapılmayan rezilliğin kalmadığını
vurgulayan Elmalı, gelen her türlü
talimata uyan bu anlayışın, bu ülkeye
ömrünü adamış vatanseverlerin kemiklerini sızlattığını söyledi.

Elmalı: Bu anlayış, insanlar
çöpten ekmek ararken kendine
sarayı layık görebiliyor
Yazılı açıklama yapan Elmalı, ülkeyi vatan bilen on binlerce insanın
umutlarını, hayallerini, yaşamlarını,
geleceğe dair ne varsa ortadan kaldıran bir anlayışın olduğunu belirterek, “Bu anlayış maalesef başımıza
musallat olmuştur” dedi.
“Bu anlayıştır ki ülkemizde insanlarımız çöpten ekmek ararken
kendine sarayı layık görebiliyor. Bu
anlayıştır ki ülkemizde çocuklarımız
okullarında su dahi alamaz haldeyken
atama yaparak müşavir ordusu yaratmaya devam edebiliyor” diyen
Elmalı, bu anlayışın eğitim hakkında
hiçbir kaygı taşımadığını, 40-45 kişilik sınıflarda ders yapan öğrencilerin
ne halde olduğunu bilmeden eğitim
hakkında bahsettiğini vurguladı.

“Kendinizden
utanmalısınız!”
Elmalı şöyle devam etti:
“Kendinizden utanmalısınız!
Çocukların yüzüne bakarken, onlara miras bırakacağınız kokuşmuş
düzen, çaldığınız geleceklerinden
dolayı utanmalısınız!
İnsanlarımız ekmek kavgası verirken, sizin koltuk ve çıkar kavgası
uğruna ülkeyi soktuğunuz çıkmazdan
dolayı utanmalısınız! Bu halkın onurlu her bireyi, emin olun ki sizleri ve
yarattığınız bu talanı, garabet düzeni
unutmayacak, içine sindirmeyecek
ve kabullenmeyecektir.

“Rezillik, biat etme, yalakalık,
yüzsüzlük ve hiç olmadığı kadar
dibe vurmuşluk yaşanmaktadır”
Elmalı, “Maalesef ülkemizde siyaseten rezillik, basiretsizlik, dış
müdahalelere boyun eğme, biat etme,
yalakalık, yüzsüzlük ve hiç olmadığı
kadar dibe vurmuşluk yaşanmaktadır.
Ne yazık ki bu insanlar halkın ara-

“Yeter artık, düşün
yakamızdan!”
Tarih sizi hiç unutmayacak, affetmeyecektir!
Bu halk sizi nefret ve beddua ile
anacaktır.
Toplumu, ülkemizi sürüklediğiniz
rezil anlayış insanımızı bıktırmıştır.
Yeter artık, düşün yakamızdan!”

Yeni süt fiyatları açıklandı

SÜTEK Yönetim Kurulu'nun bugün aldığı karar doğrultusunda; 16
Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde “Soğuk Zincir İnek
Sütü” imalatçıya litre fiyatı 7,95 TL, “Üretici ödeme fiyatı” litre başına
8,40 TL oldu.

Ankara Sucuoğlu’nu istemiyormuş!
Sunat Atun Tayyip beyin gözdesiymis!
Hükümet Sunat Atun’un hatırına bozulup
yeniden kurulmuş.
Yaşananlar KKTC iç siyasetiyle alakalıymış! Ankara'nın müdahalesi sözkonusu değilmiş!
Ülke, yüksek devalüasyonla, enflasyonla yangın yerine dönmüş halde. Hıyarın kilosu 50 TL! İşçiler, emekçiler açlık sınırının da altında yaşamaya mahkum edilmiş.
Küçük esnaf iflasın eşiğinde. Yüzlerce işletme
gizli iflas halinde. Hatta
bankalar bile çok zor durumda ve yeni banka iflasları sürpriz
olmayacak.
Bankalardaki mevduatların yüzde yetmişbeşi döviz mevduat!
Bu döviz mevduatları bankaların elinde
adeta birer saatli bomba gibi duruyor.
Çünkü döviz kredisi kullanan yok! Siyasi
alanda ülke tam bir çıkmaz içinde. Tepemizde, iki devletlilik maskaralığının
peşinde koşan çakma bir toplum lideri!
Tüm bu sorunlar ortada dururken, işi
gücü bıraktık, halkın tabiriyle ‘tam bir
komedi tiyatrosu’ izliyoruz.
Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasi ortamdan
tiksinir hale geldik. Ünal Üstel başbakan
olsun mu? Sunat Atun Maliye bakanı
olsun mu? Kıbrıs Türk halkının gündemi
bu olamaz! Olmamalı! Bu gündem sahte
bir gündem. Bu gündemin amacı gerçekleri halktan gizlemek. Bu gündemin
perde gerisinde daha başka art niyetli
girişimler de var.
Bu gündem yerli siyasetçilerin belirlediği bir gündem değil! Bu sahte gündemi dayatan Ankara!
Ankara'daki dinci gerici faşist iktidarın
ajanları ülkemizde fink atıyor. Gündem
bozup gündem yaratıyorlar. Hükümet
bozup hükümet kuruyorlar. Ama bize
lazım olan bu değil! Bu sahte gündemleri
elimizin tersiyle itip kendi gündemimizi
belirlememiz gerek. Ankara'nın oyun
kurucularının peşinde koşmak yerine
oyun kurucu biz olmalıyız!
Bizim gündemimiz tüm muhasebe işlemlerini istikrarlı bir para birimine endekslemek olmalı. Bizim gündemimiz
asgari ücreti en düşük memur maaşına
endekslemek olmalı. Bizim gündemimiz
özel sektör çalışanlarının sendikalaşması
olmalı.
Bizim gündemimiz etkili bir ekonomik
ve siyasal planlama yapabilmek için
nüfus sayımı yapmak olmalı. Bizim
gündemimiz halkımızın yaşadığı topraklar üzerinde egemenliği olmalı!
Toplumun umutları ancak bu toplum
kendi iradesine sahip olabilirse yükselir.
Yoksa Ankara'nın her aklı sıktığında
hükümet değiştirmesi ve bunun için yok
ekonomik paket, yok mali destek gibi
silahları kullanması toplumun önünü
karartmaktan başka bir işe yaramaz.
Ankara'nın bu yobaz, faşist ve dikta yönetiminden bıktık usandık! Bunu Ankara'nın yüzüne haykırabilecek yürekli
bir liderlik lazım bize!
Bu iş KKTC'deki parlamento partileriyle mümkün değil. UBP gibi sicili karanlık, yağcı yardakçı ve yalakalardan
oluşan bir parti ile hiç olmaz. UBP
hiçbir olumlu motivasyon yaratamaz!
Kuzey Kıbrıs'ta iradenin halka geçmesi
demek kuzey Kıbrıs halkının kendi topraklarında egemen olması demektir.
İşgal altındaki bu topraklarda egemen
olabilmenin yolu ANTİ-EMPERYALİST
BİRLEŞİK CEPHE'yi oluşturmaktır.
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Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Siyasette olayları doğru analiz etmek
doğru starteji geliştirmenize yarar. Eğer
ıstrarla doğruları gizlemeye kalkarsanız
bir gün gelir söylediklerinize kimse inanmaz ve sap gibi ortada kalırısnız.
Tüekiye’nin açık ve her alandaki güçlü
müdahalesi Kıbrıslı Türkleri yok saymanın
ötesine geçmiştir. Bunu görmemek cehalettir ve cahilliktir.
CTP’den umduğunu bulamayan Erdoğan
rejimi bir anda rotayı UBP’ye çevirmişti.
Tek istediği Kıbrıs Sorunu’nun iki devlet
etemelinde çözülmesi düşüncesini kabul
ettirmekti. Erhürman parti kararlarına göre
bunu savunacak durumda değildi. Tam
bu aşamada Ersin Tatar önerildi. Saraydaki
testi geçtiği için önce başbakan ardından
da cumhurbaşkanı yapıldı.
İki devletli çözüm modeli ,sanki Ersin
Tatar’ın ve hükümetin çözüm modeliymiş
gibi açıklandı. Dünya’yı enayi yerine konarak Türkiye’nin de bu tezi savunduğu
açıklandı.
Ersin Tatar’dan boşalan parti başkanlığı
için Erdoğan rejimi yine devreye girdi.
Bu kez Tatar’ın uyumlu çalıaşacağı biri
arandı. Hem Sucuoğlu hem de Taçoy
UBP tabanının iradesi beklenmeden devreden çıkarıldı ve Ersan Saner önce başbakan, ardından parti başkanı yapıldı.
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ERDOĞAN REJİMİ SUCUOĞLU’NUN
SİYASİ HAYATINI BİTİRDİ
Ersan Saner ve Faiz Sucuoğlu arasında
yaşanan güç savaşlarında Saner yaptığı
hata nedeniyle kaybeden taraf oldu. Artık
Sucuoğlu’nun yolu açılmıştı.
Erdoğan rejimi bir şans vermek istedi .
Sucuoğlunun parti başkanlığına ve başbakanlığına engel olmadı. Seçim öncesi
bir kez daha Ankara’ya çağrıldı. Gerekli
talimatlar verildi. Destek olunacağı söylendi. Gerçekten de seçimlerde yapılan
destek ile 24 milletvekiline ulaşıldı.
Hükümet kurma çalışmalarında Sunat
Atun olmazsa olmazdı. Ne de olsa hacı
olmuş birisiydi. Bu istek yerine getirildi.
Sadece Parti kararı olduğıu için milletvekili
olmayan Tahsin Ertuğruloğlu’nun bakanlığı
olmadı. Bir süre sonra yine Ankara’nın
talimatıyla Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı
yapıldı.
Atun, Erdoğan aileisnin desteği ile hükümet içinde şımarık çocuklar gibi davranmaya başaldı. İlk icratı alkollü içkilere
ve elektriğe zam yapmak oldu. Özellikle
alkollü içkilere yapılan zam Kıbrıslı Türklerin yaşam şekline açık bir müdahaleydi
ve UBP’liler dahil birçok kesimden tepki
çekti. Elektrik zammı da öyle.
Sucuoğlu’nun durumu kurtarmak için
yaptığı açıklamalar Atun tarafından “yalan”
olarak değerlendirildi ve açıklandı. Artık

ok yaydan çıkmıştı ve olay kan davasına
dönmüştü.Sucuoğlu, Atun’u görevden almak için Tatar’ın onayını alamadı. Tatar
Erdoğan’ın şerrinden korktuğu için bunu
onaylamadı. Hükümetin istifası kabul edildi.
Yeni hükümet kurma çalışmaları için
anlaşmalı olarak tekrar Sucuoğlu görevlendirildiğinde Ankara düğmeye bastı.
Sucuoğlu’nun burnunu sürtme zamanı
gelmişti. DP ve YDP kullanılarak hükümet
ortakları olarak UBP’ye şart koştılar. Bu
şart UBP tarafından hoş karşılanmadı.
Sucuoğlu’na hükümet kurdurulmadı.
Erdoğan rejimi hükümetin kimin kuracağına karar verdi. UBP parti meclisinin
toplanıp karar üretmesine meydan vermeden Tatar’a hükümet kurma görevinbi
Üstel’e verdirdiler.
Hükümet kuruldu. Maliye bakanı Sunat
Atun Oldu. Bu, hem UBP parti Başkanı
olarak Sucuoğu’nu itibarsızlaştırmadır
hem de UBP’lilerin iradesini yok saymadır.
Biraz onuru olan insan bunu hazmedemez. Menfaat için bunu kabullenenler de
toplumun vekilliğini yapamaz durumdadırlar. İşbirlikçilik ve yalakalıkla belki
koltuk sahibi olacaklar ama yaptıklarıyla
iyi hatırlanmayacaklardır.

AP: Türkiye iki devletten vazgeçsin
Rum basını, Avrupa Parlamentosu’nun Dış
İlişkiler Komisyonu’nun (AFET), Türkiye’ye
“Kıbrıs’ta iki devletli çözümden vazgeçmesi”
çağrısında bulunduğu bildirildi
AB: Türkiye iki devletten vazgeçsin
Haravgi gazetesi: “AB: Türkiye İki Devletten
Vazgeçsin” başlığı altında verdiği haberinde,
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun (AFET) Türkiye rapor taslağında,
Türkiye’ye “Kıbrıs’ta iki devletli çözümden
ve işgal bölgelerinin demografik yapısını değiştirme çabalarından vazgeçmesi” çağrısında
bulunduğunu kaydetti.
Gazete, söz konusu rapor taslağında “Kıbrıs
sorununun çözümsüz kalmaya devam etmesinden duyulan üzüntünün” dile getirildiği
ve “Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi
kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde
bir çözüm bulunmasının desteklendiğinin”
vurgulandığını aktardı.
“Kıbrıslıtürklere adada faaliyet
gösterebilmeleri için gerekli alan
tanınsın”
“Türkiye’nin Kapalı bölge Maraş’a ilişkin
faaliyetleri çerçevesinde BM’nin ilgili kararlarını sürekli çiğnemesinin” de raporda
kınandığı belirtilirken “Kıbrıslıtürklere ise,
adadaki yasal toplum olarak faaliyet gösterebilmeleri için gerekli alanın tanınması”

çağrısında bulunuldu.
Haberegöre, raporda Avrupa Komisyonu’na
da bir çağrıda bulunularak, “Kıbrıslıtürklerin
yerinin AB olduğu ve Kıbrıslıtürklerle temasların arttırılması için çaba göstermesi”
istendi.
Raporun AP Oturumundan oylamaya
sunulacak
Tüm taraflara Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) barışçıl şekilde belirlenmesi
için samimi çaba göstermeleri çağrısında
bulunulan raporda ayrıca, “Kıbrıs MEB’indeki

Akrabasına tecavüz etti iddiası
Uzaktan akrabası olan 15 yaşındaki kız
çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı R.K tutuklanarak mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de
görevli Polis Çavuşu Ömer Faruk Şengil,
zanlının ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’
ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’
suçlarından tutuklandığını anlattı. Şengil,
müştekinin olay sonrası ailesinden
korktuğu için gerçekleri gizlediğini daha
sonra yaşadıklarını anlattığını ifade etti.
Polis çavuşu, zanlının olayı anlattığını
16 yaşındaki kız çocuğunu evine

götürdüğünü birlikte olduktan sonra
fotoğrafları çekerek, arkadaşına
gönderdiğini ifadesinde belirttiğini kaydetti. Çocuğun muayeneden geçirildiğini,
zanlıya ait cep telefonunun emare olarak
alındığını kaydeden polis çavuşu, 7 kişiden
ifade alındığını söyledi. Soruşturmanın
devam ettiğini kaydeden Şengil, olayın
çok ciddi olduğunu belirterek zanlı Rifat
Karataç’ın 7 gün daha tutuklu kalmasını
talep etti.
Mahkeme, zanlının soruşturmanın selameti için 7 gün daha tutuklu kalmasına
karar verdi.

araştırma gemilerinin rahatsız edilmeleri ve
Yunan hava sahasının ihlallerinin de kınandığı” duyuruldu. Habere göre raporda, Türkiye’nin TANAP ve TAP doğal gaz boru
hattından yeterli doğal gaz sağlanmasına
verdiği destekten duyulan memnuniyet de
dile getirilirken Doğu Akdeniz için çoklu
bir konferans gerçekleştirilmesine yönelik
destek yinelendi. Gazete, taslak şeklindeki
bu raporun dün onaylandığını ve AP Oturumdan oylamaya sunulacağını da aktardı.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

BİLMEYEN
DUYMAYAN!

Bazı çok bilmişler ''Daha önce
sahte meclisten çekilme olmuş,
ama başarılamamış, UBP istediğini
yapmış (Bir de Türkiye'de konuşulan Arapça sine-i millete dönme)
kelimesi kullanarak insanları kandırmaya çalışıyorlar.
Elbette de en başta
cesur solcular, sözde
solcular, sözde meclisten çekililerseymiş,
UBP yerlerini doldururmuş, da ne bileyim ben, komitelerde
UBP olurmuş da istediklerini yaparlarmış!
Hayatta duyduğum en komik bahane, insanın içinden kahkaha atmak geliyor.
Hem neymiş sözde hükümet yasal
değil, ama sözde meclis yasalmış!
Topunuz da yasal değilsiniz, topunuz da sahtesiniz, bilmeyen duymayan da sanacak ki, tanınmış,
kabul görmüş bir mecliste muhalefet var, tüm dünyaya oradan Kıbrıs'ın kuzeyinde bir işgal sorunu
var, Kıbrıslı Türkler rehine olarak
tutuluyor, asimilasyon tam gaz devam ediyor, bunu dünyaya, BM'ye
ve AB'ye duyurmak için sözde
mecliste haykıracak bir muhalefete
ihtiyaç var, ve bunu gerçekleştirmek
isteyen, yapmak isteyen birileri
var ki meclisten çekilirlerse bunu
yapamayacaklar!
CTP'nin en komik iddiası da
efendim sözde meclis de bir mücadele meydanıymış, orayı terk etmek olmazmış!
Mücadele edeceğinizi iddia ettiğiniz yer, yani sözde mecliste Afrika gazetesi saldırısı sırasında
linçciler, fetihçiler, işgalciler tepenizde tepinirken sindiğinizi, korkup saklandığınızı bu milletin unuttuğunu mu sanıyorsunuz?
Mücadele gücünüzü, mücadele
azminizi, mücadele şeklinizi, sizin
mücadelenizin nasıl pısırık birşey,
bir göstermelik olduğunu gördük,
herkes gördü.
Mücadeleleniz böyleyse, buna
mücadele değil, kusura bakmayın
ama işbirlikçilik, işgalçilere örtü
olmak denir.
Mücadele sözü size çok büyük
gelir, bu söz CTP'nin şu anki yönetiminin lugatında, sözlüğünde
mevcut değil.
Müdahale edildiği artık teyit edilmişmiş, bu kadar zaman uzayda
yaşıyorlardı, müdahaleden haberleri
yoktu...
Müdahale var, teyit ediyorlar,
ama kim müdahale etmiş, kimler
müdahaleye dahil olmuş, söylemeye cesaretleri yok!
İşte ismini zikredemedikleri müdahalecilere karşı mücadele edecekleri yer bu sözde meclismiş ve
o yüzden terkedemezlermiş!
İşgalin örtüsü olmaya devam
edeceğiz deseniz sizlere daha fazla
saygı duyardım!
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

“ADA”SINDAN
DOĞAN BİR
SİYASETÇİ
ARANIYOR
KISACA...

KAYYUM!

‘‘Eğer seçilmişlere görev
verilmemeye başlanıyorsa seçim
yapılmasının da bir anlamı kalmaz.
Bu uygulamalar artarsa da ne
devlete inanç kalır ne de ortada bir
devlet kalır’’ dedi Kudret Özersay…
İşgal bölgesinde seçim yapmanın
koşulları çoktan ortadan kalktı, ama
seçilmişlere görev verilmemesi
kayyum idaresidir… Özersay’ın çok
sevdiği devletinin yerini Ankara’dan
atanan memur aldı!

Bizim Mandra
Hayvan Üreticileri ve
Yetiştiricileri Birliği'nin
Lefkoşa'da gerçekleştirdiği
şok eylemde Silihtar
sarayının kapısına hayvan
gübresi dökmesi halkın
büyük kesiminde olumlu
yankı bulur. "Hepiniz bokta
gaynayasınız" pankartının
açıldığı eylem haklı bir
hareket olarak nitelenirken,
polisin müdahalesi ve bazı
eylemcileri tutuklaması
şiddetle kınanır. Sokaktaki
adam "Memleketin içine
sıçanların hayvan
gübresinden ne çekinceleri
olabilir ki?" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
MetroPOLL anketine göre,
eğer Tayyip Erdoğan, Kemal
Kılıçdaroğlu ve Selahattin
Demirtaş seçime girerse,
Erdoğan %40,1, Kılıçdaroğlu
%30,2, Demirtaş ise
%15,2 oy alıyor…

“Erdoğan, Canan Kaftancıoğlu’nun siyaset
yapamaz hale geleceğini mi sanıyor?”
Sabah gözüm aynaya takıldı. Saçlarıma
ama daha çok sakallarıma. Ne çok beyaz
var. Kendi kendime ‘yüzümdeki papatya
tarlam’ diye düşündüm. Gülümsedim. En
sevdiğim çiçektir papatya belki de beyazlarımı daha sevimli göstermek için aklımdan
geçti. Sonra yola koyuldum. Çağlayan Adliyesi’ne. Son 10 yılda ne çok yolum düştü
oraya. Önce arkadaşlarım için sonra kendim
için sonra yeniden arkadaşlarım için…
Adalet Nöbeti idi rotam. Beş yıl önce 6
Nisan 2017’de aralarında benim de bulunduğum Cumhuriyet Davası’nın, hukukçu
tutukluları için başlayan, sonra nerede haksızlık varsa nöbeti oraya taşıyan sivil bir
eylem.
İlk ‘Adalet Nöbeti’ tutulduğunda Silivri
Cezaevi’nde tutukluydum.
Aradan beş yıl geçti. Bu kez Silivri Cezaevi’nde tutuklu arkadaşlarım için nöbette
konuşacak üç kişiden biriyim.
Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Hakan
Altınay… Hakan’ı ilkokuldan tanıyorum.
Hep demokrasi için mücadele etti. Tayfun
Kahraman’ı tanımıyorum, ama verdiği mücadeleyi biliyorum. Can Atalay kıpır kıpır
hiç duramaz. Duydum ki hücre arkadaşlarına
spor yaptırıyormuş. Nerede hak davası var
oradadır. Cezaevinde de sık sık ziyaret
ederdi beni-bizi.
Bakırköy Cezaevi’nde Mücella Yapıcı,
Çiğdem Mater ve Mine Özerden. Bu isimler
hepsi Gezi’de çevreyi, birlikte yaşamı, barışı
savunmuş isimler. Üç yıl önce beraat ettikleri
davadan şimdi tutuklular.
Çağlayan çıkışı mail’lerim arasında Selahattin Demirtaş’ın yolladığı mesajı gördüm.
Farklılıkların bir arada barış içinde yaşadığı

VİRGÜL

KUCAKLAŞMAK

Tufan Erhürman’ın taşıma nüfusa olan aşkı
tek taraflıdır. Karşı taraftan Erhan Arıklı
şöyle diyor: ‘‘Bu ilk defa yapılan bir şey
değildir. CTP’nin bu konularda sicili temiz
değil, müdahale ve dışarıdan telkin gibi
söylemleri yaparken önce aynaya baksınlar.
ÖRP vakasını daha unutmadık. CTP geçmişi
ile yüzleşmeli. CTP 2003-2009 yılları arasında
6 yıl müdahale ile yaşadı. Şimdi kalkıp da
müdahale var demeleri çok komik’’… Yani
kollarınızı açmayla kucaklaştığınızı
zannediyorsanız, yanılıyorsunuz!

ÇALINTI
ARAZİDEKİ
GECEKONDUYLA
BURAYA
KADAR…

‘‘Kıbrıs Türkünün bunca
yıldır verdiği mücadele
sonunda kurduğu devletin
itibarını ve halk iradesine
saygıyı getirdikleri
noktaya yazık…’’
Kudret Özersay (HP)

bir Türkiye için herkesi sorumluluğa çağıran
önemli bir metin. Şöyle demiş:
“Bizim hayalimizdeki Türkiye çiçek bahçesi gibidir ve herkes kendi kimliğiyle,
inancıyla, yaşam tarzıyla, özgürce yer alır
bu bahçede. Hepimizin kendimiz kalarak
bir olması vardır. Tek ırk değil tek yürek
olmaktır hayalimiz.”
Sonra haber geldi. Canan Kaftancıoğlu’nun
cezaları Yargıtay tarafından onaylanmıştı.
Siyaset yasağı gelmişti. Kaftancıoğlu’nu
yıllardır tanırım. Siyasette doğru bildiğini
söyleyen, ötekileştirilen herkes için mücadele
eden bir isim. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karar üzerine Ankara’dan milletvekilleriyle İstanbul’a geldi. İl başkanlığının
önünde bir konuşma yaptı:
“Cezalandırmaya çalıştığın Canan’ın arkasında koca bir halk var. Unutma Erdoğan,
halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir.”
Kılıçdaroğlu 21 Mayıs’ta Bursa’da yapacağı mitingi İstanbul’a aldıklarını duyurdu.
İstanbul mitingi tüm adaletsizlikler için düzenlense ve o mitingde “Can da bir Canan
da… Demirtaş da Kışanak da” denilebilse
keşke…
Demirtaş’ın ‘çiçek bahçesi’ hayali… Yüzümdeki papatyalar… Memleketin dört bir
yanında özgürlükleri çalınmış insanlar…
Osman, İdris, Çiğdem, Mücella, Hakan…
Erdoğan, attığı tweet’ler yüzünden Canan
Kaftancıoğlu’nun bir daha siyaset yapamaz
hale geleceğini mi sanıyor?
(Bu yazı Murat Sabuncu’nun T24’te yayımlanan “Can, Canan, yüzümdeki papatya
tarlası, Demirtaş’ın çiçek bahçesi” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 14 Ekim 2021
Mecliste nisap sorununu çözemeyen hükümet
nihayet dün istifa etti… Başbakan Ersan Saner
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Ersin
Tatar’a sundu. Saner meclisin görev süresini
tamamladığını ve en erken bir zamanda erken
seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi…

Gözden kaçmayanlar...

DEVLET OLMAK!

Yavuzlar Un Direktörü Hüseyin Yavuz,
"Ciddi anlamda stok yapma
kabiliyetimizi kaybettik. Buğday
fiyatları döviz bazında çok yüksek, bu
da alım gücümüzü düşürüyor. Devletin
gerçekten elini taşın altına koyup yerli
üreticiye destek çıkması gerekiyor.
Kısa vadede yapılması gereken,
Türkiye ile devletlerarası bir anlaşma
yapılıp oradan buğday tedarik edip
bizlere satılmasıdır" dedi… TL’nin ve
devletsizliğin bedelini her gün
ödüyoruz. Dünya gıda krizi yaşıyor. TC
kendisi için bile umursamıyor bunu,
yok ki bizi düşünecek!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Enflasyondan dolayı ihale
süreçleri durdu ancak 500
yataklı hastane 2-3 yıl içinde
bitirilecek…’’
Ali Pilli
(Sağlık eski Bakanı)

Karikatür: Maarten Wolterink/cartoonmovement.com

14 Mayıs 2022 Cumartesi_Layout 1 13.05.2022 23:00 Page 10

10
Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
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SİNEK DE MİDE
BULANDIRIR

Mide bulandırır...
Yemeğin içinde görmek istediğiniz en son
yaratık.
Kıvranıyor, siz bakıyorsunuz.
Genelde garasinekler düşer yemeklere.
"Atan", dediğimiz yeşil sinekler daha berbat.
Nerede yiyecek görse oraya yumurtalarını
bırakır, gider.
Yeşil, karasinek, dedik de bugünlerin modası
sivrileri unuttuk sanma.
O kendini unutturmaz.
Onun yüzünden kanser olacağız bir gün.
Belediyeler o kadar uyarılara
rağmen bataklıkları kurutacaklarına, akşamüzeri sokaklara
gönderdikleri ilaçlama arabaları
ile insanları boğuyorlar.
Ve gece olunca hücuma kalkan sivrisinekleri kimse durduramıyor.
Tel taktırdım eve.
En güçlü önlem bu aslında.
Ondan sonraki iyi savunma ramsiye yani
cibinlik.
DDT püskürtmek, elektrikli ilaçlı alet takmak
sağlığı bozacak cinsten.
Kapalı pencerelerde yatıp, sadece klimayı
açmak da tehlike.
Dışarıdaki sıcaktan kurtulmak için içeriyi
buzluğa çevirip yaşıyorsun.
Olmaz.
Hem ozon tabakası delinir dolaylı yoldan
kansere davetiye hem içerideki aynı havayı
soluyarak havasızlıktan sıkıntı yaşarsın.
En doğrusu pencerelere tel.
Akşamüzeri teli olmayan pencereleri kapattım.
Bir pencere açıktı ki temiz hava.
Yattım.
Tam rüya alemine dalıyordum, telefon çaldı....
Arayan, “A uyuyor muydun?” dedi.
Dedi de, uyandırdı bir kere.
Tekrar yattım.
Hani dönüp duruken rüya alemini hayal
ederek...
Tam dalmak üzreyken...
Vııııııız, diye bir ses.
İnce mi ince.
İyice dinledim...
Evet bu bir sinek.
Eyvah, dedim uyku yok bu akşam.
Işığı açtım, baktım, etrafta sinek de ses de
yok.
Bekledim.
Tekrar ışığı kapatıp, yatma pozisyonuna girdim.
Hareketsiz kaldığım anda tekrar vıııız.
Tekrar ışık.
Yine göremedim.
Tekrar ışığı kapatım, tekrar vııııııııııııız.
Olmaycak bu iş...
Hangi arada geldi de elimin üstünden ısırdı
anlayamadım.
Aradım, geçen seneden kalma DDT’yi buldum, odanın birkaç yerine sıktım, belki denk
gelir de ölür, dedim.
Yine geldi.
Eklektrikliyi aradım, bulamadım.
Bu sefer değişik taktik deneyip elektriği
açık bıraktım, yattım belki uyanık olduğumu
sanarak gelmez.
Neyi yahu...
En küçük hareketrsizliğimde geliyordu.
Demek beni gözlüyor...
Ellerime eldiven, başıma bere koydum,
yattım. Çok sıcaktı,çıkarttım.
Uyumadan geçen gecenin sabahında dedim
ki. Şu sinekller ve onun gibiler...
Meğer ne kadar kan emerlerse emsinler emmeye devam ederler.
Doyumsuzluklarından kurtuluş yok.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
E, hade “gözünüz aydın” olsun
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler
ve geleceğimiz olan çocuklar…
“İnşallah” hepinizi saydım, unuttuklarım olduysa bağışlayın, lütfen…
Bu aralar mevsim değişikliği, sıcak
havaya geçmek üzereyiz ya, ondan
olacak, “bazı şeyleri” unutabiliyor
insan…
Sahi, niçin “gözünüz aydın” olsun
dileğinde bulunduyduk?
Bakınız, gördünüz mü, yine unuttuk canım ne söyleyeceğimizi?
Gerçi bilirsiniz işte yepisyeni Nazırlar Kurulu’muz oluşturuldu jet
hızıyla, onun için “gözünüz aydın”
dediydik…
-Aydınlıkta ol, mu dediniz?
-Teşekkürler, mersi…
Önceki Nazırlar Kurulu’nun üyelerine baktım öylesine…
UB Partisi’nden, Başnazır dâhil
3 nazır -Dr. F. Sucuoğlu, K. Evren,
Dr. A. Pilli- kabine dışı kaldı…
Yeni Kabine’de, 3 yeni nazır -S.
Atun, İ. Gürçağ, Dr. Z. Öztürkler“göreve” getirildi!
Üçlü koalisyon, aynı üç partiden
oluşturuldu yine…
Koalisyonun küçük partilerinden
birer eski nazır, aynı “görevlere”
atandılar…
-A, a, o “100 günlük icraat listası”
n’oldu, şimdiki Başnazır tarafından
imzalandı mı, dediğinizi duyar gibi-

FORSLUNUN KARNINA VURMUŞLAR;
‘AV ARKAM,’ DEMİŞ!
yim…
-Siz da amma meraklısınız ha?
O lista, geçenlerde imza edilmek
için sürülmedi piyasaya; küçük ortaklar eski Nazırlar Kurulu’nu devirmek, daha doğrusu önceki Başnazır’ı kenara çekilmeye zorlamak
için “bir yerlerde, birileri tarafından” hazırlanan “yaratılmış
kapan” niteliği taşıyan bir vasıtaydı…
Başnazır o kapana yakalanıp, kenara çekilmeye razı olduğuna göre, artık ortada hiçbir mesele kalmadı!
Gördüğünüz/yaşadığınız
gibi, eski Başnazır F. Sucuoğlu’nun
“görevden” almak istediği S. Atun
kazandı “kavgayı”…
Başnazır mahalleye, pardon partisinin başına gitti, “Genel Başkan”
olarak yönettiği UB Partisi’nden
“milletvekili” S. Atun, geri aynı nazırlığın başına getirildi…
Herkesin karnından sorduğu ortak
soru:
-Yaşanan o eski “kavga,” yani
Maliye Nazırı Hacı S. Atun’u görevden alma girişimi, ne için yapıldıydı?
Anımsayacaksınız, mali kaynak
bulamayan bir önceki haftanın Maliye Nazırı Atun, yaptıklarından zamdan- dolayı mensubu olduğu UB
Partisi’nin “Disiplin Kurulu” na
verilecekti; sahi o iş ne oldu?
Bizdeki da, soru işte!

Kıbrıslıların, güzel bir özdeyişi
var; büyüklerimizden duyardık, böylesi durumlarda mutlaka söylerlerdi:
“Forslunun karnına vurmuşlar;
‘av arkam,’ demiş!”
***
Yeni Nazırlar Kurulu’na, yeni
atanan “milletvekillerinin”
kimler olduğuna bakalım:
-Dâhiliye Nazırı: Dr. Ziya
Öztürkler…
1978 Omorfo -değiştirilmiş
adıyla Güzelyurt- doğumlu,
edebiyat öğretmeni, son seçimde “milletvekili” seçilmeden, Maarif Nazırlığı’nda üst kademe yöneticisiydi…
Yakın Doğu Üniversitesi’nden
2017’de doktora eğitimi aldı…
Bölümü, Eğitim Yönetimi Denetimi
Ekonomisi ve Planlaması…
İlk kez nazır oluyor.
-Maliye Nazırı: Sunat Atun…
1973 Mağusa doğumlu, yılların
“milletvekili,” önceden birçok nazırlıkta “görevlendirildi”…
Ekonomist, lojistikçi, armatör, iş
insanı.
-Sağlık Nazırı: İzlem Gürçağ…
Sağlığın başına, 1972 Leymosun
doğumlu, Ankara’da biyoloji tahsili
yapan, tıbbi tahlil laboratuvarı yönetiminde uzman, sağlık çalışanı, kadın- “milletvekili”…
Yeni oyunu beğendiniz mi?
Gene gonuşuruk buraşda.

BM ile KTTO ekonomik sorunları görüştüler
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti
üzerine odayı ziyaret eden BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin
Stewart ve heyetine KKTC’nin ekonomik
sorunları hakkında bilgi verildi Yeşil Hat
Ticareti ve Güney Kıbrıs ile olan ticari
ilişkiler değerlendirildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin
Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Görüşmede güncel ekonomik konular ele
alınırken KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticari ilişkiler de değerlendirildi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti
üzerine gerçekleşen ziyarette Stewart’a
politik işler görevlileri Philippe Baudin
ve Remi Clavet’in yanısıra ekonomik/politik işler görevlisi Arnaud Amouroux
eşlik etti. Görüşmede Kıbrıs Türk Ticaret

Sosyal Medya

Odası Başkanı Turgay Deniz’e, Yönetim
Kurulu üyeleri Evren Günsel Erçelik,
Omaç Cin, Ali Başman, Ali Şah ve Yusuf
Acemoğlu’un yanısıra, Genel Sekreter
Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ergüven ve İzzet Adiloğlu ile üye hizmetleri görevlisi Şeniz
Avcıoğlu eşlik etti.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Colin Stewart ve heyeti ile

yapılan görüşmede, Yeşil Hat ticareti ile
Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişler
değerlendirilirken diğer ekonomik sorunlar
da ele alındı. KTTO Başkanı Turgay
Deniz, BM görevlilerine hitaben yaptığı
konuşmada, KTTO’nun uluslararası üyelikleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler
vererek,ticari ve ekonomik alanda karşı
karşıya kalınan sıkıntıları aktararak çözüm
önerilerini de paylaştı.

KEPAZENİN KEPAZESİ

Yılmaz Parlan

Boykotçulara seçim dönemi neler
söylemediler neler ''Sandığa gitmezseniz
konuşma hakkınız yoktur'' bile dediler.
Çok merak ediyorum yaşananlar karşısında sandığa dört nala koşarcasına
gidenler birazcık olsun yüzleri kızarıyor
mu?
Öyle ya kurultay yapıyorsunuz ezici
çoğunlukla birilerini seçiyorsunuz sonra
seçime koşar adım gidip az buz da
değil be gavvolem bir partiyi % 40'la
seçip istediğiniz adamı bakan, başbakan
yapmak istiyorsunuz ama olmuyor işte
ne istediğiniz bakanı atayabiliyor ne
de istediğiniz başbakan olabiliyor.
Hala daha demokrasicilik oyunu oy-

namak isteyen var mı?
Hala daha sandığa gidip siz seçtiğinize
mi inanıyorsunuz?
Hala daha siyasiler ''Meclisimiz itibar
kaybedecek'' diyebiliyor sanki de çok
bir itibarları varmiş gibi!
Ya ana muhalefet partisine ne demeli
''Yeniden seçim isteriz'' diye tutturmuş
mübarek . Soralım kendisine ülkedeki
herşeye bariz bir şekilde müdahale edenler seçimlere etmez mi?
Tek başına bunca yıl taşınan nüfus
müdahalenin kendisi değil mi zaten?
Ana muhalefet partisi ısrarla rejime
örtü olmaya devam ediyor ÇATI çöktü
ama o ''Kriz var'' deyip ÇATI'nın çök-

tüğünü perdelemeye çalışıyor.
Şİmdi de ''SEÇİM'' diye tutturmuş
demokrasicilik oynamaya çalışıyor arkadaş.
Müdahaleleri edenlere ise tek bir kelime etmiyor arkadaş edenlere de iyi
gözle bakmıyor.
E bu kadarına da bardon be gardaş!
Bak sana bir şey söyleyim bey efendi
bugüne o kadar o koltukta oturanlar
kepaze oldular.
Biliyorum o koltuğa oturmak için can
atıyorsun ama bu saatten sonra oraya
kim oturursa otursun Kepazenin Kepazesi olacak ona göre söylemedi demeyin!
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Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler

Osmanlı Devleti, Kıbrıs adasını önce
beylerbeylik şeklinde idare ederdi. Bu
beylerbeylik bir tür ihaleyle Divanı Hümayun (ve/veya Sadrazam) tarafından
tayin edilir, yani en fazla parayı veren
Kıbrıs Beylerbeyi olurdu. Sonrasında
Kıbrıs çeşitli ekonomik sebeplerle önce
kapudan paşalık ardından da mültezimlik
statüsüyle idare edildi. Bunlar da göreve
beylerbeyi gibi ihaleyle yani vesayetle
gelirlerdi. Bu şekilde dağıtılan rütbelerle
yönetilen ülke bir türlü düzlüğe çıkmadığı
gibi yöneticilerin ödedikleri bedeli çıkarmak için dayattığı vergiler yüzünden
her türlü adaletsizlik de ortalığı kasıp
kavurmaktaydı. Bunun sonucunda hem
gayrimüslimler hem Müslümanlar, Osmanlı başkentine şikâyet yağdırırdı. Yalnızca şikâyet etmenin bir faydası yoktu,
bu yüzden “şikâyet dilekçeleri” genellikle
bir ihbar ya da daha güzel tabirle jurnal
içerirdi. Bu ihbarcılık ve jurnalcilik geleneği 1960’lardan sonra yeniden hortladı
ne yazık ki. Tek fark şu; eskiden jurnaller
Osmanlı payitahtı İstanbul’a yapılırdı,
şimdi Ankara’ya yapılıyor. Elbette hem
Osmanlı döneminde hem de sonrasında
çok sayıda vergi isyanı olmuş ve Müslüman-Hıristiyan bu vergilere tepkisini
koymuştu.
Kıbrıs Türk siyasilerine bakarsak neredeyse 60 kusur yıldır en mühim işlerinden birinin Ankara’yı “arşınlamak”
olduğunu görürüz. Kısacası “küçük” siyasi tarihimizin nirengi noktasını Lefkoşa’nın “Ankara gammazlamaları” şeklinde de okuyabiliriz. Ankara’nın temel
derdi söylendiği gibi Kıbrıs Türkünün
refahı, üretimiyle vergisiyle kendi kendine
yeten bir ülke olması ise aynı düşünce-

Daha başımıza gelecek çok şey var…
deyiz. Bu hedefi gerçekleştirmek için
Kıbrıs Türkleriyle Ankara’nın yan yana
yürümesinde bir anormallik yok. Anormal
olan, nitelikli ve karşılıklı saygı çerçevesinde başlayan ilişkilerin son dönemde
bir biat, vesayet ilişkisine dönmüş olmasıdır. Kurulan düşük nitelikli ilişkinin
ülkemize yansıması ise bir dizi maskaralıktan ibarettir.
Son döneme damgasını vuran maskaralıkların ilk örneğini 2006 yılında Ferdi
Sabit Soyer başbakanlığındaki CTP-ÖRP
koalisyonu döneminde yaşamıştık. UBP
genel Sekreteri Turgay Avcı partisini bir
gecede satarak bu koalisyonun başbakan
yardımcısı ve dışişleri bakanı olmuştu.
UBP tabanı ve bazı organik UBP’li siyasiler bu müdahaleyi de bu meşru olmayan ve siyasi etikle örtüşmeyen bu
durumu da içine sindirmedi. Peki hesaplaşabildi mi? Asla. Neden? Çünkü sonrasında UBP’li cumhurbaşkanı bu siyasiyi
ödüllendirdi. Yaşananları bilerek veya
bilmeyerek ama sindirerek. Aynı cumhurbaşkanı bu kez UBP içinde takdir
ettiği bir isme önce hükümeti kurma görevi veriyor ardından da o kişi başbakan
olduktan sonra kurultayla UBP’yi teslim
alıyordu. Bunların tamamı siyasi vesayet
atamalarıydı. Bu silsile Eroğlu ile yıkıldı
ama görünen o ki yine hortladı.
Bizler kendimizi “Yöneticilerimizi kendimiz seçiyoruz, partiler de yöneticilerini
demokratik usullerle seçiyor” diye kandırırken başbakan atama yoluyla göreve
geliyor. Sistem öyle ucube bir duruma
gelmiş ki, ülkenin en üst düzey iki yöneticisinin mensubu olduğu parti kurultay
yapıp genel başkan seçiyor, sonra da kurultayda kazanan kişinin ayağı kaydırılıp

sonuncu olan kişiye hükümet kurma görevi veriliyor.
Yaşananlara tepki gösteren muhalefet
cephesi de çözüm olarak seçimlerin yenilenmesini gündeme getirdi. Muhalefet
her gün seçim olsun ister elbette ama
ahalinin seçimlerden sıtkının sıyrıldığını
söyleyelim. Siyaseti seçim yapmaktan
ibaret sananlar büyük yanılgı içindeler.
İçinde bulunduğumuz manzaraya dışarıdan bakan biri “Ülkede seçim var,
muhalefet var, eleştiri var, örgütlenme
özgürlüğü var, göreceli düşünce özgürlüğü
var. Demek bu ülkede demokrasi var”
diye düşünebilir ama bu topraklarda yaşayanlar olarak durumun hiç de böyle
olmadığını biliyoruz. Daha kötüsü, ufukta
kurtuluş da görünmüyor. Mevcut yönetim
zihniyetinin kaptanlık ettiği geminin bizi
taşıyacağı bir “demokrasi limanı” yok.
Öyle bir derdin de siyasi taifede olmadığı
gibi…
Uzun lafın kısası, demokrasinin şartı
olan kavramları gerçek anlamda içselleştiremediğimiz, Ankara ile ilişkilerimizi
karşılıklı saygı çerçevesine taşıyamadığımız sürece daha başımıza gelecek çok
şey var. Bunun temelinde uzun yıllardır
kurulan “ganimet” düzeninin sağladığı
türlü rantlarla hızlı yoldan zenginleşen
şımarık zengin bir zümrenin oluşması
ve bunların büyük bölümünün vergiden
azade konumlarını kolayca sürdürecekleri
zemini sağlayan bir siyaset erbabı türemesi yatıyor. Muhalefetiyle iktidarıyla
bu siyaset zümresi varlığını “ayrılmaz”
bir simbiyotik ilişkiyle düşe kalka da
olsa yürütüyor. Bize de bunu siyaset diye
yutturmaya çalışıyorlar.
Yerseniz….

Hristodulidis: Vatandaşlarla olan
diyaloğa büyük önem veriyorum
Özgür Gazete
Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 2023 yılında
yapılacak olan başkanlık seçimlerinde
aday olacağını dün resmen açıkladığı
haber verildi
Hristodulidis, başkanlık seçimi
mücadelesine dün resmen girdi
Fileleftheros gazetesi, manşetten yer
verdiği ve diğer gazetelerde de geniş
yer bulan haberinde, Hristodulidis’in
başkanlık seçimi mücadelesine dün
resmen girdiğini yazdı.
Hristodulidis’in uzun zamandır beklenen adaylık açıklamasını dün “Youtube” platformundaki kanalından yayınladığı 25 dakikalık videoyla yaptığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in
ülkeyi meşgul eden tüm konularla ilgili
olarak, politikasının temel eksenlerini
ortaya koyduğunu belirtti.
Hristodulidis: Vatandaşlarla
olan diyaloğa büyük önem
veriyorum
Hristodulidis’in yaptığı açıklamada,
hareket edeceği stratejinin üç temel
bacağına işaret etmeye özen gösterdiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in
ilk olarak, vatandaşlarla diyaloğa büyük
önem verdiğini yazdı.
Gazeteye göre sağcılar, solcular ve

merkezdekilerle konuştuğunu vurgulayan Hristodulidis, halkla iletişimin
devam edeceğini ifade etti.
Hristodulidis’in ikinci olarak ise,
tüm konularla ilgili vizyonunu ortaya
koyduğunu aynı zamanda gündelik konular ve ekonomiyle meselelere özel
vurgu yaptığını yazan gazete, Hristodulidis’in, programının uzmanlar grubu
tarafında hazırlanmakta olduğuna işaret
ederek, daha fazla ayrıntıya girmediğini
kaydetti.

Hristodulidis, siyasi kökenlerine
atıfta bulunmaktan kaçınmadı
Gazete Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda ise, ezeli tezlerde ve iki kesimli
iki toplumlu federasyon çözümü üzerinde
durmaya özen gösterdiğini belirtti.
Hristodulidis’in üçüncü olarak ise siyasi kökenlerine atıfta bulunmaktan kaçınmadığını ifade eden gazete, Hristodulidis’in Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı
Nikos Anastasiadis’le olan işbirliğine
değindiğine de yer verdi.

Sosyal Medya
SANIK
SANDALYESİ

Tacan Reynar
KKTC CB’si Ersin Tatar, Sn.Mine
Atlı’yı şikayet etmiş.
Olur bâzen şikayet edenlerin yüzleri
kızarmaz,
yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, yaptıklarından utanacağına devlet
makamını kişisel hırslarına kurban
ederler. Bizimkisi de o hesap.
Utanmaz, gider polisi uğraştırır,
utanmaz, gider savcıyı uğraştırır,
utanmaz, gider yargıcı uğraştırır,
sonra tanık kürsüsünde istintaka
tabi tutulunca tir tir titrer de yine
utanmaz.
Oturduğu koltuğa sıkı sıkı sarılmalı
Tatar, her bir tahtasını öpmeli, başına
koymalı kendisini başa getirenleri,
biat etmeli daha çok, daha çok hukuku
çiğnemeli!
Hukuku iğfal edenlerin düştükleri
çukura inat, gün gelecek bu ülkeyi
karşılıksız ve çıkarsız sevenler kazanacak.
İşte o zaman Tatar dua etsin,
seçim meşruiyeti olmayan biri olarak,
oturduğu tahta sandalye CB koltuğu
değil sanık sandalyesi olacak!

BARIŞA SUSADIK

Devran Öztunç
Gendimi bildim bileli hep aynı kısır
döngünün içine hapsolmuş bir toplumda, hep aynı sorunlar, aynı şikayetler , aynı absürd konular, trajikomik
ve ne idüğü belirsiz bir yapıdır da gider...
Ama son zamanlarda bazı farkındalıklara vardım ki bana göre çözüm
isdeyenler olarak çözüm isderik evet
ama hep aynı kısır döngüyü yaşayarak
ve bu yaşamdan şikayet ederek ve dışardan büyük güçlerin bize bir sabah
bir müjde vererek, çözüm sağlamalarını
beklemeynan bu iş olmaz. Peki nasıl
olur? Insan evinde otururken susarsa
eğer, önce susadığını farkeder, sonra
kafasından bir plan yaparak yerinden
galkar, mutfağa gider, bardak bulur,
suyu bardağa döker ve içer. Ama oturduğu yerde susuzluğundan şikayet
edersa durmadan ve harekete geçmezsa
eğer, muhtemelen susuzluk onu öldürür. Bizim durumumuz da bana
göre budur. Deli gibi susadık ama
durmadan susuzluğumuzdan şikayet
ederik oturduğumuz yerde.
Yapmamız gereken şey harekete
geçmek, kısır döngüden çıkmak, çözüm güçleri olarak bir plan yapmak
ve şikayeti kesip çözümü düşünmek,
onu hissetmek ve onu içselleşdirmek.
Çözümü sokakda yaşaycayık önce…
İki toplumlu yaşaycayık hem da sokakda ve ona göre bu iş kağıda dökülecek.
Şikayet etmek kısır döngüye hapseder insanı. Hem bireysel olarak hem
da toplum olarak kronik hasdalıklara
yol açar. Şikayet, korku, kaygı, öfke
vs.. bunların hepsinin duygusal anlamda frekansları var ve çok düşük
frekansdırlar. Toplum olarak depresif
moddan çıkalım artık…
Herşey bizim elimizdedir. Sadece
bize bağlıdır. Harekete geçelim. Siyasi
saçmalıklara harcadığımız enerjimiznan şimdiye Kıbrıs’da çözümü sağladıydık.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

BENİM BABAM BİR
KAHRAMANDI
Çocukları Babalarını
Anlatıyor...
Hazırlayan: Canan
Kaftancıoğlu
Yalın Ses Yayınları

Seçilmiş olmak kârdır
Koltuk şekerdir baldır
Vatan için çalışan
Kaç tane vekil vardır

Sosyal Medya
Salih Mehmet
Sözde uluslararası topluluk, çözüm formülleri ararmış, ve bulamamışlar. Buna kim
inanır? BM Güvenlik Konseyi üyesi Fransa
dünyanın gözü önünde Libya’yı cehenneme
çevirdi, Kaddafi sokak ortasında işkence
yapılarak öldürüldü. İngiltere ve ABD İrak
ve Afganistan’da taş-taş üstünde bırakmadılar.
Irak’ta 13-15 yaşlarındaki yetim kız çocukları $200 ile $500 dolara erkeklere pazarlandı. BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi
üyesinin 3’ü NATO üyesidir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 3 garantorü de yine NATO
üyesi. BM, Kıbrıs sorunuyla ilgili sayısız
kararlar aldığı halde değişen bişey olmadı.
Çözümle ilgili belirsizlikler devam etti!
Çözüm “al-ver” ruhuyla olur, bu da Kıbrıslı
Türklerin pek işine gelmez. Olası bir sınır
değişiklinde bazı Kıbrıslı Türkler oturduğu
evi gerçek sahibine bırakması gerekecek.
Halbuki Güney’den Kuzey’e gelen 5 ferdli
bir aile, geride 1 ev bırakırken Kuzey’de
bunun karşılığında 5 ev sahibi oldu. Kuzey’den Güney’e geçen Kıbrıslı Rumlar ise
uzun süre çadırlarda yaşamak zorunda kalmıştı…
Rum vatandaşlarımız son 50 yılda 74’ün
yaralarını sarmış durumda. Kıbrıslı Türkler
ise çözümsüzlük karşısında ekonomik krizlerden baş kaldıramadı, bu defa da TC’ye
muhtaç duruma düştü…
Tayıp Erdoğan; size verdiğimizle yetinmesini bilin dercesine, eski başbakan İrsen
Küçük'e medya önünde “senin mağaşın
kaç” diye sormuştu… Böyle bir soru başka
bir ülkenin başbakanına sorulsa, iki ülke
arasında diplomatik kriz yaşanır. Bizde Erdoğan kurtarıcı olarak görüldüğü için sineye
çekildi!
Halbuki kalıcı barış iki toplumun “ortak”
arzusudur. Yabancılar beğense de beğenmese
de, barış mücadelemiz “ortak-vatan” ruhu
içinde sürmesi gerekmez mi? Kıbrıs’ın Kuzeyinde birçok barış yanlısı küçük örgütler
var, ancak dış “cambazlar” da, bu örgütlerin

DÜN

"Kafasızlıktan başka aralarında
hiçbir bağ olmayan insanların
temsil ettikleri birlik büyük bir
kuvvet meydana getiremez."
Richelieu

BARIŞA OLAN GEREKSİNİM!
dağınık olduklarını ve ciddi bir güç olamıyacaklarını bildikleri için barış söylemlerimizi, ne Avrupalılar, ne de Asyalılar ciddiye
almazlar…
İki toplumun barış güçlerinin ortak bir
“Barış Konsey”i çatısı altında toparlanması
en ciddi gereksinim duyulduğu bir dönemdeyiz. Barış sadece sol kesimin “tapusunda”
olan bir olgu değildir. “Dış güçlerin güdümü”
dışındaki herkesi, böyle bir çalışmaya çekebilmeli. Özellikle Kıbrıslı Türklerin zaman
kaybedecek lüksü de yok. Kuzey’in kendi
yöneticilerini seçmesi bile önümüzdeki yıllarda hayal olabilecek. Kıbrıs Türkü kısa
bir süre önce, seçim yaptığı halde şimdi
yönetim sorunu yaşamakta.
Acaba bu sorunun kaynağı biz miyiz?
Yoksa yine dıştan mı? “Gizli papaz olmaz”...
Medyalarda, Erdoğan’na yakın olmayan kişilerin KKTC yönetiminde olmalarına izin
verilmez haberleri dolaşmakta… Dolaşınca
da Kuzey Kıbrıs'ta yönetim “diz” çöker.
Dış müdahale kimin tarafından olduğu
önemli değil. Önemli olan Kıbrıs Türkünün
“onurunun” hiçe sayılmasıdır.
Erdoğan, Kıbrıs Türküne “beslemeler”
demedi mi? Bütün bu hakaretler karşısında
KKTC’nin bağımsız bir ülke olduğuna kim
inanır?
Toplumun lideri kim olursa olsun, bu
“hakaret”lerden birgün mutlaka payını O
da alır. Kıbrıslı Türklerin liderleri (Faiz
Kaymak döneminden günümüze kadar) hep
Ankara'dan onaylanmadı mı?
Geçmişte, Barışa yakın olduğumuz dönemler oldu, ancak “finish"e ulaşılamadı.
1983’te Güneyde Kiprianu AKEL’in desteği ile Cumhurbaşkanı olmuştu. 1985'te
New York’da görüşmelere katıldı, orda iki
bölgeli federal sistemi kabul etmişti, dönüşte
Larnaka yerine Atina’ya uğradı. Larnaka’ya
vardığı anda AKEL-DİKO ortaklığının sona
erdiğini açıklamıştı.
Kiprianu, federal çözümden vazgeçmesi

için, Atina’da ne gibi baskıyla karşılaştığını
sadece Yunanlılar ve kendisi bilirdi!
1980’li yıllarda Kıbrıs halkı çözüm konusunda yine umutlanmıştı. Bu da Özal dönemi idi. 30 Kasım 1983’te Özal, Kıbrıs’ta
federal bir çözüm için Yunanistan ve Türkiye
birlikte daha aktif olması gerektiğini savunmuştu.
Kaynak;The Christian Science magazini.
Özal zamansız ölünce, Kıbrıs'ta çözüm
yine askıda kaldı!
Aralık 2002’de Kofi Annan, AB’nin dönem
başkanı Danimarka’dan, görüşmelere ev
sahipliği yapmasını istemişti. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alınması halinde, yeni
oluşacak Federal Kıbrıs Cumhuriyetini, 4
Kıbrıslı Rum ile 2 Kıbrıslı Türk, AB Parlamentosu'nda temsil edecekti. Dönemin Avrupa Parlementosu başkanı, Pat Cox, “Kıbrıs’lı Türkler BM parametrelerini kabul etmediği takdirde, AB, Kıbrıs’lı Rumlarla
üyelik görüşmelerini tamamlıyacağını" açıklamıştı. Kaynak: EU Observer gazetesi.
Aralık 2002. (Belki de, Pax’ın bu şekilde
konuşmasının nedeni, görüşmelerin tıkanmasından Türk tarafını sorumlu tutmuş olabilmesidir) Dönemin lideri, Denktaş Kıbrıslı
Türklerin bu görüşmelere hazır olmadığını,
ancak AB, TC’ye üyelik tarihi verirse, o
zaman kararını tekrar gözden geçirebileceğini
açıklamıştı. (TC adına pazarlık) Denktaş,
sağlık sorunu gerekçesiyle Kopenhagen’e
gitmedi ve dönemin Dışişleri Bakanı Ertoğruloğlu’nu göndermişti.
O da, söyleneni yaptı ve gerekli belgeyi
imzalamadan geri döndü. Referandumda,
Rumlar hayır deyince, Kuzeydeki Rum mallarının değerinde artış oldu. Yüksek paralarla
satışlar arttı.
Bütün bu “zeflenmelerin” karşısında Kıbrıslılar, ya dıştan çözüm bekliyeceğiz, ya
da üzerimizdeki bu ölü toprağını atarak
barışa destek vereceğiz!

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

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

15.44 15.55

EURO
Alış Satış

16.00

16.13

S.T.G.
Alış Satış

18.83 18.96

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Tadımlık
ne söyler kör şarkıcı akordeonuyla
kırmızı güllerin hatırına
sen söyle hediye paketi gibi
sarılmış sarmalanmış açalya
Faize Özdemirciler

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Akdeniz Eczanesi
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir
Tel:2288277
Harika Otağ Eczanesi
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
Tel:2240415
Güney Eczanesi
Şht.Yzb.Yurdabak Cad.No:1 Ortaköy Lefkoşa
Tel:2276695
GİRNE
Nurçağ Eczanesi
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2
Tel:8151025
Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
Tel:8213888
Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6
Doğanköy (Bellapais yolunda
Tel:8157350
MAĞUSA
Aslı Eren Eczanesi
Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41
GaziMağusa
Tel:3664747
Ceren Eczanesi
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt
Çemberi yanı
Tel:3663374
GÜZELYURT
Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt
Tel:7141190
LEFKE
Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A Lefke
Tel:7288312
İSKELE
Avicenna Eczanesi
Bahçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4
Kordonboyu cad.İskele
Tel:05428550115

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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T. Erhürman "Meclisin meşru olmadığını söylemedik" diyor! İyi de nasıl
olacak bu iş? Gayrımeşru bir hükümetle "meşru" bir mecliste oturmak?!
Bizim Duvar

Kokmuşun
kokmaktan korkusu
olmaz!

GıDı GıDı

BOKUNUZU
TEMİZLEYİN ÖNCE

Asmaaltı konuşmaları
-Bardon Allahiçi... Bu gadar golay
teslim olacağını hiç düşünmediydim.
-Kimden bahseden ama?
-Kimden bahsedeyim? Sucunun oğlundan!
-Sana söyledik oğlum. Bu UBP'lilerden her şey beklenir. Çok güvenme,
acele garar verme demedim ben sana?..

-E dedin be gardaş, dedin ama... Biz
da canımızın çekdiği yere giderik işte
bazan. Canımızın çekdiği şeyleri duymak isterik. Duyunca da kapdırırık
gendimizi böyle olmaycak şeylere!
-Sen partinin seçilmiş genel başganısın
be. Yüzde 60 oyun var. En fazla oyu
aldın. Ünal da kim? En az oyu alan
adam. Ve dutacak Tayyıp seni golundan,
dudduğu gibi atacak dışarı, getirecek
Ünal'ı oturdacak oraya! Sen da bunu
alkışlaycan ha... Öyleysa eyi varsın
sana... Daha beter ol!
-Ya o CTP! Sine-i millete dönmezmiş.
Dönme be! Sen zanneden sine-i millet
dört gözünan senin yolunu begler?!

Haftanın Gıdıgıdısı
Tufan Erhürman'ın "Bu meclis Kıbrıs Türk halkının iradesiyle
seçildi" şeklindeki sözleri, hiç güleceği olmayan kargaları
bile gülmekten kırıp geçiren içeriği nedeniyle bu haftanın en
komik gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

ALIŞKANLIK
Temel Reis bara yaslanmış, hafif hafif
içkisini yudumlarken biri girmiş içeri... Temel'in yanında ayakta durmuş, başlamış
iki yana sallanmaya... Bir dakika.. İki
dakika.. Beş dakika... On dakika! Temel'n
sabrı taşıp bağırmış adama:"Nedir bu yahu,

Eskilerin
dediği gibi,
bokunuzda
gaynayasınız!

Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
-Oh be!.. Canıma değsin bu defa
oldu işte...
-Hayırdır be canım, nedir olan bu
defa da canına değdi bu gadar?
-Hayvancılar Raziye hayvancılar...
-N'oldu hayvancılara?
-Önce şok... Sonra
da bok!
-Annamadım!
Bilmece gibi gonuşma be Kemal. Annarım keyif yapan
ama açık söyle da
biz da keyiflenelim...
-Sarayın kapısına gübre dökeceyik
dediydi ya hayvancılar mali sorunları
çözülmezse...
-Ee, noldu dögdüler?
-Off... Hem da nasıl? Polis engellemeye gakınca vuruşmuşlar da polisinan.
-Bravo be... Geçen
defa çok gızdıydım
gendilerine şu traktörlerin üsdüne asdılar
bayrakları da hak arallardı. Asıl alâkaya dirifil
'Avrupa'nın dediği gibi!
Ama şimdi takdir eddim gendilerini...
-Tutuklamış 5-6 gişiyi polis götürmüş içeri...
-Büyük rezillik! Giden be memleketin içine sıçannarı tutuglayın tutuglayabilirseniz... Ki onnarın sayesinde bok götürüyor her tarafı!
-Bir da pankard açmışlar be Razi..
Ona bayıldım.
-Ne yazardı? Ben da bayılayım
biraz!
-"Esgilerin dediği gibi... Hepiniz
bokda gaynayasınız!"
-Gaynasınnar vallahi. İltifaddır
gendilerne bu... O şu sışdılar suvadılar
memleketin içine! Öğünsünner şimdi.
Sarayın kapısına bok dökülecek duruma getirdiler. Bir da utanmadan
külliye yapacaklarmış. Külliyenizdir
egsik! Bokunuzu temizleyin önce!

Pano

bir saattir iki yana sallanıp duruyorsun?
Olduğun yerde rahat duramaz mısın sen?
Başım döndü, yahu!" "19 yıldır ticari uzun
yol gemilerinde çalıştım!" demiş yeni gelen
adam. "Denizin dalgaları kanıma işledi
sanki! Alışkanlık! Bu yüzden de hep böyle

dalgalanıp duruyorum işte!"
"Ne var yani" diye gürlemiş Temel. "Ula,
benim de 12 çocuğum var!" Sonra da kalçasını bara doğru ileri geri götürüp getirmeye
başlamış. "Yani şimdi benim de böyle mi
yapmam lazım, durmadan?!"

FİKRİNİN FİKRİ
VERİN ARKADAŞA BİR
ONNUK DA GONUŞDU

Erhan Arıklı "İlla bir yerlerin iki dudağına bakmak zorunda kalacaksak,
bu Washington veya Brüksel değil,
Ankara olur" demiş.
-Amma seversiniz ha bu Ankara'yı
iki dudağından öpmeyi!
*
Güney'de 2020 yılında 1773 aile içi
şiddet vakası kaydedilmiş.
-Biz da onları daha uygar, daha insan
zannederdik! Bizden kalır yanları yokmuş meğer.
*
Görevin Üstel'e verilmesini değerlendiren muhalefet "Böyle bir yapıyı
meşru görmüyoruz" demiş.
-Lafla olmaz. Meclise girmeyerek
meşru görmediğinizi göstermelisiniz.
Aksi halde meşru görüyorsunuz demektir!
*
Hasan Taçoy "UBP bu ülkenin en
güçlü partisidir" demiş.
-Vah vah! Güçlü olmanın ne demek
olduğunu hâlâ öğrenememiş garibim!..
*
Lefkoşa'da "Evde güvendeyiz, yolda
da güvende olmak istiyoruz" etkinliği
düzenlenmiş.
-Evde güvende olduğunuzu da nerden
çıkardınız ki?
*
Erhan Arıklı "Dışarıdan müdahil olmak kimsenin haddi değil" demiş.
-Verin arkadaşa bir onnuk da gonuşdu! Elmalı şeker yesin!
*
Tufan Erhürman "Bu meclis Kıbrıs
Türk halkının iradesi ile seçildi" demiş.
-Söyleyin bu arkadaşa iradenin Ankara olduğunu da bilmez!
*
Tatar "AB sözlerini yerine getirmedi"
demiş.
-Ya senin anavatanın sözlerini yerine
getirdi mi?!
*
Tatar, UBP Parti Meclisinin kararını
sorumluluk bilinciyle alınmış bir karar
olarak nitelemiş.
-Sorumlulukla sorumsuzluğu hâlâ
ayırt edemiyor garibim!
*
Ayşegül Baybars, "Hangi ideolojiyi
savunursanız savunun KKTC'nin bir
hukuk devleti olduğu ilkesini çiğneyemezsiniz" demiş.
-Çiğnerler Ayşegül hanım çiğnerler!
Hatta doymaz, seni bile yerler!
*
Tufan Erhürman "Meclisin meşru
olmadığını söylemedik" demiş.
-İyi de nasıl olacak bu iş? Gayrımeşru
bir hükümetle "meşru" bir mecliste
oturmak yani?!

Tatar "AB sözlerini yerine getirmedi" diyor hâlâ! Türkiye çok mu yerine getirdi
sanki? O konuya hiç girme Ers! Borçlu çıkarsın!
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Doğukan’Dan bir
başarı Daha
Milli yüzücümüz Doğukan ulaç 93 kişinin start
aldığı Len Cup(avrupa kupası) 2. ayağında
2:08.24 ile 77. olarak tamamladı. Elimden
gelenin en iyisini yapıp Türkiyeyi ve kkTC yi en
iyi şekilde temsil etti ve başarısını arttırmak için
çalışmaya devam edeceğini belirtti.

SAMPiYON
KUPANIN DA SAhİBİ

nNicosia Group Kıbrıs Kupası’nda müthiş
bir final gecesi yaşandı. Doğan Türk
Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında
oynan final karşılaşmasını 2-0 Mağusa
Türk Gücü kazandı. Golleri Pote kaydetti.
Karşılaşmayı yaklaşık 5 bin kişi izledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından
organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda
Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında
final karşılaşmasını 2-0 Mağusa Türk Gücü kazandı.
Çok güzel bir atmosferde oynanan final karşılaşmasında kupa sponsoru Nicosia Group müthiş bir
organizasyon gerçekleştirdi. Gerek maç öncesi
gerek maç sonrası atmosferi görülmeye değerdi.
Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği final karşılaşması
olaysız geçti.
Doğan Türk Birliği’nin ilk devrede Mağusa Tüek
Gücü’nün ikinci devrede etkili oynadığı karşılaşmada
kazanan şampiyon MTG oldu. Mağusa Türk Gücü’ne
şampiyonlyğu getiren golleri son 10 dakikada Pote
kaydetti.
Karşılaşma sonrası takımlara kupa ve madalyalar
takdim edildi.
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