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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 15 Mayıs 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 671 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
n

2. sayfada

Gazetemize taşlarla saldıranların baş aktörü Mehmet İpek’i Ersin Tatar yeni açtığı iş yerinde ziyaret etti

n22 Ocak 2018’deki linç
saldırısından birkaç gün
sonra tutuklanan 6
kişiden biri olan Mehmet
İpek, Kıdemli Yargıç
Tacan Reynar tarafından
6 ay hapse mahkum
edilmişti…
nMehmet İpek daha
sonra ceza süresini
tamamlamadan TC
Elçiliğinin girişimleri
sayesinde Dörtlü
Hükümet tarafından “iyi
hal” gerekçesiyle şartlı
tahliye ile diğerleri gibi
serbest bırakılmıştı…

SOL KÖŞE
BİR CEPTEN
ÖTEKİ CEBE

Faiz Sucuoğlu’nu Ankara’nın emriyle “maccez” edenler şimdi de topluma müjde veriyorlar! .. Hem de ne
müjde… Ankara parayı yatırmış hesaba! Keşke “hizmetlerinizin karşılığı
hesabınıza yatırıldı” diye bir de mesaj
atsaydı Tayyip Erdoğan… Sosyal medyada bir vatandaş şöyle diyor: “Parayı
verene vermediğimiz bir canımız kaldı,
diğer herşeyimizi para karşılığı sattık”… Hem neymiş bu para? Devletin
AKSA’ya borcuymuş! AKP bir cebinden çıkarıp öbür cebine mi koydu
560 milyonu?
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

SON
ŞAKASI

İÇİMİZDE
BÜYÜYEN
ÇÖLÜN TOZU,
ZAMANIN TOZU
Faize
Özdemirciler

Gazetemize yeni ceza davaları

nGazetemize iki yeni dava daha
okundu… Bunlardan biri yine bir
karikatür davası…
nŞener Levent’e, Ali Osman’a ve
Mehmet Levent’e getirilen
suçlamalar yargıya güveni sarsmak
ve soğukluk yaratmak…
nDiğer dava ise Merkez Bankası ile
ilgili… Bu davada da bankacılığa
güveni sarsmakla suçlanıyoruz…

Şener LEVENT yazıyor, 2. sayfada

3. sayfada

SİNİR FALAN
KALMADI
ARTIK...

SÖYLEYEMEM
DEME SÖYLE
FAİZ BEY
SÖYLE

Ali Osman

Mehmet Levent

‘‘SANKİ
TÜRKİYE’NİN
TEMSİLCİSİDİR
BURADA.
HASTÜRK!’’
Aziz Şah

DEĞİŞTİ Mİ
ZAMAN
GERÇEKTEN?

Canan Sümer

n 4. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

İÇİMİZDE BÜYÜYEN
ÇÖLÜN TOZU,
ZAMANIN TOZU

Öyle surlar boyunca yollar boyunca
zakkumların koyu pembe açık pembe
çingene pembesi ışıldadıklarına bakmayın, zehir zakkum zamanlardan geçiyoruz, her anlamda...
Bugün Pazar olabilir ama ne bu
Pazar şiirden çıktı, ne de siz içeridesiniz, buranın dışarısı içeriden daha
içeridir, o ayrı dava. Üstelik
altında kendinizi bahtiyar
hissedeceğiniz bir güneş
bile yok dışarıda, ben sen
o biz siz onlar, hepimiz,
kendimizi tozun akışına bırakabiliriz olsa olsa. Toz
derken, hem rüzgârların Afrika çöllerinden buralara taşıdığı tozu, hem içimizde senelerdir büyüyen çölün tozunu
kastediyorum, zamanın tozunu…
Kayalıklardan iştahla fışkıran dallar
kırıldı, toprağına dört elle sarılan kökler
yok artık, zaman zaman rahatları kaçsa
da, genelde bildikleri gibi yaşayan
ağaçlar öldüler mi yoksa?
Ben mi, beni sormayın. Falına bakılmamış bir fincanım da, yaşlı bir
kadının cebinde o ev senin bu ev
benim, o kapı senin bu kapı benim
gezmekteyim sanki:
Belki birisi bulunur, okur kuruyan
telveyi…
Belki birisi bulunur, deniz yolundan
gelecek güzel haberlerin müjdesini
verir…
Belki birisi çıkar, fincanın dibine
bakarak, bir sabah ansızın gelenlerin,
üç vakte kadar bir sabah ansızın tatili
bitirip geziye çıkabileceklerini söyler…
Ya da ne bileyim, telgrafın tellerine
konan kuşlar, bir gece ansızın bütün
hapishanelerin kapılarının açıldığını,
içeridekilerin dışarı çıktığını, dışarıdakilerin içeri girdiğini haber verir…
Misal sadece bir cümle olsa telgrafta,
yeter de artar:
-Saraylar saltanatlar an itibarıyla
çökmüştür. Nokta.
Aramak küçük bir kelime, bulmak
büyük rüya...
Kurosowa’nın gündüzü Van Gogh
sarısıydı, gecesi yıldızlı “düşler”den
yapılmış ütopya.
Kayalıklardan iştahla fışkıran dallar,
kırılıp ayrıldılar mı gövdelerinden, çürüyüp toprağa mı karıştılar yoksa?
Tokuştura tokuştura kıramadığımız
kadehlerde mi bıraktık şerefimizi, meyhanelerde kurtardığımız memleket bozuk para gibi harcayacak mı bizi şimdi?
Molotof kokteylinden bile tehlikeli
sayılırdı bir zamanlar “otuzbir”. Yasak
konyak içmenin devrimci ama aslında
gülünç bir havası vardı.
Yıllar geçti, köyden şehire şehirden
köye dönüşümüzün üstünden ama kemik merasimleri bitmedi sürüyor
hâlâ…
Yıllar geçti üstümüzden yıllar, film
en Sezercik yerinde kesildi, şok bir
haber girdi araya, sinir ötesi bir operasyon başladı, bozuldu Hüzzam, bütün
ahlar birer birer küstü dağlara...
Bozuk bir cümleyiz artık kendi romanımızda, devrik bir bahçe, kayıp
bir lehçe, yaza geçmeye hazırlanan
yılışık bir bahar, Akdeniz’in doğusunda
telafisi zor bir imlâ hatası, bir dil sürçmesi…
Hiçbir şey istemem, içimizde büyüyen çöl tozuyla bizi boğmadan, son
bir gece sadece güzel kokulu zangalak
ağacının altında…

BİR KARİKATÜR
DAVASI DAHA
Polis dava yığmaya devam ediyor
önümüze…
Ceza davaları…
Bunlar kaçıncı?
Ben de hesabı şaşırdım…
Önceki gün gazeteye geldiğimde
beni bekliyordu polis…
İki dava daha okudu…
İkisi de 2021 yılına ait iki yayınla
ilgili…
Bunlardan biri çok şaşırttı ve güldürdü beni…
Bir karikatür davası yine…
Ama bunda ne Yunan bayrağı var,
ne de Tayyip Erdoğan’ın başına işeyen bir heykel…
Türk bayrağı falan da yok…
Yani Türkiye veya Kıbrıs ile ilgili
hiçbir şey yok…
Ne var?
Sadece bir yargıç ile bir hırsız…
Hırsız torbayı sırtlamış gidiyor…
Yargıç ise onun ayak izlerini süpürüyor!
Ne yargıç, ne de hırsız bizim bildiğimiz hiç kimseye benzemiyor…
Bir dünya karikatürü bu…
Çizen karikatüristi de tanımıyorum…
O halde ne?
Kime dokunmuş bu?
“Yarası olan gocunur” diyenleri
haklı mı çıkaracaklar ille de?
Eğer siz bu karikatürde anlattığı
gibi değilseniz neden gocundunuz?
Neyle itham ediyorlar beni?
Yargıya karşı nefret uyandırmak,
hoşnutsuzluk veya soğukluk yaratmakla!
Adalet ve yargı yönetimini aşağılamakla…
***
Demek üstünüze aldınız…
Ne tuhaf…
Kendi kendinizi şaibe altında bırakıyorsunuz?
Ne yani…
Dünyada böyle yargıçlar yok mu
sanırsınız?
Hırsızın ayak izlerini silen hiç
yargıç görmediniz mi siz?
Escobar’ın hayatını okuyun biraz…
Don Carleone’ye sorun…
Yargıçla birlikte tüm jüriyi satın
alan Al Capone’a bakın…
Totaliter dikta rejimlerinin mahkemelerini inceleyin…
Saddam’ın yargıçları tamam mıydı
mesela size göre?
Pinochet Şili’sinin…
Videla Arjantin’inin…
Tamam mıydı?

Ya Tayyip Erdoğan’ın yargıçları?
Putin’in yargıçları?
Hırsızın arkasından ayak izlerini
hiç temizlemezler değil mi?
Bana bu davayı açanlar umarım
bir gün öyle yargıçların eline düşmezler…
Suçluları suçsuz, suçsuzları suçlu
çıkaran çok yargıçlar gördüm…
Alt mahkemede bazı yargıçların
beraat verdikleri suçlulara yüksek
mahkemede ağır hapislik cezaları
veren yargıçlar gördüm…
Emekli bir savcının bana anlattıklarını yazsam hepinizin dudakları
uçuklar!
Bütün delillerle suçu apaçık kanıtlanmış olan bir kimse hiçbir ceza
yemeden serbest bırakılırsa, elbette
bunda pis kokular ararım…
***
Ancak Ankara tarafından idare
edildiğimiz bu diyarda bu gibi davalar açılmasına şaşırmamak gerekir
yine de…
Tayyip Erdoğan rejimi bu karikatürden gocunduysa, çok normal saymak gerekir bunu da…
Türkiye’de yargı diye bir şey kalmadı çünkü…

Şener Levent

Açı

Diktatörün iki dudağı arasında
adalet…
Halka esiri gibi davranıyor…
Beğenmediğini hapse atıyor…
Hapisler gazeteci, hukukçu, yazar,
siyasetçi kaynıyor…
Yıllar çalınıyor insanların hayatlarından…
Böyle bir rejimde hangi yargıdan
ve yargıçtan söz edilebilir ki?
Bu karikatürle yargıya güveni sarsmışım…
Yargıya zaten çok güven mi vardı?
***
Bu dava Bush davasını hatırlattı
bana…
ABD Başkanı George Bush’a hakaret etmişim diye de bir dava açılmıştı bana…
Oysa o sıralarda Irak’ı işgal etmiş
olan Bush’a dünyanın her yerinden
lanet yağıyordu…
-Katil Bush, diye inliyordu meydanlar…
Bizim uşaklar ise Bush’a yazdığım
bir yazıya bile katlanamadılar…
Şimdi ise bu dünya karikatürünü
üstlerine aldılar…
Yargıç hırsızın ayak izlerini süpürüyor…
Muhteşem bir karikatür…
Bir kitaplık laf…
O emekli savcı hatıralarını yazsa
bundan beş beterini yazardı…
***
İnsan insanı yargılayamaz aslında…
Hiçbirimiz masum değiliz çünkü…
Ancak yeryüzünde bir Tanrı adaleti
olmadığı için, yani Tanrı yargılayıp
karar veremediği için, bunu yapmak
yargıçlara kaldı…
Yargıç Tanrı değil…
İnsandır!
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

DEĞİŞTİ Mİ ZAMAN
GERÇEKTEN?

Tatar’ın “İpek” kardeşi
Avrupa (Özel) – 22 Ocak 2018’deki gazetemize linç saldırısının baş aktörlerinden
biri olan Mehmet İpek Ersin Tatar tarafından
yeni açtığı iş yerinde ziyaret edildi…
İpek’le birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal
medyada paylaşan Tatar şunları yazdı:
“Mehmet İpek kardeşimizin açmış olduğu
‘İpek&Yörük’ döşeme evi ve çeyizlik ürünleri
iş yeri hayırlı olsun “…
Aynı şekilde Tatar ile fotoğraflarını paylaşan
Mehmet İpek ise şu paylaşımda bulundu:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar beyefendi açmış
olduğumuz İpek&Yörük döşeme evi ve çeyizlik ürünleri iş yerimize hayırlı olsun için
gelip bizleri onurlandırdı”…
Bilindiği gibi Mehmet İpek saldırıdan
sonra tutuklanan altı kişiden biri idi ve Yargıç
Tacan Reynar tarafından 6 ay hapse mahkum
edilmişti.
Ancak İpek daha sonra diğerleri gibi Dörtlü
Hükümet döneminde ceza süresini tamamlamadan şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı…

Zaman değişti diyorlar…
Oturup düşündüm…
Değişti mi zaman gerçekten?
Günler, haftalar, yıllar değişti mi?
Eylül gelince gitmiyor mu göçmen kuşlar?
Kışlar ılık ve yağışlı…
Yazlar sıcak ve kurak geçmiyor mu?
Yoksullar ve güçsüzler için kötü bir yer
değil mi artık dünya?
Sevinçlerimiz acılarımızdan, umutlandıklarımız hayal kırıklarından fazla mı artık?
Hayıflanmıyor, şikâyet etmiyor mu kimse?
Herkes hayatından memnun mu?
Partizanlık ve torpil kalktı…
Başımızdakiler kukla olmaktan vazgeçti
mi?
Yalan, entrika, çıkar siyasetinde gelinen
son nokta ne?
Tamam mı?
Yoksa aynen devam mı?
Beş beter mi, diyorsunuz yoksa…
Ya insanlar?
Değişti mi onlar da?
Bal tutan parmağını yalamıyor mu artık?
Yaptığı yanına kalmıyor mu kimsenin?
Atı alıp Mesarya’yı geçemiyor mu?
Öyle bir değişim var mı bizim buralarda?
Domatesin, hıyarın tadı değişti…
Sokaklarda gördüğümüz yüzler değişti,
değişmesine…
Ama dün işgalcisine garantör ve anavatan
diyenler bugün de aynısını söylemiyor mu?
***
Bizim için zaman değişti mi zaman gerçekten?
Radyolarda çalan şarkılar…
Aşklar, dostluklar…
Ve başımızdakiler değişti değişmesine…
Denktaş gitti, Talat geldi…
Talat gitti, Eroğlu geldi…
Eroğlu’ndan sonra Akıncı…
Şimdi de Tatar…
Hükümetlerin her türlüsü…
Üçlüsü, dörtlüsü ikilisi…
Ama otur deyince oturup…
Kalk deyince kalkmıyorlar mı artık?
Gerekirse birbirlerini bile satmıyorlar
mı?
Ne istedilerse vermediler mi?
Önlerine konulan her şeye imza atmaktan
vaz mı geçtiler?
Vaz mı geçtiler kendilerine dikte edilenleri
yapmaktan?
***
Zaman değişti diyorlar…
Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğinizi anladınız
da seçim zamanı sandığa koşmayacak mısınız artık?
Elim kırılsaydı da oy vermeseydim dediklerinizi tekrar başa getirmeyecek misiniz?
Kendi halkına en büyük fenalığı yapanlara
oy moy yok mu bundan sonra?
Hamaset ve yalanla devletçilik oynamanın
modası geçti mi?
Kıbrıstürkünün var olma mücadelesi sürmüyor mu?
Gençler “bu memleket bitti, çekip gideceğim buralardan” demekten vazgeçti mi?
***
Değişti mi zaman gerçekten?
Güneş geceleri…
Ay sabahleyin mi doğuyor?
İrade artık bizde mi?
Onurumuzla, dimdik ayakta mıyız?
Ve artık son sözü biz mi söylüyoruz?
Camiye halâ bayramdan bayrama mı gidiyorsunuz?
Yoksa şimdi Cuma namazlarınızı da mı
eda ediyorsunuz?
“Bu memleket bizim” diye haykırıyor
musunuz halâ?
Emin misiniz bu memleketin bizim olduğuna?
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Sanmayın size verecek 560 milyonu
Kıb-Tek’in AKSA’ya borcuna gidecek para
Budur işte yıllardır Tayyipgillerin oyunu
Bir cepten çıkarır ötekine koyar Ankara

KALAY-KALAYCI

ÖZEL GÜNLERDE
SALLAYAN SALLAYANA

UBP’li bakanlar milletvekilleri alırlar önlerine bir yapraklı takvim, özel günleri
takip ederler. Anneler günü mü? Hemen salya sümük bir mesaj yayınlarlar.
Kadınlar günü mü? Mesaj yayınlayıp kadınlara yağ çekerler. Dün de Çiftçiler
Günü’ymüş meğer. Atanmış Boşbakan Ünal Üstel mesajını yayınladı. “KKTC
Akdeniz’den dünyaya açılacak tarımsal bir kapı olacak” dedi. UBP milletvekili
Hüseyin Çavuş’un gözünden de kaçmadı. O da “Ülkenin kalkınmasına,
ekonominin güçlenmesine emeği geçen tüm çiftçilerin günü kutlu olsun” dedi.
Özel günlerde sallayan sallayana…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SİNİR FALAN
KALMADI ARTIK...

Pandemi, arkasından Türkiye'ye bağımlı
yaşamanın yani ada yarısında esir durumda
bulunmanın yarattığı zorluklar...
Ekonomik bunalım ve her gün gittikçe
artan kaosla yaşantımız gittikçe kötüye giderken normal olarak sinirlerimiz de "tel"
oldu!
Hepimiz de dokunsak patlayacak el bombasına döndük!
Ben de mümkün mertebe insanların arasına karışmamaya çalışıyorum son zamanlarda...
Pazar günü açık pazara uğradım...
China Bazaar'ın park yerine herkes gibi
arabamı parkettim.
Önümde ve arkamda arabalar var...
Tabii yan taraflara da park edilmiş durumda...
On dakika dolmadan geri geldim...
Arabama bindim...
Yan tarafımdaki jeep'in içinden birisi
bağıarrak bana seslendi, camı açtım...
"Buyur" dedim...
"Bir daha buraya araba park etmeyeceksin" dedi kızgın bir sesle...
Alttan aldım, "Yahu sadece park eden
ben değilim ki, önümde de arkamda da
park edilmiş arabalar var"...
"Onlar beni ilgilendirmez, ben sana söylüyorum, bir daha park etmeyeceksin"...
"Ara trafik polisini gelsin ve bana ceza
yazsın madem ki" deyince arabadan indi...
Ben kimseyle kavga eden birisi değilim,
ben de indim...
Eşi "Bey hade gidelim" deyince durdu...
Adamın niyeti bana vurmaktı...
Biz de armut toplamıyoruz ya, iki yeyeceksek bir de vuracağız bir şekilde...
Neyse elim ayağım sinirden titreyerek
arabama binip uzaklaştım...
Ertesi gün bankada işim var...
Yürüyerek bankaya gittim...
Önümde bir kadın, elinde kimlik kartını
numaratörün üzerine sürtüp duruyor...
Anlaşılan numara almayı beceremiyor
veya başka bankalardaki numara işleri
onun yaptığı gibi oluyor...
Dayanamadım elimi numaratördeki camın
üzerine koyayım da numarası çıksın diye
düşünüp "bir dakika" diyerek elimi uzattım...
Kadının elinde kesici bir alet olsa benim
ellerimi kesecek...
Eliyle elime vurdu ve "Önüme geçme
hakkın yok" dedi...
Ona yardımcı olmaya çalıştığımı, numara
almanın öyle olmadığını, arkamızda bizi
bekleyen başkalarının da olduğunu söylememe bile fırsat vermedi...
Nerdeyse "beni taciz ettin"e vardıracaktı
işi...
Ben de ağzıma geleni sıraladım.
Onları getirene de, gelenlere de lanet
okuyup bankadan çıktım...
Gazeteye kadar yürüdüm, sonra geri dönüp gittim ve işimi hallettim...
"Telgrafın tellerine kuşlar konar" diyor
şarkıda ama bizim teller "tambura" teline
döndü!

SÖYLEYEMEM DEME
SÖYLE FAİZ BEY SÖYLE

Sucuoğlu...

Parti içinde sorun yokmuş
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan MYK
dün saat 15.30 sıralarında bitti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu MYK sonrası yaptığı açıklama
genel bir değerlendirme yapıldığını
söyledi.
Sucuoğlu, parti içerisinde bir sıkıntı olmadığını da ekledi.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 22.30 sıralarında, cezaevi trafik ışıklarında,
cadde üzerinde yönetimindeki EU
335 plakalı aracı ile 258 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden
42 yaşındaki Fatih Ulaş, görevli
bir polis memuruna çarptı.
Trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polisin dur emrine

riayet etmeyerek yoluna devam
eden Ulaş, trafik görevi yapan
polis memuruna aracı ile vurdu.
Kazada hafif şekilde yaralanan
polis memurunun tedavisi Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nde sürerken, Fatih Ulaş
tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bugün yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmin raporuna göre, bugün hava az
bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu
olacak. Havanın pazartesi günden cumaya kadar açık ve az bulutlu olması
bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde
ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

“Kırgınım” diyor.
“Kime?” diyorsun.
“Söyleyemem” diyor!
Mübarek, içine ata ata bir hal da olacak!
Tıpkı anlı şanlı “muhalefetimiz” gibi!
Onlar da örneğin “Müdahale var” diyorlar.
“Kimden?” diyorsunuz.
Ses yok!
Ya da ne bileyim “memlekette o kadar kriz
varken bunları konuşacak zaman değil” (!)
***
“Müdahale var” diyorlar ya işte!
“Müdahaleci kim?” diye dibine darı ekmeyin
siz de!
O kendini bilir!
***
Sucuoğlu da öyle işte.
“Kırgınlığım var” diyor.
“Kimedir bu kırgınlık?” diye soracak olursanız…
“İşte onu tam söylemem” diyor!
“Tam söyleyemem” derken tastamam söylüyor aslında.
Derviş Eroğlu’nun tavsiyesine de uyarak,
o “En vahim hatayı” da yapmamaya çalışıyor
bu arada!
***
Söyle Faiz bey söyle…
Derdini söylemeyen derman bulamaz, derler.
Yoksa sen o şarkıya mı takılıp kaldın?!
“Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye/ Ah yar, hayırsız yar duymasın
diye/ Sakladım gözyaşımı vefasız o yar görmesin diye”
***
Anladık…
Ankara’daki kuklacı ne dediyse yaptın!
Ne talimat verdiyse baş üstüne dedin!
Kürsüye her geldiğinde “Anavatan”la başlayıp anavatanla bitirdin.
Yine de kuklacının kinine affettiremedin
kendini!
Koltuğu altından çekip aldılar! En az oya
sahip Üstel’i oturttular oraya!
Seni kör kuyularda merdivensiz bıraktılar!
***
“Hacı Sunat’ı sana yedirmezler” demiştim.
Yedirmediler!
Seni ona yedirdiler!
Şimdi sırada parti başkanlık koltuğu var!
Onu da çekip alacaklar altından!
Bu sefer sana “Diren teslim olma” diyen
de olmayacak senin başbakanlıktan alınmanı
alkışlayan o ihanetçi takımından!
***
Ah Faiz bey ah!
48 yıldır Türkiye’nin askeri ve sivil işgali
altındaki bu toprak parçasında başımıza ne
kötülük geldiyse, kime kırgın olduğumuzu
söyleyememekten geldi!
Hep “Kırgınım ama kime kırgın olduğumu
sormayın, söyleyemem” demekten!
Sen bu zafiyetimizin ve hiçbir yeterli direniş
göstermeden teslim oluşumuzun ne ilk, ne
de son örneğisin.
***
Şimdi var git…
Kendi şarkına dön.
Hayat verici olmanın onuru neyine yetmez
ki!
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Onuncu köy
EMİR DEMİRİ KESER

TC VERMEDİĞİ PARANIN
EMRİNİ VERİYOR!

Turgut Afşaroğlu
Herkes ayni soruyu soruyor:
-Faiz beyin suçu ne?
Aslında hiçbir suçu yok!
Bir yanlış anlamaya kurban gitmiş.
Bir süre önce Reis, adamlarına kesin talimat vermiş:
- Faizi, ne pahasına olursa olsun düşürün.
Emir yüksek yerden gelince, adamlar
çaresiz,
Emri yerine getirmişler.
Yani anlayacağınız ortada ciddi bir sorun
yok.
Reis, faizleri düşürün demiş, adamları
yanlış anlamış,
Faiz beyi düşürmüş. Adamlar hatanın en
kısa zamanda düzeltileceği konusunda Faiz
beyi ikna etmişler.
Zaten öyle olmasaydı, Faiz bey bu kadar
zillete asla katlanmaz, hemen istifa ederdi.

Koral Asam
Para veren emir de verir, kaldı ki verilirmiş
gibi olan para, Kıbrıslıtürkleri kamuflaj yaparak yine kendi yandaşlarına gönderilen
para.
"NE CEKET KALDI, NE METELİK
CEBİNDE CEKETİN, KURTARACAĞIZ
DİYE GELDİLER İÇİNE SIÇTILAR
MEMLEKETİN."
Neyzen Tevfik.

YILMAZ GÜNEY

Nupelda Karabuğday
‘‘Bir gün nereli olduğumu sordular. "Babam
Sivereklidir" dedim. Siverek adına şaştılar,
hiç duymamışlar. "Nerededir bu Siverek?"
dediler. "Siverek, Napoli'nin kazasıdır" dedim.
Düşündüler bir süre, birbirlerine bakındılar.
"Biz İtalya'yı çok iyi biliriz. Yanlışınız
olmasın. Napoli'nin böyle bir kazası yoktur."
Siverek İtalya'da olsa bileceklerdi. Siverek
Urfa'nın bir kazasıydı. Urfa da Türkiye'de
bir şehir. Bizim memleketin insanları iyidir,
akılları çoktur; İtalya'yı bilirler, Fransa'yı
bilirler. Çinistanı, Falanistanı bilirler, lakin
kendi yurtlarını bilmezler. Dünyanın öte
ucundaki ülkelerin yardımına koşmak için
can atarlar. Onlar için şiirler yazar, onlar
için ağıt yakarlar. Falanistan köylüsünün
acısını anlatan kitaplar kapışılır, benim memleketimin insanlarına sırtları dönüktür, onları
görmezler, göremezler’’... (Yılmaz Güney)

1948

Mertkan Hamit
Kıbrıs'ta 1931 yılında isyan çıkınca anayasa askıya alınır.
İlerleyen yıllarda baskıcı idareler Kıbrıs
halkında sol hareketin güçlenmesine neden
olur. 1948'de Lefke madenci grevi başlar,
farklı etnik gruplardan olsalarda, ortak çıkarları için direnenler kazanır. CMC sendikayı tanır, sendikal ve emekten yana
haklar tanınır.
Kıbrıs'ın tarihine dikkatli baktığımızda,
anayasa olmaksızın dirayetli bir biçimde
taleplerini ortaya koyarak mücadele edenlerin kolektif hakları korumak mümkündür.
1948 yılında verilen Hak mücadelesi 8
saat çalışma hakkından, asgari ücrete kadar
birçok hakkın meşrulaşmasını sağlarken,
insanlık tarihi anayasa üzerinden değil dayanışma ve direniş ile yazıldığını gösteren
güzel bir örnektir.

GENÇLERİ KÖKSÜZ
BIRAKMAK

Jahit Halil
Birkaç gün önce emlakçıların altın çağıdır
diyen bir emlakçı arkadaşımla konuşuyordum. Yüzlerce dönüm arazi dahil olmak
üzere çok sayıda mülk, esas olarak İran,
İsrail, Norveç, Rusya ve ötesindeki varlıklı
'yatırımcılara' satılmaktadır.
Hatta birçoğunun, Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de ve mülk ve arazi arayan diğer milletlerde yaşayan Türklere kâr amacıyla
arazi alıp sattığını da sözlerine ekledi.
Ayrıca, bu satış vergilerinin önemli bir
çoğunluğunun, paravan şirketleri kullanan
avukatlar tarafından uygulanan vergi kaçakçılığı teknikleri nedeniyle beyan edilmediğinden de bahsetti, ve zaten devlet
denetleme özürlüğü var.
Bu elbette sürpriz olmadı ama bu ülkenin
gençleri tek yatak odalı alt standart bir
daire bile alamazken, Sucuoğlu, 'Başbakanlık' önünde haftalarca kamp yaptıktan
sonra daha iyi bir gelecek için çağrıda bulunan bir grup genç protestocu ile sadece
birkaç gün önce bir araya geldiğinde, onlara
'düşündüğü tek şeyin bu ülkenin gençliği
olduğunu' söyledi.
Ona kısmen katıldım çünkü hangi 'gençlikten' bahsettiğini asla belirtmedi, turuncu
renkli olanlardan şüpheleniyorum. Sırf
küçük bir klik, kendileri için bu kadar çok
savaş ganimeti üreten bir işgalden faydalandığı ve yararlanmaya devam ettiği için
bu ülkenin gençliğine bu kadar çok kötülük
yapıldı. Bir 'politikacı'nın yapabileceği en
büyük kötülüklerden biri, gençlerin kendi
memleketlerine kök salmasını engellemektir,
ama yine de bu rejiminin amacı her zaman
bu değil miydi?

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

“DAMGALANMIŞ”
ADALI KIBRISLITÜRK TOPLUMU
Hayat Hüseyin
“DAMGALANMIŞ” ADALI KIBRISLITÜRK TOPLUMU’nun Emperyal Ankara
Otoritesi ve İktidarları’nın gözündeki özel
durumu şudur:
Ankara Otoritesi ona “Büyük Türk Ulusu”nun bir üyesi olduğunu söyler.
Bu da onun normal bir Ulusun Parçası
olduğu anlamına gelir, ama aynı zamanda
Ankara Otoritesi Damgalanmış ‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’nun geneline onun “MiLLİ VE DİNİ” açılardan “farklı” olduğunu
ve bu farklılığını reddetmesinin boşuna
olacağını da söyler.
Ankara Otoritesi tarafından Damgalanmış
‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’nun “hikayesi”
aynı zamanda bir trajedidir de; Gri alanda
kalmanın, tanımlanamaz olmanın trajedisidir.
Damgalanmış ‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’nun Ankara Otoritesi tarafından “Güvenilmez-Sınıflandırılamaz” oluşudur;
Ankara Otoritesi’nin gözünde, Toplumsal
acıdan hem vardır hem yoktur.
Hatta ne “Güvenilir” ne de Milli ve Dini
“Sınıflandırılamaz” olması hasebiyle “Türk
Dünyası”nın “Türklük Sözleşmesi”ndeki
var olan çizginin ihlalidir Damgalanmış
‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’.
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ile 2004 AB
vatandaşlığı ile “İLHAK” hedefine tarafından
Taşınan bir engel, 47 yıdır asimile edilemeyen, beş binlik yıllık “Adalı Kıbrıslı
Kültür”ün taşıyıcısı olma ihtimaline sahip
olunan bir “TEHLİKE”,
Damgalanmış ‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’ sınırda olandır; muğlak sınırlar üzerinde iki dünya “TÜRK’lük ve KIBRISLI’lık
arasında sürekli savrulma, gidip gelme halidir.
Damgalanmış ‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’ “Türk Dünyası”na ve “Kıbrıs’ta

Türklük Sözleşmesi-İLHAK”a hem ait olan
hem de olmayandır. Ancak bizatihi Ankara
Otoritesi karşındaki “ÖĞRETİLMİŞLİK
ÇARESİZLİK” ilişkisiyle “Kıbrıs’ta Türklük
Sözleşmesi-İLHAK”ı yapılandırandır.
Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları
dünya kamu oyuna ‘Adalı KıbrıslıTürk
Toplumu’nun, kendi iradesi ile oluşturduğu
bir Demokrasi(!)nin olduğu söylenirken
diğer yandan Koloni Hizmetkarları’na Parlamenter Pasifizm bataklığında yüzen kahramanlara da “mış, miş” gibi yapmasını ya
da “kendi” Adasına ve Tüm Adalı Kıbrıslı’lara ihanet etmesinin bireysel olarak pek
akıllıca olayacağını söyler.
Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları
dünya kamuoyuna Kuzey Kıbrıs’ta “Bağımsız bir Devlet”in() var olduğunu söylerken, ‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’na,
Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları
tarafından Kuzey Kıbrıs’ta yönetilen bir
‘KOLONİ REJİMİ”nin var olduğu hatırlatılır. (...)
Bu çelişki ve maskaralık, Damgalanmış
‘Adalı KıbrıslıTürk Toplumu’nun kaderidir.
Emperyal Ankara Otoritesi’nın 1955’lerden beri yürüttüğü “KIBRIS’TA TÜRKLÜK
SÖZLEŞMESİ- İLHAK” dünyasına ait olmadıklarını canları pahasına geçmişte söyleyen cesur insanlar var idi. Ve bunu canları
ile ödediler.
Ancak günümüzde gerek “Koloni Hizmetkarları”ları gerekse “Koloni Meclisi”
ve “Koloni Hükümet”lerinde “Parlamenter
Pasifizm”in bataklığına batmış “Barış ve
Federal Çözüm” kahramanları, “KOPENHANG SENDROMU” ile “ÖĞRETİLMİŞ
ÇARESİZLİK”i içseleştirip, toplumsal bütünlük içerisinde “KIBRIS’TA TÜRKLÜK
SÖZLEŞMESİ- İLHAK” hedefini yapılandırmaktadırlar.

Mine Balman
“…Siyasi tartışma özgürlüğü, İnsan Hakları
Sözleşmesi kapsamında hakim olan demokratik bir toplum kavramının özünde yer almaktadır.
Kabul edilebilir eleştirilerin sınırları, bir
siyasi açısından, özel bir şahsa nazaran daha
geniş kapsamlıdır. Bu sonuncunun aksine,
bir siyasi bilerek ve isteyerek, her kelimesini
ve her eylemini gazetecilerin ve kamuoyunun
yakından incelemesine açmaktadır ve sonuç
olarak daha büyük bir hoşgörü göstermesi
gereklidir.”
Kendinden olmayana tahammül edemeyenlerin türediği bu ortamda, ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi savunmaya devam
edeceğiz!

KİSSİNGER

Hasan Çötok
Emperyalist blok geleceği konusunda çelişkileri büyüdükçe ve tehlikeli boyutlara
vardığında her zaman başvurduğu bir isimdir
"Godfather" Henry Kissinger.
Financal Times'ın birkaç gün önce yaptığı
röportajdan… Henry Kissinger:
Küresel jeopolitik durum, Ukrayna savaşı
bittikten sonra önemli değişikliklere uğrayacak. Ve Çin ve Rusya'nın tüm öngörülebilir
sorunlarda aynı çıkarlara sahip olması doğal
değil. Olası anlaşmazlıklar yaratabileceğimizi
sanmıyorum ama koşulların yaratacağını
düşünüyorum. Ukrayna savaşından sonra
Rusya'nın en azından Avrupa ile ilişkilerini
ve NATO'ya karşı genel tutumunu yeniden
değerlendirmesi gerekecek. İki düşmana,
onları bir araya getirecek şekilde düşmanca
bir pozisyon almanın akıllıca olmadığını
düşünüyorum ve bu ilkeyi Avrupa ile ilişkilerimizde ve iç tartışmalarımızda bir kez
benimsediğimizde, tarihin uygulayabileceğimiz fırsatlar sunacağını düşünüyorum. Bu,
ikisinin de batının yakın dostları olacağı anlamına gelmez, sadece belirli konularda
ortaya çıktıkça farklı bir yaklaşıma sahip
olma seçeneğini açık bıraktığımız anlamına
gelir. Önümüzdeki dönemde Rusya ve Çin'i
ayrılmaz bir unsur olarak görmemeliyiz.

15 Mayıs 2022 Pazar_Layout 1 14.05.2022 22:57 Page 6

Sosyal Medya

GÜNLÜK

Bulut Unvan

KANSIZ SOYKIRIM’IN
KURBANLARI

Acaba hepsi bittiği, geçmişte kaldığı
zaman bugünleri hatırlamak ne hissettirecek? Bütün bu rezalet, komedi,
kargaşa, artık fazlasıyla normalleştirdiği için hiçbir şey hissettirmeyen,
söylemeyen kitlesel duygu patlamaları,
gazete manşetleri, dedikodu köşeleri,
biraz gülünç, biraz hüzünlü anlam
arama çabaları, polemikler nasıl kalacak aklımızda? Her şey olup biterken
“aslında neler olacağının farkında
değildik” demek teselli mi edecek,
utanç mı verecek?
Ne zaman olacağı çok da önemli
değil, ama nasıl yaşanacak acaba o,
son günden de sonraki günler? İnternet
muhtemelen tedavülden kalkmış olur.
Ama mesela 2075 senesinde, dünyanın
dört bir yanına dağılmış Kıbrıslıtürkler’in buluştuğu bir metaverse odasında üçüncü kuşak bir Yeni Zelandalı,
Kıbrıs’tan göç eden nene dedesinin
adadan ayrılırken yanlarında getirdiği
bir buhurdanlığın hologramını yansıtıp
hakkında konuşacak mı? Odadaki diğer göçmen Kıbrıslıtürkler’den bir
tanesi biliyor olmaktan gurur duyduğu
ada ağzına ait bir kelimeyi olur olmadık her an bozuk bir Türkçeyle
söyleyip, mesela “beytambal galsin”
deyip herkesi güldürecek mi?
Adada kalan Türkçe konuşan bir
avuç insan Mersin iline bağlı Kıbrıs
İlçe Belediyesi seçimlerinde hangi
partinin hangi adayına oy vermek
gerektiğini ölesiye tartışacak mı? İnönü meydanında belediyeye toplu taşıma getirmeyi vaat eden aday için
görkemli mitingler yapılacak mı? Yapılırsa kim katılacak acaba o mitinge?
Aday sırf birinin komşusu, akrabası,
bölgelisi olduğu için oy alacak mı?
Genç ve heyecanlı bir doktora öğrencisi “Unutulmuş Bir Dönemin
Anatomisi: Kıbrıs’taki Türk Nüfusun
Başarısızlığa Uğrayan Toplum Olma
Denemesi” başlıklı bir tez kaleme
alıp her gün evlerimize giren gazetelerin artık sararmış kopyalarına, arşivlerde nasıl olduysa kaybolmamış
parti programlarına, KKTC damgalı
resmî belgelere acı acı gülümseyerek
bakacak mı? Dedem bana İngiliz dönemini, ona da kendi dedesi Osmanlı
dönemini anlatırken nasıl uzak bir
geçmişe ait eski bir masaldan bahseder
gibi bahsederse, o da bir zamanlar
belki bizden bir şey olabileceğine
inanmış olmamızdan öyle bahsedecek
mi?
Acaba hepsi bittiği zaman, bütün
bu heykelleri, sınır tellerini, dağdaki
bayrağı otlar bürüyecek mi? Bütün
bu göz kirliliği unutulmuş bir yaranın,
gizli kalmış kabuğundan ibaret kalacak
mı?
Herhalde bir elektrik fişine dokunur
gibi bir anda çökmeyecektir karanlık.
Daha çok beceriksiz bir yönetmenin,
haddinden uzun sürmüş, kötü bir
filmi başarısızca sonlandırmaya çalışması gibi ağır ağır kaplayacaktır
hala devam eden hikâyenin, sahnenin
her köşesini. Herkes hala daha repliklerini dile getirmeye, rolünü oynamaya çalışırken sarıp sarmalayıp
sonlandıracaktır filmi, çökecektir üstümüze.
Belki de çöküyordur zaten şu an,
şu saniye.
Beytambal galsın…

İLAÇ AMBARGOSU NE OLACAK?

Polis aracına ateş
açmaktan tutuklandı

Kamalı Haber
Boğaz bölgesinde meydana
gelen ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz ateşli silah tasarrufu’ ,
‘Polisin dur emrine uymama’
suçlarından tutuklanan Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz’in
ardından aranmakta olan iki kişiden biri olan zanlı Mehmet
Kırlar’da tutuklanarak mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili
olarak şahadet veren Boğaz Polis
Karakolunda görevli polis memuru Enver Kasap olayla ilgili
olguları aktardı. Kasap, 12 Mayıs
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 kay-

detti. Polis, zanlıların daha sonra
ormanlık alana kaçtığını, Taşkent-Haspolat tarafından 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,
Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.
Kaçan 2 kişinin arandığını ve
aranan zanlı Mehmet Kırlar’ın
da tespit edilip tutuklandığını
aktardı.
Polis memuru Kasap, olayda
kullanılan silahın hala bulunmadığını ifade etti. Kasap, olay
yerinde geniş çaplı soruşturma
yapılacağını kaydederek zanlının
ilk etapta 2 gün tutukluluk talep
etti.
Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının
2 gün tutuklu kalmasına karar
verdi.

51 yeni vaka daha tespit edildi
Son 24 saatte yapılan test
sayısı 10.172 olup, 51 pozitif
vakaya rastlanmıştır.
20 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne,
15 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir. 14 Mayıs 2022
Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı:
10.172
Bugün Saptanan Pozitif Vaka
Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:

Serdar Suan
yaşamını
yitirdi

Aslen Larnaka doğumlu
olan, uzun yıllar
Mağusa’da ikamet
eden İş insanı Serdar
Suan (Tamarin) uzun
süredir tedavi görmekte
olduğu Yakın Doğu
Üniversitesi
Hastahanesi’nde önceki
akşam hayatını kaybetti.

Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.892.169
Toplam Vaka Sayısı: 94.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 93.637
Tedavisi Devam Eden Vaka
Sayısı: 498
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 10
Karantinadaki Vaka Sayısı :
488
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Gadimici sağlık bakanı Ali Pilli’nin koltuğuna atanan İzlem
Gürçağ Altuğra ‘‘sıkılıkla duyduğumuz, ilaç yok, hastanelerde
randevu yok. Bunu işitmeyeceğiz’’ dedi. Kıbrıs Postası’na konuşan
Altuğra, “Öncelikle hastaların eczaneye İlaç Eczacılık Dairesi’ne
gittiklerinde ilaç yoktur cümlelerini duymak istemiyorum. İlaç
yoksa sağlık nasıl olacak? Hastanelerdeki alt yapıların güçlendirilmesi, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, randevuların ötelenmemesi… Bunları sıklıkla duyuyoruz. İlaç yok, randevu yok…
Bunları iyileştirmek öncelikli hedefimiz” dedi… Hastaneleri felç
eden randevu sistemi AKP’nin sağlıkta neo-liberal dönüşüm dayatmasıdır. Randevu sistemini kaldırıp, sabah erken gidip sıra
alarak bakınma usulüne dönülmesi bile, en erken 1 ay sonraya
randevu alabilen hastalara iyi gelecek! Dünya gider ileriye, biz
‘eski’yi özleriz… Çünkü ‘yeni’ dedikleri herşey insan haklarının
gaspını doğurur! Her ay birkaç kez yazıp hatırlattığımız İLAÇ
AMBARGOSU NE OLACAK?.. Üç ay oluyor neredeyse, Faiz
Sucuoğlu “TC yetkililerinden ilaç yasağı listesinden KKTC’nin
çıkarılması istendi” diyeli! Konuyu Şubat sonunda TC Sağlık
Bakanı’na ilettiklerini söyledi. Pilli’nin de TC yetkililerinden
yazılı olarak ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılmasını istediğini söyledi… Pilli de, “Sağlık Bakanlığı olarak elimizden
geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz.
Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi… Pilli’nin ‘Bizim dışımızdaki
olaylar’ dediği Ankara’dır! Eczacılar ‘falanca, filanca ilaçlar yok’
demekten, hastalar muadilin muadili ilaçları kullanmaktan hasta
oldu! İlaç eksikliğinin sebebi de TL’nin değersizleşmesi ve TC’nin
bize ambargosudur…
TATARİSTAN
Ersin Tatar, Mine Atlı’yı
sosyal medyada bir
paylaşımında kendisine
hakaret ettiği iddiasıyla
polise şikayet etti. Tufan
Erhürman “Siyasete girdim
gireli duymadığım şey
kalmadı. Madem girdiniz,
demokrasi tahammüllü
olmanızı gerektirir” dedi.
Tayyip Türkiye’yi
Tayyibistan yaptı ya, Tatar
da KKTC’yi Tataristan
yapabileceğini zanneder…
*
VAY CANINA!
İçişleri Bakanı Ziya
Öztürkler, “İçişleri’nde
yaşanan bazı sıkıntıların
farkındayız” dedi. Vay
canına!
*
ŞİRRETLİK
Bakanlık sürpriz oldu mu
diye soruyor gazeteci İzlem
Gürçağ Altuğra’ya. O da
“Şaşırmadım. Önceki
kabinede olmayışıma
şaşırmıştım” diye cevap
veriyor. Yahu ne sürprizi
olacak, kadın öyle bir
velveleye verdi ki ortalığı,
bu şirretlik karşısında onu
bakan yapmayıp da ne
yapacaklardı?
*
BANDIRMA VAPURU
Bir haber sitesi şöyle bir
başlık atmış: “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı KKTC’de
coşkuyla kutlanacak.” Pes
yani! Nereden biliyorsunuz
coşkuyla kutlanacağını.
Sanki da Mustafa Kemal
Bandırma vapuruyla
Girne’ye çıkıyor…

“Tırnak”...
"Dünkü UBP Parti Meclisi'nden
çıkan ‘oybirliği’ kararında bile
Sucuoğlu’nun büyük katkısı
olmuştur…
Eğer gerçekten istese dünkü
oylama bambaşka çıkabilirdi!
Ama krize oynamadı…
Hatta Parti Meclisi üyelerini ve ilçe
başkanlarını tek tek arayarak Ünal
Üstel’e destek verilmesini istedi!
Vallahi bu kadar hoşgörüsüne
hayran kaldık…
Örneğin biz olsak yaşanan bu
kadar olaydan sonra böyle
davranan bir insan siyasette az
bulunur!
Belli ki siyasete devam edecek,
hem de sonuna kadar…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Siyasetinde şiddet!
Haber bültenlerinde şiddet!
Dizisinde şiddet!
Yarışmasında şiddet!
Her şeyinde şiddet var!
Hatta kıyafet programında bile
şiddet var!
“Senin eteğin çirkin, benimki
güzel” diyerek kavga ediyor
kadınlar, sözüm ona “moda”
programında… Bir siyasimizin
bizim basına yönelik yaptığı
açıklama geldi aklıma birden!
Ne demişti biliyor musunuz?
“Şiddet haberini basın
manşetine taşımasın”
Mert ÖZDAĞ
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

AKSA

Sendikacılar bile ‘‘para
veren emir verir’’ klişesini
tekrar edip duruyor… TC
bize para veriyormuş, bu
yüzden emir verirmiş!..
TC’nin buradaki işgal
ordusunun masraflarını
bile biz ödüyoruz! Biz mi
emir veriyoruz işgal
askerine?.. GKK’ya Kıbrıslı
komutan bile atayamıyoruz… Sonra, TC’nin
560 milyon TL’lik para aktaracağını söyledi Jet Ünal.
Bunu duyanlar hemen ‘para alan emir alır’ diye
başladı!.. TC bu parayı AKSA’ya aktarıyor; bir cebinden
çıkarıyor parayı diğer cebine koyuyor…
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Gavur imam
Oz Karahan
Yaklaşık iki senedir bu köşeden bir
şey iddia ediyordum.
Tüm federalist Türkçe konuşan Kıbrıslı
siyasi partilerin tarihleri boyunca peşinden koşturdukları AKEL’in Cumhurbaşkanı adayı hakkında bir iddiaydı.
2023’te yapılacak seçimlerde AKEL’in
adayının yine tüm federalistlerimizin
“faşist” olarak damgaladığı DİKO’nun
lideri Nikolas Papadopulos olacağı iddiamdan söz ediyorum.
“Şimdilik” bu iddiam doğru çıkmadı,
kabul ediyorum.
Ama iddia ettiğimden de daha omurgasız bir hareket yaptı AKEL…
İşgal bölgesindeki kuyrukçularından
ses var mı?
Tabii ki hayır.
Evet, AKEL’in 2023 seçimlerindeki
Cumhurbaşkanı adayı Andreas Mavroyannis!
Yani DİSİ’li ve şu andaki Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerecisi Andreas Mavroyannis.
Takip etmeyenler için Kıbrıs’ın özgür
bölgelerindeki Cumhurbaşkalığı seçimlerindeki son durumu kısaca özetleyim.
İmza attığı skandallarla koltuğunu bırakacak olan Anastasidadis’in partisi
olan DİSİ ile organik bağlantılı Mavroyannis’i de sayarsak dört aday çıkmış
durumda.
Ve bu adaylardan iki tanesi güçlü.
Birincisi partinin mevcut lideri Averof
Neofitou.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Düşünecek birşey artık kalmadı ki,
millet ne güzel her allahın günü eleştirecek
bir şey buluyor. Malzeme istemediğin kadar!
Türkiyeli yöneticiler muhalefet başta
olmak üzere, halkımıza içinde bulunduğumuz ağlanacak hallerimize, başka bir
ülkede yaşanması imkansız fırsatlar, sunarak hem konuşturuyor, hem eleştiri yapma fırsatı veriyor, ve bilerek bunu yapmaya
devam etmekte!
Herkes bu maskaralıkların demiyeceğim,
garagözlüklerin çevrildiği , planlandığının
önüne atılarak oynaması, oyalanması için
yapıldığının farkında değilmi?
Başta CTP, olmak üzere, bazıları her
gün devam eden bu garagözlükleri eleştirerek, siyaset yaptıklarını sanıyorlar.
Ne diyor CTP demokrasiyi herkes öğrenecekmiş!
Seçim diye yutturulan maskaralıklar,
sözde hükümet kurma trajikomik likleri
Türkiye tarafından hazırlanıyor, güncelleniyor, her yeni gün tekrarlanıyor, muhalefeti, sağcısı solcusu hop beklemeden
bu trajıkomik haller üzerinden konuşmaya,
eleştirmeye başlıyor .
Buda gerçeklerin konuşulmaması üzerine
kurulmuş yeni bir siyaset modeli!
İşte bunun adı da siyaset, bunun adı da
politika diye de halka yutturmakla, vakit
geçirtmekle, kendileri, uzaktan halimize
bakarak gülmekteler!
Kimler gülüyor, elbette TC yi yönettikleri
gibi bizleri de yöneten TC li yöneticiler.
KKTC denilen bu sirkte insanları idare
etmenin yolunu TC li yöneticiler çok iyi
planlamışlar, birşeyler yap, hükümet kur,
hükümet boz, yönetici ata, bunlarla uğraşsınlar, günler, yıllar böyle geçsin.
Geçmişten bugüne bu garagözlüklerle

AKEL’İN “DİSİ’Lİ”
CUMHURBAŞKANI ADAYI

İkincisi ise Anastasiadis’in ekibinde
yer almış Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis.
Uzun lafın kısası Rumca konuşan Kıbrıslıların en büyük siyasi partisi ve statükonun garantisi olan yapılarından biri
paramparça.
Bu durumda bu yapının sözde “ezeli
rakibi” olan ana “muhalefet”in kazanma
şansı çok yüksek olan seçime kendi adayıyla girmesi beklenir.
Tabii bu söylediğimiz “muhalefet”in
iktidardan daha büyük bir statüko savunucusu olmadığı yerler için geçerlidir.
AKEL’in daha önceki iki seçimde hiç
şansı olmayan Stavros Malas’ı aday ola-

rak belirlemesi ve bu seçimde Mavroyannis gibi hem parti dışından hem de
Kıbrıs konusu haricinde bir iddiası olmayan birini aday göstermesi şaşırtıcı
değil.
Çünkü kendi adaylarının seçilmesi halinde kuyrukçularının boş hayallerini de
karşılayamayacağını bilmekte…
Neydi o boş hayal?
2004 yılında AKEL’in kendisinin bile
desteklemediği “federal Kıbrıs” hayali.
İşgal bölgesindeki rejimin “cumhurbaşkanı” diye adlandırdığı sahte koltuğun
aksine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı makamı ülkenin bütün sorunlarından mükellef.
Çünkü çoğu Türkçe konuşan Kıbrıslının
her zaman unuttuğu bir gerçek var.
Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlık sistemine
sahip olan bir devlettir.
Ve buradaki seçimlerde Kıbrıs konusu
halkın seçim yaparken göz önünde bulundurduğu konuların sonunda gelmekte.
Çünkü gerçek bir devlet yönetilirken
ekonomi, güvenlik, sağlık ve genel olarak
refah ile ilgili konularla birilerinin ilgilenmesi gerekmektedir.
Uzun lafın kısası her zaman söylediğim
gibi Kıbrıs’ta tarihi boyunca her zaman
statükonun en büyük nedeni olan AKEL
Kıbrıslıları yine şaşırtmadı.
İşgal bölgesindeki kuyrukçularının sessizliği de öyle!

Karnımız tok!
uğraşmayı bırakıp ülkemiz için tek bir
adım atamadık.
Bu işin diğer bir acı tarafı da muhalefetim
solcuyum diyenlerin de bu garagözlüklerin
içine dalmaya atlamaya hazır halleri!
Bu sahte solcular, başta CTP, konuşabilmek, güya muhalefet ediyormuş gibi
gösteriliyor, güya insanlarımızı düşünüyor
gibi lanse ediliyor, bu garagözlüklerin,
kendi ifadeleri ile söyleyim maskaralıkların
baş aktörlerinden biri olarak görevlerini
yapıyorlar.
Tam da TC li yöneticilerin istediği
şekilde gaz alma görevleri, işgali örtme,
buranın legal bir devlet olarak gösterilmesi
hallerinde!
Bana göre solcu geçinen, sözde tüzüğümüzde federasyon var, çözüm var diyenlerin bu maskaralıkların içinde baş
rollerden birini kapması çok daha acıdır,
ve UBP ve diğerlerinin yaptıklarından ülkemize, ortadan bölünen yurdumuza yapılan kötülüklerden çok daha fazla dır!
Herkes demokrasiyi öğrenecek sözü,
CTP nin bu garagözlüklerin, bu maskaralıkların içinde siyaset yapılacağını, buranın
normal bir ülkeymiş gibi gösterilmesi
görevine ısrarla devam edeceğinin son
göstergesidir!
Hele de Erhürman ın, Tatar ı tvde tartışmaya davet etmesi ise bir başka garagözlüğün gündem olmasını sağlamaktır.
Tatarla tv de tartışma yapabilecek onunla
konuşup, ona karşı söyleyecekleri, savunacakları ile puan toplayacağını sanan
Tufan Erhürman çok yanılıyor.
Tatarın karşısında, Tatarın söylediklerini
savunduklarını çürütebilecek, ona puan
kaybettirecek Kıbrısta binlerce insan var!
TV ye çıkmak, tartışmak, fikirlerini
söylemek isterse, Tufan Erhürman a bir

tavsiyem var, gazeteci Şener Levent dün
ona çağrı yapıp, Tatarı bırak gel biz tartışalım diye Radyo MAYIS a veya istediği
herhangi bir tv de tartışma daveti yaptı.
Tatarın karşısına çıkmaya hevesli Tufan
bey, bu davete ne der bilemeyiz, elbette
bu işler yürek işi .
Ha Şener Levent de kim da onun karşısına tv de çıkayım diyecekse, büyük yanlışlarına bir yanlışlık daha ilave eder ve
işin en kolayını seçmiş olur, onu eleştiren,
ona işbirlikçilik yapıyorsunuz, taşıma nüfusla bu ülkenin demokrafik yapısı bozuldu
diyen, azınlıktayız, asimile olduk, kendi
ülkemiz için karar veremiyoruz, bizim
için Türkiye li yönetenler karar veriyor,
diyen Şener Levent, sözde hükümet yasal
değil, sözde meclis yasaldır dediğinizde,
size yasal olmayan bir hükümetle, sözde
yasal mecliste nasıl yan yana oturacaksınız
diye soru soran yine Şener Levent, işgalin
örtüsüsünüz diyebilen yine Şener Levent!
Sizin için konuşan, sizi eleştiren Tatar
değil, Şener Levent !
Hem partililerinizin korkulu rüyası Şener
Levent e, her yerde gizliden gizliye kötülemek için ''askere işler '' dediğiniz kişiye
yüzüne bunu sorma fırsatını da bulmuş
olursunuz!
Zavallı Tatar ağzını açıp sizin için tek
kelime etmiyorsa onunla TV lerde tartışmaya ne gerek var ki, zaten gelen giden o
zavallı ya vur abalıya muamelesi yapıyor!
Ustalık sizi eleştiren, gerçekler üzerinden
tartışma yapmağa çağıran ların yani Şener
Levent ve onun gibi düşünenlerin karşısına
çıkabilmek!
Gerisi show dur, ona da karnımız tok!

GÜNEY KIBRIS İLE
ÇİN ARASINDA
YÜKSEKÖĞRENİM
ALANINDA İŞBİRLİĞİ
Güney Kıbrıs ile Çin arasında,
yükseköğrenim ve bilim konusunda
bir işbirliği memorandumu
imzalandığı haber verildi. İşbirliği
memorandumunun Rum Eğitim
Bakanı Prodomos Prodromu ve Çin
Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığını
temsilen, Çin’in Güney Kıbrıs
Büyükelçisi Liu Yantao tarafından
dün imzalandığını yazan Haravgi
gazetesi, memorandumun 2022-2026
yılları arasında geçerli olacağını ve
hedefinin ise iki ülke arasındaki
işbirliğinin genişletilmesi olduğuna
işaret etti.
Rum Eğitim Bakanı Prodromu,
işbirliğinin önemli kısmını “Kıbrıs
Teknoloji Üniversitesi” (TEPAK) ile
“Hangzhou Dianzi University”
arasındaki ortak lisansüstü program,
“Kıbrıs Avrupa Üniversitesinin” aktif
rolüyle birlikte gençlik forumu
kurulması, aynı zamanda Çin
tarafından “Kıbrıs” vatandaşlarına,
Güney Rum tarafındaki üniversiteler
tarafından da Çinli öğrencilere
burslar verilmesinin teşkil ettiğini
söyledi.

LARNAKA LİMANINA
İKİ YIL ARADAN
SONRA İLK YOLCU
GEMİSİ GELDİ
Larnaka limanına iki yıl aradan sonra
dün ilk yolcu (cruse) gemisinin
geldiği haber verildi.
İçerisinde bin yolcu bulunan “Crown
Iris” gemisinin dün Hayfa’dan
Larnaka limanına gittiğini yazan
Fileleftheros gazetesi, geminin
Mayıs-Kasım arası dönemde Larnaka
limanına toplamda 15 planlı seferi
bulunduğunu ve çoğu kez yolcuların
şehri ziyaret edebilmesi için geminin
geceyi limanda geçireceğini belirtti.
Gazete, Kasım ayına kadar İsrail’den
yolcu gemileriyle Larnaka’ya yaklaşık
20 bin yolcunun gelmesinin
beklendiğini de ekledi.

LİMASOL’A
BAĞLI MONİ’DE
ÖLÜ BİR AKDENİZ
FOKU TESPİT EDİLDİ
Limasol’a bağlı “Moni” bölgesinde
ölü bir “Akdeniz Foku” tespit edildiği
haber verildi. Ölü bulunan fok
balığının 2 buçuk yıl önce Limasol’a
bağlı Ağrotur (Akrotiri) bölgesinde
doğduğunu yazan Fileleftheros
gazetesi, fok balığının muhtemelen
tekne çarpması sonucu yaralanıp
öldüğünü belirtti. 2019 yılından
bugüne kadar “Monachus
monachus” (Akdeniz Foku) cinsi 6
fok balığı doğduğunu yazan gazete,
son 3 yıl içerisinde 3 fok balığının ise
hayatını kaybettiğini ekledi.

“ARİS LİMASOL”
FUTBOL TAKIMININ
OFİSİ VE MAĞAZASINA
BOMBA KONULDU
Lefkoşa, 14 Mayıs 22 (TAK): Aris
Limasol futbol takımının, Limasol’a
bağlı “Agios Tihonas” caddesinde
bulunan ofisi ve mağazasına dün
sabah karşı patlayıcı madde
yerleştirildiği haber verildi.
Düşük tahrip gücüne sahip bombanın
sabah karşı 02.30 sıralarında
patlaması sonucunda binada maddi
zarar meydana geldiğini yazan Alithia
gazetesi, Rum polisinin olayın
faillerini bulmak için, bölgedeki
kapalı devre kamera sistemlerini
incelediğini belirtti.
Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos
Andreu’nun, yaptığı açıklamada,
bunun çok ciddi bir olay olduğuna
işaret ettiğini kaydeden gazete, öte
yandan Rum polisinin yarın
oynanacak Aris-Apollona futbol maçı
için sert tedbirler alacağını ekledi.
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Yerleşimci sömürgeci Albay’a karşı Raif Denktaş:

‘‘SANKİ TÜRKİYE’NİN TEMSİLCİSİDİR BURADA. HASTÜRK!’’
22 Şubat 1985…
Baba Denktaş’ın darbesi ile ilan edilen
KKTC ‘Kurucu Meclis’inde Alpay Durduran’ın ‘‘Vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu değil
Meclis onaylasın’’ önerisi üzerine yapılan
tartışmanın oturumu…
Raif Denktaş’ın 35 sene sonra meşhur olan
o konuşmayı yaptığı oturum.
‘‘Sayın Başkan; değerli arkadaşlar; hükümetimizin muhterem üyeleri;
76 seçimlerinden 81 seçimlerine, 81 seçimlerinden de 85
seçimlerine giderken daha önce
de belirttiğimiz gibi seçmen
sayılarında anormal artış görüldüğü takdirde dünya basınını
Kıbrıs’a çağırıp ‘bu seçim maskaralıktır, Türkiye’den getirilmiş, ithal edilmiş seçmenlerle
bu oyun oynanmaktadır’ diyeceğiz…’’ diye
Raif’in söze girdiği o meşhur konuşmanın
yapıldığı oturum…
Raif’ten sonra yerleşimci nüfustan iki Albay
söz aldı. Oturumun en sert sözünü Raif, yerleşimci nüfusun YDP’den önceki faşist partisi
Türk Birliği Partisi’nin başkanı emekli Albay
İsmail Tezer’e söyledi:
-‘‘Sanki Türkiye’nin temsilcisidir burada.
Hastürk!’’
Raif doğrudan Türkiye’yi karşısına aldı…
Türkiye’nin çıkarları ile Kıbrıslı Türklerin
çıkarlarını birbirinden ayırdı bir cümle ile!
***
1974’ten sonra Türkiye buraya taşıdığı nüfusa Türkiye’deki siyasal eğilimlere paralel
olarak partiler kurdurdu. 2016’da kurulan
yerleşimci sömürgeci nüfusun partisi YDP’ye
kadar başkanlar hep asker kökenliydi. 2016
Türkiye’sinde askerlerin yerini imamlar aldığı
için YDP’nin başkanı da ilahiyatçı bir Türkçü-Ülkücü Erhan Arıklı oldu. 12 Eylül sonrasının ‘Türk-İslam sentezi Ülkücülüğü’dür
bu!
Kronolojik olarak bakalım Türkiye’nin siyasal gelişimine ve eğilimlerine paralel olarak
Kıbrıs’ta yerleşimci nüfusa kurdurduğu partilere:
1978’de emekli hava subayı Selahattin Öztokatlı’nın başkanlığında kurulan Demokratik
Parti, İslamcıdır.
Gene İslamcı temelde 1979’da kurulan
Islah ve Refah Partisi’nin başkanı da emekli
subay Özer Ergene’dir. Ergene adaya önce
asker olarak 1959’da gelir, 1974’ten sonra
tayin yoluyla gelir. Emekliliğinde burada yaşamaya başlayınca parti kurar.
İslamcı temelde kurulan partiler hemşerilik
bağlarını pas geçtikleri için etkisiz olurlar.
1979’da Türkçü faşist çizgide Türk Birliği
Partisi kurulur emekli Albay İsmail Tezer tarafından. Kıbrıslıları aşağılayan bir üslubu
vardır Türk Birliği Partisi’nin. Raif Denktaş’ın
1985’te ‘‘Sanki Türkiye’nin temsilcisidir burada. Hastürk!’’ dediği de Tezer’dir.
1960’larda emekli olan Albay Tezer, işgalden
sonra Kıbrıs’a yerleşip otel işletmeye başlar.
KTFD Sosyal Konut ihalesini kazanan Türkiyeli Saygun İnşaat Şirketi’nden Fesih Seyitoğlu ile ortaktır… CTP-TKP-DHP’nin kazandığı ancak Ankara’nın hükümet kurmalarına
müsaade etmediği 1981 seçiminde kurulan
azınlık hükümetinin Sosyal İşler Bakanı olarak
atanır. Bakan Tezer, sosyal konut ihalesini
kendisine kazandırması için İçişleri ve İskân
Bakanı Eşber Serakıncı’ya rüşvet teklif eder.
Bu da rahmetli Mustafa Çağatay tarafından
açıklanır. (1 Şubat 1984, Yenidüzen)
Hem asker hem müteşebbis hem de miting
meydanında ‘‘Kıbrıslıların donlarını başlarına
geçirmekten’’ bahseden; Derviş Eroğlu’nu
bile ‘Venedik bozuntuları’, ‘İngiliz piçleri’
diye Kıbrıslılara hakaret ettiği için rahatsız
eden bir zat.
2000’lerin başında Kıbrıslıların dilinde
sigara söndürmekten ve hadım etmekten bahseden Erhan Arıklı’nın 1970’lerdeki haliydi
Albay Tezer. Bu da şunu gösterir ki, yerleşimci
sömürgeci nüfusun Kıbrıslılara beslediği kin
ve nefret zamanla azalmıyor, çoğalıyor!
1979’da Albay Tezer’in faşist Türk Birliği
Partisi’nden sonra, TC Büyükelçisi İnal Ba-

tu’nun 1984’te Albay Aytaç Beşeşler’e kurdurduğu Yeni Doğuş Partisi çıkıyor karşımıza.
Albay Beşeşler 20 Temmuz Harekâtı’nda ilk
personel hizmet taburunda sefir subayı idi,
1979’a kadar yerleşimci nüfusla temas halinde
Sivil Savunma (Özel Harp) uzmanı olarak
çalıştı, 1984’te de TC Elçiliğinde kurulan
YDP’nin başkanı oldu.
1978-79’da kurulan İslamcı partiler gibi
2003’te Annan Planı döneminde, Türkiye’deki
‘‘Kıbrıs’ı vermeyiz’’ cephesinden emekli
Albay Oğuz Kalelioğlu tarafından kurulan
Kıbrıs Adalet Partisi de var. Bu satırların yazarının ilk gençlik yıllarıydı o günler…
Temmuz 1974 Darbe ve İstilasından sonra
ABD emperyalizminin Kıbrıslılara çektiği en
büyük oyun olan, ‘3. Harekât’ Annan Planı
karşısında, ne olup bittiğini anlamayan Türk
milliyetçileri, ABD’nin Türkiye’yi verdiği
Annan Planı lütfuna karşı ‘‘Kıbrıs’ı vermeyiz’’
cinneti geçirdiler. O günlerde ‘‘Tankları süreriz,
Baf’ı da alırız’’ diyordu Albay Kalelioğlu. 28
Şubat sürecinde Türkiye’de diyanet işlerine
danışmanlık yaptı.
2016’da ilahiyatçı, Türkçü-Ülkücü Erhan
Arıklı, 1984’te TC Elçiliği’nde kurulan Yeni
Doğuş Parti'sini ‘Yeniden Doğuş Partisi’ olarak
kurdu. Sömürgeci yerleşimci nüfusun kurduğu
partiler içerisinde ‘başkan’ı meslekten asker
olmayan tek partidir.
Türkiye’nin soğuk savaş döneminde geçirdiği dönüşümün bir prototipi gibidir TC Devleti’nin Kıbrıs’ta yerleşimci nüfusa kurdurduğu
partiler. Önce İslamcılık, sonra Türkçülük,
Türkçülük-hemşericilik ve Türk-İslam sentezi
Ülkücülüğü olarak bilinen günümüz faşist
hareketi ile hemşericiliğin harmanlanması
olarak çıkıyor karşımıza.
Kıbrıs’ta Cumhuriyetçi Türk Partisi bile
kurulurken Türkiye’den izin aldı. Avukat
Mithat Berberoğlu’nun partinin tüzük ve programını Ankara’ya gönderilmek üzere TC Büyükelçisi Ercüment Yavuzalp’a tevdi ettiğini
biliyoruz. Kimse yerleşimci sömürgeci nüfusun
ve onca komutanın Kıbrıs’ta parti kurarken
‘hür iradesi’yle hareket ettiğini söyleyemez.
***
İşte bu arka plan bilgisini ve kısa tarihçeyi
anlattıktan sonra bizim Raif’in faşist Türk
Birliği Partisi’nin başkanı emekli Albay İsmail
Tezer’e ‘‘Sanki Türkiye’nin temsilcisidir burada. Hastürk!’’ sözüne dönebiliriz…
Raif’in bu sözü neden söylediği, daha da
önemli kılıyor söyleneni…
İsmail Tezer şöyle diyor:
‘‘Bizde Türkiyeli Kıbrıslılık yok. Ve bugün
muhakkak biliyorsunuz ki arkadaşlar, tekrar
etmek istemiyorum. Türkiye’nin yardımı olmamış olsa Kıbrıs olmaz. Onun için biraz
izahlı düşünelim’’…
Tezer’e cevaben Raif Denktaş şöyle diyor:
-‘‘Seni de çekeceğiz bunun karşılığı olarak
ha!’’
Arada başkaları söze giriyor… Raif devam
ediyor:
-‘‘Sanki Türkiye’nin temsilcisidir burada.
Hastürk!’’
***
Bugün kendine ‘Kıbrıslı Türk solcusu’ ve
‘Kıbrıslı Türk devrimcisi’ diyenlerin, CTP,
TDP, TKP, Bağımsızlık Yolu’nun ağzından
düşürmediği ‘Türkiyeli-Kıbrıslı kardeştir’

lafını faşist bir yerleşimci Albay söylüyordu
1985’te; sağcılıktan ve Türk milliyetçiliğinden
gelen ‘Denktaş’ soyadını taşıyan Raif veriyordu
ona ağzının payını…
Bizim toplumun ‘sağ kökenli’ aydınları
gerçekle yüzleştiklerinde öyle bir haykırırlar
ki gerçeği şaşırırsınız:
Turancı Muzaffer Gürkan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunması, Atatürkçü Dr. İhsan
Ali’nin ne taksim ne ilhak, Kıbrıslıların bir
arada yaşamasını savunması; Denktaş’ın özel
sekreteri Kutlu Adalı’nın Kıbrıslılığın bayrağını
yükseltmesi, Denktaş’ın oğlu Raif’in yerleşimci
nüfusa ilk karşı çıkanlardan biri olması tesadüf
değildir. Ayhan Hikmet’in ilk günden üniter
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunması, Kutlu Adalı’nın önce taksim, sonra federasyon ve en
sonunda çoğulcu demokratik üniter Kıbrıs’ı
savunması tesadüf değildir.
‘Azınlık’ ve ‘küçük’ toplumların savunma
refleksidir bu. Hangi ideolojiye ve eğilimlere
mensup olursanız olun soykırımdan geçirilmiş,
dünyanın dört bir tarafına dağılmış, göç ettirilmiş, yersiz yurtsuz köksüz bir toplumun
evladıysanız ideolojik inançlarınızla maddi
koşullarınız örtüşmez. Bu yüzden isimlerini
saydığımız ‘sağ kökenli’ aydınlarımızın kimisi
1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla,
kimisi de 1974’ten sonra hayalini kurdukları
Türkiye’nin gerçeği ile yüzleştiklerinde hakikati
haykırdı. Sonucunda da hepsi Özel Harp Dairesi’nce öldürüldü!
‘Azınlık’ın kendini koruma refleksiyle Raif,
‘‘Sanki Türkiye’nin temsilcisidir burada. Hastürk!’’ diyor Albay’a!
Türkiye karşısında ‘Kıbrıslı Türk azınlık
toplumu’nu savunuyor Raif…
‘Sağcı’ Raif’in 1985’te itiraz ettiği Türkiyeli-Kıbrıslı demagojisine bugün ‘sol’ teslim
oldu. ‘Türkiyeli-Kıbrıslı yok, hepimiz kardeşiz’
demagojisi bugün Kıbrıs’ta işgale karşı mücadelenin en büyük engelidir. 1985’te Albay’ın
söylediğini bugün ‘KKTC solu’ söylüyor.
CTP, TDP, TKP, Bağımsızlık Yolu’nun resmi
söylemidir 1985’te Raif’in itiraz ettiği. Çünkü
yerleşimci sömürgeciliği Kıbrıslı solu Türkleştirerek teslim aldı.
***
22 Şubat 1985’te Alpay Durduran’ın ‘‘vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu değil Meclis
onaylasın’’ önerisinin konuşulduğu oturumda
Raif özetle şöyle diyordu:
-‘‘76 seçimlerinden 81 seçimlerine, 81 seçimlerinden de 85 seçimlerine giderken daha
önce de belirttiğimiz gibi seçmen sayılarında
anormal artış görüldüğü takdirde dünya basınını
Kıbrıs’a çağırıp ‘bu seçim maskaralıktır, Türkiye’den getirilmiş, ithal edilmiş seçmenlerle
bu oyun oynanmaktadır’ diyeceğiz…
Kıbrıs’ta seçim iddiasında bulunurken bir
taraftan da bizi dünyaya karşı bu seçimin
maskaralık bir seçim olduğunu söyletecek
derecede önlerine gelen herkesi ha bire yurttaş
yaparak seçmen ithal etmek yolu mutlak
surette kesin olarak terkedilmelidir…
Çünkü bu memleketin sosyal dokusu değişmektedir kötüye doğru ve buna şu veya
bu şekilde son verilecektir.
Biz yasal ve barışçı yollardan son verilmesi
gereğine inanıyoruz, çünkü bizim ne kaybedecek bir şeyimiz vardır ne de başka gidecek
yerimiz. Bu memlekete sahip çıkacağız ve

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
bizimdir diyeceğiz. Önüne gelen gelip bunun
içerisinde vatandaş olamaz…
Bugünden seçmen listelerinin askıya çıktığı
güne kadar yapılacak olan her yurttaş kasıtlı
olarak, seçim maksadıyla yapılmış ve seçmen
yapılmak için yurttaş yapılmış kişidir. Ve
büyük tepki göstereceğiz, ikaz ediyoruz, çok
büyük tepki göstereceğiz, dünya basınında
tepki göstereceğiz ve hiç de hoş olmayacak…
Çaresi budur. Çünkü başka bir şekilde ikaz
ediyoruz, durmuyorsunuz, uyarıyoruz, durmuyorsunuz, soru soruyoruz, yuvarlak cevaplar
veriyorsunuz. Ama bu da böyle gidiyor. Bunu
durduracağız beyler”…
***
Bu sözlerinden sonra Raif’e karşı söz alanlardan ikisi TC’nin kurdurduğu yerleşimci
partilerinin liderleri olan Albaylardı. Faşist
Türk Birliği Partisi başkanı Tezer ile TC Büyükelçisi İnal Batu’nun kurdurduğu YDP’nin
başkanı Aytaç Beşeşler…
Senelerdir yerleşimci nüfus sömürgeciliği
konusunda taşıma nüfusun ‘‘KENDİ GELEN’’
olmadığını anlatırım. Hatıratlardan ve belgelerden aktarırım. Kıbrıs’ın kuzeyi etnik olarak
arındırıldıktan sonra planlı ve programlı bir
şekilde TC Yardım Heyeti, TC Toprak ve
İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve TC Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü-Toprak Komisyonu
tarafından taşındı Türkiye’den yerleşimci
nüfus.
Hakkı Atun anılarında, ‘‘Türkiye’den deniz
yolu ile ve bir program çerçevesinde getirilen
işgücü niteliğindeki göçmenler, planlı biçimde
ve önceden temizlenip tamir edilen boş köylere
yerleştirildi’’ diye yazıyor.
YDP başkanı Albay Aytaç Beşeşler de
Raif’e şöyle diyor:
-‘‘Buraya KENDİ GELEN olmamıştır. Buraya kimler nasıl, ne zaman getirildi, bunu
herkes bilmektedir’’…
***
Raif’in konuşmasına en çok sinirlenen
Albay Tezer oluyor. Özellikle, ‘‘dünya basınını
Kıbrıs’a çağırıp ‘bu seçim maskaralıktır’…’’
diyeceğiz sözüne öfkelendi Albay:
-‘‘Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, biz
bütün Türkler ister Rusya’dan gelsin isterse
Amerika’dan gelsin, isterse Bulgaristan’dan
gelsin, kapımız Türkiye’ye açıktır. Türk demek
manasını bilmeyen bir insanın, saçma sapan
konuştuğu bir insanın neyi düşündüğünü ve
kimlerin duyduğunu bütün gizlilikle, efendim
‘Birleşmiş Milletler’in basınlarını getireceğinden bahsettiğini, daha biraz evvel gazetede
Türkiye’nin barışı sağlayacağını söyleyen bu
kimse bir de başkan olmuş. Nasıl başkandır
bilemiyorum. Orda gördük. Parti Başkanı,
Parti Başkanı değil bir bok olamaz’’…
Albay epey sinirlenmiş Raif’e… Devam
ediyor:
-‘‘Denktaş’ı desteklemek için 1981 senesinde, kendisi de bilirler, saat 12.00’de Denktaş’a telefon ederek ‘kazandınız’ diyen benimdir. Köy köy dolaşarak hürmet ettiğim bu
kimsenin oğlu olarak teessür ediyorum. Ve
bu aileyi çökertmek için ne lazımsa yapmaktadır bu adamcağız’’…
Sonra lafı, Türkiyeli-Kıbrıslı ve sizi kurtardık
demagojisinde getirdiği vakit, bizim Raif içinden çıkar…
Yerleşimci Albay devam eder:
‘‘Bizde Türkiyeli Kıbrıslılık yok. Ve bugün
muhakkak biliyorsunuz ki arkadaşlar, tekrar
etmek istemiyorum. Türkiye’nin yardımı olmamış olsa Kıbrıs olmaz. Onun için biraz
izahlı düşünelim’’…
Raif Denktaş şöyle der karşılığında:
-‘‘Seni de çekeceğiz bunun karşılığı olarak
ha!’’
-‘‘Sanki Türkiye’nin temsilcisidir burada.
Hastürk!’’
Raif doğrudan Türkiye’yi karşısına aldı…
Türkiye’nin çıkarları ile Kıbrıslı Türklerin
çıkarlarını birbirinden ayırdı bir cümle ile!
Raif’in karşısındaki yerleşimci Albay’ın
söylediklerini söylüyor bugün ‘‘Kıbrıslı Türk
solu’’…
Çünkü yerleşimci sömürgeciliği Kıbrıslı
solu Türkleştirerek teslim aldı.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

KKTC BİR İMLÂ
HATASIDIR
KISACA...
KIBRISLI OLUN!
Mehmet Harmancı, ‘‘altyapı projelerinde
AB ile yaşanan sıkıntılı süreçler, bütçesi
alınmış ve çalışılmış konularda bile
Kıbrıs Cumhuriyeti prosedür
mekanizmaları mazeret gösterilerek’’
sıkıntı çıkarıldığını söyleyerek, ‘‘yakın
zamanda Brüksel’de bu konuları
masaya yatıracağız’’ dedi… CTP ve
UBP’nin Strazburg’ta AKPA
toplantılarında TC’nin milli tezlerini
savunduğu gibi, Brüksel’de Türkiye’nin
sözcülüğünü yapmayın!

Bizim Mandra
Ankara’nın Sucuoğlu
hükümetini görevden alıp
yerine Ünal Üstel hükümetini
getirerek bütün siyasi ve
demokratik teamülleri
çiğnemesine tepkiler artan bir
şiddetle sürerken, Olgun
Amcaoğlu kendisine verilen
bakanlıktan önce istifa eder,
ancak aradan birkaç saat
geçmeden istifasını geri alır!
Bu istifa Ankara’nın
müdahalelerine karşı bir umut
yaratırken, istifanın geri
alınması da hayalkırıklığına
neden olur. Sokaktaki adam,
“UBP’li adama güven mi
olur?” diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
Expression Interrupted
raporuna göre 2022’nin
ilk üç ayında 173 gazeteci
yargılandı, 20 gazeteciye
toplam 65 yıl hapis cezası
verildi. 1 gazeteci
öldürüldü.

“Selçuk, Can, Soma, Gezi ve bitmeyen tekmeler”
Bu devletin, 301 madencinin öldürüldüğü
Soma Katliamı davasında sorumluları cezalandırması için avukatların hukuk mücadelesi
vermesi mi gerekiyor?
Bir ülke, o ülkenin yargı sistemi neden öldürülen emekçiler yerine buna neden olanları
koruyor?
Maden facialarının sorumlularını hedef almaktansa genç kadınların giyimini, iç çamaşırını, gençlerin içtikleri birayı dert eden siyasetçilerin ülkesi burası.
301 madenci aynı anda ölmüşse ortada çok
büyük bir sorun var demektir.
İlk günden Somalı ailelerle yürüyen avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay, şu
anda cezaevinde.
Kozağaçlı, daha önce yargılanıp beraat
ettiği bir davanın kanıtları kullanılarak yeniden
cezalandırılıyor. Can Atalay, Türkiye'nin bütün
kentlerinde milyonlarca insanı sokağa çıkartabilecek kudrette olduğu gerekçesiyle 18
yıla mahkûm edildi Gezi davasında, cezaevine
konuldu.
301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs
2014'teki Soma katliamına ilişkin davada,
Yargıtay, sorumluların 301 kez olası kastla
öldürme, 162 kez de yaralama suçundan cezalandırılmasına hükmetti.
Eylül 2020'deki bu karardan sonra dairenin
üç üyesi değişti. Yeni üç üyenin oylarıyla
karar değiştirildi.
Patron Can Gürkan'a sadece 20 yıl ceza
verildi. 2,5 yıl daha yatıp tahliye olabilecek.
Ölen madenci başına 8-10 dakika cezaevi.
Avukat Can Atalay, bu davalardaki siyasi
müdahaleleri her fırsatta anlattı. Gezi'de öldürülen çocukların haklarını, cezaevi katliamlarını adım adım takip etti hep.
Başka kim cezalandırılabilirdi ki, elbette
cezalandırılacaktı.
***
Bu hikâyeler Soma ile de başlamadı.
1999'un Eylül ayı…

VİRGÜL

İŞGAL DÜZENİ

Ne güzel düzen kurmuş işgalcimiz… İşgal
ordusunu biz ödüyoruz… ‘Savunma
giderleri’ adı altında dünyada işgalcisinin,
ülkesini işgal eden askerlerin masraflarını
ödeyen tek toplum olarak tarihe geçtik! TL’nin
değer kaybetmesi, devalüasyonu ve enflasyon ile
TC’ye sömürge vergisi ödüyoruz… Yetmiyor, TC
bize sattığı malları TL karşısında sürekli değer
kazanan Döviz üzerinden satıyor! TL ile
sömürgeleşiyoruz, TC’den Döviz ile mal
alıyoruz… TC-KKTC protokollerine göre, TC bize
TL borç veriyor, deftere Dolar olarak yazıyor!

ANKARA’YA
KARŞI ÜÇ
MAYMUNU
OYNAYAN
MUHALEFET:

“Muhalefet olarak
eleştirilerimize karşı üç
maymunu oynayan
hükümetlerle mücadele
ediyoruz…”
Jale Refik (HP)

Ulucanlar Cezaevi'nin çatısından dumanlar
çıkıyor.
"Mahkûmlar koğuşları ateşe verdi, içeriden
ateş açıldı, güvenlik güçleri ateşle karşılık
verdi. Çatışmada 10 kişinin öldüğü söyleniyor."
Cümlelerdeki tek doğru 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirmiş olması.
Ertesi gün gazetelerin büyük bölümü, isyan
eden mahkumların onlarca silah bulundurduğunu yazıyor.
Cenazeler, ailelere günler sonra gösteriliyor.
Yoğun işkence ve darp izleri, yakın mesafeden
ateş izleri. Ve Karşıyaka Mezarlığı'nın cenaze
bölümü.
Avukatların yardımıyla içeriye girip, mahkumların cansız bedeniyle karşılaşıyorum.
İsmet Kavaklıoğlu'nun kafası, üç insan başı
büyüklüğünde, yüzü görünmüyor.
Diğer 9 kişinin bedenindeki izlerin kaynağını
anlamak için uzman olmaya gerek yok.
İddianame hazırlanıyor. İsmi Deniz olan
kadın tutuklu, erkek koğuşunda isyana katılmış
gibi suçlanmış, operasyondan günler önce
tahliye edilenlerin silah kullandığı iddia
ediliyor. Avukat Selçuk Kozağaçlı, tek tek
anlatıyor iddianamedeki skandalları.
Kozağaçlı ve diğer avukatlar, yıllarca peşinden koşuyorlar dosyanın.
Öldürülen çocukların, Soma'nın, iş cinayetlerinin peşinde Çağdaş Hukukçular Derneği
Başkanı Kozağaçlı.
Elbette Kozağaçlı tutuklanacaktı, elbette.
Canan Kaftancıoğlu akıl almaz bir cezaya,
akıl almaz bir hızla mahkûm ediliyor.
Yapılanları görenler var elbette.
Çocukluk rüyalarını satmayan, koltuk için,
konfor için rüyalarını değişmeyenler de var
bu coğrafyada.
(Bu yazı Gökçer Tahincioğlu’nun T24’te
yayımlanan “Selçuk, Can, Soma, Gezi ve
bitmeyen tekmeler” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 15 Ekim 2021
“Türkiye düşmanı yasaklı Rumcu Kıbrıslılar”
hakkındaki kararın geçtiğimiz yıl Eylül ayında
alındığını yazan Akit gazetesi “Akıncı ve
avaneleri için getirilen yasağa tepki gösteren
Avrupa gazetesi bir de utanmadan Türkiye’ye
mi girecekler dedirtti” diyerek yine kin kustu!

Gözden kaçmayanlar...
MALİ ESARET
İçeriği açıklanmayan ve meclise
gelmeyen, teknik olarak meclise
gelmediği için ‘geçerliliği olmayan’
2022 Mali Protokolü’ne göre TC 560
milyon TL’lik bir ödeme yapıyor kendi
enerji şirketi AKSA’ya… Yani TC
parayı bir cebinden çıkarıp diğer
cebine koyuyor, bunu da bize Dolar
olarak borç yazıyor!.. Aynı zamanda
meclise gelmeyen protokoller KKTC
Anayasa’sına göre hükümsüzdür…
‘‘UBP anayasayı deliyor,
deldirtmeyiz’’ diyor ya CTP…
Anayasa’yı delen Ankara’dır! Ama ne
Ankara’ya laf var, ne de bu protokol
esaretine!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“KKTC, Akdeniz
coğrafyasından dünyaya
açılacak tarımsal bir kapı
olacaktır…”
Ünal Üstel
(Jet ve AdaPass
skandallarından sorumlu)

Karikatür: Payam Boromand/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya
FAŞİZME KARŞI ZAFER GÜNÜ

Erkan Çavuş
Faşizmin resmen yenildiği 9 Mayıs 1945'ten
40 yıl sonra 1985'te, 9 Mayıs'ın emperyalizm
tarafından "Avrupa Günü" ilan edilmesi, tarihsel
gerçekleri çarpıtma gaylesiyle tarihin yeniden
yazılması niyetini taşır.
Faşizmin yenilgisinde en büyük rolü oynayan
ve bu uğurda en büyük kayıpları veren Sovyetler
Birliği'nin ve Kızıl Ordu'nun adını tarihten
silmek isteyen emperyalizm, yeni bir tarih
anlatısı uydurarak, insanlığın belleğinden kurtuluşun yolunu yok etmek istiyor.
9 Mayıs, faşizme karşı Zafer Günü'dür!
Bu zafer, on milyonlarca Sovyet vatandaşının
ve birçok ülkedeki komünist partizanın canlarını
vererek dünya halklarına sağladıkları bir zaferdir.
İnsanlığı faşizmin karanlığından kurtaran ve
özgürlüğü koruyan Sovyetler Birliği'ni unutmayacağız! Sosyalizmin tek kurtuluş yolu olduğunu unutmayacağız!
Faşizmi yaratan, onu var eden, geliştiren kapitalizmi de unutmayacağız!
Avrupa emperyalistleri geçmişte de, bugün
de faşizmin safında yer almaya devam ediyorlar.
İşçiler ve tüm uluslar olarak yeni 9 Mayısları
onlara karşı elde edeceğiz.
Sosyalizmin bayrağıyla yeni zaferler kazanacağız! Yaşasın 9 Mayıs Zafer Günü!
Yaşasın Sosyalizm!
Kahrolsun faşizm ve emperyalizm!

LAMBA VE GÜNEŞ

Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar: Efendim talebiniz üzere bundan
sonra olabilecek müdahalelere nasıl tepki verileceğine ilişkin bir taslak hazırladım partimiz
için… Ersin Tatar: Oku be gardaş bakalım…
Müsteşar:
Müdahale 1: Bundan sonra logo olarak güneş
değil lamba kullanacaksınız…
Tepkimiz: Zaten güneş enerjisini bu koşullarda
zay etmek doğru değildi, bir led lamba neyimize
yetmez…
Müdahale 2: UBP Parti Başkanı ve Genel
Sekreteri artık genel merkezde oturmayacak…
Tepkimiz: Zaten havasız bir ortam vardı, kapının önüne iki adet açılan kapanan sandalye
koysak… 1 bağ da molehiya… Hem boş oturmamış oluruz…
Müdahale 3: Bundan sonra kurultay da yapmaycaksınız hiç…
Tepkimiz: Bugüne gadar yaptık da noldu?
Boşu boşuna 15,000 kişiyi meyhaneye götürdük… Black Label’ın bu fiyatı ile zaten fizibıl
değil artık kurultay…
Tatar: Afferim be gardaş… İşte böyle isterim
sizi… Mum! Mum!
Müsteşar: Lamba değil miydi efendim? Mum
olarak değişeyim logoyu?
Ersin Tatar: Yok oğlum lafın gelişi söyledim… Lamba olarak galsın bırak iyidir…
Müsteşar: İnşallah ilk seçimde Barış Manço’nun bir şarkısı ile yüz yüze gelmeyiz efendim…
Ersin Tatar: Hangisi?
Müsteşar: Lambaya püf de…

1974 ZAFERİ

Ufuk Çağa
Ülkenin bugünkü özeti, "akıl tutulması yaşanıyor" ile özetlenebilir. Cumhurreisi TDP Genel
Başkanı Mine Atlı'yı polise şikayet etti, herhalde
yakında ülkenin yarısını daha şikayet edecek.
Yıllarca yurtdışına tonlarca patates ihraç eden
Egemen Devlet KKTC'ye, artık patates kaçak
yollardan giriyor. Yıl 365 gün, bayram, seyran,
hafta sonu dinlenmeden gübrelerin içerisinde
hayvanlarına bakarak üreten vatandaşlar, "Hakkımızı istiyoruz, "üreterek batıyoruz" dedikleri
için polis tarafından tutuklanıyor. Aslında bu
gün bir hayvan yetiştiricisinin söylediği bir
cümle tarihe geçmesi lazım, "Bizim hayatımız
hayvan gübrelerinin içerisinde geçiyor, biz gübrelerden utanmıyoruz. Bizler her gün gübre içerisinde çalışırken, sizler gat gıravat oturuyorsunuz.
Bizler sıcağın altında ter dökerken, sizler klimaların altında oturursunuz, üstelik sizleri ödeyenler de bizleriz.
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YAŞANANLAR KOMEDİ Mİ,
TRAJEDİ Mİ?
1974 Öncesinden beri, kadını erkeğiyle
Kıbrıslı hep mücahit yapılmıştı ya…
“Aşina oldukları” o ateşli silahları ortalık
yerde, -öğrencilerin bulunduğu ortamlardaokul bahçelerinde bozup-kurmayı, bazen
de gözleri kapalı vaziyette yapabilirdi
hemen hemen herkes; özellikle orta yaşlı
erkekler…
Bilinendir, bir zamanlar liselerin müfredatında, önce “Sivil Savunma” sonra da
“milli güvenlik” isimli derslerin içeriğinde,
silahlarla ilgili teorik ve pratik dersler veriliyordu…
O zamandan, bazı konularda “bozupkurmayı” iyi bilen birileri, bozup-kurma
işlerini, “Kıbrıslılara öğretme” çabasındaydı…
Günümüzde, çabalarında başarılı oldular mı, yoksa bozup-kurma işlerini öğretmeyi hâlâ sürdürüyorlar mı, bilemem…
Bu konuda karar vermek, gerçekten zor!
***
KKTC’de haftalardır süren, koalisyon
bozup-kurma şenliği, jet hızıyla sürdürülüyor…
Cuma “mübarek” gün, “bir olaycık”
daha yaşandı…
Duydunuz, o olaycık çok ses getirdi…
Hem taksimci ve da et-tırnakçı “sağ”
cenahtan, hem da işgali hazmetmiş, demografik yapının bozularak, değiştirilmesine ve asimilasyon kavramına buldukları yeni sözcükle, “çok kültürlülüğü”
kendilerine şiar edinmiş “sol” cenahtan.
Dün bir, bugün iki… Henüz “Yüce
mecliste” programı okunamadığından
ötürü, meclis genel kurulundan onay alamayan yeni Nazırlar Kurulu’nun bir
üyesi, gün aydınlıkken “görevden azledilmesini” istedi…
Akşama, hava kararmaya yakın bir zamanda, “ilgili birileri” tarafından “ikna
edilmiş” olacak ki, kendi deyişiyle “Başnazır’ın da arzusu” doğrultusunda, “görevinin başında kalacağını” duyurdu…

Rüzgara Karşı

***
Nasıl bir “ortamda” yaşatıldığımızı
bütün dünya bilirken, içimizde bulananlardan bazıları, ortada nelerin dönmekte
olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladı…
Cumhurreisliği, genel ve/veya yerel ya
da özel seçimlerde; “sağ” ya da “sol”
siyasi düşünceye sahip(!) partilerin kurultaylarında…
Siyasi parti ve/veya derneklerin olağan
ya da olağanüstü kongre/kurultay/toplantıları dâhil, oralarda kimin/kimlerin yönetici
kademelerine seçileceğine “karar verme
işini,” bir türlü “öğrenemeyen Kıbrıslılara,”
bu konularda “eğitimli” işinin uzmanı,
“yabancı memurlar, özel istek üzerine
yardımcı olacaklar” haliyle…
-Neden böyle oluyor, dediğinizi duyar
gibiyim…
Hepiniz biliyorsunuz işte…
Bu işler on yıllardır böyle sürüp gidiyor
bu topraklarda…
Rahmetli Dr. F. Küçük, bir zamanlar böylesi/benzer konular gündemde geldiğinde:
“…Bizim herhangi bir siyasi fikrimiz
yoktur; Türkiye bize bir kazık gönderse
ve alın bunu g*tünüze sokun dese, sokacağız!” diyerek meseleye açıklık getirmişti…
Düşünüyorum da, Kıbrıs’ın kuzeyindeki
siyaset arenasında, yabancı “uzmanların
varlığı ortada” iken…
Günümüzde “koalisyon bozup-kurma
şenlik oyunları” esnasında bu coğrafyada
yaşamakta olduklarımızı, bir “bilene” anlatıp sorsak, acaba bu konuda ne şekilde
bir açıklama yapardı?
Birilerinin, kirli siyasetle, kullanmakta
oldukları kirli kelimelerle, “canlı sözcükleri da öldürdüğünü” eminim söylemezdi…
Yaşananları ve konuşulanları bir “komedi” mi, yoksa bir “trajedi” olarak mı
nitelerdi?
Belki da, siyaset arenasındaki “oyun ku-

Bülent Tümen
rucu” yabancıların, “Kıbrıslılara” atfen,
sürekli “saygın” sözcüğüyle “görev yapmaktadırlar!” sözcüğünü yan yana kullanarak, ne murat ettiklerini söyleyebilirdi?
Ne dersiniz sevgili okurlar?
***
Yukarıda “saygın” sözcüğünü kullandım
ya, aklıma düştü…
Fransızca ve Türkçe dilinde Osmanlı ve
İslâm hakkında yayımlanan kitapları, günümüzde “Diyanet Yayınları” içinde yer
alan bir yazardan bahsedeceğim…
Yıllar önce okumuştum, Türk Dili Dergisi’nin Temmuz 1994 sayısındaki Prof.
Dr. Beynun Akyavaş’ın “Hayret Bir Şey”
başlıklı yazısında…
Prof. Akyavaş’ın “Her Türk’ün yabancı
olduğunu bile bilmeden, hissetmeden,
düşünmeden, sevincinde, kederinde, öfkesinde, kavgasında, evinde, barkında
kullandığı canlı kelimeleri öldürerek onların yerine, onun, bunun ortaya attığı
sözcükleri öğretmeye çalışmak” denemesinde, doğruluk payı hayli fazla…
Akyavaş’a göre, bunların çoğunun sesleri
çirkin, ahenkli bir dil olan Türkçeye
aykırı, bazılarının kuruluşu da, anlamı
da yanlış, köksüzlükleri da caba…
Örneğin, “saygın” ne demek?
Muhterem mi, itibarlı mı, sayın mı, sayılan mı, saygılı mı, saymış mı, sayılmış
mı?
Akyavaş böyle soruyor, tıpkı bizim zaman zaman sorduğumuz gibi…
Kıbrıslı “alay etmese de,” Prof. Akyavaş
inceden inceye alay da ediyor:
“Zaten bu kadar kalabalığa ne lüzum
var?
Bir saygınla hepsi halledilir (…) …
KKTC da, kalabalık ya!
Siyasetçileri da “saygın!”
***
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

ÖKSÜZ: “SORUNLARIMIZ GÜNDEN GÜNE BÜYÜYEREK DAĞ GİBİ KARŞIMIZDADIR”

“MESLEK YASAMIZ HAYATA GEÇİRİLMEDİ”
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB)
Başkanı Umut Öksüz, “Sorunlarımız günden güne büyüyerek dağ gibi karşımızdadır”
diyerek, meslek yasalarının hala hayata
geçirilmediğini belirtti.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı
Öksüz, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü
nedeniyle mesaj yayımladı.
Birliğin 63 yıldır toplumsal yaşam ve
vatandaşların içerisinde bulunduğu sıkıntıları çözmek adına mücadelesini sürdürdüğünü belirten Öksüz, birliğin sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra bilimsel bir
meslek örgütü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.
Toplam 343 eczane, 48 ecza deposu ve
427 üyeleriyle ülke genelinde halka hayati
önem taşıyan tüm hizmetlerin verildiğine
işaret eden Öksüz, şöyle devam etti:
“Eczacılık; sağlık hizmeti içerisinde
tarihi ve birikimi köklü olan alanlardan
biri olup eczacı da temel uzmanlık alanı
ilaç olan, bu bağlamda sağlık alanındaki
görev ve yetkileri devredilemeyecek önemli
bir sağlık elemanıdır. Eczacılık, insanlık
tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini
koruyan, toplumların yaşamlarındaki önemini hiç yitirmeyen mesleklerden birisidir.”
“Sorunlarımız günden güne büyüyerek
dağ gibi karşımızdadır” diyen Umut Öksüz,
pandemi sürecinde yıllar boyunca çalışmasını sürdürdükleri ve bir türlü hayata
geçirilmeyen meslek yasası için eylem
yapmak zorunda bırakıldıklarını savundu.
Öksüz, geçen seneki hükümet içerisinde

çekti.

Meclis’e sevk edilmesine rağmen seçime
gidildiğinden dolayı yasanın kadük olduğunu belirtti.
Yasanın ülkede ilaç ve ecza sektöründe
denetimi hayata geçireceğini, bölgelerde
komisyonlar kurularak, vatandaşın sorunlarının yaşadığı bölgede çözüme kavuşturacağını ve Sağlık Bakanlığı’nın iş gücünü
azaltacağını kaydeden Öksüz, değişen bakanlara yasayı anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.
“Yılmadık, yılmayacağız fakat meslek
örgütümüzü görmezden gelenleri de unutmayacağız” diyen Öksüz, bu yıl da 14
Mayıs’ta yıllar önce dile getirdikleri sorunlarla karşılaşmaya devam ettiklerini
belirtti.
Ülkenin dört bir yanında ilaç hizmeti
veren 427 meslektaşlarının yarısının maddi
ve manevi olarak zor şartlar altında eczanesini ayakta tutmaya çalıştığını kaydeden
Öksüz, istihdam sorunu olduğuna da dikkat

“KAMUDA İSTİHDAM...”
Kamuda istihdamın artık ertelenemez
duruma geldiğini belirten KTEB Başkanı
Öksüz, istihdam gereken yerleri şöyle sıraladı:
“İlaç ve Eczacılık Dairesi- 9 kişi, Sosyal
Sigortalar Dairesi- 2 kişi, Mağusa Devlet
Hastanesi- 1 kişi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- 1 kişi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- 2 kişi, Pandemi
Hastanesi- 1 kişi, Cengiz Topel Hastanesi- 1 kişi”
Rakamların yetersizliği nedeniyle vatandaşa ilaç temininin sağlıklı şekilde sağlanamadığını savunan Öksüz, şunları kaydetti:
“Devlet kendi eliyle yasasını çiğnemeye
devam ediyor. Eczacının olmadığı yerde
ilacın teminini vatandaşa sunmaya devam
ediyor. Örneğin henüz daha ülkemizde
bulunan 29 sağlık ocağında eczacı yok.
Girne Akçiçek Hastanesi’nde eczacı yok.
Peki, soruyoruz, tüm buralarda vatandaşa
ilaç hizmetini kimler gerçekleştirmektedir?”
Eczacılık fakültelerinin sayısının hızla
arttığını ifade eden Umut Öksüz, KKTC
vatandaşı öğrenci kayıtlarında tekrardan
düzenleme yapılması gerektiğini belirterek,
sürdürülebilir bir ilaç ve ecza sektörünün
ortadan kalkacağı uyarısında bulundu. Öksüz, bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu
etkin adımlar atmaya davet etti.
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BİR GAZETECİ BAŞINDAN VURULDU,
NEYSE Kİ UKRAYNA'DA DEĞİL!!!

Şirin Abu Akle.. El Cezire Televizyonunun Filistinli muhabiri...
İşgalci İsrail'in Batı Şeria’daki Cenin
kampına gerçekleştirdiği vahşi saldırıları
haberleştirirken, işgalcilerin keskin nişancısı tarafından başından vurularak
katledildi. Evet kasten vuruldu. Çünkü
vurulmadan önce canlı yayın yaparken
İsrail sakerleri tarafından görüntü yayınlamaması için nasıl tehdit edildiğini,
itilip kakıldığını bizzat izledim..
Ne yazık ki Filistin'deki vahşete dair
dünyanın iki yüzlülüğü aynen devam
etti ve ediyor!..
İroni yaptım
Yer Filistin değil, Ukrayna olsaydı,
Gazeteciyi kasten başından vuran
İsrail değil de Rusya olsaydı eğer, dünyanın tepkisi ne olurdu? Hele ki Neo
Nazileri adeta masumlaştırarak Ukraynacı kesilen, "mağdur Ukrayna, direnen
Ukrayna, Aslan Ukrayna..." edebiyatı
yapatı liberallerimizin tepkisi ne olacak
diye yaptım bu ironiyi...
Ne mi oldu? Hiç!..
Sadece kimi takipçilerim düzeltme
yaptılar; 'burası Ukrayna değil, Batı
Şeria' diye!...
Fakat ikiyüzlü herkes yine ikiyüzlü...
Daha bitmedi!
Şirin'nin cenzasini hastahaneden alan
Filistinlilere İsrail polisi acımasızca saldırdı
Buna da ne tepki geldi dersiniz?
Şöyle iki örnek vereyim:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,"Filistinli Amerikalı Shireen Abu
Akleh'in cenaze törenine izinsiz giren

BIDEN'DAN FİLİSTİNLİ GAZETECİ
İÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI
ABD Başkanı Joe Biden, Filistinli
gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini söyledi.
Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği
etkinlikte, bir basın mensubunun Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de
öldürülmesiyle ilgili sorusunu yanıtladı.
Biden, "Tüm detayları bilmiyorum;
bu olayın soruşturulması gerektiğini
biliyorum." değerlendirmesini yaptı.
BLINKEN:
GÖRÜNTÜLERDEN
RAHATSIZIZ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail polisinin öldürülen Filistinli
gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze

törenine izinsiz şekilde girmesinden
derin rahatsızlık duyduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken,
yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli
Amerikalı gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha
başsağlığı diledi.
Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine
izinsiz girdiği görüntüleri görmekten
derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile
sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde
gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve
Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz
ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya

İsrail polisinin görüntüleri bizi derinden
rahatsız etti. Her aile, sevdiklerini onurlu
ve engelsiz bir şekilde yatırmayı hak

Hamide Rencüzoğulları

eder." dedi
Yani ABD'li bakana göre İsrail bir
apartheid rejimi uygulamıyor da polisi
sadece 'izin almadan' girmiş oluyor!...
Bir de bay Blinken özellikle Şirin'nin
Amerikalı Filistinli olduğunu vurguluyor
ki, bu minnacık tepkisinin bile neoconlar
tarafından eleştirilmesinden endişesini
ortaya koyuyor.
Şirin'in sadece Filistin vatandaşı olmasındansa, Amerikalı Filistinli olması
Blinke'nin bu twiti atmasını "kolaylaştırıyor" demek ki.. Bir de Blinke'nin bu
twitini şöyle okuyalım: Diyelim ki, İran
güçleri, Amerikalı İranlı bir gazeteciyi
kasten hedef alsaydı, ABD sadece "derinden rahatsız etti" tepkisi mi verirdi?
İran yerine Küba'yı, Venezuella'yı, Bolivya'yı... koyun. Cevap ne olurdu? İki
yüzlüsünüz, ikiyüzlü!...
Diğer örnek Almanya'dan
"Almanya, İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen El Cezire muhabiri Shireen
Abu Akleh'in anısına yapılan gece nöbetini yasakladı."
İkiyüzlülüğün ötesi bir şey bu... AB,
koşar adım Neo-Nazi faşizminin bütün
kıtayı kasıp kavurmasına gönülden destek
verirken, aynı zamanda siyonizm faşizmini de destekliyor. Hani "geçmşte nazizim kıyımına uğramış olan yahudilik
hassasiyeti" var ya, hem Batı hem İsrail
için tam bir samimiyetsizlik örneğidir...
İkiyüzlüsünüz, doğuda ve batıda.. velhasılı kötüsünüz. KÖTÜ!...

BM, FİLİSTİNLİ
GAZETECİNİN
ÖLDÜRÜLMESİNİ
KINADI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli
kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı, şeffaf,
adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması
çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada
İsrail askerlerinin başından vurarak öldürdüğü
Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli
diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan
BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf,
adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması
çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Yarım aç yarım tok
Vazgeçtim denedim çok
Şişerim zayıflarım
Keyfimin kâhyası yok

Kitap Dünyası

Özdeyişler

SESSİZLİĞE
HAYRANLIK

Abdulrazak Gurnah
Çeviri: Müge Günay
İletişim Yayınları

“İyi bir vicdan en rahat
yataktır.”
Clemens Brentano

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
KKTC’DE COŞKUYLA
KUTLANIYOR
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak
başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’üncü
yılında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle
kutlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamaya göre, bakanlığın
düzenlediği, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” 16-19 Mayıs
tarihleri arasında yer alacak.
Hafta dolayısıyla yapılacak tören ve etkinlikler
çerçevesinde öğrenciler, devlet ve hükümet
yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca
kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal
ve çevresel aktiviteler yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs
Perşembe günü saat 08.00’de BRT’de günün
anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.
Ayrıca tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK
Çatalköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla
ilgili 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, 8 – 13 Mayıs
tarihleri arasında Çatalköy’de, Su Denktaş’a
ait ikametgahın mutfak kapısı kırılarak içeriye
girildi ve bir adet led televizyon çalındı. Olayın
polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri
soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen
S.G.(E-22) ve A.E.(E-17) tutuklandı. Çalınan
televizyon ise S.G’nin tasarrufunda bulunarak
emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU
2022 ÜRÜNÜ ZAHİRE
ALIMLARINA BAŞLIYOR
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Pazartesi
gününden itibaren “2022 ürünü yerli yemlik
arpa” alımlarına başlıyor.
TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, alımlar,
Güzelyurt, Haspolat, Akdoğan Yemlik,
Gazimağusa Ambar No:4, Geçitkale, İskele ve
Kumyalı şubelerindeki depolarında yapılacak.
2022 ürünü yerli sert buğday, yumuşak buğday
ve tritikale ile tohumluk materyali arpa ve
buğday alım tarihleri ile alım yerleri ise daha
sonra duyurulacak.
Toprak Ürünleri Kurumu alımını
gerçekleştireceği 2022 ürünü arpa, buğday ve
tritikale ürünlerine şu alım fiyatlarını
uygulayacak:
“Yemlik arpa brüt 5.50 TL/Kilo + KDV, Yemlik
ve/veya ekmeklik sert buğday brüt 6.00
TL/Kilo + KDV, Yemlik ve/veya ekmeklik
yumuşak buğday brüt 5.75 TL/Kilo + KDV,
Yemlik tritikale brüt 5.75 TL/Kilo + KDV.”

DÜN

Tadımlık
sen kısa entarinin
anlaşılmasından habersiz
bana bakıyordun
bense yetişilmez hızla
başlamış geceyi biçiyordum ikiye
Oktay Rıfat

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Gizem Behlül Eczanesi
No:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Deniz Shop karşısı Gönyeli
Tel:2234575
Bahar Nurluöz Eczanesi
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş
Bankası yanı Hamitköy
Tel:2256161

DAÜ “HEMŞİRELİK HAFTASI”
KAPSAMINDA ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, “Uluslararası Hemşirelik Haftası” kapsamında Temel
Beceri Laboratuvarı açılışını yaptı ve “Hemşirelik Bilim ve Sanatına Yolculuk” konulu
panel düzenledi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası
Hemşirelik Konseyi bu yılın temasını “Küresel
Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe
Yatırım Yapın & Haklarına Saygı Gösterin”
olarak belirledi.
Kıbrıs’ın ilk Türk Başhemşiresi ve Kıbrıs
Ebeler, Hemşireler ve Hastabakıcılar ilk Müdiresi Türkan Aziz’in adı verilen laboratuvarın
açılışına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
da katıldı.
Açılış öncesi gerçekleşen açılış konuşmalarında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan,
Hemşirelik Bölümü hakkında bilgiler vererek,
laboratuvarın yenilenmesine katkı koyan herkese
teşekkür etti.
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehtap Malkoç da, eğitim, öğretim,
araştırma, geliştirme, topluma katkı ve sosyal
sorumluluk kapsamında fakülte olarak üstlenilen
lider rolleri ulusal ve uluslararası faaliyetleri
ile mesleki ve akademik gelişime katkı sağlayan
nitetelikli mezunlar yetiştirerek Kıbrıs’a ve
DAÜ’ye değer veren bir fakülte olduklarını
vurguladı.

DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy
da, eğitim laboratuvarlarına yatırım yapmanın
önemine vurgu yaparak, yapılan planlama ile
tüm fakülte laboratuvarlarının güçlendirilmesi
yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti.
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr.
Erdal Özcenk ise konuşmasında, hemşirelik
mesleğinin insan sevgisi, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran bir meslek
olduğunu kaydederek, hemşirelerin ayrım yapmadan herkes için sağlık ilkesiyle hizmet ettiklerini ifade etti.
Sağlıkta hasta ve çalışan memnuniyetinin
çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Özcenk,
sağlığın ileriye gitmesi için bunun önemli bir
nokta olduğunu vurgulayarak, bunun da iyi
bir eğitimden geçtiğini dile getirdi.
Laboratuvara Türkan Aziz isminin verilmesinin de asil bir davranış olduğunu kaydeden
Dr. Özcenk, konuşmasının sonunda tüm hemşirelerin gününü kutladı.
PANEL
Etkinlikler kapsamında “Hemşirelik Bilim
ve Sanatına Yolculuk” isimli panel de düzenlendi. Müzik dinletisi ile başlayan panelin
açılış konuşmalarını, Prof. Dr. Sevinç Taştan,
Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hüseyin Aktuğlu yaptı.

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

16.08

19.19

S.T.G.
Alış Satış

18.90 19.07

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Ebru Başay Eczanesi
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu
Lefkoşa
Tel:2270242
GİRNE
Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
Tel:8213088
Mehmet Gaziköylü Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
Tel:05338431899
Tören Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt.
No:262/B Girne
Tel:8158979
MAĞUSA
Nilhan Soysal Eczanesi
Silahlı Kuvvetler Cad.Pertur
Apt.N0:29 A Gazimağusa
Tel:3660353
Veli Nurluöz Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç
48 Apt.B Blk Mağusa
Tel:3653631
GÜZELYURT
KIvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt
Tel:7141894
LEFKE
Enver Polili Eczanesi
Şht. Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
Tel:7277646
İSKELE
Mehmet İlban Eczanesi
Ada Karanfil Sok.Boğaz No:79
Tel:3712366

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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G7 ÜLKELERİNDEN KÜRESEL TAHIL KRİZİ UYARISI
G7 ülkeleri, Ukrayna-Rusya savaşının yoksul ülkeleri tehdit eden küresel gıda ve enerji
krizini tetiklediğine dikkati çekerek Ukrayna
depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahılın
ihraç edilmesi için acil çözüm üretilmesi konusunda uyarıda bulundu.
Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa,
İtalya ve Japonya dışişleri bakanları ile
Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletindeki Wangels’deki Weissenhaus Hotel’de
3 günlük toplantının ardından yayınlanan
ortak bildiride, savaştan kaynaklanan küresel
gıda kıtlığının hafifletilmesi için adımlar atılacağına vurgu yapıldı.
Bildiride, G7 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın
Ukrayna'ya karşı “sebepsiz” savaşını “en
güçlü” şekilde kınayarak, G7’nin Rusya'nın
ekonomik ve siyasi izolasyonunu artırma ve
Ukrayna’yı desteklemeye devam etme kararlılığı hatırlatıldı.
Ortak bildiride, "G7 olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam ederek
Rusya üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı

daha da artırma kararlılığımızı yineliyoruz."
ifadelerine yer verildi.
Savaşın yakın tarihin en şiddetli “gıda ve
enerji” krizlerinden birini oluşturduğuna ve
bu krizlerin şu anda yoksul ülkeleri tehdit
ettiğine yer verilen bildiride, Ukrayna'nın
depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahılın
ihraç edilmesi için acil çözümler alınması
gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Bildiride “G7 olarak küresel gıda güvenliğini korumak için koordineli çok taraflı bir
yanıtı hızlandırmaya ve bu açıdan en savunmasız ortaklarımızın yanında olmaya kararlıyız.” ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya
yönelik saldırılarında Çin'e, Ukrayna'nın bağımsızlığını destekleme ve uluslararası yaptırımları zayıflatmak için Rusya'ya yardım
etmeme çağrısında bulundu.
Ortak bildiride, Pekin’e "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını haklı çıkarmak için
bilgi manipülasyonu, dezenformasyon ve
diğer araçlardan vazgeçmesi" uyarısı da yapıldı.

28 sayfalık bildiride, Yemen, Orta Doğu,
Afganistan, Libya’daki durum, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgınıyla mücadele gibi
küresel sorunlara yönelik değerlendirmeler
de yer aldı.
Öte yandan, dünya buğday ihracatında
önemli bir role sahip Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının
sürmesine ve Ukrayna’dan buğday ihracatının
durma noktasına gelmesine sebep oldu.
Azak Denizi ve Karadeniz'deki birçok limanın Rus ablukası altında olması veya zarar
görmesi, sigorta yapılamaması, nakliye maliyetlerinin yüksek olması ve bazı gemilerin
savaş bölgesine yönelik rotaları kullanmayı
tercih etmemesi Ukrayna’nın depolarındaki
yaklaşık 40 milyon ton tahılın ihraç edilmesini
engelliyor.
Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, şu
anda altyapı zorlukları ve Rus ablukası nedeniyle yaklaşık 25 milyon ton tahıl Karadeniz
ve Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarında
beklemede.
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PUTİN’DEN, FİNLANDİYA
CUMHURBAŞKANI'NA
"NATO’YA ÜYELİK HATA
OLUR" MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli
Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin
NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya
göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan
telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının
inisiyatifiyle gerçekleşti.
Finlandiya yönetiminin NATO'ya üyelik
başvurusunda bulunma niyetine ilişkin
fikir teatisinin yapıldığı görüşmede Putin,
"Finlandiya'nın güvenliğine yönelik
herhangi bir tehdit olmadığı için
geleneksel askeri tarafsızlık politikasından
vazgeçmenin bir hata olacağını" vurguladı.
Putin, "Ülkenin dış politikasındaki böyle
bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk
ve ortaklık, iş birliği ruhuyla inşa edilen ve
karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya
ilişkilerini olumsuz etkileyebilir." dedi.
Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki
durumu ve müzakereler meselesini ele
aldığı ifade edildi.

BIDEN, İSVEÇ VE
FİNLANDİYA LİDERLERİNE
NATO ÜYELİK SÜRECİNE
DESTEĞİNİ BİLDİRDİ
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı
Magdalena Andersson ve Finlandiya
Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı
görüşmede söz konusu iki ülkenin NATO
üyelik sürecine destek vereceğini bildirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,
Biden'ın Andersson ve Niinisto ile bir
telefon görüşmesi gerçekleştirdiği
belirtildi.
Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya
arasındaki savunma ve güvenlik iş
birliğinin ele alındığına işaret edilen
açıklamada, Transatlantik güvenliğinin
güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun
açık kapı politikasına desteğine ve
Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine,
dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları
yapma hakkına desteğini dile getirdi."
ifadesine yer verildi.
Görüşmede liderlerin, küresel konularda
ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı
kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya
desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt
verildiği vurgulandı.

JAPON PETROL
TEDARİKÇİSİ ENEOS,
RUSYA'DAN İTHALATI
SONLANDIRDI
Japonya'nın en büyük petrol
tedarikçilerinden Eneos Holdings,
Rusya'dan petrol ithalatını durdurduğunu
bildirdi.
Eneos Başkanı Saito Takeşi, düzenlediği
basın toplantısında firmanın, Rusya'dan
petrol ithalatını sonlandırdığını açıkladı.
Son nakliyatın nisanda gönderildiğini
belirten Saito, bunun akabinde Rusya'dan
yeni nakliyatın yapılmayacağını aktardı.
Rus petrolünün, Eneos'un toplam
ithalatının yüzde 5'inden daha azına denk
geldiğini kaydeden Saito, firmanın Orta
Doğu dahil alternatif ülke kaynaklarına
yöneleceğini kaydetti.
Öte yandan Japon petrol tedarikçilerinden
Idemitsu Kosan da Rusya'dan ithalatı
durdurmayı planladıklarını duyurdu.
Tokyo hükümeti, G7 ülkeleriyle iş birliği
doğrultusunda ülkede, Rus petrol ithalatını
yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

İRAN'DA "ŞÜPHELİ
DÖVİZ VE KRİPTO PARA
İŞLEMLERİ" NEDENİYLE
9 BİN BANKA HESABI
BLOKE EDİLDİ
İran'da "yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto
para işlemleri" gerekçesiyle 545 kişiye ait
9 bin 219 banka hesabı bloke edildi.
İran İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı
açıklamada, Merkez Bankası ile
koordinasyon halinde son dönemde
yetkisiz döviz işlemleriyle mücadele planı
kapsamında binlerce banka hesabının
bloke edildiği belirtildi.
Yasadışı ve şüpheli döviz ve kripto para
işlemleri tespit edilen 545 kişiye ait 9 bin
219 banka hesabının bloke edildiği
belirtilen açıklamada, söz konusu
hesapların işlem hacminin 60 trilyon
tümen (Serbest piyasa kuruna göre
yaklaşık 1 milyar 985 milyon dolar) olduğu
aktarıldı.
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Araç Kayıt Dairesi üç ayda 71 milyon TL kazandırdı
Standard Kıbrıs
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç
Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma
Şubesi’nin Ocak-Mart 2022 döneminde
başta seyrüsefer ruhsatı, muayene ücretleri
ve yeni araç kaydı, olmak üzere 23 çeşit
işlemden 70 milyon 981 bin 606 TL gelir
elde ettiği hesaplandı.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre,
Ocak-Mart arasındaki üç aylık sürede
Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma
Şubesi’nde 108 bin 253 işlem yapıldı.
GELİR 2021’E GÖRE %50,6 ARTTI
Söz konusu işlemlerden elde edilen
yaklaşık 71 milyon TL’lik gelir, geçen
yılın aynı dönemine göre %50.61 oranında
daha fazla. 2021’in Ocak-Mart döneminde
83 bin 180 işlemden 47 milyon 128 bin
024 TL gelir sağlanmıştı.
İstatistikler ayrıca, ilk çeyrek dönemlerde
2020’de 124 bin işlemden 58,9 milyon,
2019’da 136 bin işlemden 53,2 milyon,
2018’de 123 bin işlemden 39,9 milyon
ve 2017’de de 117 bin işlemden 33,9 milyon TL elde edildiğini de gösteriyor.
GELİRİN YARISI
SEYRÜSEFERDEN
Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma
Şubesi’nin verilerine göre söz konusu
sürede en fazla gelir 36 milyon 393 bin
TL ile Seyrüsefer Ruhsat Harcı kaleminden

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24
Şubat'tan bu yana devam eden savaşta
yaşamını yitiren Rus asker sayısının 27
bini geçtiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından,
Rus ordusunun 24 Şubat-14 Mayıs
dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan
açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte
300 askerini daha kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin
200 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200
uçak, 163 helikopter, 1218 tank, 2 bin 934
zırhlı araç, 551 top, 195 roketatar ve 88
hava savunma sisteminin imha edildiği
belirtildi.
Rus güçlerinin 2 bin 59 araç, 13 gemi ve
hafif sürat teknesi ile 411 insansız hava
aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada,
Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de
Ukrayna hava savunma birliklerince
vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

sağlandı. Veriler, bu kalemin tüm gelirlerin
yüzde 51.27’sine denk geldiğini gösteriyor.Bir yıllık ruhsat hacından 35 milyon
TL, 6 aylık ruhsat harcından ise 1,3 milyon
TL, gecikme zammından da 157 bin TL
gelir elde edildiği de istatistiklerde yer
aldı.
Gelirler içinde 20 milyon TL’lik motorlu
araçlar kayıt harcı, 6,6 milyon TL’lik
muayene harcı ve 4,6 milyon TL’lik araç
devir harcı da dikkati çekiyor.
HİZMETİ VERMİYORLAR
Bu arada, vatandaşlar söz konusu daire

için, “Para basan daire” benzetmesini yaparken, elde edilen gelirin Maliye
Bakanlığı’na aktarılması ve kaynak
bekleyen karayollarının tamirinde
kullanılamamasına yönelik eleştiriler
sürüyor.
Trafikte kayıtlı 221 bin araçtan yaklaşık
100 binin ise seyrüsefersiz bir şekilde
yollarda dolaşması ise ciddi bir ‘tehlike’
kaynağı olmaya devam ediyor.
Uzmanlar ise kaçak araçlardan seyrüsefer
ücretlerinin toplanmasının devlet bütçesine
sağlayacağı katkıya da dikkati çekmeyi
sürdürüyor.

İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ GAZETECİNİN CENAZESİNE POLİS MÜDAHALESİ
İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera
televizyonunun Filistinli kadın muhabiri
Şirin Ebu Akile'nin cenazesi on binlerce
kişinin katılımıyla toprağa verildi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı
Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri
baskında öldürdüğü Ebu Akile'nin cenazesi,
işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir
bölgesinde bulunan Yunan Katolik Patrikhanesi'ndeki törenin ardından omuzlarda
taşındı.
İsrail polisi, Eski Şehir bölgesindeki
girişleri ve buraya ulaşan yolları kapatmasına rağmen cenazeye on binlerce kişi
katıldı.
Ebu Akile'nin tabutuna, ellerinde Filistin
bayraklarıyla binlerce Filistinli eşlik etti.
"Canımız, kanımız sana feda olsun Şirin",
"Kudüs Arap'tır", "Mescid-i Aksa'dan Kıyamet Kilisesi'ne, Şirin bir kuş gibi uçtu"
sloganları atan kalabalık, tabutu Eski
Şehir içindeki kabristanlığa taşıdı.
Hristiyan Filistinli gazetecinin naaşı,
çiçeklerle süslenmiş haç eşliğinde ve
tekbir sesleriyle ilerledi.
Ebu Akile'nin cenazesi, Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan mezarlığında din
adamları, ailesi, meslektaşları ve binlerce
kişinin katılımıyla toprağa verildi.
Al Jazeera Arapça televizyon kanalının
Direktörü Ahmed el-Yafii ve televizyonun
diğer yöneticileri de cenazeye katıldı.
Eski Şehir'in surları boyunca ilerleyen
grup burada asılı İsrail bayraklarını indirdi.
İsrail polisi, belirli noktalarda kalabalığı
bölmek için cenazeye katılanlara müdahale
etti. İsrail polisi, en az 3 kişiyi gözaltına
aldı.
Bazıları silahlı Yahudi yerleşimci bir
grup, ellerinde İsrail bayraklarıyla cenazenin geçtiği bölgeye geldi. İsrail polisi
Yahudi yerleşimci grubu, cenazeye katılanlardan ayırmak için kordon oluşturdu.
Cenazenin ardından slogan atarak, Eski
Şehir içinde ilerleyen gruplara İsrail polisi,
güç kullanarak müdahale etti.
Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki
Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuz-

UKRAYNA: SAVAŞTA
ÖLEN RUS ASKER SAYISI
27 BİNİ GEÇTİ

KOSTA RİKA’DA SİBER
SALDIRILAR NEDENİYLE
"ACİL DURUM" İLANI

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da devam
eden siber saldırılar nedeniyle "acil
durum" ilan edildi.
Bölge basınındaki habere göre, Kosta Rika
hükümeti, bir süredir kendilerine yönelik
siber teröristlerin saldırı yaptığını
belirterek, buna yönelik yeni kararlar
alındığını bildirdi.
Devlet Başkanı Rodrigo Chavez
başkanlığında toplanan Ulusal Acil Durum
Komisyonu, ülkede "acil durum" kararı
aldı.
Maliye Bakanlığı, siber saldırılar nedeniyle
sistemlerinin halen sağlıklı çalışmadığını,
ciddi mali kayıplarının yaşandığını belirtti.

JAPONYA'DA 26 KİŞİNİN
ÖLDÜĞÜ HEYELANDA
"KOORDİNASYON HATASI"
SAPTANDI

Japonya'da geçen yıl 26 kişinin öldüğü sel
ve heyelanın meydana geldiği Atami
ilçesinde "afete karşı idari koordinasyon
hatasının" tespit edildiği bildirildi.
Temmuz 2021'de yaşanan afet ve
müdahale sürecini inceleyen soruşturma
heyeti, Atami ile bağlı bulunduğu Şizuoka
eyaleti yönetimlerinin "etkin iş birliği
yürütmediğini" saptadı.
İncelemelerin akabinde açıklanan raporda,
heyelanın yaşandığı bölgede, doğal afet
öncesi oluşan toprak yığınlarına karşı "en
kötü senaryoya hazırlık yapılmadığının"
tespit edildiği aktarıldı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN
BAE DEVLET BAŞKANI AL
NAHYAN İÇİN TAZİYE

ABD, İngiltere, Fransa, Avusturya,
Paraguay liderleri ve AB temsilcisi,
hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al
Nahyan için başsağlığı diledi.
BAE resmi ajansı WAM, 74 yaşında vefat
eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan için
dünya liderlerinden gelen taziye
mesajlarını paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Al Nahyan'ın
"ABD'nin gerçek bir ortağı ve dostu
olduğunu" belirterek, ABD halkı adına,
Şeyh Halife'nin ailesine ve tüm BAE
vatandaşlarına başsağlığı dileklerinde
bulundu.

AB-İNGİLTERE
PARLAMENTOLAR ARASI
İLK TOPLANTISINDA
GÜNDEM KUZEY İRLANDA
PROTOKOLÜ OLDU

larında çıkarmaya çalışanlara, İsrail güçleri,
kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.
İsrail polisinin müdahalesinde, Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu tabut düşme
tehlikesi yaşamıştı.
İsrail polisi, Ebu Akile'nin cenazesi arabaya konularak, hastaneden çıkartılana
kadar morgun önünde beklemişti.
AL JAZEERA MUHABİRİ
ŞİRİN EBU AKİLE'NİN
ÖLDÜRÜLMESİ
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu-

nun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu
Akile (51), İsrail güçlerinin işgal altındaki
Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na çarşamba düzenlediği baskını takip
ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle
öldürülmüştü.
Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail
askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.
Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda
yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi
de sırtından yaralanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında
AB-İngiltere Parlamenter Ortaklık
Asamblesi'nin ilk toplantısına, Birleşik
Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB
üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki
ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda
Protokolü tartışmaları damgasını vurdu.
AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşması
çerçevesinde kurulan ve Aralık 2020'de
mutabık kalınan AB-İngiltere Parlamenter
Ortaklık Asamblesi, Brüksel'de ilk
toplantısını düzenledi. Kuzey İrlanda
Protokolü üzerinde süregelen tartışmaların
yansıdığı toplantıda, İngiltere tarafı
protokolün ticarette aksamalara neden
olduğu, iki kademeli bir sistem yarattığı
gibi gerekçelerle yeniden
düzenlenmesinden yana tutumunu ortaya
koydu. AB ise protokolün yeniden
müzakere edilemeyeceği, İngiltere'nin tek
taraflı adımlarının kabullenilmeyeceği
mesajını verdi.
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AhMED SAMi ToPCAN
KUPASı SAhiBiNi BULUYor

Ahmed Sami Topcan kupasında final maçı bugün
oynanıyor. A2 Süper Ligi’nin şampiyonu Mağusa Türk
Gücü ile A2 1. Ligi’nin şampiyonu China Bazaar Gençlik
Gücü, Ahmed Sami Topcan Kupası’nda karşı karşıya
geliyor.Cihangir Stadı’nda oynanacak olan mücadele
sonrasında kazanan ekip Ahmed Sami Topcan Kupası’nın
sahibi olacak.Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Baf Süper Lig’e veda etti
nGirne Halk Evi ve Binatlı’dan
sonra Süper Lig’e veda edecek 3.
Takımı belirleyecek olan play-out
ilk maçları dün oynandı ve bu
maçlar sonunda Baf Ülkü
Yurdu’nun küme düşmesi
kesinleşti

Yıldız
Bisikletçilerimiz
Karaman’da
tırmandı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF)
U17 Yıldız Erkek Karması’nın da yer aldığı,
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından
Karaman’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları dün start
aldı.
Sporcularımız ilk gün
Tırmanma da pedal bastı
KTBF U17 Yıldız Erkek Karması adına
5 sporcumuz yarışın ilk gününde Tırmanma
etabında pedal bastı. KTBF Başkanı Salih
Yalızat’ın takım menajerliğinde ve Kudret
Güloğlu’nun antrenörlüğündeki sporcularımızdan Mustafa Çavuş ve Ege Erülkü
U15 Yıldız Erkek B kategorisinde, Emre
Kaplan, Kerem Pekmez ve Arcan Kuzhan
ise U17 Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele etti.
8 Kilometrelik mesafede gerçekleşen U15
Yıldız Erkek B kategorisinde Mustafa Çavuş
37 dakika 02 saniye ile 7. olurken Ege
Erülkü de 39 dakika 42 saniye ile 11. geldi.
10 Kilometrede yarışan U17 Yıldız Erkek
A kategorisinde ise Emre Kaplan 44 dakika
48 saniye ile 7., Kerem Pekmez 45 dakika
53 saniye ile 10. ve Arcan Kuzhan da 59
dakika 40 saniye ile 49. Oldu.

nFutbol 1.Lig Play-Off maçlarına
lider başlayan M.Değirmenlik ilk
maçta Karşıyaka’yı 1-0 mağlup
ederek avantajı sürdürdü.
Esentepe’ye mağlup olan Gençler
Birliği de 3 puan geriye düştü.
Süper Lig Play out Grubu'nda Türk
Ocağı karşısında 3-1'lik yenilgi alan Baf
Ülkü Yurdu, Süper Lig'e veda eden son takım oldu. Girne Halk Evi ve Binatlı’dan
sonra Süper Lig’e veda edecek 3. Takımı
belirleyecek olan play-out ilk maçları dün
oynandı ve bu maçlar sonunda Baf Ülkü
Yurdu’nun küme düşmesi kesinleşti. Diğer
maçların oynanmasına gerek kalmadı.
FUTBOLDA GÜNÜN SONUÇLARI
Süper Lig Play out
Türk Ocağı-Baf Ü. Yurdu:
3-1
Göçmenköy-Hamitköy:
5-5
1.Lig Play off sonuçlar
Gençler Birliği-Esentepe:
2-3
M.Değirmenlik-Karşıyaka:
1-0
Değirmenlik avantajlı
AKSA 1.Lig Play-Off maçlarına lider
başlayan M.Değirmenlik ilk maçta Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek avantajı sürdürdü. Esentepe’ye mağlup olan Gençler
Birliği de 3 puan geriye düştü.
AKSA 1.Lig Play-Off 2.maçlarının
oynanacağı statlar
Miracle Değirmenlik-Esentepe (Girne

20 Temmuz Mete Adanır Stadı)
L. Gençler Birliği - Karşıyaka (Lefkoşa
Atatürk Stadı)
Not: Maçlar 18 Mayıs 2022 Çarşamba
günü 17.00'de başlayacak.

Birinci Lig Play-Off Puan Durumu
1.M.Değirmenlik32 Puan
2.Gençler Birliği
29 Puan
3.Karşıyaka
27 Puan
4.Esentepe
27 Puan

İkinci gün ‘Kriteryum’da yarışacaklar
Sporcularımız yarışın ikinci gününde yarın
(15 Mayıs Pazar) Kriteryum’da piste çıkacak.
Sporcularımız Kriteryumda 3.7 kilometrelik
parkurda 8 tur üzerinden toplam 29.6 kilometrelik mesafede ter dökecek.
Sporcularımızın ilk gün tırmanış etabında
elde ettiği sonuçlar şöyle:

U15 Yıldız Erkek B (8 Kilometre)
Sporcu
Sıralama
Derece
Mustafa Çavuş
7.
00:37:02
Ege Erülkü
11.
00:39:42
U17 Yıldız Erkek A (10 Kilometre)
Sporcu
Sıralama
Derece
Emre Kaplan
7.
00:44:48
Kerem Pekmez
10.
00:45:53
Arcan Kuzhan
49.
00:59:40
U17 Yıldız Erkek A Takımsal Klasman
Takım
Sıralama
Derece
KKTC
4.
02:30:21

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Üniversiteli atletler yarıştı
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize
edilen Atletizm Şampiyonası’nda Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) genel puanlamada birinci basamakta yer aldı. DAÜ’nün
ardından Girne Amerikan Üniversitesi
(GAÜ) ikinci basamakta yer alırken, Lefke
Avrupa Üniversitesi (LAÜ) atletizm takımı
genel puanlamada üçüncü oldu. Doğu Ak-

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

deniz Üniversitesi atletleri; Sırıkla Atlama,
Disk Atma, 3000 Metre Engelli, Çekiç
Atma, Uzun Atlama ve Yüksek Atlama
branşlarında birincilik kürsüsünde yer
alırken, Girne Amerikan Üniversitesi atletleri; 800 Metre ve 400 Metre Engelli
branşlarında birincilik elde etti. Lefke Avrupa Üniversitesi atletleri 4X100 Metre
branşında birincilik elde ederken,

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

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise 200
Metre branşında altın madalya almayı
başardı.
GENEL PUANLAMA
1-Doğu Akdeniz Üniversitesi
(8312 Puan)
2-Girne Amerikan Üniversitesi
(7056 Puan)
3-Lefke Avrupa Üniversitesi
(6538 Puan)
4-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (3212 Puan)
5-Uluslararası Final Üniversitesi (2751 Puan)

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

