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Bir bilge diyor ki: Bir cumhurbaşkanı sahneye çıkıp soytarılık yapsa beceremez, foyası ortaya
çıkar. Ama bir soytarı kimseye sezdirmeden yıllarca cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturabilir!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 16 Mayıs 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 672 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
KIBRIS'I BÖLEN NATO'YA MI
GÖNÜL VERDİNİZ?
n

2. sayfada

Ersin Tatar’ın gazetemizi taşlayan saldırganı “onurlandırması”
sosyal medyada büyük tepki topladı…

Taslayan kardes

Elestiren hain!

Gazetemizi taşlamakla ünlenen saldırgana sosyal medya paylaşımında “kardeşim”
diye hitap eden Ersin Tatar’a tepki yağdı… “Özgür Gazete”, “Eleştiren düşman, meclis
damında tekbir getiren ve gazete taşlayan kardeş” ifadesini kullandı…
n Tepkiler üzerine dün bir
açıklama yapan Ersin Tatar
şöyle dedi: “Mevzu bahis şahıs,
Afrika Gazetesi’ne yönelik
yaşanan hadiseler içerisinde yer
alması nedeniyle belli bir süre
cezaya çaptırılmış ve cezasını
tamamlayarak hürriyetine
kavuşmuştur...”
3. sayfada

Kontrolsüz nüfus bakın nelere yol açtı...

Talasemi yeniden hortladı

n Büyük çabalar sonucu toplumumuzda sıfırlanan
talasemi vakaları kontrolsüz nüfus nedeniyle
yeniden hortladı. Dr. Gülsen Bozkurt, "2000'li
yıllarda önlenen hasta doğumlarının yeniden
başlaması üzücü" dedi...

SOL KÖŞE

Neden sonuç ilişkisi -1

DAYI DÜZENİ

Olgun Amcaoğlu'nun
istifa
haberine sevinmekte acele eden
vatandaşlar, çok aceleci davrandıkları için pişman oldular... "En
nihayet aralarından onurlu bir adam
çıktı" diyenler, bu sözlerini geri
aldılar... Bakanlık makamında kalan
Amcaoğlu onurdan daha çok şey
mi elde etti? Onur ne alınır, ne
satılır! Ama bakanlık her zaman
cepte! Ya beleş! Bu memlekette
dayı düzeni var dedik, amca düzeni
demedik Olgun Bey!

KÖŞECİ

İşgal altında

Hüsnü Mahalli
n 2. Sayfada

İŞBİRLİKÇİLER VE
KAÇAK GÜREŞENLER
Sezan Artun

EUROVISION

n 6. Sayfada

KIBRISIN İTAATKÂR
OLMAYAN TARİHİ

TC Savunma Bakanlığı paylaştı - Bu fotoğrafı sosyal medyada TC Savunma
Bakanlığı paylaştı. Girne'deki Alsancak İlköğretim Okulu'nda "milli birlik ve beraberlik bilincinin
geliştirilmesi amacıyla" bando konseri icra edilmiş! Anladınız mı?

BİR
VATANDAŞIN
"GÜNAYDIN"I...

ONURDUR EN
YÜCE DEĞER...
O DA SİZDE YOK

İCAZETSİZ
yazılar...

n "Şu anda en büyük risk demografinin
değişmesidir... Yeni bir politika
geliştirilmeli" diyen Bopzkurt, Afrika'dan
gelen büyük bir öğrenci nüfusuna dikkat
13. ve 15. sayfalarda
çekti...

Ali Osman

Mehmet Levent

TÜRK
DEVLETLERİ
TEŞKİLATI’NA
KKTC ÜYE
OLAMAZ
Aziz Şah

Selma Bolayır
n 6. Sayfada

BİR DE
MADALYA
VERİN

Canan Sümer

Ukrayna’nın Eurovision’u kazanması sürpriz olmadı...

KIBRISLILARIN
MÜCADELESİNDE
“ULUSLARARASI
HUKUK”
NEDEN ÖNEMLİDİR?

Oz Karahan

n 3. sayfada
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Şener Levent

Açı
Kıbrıs'ın NATO'ya üye olmasını
savunanlar var güneyde...
Daha önce de gündeme gelip gitmiş
olan bu konu Ukrayna Savaşı
nedeniyle yeniden alevlendi...
NATO rağbete bindi bu savaştan
sonra...
İsveç ve Finlandiya da heveslendi...
Onlar da girmek istiyor...
Ama Türkiye engeline takılmışlar...
Tayyip Erdoğan onay vermemiş
henüz...
Türkiye'nin onayını da almadan
olmaz...
Vetodan bahsediliyor, ama yine de
büsbütün kapatmamışlar İsveç ve
Finlandiya'ya kapıyı...
Şartları var Erdoğan'ın...
Bir şey koparmadan evet demez
buna...
İsveç'teki "terör örgütlenmelerinden" rahatsız mesela...
Onlara karşı gerekenin yapılmasını
istiyor...
Uzun bir şart listesi var herhelde...
***
Peki, Kıbrıs Cmhuriyeti Türkiye'nin
rızası olmadan girebilir mi NATO'ya?
Giremez tabii...
Girebilmesi için Türkiye onun önüne de kendi şartlarını koyacak değil
mi?
Bu şartların ne olabileceğini kesin
olarak bilemeyiz belki, ama tahmin
edebiliriz...
En başta da Kıbrıs meselesi ve
Kıbrıs'ın denizlerindeki doğalgaz

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Bugün Ukrayna savaşının 81. günü.
Savaş devam ediyor
ama ABD baskısıyla savaşa taraf olan Avrupa
ülkelerinde tartışmalar
giderek kızışıyor.
Özellikle Rusya’ya
yönelik yaptırımlar ve Rus gazının alınıp alınmaması konusunda.
Şimdiye dek 9 ülke petrol ve gaz
yaptırımlarına karşı çıkıyor ve AB’nin
en önemli ülkesi Almanya’da çok ciddi
tartışmalar yaşanıyor. Kullandığı gazın
yaklaşık %50’sini Rusya’dan alan Almanya “almıyorum” dediği anda ekonomisinin çökeceğini ve sanayi sektöründe en az bir milyon işsizle karşı
karşıya kalacağını biliyor.
Ülkelerinde 80 Amerikan üssünün
bulunduğu Almanlar şaşık ve zor durumda.
Belki de Alman egemen güçleri İkinci
Dünya Savaşı’nda “Nazileri yenen ve
Komünist Sovyet bayrağını Berlin’de
dalgalandıran Rusları” unutamıyorlar.
Adolf ismini yasaklayan Almanlar
belki de ruhlarının derinliğinde Hitler’i
özlüyor olabilirler.
Öyle olmasaydı bilerek ve kasıtlı
olarak Ukrayna’daki Neo-Nazilere her
alanda ve düzeyde yardım etmez ve

KIBRIS'I BÖLEN NATO'YA MI
GÖNÜL VERDİNİZ?

herhalde...
Rum tarafı NATO'ya girebilmek
uğruna Türkiye'nin şartlarını yerine
getirmeye hazır mı?
Ayrıca Türkiye ile aynı askeri ittifak
içinde olmak ne kazandıracak ona?
NATO'da çok söz sahibi olacaklarını
mı sanıyorlar?
Mümkün mü?
NATO'nun Ortadoğu'da Türkiye
gibi güçlü bir kanadı varken küçücük
Kıbrıs'ın sözü mü geçer?
Gördüler işte...
Büyük balık küçük balığı yutar...
Uluslararası hukuk değil, güç
egemen dünyada...
Güç kimdeyse hukuk onda...
Avrupa Birliği deneyiminden ders
almadılar mı?
Türkiye'ye karşı korunmak içgüdüsü
ile girilen Avrupa Birliği Kıbrıs için
ne yaptı şimdiye kadar?
18 yıldır üyeyiz...
Ve Kıbrıs bölünmüştür hala...
Adanın yarısında Avrupa Birliği
var, diğer yarısı ise Türkiye'nin
elinde...
Türkiye AB döneminde daha da
güçlendirdi hatta konumunu
Kıbrıs'ta...
Daha çok nüfus taşıdı...
Daha çok askeri yığınak yaptı...
Daha çok toprak yağmaladı...
İşgal bölgesini daha çok kolonileştirdi...
Ve Avrupa bunlara hiç ses
çıkarmadı...
Türkiye'ye hiçbir yaptırım
uygulamadı...

Gösterdiği toleransla daha da
ceseratlendirdi hatta Türkiye'yi...
Bazı Avrupa Parlemontosu milletvekilleri sordu bana geçenlerde:
-Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye
karşı ne yapmasını bekliyorsunuz?
-Rusya'ya yaptığını yapmasını, dedim...
Türkiye'ye yaptırım uygulamak için
bütün sebepler mevcut...
Yalnız Kıbrıs konusunda değil,
insan hakları konusunda da...
***
1974'teki Türk işgalinden sonra
Yunanistan NATO'nun askeri kanadından çekilmişti...
Daha sonraları geriye dönmek
isteyince de Türkiye'nin engeline
takılmıştı...
Bu engel de 1980'li yıllarda ancak
faşist askeri cunta döneminde kaldırıldı...
Yani askeri cuntanın başı Kenan
Evren kaldırdı...
***
Kıbrıs'ın NATO üyeliği ile ilgili
tartışmaları hayretle izliyorum
doğrusu...
Unuttular galiba...
Yurdumuzu bölüp parçalayan
NATO...
Ve halen de NATO'nun işgali
altında...
Evet, işgalci Türkiye, ama perde
gerisinde NATO...
Başımıza büyük dertler açan üç
garantör ülke de NATO üyesi...
Ta 1959 Küba devriminden beri
NATO Kıbrıs'ı bölme planları yapı-

yor...
Adada bir solcu ve Sovyet nüfuzu
korkusu vardı NATO'nun...
Onun için önce solcuları temizlediler adada...
1991'de Sovyetler dağıldı bitti,
komünizm korkusu kalmadı, ama
NATO adayı bölme planlarından
vazgeçmedi...
İki toplumun içiçe, birarada yaşamasını istemiyorlar...
Kıbrıslıların birliğinden çekiniyorlar...
Peki, bize bu kadar fenalık yapmış
ve yapmakta olan NATO'ya neden
girelim?
Ben Kıbrıslılar için bir dostluk ve
dayanışma emaresi göremiyorum
NATO'da...
Siz görüyor musunuz?
Görüyorsanız bize de söyleyin
bilelim...
NATO bütün gücünü Rusya'ya
yöneltmiş şimdi...
İsveç ve Finlandiya neden girmek
istiyor NATO'ya?
Rusya'da korktukları için...
İkisi de Rusya'ya çok yakın...
E, Kıbrıs'ın ne derdi var Rusya'yla...
Avrupa Birliğinin zorlamasıyla Rusya'ya yaptırım uygulamak çok mu
yerinde bir karar?
Bu yetmezmiş gibi bir de
NATO'nun emrine mi girecek?
Avrupa Birliği Kıbrıs'ı Türkiye'ye
karşı koruyamadı da NATO mu
koruyacak?
NATO kendi kendine karşı bir şey
yapar mı hiç?

Neden sonuç ilişkisi - 1
barıştan yana olması gereken Sosyal
Demokrat- Yeşiller koalisyonu savaş
çığırtkanlığı yapmazdı.
Peki kimdir bu Ukraynalı Naziler?
Bunun yanıtını Ukrayna’da görev
yapan Mısır’ın eski Kiev Büyükelçisi
Hüseyin El-Cemal’in geçen hafta yazdığı bir makaleden öğrenelim.
“Stepan Bandera; Ukrayna Milliyetçiler Örgütü (OUN) kurucusu ve lideri.
İkinci Dünya Savaşı’nda Ukrayna’nın
batısında Polonyalı Yahudileri öldürdü.
Savaşın bitişine doğru saf değiştirerek
ilerleyen Sovyet ordusuna karşı silahlı
ayaklanmayı örgütledi ve savaş sonrasında Batı Berlin tarafından para,
malzeme ve medya desteği aldı ancak
1959’da Rus ajanlar tarafından Münih’te öldürüldü.
2010’da dönemin batı yanlısı Ukrayna
Cumhurbaşkanı Yuşçenko tarafından
Bandera’ya Ukrayna Milli Kahramanı
nişanı verildi. Nişan Rusya yanlısı sonraki Cumhurbaşkanı Yanukoviç tarafından geri alındı.
Peki Bandera hayranı “Dimitri Yaroş”
kimdir?
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra 1992’de radikal milliyetçi örgüt
“Trident”e katıldı ve 2005’de lideri
oldu. Mayıs 2014’te cumhurbaşkanlığı

seçimleri için aday oldu ama 127 bin
oy (%0.70) aldı. Bunun üzerine ve
CİA’nin telkinleriyle Ulusal Güvenlik
ve Savunma Komitesi üyeliğine ve
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı danışmanlığına getirildi.
Dimitri; Soros’çu “Stay Behinde”
yani “geri planda kal” sivil toplum örgütü üyesi olarak 2007’de CİA’nin
Varşova’da düzenlediği bir toplantıya
katıldı ve Nazilerin, Ortadoğu’dan
gelen Kaide artığı kişiler ve Omarof
komutasındaki Çeçen bir grupla Çeçenistan’da bir ayaklanma planları üzerinde çalıştı. Toplantının başında şimdi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı olan
Yahudi kökenli Viktoria Nuland vardı.
Nuland o sıralar ABD’nin NATO
temsilcisiydi ve başta Paul Wolfowitz
olmak üzere çok karanlık ve tehlikeli
bir grupla çalışıyordu. 2013’de NATO
ve CİA Yaroş’un Nazilerden oluşan
adamlarını şehir savaşları konusunda
eğitti (Polonya’da) ve 2014’de Kiev’de
yaşanan ayaklanma ve darbeye hazırladı. Nitekim Hillary’nin yardımcısı
olan Nuland CİA ile birlikte Yaroş ve
adamlarını örgütledikten sonra ayaklanma başlatıldı ve üç ay sonra (Şubat
sonu) Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı
Yanukoviç devrildi. Dönemin Başkan

Yardımcısı Biden bu süreçte 13 kez
gizlice Ukrayna’ya gitti ve bir çok
grupla gizli görüşmeler yaptı.”
Mısırlı diplomat olayı böyle özetlemiş.
Biz de 2004 ‘Turuncu Devrimi’ni
hatırlatalım.
Soros’çu bu ‘devrim’ sonrasında Yuliya Timoşenko başbakan ve Viktor
Yuşçenko devlet başkanı olmuştu. Bu
‘devrim’ sürecinde Nuland ilişki içinde
olduğu Nazi gruplarını, kendisinin kurduğu “Sağ Platform” oluşumunda birleştirdi ve olaylarda önemli rol oynayan
ve İsrail’den gelen emekli askerlerin
etkin olduğu Mavi Miğferliler grubuna
önderlik etti.
2014’de Yanukoviç’i deviren Nazi
ayaklanması sonrasında Cumhurbaşkanı
yapılan Poroşenko, Yaroş’un adamlarından 5 Nazi’yi bakan yaptı onlar da
Donbas’a saldırı planı hazırlayarak
Rus kökenlileri temizleme operasyonu
başlattı. BM raporlarında bile kayıt
altına alınan binlerce (14-16 bin) insanın
öldürüldüğü bu operasyonlardan sonra
Rus ordusu müdahale ederek bölgeyi
koruma altına aldı ve Kırım’ı Rusya’ya
ilhak etti. Tam bu sırada nam-ı değer
Nazilerin oluşturduğu Azov Tugayı ortaya çıktı ve Ukrayna ordusuyla birlikte
Rus kökenlilere saldırmaya başladı.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BİR DE MADALYA
VERİN

Atanmış Cumhurbaşkanı Tatar kendine yakışanı yapmaya devam ediyor...

Eleştiren düşman, Meclis damında tekbir
getiren ve gazete taşlayan ‘kardeş’!
Özgür gazete - Ankara‘nın seçimlere
müdahalesiyle Cumhurbaşkanlığı‘na
getirilen Ersin Tatar, kendisini
eleştirenleri polise şikayet ederken,
Afrika/Avrupa Gazetesi‘ni taşlayan ve
Meclis‘in damına çıkarak tekbir
getiren grupta olan Mehmet İpek
adlı kişinin iş yerine giderek fotoğraf
çektirdi ve “kardeşim” sözüyle
paylaştı... Atama Cumhurbaşkanı Tatar
yaptıklarıyla, paylaşımlarıyla ve
sözleriyle dikkat çekmeye ve bulunduğu
makama hakaret etmeye devam
ediyor. Tatar bu kez de Afrika/Avrupa
Gazetesi’ni taşlayanların başını çeken,
Meclis damına çıkarak tekbir getirip
‘Kayı Boyu’ bayrağı açan grupta yer
alan Mehmet İpek isimli kriminal kişinin
iş yerine gitti.
Burada fotoğraf çektirip sosyal medya
hesabında paylaşan Tatar, İpek’e
‘kardeşim’ diye hitap etti.

TATAR AÇIKLAMA YAPTI...

“Cezasını çekti ve hürriyetine kavuştu”

Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve
Kültür Derneği Başkanı olarak görev yapan,
aynı zamanda bir esnaf olan Mehmet İpek
isimli yurttaşımızı ziyaretim ve bunu sosyal
medya hesabı üzerinden paylaşmam,
siyasetimden ziyade şahsıma muhalif bazı
gazete ve köşe yazarlarınca bilhassa bahse
konu şahsa yönelik hakaret içeren
yorumlarla saldırıya dönüşmüştür. Mevzu
bahis şahıs, Afrika Gazetesi’ne yönelik
yaşanan hadiseler içerisinde yer alması
nedeniyle belli bir süre cezaya çaptırılmış ve
cezasını
tamamlayarak
hürriyetine
kavuşmuştur. Bağımsız yargımız tarafından
gerekli
cezası
verilen
ve
bunu
tamamlayarak tahliye edilen söz konusu
şahsı, yaptığı bir hareket nedeniyle ömür
boyu “mahkûm etmeye” yönelik yapılan
hakaret içerikli saldırıların, toplumsal barışa
hizmet etmeyeceği aşikârdır.
Yapılan bazı yayınların, Mehmet İpek’in
“kökeni” üzerinden de gerçekleşmesi,
maalesef
toplumsal
çatışmayı
körüklemektedir.
Söz konusu şahsın daveti üzerine

gerçekleştirdiğim ziyaret, 5 sene önce
yaptığı davranışı onayladığım anlamına da
gelmemektedir… Ki benim hoşgörüyü ve
iletişimi her daim ilişkilerimin merkezine
koyan bir siyasi figür olduğum herkesçe
malumdur. Toplumda ayrışmayı körükleyen,
toplumsal barışı dinamitleyen bu türden
yayınlar karşısında sağduyulu halkımızın
itidalli duruşunu koruyarak toplumsal
ayrışmadan medet uman gazete ve köşe
yazarlarına prim tanımayacağına olan
inancımın tam olduğunu vurgulamakta
fayda görüyorum.

Tatar saldırı günü de bu fotoğrafı çektirmişti

Eurovision 2022...

Ukrayna sürpriz olmadı
VİCDANİ RET
İNİSİYATİFİ’NDEN
15 MAYIS
AÇIKLAMASI
Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi
15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler
Günü nedeniyle açıklama yaptı.
Açıklamada, vicdani reddin,
düşünce ve ifade özgürlüğü
çerçevesinde temel bir insan hakkı
olduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu yıl da Kuzey
Kıbrıs’ta birçok vicdani retçinin tutuklanma ihtimalinin sürdüğü, hâlâ
birçok vicdani retçinin askerlik
görevini yerine getirmediği iddiası
ile birçok yurttaşlık hakkından
yararlanamadığı iddia edildi.
Açıklamada, “Kıbrıs’ta Vicdani
Ret İnisiyatifi olarak dünyanın çeşitli
yerlerinde tutuklu veya soruşturmaları
süren vicdani retçilerle, savaşın en
sıcak anında ortak mücadele eden
Rusya ve Ukrayna’daki vicdani retçiler ile yeniden dayanışmamızı ortaya
koyuyoruz, dayanışma hayat kurtarır,
dayanışmalarımızı büyütelim diyoruz…” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İnisiyatif’in yeni vicdani retler açıklamaya hazırlandığı
da ifade edildi.

İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen
Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı
Ukrayna oldu.
Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın,
Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda
ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın
finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.
Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil
eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania"
adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak
birinci seçildi.
İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın
seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466
puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise
459 puanla İspanya'nın temsilcisi
Chanel’in seslendirdiği "SloMo" şarkısı
elde etti.

Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın
kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk
oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.
Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın
ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı
3. kez kazanmayı başardı.
Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği
yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun
seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.
Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade
To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan
ise 106 puanla 16. sırada yer aldı.
Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars"
şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı
25. ve son sırada tamamladı.

Kendisine sosyal medyada hakaret
edildi diye herkesi polise şikâyet eden
Ersin Tatar linç görmedi herhalde daha...
Taşlı, palalı, satırlı saldırının yanında
basit bir hakaret ne ki…
Ama o polise gidiyor...
Bir yandan da gidip linç saldırganını
kucaklıyor!
Bu halinle sana saygı duyulmasını mı
beklersin?
Maşallah, linçin bir numaralı kahramanı
oldukça itibarlı bir işadamı olmuş…
Cumhurbaşkanı bile gidip işyerinde
onu ziyaret ettiğine göre, gerisini siz
düşünün...
Onurlandırmış onları!
Nasıl bir toplumda, nasıl bir rejimde
yaşadığımızın fotoğrafıdır bu…
BRT de haberlerde vermiştir herhalde…
-Cumhurbaşkanı Ersin Tatar işadamı
Mehmet İpek'i yeni açtığı işyerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dedi...
Bir çocuk tanımış fotoğrafta Mehmet
İpek'i...
Soruyor babasına:
-Baba, bu adam o gazeteye taş atan
adam değil mi?
-Evet o, diyor babası…
Çocuk şaşırıyor...
Zorlanıyor anlamakta...
Başkasını linç etmeye, öldürmeye
giden bir adam nasıl olur da cumhurbaşkanı tarafından bu kadar takdir ediliyor?
Nasıl yetişecek bu çocuk böyle bir
düzende?
Caniler el üstünde tutuluyorsa cani
mi olsun acaba o da?
***
Çocuklara bile bu kadar kötü bir örnek
olan bir adam işte...
Bu toplumun en yüksek makamında
oturuyor şimdi...
Gazetemize 22 Ocak 2022 saldırısı
bir milattır tarihimizde...
Ve de toplumun aynasıdır…
Bu aynada herkes merak ettiği herşeyi
görebilir...
İşgal var mı yok mu?
Müdahale var mı yok mu?
Elçilik mi, valilik mi?
Polis kimin emrinde?
Yargı kimin?
Meclis kukla mı, değil mi?
Hükümet talimat alır mı, almaz mı?
Başka yerde aramayın bu soruların
yanıtlarını…
Hepsi de 22 Ocak 2022 aynasında
mevcuttur…
Zaten böyle bir olay burada yaşandıktan
sonra hala demokrasi ve hukuk devleti
tartışması yapmak abestir…
***
Mehmet İpek yargılanmış, altı ay hapse
mahkûm olmuş, sonra da dörtlü hükümet
tarafından "iyi halden" şartlı tahliye ile
serbest bırakılmış, ama yaptığından hiç
pişman olmamıştır...
Yalnız UBP değil, AKP tarafından da
ödüllendirilir gibi kabul görmüştür...
Yalnız Ersin Tatar ile değil, Fuat Oktay
ve Mevlüt Çavuşoğlu ile de fotoğrafları
vardır…
Bu memlekette rejimin "vatan haini"
diye yaftaladığı kişileri vurmak, linç
etmek ve öldürmek serbesttir…
Buna şaşmıyorum...
Demokrasiyi şimdi kaybetmiş gibi demokrasiden bahsedip duranlara
şaşıyorum...
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Meclise Osmanlı bayrağı çeken işgalcileri
Ziyaret etmiş Kakatece Cumhurbaşkanı
Yakındır onlara bir de madalya vermeleri
Varın siz düşünün bunların insanlığını

AYA
K
ALA İFİL
DİR

P

KALAY-KALAYCI

UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 3 saat sürmüş. Toplantı sonrasında
basına demeç veren UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ilçe örgütü
başkanlarıyla parti içi değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Parti
içerisinde şu anda hiçbir sıkıntı olmadığını söyledi. Ne anavatan aşkıymış bu,
tokat yedikçe daha bir bağlanıyorlar. Anadır döver de sever de, isterse
hükümet eder isterse hükümetten indirir, Tayyip isterse banka faizlerini
düşürür, isterse UBP’nin Faiz’ini düşürür. No problem!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BİR VATANDAŞIN
"GÜNAYDIN"I...
Perşembe sabahı bir dost aradı...
Hal hatırdan sonra,
-Bugün sabahleyin Sarayönü'nden
geçiyordum... Bir de kimi göreyim?
-Kimi gördün?
-CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı... Konuştuğum, daha önce tanıştığım birisi değil... Yanına yaklaştım
ve başkalarıyla konuşmaktan ara bulduğu zaman ona sordum...
-Neyi sordun?..
-Hükümet kurulması sonunda neler
yapabileceklerini merak etiğimi söyledim ve hartı hurtu demeden konuya
girdim...
-Nasıl yani?
-Sayın Erhürman ben bir vatandaşım, size bir soru sormak istiyorum.
"Buyur sor" dedi. Siz hala daha bu
tiyatroda yer almaya devam edecek
misiniz? Hayret etti ve "tiyatro?"
diye sordu... Evet meclisten söz ediyorum, dedim... Bana meclisi terketmenin meydanı UBP'ye bırakmak olduğunu söyledi. Onlar olmazsa istedikleri yasaları geçirebileceklerini
anlatmaya başladı. Ben de ona, siz
mecliste olduğunuz zaman da istedikleri maddeleri geçiremezler mi?
diye sordum. Anayasayı değiştirmek
için 3'te 2'lik bir çoğunluk gerekirmiş,
ama onlar meclisi terkederlerse UBP
ara seçim yapar ve hem güçlenir hem
de anayasayı değiştirirmiş...
Vatandaşımız sabah sabah bunları
anlatma gereği duydu...
Vatandaş dediğim kişi aslında bir
finans şirketinden emekli...
Bana anlatmaya devam etti...
-Türkiye'nin aleni olarak yaptıkları
tam bir komedi, tiyatro... Bu tiyatroda
figüran olmaktan başka bir görevi
olamaz oradakilerin... Elde ettiği bu
yapıyla onüçüncü maaşları, hayat pahalılığı ödeneğini kaldıracak... Maaşlardan kesintiye gidecek... Sendikalarla ilgili reform diyerek haklarını
budayacak ve onları kanatsız kuşa
çevirecek... Mahkemelere el atacak...
Bazı kurum ve kuruluşları, hala hükümetin kontrolünde olan yerleri özelleştirip kendi yandaşlarına verecek...
Bunlara engel olabilecek mi CTP?
Mümkün değil...
-CTP neden çıkmıyor meclisten
sence?
-Maaş meselesi, bir de her partinin
çıkardığı milletvekili sayısına göre
devlet hazinesindn aldığı pay var...
CTP için bu da sanırım ayda 400500 bin TL'ye denk düşer. Bunları
kaybetmek istemez... Toplumsal değil
de partisel olarak bakıldığında haklı
yönleri var...
-Nasıl haklı?
-Bu parayla bildiğim kadarıyla CTP
hem parti giderlerini karşılıyor, hem
SİM TV'yi finanse ediyor hem de
gazeteyi... İşte bunları kaybetmek
istemiyor. Bu da benim görüşüm...

“ANA”DIR, İSTER DÖVER
İSTER SEVER

ONURDUR EN YÜCE
DEĞER...
O DA SİZDE YOK

Serdaroğlu: Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde
yasa dışı uygulamalar devam ediyor
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa
dışı uygulamaların devam ettiği gerekçesiyle, bugün Mağusa Serbest Liman’da iki
saatlik uyarı grevi yapacak.
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından yapılan açıklamada,
“Yaptığımız uyarılara rağmen Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı uygulamalar devam etmekte, yeni hükümette ülke ve kurumun menfaatlerine aykırı
olarak pazarlık konusu edilmektedir. Yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Mağusa
Serbest Liman’da 10.00-12.00 saatleri arasında iki saatlik uyarı grevi yapılması
kararı alınmıştır” denildi.

Olgun’dan Mavroyiannis’e veda yemeği
Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, görevinden ayrılan Kıbrıslı
Rum Müzakereci Andreas Mavroyiannis’e, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin
Stewart’la ortak bir organizasyonla Cuma akşamı veda yemeği verdi.
Yemekte Olgun, Mavroyiannis ve Stewart’ın yanısıra, Kıbrıslı Rum Müzakereci
görevine atanan Menelaos Menelaou, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik
Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Kıbrıslı Rum Teknik Komiteler Koordinatörü
Adrianos Kyriakides, BM Barış Gücü Kıdemli Danışmanı Aderemi Adekoya ve
BM Görevlisi Sherry Holbrook da yer aldı.

Bellapais Manastırı’ndaki müzikli eğlence
büyük tepkiyle karşılandı

HK - KKTC’nin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve ülke tanıtımında
kullanılan Bellapais Manastırı’nın hemen yanında müzikli eğlence düzenlendi.
Bellapais Klasik Müzik Festivali Finali’ne bir gün önce ev sahipliği yapan
Bellapais Manastırı’nda ertesi gün yüksek seste vurgulu çalgıların da kullanıldığı
düğün yapılması tepkiyle karşılandı.
Sosyal medya üzerinde büyük takip kitlesi olan bir gezginci grubu yaşanan olayla
ilgili şu ifadeleri kullandı: “Yazık 1200’lü yıllarda yapılan bu tarihi binanın
temellerini bile titretiyorsunuz. Keşke gelmeseydim bilmezdim. Dün akşamki
sessizliğin nedeni klasik müzik konseriymiş. Tarihi yapıda bangır bangır eller
havaya müziğe ne gerek var. Yurtdışında kalan tarihi camilerimizde böyle eller
havaya müzik ve avamlık beni üzerdi.

Henüz daha bir haftalık bile olmayan,
çiçeği burnunda KKTC hükümetini kuran
Ankara'nın, Maliye Bakanlığı görevinden
alıp Ekonomi ve Enerji Bakanı yaptığı Olgun
Amcaoğlu'na,"Neden istifa ettin?" diye sormayın!
Söylemez!
Söyleyemez!
Tıpkı Sucuoğlu'nun "Kırgınım, ama kime
kırgın olduğumu tam söyleyemem" dediği
gibi!
***
Amcaoğlu da kırgındı.
Sucuoğlu'nu kıranlar onu da kırmışlardı
besbelli.
Aynı kırgınlıktan mustariptiler.
Ama kendilerini kıranları ifşa etmediler!
KKTC'nin milli ve âli çıkarları için!
Birlik ve beraberlik ruhuna halel gelmesin,
velinimetimiz efendimiz "Anavatanımıza"
zeval olmasın diye!
Sustular!
"Söyleyemem" dediler!
"Siz anlarsınız" demek istediler belki de!
Anlarız da ne demek?
Anasını bile ağlatırız!
Anlayamadığımız nedir biliyor musunuz?
Sizi kıranları sizin yerinize biz söylediğimizde hemen bize karşı saldırıya geçip,
"Vatan haini, Türkiye düşmanı, Rumcu" damgasını vurmanız!
Bir insanın karakterindeki en değerli nokta
onurudur.
Keşke bunu anlayabilecek olgunluk ve erdeme sahip olsaydınız!
***
Gelelim istifasının üzerinden birkaç saat
geçtikten sonra, Olgun Amcaoğlu'nun Ünal
Üstel'le görüşüp istifasını geri almasına...
Neden istifa ettiği sorusunu yanıtsız bırakan
Amcaoğlu'nun bu soruya yanıtı hazırdır.
"Birlik beraberlik!"
"Ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntıdan en
erken zamanda kurtarmak"!
"Bu güzel ülkenin insanlarına daha fazla
acı çektirmemek"!
"Bunca soruna bir sorun daha eklememek"!
İnsanın "Mendil verin gözyaşlarımı sileyim"
diyeceği geliyor!
Neden istifa ettiğini de açıklasaydı, bundan
sonraki siyasi hayatında bir eksi puan olur
diye mi korktu acaba?!
***
Türkiye'den 560 milyon TL geliyormuş.
Duyan da zanneder yıllardır tek kuruş vermeyen Ankara Üstel'e para yolluyor!
Meğer neymiş bu 560 milyon TL biliyor
musunuz?
Kıb-Tek'in AKSA'ya olan borcunu KKTC
üstlenmişti ya!
İşte o borcu kapatmak için gönderiliyormuş!
Yoksa, buradaki askeri harcamalarını bile
KKTC halkının sırtına yükleyen Ankara'nın
buraya zırnık koklatmak niyetinde olmadığını
herkes bilmez mi?
560 milyon KKTC'ye değil, AKSA'ya gönderiliyor!
Yani bir başka deyişle bir cebinden çıkarıp
öteki cebine koyacak!
Sonra da Üstel çıkıp "Anavatan imdadımıza
yetişti" diye tafra atıp duracak!
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Onuncu köy
BİR ISGARTAYI
UTANDIRMAKLA
BAŞLAYACAK
HERŞEY...
Mustafa Billur
Tüm olana, bitene, rezalete ve sefalete rağmen, mengene gittikçe
daralırken, insan hakları gün geçtikçe
azalırken, onur ve saygı zaten
çoktandır kayıplardayken HÂLÂ bir
mücadele cephesi yok.
Hâlâ Kıbrıs sorununun çözüm modelini, Tatar'ı ekarte ederek Rum
siyasilerle müzakere ederek ortak
bir deklerasyona imza atanlar yok.
Hâlâ TC'ye tepki yok, hâlâ işgâli
idrak yok, hâlâ küçük hesaplara devam eden vasatın altında bir güruh.
HÂLÂ o parti, şu parti, o meclis,
şu belediye, o örgüt, bu sendika.
Ülkeyi göz göre göre, göstere
göstere aldılar elimizden.
Hâlâ öz eleştiri yok.
Hâlâ yıllardır yapılanları yaparak
sonuç almaya çalışıyorlar.
Hâlâ risk alan yok.
Hepimize yuh olsun.
*
Yes b'annem...
KTAMS başkanı Güven Bengihan
tekrar konuştu.
Asgari ücret, enflasyon ve maaşların
düşüklüğünden yakındı.
Yahu verin şu insanlara maaş rahat
etsinler.
Özgürlükmüş, bağımsızlıkmış,
işgâlmiş, biatmış, yasadışı yerleşimci
nüfus ve demografik mühendislikmiş
hiiiiiiiç umurlarında değil zaten.
Haaa, unutmadan: BU MEMLEKET BİZİM PLATFORMU denilen oluşumun sözcüsü de Bengihan.
Yani Kıbrıslının derdi PARA!
GERİSİNE ALDIRMA!
*
Demokrasiyi bilen, demokrasiyi
kaybettiği için maraz eden,
demokrasiyi bilmeyenlere öğretmeye
hevesli BİR parti var.
40 bin TSK askerinin işgâli
altındaki, islamofaşist TC siyasetinin
ve sermayesinin yönetimindeki, kara
para, kaçakçılık, kadın ticareti,
uyuşturucu ve mafyanın cirit attığı,
seçmen kütüğündekilerin yarısından
fazlasını yasadışı yerleşimci nüfusun
oluşturduğu hukuk dışı sahte bir
yapıda DEMOKRASİ öğretmeni BİR
parti var.
Kendileri çok iyi öğrenmiş, bize
de KKTC'de demokrasi nasıl olur
öğretecekler!
Yersek...
*
Yaşlılarımız ölüyor.
Gençlerimiz göç ediyor.
Isgartalarımız siniyor.
Delilerimiz ise mücadele ediyor.
Dünya'yı deliler kurtaracak.
Bir
ısgartayı
utandırmakla
başlayacak herşey.

TEK ÇARE HÜSEYİN!
Merter Refikoğlu
UBP’mizi Hüseyin’imden başkası
kurtaramaz bu saatten sonra.
5 yıldır karides, havyarnan beslerik
kendini İstanbullarda.
Her tarafımızı şey ederdi, götürürdü,
yerdi, yedirirdi ama çaktırmadan yapardı
bu işi. Hade bırakın bu inadı Ersin’e
söyleyin Faiz’in milletvekilliğini
düşürsün, Hüseyin’imi atasın yerine.
Bir söyleyin belki inanır.

BİR ÇINAR DAHA
DEVRİLDİ: SALİH
SUPHİ SONER

İKİ KIBRISLI BİR ARAYA GELİRSE BİRİ
DİĞERİNİN KUYUSUNU KAZAR
Hasan Bashkal
İskele’den Geçitkale’ye giderken karşınıza
çıkan ilk çemberde, Kıbrıs kültürünü anlatan
insan figürleri göze çarpıyor.
Günlerdir
hikayesini
anlamaya
çalışıyorum, ne yazık ki benim zihnimi
zorluyor ve bir yere varamadım.
Geçitkale belediyesinin sayfasında da
her hangi bir bilgiye rastlayamadım. Eminim
ki sanatçının anlatmak istediği mutlak bir
hikayesi vardır.
Ancak benim için 3 bilinmiyenli bir denklemden farksız.

Elinde orak olan bir köylü figürü, eşeğini
çekiyor, arkada eşeğin üzerinde başka bir
köylü, elinde de bir cirit yada çomak!?
Bende bıraktığı izlenim nedense pek hoş
olmadı!
“Heyecanla tarlasına giden köylünün, o
çok güvenerek ve belki de, acıyarak eşeğine
bindirdiği her kimse onu arkadan vurmaya
çalışıyor sanki?
Burdan da iki Kıbrıslı bir araya gelirse
diğeri kuyusunu mu kazıyor demek mi istiyor” acaba!?
Sürçülisan ettimse affola...

SÖMÜRGE REJİMİNDE TECAVÜZ İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ HALİNE GELİR
Hayat Hüseyin
“GÖRÜNÜR SİYAHLIK”...
Emperyal “Ankara otoritesi’nin üst düzey
“otoriter işleyiş” inşasındaki “hegomonik
istikrar(sızlık)” yaklaşımları…
“Kıbrıs’ta Türklük Sözleşmesi- “İLHAK”
hedefi Üzerinden Deneyimin “GÖRÜNMEZLİK METAFORU” “Görünür”
kılınıyor.
Emperyal Ankara,
“OTORİTER
İŞLEYİŞİ”nin ve “HEGEMONİK İSTİKRAR(SIZLIK)”ının ana hatlarını çiziyor.
Emperyal yayılmacılığının çeşitli biçimleriyle “TÜKENMİŞLİK”i hak eden bir
“TOPLUMSAL ÇARESİZLİK” üretiyor.
Yerleşimci Kolonize Rejim KK-TC yoluyla, aynı anda hem gerçek hem de gerçek
dışı olarak var oluyor:

Biyolojik olmadan Ontolojik, Fiziksel olmadan metafizik,
Özsel olmadan Varoluşsal “KOLONİZE
SİSTEM”,
“İLHAK” şeklini almadan, Varlığını
şekillendiriyor.
1955’lerden beri sırtını Emperyal Ankara
Otoritesinin “KOLONİZE SİSTEM”
mağarasının girişine vermiş “Koloni
Hizmetkarları” dış dünyayı göremezler.
Mağaranın iç duvarında “Ankara Otoritesi
İktidarı”nın gölgeleri yansır ve mağara
sakinleri bu İktidarların sesleriyle gölgeleri
arasında bir bağlantı kurarak, seslerin bu
gölgelerden çıktığı sonucuna varırlar.
Konu “ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİK”
olduğunda:
KOLONİ REJİM’DE TECAVÜZ(!!!)
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" HALİNE GELİR.

BİTMEYEN YOL:
ÇÜNKÜ KKTC YOL-SUZLUKTUR.

Hasan Karlitas
Güzelyurt- Lefke çift şerit yolundaki çalışmaları yerinde inceledik. Bildiğiniz gibi,
2013’ten beridir, 17 km.'lik yol bitirilemedi. 9 senede, 9 defa 20 Temmuz, 9 defa da 15
Kasım da, geri kalan Dağancı(Elye) - Lefke yolunun açılacağı sözü verildi. Olmadı.
Resmiye hanımın Bakan olduğu dönemde, sivil toplum ile yakın iletişim kuruldu. Yol üzerindeki çok ciddi engeller kaldırıldı. Ihaleyi alan ekiple, dün görüştük. Şu anda çalışmalar
çok hızlı gidiyor. Bu sefer ilk kez, yolun açılacağına inandık. Yol mesafeleri kısaltacak,
ara bağlantıları iyi düşünülürse önemli bir rahatlama getirecek. Ancak Gemikonağı
bölgesinde yine çok ciddi trafik akışı olacağından sıkıntı devam edecek... 9 senede biten,
umarım ki bu sefer bitecek kısa yolun uzun hikâyesi işte böyle...

Harper Orhon
Ailemizin bir değerini daha
sonsuzluğa uğurladık.
Gerek baba tarafım gerekse anne
tarafımda, çok değerli insanlara sahip
bir aileye sahibiz.
Aile büyük olunca doğaldır ki
görüşmeler ve bir birlerini tanıma da
azalmaktadır.
Salih abimin çocukları ile bugün
tanıştım. Sevgili yeğenim İley aileyi
benden çok daha iyi bildiğinden cenazede en az yirmiye yakın, yakın
ailemle tanıştırdı beni. Ne kötü değil
mi insanın ailesi ile bir cenazede
tanışması. Uzunca bir zamandır
görmediğim Lemi Galip abimi de
gördüm. Yürümekte zorlanıyordu. Oysa
Amcam Alper Orhon ile beraber
Lefkoşa Kızılbaş’taki evleri yürüyerek
mühürlemişlerdi, gayri kanuni olarak
birilerine dağıtılmasını önlemek için.
Yıl 1975’ti…
Yürüyemediğini gördüğümde o günler geldi aklıma.
Salih abimle yakınlaşmamız
Lefke’deki ailemize ait bir konağın
restorasyonu ile gerekli evrakların
hazırlanması sırasında oldu.
O zamandan sonra yolum zaman zaman Sarayönü’ne düştüğünde onunla
sohbet etme şansını yakalardım. Güzel
hoş sohbetlerdi.
Musiki alanında büyük bir değerdi.
Çok üzgünüm yattığın yer nur olsun.

ALİNA GİBİ
DÜŞÜNMEK
Taner Şah
Yaşananlardan, onlar kadar bizler de
sorumluyuz…
Çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini
düşünmedik…
Günlük, anlık, gelip geçici menfaatler
karşılığında geleceğimizi sattık…
Bazılarımız onu bile beceremedik…
Yüzümüze gözümüze benzettik her
şeyi...
Çırpındıkça battık, hiçbirine
yaranamadık…
Sonra nerede, neyi eksik, neyi yanlış
yaptık diye alina (Hindi) gibi
düşünmeye başladık, o ayrı mesele!
Onlar bir yerlerin işbirlikçileri ise,
biz de onların işbirlikçileriyiz!
Kendimiz için başarılı olsak da, olmasak da…
Nasıl bir sistemmiş bu sistem…
Nasıl bir çark dişlileriymiş bu çarkın
dişlileri be arkadaş!! Ama onlar her
zaman başardılar…
Onlar için zaten önemli olan kendileridir…
Hesapları çok incedir!
Onların başarıları için bizden âlâ
malzeme mi olur?
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Sık sık kullanılan kalıplaşmış bir
saptama:
“Böyle rezalet şimdiye kadar
görünmedi” diye.
23 Ocak seçimlerinde ve
sonrasında yaşananlar, gerçekten
yukarıdaki
sözü
anımsatır
niteliktedir.
Bir akşam rezil-kepaze bir
gündemle yatıyorsunuz…
Sabah, akşamın rezaletini gölgede
bırakan
yeni
bir
rezaletle
uyanıyorsunuz.
74
işgali
öncesi
dahil,
Kıbrıslıtürkler böylesine rezillik ve
kepazelik ne gördü ne de yaşadı.

İŞBİRLİKÇİLER VE
KAÇAK GÜREŞENLER

Türkiye’yi İstibdat Devri’ni aratır
tarzda yöneten RTayyipE, işgali
altında tuttuğu Kuzey Kıbrıs’ta…
Gözü kararmış bir şekilde önüne
geleni, biatçılarını bile biçiyor.
Türkiye’de oluşturduğu baskı,
sindirme ve korkutma rejimini…
“Türkiye’de olan orada da
(Kıbrıs’ta) olacak” yaklaşımı ile…
Kıbrıs’a da misli ile taşıdı.
Bu baskı ve tehditler önceden de
vardı…
Ancak “KaKa TeCe egemen bir
devlettir”
diye
pazarlanmak
istendiği için, baskı ve tehditler gizli
yapılırdı.

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

KIBRISIN İTAATKÂR OLMAYAN TARİHİ
Siyasette, diyor Erich
Fromm, devlet ve
toplum hakkındaki
görüşlerimizin çoğu
bilim çağının çok
gerisinde kalıyor…
Eğer insanlık intihar
ederse bu ölümcül düğmelere
basmalarını emredenlere itaat etmeleri yüzünden olacaktır..."
Türkiye’yi de batıranlara itaat etmekle biz zaten çoktan intihar ettik…
“Bir insana, kuruma veya iktidara
itaat teslimiyettir. Bağımsızlığımdan
vazgeçip, bir dış iradenin yargısını
kabul etmem demekti”…
Onlarsa her daim, kendi çıkarları
için, yaptıkları yanlışları sorgusuz
sualsiz itaat edenleri bulurlar…
Boynu bükük zavallı itaatkârlar
ise…
Bağımsızlıklarından vaz geçtikleri
halde bağımsız ve eğemen devletten
söz ederler yüzleri kızarmadan…
Şimdiki UBP, YDP, DP koalisyon
hükümetinin yaptığı gibi..
Ankara’daki politikacılar her ne
kadar Kıbrıs’ın eskiden bir Osmanlı
toprağı olduğunu ve İstirdat Projesi
ile tekrar kazanılması gerektiğine
inansa da…
Mağusa-Maraş’ın vakıf malı
olduğunu söylese de…
Sizi kurtarmak için adaya geldik,
sizin garantörünüz olma hakkını da
Garanti ve İttifak Anlaşmaları ile
kazandık dese de 1959 da…
Adetten olduğu üzere önce garantörlerin kendi hakları garantiye
alınır…
Sonra da barış anlaşmaları
yapılır…
Bu durum gerçekleştikten sonra,
1960'ta kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti
ama Türkiye, dediği gibi halkın
yani bizim garantörümüz değil…
Kurulan KC anayasasının ve toprak
bütünlüğünün garantörü idi…
Ne yazık bunu ilk bozan (15 Temmuz 1974)Yunan Cuntası, sonra da
Türkiye oldu… Kissinger de Ayşe’yi
tatile yolladı…
Geliş o geliş…
1974'ten beri NATO askeri olan
Türk ordusu adadadır…
Biz de hala savaş hali yaşarken
demokrasicilik oynuyoruz…
Maraş’taki vakıf mallarının bir
kısmının paraya çevrildiği…
Belli bir süre sonunda vakıf
malının kullanana ait olabileceği
konusunda belgeler ve yasalar mevcuttur..
Zaman içinde, hade yalan demeyim
ama, gerçeklerin her zaman su

yüzüne çıkma gibi münasebetsiz
(!) bir huyu olduğu için…
Resmi ağızlarca söylenenlerin de
gerçek olmadığı şimdi gün
yüzündedir…
1571'de adayı Venediklilerden
almış Osmanlı… Mağusa kalesini
koruyan amiral Bragadino’nun derisini de canlı canlı yüzmüş…
Söylentilere göre de, içini doldurup
Mağusa sokaklarında dolaştırmış…
Nelere şahit olmuş meğer
Mağusa’nın sokakları…
Mağusa’nın kargaları…
Aynı şeyi Bragadino’nun Osmanlı
askerine yapmış olabileceği bu
insanlık dışı fenomeni ne dereceye
kadar hafifletir?
Hafifletir mi?
Osmanlı padişahı Abdülhamit’in
hatası yüzünden 1878…
Kıbrıs kurban edilip önce İngiliz’e
satılmak istenmiş…
Sonra kiralanmış Osmanlı-Rus
savaşında İngiliz’den destek alma
uğruna Lozan anlaşması ile de
1923'te Kıbrıs İngiltere’nin “Crown
Kolonisi“ Taç kolonisi olmuş…
Adada Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğu açılmış…
Türkiye Cumhuriyeti Misak-ı Milli
sınırları belirlenmiş.
Tarih sürecinde Kıbrıslıların
yaptıkları yanlışlardan biri de İngilize karşı bağımsızlık mücadelesini
beraberce vermemeleridir…
Bundan yararlanan sömürgeci de
kendine karşı başlatılan sözde özgürlük mücadelesini böl ve yönet
politikası ile toplumlararası mücadeleye dönüştürmeyi başardı..
Sözde özgürlük mücadelesi diyorum çünkü amaçları…
Rumca konuşanların İngiliz’den
kurtulup Yunanistan’la birleşmekti
yani ENOSIS ti…
Biz Kıbrıslıların başka bir şansızlığı
da Makarios ve Denktaş gibi
ayrılıkçı liderlerimiz olması idi…
Bir Mandela'mız veya Mahatma
Gandimiz olsaydı keşke..
Ama bu yaşananlardan bir şey
öğrenebildik mi?
Emin değilim…
Hala UBP ve onun paralı askerlerini seçenler varsa çok fırın ekmek
yememiz gerek itaatkâr olmayıp
özgürleşmek için… Yapılan tüm
olumsuzlukları söyleme cesaretini
gösteremeyen muhalefet de itaatkarlar kategorisindedir ve özgür
değildir…
Ve de böyle itaatkâr olmayı seçmesi Kıbrıslının sonunu getirecek…
Türkiye de dolayısı ile
özgürleşemeyecek…

Şimdi, yalın kılıç, sağı-solu
biçerek hem Kıbrıslıtürklere hem de
Kıbrıs ile ilgilenen diğer ülkelere
meydan okunuyor.
Yerli politikacıların, “devlet”
denmeye çalışılan kuzeydeki
sistemin tüm kurumlarının onurşeref ve gururlarının ayaklar altına
alınmasına bu derece rastlanmadı.
Kuzey’de siyasete soyunan
politikacılar, onur, gurur ve
şereflerine yapılan bu saldırılar
karşısında sessiz kalıyorlar.
Bu suskunlukla onur, şeref ve
gururlarını tartışılır hale getirdiler.
***
Kıbrıslı olmayan Arıklı’dan
beklenmiyor.
Ancak Kıbrıslı politikacıların R
Tayyip E’nin bunca baskı ve
tehditlerinin gün ışığına çıktığı son
gelişmelerde…
Hala daha Ers, UBP ve Sucuoğlu
ile didişmelerine anlam vermek
mümkün değil.
Sanki tüm olanlardan sadece ErsSucuoğlu-UBP sorumlu imiş gibi…
Esas çıbanın başı olan Ankara ve
Elçilik’i göz ardı etmelerini
anlamak mümkün değil.
Siz eeey gahramanlar!!!
Cesur iseniz, adil ve haktan yana
iseniz…
Tokat atan kabadayıya neden “dur
orada” demiyorsunuz da, tokat
yiyene bir tokat da siz atıyorsunuz.
Cümle âlem bilir ve söyler.
Tüm bu entrikalar, RTayyipE’nin
başının altından çıkıyor.
Eeeey Tufan, Eeeey Kudret!
Neden UBP’ye karşı şaha
kalktığınız gibi…
Tüp skandalların, baskıların,
tehditlerin baş sorumlusu RTayyipE
karşısına çıkıp da…
Eeeey Tayyip!
Diyerek
UBP’den
hesap
sorduğunuz gibi, RTayypE’nin
karışmacılığına tavır almıyorsunuz?
Bunu yapacak yerde sadece, tokat
yiyen zavallı UBP’ye Sucuoğlu’na
saldırıyorsunuz.
Nedir “Demokrasi yapılan
müdahalelerle yerle bir oldu”nun
anlamı?
Kimdir müdahaleyi yapan,
söylesenize?
Ağzına sürülecek biberden mi
çekiniyorsunuz?
Neymiş efendim, “Diyanellos
meşrudur ama hükümet meşru
değil”miş.
Burasını Hatay yapmak rüyasında
olanlar, Diyanellos’u öne çıkarıp,
KKTC arkasına sığınıyor.
Nedir KKTC?
Türkiye’nin her ilinden Kıbrıs’ın
Kuzeyi’ne hücum eden sivil
işgalcilerin Kıbrıslıyı azınlığa
düşürüp asimile ettiği yerdir KaK
TeCe.
Ve
müdahalelerin,
işgalin,
asimilasyonun
gizlenmeye
çalışıldığı sistemin adıdır KaKa
TeCe…
Bu gerçeği gizlemeye çalışan
UBP ve gördüğü halde görmezden
gelen Erhürman’ın partisi BG’li
CTP, Özersay’ın partisi HP, en az
UBP kadar Kıbrıslıya ihanet
etmekte, doğruyu değil, yalanı
söylemektedirler.
Doğru, UBP’nin bu kadar
işbirlikçi ve teslimiyetçi olması
kusurdur.
Ama onların bu kusurunun
topluma verdiği zararı önlemenin
yolu…
Bir tokat da sizin atmanız mı?
Cesur olup tokat atana da “dur be
efendi” desenize!

GÜNLÜK
TÜRK DEVLETLERİ TOPLANTISINA
KKTC’Yİ DAVET ETMEYİ GENE
UNUTTULAR
Eski adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi-Türk
Konseyi olan Türk Devletleri Teşkilatı medya forumu İstanbul'da
düzenlendi. Bu teşkilat Türkiye’nin yatırım yaptığı, önemsediği
bir kuruluş. Nisan 2021’deki toplantısında “güç birliği yaparak
Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum”
dedi Erdoğan, o kadar… 2021 Nisan’ında Türk Konseyi
ülkeleri Futbol Federasyonları olarak bir işbirliği anlaşması
imzaladı. KKTC’yi tanıtacağız, spor ambargosunu deleceğiz,
-cağız,-cuğuz diye lololo okuyan hamasetçi takımdan ses çıkmadı… Son olarak İstanbul’da yapılan medya formuna da
göstermelik bile olsa, salonda dekor olarak otursun diye TC’nin
kukla rejimi KKTC’den davet edilen olmadı… Türk Devletleri
Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk dünyasına
yönelik dezenformasyonla mücadele etmenin önemine işaret
ederek, Teşkilat’a üye ülke medyaları arasında işbirliğinin
zorunlu olduğunu söyledi. Dezenformasyonun kendisi KKTC’nin
tanınması-tanıtılması üzerine yapılan demagoji ve yalan haberler
değil mi?.. Neyse, Ersin Tatar Mağusa’da 22 Ocak linçcisi
faşist ‘kardeşi’ Mehmet İpek’in dükkanında oturup ince belli
bardaklarda çay içerken, KKTC’nin davet edilmediği Türk
Devletleri toplantısı TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
ev sahipliğinde düzenlendi… Hem de 4. kez: Türk Devletleri
Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve
Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı… Yani sizi davet etmeye
unutmalarının ilk seferi bu değil, Baylaaar!
TALASSEMİYA
HORTLADI
Akdeniz ülkelerinde
görülen genetik kan
hastalığı talasemiyi 2001
yılından itibaren
“sıfırlayan” nadir
ülkelerden biriydik. Onun
da içine ettiniz. Son 10
yılda talasemili çocuklar
doğmaya başladı.
Hortlattınız! Eserinizle
övünebilirsiniz!
*
DERİNYA ASLANI
Erhan Arıklı, "İcraat
yaparak halka kendimizi
affettireceğiz" vaadinde
bulundu. Aaaa… Lafı mı
olur? Kıbrıs Türkü seninle
gurur duyuyor Derinya
aslanı!
*
BİRAZ DA AKIL
TC Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, “Katar ve Türkiye
bir elin parmakları gibi.
Biz kardeşiz” dedi. Katar
ile bir elin parmakları,
KKTC ile et ve tırnak.
Biraz da aklınız olaydı eyi
olurdu…
*
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Tayyip Erdoğan eski
arkadaşlarıyla bir sohbet
sırasında “TBMM’de
çoğunluğu kıl payı
kaybediyoruz ama
Cumhurbaşkanlığı'nı
kazanma ihtimalimiz
sürüyor” demiş. Bir
ihtimal daha var, o da
devrilmek midir dersin?

“Tırnak”...
" Evet ülkemizde ekonomik
çöküntü vardır… İnsanların
gittikçe fakirleştiği tartışma
kaldırmaz bir gerçektir… İyi bir
yönetimle ekonomik sorunları bir
miktar azaltabilirsiniz… Fakat
yok olan kültürü nasıl
düzelteceksiniz?.. Son 30 yılda
kaybedileni, 100 yıl uğraşsanız da
geri getirebilir misiniz?.. Var
mıdır bunu yapabilecek bir güç?.."
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Oyun seçilmiş Sucuoğlu’nun
devre dışı bırakılması idi. Başrol
oyuncusu saraya tayin edilmiş
Ersin Tatar, küçük rollerde de UBP
içinden bazı vekillerle YDP ve DP
başkanları oldu.
Böylece Ankara’nın beğenmediği
Sucuoğlu kızağa alındı. Bu
şartlarda bile partisinin
başkanlığından ayrılmayacağını
ve normal kurultaya kadar başta
kalacağını bu arada başbakan
olarak atanan Ünal Üstel ile
yakın çalışacağını açıklayan
Sucuoğlu da madalyayı hak etti.
Aslında fazla söze gerek yok.
Koltuklar halkın seçtiği kişilere
değil de, birilerinin tayin ettiği
kişilere verilirse halkın değil,
tayin edenin isteklerine ve
ihtiyaçlarına uygun işler
yapılır."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

KIBRIS
CUMHURİYETİ

LTB başkanı Harmancı,
‘‘Avrupa Parlamentosu
Dış İlişkiler Komitesi'nin
hazırladığı Türkiye
Raporu bir yandan Kıbrıs
Türk Toplumunun 1960
Anayasası'ndan kaynaklı
haklarını hatırlatarak,
meşru bir toplum olarak
faaliyet gösterebilmesi için
gerekli alanın sağlanması çağrısı
yapmış; diğer yandan da Avrupa
Komisyonu'nu Kıbrıs Türk Toplumuyla temaslarını
artırmaya çağırmıştır’’ dedi… 1960 Cumhuriyeti’nden
doğan haklarımız AB tarafından vurgulandığında
seviniyor, sonra da KKTC temelli siyasete devam
ediyorsunuz. Ya TC işgali ya da Kıbrıs Cumhuriyeti!
Hem ganimet hem hürriyet olmaz!
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16 Mayıs 2022 Pazartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Eski adı Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi
(Türk Konseyi/Türk Keneşi)
olan, yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul’da
toplandı. Kanalları zaplarken
TRT’de denk geldim haberine…
Heyecanla izledim haberi sonuna kadar,
Reis-i Cumhurumuz Türk dünyası lideri
Ersin Tatar çıksın kürsüye ve ağzını yaya
yaya ‘‘Toroslar net görünüyor, sağlığımıza
dikkat edelim’’ desin…
Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına
‘‘Tatar oğlu Tatar’ım herkese kafa atarım’’
diyen Tatar’ı davet etmeyen TC Devleti’ni
kınıyorum.
Hade Tatar’ı unuttunuz…
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ‘Abi’
diye hitap ettiği Tahsin Ertuğruloğlu’nu da
mı davet etmek aklınıza gelmedi?
Ankara Ertuğruloğlu uğruna UBP’yi halı
gibi silkeledi, silkelerken apartmanın onuncu
katından düşürdü, halı uça uça savrula
savrula Yeşil Hat’tın dikenli tellerine
takıldı…
Ankara, bu kadar kıymet verdiği
Ertuğruloğlu’na,
-‘‘Alo, Tahsin abiciğim, atla gel Teşkilat
toplantısına’’ neden demedi?
Sayın Ankara, adında ‘teşkilat’ olsun
yeter ki…
Her Kıbrıslı Türk teşkilatçı doğar; her
türlü teşkilat toplantısına katılmak bizim

Gavur imam
Oz Karahan
İşgal, yerleşimci sömürgeciliği, savaş suçları,
insanlığa karşı işlenmiş suçlar...
Bu terimler Kıbrıslıların haklı bağımsızlık
mücadelelerini kendi toplumuna ve uluslararası
topluma anlatırken kullandığı anahtar sözcüklerin birkaçı.
Ve bu terimleri bir kısım insanımız kendi
kafasına göre anlamsızca kullansa bile hepsinin
uluslararası literatürde “bir” anlamı var.
O anlamlar ise bu terimlere uluslararası
hukuk tarafından verilmiş olan anlamlarıdır.
Kıbrıs ile ilgili verilecek mücadele
“uluslararası platformlar”, “uluslararası hukuk”,
kısacası “uluslararası topluma” ulaşılabilecek
her alanda verilmesi gerekmektedir.
Çünkü işgalin barikatları arasında yaşayan
tüm
halklar,
uluslararası
topluma
ulaşabilecekleri her kanalı altın değerinde
görmektedir.
Aynı Kıbrıslılar ile doğal bir kader kardeşliği
içerisinde olan Filistinlilerin ve Kürtlerin
gördüğü gibi...
Bugün uluslararası yapıları sayısal olarak
emperyalist devletlerin ve onların halihazırdaki
ekonomik ve kültürel sömürge devletlerinin
domine ettiği tespiti doğru bir tespittir.
Ancak sadece bu argümana dayanarak
“uluslararası hukukun emperyalist devletler
tarafından yazılmış” olduğunu iddia etmek
basit bir düz mantıktır.
Yanlıştır...
Sömürgeciliğin geçmişi insanlık tarihi ile
el ele gitmektedir.
Emperyalizmin kıskacında olan halkların
bir enstrüman olarak kullandığı “uluslararası
insancıl hukuk”un tarih sahnesine ilk çıkışı
ise sadece 19. yüzyılın sonlarıdır.
Evet, tarih içerisindeki bazı gelişmeler siyasi
egemenlerin kontrolü dışında ve hoşnutsuzluğu
altında da ortaya çıkabilmektedir.
Ve tarih boyunca bu gelişmeler çoğu zaman
bilim ve felsefenin gelişmesiyle, uluslararası
ilişkilerin gelişmesiyle, güç dengelerinin
oluşmasıyla, kısacası “zaman” ile organik bir
şekilde ortaya çıkmıştır.
Yazımın başında sıraladığım terimler ve
daha fazlasının temeli olan uluslararası insancıl
hukukun ortaya çıkmasındaki en büyük etkenler
de hukuk teorisi, siyasi ve seküler ahlak

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NA
KKTC ÜYE OLAMAZ

işimiz!
Hade Tahsin abini da unuttun Teşkilat
toplantısına davet edesin Ankara, hiç olmazsa
Hacı Sunat Atun’u davet etseydiniz…
Hacı Atun için Faiz’i düşürdünüz, KIBTEK’i kurban ettiniz ama Türk Devletleri
Teşkilatı toplantısına davet etmediniz…
Süt fiyatı biradan pahalı diye, sütün
fiyatını düşüreceğine biranın fiyatını çıkardı.
Ama gene yaranamadı size. Hacı Atun’umuzu da davet etmediniz…
Sayın Ankara, illa öyle toplantıda konuşma
yapmalarına da gerek yok, bir protokolde
otursunlar, açık büfeden yesinler, bir da
aile fotoğrafında ‘çiiiiizzzz’ desinler, yeter…
Bak göresin, KKTC’nin tanınması
çalışmaları adı altında haberi nasıl alıp burada şişirip ‘Dünya eşit egemenliğimizi,
iki devletli çözümü kabullendi’ diye servis
edecek Silihtar…
Ne Tatar’ı, ne Tahsin abinizi, ne de Hacı
Atun’u davet ettiniz…
Söyle Sayın Ankara!
Kim engelledi bunu?
Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan,
Türkiye ile Azerbaycan’ın üye ve Türkmenistan ile Macaristan’ın gözlemci üye
olduğu Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına
KKTC neden davet edilmedi?
Kazakistan mı, Azerbaycan mı engelledi?
At birine suçu…
Daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı
toplantısına ‘KKTC Cumhurbaşkanı’ olarak

katılmak isteyen Mustafa Akıncı’ya Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ‘‘Türkiye
delegasyonu içerisinde geleceksen gel,
yoksa gelme’’ dediydi… Akıncı, Azerbaycan’a da resmi ziyaret gerçekleştirmek istediydi, olmadı o da. Tatar da gidecekti sözde
Azerbaycan’a, o da fos çıktı…
Nedir bu Türk’ün Türk’ten çektiği Sayın
Ankara!
Yoksa bunları hep Rum-Yunan ikilisi mi
yapıyor?
Durmadı yerinde o Popaz, değil mi Sayın
Ankara?
Grivas engellemese kesin KKTC’yi Türk
Devletleri Teşkilatı’na üye yapacaktınız…
Hatta bir ara KKTC’yi gözlemci üye
yapacaksınız diye bir haber çıktıydı. Gözlemci statüsü olmazsa ‘maşrapa statüsü’
de olur…
KKTC’yi Türk Devletleri Teşkilatı’na
üye yapamazsınız. Ayrı katılımcı olarak
alamazsınız. Mizah buraya kadar Sayın
Ankara:
TC’nin Kıbrıs’taki işgal rejiminin kukla
yönetimi, Türkiye için uluslararası önemi
olan bir kuruluşa üye yapılamaz!
Derseniz ki, Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden
gelin, o da olur. Bize her türlü uyar…
Sonuçta Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
garantörü, biz toplum olarak ortağıyız. Biz
ortağıysak, Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne üye
olabilir.
-Atımı getirin Orta Asya’ya dönüyoruz!

KIBRISLILARIN MÜCADELESİNDE
“ULUSLARARASI HUKUK”
NEDEN ÖNEMLİDİR?
felsefesi gelişimi, genel manada tarih ve
insanlığın gelişimidir.
Çünkü “hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir
kadar güçlü değildir” demişler...
Aynı etkenlerden ortaya çıkmış köleliğin
yanlışlığı, kadınların eşitliği, hayvanların
hakları, doğanın korunması gerektiği gibi
konular da uluslararası hukukun içerisinde
çok yeni bir şekilde emperyalizm ve kapitalizme
“rağmen” yerini almaktadır.
Ve emperyalizme ve kapitalizme “rağmen”
yer aldıkları için 21. yüzyılda hala insanlık
bu konuların hiçbirini tam olarak aşamamış
durumda.
Bunları aşmak için dünya halkları arasında
bir dayanışma ve ortak mücadele zaruridir.
Bu sebeple tüm uluslararası platformlar,
yapılar ve hukuk, uluslararası mücadele için
bir cephe ve bir araç olmaktadır.
Savaş suçlarını ve insanlığa karşı işlenmiş
suçları cezalandırmak için kurulan Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nde kapıları zorlamak bu
mücadelenin bir parçasıdır.
Bu sebeptendir ki dünya tarafından defalarca
ihanete uğramış Filistinliler hala Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nde haklarını aramaya
çalışmaktadır. Ve bu sebeptendir ki Amerika
Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye gibi devletler Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni
tanımaktan çekinmektedir.
Ya da örneğin emperyalist devletlerin
hegemonyasında “federal Kıbrıs” isteyen Avrupa Birliği’nin Avrupa Parlamentosu’nda mücadele de bir araçtır.
Bu sebeptendir ki bırakın bizim gibi
düşünenleri, Avrupa Birliği’nin kökten varlığına
karşı siyasi partiler bile Avrupa Parlamentosu
seçimlerine girerek bu birliğin ikiyüzlülüğünü
o parlamentodan haykırmak istemektedir.
Avrupa Konseyi’nde mücadele de bir araçtır.
Yine Kıbrıs özeline konuşacak olursak
Türkiye’nin de bir parçası olduğu bu konseyin
içerisinde ve ona bağlı Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde verilecek bir mücadele Türk
devletini yıpratmaktadır.
Ya da yapısından dolayı berbat ve etkisiz
bir halde olan Birleşmiş Milletler kürsüsü de
mücadele için bir araçtır.
1964 yılında o kürsüyü üniter Kıbrıs’ın

toprak ve toplumsal bütünlüğünü savunmak
için kullanan Che Guevara’nın hemfikir olduğu
gibi.
Kısacası uluslararası toplumla birleşilecek
ve anlaşacak bir dilde mücadele etmenize
yarayacak her belge, her alan varoluş mücadelesi veren halklar için önemli birer araçtır.
Bu nedenle Kıbrıslıların, Savaş Zamanında
Sivil Kişilerin Korunmasına İlişkin 1949 tarihli
4. Cenevre Sözleşmesi, Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nin 1998 Roma Statüsü veya
Birleşmiş Milletler’in 1968 tarihli Savaş Suçları
ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni
Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair
Sözleşmesi gibi belgeleri kullanarak mücadele
vermesi hayatidir.
Şüphesiz ki bu mücadelenin en kıymetli
ayağı da Halkların Uluslararası Mücadele
Birliği gibi dünyanın büyük ilerici örgütleri
içerisinde dünya halklarıyla yaratılan
dayanışmadır.
İşte bu sebeple bugün uluslararası toplum
tarafından bütün bu araç ve kanalları tutarlı
bir dille Kıbrıslılar adına kullanarak mücadele
veren tek cephe olarak Kıbrıslılar Birliği
örgütü görülmekte, dünya ilerici basını
tarafından böyle dillendirilmekte.
Ve ne yazık ki yine bugün Türkçe konuşan
Kıbrıslı siyasi cephelerin çoğu Türkiye’nin
belirlediği ve her geçen gün keyfine göre
daralttığı dünyadan kopuk sınırlar dahilinde,
yani işgal rejimi altındaki “demokrasi” şölenleri
ile meşgul olmaya devam etmektedir.
Asıl sorun buradadır.
Kıbrıslıların bağımsızlık mücadelesinin,
Türkçe konuşan Kıbrıslıların Beşparmaklar
ve Mesarya arasındaki paralel konfor evreninde,
dünyadan ve Kıbrıslıların çoğunluğunu
oluşturan Rumca konuşan Kıbrıslılardan kopuk
faaliyetlerden vazgeçildiği zaman, kazanma
şansı artacaktır.
Uluslararası toplum ve Rumca konuşan
Kıbrıslılar ile iletişim kurulacak dil ise
uluslararası hukukun ve doğal olarak dünyanın
kabul ettiği dildir.
İşte Kıbrıslıların mücadelesinde “uluslararası
hukuk”un en büyük önemi, ortak bir insani
ve siyasi dil, iletişim için kullanılabilecek bir
lisan olmasından kaynaklanmaktadır.

Sosyal Medya
Emine Dizdarlı

YEREL SEÇİMLERİN
ERTELENMESİ
ANAYASAYA AYKIRIDIR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Anayasası’nın 119’uncu maddesinin
3’üncü fıkrası tahtında yerel yönetim
organlarının seçimleri, 68’inci maddede
ki ilkelere uygun olarak dört yılda bir
yapılır.
51/1995 sayılı Belediyeler Yasası
Belediye
Başkanı,
uyarınca,
Belediye’nin yürütme organı ve
Belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Ayrıca, Belediye Başkanı, Belediye
Meclisi’nin Başkanı’dır. Belediye
Başkanı, yürürlükteki Seçim ve
Halkoylaması Yasası kurallarına uygun
olarak seçilir. Belediye Meclisi,
Belediye’nin genel karar organıdır.
Belediye Meclisi, Seçim ve
Halkoylaması Yasası’nın öngördüğü
esaslara göre halk tarafından dört yıl
süreyle seçilmiş üyelerden oluşur.
5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması
Yasası seçim döneminin ne olduğu
hususuna ışık tutmuştur. Mezkur
Yasanın 10’uncu maddesinin 3’üncü
fıkrasına göre Belediye Başkanlığı,
Belediye Meclisi, Muhtarlık ve İhtiyar
Heyeti seçim dönemlerinin dört yıl
olduğunu açık bir şekilde belirtmektedir.
Görüleceği
üzere
K.K.T.C
Anayasası’nın 119’uncu maddesinin
3’üncü fıkrası amir bir hükümdür ve
Hükümet’e veya Cumhuriyet Meclisi’ne
yerel seçimleri erteleme yetkisi vermemektedir. Söz konusu Anayasa hükmü yerel seçimleri ertelemek için
muhataplarına bir takdir hakkı
tanımamaktadır.
Yine, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası
ile 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması
Yasası’nın ilgili maddeleri K.K.T.C
Anayasası’nın 119’uncu maddesi ile
uyumlu olup yerel seçimlerin ertelenmesine cevaz vermemektedir.
Bu noktadan hareketle, K.K.T.C
Anayasası ve keza ilgili yasaların
hükümlerine aykırı hareket etmek veya
Anayasa’nın amir hükmünü ihlâl etmek
Belediyeleri belirsiz bir kaos ortamına
sürükleyecektir. Belediye Başkanlarının,
Belediye Meclis Üyelerinin ve
Muhtarların
seçim
dönemleri
dolduğundan
hiçbir
yetkileri
kalmayacaktır. Belediyeler Yasası’nın
125’inci maddesi gereğince Belediye
Başkanı, Belediye Başkan Vekili ve
Belediye Meclis üyeleri Fasıl 154 Ceza
Yasası bakımından Kamu Görevlisi
sayılmaktadırlar. Dolayısıyla bu sürecin
hitamında yapacakları icraatları veya
faaliyetleri yetkisiz olacağından
Belediye Başkanları ile Belediye Meclis
Üyeleri idari ve ceza davalarıyla yüz
yüze kalabilirler.
Bu itibarla, Yerel Seçimlerin Haziran
Ayı sonunda zamanında yapılması doğru
ve gerçekçi olacaktır.
Yerel seçimlerden sonra gerekli reformlar layıkıyla ilgili organlarla istişare
edilerek yapılabilir.
Bu çerçevede Hükümet mensupları
Anayasa’nın ilgili maddesine aykırı
hareket etmek yerine belirlenecek seçim
takvimine göre, normalde seçim
yasakları süreci olan 60 günlük süre
kısaltılarak seçimi gerçekleştirilebilirler.
Bu sayede doğru ile yanlışı birbirinden
ayırarak Yerel Seçimleri zamanında
yapmak Belediyelerin ve keza Belde
Halkı’nın yaşayabilecekleri kaos
ortamını veya karmaşayı önleyecektir.
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Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

ÜMMETTEN MİLLETE
MİLLETTEN ÜMMETE
İnsanlık tarihiyle kadar eski olan
dinler hep inanca dayanmaktadır. Bu
inanç , inandırıcının ikna gücü oranında
yaygınlaşmıştır.
İlkel toplumlarda toplumun içinde
ruhlarla iletişim kurduğunu iddia ederek
ve söylediklerine inandıran kişiler
toplumu korku ile yönetmişlerdi. Kötü
ruhların şerrinden kurtulmak için yapılan
ibadet törenleri içinde kurban da vardı.
Günümüzde en çok tek tanrılı dinlere
inanılmaktadır. Bunlar içinde Hristiyanlar birinci sırada Müslümanlar ikinci
sıradadır.
Yaklaşık 1400 yıl önce Arabistan
yarımadasından ortaya çıkan İslamiyet
savaşlar ve baskı yöntemleri ile
yayılmaya başlamıştır. İslamiyet’te
cihadın anlamı İslam dinini yayma
amacıyla savaşma demektir. İslam
inancına göre bir yaşam sürdürmek
gerektiğini anlatıp yaşamaktır.
Türklerin İslamiyet’e geçişi kolay
olmamış. Bugün Türkiye’deki İslam
anlayışı Orta Asya’daki inançların etkilerini taşımaktadır. Kıbrıslı Türklerde
de görünen cenazelerden sonra helva
dağıtımı, belli günlerde mezar ziyaretleri
, nazar boncuğu, gece tırnak kesmeme
inancı hep Orta Asya ‘daki Şamanizm
inancındandır.
Osmanlı zamanında tebaa, padişaha
biat eden devletin vatandaşları demektir.
Osmanlı devleti özellikle halifelik döneminden sonra tüm Müslümanların yöneticisi sayılırdı. Buna göre toplumun
ortak özelliği İslam inancına sahip olma
ve İslam kurallarına göre yaşamaktı.
Bu toplum ümmettir. Ümmetin başı
önce peygamber, sonra halifeler olmuştu.
Osmanlı devletinin külleri üzerinde
Atatürk’ün kurduğu Türkiye cumhuriyeti
özellikle Avrupa’daki devlet yönetimlerini örmek almış, demokrasi ve
cumhuriyet kavramlarıyla tanışmıştı.
Ümmet olarak yaşayan toplum içinde
Türk kimliğini yeniden ortaya çıkarmak
çok kolay olmadı. Yüzlerce yıl oluşan
inanç toplumunu kısa zamanda Türk
Ulusunu yaratma büyük engellerle
karşılaştı. Bunlar içinde tarikatlar, İslam
dininden menfaat elde ederek yaşam
sürdüren gruplar hep engel çıkarmışlar
zaman zaman isyan çıkarmışlardı.
Osmanlı’nın yıkılarak Türkiye
Cumhuriyetinin kurulmasından sonra
Osmanlı ve ümmet sevdalıları sinmişler
fakat yok olmamışlardı. Şartların
olgunlaşması için sinsi sinsi
örgütlenmişler ve özellikle ABD emperyalizminin de projeleri içinde yer
alarak iktidara taşınmışlardı.
AKP işte bu projenin taşeronu olarak
siyaset sahnesine sürülmüştür. 20 yıllık
iktidarı döneminde din ve inanç üzerinden siyaset yapan bu iktidar milletten
tekrar ümmet yaratmaya çalışışlardır.
Şimdi Türkiye’de insanlar ayrıştırılmış
ve ümmet olma yolunda özellikle
Diyanet ve Eğitim sistemi büyük
görevler üstlenmiştir. Yaşanan ekonomik
zorluklardan çıkış yolunun sabır
olduğunu, Allaha yalvarmak ve ibadet
etmeyi artırmayı istemektedir.. Tüm
olumsuzluğun sebebini ise laik bir
yaşam sürdüren insanlar yüklemekten
çekinmemişlerdir.
Hiçbir bilime uymayan bu düşünceler
ne yazık ki, İslam inancı ile
birleştirilerek insanlar aldatılmakta ve
dünyanın en güzel nimetlerinin küçük
bir azınlığın elinde toplandığı biat eden
bir toplum yaratılmıştır.
Bu gidişe son verilmediği takdirde
Atatürk’ün ümmetten millete dönüşüm
tekrar geri dönecektir.

KTÖS “NASUWT” KONFERANSINA KATILDI

KTÖS,
öğretmen
sendikası
“NASUWT”un Birmingham’da yapılan
yıllık konferansına katıldı.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre, İngiltere
ve Commonwealth ülkelerinde 290 bin
üyesi bulunan öğretmen sendikası NASUWT'un düzenlediği yıllık konferansın
açılış konuşmasını NASUWT’un yeni
başkanı Angela Butler yaptı.
Çeşitli etkinliklerin, toplantıların ve
atölye çalışmalarının yapıldığı organizasyonda, uluslararası sendika temsilcilerinin
katıldığı ‘’Dayanışma’’ konu başlıklı yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirildi.
Yuvarlak masa toplantısına KTÖS’ün yanı
sıra Bahreyn’den BTU, Zambiya’dan BETUZ, Honduras’dan COLPROSUMAH,
Fransa’dan ESN ve UNSA, Irak’dan KTU,
Kolombiya’dan FECODE ve JFC, Portekiz’den FNE ve FENPROF, Güney Kore’den
KTU, Amerika’dan NEA, Nijerya’dan

Türkiye’nin Temmuz
ayında yeni sondajlara
başlayacağı iddia edildi
Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, temmuz ayında Güney Kıbrıs’ın tek yanlı
ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”
içerisinde yeni sondajlar yapacağını iddia
etti.
Fileleftheros gazetesi “MEB’te Yeni
Oldu Bittiler ile Sıcak Temmuz-Türkiye’den Temmuz Ayında Yeni Oldu Bittiler”
başlıklarıyla verdiği haberinde Türk sondaj
gemisinin Doğu Akdeniz’e geri dönmesinin ve uygun bir vakitte yeni tur
sondaj çalışmalarına başlamasının uzun
zamandır Ankara’da planlandığını savundu.
Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri ve
Ukrayna vesilesiyle üstlendiği rolü göz
önünde bulundurduğunu yazan gazete
Türkiye’nin iki temel ekseni göz önünde
bulundurduğunu, bunlardan birinin, ABD
ile ilişkileri normalleştirmek diğerinin
ise Türklerin yeni sondajlarla doğal gaz
tespit etmek ve bunu değerlendirmek
olduğunu belirtti.
Türkiye’nin sondaj çalışmalarının,
Güney Kıbrıs tarafından ruhsat izni verilen
şirketlerin yapacağı sondaj çalışmalarıyla
denk düşeceğini savunan gazete
Türkiye’nin hamlesinin, yapılacak olan
bu sondajlara yanıtı teşkil edeceğini ileri
sürdü.
Gazete haberinde ayrıca Temmuz ayının
seçilmesinin tesadüf olmadığını, bu
çalışmalarının Barış Harekatı yıldönümü
etkinlikleriyle ilişkilendireceğini savundu.
Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin
Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği
“MEB” içerisindeki 4,5,6 ve 7’inci
parsellere itiraz ettiğini ve bunların kendisine ait olduğunu düşündüğünü ayrıca
KKTC ile TPAO arasındaki anlaşmaya
da atıfta bulunarak, Türk tarafınca
şekillendirilen haritanın da deniz parselleri
12, 8, 9, 13, 3, 2 ve 1’inci parselin
kuzeyiyle ilgili olduğunu anımsattı.

NUT, Zimbabve’den PTUZ, Uganda’dan
UNATU ve İran’dan CCITTA öğretmen
sendikaları da katıldı.
Konferansta 86 konuşmacı yer alırken,
bunların 42’sini kadın konuşmacılar, 25’ini
ilk kez konuşmacı olarak katılan kişiler,
18’ini yeterli temsil edilmeyen gruplardan
kişiler ve 8’ini ana konuşmacılar oluşturdu.
Her dönem olduğu gibi konferansta
tartışılan konular ve yapılan öneriler,
öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öncelikli ve güncel sorunlarını/konularını
yansıtmasını sağlamak adına üyelerin
oylarına sunuldu.
Konferansta tartışılan başlıca konular
şöyle:
“Öğrenci davranışları, Covid-19’un
öğretmen ve öğrenci ruh sağlığına etkisi,
Denetimin sağlık ve iş yükü üzerindeki
etkisi, Öğretmenlerin ücret yapıları, Yaratıcı
ve pratik konuları korumak ve etkin kılmak,

Öğretmen emeklilik planında yaş
ayrımcılığının sonlandırılması.”
Konferansta ayrıca “her iş yerinde Bir
ses”, Covid-19 pandemisinin hassas gruplar
üzerindeki etkisi, tabloların ve verilerin
kullanımı, okullarda performans yönetimi,
okul temelli danışmanlık, Covid-19 pandemisinin maliyetinin finanse edilmesi,
refah, öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları
zorbalık ve tehdit davranışları, öğretmenlere
yönelik kötü amaçlı iddialar, akademilerde
kamu fonlarının kötüye kullanımı, sınav
sistemleri, müfredatın bağımsızlaştırılması,
iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konu
başlıkları tartışıldı.
KTÖS, uluslararası platformlarda Kıbrıs’ı
temsil etmenin yanı sıra evrensel eğitim
değerlerini ve çağdaş eğitim politikalarını
ve yöntemlerini üyeleriyle ve toplumla
paylaşma
misyonu
çerçevesinde,
çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Rum İçişleri Bakanı, Kıbrıs Türk Mallarının
idaresinde değişikliğe gidilmesini yorumladı
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs
Türk mallarının yönetim şeklinin
değiştirilmesi hakkında konuştu.
Fileleftheros gazetesine göre İçişleri
Bakanı Nikos Nuris konuyla alakalı bir
soru üzerine, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğini
“iş insanına” dönüştürmek istemediklerini
ancak 6,1 milyar Euro değerindeki
taşınmaz malı değerlendiremediklerini
ayrıca yönetim alanında da açıkların
kaydedildiğini ifade etti.
Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin yıllardır
idare açısından sorunlarla karşı karşıya
kaldığını ifade eden Nuris, yaklaşık bir
yıl önce yaptığı açıklamayla ilgili bir dizi

çalışmanın tamamlanmasıyla ilerleme
sağladıklarını, bunun geçtiğimiz Cuma
günü, göçmen ve tarım örgütleri ile parlamentodaki partilerin dahil olduğu
danışma komitesine sunulduğunu belirtti.
Nuris, görüşmelerin 15 gün içerisinde
tamamlanacağını söylerken niyetlerinin
de bu önerinin bir an evvel meclise
sunulması yönünde olduğunu ifade etti.
Nuris açıklamasında ayrıca isteklerinin,
Rum vergi mükelleflerinin ödemeye
çağrıldığı idare konusunda sürekli gözlemlenen büyük açığın giderilmesi
olduğunu söyledi.

AB’DEN YEŞİL HAT ÜZERİNDEN TİCARETİN
GENİŞLETİLMESİ İÇİN RUM TARAFINA BASKI
Avrupa Komisyonu’nun, işlenmiş “hayvansal olmayan” Kıbrıs Türk ürünlerinin,
Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretinin
yapılabilmesi için Rum tarafına baskı yaptığı
iddia edildi.
Kathimerini gazatesi “İşgal Altındaki
Topraklardan İşlenmiş Ürünler Tabakta”
başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta
bulunarak, Avrupa Komisyonu’nun, işlenmiş
“hayvansal olmayan” Kıbrıslı Türk ürünlerin
derhal ve gecikmesiz olarak ticaretinin
yapılabilmesi için Rum tarafına baskı
yaptığını yazdı.
Bunun hayata geçirilmesi durumunda bu
ürünlerin Kıbrıslı Rum tüketicilerin elbette
ki tüm Avrupalıların tabaklarına gireceğini
yazan gazete bahse konu ürünlerin sadece
Rum Yönetimi’nin kontrolü altındaki bölgelerde değil Avrupa’nın bütününde ticaretinin sağlanmasının da mümkün olduğunu
belirtti. Gazete, Brüksel’in, Rum Yönetimi’nden işlenmiş “hayvansal olmayan”
ürünlerin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla
ticaretine “şimdi ve gecikmeksizin” uzlaşma
göstermesini istediğini, yazdı. Bu ürünler
arasında zeytinyağı ve meyve sularının da
bulunduğunu yazan gazete Avrupa Komisy-

onu’nun bu talebini, Yeşil Hat Tüzüğünün
işlenmiş Kıbrıslı Türk ürünlerinin (hayvansal
olmayan) ticaretini yasaklamadığı olgusuna
dayandırarak buna izin verilebileceği tahmininde bulunduğunu belirtti. Gazete bu
olgu ışığında Rum Yönetimi’nin Brüksel’in
talebine yardım etmek ve işlenmiş “hayvansal
olmayan” Kıbrıslı Türk ürünlerinin Yeşil
Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretinin hayata
geçirmekle yükümlü olduğunu yazdı. Rum
Yönetimi yetkililerinin işlenmiş gıda ve
gıda hazırlama malzemelerinin ticaretine,
Kıbrıs’ın kuzeyindeki üretim sürecine ilişkin
sağlık birimleri tarafından ifade edilen
endişeler nedeniyle izin vermediğini yazan
gazete Avrupa Komisyonu’nun, bu ürünlerin
mevcut yasal çerçeve kapsamında Yeşil Hat
üzerinden geçmesine izin verildiğini ve
Rum
Yönetimi
makamlarınca
yasaklanmaması gerektiği konusunda Rum
Yönetimi’ne teyitte bulunduğunu belirtti.
Habere göre Avrupa Komisyonu ayrıca
Rum Yönetimi’ne ayrıca geçiş noktalarında
analiz için ürünlerden örnek almasının
mümkün olabileceğini ancak Yeşil Hat
Tüzüğü gereği tüm işlenmiş gıdaların geçişini
engellememesi gerektiğini de ifade etti.
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

VATAN
MİLLET
LURUCİNA


KISACA...



BOK ÇUKURU
Zamanı geliyor. TC ile imzalanan
balıkçılık protokolüne dayanarak
TC’li trol ve gırgır tekneleri
kıyılarımızı yağmalayacak… Ve
ilginçtir ki Mağusa limanına akıtılan
boktan dolayı AB buradaki
balıkçıların Yeşil Hat Tüzüğü’nden
doğan haklarını iptal etti. Yani lağım
içinde yüzen balıklar iç piyasaya
sürülecek, çünkü denetleme yok…
KKTC tam bir bok çukuru!

Bizim Mandra
Tatar'ın Afrika gazetesi ve
yazarlarına linç saldırısı
düzenleyen ve damına
Osmanlı bayrağı çekerek
KKTC Meclisini işgal
edenlerle 4 yıl sonra
yeniden kucaklaşıp bir
şükran ve saygı borcunu
öder gibi "onurlandırması"
gerçeğin farkında olan
vatandaşlara bir kez daha
lânet okutur. Herkes
"Tayyıp'ın KKTC
Cumhurbaşkanlığına böyle
bir adamı lâyık görmesi çok
normal" derken, sokaktaki
adam "Müstahakımızdır"
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
İtalya'da düzenlenen
66. Eurovision Şarkı
Yarışması'nda kazanan
Ukrayna oldu. Ukraynalı bir
rap-folk grubu olan Kalush
Orchestra toplam 631 puan
alarak birinci geldi.

“Armudun sapı üzümün çöpü demeden
birleşiniz. Zira bu, köprüden önce son çıkış”
2002-2007 arası ülkede yeni bir iktidarın
kurulduğu, ümitlerin yeşerdiği bir kuruluş dönemi olarak değerlendirilebilir.
2008-2012 dönemi yükseliş devri. Dünyada
ülkenin itibarının yükseldiği bir dönem. 20132016 dönemi ise duraklama dönemi.
2013’ten itibaren her alanda bir duraklama
başladı.
Osmanlı tarihinde Lale Devri duraklama
dönemine rastlar. Lale Devrinin en renkli
siması, damat İbrahim Paşa’dır. Bizim burada
duraklama dönemi olarak bahsettiğimiz dönemde de bir damadın kabinedeki en etkili
bakan olması da ancak tesadüf olabilir.
2017-2022 dönemi ise gerileme dönemi.
Bu dönemde iktidar partisinin yapısı, politikaları
olağanüstü bir şekilde değişiyor, parlamenter
sistem bitiyor ve başkanlık sistemi başlıyor.
Bundan 100 sene evvel Osmanlı İmparatorluğu resmen sona erdi. İmparatorluğun son
40 yılında şekillenen yanlışlar yumağı devleti
içinden çıkılamaz bir kaosa sürükledi…
Askerin siyasete girmesi, liyakatin rafa kaldırılması ve meşrutiyet kadrolarının birbirinin
kuyusunu kazma yolundaki faaliyetleri devletin
sonunu getirdi.
İktidar partisi kendi kendini bitirdi. Ülkenin
sorunlarını çözebilecek bir parti olmaktan
çıktı. İktidar partisinin düzeni devam ettirme
yolundaki çabaları devam ediyor.
Mevcut cumhurbaşkanı bile adaylığını açıklamamış iken, yeni kurulan bir partinin kendi
partisinden bir aday göstermek yerine Mansur
Yavaş’ın adaylığını gündeme getirmesi. Ayhan
Bilgen’in cezaevinden tahliyesi ve alelacele
parti kurması. Muhalefet cephesinin aday
adaylarından Ekrem İmamoğlu hakkındaki
ceza davası.
HDP hakkındaki parti kapatma süreci.
Gezi olaylarının iktidar tarafından darbe
olarak nitelendirilmesi.
Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararına rağ-

VİRGÜL

BOKLU LİMAN
Kıbrıs’ın işgal bölgesinde denize bok akıtıldığı
AB raporlarına da girdi… AB yetkililerinin 15
Nisan’da yaptığı son denetimden sora
“Mağusalı balıkçılar Yeşil Hat Tüzüğü’nden
yararlanamayacak” kararı çıktı. Girne’de de
Mağusa’da da denize bok akıyor, imar planı, şehir
planı
umursanmıyor.
Kontrolsüz
nüfus
denizlerimize bok olarak dönüyor. Altyapısız
inşaatların sonucu bu… Mağusa Limanı’ndaki
kanalizasyon atıkları nedeniyle yaklaşık 30
teknenin izinleri iptal edildi, güneye balık
satamayacaklar…

VATAN,
ÜSTÜNDE KDV
ÖDENİYORSA
VATANDIR!

‘‘Çok önemli girişimciler
KKTC’ye yatırım yaptı.
Hem istihdam hem KDV
yapabilecek duruma
geldiler…’’
Ersin Tatar (Türkiye ve
Arap Ülkeleri İş İnsanları
Derneği’ne söyledi)

men tahliye edilmemesi.
Bunlar size de bir şeyler ifade etmiyor mu?
Gezi katılımcılarının hak ihlaline uğramasına
muhafazakar kesimden tepki gelmiyor.
Terör örgütü adına suç işlemek iddiasıyla
tutuklanan bir kesim gazetecileri hakkında
kampanyalar düzenlenirken yine terör iddiasıyla
hapse atılmış olan başka gazetecilerin tutuklanması normal görülüyor.
Toplum ayrıştırılmış ve korku içerisinde.
Kimse kimseye güvenmiyor, kimse kimsenin
iyiliğini istemiyor.
Toplumu peşinden sürükleyecek önderlerin
eksikliği insanları karamsarlığa itiyor.
Tek çözüm, bütün farklılıkları bir tarafa bırakıp birleşmektir. Yegane çözüm, bir Müdafaa-ı Hukuk düşüncesi etrafında birleşerek
amasız herkesin hukukunu savunmaktan geçiyor.
Ülkemizde bir daha seçim olup olmayacağı,
olsa bile adil seçim olup olmayacağı belli
değil.
Herkesin farklı fikirleri, farklı mağduriyetleri,
farklı kızgınlık ve kayıpları var.
Ancak bugün bunları konuşma vakti değil.
Birleşiniz.
Armudun sapı üzümün çöpü demeden birleşiniz.
Farklılıklarınızı ve hak kayıplarınızı dile
getirmeyi, Türkiye’nin 95 yıl boyunca uyguladığı parlamenter sisteme geri dönülerek kurumların tekrar işler hale geleceği zamana
kadar erteleyiniz.
Tahriklere kapılmayınız, kin ve düşmanlığı
bir tarafa bırakınız.
Zira bu, köprüden önce son çıkış.
Zira, bahis mevzuu çocuklarımızın geleceği.
Zira, söz konusu ülkemiz ise gerisi teferruattır.
(Bu yazı Emre Tan’ın ahval’da yayımlanan “Ne yapmak lazım?” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)



TARİH 16 Ekim 2021
KKTC Bakanlar Kurulu Vakıflar’a ait
Dipkarpaz Zafer Burnu’ndaki 88 dönümlük
araziyi askeri kullanım amacıyla 30 yıllığına
hiçbir kira bedeli olmadan Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı’na kiraladı. Adadaki
askeri gücünü takviye eden Türkiye’nin
bölgede yeni bir üs kuracağı belirtiliyor…

Gözden kaçmayanlar...
BOKTA BOĞULUYORUZ
Mağusa ve Ercan limanlarının uluslararası
ticarete ve ulaşıma açılmasına karşı çıktı
Türkiye. Anastasiadis Cenevre’de Mağusa
ve Ercan limanlarının açılmasını önerdi,
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu reddetti.
Şimdi de Mağusa’da denize akıtılan
kanalizasyondan dolayı Yeşil Hat Tüzüğü
askıya alındı. AB ve K. T. Ticaret Odası
yetkilileri son iki ayda üç kez limanı
denetledi ve “Mağusalı balıkçılar Yeşil Hat
Tüzüğü’nden yararlanamayacak” kararı
çıktı. TC bize hem bokunuzda boğulun
diyor, hem de güneyle bile ticaret
yapmayın…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Gerçekten 2022 yılındayız öyle
mi? Devlet olarak sayılabilecek
dönem 74 sonrası... 48 yıllık bir
demokrasi serüveni ve şu anda
noktalandı bu…’’
Hürrem Tulga
(Esnaf ve Zanaatkarlar Odası)

Karikatür: Hassan Bleibel
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Lurucina Panayırı gerçekleşti

BAŞA DÖNMELİ
GERÇEĞİ GÖRMEK
İÇİN...
Alışmak, alıştırıldığına yapışmak, yapıştığın alışkanlıklarında ısrarcı olmak…
Özetidir bu şu anda yaşadıklarımızın.
Haklısın, dedi İstanbul’dan arkadaşım.
Çünkü gerçeği başkalarından duyduğu kadarı ile biliyordu.
Ben anlattıkça o yanlışsın, derdi.
Uzun süre bu böyle devam etti.
Ne zaman ki; sayıları giderek artan, hatta
Hatay’da referandumda üstünlüğü ele geçiren Suriyelileri örnek gösterince…
Anladı.
Dedi ki: Sen de anlatırken
yavaş yavaş, bilmeyen birine
anlatır gibi anlat.
Doğrusu o.
Gideceksin en başa.
Oradan başlayacaksın.
Maraş’ın sokaklarını mesela.
Bugünkü hali ile o günleri anlatmak zordur.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ne olduğunu anlatacaksın mesela 1960’larda kurulurken
alınan kararları ile.
1974 yılına gelirken yapılan yanlışları.
Türkiye’nin çıkartma yaparken anayasaya
dayandığını bu yüzden alkışlarla karşılandığını.
Anlatacaksın ki taşınan nüfus Kıbrıs Cumhuriyeti’ne danışılmadan yapıldı.
Başka bir ülkeye vize, izin istemeden girmenin yanlış olduğunu söyleyeceksin.
Anlatacaksın yani…
Diyeceksin ki geçici süreliğine taşınanların
oy kullanmak gibi hakları hiçbir zaman olamaz.
Diyeceksin ki; okumaya diye gelenlerin
burada kalabilmelerinin önünde zor koşullar
olmalı.
Ayrıca Bertan, Erhan gibileri okumaya
geldiler ve gitmeliydiler.
Ne demek onlara vatandaşlık?
Ne demek seçilecekler bir de hükümette
söz sahibi olacaklar?
Geçtik.
Bunların vatandaş yapıldıkları KKTC ne?
Olur mu bir ülkenin bir bölümünü alıp
orada güya başka bir cumhuriyet kurmak?
Üstelik bu kuruluşun adıyla dağları, taşları,
ovaları, denizleri, ekim alanlarını yok edeceksin.
Kötü günlerden geçiyoruz.
Muflonlar bile rahatsız bundan.
Limnidi’nin tertemiz bahçeleri bundan rahatsız.
Denizdeki balık rahatsız.
Deniz demişken…
Haberin var mı orkinos avlamaya gelecek
Karadenizli balıkçıların günleri bu günler.
Ve TC balıkçılarına kimse sesini çıkartamıyor.
De ki gelecekler, orkinos da bırakmayacaklar küçük balık da.
Ve sahil güvenlik bakacak.
Sor bir de, sahil güvenlik kimin sahil güvenliği?
Sonra kurulmuş hükümet.
Sırf hacılıktan başka özelliği olmayan biri
için üç sefer hükümet kuracaksın…
Dördüncüde artık o hacıyı başbakan yapacaksın.
Alıştırıldıkların bundan ibaret değil.
Ama hiçbirisi de normal değil.
Bunun normal olmadığını görememeye
de alıştırıldın.
Öyleyse sor kendine.
Normali görmek için ne yapmalıyım?
Merak edersen başa git ve gör.

Akıncılar Belediyesi tarafından organize
edilen geleneksel “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’nın 15’incisi dün gerçekleşti.
Akıncılar Köy Meydanı’nda yer alan panayır,
10:00 – 19:00 saatleri arasında yapıldı.
Panayırda yiyecek içecek stantlarının yanı
sıra çeşitli eğlenceli etkinlikler yer aldı.
Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros
yaptığı konuşmada Luricina’ya (Akıncılar)
acil sınır kapısının açılması gerektiğini söyledi.

GÜZELYURT KÜLTÜREL
MİRASI YAŞATMA
DERNEĞİ BAŞKANI
BATUHAN BEYATLI OLDU

“RODIN ÖZEL KOLEKSİYONU”
ANTALYA’DA SERGİLENECEK
“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil
Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki”
adlı sergi, Antalya Kültür Sanat’ta izleyici
ile buluşacak.
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya
göre,teknik sebeplerden dolayı Antalya
Kültür Sanat’taki açılışı ertelenen “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın
Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı
sergi, 18 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek resepsiyon ile izleyici ile
buluşacak.
Modern heykelin öncüsü olarak bilinen
dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste
Rodin’in (1840-1917) eserlerinin yer
aldığı sergi, 19 Mayıs-31Temmuz tarihleri
arasında Antalya’da ziyarete açık olacak.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın
140. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla,
Girne’de bulunan ARUCAD ve The
Arkın Rodin Collection Gallery iş birliği

ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
desteğiyle düzenlenen sergide, iş insanı
Erbil Arkın’ın özel koleksiyonundan
derlenen 22 eser yer alıyor.
2015 yılında dünyaca ünlü Picasso
sergisiyle kapılarını açan, 2016 yılında
Andy Warhol’u ağırlayan Antalya Kültür
Sanat, Rodin sergisiyle dünya çapında
bir sanatçıyı daha Antalyalı sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.
2006 yılında Sabancı Müzesi’nde açılan
“Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da” adlı sergiden sonra Türkiye’ye
gelen ikinci Rodin sergisi olmasıyla da
ayrı bir önem taşıyan sergide, aralarında
Öpücük, Sonsuz Bahar, Düşen Adam,
Eve gibi ikonik yapıtların da olduğu 22
heykel yer alıyor.
Sergi kapsamında, 18 Mayıs 2022
çarşamba günü, koleksiyoner Erbil Arkın
ve sergi küratörü Oya Silbery’nin
katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma
Derneği (GÜKMİYAD) Yönetim Kurulu
Başkanlığına Batuhan Beyatlı getirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre
Güzelyurt’un, tarihi, kültürel, turistik ve
sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak
hedefi doğrultusunda çalışan, Güzelyurt
Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin ilk
genel kurul toplantısı yapıldı. Geçen
hafta cumartesi günü Güzelyurt’ta, yapılan
Genel Kurul’da, derneğin yetkili organları
belirlendi.
2022–2024 yılları arasında görev yapacak Yönetim Kurulu şöyle:
“Başkan: Batuhan Beyatlı, Başkan
Yardımcısı: Enver Polili, Genel Sekreter:
Nilsu Talaş, Mali İşler Sorumlusu: Yaşar
Orakçıoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu: Berk
Büyükoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sorumlusu: Kezban Soğucaklı, Engelsiz
Güzelyurt Sorumlusu: Hüseyin Sadıkoğlu,
Proje Sorumlusu: Ali Solma, Basın ve
Halkla İlişkiler Sorumlusu: Hasan
Karlıtaş.”
Açıklamada, Derneğin yeni dönemde,
Güzelyurt ile ilgili sosyal, çevresel ve
kültürel faaliyet yapmayı planlamakta
olduğu da belirtildi.

“GAÜ BAHAR
FESTİVALİ” BUGÜN
BAŞLIYOR
Girne Amerikan Üniversitesi’nin
(GAÜ) her yıl geleneksel olarak
düzenlediği “Bahar Festivali” bugün
başlıyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel
Hedefler” (The Global Goals For Sustainable Development) teması ile bu yıl
yapılacak olan “2022 Bahar Festivali”
kapsamında yarından başlayarak 20
Mayıs’a kadar birçok şarkıcı sahne alacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Hafta sonu -Cumartesi
için- “programımıza”
göre, avluda uğraştık
biraz, yorulduk da…
Dışarıda
pis
ve
bunaltıcı
bir
hava
vardı…
Öğleye doğru, “ahmakıslatan”
dedikleri cinsten bir yağmurcuk yağdı
kısa süreliğine…
Öğle yemeğinden sonra yakın
komşular, kahve içmeye evimize
gelince, havadan-sudan başlayan
sohbet derinleşti…
-Kahve bahane, sohbet şahane…
Bir ara konu, o gün yaptığımız işe,
temizliğe gelip dayandı…
Bir evvelinden adet olduğu üzere,
hafta sonu oldu mu, Kıbrıslı aileler
evlerinde temizlik yaparlar, bilirsiniz…
Büyüklerimizden alıştık temizlik
yapmaya…
Temizlik iyi, güzel ama Kıbrıslıların
birkaç
“konuda”
eksiklikleri
düşünen
komşum,
olduğunu
sohbetimiz sırasında siyasete ve
demografik yapıya değinerek; “ana
fikir” olarak:
-Keşke, yurdumuzda da gerekli olan
temizlikleri zamanında yapabilseydik,
hiç fena olmazdı, deyiverdi…
-Biraz geç kalmadık mı? diyerek,
soruyla yanıtladığım komşuma; bir da
fıkra anlattım…
Bu arada, yakın komşularımın tümü,

AMA “KEÇİ ÖNEMLİ!”

Kıbrıslıdır…
O fıkrayı, bugün sizlerle paylaşmak
istiyorum:
-Gelecek
konuklarını
nasıl
ağırlayacağını kara kara düşünen
Bektaşi’nin gözü, Yahudi olan
komşusunun keçilerine takılmış.
Keçilerden birini çaktırmadan alıp
kesmiş. Durumu fark eden Yahudi:
“Kadı’ya gitsem… Kadı da, Bektaşi
da Müslüman, ben Yahudi’yim.
Davayı kazanamam. Hadi kazandım
diyelim, Bektaşi’nin nesi var ki,
hakkımı alabileyim! Biz, artık Allah’ın
huzurunda hesaplaşırız…” düşüncesi
ile şikâyetçi olmamış.
Gel zaman, git zaman, her ikisi da
rahmetli olmuş. Yahudi, ahirette
Bektaşi’den davacı olunca, mahkeme
kurulmuş ve Bektaşi’ye sormuşlar:
-Sen, Yahudi komşundan habersiz
keçisini kesmişsin!
-Kesmedim, demiş Bektaşi.
-Ben gözlerimle gördüm, demiş
Yahudi.
Bektaşi, “Bir mahkemede bir adam
hem şahit, hem davacı olamaz,” diye
itiraz etmiş.
-Haklısın, ama günahların arasında
keçiyi kestiğin de yazılı, demişler…
Bektaşi bu kez, “Mahkeme hâkimi
aynı zamanda şahitlik yapamaz”
diyerek itiraz etmiş…
-Gene haklısın; o zaman, getirin
keçiyi ona soralım… demişler.

Bektaşi son bir çabayla çözüm yolu
önermiş:
-Ne?! Keçi burada mı? Verin keçiyi
o zaman bu Yahudi’ye… Bitsin bu
dava!
***
Çözüm, ne kadar da “kolay” değil?
Gerçi Kıbrıslının “davası,” fıkradaki
gibi değil!
Ama “keçi önemli!”
Bilenleriniz vardır; eskiden -1940’lı
yıllarda- Kıbrıs’taki dağ köylerinde
keçi sahiplenme işi kolay değildi…
O yıllarda keçiler, iyi getirisi olan
hayvanlardı…
Rahmetli babamdan, abisi Salahi ile
Melek neneleri -benim büyük nenemarasında geçen bir olayı, birkaç kez
dinledim…
Solya’nın, Aybifan -Ay. Epifaniköyünde, Melek nenelerinin evinde
yaşarlarken geçer olay…
Rahmetli Melek nenemiz, en büyük
torunu Salahi amcamı çok severmiş…
Rahmetli Salahi amcam da, daima,
“nenesinin yüzüne gülerek, sürekli bir
şeyler koparmasını bilen” birisiymiş…
Gece uyurken(!), “rüyasında yüksek
sesle konuşarak, nenesini belâdan
kurtarır,” onu duyan nenemiz da,
sabah sabah muhtara giderek,
keçilerinden birinin kaydını mülkiyetini- Salahi amcamın adına
yaparmış…
Gene gonuşuruk buraşda.

Bence Annem Resim Yarışması'nda ödül alanlar belli oldu
LHA - Alpet ve Milli Eğitim Bakanlığı
İlköğretim Dairesi’nin “Geleceğimizi
Çocuklarımız Belirleyecek” sloganı ile anneler gününe özel olarak düzenlediği “Bence
Annem” konulu resim yarışması tamamlandı.
Bu yıl 7.cisi düzenlenen geleneksel yarışmaya
4500’den fazla katılım sağlanarak kendi
alanında bir rekora imza atıldı.
Jüri üyeleri Yakın Doğu Üniversitesi,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden
Doç. Dr. Yücel Yazgın ve Selçuk Yalovalı
tarafından, ödüle layık görülen eserler 6
Mayıs 2022 tarihinde belirlendi.
4 kategoride ödül alan öğrencilerin isimleri
ve dereceleri şöyle:
Özel Eğitim Kategorisi:
1.Faize Çalışkanlar (Lefkoşa Özel Eğitim
ve İş Eğitim Okulu)
2. Berfin Koltan (Şehit Doğan Ahmet
İlkokulu)

3.Rıza Körceğez (Gazimağusa Özel Eğitim
ve İş Eğitim Okulu)
naokulu Kategorisi:
1.Özüm Gazi Asker (Güzelyurt Atatürk
Maarif Anaokulu )
2.Beren Naz Girgin (Gazimağusa Maarif
Anaokulu)
3.Belis Fatoş Hamdi (Güzelyurt Atatürk
Maarif Anaokulu)
İlkokul 1-2-3 Kategorisi:
1. Hatyja Alibewa (Şehit Doğan Ahmet
İlkokulu)
2.Aren Pirgot (Şehit Ertuğrul İlkokulu)
3.Zeynep Ayaz (Şehit İlker Karter İlkokulu)
İlkokul 4-5 Kategorisi:
1.Şenay Ulusal (Doğu Akdeniz Doğa
İlkokulu)
2.Görkem Umut Özengin (Şehit Doğan
Ahmet İlkokulu)

3.Güneş Burçe Sözen (Yakın Doğu İlkokulu)
Tüm kategorilerde ödüllerin birinciye
tablet, ikinciye 500 TL’lik Deniz Plaza
Hediye Çeki, üçüncüye 250 TL’lik Deniz
Plaza Çeki olarak belirlenen Yarışmada
ayrıca en çok Bence Annem resim ile
yarışmasına katılan Gönyeli Fazıl Plümer
Anaokulu, 2000 TL nakit para ödülü kazandı.
Okul mevcuduna göre oranlama yapılarak
belirlenen bu ödülde okul mevcudu 177
olup 159 resim ile katılım sağlandı.
Toplumsal Sosyal Sorumluluk bilincine
proje bazlı katkılarını sürdüren Altınbaş
Petrol Kıbrıs (ALPET), ödül kazanan tüm
öğrencileri ve yarışmaya katkılar koyan
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile jüri
üyelerini tebrik ederken ödüllerin kısa zaman
süreci içinde öğrencilere ve okula
ulaştırılacağını açıkladı.

Sosyal Medya
Mertkan Hamit

MESELEMİZ TL’DİR!
İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına
göre enflasyon oranı %88,81'e ulaştı.
Üstelik bu rakamın ortaya çıkmasında,
"Fiyatı en çok düşen 20 ürünün 3 tanesi,
farklı dilimlerdeki elektrik faturaları oldu.
Bu nokta aslında önemli. Birincisi,
elektrik fiyatlarında tek tarifeye geçilmesi
ve bir aylık bir indirimin etkisi enflasyonu
aşağıda tutmakta önemli bir rol oynadı.
Ancak bunun sürdürebilir bir politika
olmadığı, o yüzden önümüzdeki ay endeks
üzerinde rakamların daha fazla olacağı
açık.
Dahası, kademeli olarak endeks ağırlığı
hesaplanan elektrik faturasının, toplam
ağırlığı genel sepet içerisinde oldukça
yüksektir (Yaklaşık %5,5) Geriye kalan
ürünlerin ise ağırlığı, %1'in civarındadır.
Buradan şöyle bir sonuç çıkarılabilir:
elektrik faturaları üzerine yapılan suni
müdahale enflasyon rakamlarına olumlu
yansımış ancak bu sürdürülemez uygulama, bu ay için sınırlı olmuş olmasına
rağmen %5,07 artış oluşmasının önüne
geçememiştir.
Gelecek ay, elektrikteki azalma etkisi
ortadan kalkacağı için enflasyon
rakamlarında önemli bir artış olacak ve
asgari ücret masası kurulmaya doğru
önemli bir artışın gerekliliği yine ortaya
çıkacaktır. Bu, doğal olarak işveren işçi arasında yeni bir uyuşmazlığa neden
olurken; açık bir biçimde özellikle mikro
ve küçük işletmelerin yükümlülüklerini
yerine getirmesinin imkansız olmasına
neden olacaktır. Kamudan maaş alanların
hayat pahalılığı ödeneğinde de benzeri
bir sıkışıklık yaşanması mümkündür.
Çünkü hiper enflasyonun hızı ile
dolaşımdaki TL artışı birbirini
karşılayamamaktadır. Piyasada nakit
varlık sıkışıklığı oluşmaktadır.
Bugün herhangi bir piyasada bir para
biriminin nakit biçimi azaldığında,
değerinin artması bekleriz. Ancak,
Kıbrıs’ın kuzeyinde nakdi anlamda TL
azlığı yaşanırken, eş zamanda paranın
değerinin azaldığı bir durumu deneyimliyoruz. Bunun nedeni para politikası
bağlamında sadece TL bölgesi içinde
özne olmamak, gelişigüzel biçimde yer
alıyor olmamızdan kaynaklanmaktadır.
Daha net olacaksak, TC'nin Kıbrıs’a
dönük ekonomi politikası çerçevesinde
enflasyondan doğan zorunlu karşılıkları
aktarmayarak,
yoksullaşmayı
hızlandırmaktadır. Düşük enflasyon seviyelerinde bu sorun bu kadar bariz olarak
karşımıza çıkmazken, bu oran %88 seviyesine geldiğinde artık acı vermektedir.
O halde, enflasyon sorununun önüne
geçilmesi kısa dönemde mümkün
olmayacağının bilinciyle, ekonomideki
sorunun sadece enflasyonun artışı ile
sınırlı olmadığının, aynı zamanda para
emisyonunun (dolaşımdaki para) ile ilgili
de bir boyutu da oluştuğunu anlatmak
önem kazanmıştır.
Piyasadaki nakit varlıklarının
arttırılması, piyasaya para sağlanması
gereklidir. TC kendi piyasasında bunu
Merkez Bankası işlemleri ve kamu
bankaları üzerinden çeşitli hamlelerle
yaptığını biliyoruz. Ancak aynı yoğunluğu,
Kıbrısın kuzeyinde göremiyoruz. Enflasyon ile para politikası açısından oluşan
asimetrinin çözümü için bu belirttiğim
zaruri ve çok geç kalınmış bir hamledir.
Ancak, koltuk savaşlarına heba edilen
ekonomi yönetimi, ekonomik akıldan
uzak özelleştirmeci çözümlere ön plana
çıkarıp, öz kaynakların satışı ile para
yaratılmasına ikna olmuş gibidir.
TL para birimi kullanımını uygun
görenler, kendi üstlerine düşen
sorumluluğu almak yerine, kendi hatalı
ekonomi politikalarının maliyetini, konu
ile hiçbir alakası olmayan insanlara ödetmek nereden bakarsanız bakın ne ekonomi
teorisine uygundur ne de adildir.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kalem var güllerim var
Susmayan dillerim var
Yanan o ormanlarda
Benim de küllerim var

Özdeyişler

Tadımlık

"Kanla sulanan
toprak ürün vermez."
V. Hugo

O sessizliğin marşını öğret bena
gizli bir pınar gibi toprak altında akan
ama bütün kıtaları dolaşan marşı

Kitap Dünyası

TAŞLAR
ÜLKESİNE
YOLCULUK
Vasili Grossman
Aras Yayınları

Ülkü Tamer
"Yenidoğan" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Serpin Onay Eczanesi
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük
Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2273924
Damla Kardüz Eczanesi
Atatürk Cad. Kolan British karşısı
Gönyeli
Tel:2234565
Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Cad. No:36 Taşkınköy Lefkoşa
Tel:2252412
GİRNE
Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
Tel:8152248
Önal Aktolga Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
Tel:8224142
Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne
Tel:8252104
MAĞUSA
Öznergis Eczanesi
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
Tel:3652492
Sümer Eczanesi
258/A İsmet İnönü Bulvarı Mağusa
Tel:3654969
GÜZELYURT

TUFAD’lı gençler “Karaoke gecesi” düzenlediler
(Mustafa ERKAN)- Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) gençleri farklı bir gece yaşadılar ve yaşattılar. Dernek lokalinde,
8 Mayıs Cumartesi akşamı karaoke gecesi düzenlendi. Düzenlenen gece geniş bir katılımla gerçekleşti. Alışılmışın dışında gerçekleşen
müzikli geceler karaoke ile devam etti. Katılımcı üyelerin Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla gerçekleştirdikleri karaoke, adeta ses
yarışması gibi oldu. Organize edilen gecede gençler dans pistinden inmek istemediler. Coşkulu bir gece yaşayan Eğlenceli ve samimi bir
atmosferde geçen gece, geç saatlara kadar sürdü.

DÜN

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

Tel: 0533 849 18 47

Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

14.89 15.04

EURO
Alış Satış

15.72

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.56

Altıncı Eczanesi
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4
A Denizli Lefke
Tel:05488891707

Selin Eczanesi
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
Tel:3712856

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

LEFKE

İSKELE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mah.No:121
Tel:7144640

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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KKTC’de son 10 yılda Talasemi ve orak
hücre anemili doğumlar gerçekleşti
Akdeniz, Afrika, Güneydoğu Asya
ülkelerinde sık görülen genetik kan hastalığı
olan talasemi ve orak hücre anemili çocuk
doğumlarını 2001 yılından itibaren
“sıfırlayan” nadir ülkelerden biri olarak bilinen KKTC’de son 10 yılda talasemi ve
orak hücre anemili doğumlarının yeniden
başladığı bildirildi.
Sağlık uzmanları ve ilgili sivil toplum
örgütü, Türk Ajanı Kıbrıs’a yaptıkları
açıklamalarda 2009-2020 arasında beş yeni
talasemi doğumunun olduğunu açıkladı.
Ayrıca uzmanlar, ülkede, yine çok ciddi
kalıtsal bir kan hastalığı olan orak hücreli
anemili doğumlarının tespit edildiğini, bu
vakaların sayısının 8-10 olduğunu belirtiyor.
Akdeniz ülkesi olan KKTC’de 1970’li
yıllarda sıkça görülen talasemi hastalığının
toplumsal sağlık sorunu olarak gündeme
gelmesinin ardından 1980’lerin başlarında
talasemi ile mücadele programı başlatılmıştı.
Dünyada talasemide evlilik öncesi tarama
testlerini yasa ile zorunlu hale getiren ilk
ülke olan KKTC’de 1980 yılından itibaren
evlenecek çiftlere talasemi taramaları uygulanmaya başlandı. Bu kapsamında, 40 yılı
aşkın sürdürülen çabalar neticesinde hasta
bebek doğumlarının önlenmesinde büyük
başarılar elde edildi. 2001 yılından itibaren
bir dönem hasta doğumlar olmamıştı.
Uzmanlar, ülke coğrafyasında çok yoğun
bir şekilde mevcut olan genetik bozukluk
sonucu ortaya çıkan kalıtsal kan
hastalıklarının hep var olmaya devam
edeceğini belirten uzmanlar, 40 yılı aşkın
süredir sürdürülen çabalar sonucunda kontrol
altına alınan ancak ülkede son yıllarda
yeniden baş gösteren hasta doğumlarının
önlenmesi için gerekli adımların atılması
gerektiğini, aksi takdirde bu doğumların artarak çoğalma riski olduğu uyarısında bulunuyor.
1980’lerde başlatılan talasemi ile mücadele
programının ve tarama laboratuvarının
günümüze uygun şekilde yeniden organize
edilmesinin şart olduğunu görüşünü ortaya
koyan uzmanlar, karmaşık talasemi ve anormal hemoblebinlerin (hemoglobinopati)
kesin tanısı için talasemi genetiğinin
geliştirilerek, laboratuvarın daha ileriye
götürülmesi gerektiğini, mevcut programının
da ülkenin dinamik ve değişen sosyal
yapısına göre yeniden yapılandırılması
gerektiğini vurguluyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde Çocuk
Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel,
Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem
Beşevlerli ve 1980’lerde talasemi ile mücadele programını geliştiren ekipte yer alan,
eski Sağlık Bakanlarından, Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr. Gülsen Bozkurt ile yeni
hasta doğumlarını ve yapılması gerekenleri
konuştuk.
Dernekten verilen bilgiye göre, şu an,
ülkede, düzenli kan nakline ihtiyacı olan
18 yaş üzeri kayıtlı 150 talasemili birey bulunuyor. Bu hastaların 130’u Talasemi
Merkezi’nde, 20’si de Güney’de tedavilerine
devam ediyor.
BEŞEVLERLİ: “TALASEMİ
DOĞUMLARININ YENİDEN
BAŞLAMASI BİZİM İÇİN YIKICI
OLMUŞTUR”
KKTC’de yeni hasta çocuk doğumlarının
olduğunu kamuoyunun gündemine getiren
Thalassaemia Derneği’nin Başkanı Çiğdem
Beşevlerli, 2001 yılından itibaren ülkede
yeni talasemi doğumu olmadığını ancak bir
süre önce çocuk hematologları tarafından
derneğe, talasemi ve orak hücreli hasta
doğumları olduğu bilgileri geldiğini ve bu
konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Tabipler Birliği, kadın doğum
uzmanlarından bir temsilci, çocuk hematoloji
doktorları ile Thalassaemia Merkezi
doktorlarının bir toplantı yapacaklarını, tüm
verilere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı
ile konuyu görüşeceklerini ifade eden
Beşevlerli, “Talasemi doğumlarının
görülmediği bir ülke olarak biliniyorduk.
Bu doğumların yeniden başlaması bizim
için yıkıcı olmuştur” dedi. Başevlerli, bu
yeni doğumların Derneğin bilgisine
gelmemesinin vakaların çocuk olmasından
kaynaklandığını belirterek, dernek olarak
ailelere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
“Eğer ülkede talasemi doğumları

Eğer her ikisi de taşıyıcıyı ebeveynler bilinçli
bir şekilde hasta çocuk dünyaya getirmeyi
düşünüyorlarsa, lütfen gelip bize sorsunlar;
talasemili bireyler için nasıl mücadele ediyorsunuz, nasıl kan buluyorsunuz, ilaçlara
ulaşıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı tarafından
iki yıl önce Talasemi Kan Bağışcısı Kazanım
Birimi kurulmuştur, talasemi bireylerin
ihtiyacı olan kan bağışçısını bu vesileyle
buluyoruz. Ancak kan bağışlarının artırılması
hala büyük bir sorun teşkil ediyor” dedi.
Başevlerli, talasemi ve kan bağışı konusunda farkındalık yaratılmasının önemine işaret
ederek, “Eğitim Bakanlığı, orta eğitimden
başlayarak okul müfredatlarına bu konuda

çoğalmaya başladıysa bunun önlemi
alınmalıdır” diyen Başevlerli, “Ancak şunu
söylemeliyim ki yeni doğumlarda Sağlık
Bakanlığı, Thalassaemia Derneği ile
doktorların ihmali yoktur. Sistem
çalışmaktadır, tahliller yapılmaktadır. Hiçbir
ihmal söz konusu olamaz” dedi.

ders koymalıdır. Eğer gençleri kazanırsak
bu hastalığı önleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“TALASEMİ UTANILACAK,
SAKLANACAK BİR HASTALIK
DEĞİLDİR. ÖNLENEBİLİR BİR
HASTALIKTIR”
Derneğin “Evlenmeden Test Et, Talasemiyi
Fark Et” sloganını hatırlatan Başevlerli,
“Thalassaemia Derneği olarak, mücadelemizin birincil hedefi talasemi doğumlarının
önlenebilmesidir. Talasemi önlenebilir bir
kan hastalığıdır. Talasemi taşıyıcılık testi
evlilik öncesinde muhakkak yapılması
gereken bir testtir. İkisi de taşıyıcı olan
ebeveynlerin yüzde 25 talasemi, yüzde 50
taşıyıcı ve yüzde 25 sağlıklı çocuk sahibi
olabilir. Taşıyıcı ebeveynlerin saptanması
ve doğum öncesi tarama testleriyle tanı
konulması ile bu ebeveynlerin hasta çocuk
sahibi olmalarının önlenebilir. Bu testler,
ülkedeki laboratuvara yapılmaktadır. Ancak
laboratuvarda sistemin modernize edilmesi
gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Bu hastalığı saklayan aileler olabilir.
Ancak bu hastalık utanılacak, saklanacak
bir hastalık değildir” diyen Başevlerli, “Bu
hastalık grip gibi bir hastalık değildir,
kalıtsaldır ve hastalığın tedavisinin kesintisiz
ve en iyi bir şekilde sürdürülmesi gerekir.
Biz, dernek olarak talasemi taşıyıcılarının
tespiti, talasemili bireylere daha iyi tedavi
olanaklarının sağlanması, kan bağışlarının
artırılması, bu bireylerin hayat kalitelerinin
yükseltilmesi için çalışmalar yapmaktayız.

ERENEL: “2009-2020 YILLARI
ARASINDA BEŞ YENİ TALASEMİ
MAJÖR TANILI DOĞUM OLDU.
ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ
DOĞUMLAR DA VAR”
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde Çocuk
Hematoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr.
Ayşe Sayılı Erenel ülkede 2009-2020 yılları
arasında beş yeni talasemi majör tanılı
doğum olduğunu açıkladı. Dr. Erenel bu
çocukların bazılarına doğumdan kısa süre
sonra, bazılarına ise ilerleyen yıllar içerisinde
teşhis konulabildiğini söyledi.
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim
Kurulu Başkanı da olan Dr. Erenel ülkede,
yine kalıtsal bir kan hastalığı olan orak
hücreli anemi hastalığı teşhisi konan vakalar
olduğunu, bunların birinin yerel; geriye
kalan 8-10 vakanın ise KKTC’ye gelerek
burada yaşamını sürdüren Afrika kökenli
bireylerden olan doğumlar olduğunu söyledi.
Erenel “Ancak bu bireyler doğum öncesi
tanı için bize başvurmuyorlar” diye ekledi.
Dr. Erenel, “1970’lerde ülkede toplumsal
bir sağlık sorunu olduğu ortaya konan talasemi ile mücadele için 1980’lerin başlarında
başlatılan programın ve geçirilen evlilik
öncesi çiftlerin taranması yasasının uygulanmaya konması neticesinde çok başarılı
sonuçlar alındığını; 2000’lerden sonra hasta
bebek doğumlarının bir dönem sıfırlandığını,
son yıllarda ise 2-3 yılda bir vaka doğduğunu
anlattı.
Dr. Ayşe Sayılı Erenel, “Mevcut sistemde,
2-3 hasta doğabiliyor. Bu, evli çiftlere uygulanan taramalarda, nadiren de olsa bazı

sessiz taşıyıcı türlerinin (asemptomatik
vakalar) teşhis edilememesi, yurtdışında
evlenen ya da hiç evlenmemiş olan ebeveynlerin taramalardan geçmeyip taşıyıcılıklarının
tespit edilmemiş olmasından kaynaklanabiliyor” ifadelerinde bulundu.
“TARAMA LABORATUVARI
GÜNCEL TEKNOLOJİK
DONANIMA SAHİP ŞEKİLDE
MODERNİZE EDİLMELİ”
Dr. Erenel bu beş yeni vakanın ikisinde,
evlilik öncesi taramada ebeveynlerin taşıyıcı
olduklarının teşhis edilemediğini, sessiz
taşıyıcılığın nadir bir türü olduklarını; bir

vakada yurt dışında evlilik yapan ebeveynlerin taraması olmadığından taşıyıcılık durumunun bilinmediğini; bir vakada da
ebeveynlerin evli olmadığını söyledi. Bir
vakanın ise bilerek ve riskleri kabul ederek
doğum öncesi tanı olanaklarından yararlanmak istemediğini ifade eden Dr. Erenel,
orak hücreli hasta vakasında ise yine yurt
dışında evlenmiş olan ebeveynlerin taşıyıcılık
taraması bulunmadığını belirtti.
Dr. Erenel, yeni hasta doğumlarının önlenmesi ve tarama programının sağlıklı
yürütülebilmesi için Talasemi laboratuvarının
güncel teknolojik donanıma sahip bir şekilde
modernize edilmesi gerektiğini belirterek,
şunları söyledi:
"BU KISITLI GENETİKLE,
BİRKAÇ YILDA, BİR HASTA
ATLANABİLİYOR”
“Talasemi hastalığı bir halk sağlığı
sorunudur ancak önlenebilir bir hastalıktır.
1980’lerin başında başlatılan talasemi ile
mücadele programı kapsamında yürütülen
etkili çalışmalar neticesinde bu hastalık
hemen hemen ülkemizde bitirilme aşamasına
getirilmiştir. Hatta bir dönem tamamen
bitirilmiştir. 2001 yılında bir hasta çocuk
doğumu dışında 2009’a kadar vakamız yok.
Bu program olmasaydı ve 70’li yıllardaki
hasta çocuk doğumlarına ilişkin seyir devam
etseydi, bugün neredeyse her ailede bir talasemi hastası olacaktı. 1980’lerde kurulan
bu program çok iyi çalışıyor ancak hasta
doğumları sıfıra indirmek için laboratuvarın
genetik anlamda tanısal düzeyde geliştirilmesi
gerekiyor. Bu kısıtlı genetikle, birkaç yılda,
bir hasta atlanabiliyor.
(Devamı 15. sayfada)
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16 Mayıs 2022 Pazartesi
Dr. Gülsen
Bozkurt

LEFKOŞA’DA KAYIP
OLDUĞU BİLDİRİLEN İKİ
KİŞİ BULUNDU

Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen
iki şahıs bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, 10
Mayıs Salı gününden beridir kayıp
olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin
22 yaşındaki Ece Kara bulundu.
Öte yandan, 11 Mayıs Çarşamba
gününde, kendisine ulaşılamadığı
polise bildirilen Lefkoşa’da sakin
24 yaşındaki Anvi Alex Eponon’un
da bulunduğu bildirildi.

DÜZOVA KAVŞAĞINDA
KAZA: ELEKTRİKLİ
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ
YARALANDI

Dr. Ayşe
Sayılı Erenel

Çiğdem
Beşevlerli

KKTC’de son 10 yılda Talasemi ve orak
hücre anemili doğumlar gerçekleşti
(Baştarafı 13. sayfada)
20 yıl öncesine göre yapılandırılan
laboratuvarın modern koşullara göre güncellenmesi gerekiyor. Sistemin tarama metoduna belli genetikleri koymazsanız, gözden
kaçabilen vakalar olabilir, gizli taşıyıcılar
var, onları atlarsınız. Bu atlamalar birkaç
yılda bir başınıza gelecektir.”
Dr. Sayılı Erenel, mevcut programının
ülkenin dinamik nüfusu ve değişen sosyal
yapısına uygun şekilde güncellenmesi
gerektiğini de belirterek, “Bazı ebeveynler
yurt dışından gelecek, bazıları evlenmeden
çocuk yapacak, o nedenle mevcut programın,
her yönüyle, sosyal olarak da revize edilmesi
gerekiyor. Yani talasemi ile mücadele
programını, hem sosyal olarak yeniden
yapılandırmak hem de laboratuvar bacağını
güçlü kılmak lazım. Çünkü zaman ve aile
yapısı değişti. ‘Yurt dışından ülkeye geldi
veya taşıyıcılık tarama testi yoktu’ gibi durumlar bahane olmamalı, bu durumlar artık
hayatımızın bir parçası ve buna göre mevcut
programı günümüz şartlarına göre güncellemek son derece elzem hale gelmiştir” dedi.
BOZKURT: “TALASEMİ
DAĞILIMI EN YÜKSEK ÜLKELERDEN BİRİYİZ. TOPLUMUN YÜZDE
35’İNDEN FAZLASI (BETA VE ALFA)
TAŞIYICISIDIR”
Dr. Gülsen Bozkurt, 1980’li yılların başında
aralarında kendisinin de yer aldığı bir ekip
tarafından başlatılan talasemi ile mücadele
programı kapsamında yürütülen etkili
çalışmalar neticesinde 2000’li yıllarda hasta
doğumların önlendiğini ancak bugün gelinen
noktada bu doğumlarının yeniden başlamış
olmasının üzücü olduğunu söyledi.
Dr. Bozkurt, 1980’lerin başında, Prof. Dr.
Muzaffer Aksoy başkanlığındaki bilim
heyetinin ve Dünya Sağlık Örgütü hemoglobinopati koordinatörü Prof. Dr. Bernadette
Modell ile yerel hekimlerin katkılarıyla talasemi ile mücadele programı başlatılmış
olduğunu ve bu program kapsamında etkili
çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.
1980 yılında Aile Yasası’nda yapılan bir
düzenlemeyle talasemide evlik öncesi ücretsiz
tarama testlerinin yasa ile zorunlu hale
getirildiğini hatırlatan Bozkurt, KKTC’nin
dünyada talasemi ile mücadelede evlilik
öncesi taramayı zorunlu kılan ilk ülke
olduğunu belirtti. Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde kurulan Talasemi Tarama Laboratuvarında tarama testlerinin uygulanmaya başlandığını, her ikisi de taşıyıcı
olan çiftlere genetik danışmanlık hizmetleri
vererek, her doğumda yüzde 25 oranında
hasta çocuk sahibi olabileceklerini, bunun
düşük bir risk olmadığını, hamilelik durumunda doğum öncesi erken tanı

yaptırmalarını tavsiye ettiklerini anlatan
Bozkurt, ülkede 1984’te doğum öncesi erken
tanıya, 1991’de ise DNA yöntemiyle doğum
öncesi erken tanıya başlandığını aktardı.
“Toplumda talasemi dağılımının en yüksek
ülkelerden biriyiz” diyen Dr. Bozkurt, “Talaseminin ağır seyreden tipi olan Beta
toplumda yüzde 16,4 oranındadır. Alfa talasemi oranı ise yüzde 20’nin üstündedir.
Yani sağlıklı olarak dolaşan ve farkında olmayan her 100 kişinin 16.4 kişisi Beta, her
100 kişide 20’den fazlası da Alfa taşıyıcısıdır.
20’den fazlası Alfa taşıyıcısıdır diyorum
çünkü Alfa’nın sessiz seyreden ve anlaşılması
kolay olmayan bir türü var. İpucu veren,
anlaşılanları da sadece yüzde 20 oranındadır.
Bazen Alfa ve Beta’yı birlikte taşıyanlar da
var. Ama toplumun yüzde 35’inden fazlası
(Beta ya da Alfa) taşıyıcısıdır, yani her 100
kişiden 35’ten fazla kişi taşıyıcıdır. Bu
toplum sağlığını riske eden çık yüksek bir
dağılımdır” şeklinde konuştu.
Dr. Bozkurt, talasemi ve anormal hemoblobinlerin genetik olduğu için sonsuza dek
ülkede olacağını vurgulayarak, “Bizim bu
önleyici çalışmaları sürdürmemiz lazım.
Gevşediğimiz zaman --ki bu son günlerde
yaşadıklarımız odur— tehlike tekrar hortlayacak ve tekrar hasta çocuklar doğmaya
başlayacaktır” dedi.
“TAŞIYICIYI YAKALAYAMAMAK
TARAMA LABORATUVARDAKİ
ZAAFİYETTENDİR. 1980’DEN
KALMA TEKNOLOJİNİN
KULLANILMASINDANDIR”
Dr. Bozkurt, “Yeni hasta doğumlarının
talasemi önleme programında rehavete
kapılmanın bir sonucu olduğu” belirterek,
“Tehlikeler gevşediğimiz için baş göstermeye
başladı, bunlar önlenebilirdi. Bu beş yeni
vakadan ikisinde, evlilik öncesi taramada,
ebeveynlerin taşıyıcı olduklarının teşhis
edilemedi, laboratuvar normal netice verdi,
ancak hasta çocuk doğumu oldu. Taşıyıcıyı
yakalayamamak tarama laboratuvardaki zaafiyettendir. O da testlerin çok duyarlı
olmamasından ve 1980’den kalma teknolojinin kullanılmasındandır. Son yıllarda, talasemide yeni teknolojiler tam anlamıyla
bu ülkeye getirilemedi. O gün ne yaptıysak
orada kaldı” diye konuştu.
Laboratuvarın günümüze uygun şekilde
yapılandırılması konusunda gerek Sağlık
Bakanlığına gerekse Cumhurbaşkanlığına
yazılar yazarak uyarılar yaptığını belirten
Dr. Bozkurt, “Laboratuvarın güncel modern
tekniklere ve cihazlara kavuşturulması,
kadroda olan kişilerin bu yeni teknikleri
nasıl kullanacakları hakkında eğitilmesi ve
genetik testlerin laboratuvarda artık rutine
girmesi lazımdır. Bu gizli taşıyıcı ya da
çok kompleks vakalara DNA ile bakarak

bunları teşhis edebilirsiniz” dedi.
Bozkurt, mali kaynak sağlanarak
laboratuvarın güçlendirilmesinin önemine
işaret ederek, “Her doğan talasemili bireyin
yıllık ortalama devlete masrafı 10 bin
dolardır. Hasta büyüdükçe bu masraf katlanarak artar. Erişkin bir hastanın yılda masrafı
500 bin dolardır. Bu sağlık sistemi için çok
ciddi bir maliyetlidir. Personel, doktor, ilaç
ve kan bulacaksınız. Ama bir de o çocuğun,
ailenin yaşadığı travmayı düşününüz; hayatını
hep zor yaşayarak geçiren, her 15 günde
bir hastaneye gidip kan alan bir hastayı
tahayyül edebilir misiniz? Bu hasta
doğumların önlenmesi lazımdır” diye
konuştu.
“Biz, 1980’de başlatılan talasemi önleme
programı ile bu hasta doğumları önledik”
diyen Dr. Bozkurt, “Daha önce sene de 20
hasta çocuk doğarken, 1980’de başlatılan
taramalar sonucu bu doğumlarda düşüş
görülmeye başlandı. 1984’te doğum öncesi
erken tanı çalışmalarıyla önemli bir düşüş
gözlemlendi. 1991’de uygulamaya giren
DNA teknolojileriyle doğum öncesi erken
tanı sonucu bu doğumlar nadiren oldu. 2001
yılından itibaren de uzun bir süre hasta
bebek doğmamıştı” ifadelerinde bulundu.
“ŞU ANDA EN BÜYÜK RİSK
DEMOGRAFİNİN DEĞİŞMESİDİR.
YENİ BİR POLİTİKA
GELİŞTİRİLMELİ”
Ayrıca Dr. Bozkurt, nüfus hareketleri ve
demografik değişimlerle ülkede anormal
hemoglobinler (hemoglobinopati) de tespit
ettiklerine de belirterek, “Artık çok toplumlu
bir ülkeyiz. Afrika’dan gelen büyük bir
öğrenci nüfusu var. Afrika’da çok ağır bir
kan hastalığı olan orak hücre anemisi çok
yoğun görülür. Burada yaşayan Afrika kökenli bireylerden orak hücreli anemili çocuklar
doğmaya başladı. Çocuklarını kan almaya,
ağrılı krizlerinde hastanelere götürüyorlar.
Bu ülkenin bu çocuklara sağlık hizmeti
sunması gerekir. Ülkemiz kendi nüfusu
itibarıyla da talasemiler ve anormal hemoglobinler açısından zengin ve bunların birbirleri ile birleşmesi, yani anne ve babalardan
o patolojik genlerin bir yere gelmesi halinde
ağır hastalar doğuyor” dedi.
Şu anda en büyük riskin demografinin
değişmesi olduğunu ve bu konuda yeni bir
politika geliştirilmesi gerektiğini belirten
Dr. Bozkurt, özellikle üniversitelerde
farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
gerektiğini, riskli bölgelerden ülkeye gelerek
burada yaşamayı tercih edenlere talasemi
taraması yapılması ve genetik danışmanlık
hizmetinin verilmesi gerektiğini söyledi.
Dr. Bozkurt, bu programın geliştirilmesine
gönüllü olarak katkı koymaya hazır olduğunu
da söyledi.

Önceki gün saat 17.00 sıralarında,
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu
üzerinde, Düzova köy kavşağından
Lefkoşa istikametine doğru
dikkatsizce seyreden elektrikli
motosiklet sürücüsü Gonca Atıev,
yine Düzova köy kavşağından
Gazimağusa istikametine doğru
dikkatsizce dönüşe geçen Ali Rıza
Özmatyatlı yönetimindeki YJ
04RLC plakalı Forktlif aracın ön
kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Gonca
Atıev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesinde yapılan tedavisinin
ardından yoğun bakım servisinde
müşahede altına alındı.

YENİERENKÖY VE
SİPAHİ’YE 3 KİLOGRAM
YAĞIŞ DÜŞTÜ

Baharın yaşandığı KKTC’de mayıs
ayı ortasında sürpriz yağışlar
devam ediyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, dün sabah saat
08.00 itibarıyla son 24 saatte
Yenierenköy ve Sipahi’de
metrekareye 3 kilogram yağış
düştü. Gazimağusa, Zafer Burnu,
Bostancı, Taşpınar Alevkaya ,
Kozanköy, Doğancı ve
Zümrütköy’de 2 kilogram yağış
ölçüldü.
Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1
ile 1 kilogram arası yağış
kaydedildi.

GÜNEYDE 5 KİLO
HİNTKENEVİRİ ELE
GEÇİRİLDİ

Rum Narkotik Şube polislerinin,
önceki sabaha yakın şüpheli
gördükleri bir araç içerisinde 5 kilo
hintkeneviri tespit ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi polislerin
araçta, içerisinde 5 kilo
hintkenevirinin bulunduğu bir kutu
tespit ettiğini yazdı.
Habere göre polis, araçta bulunan
20, 21 ve 23 yaşlarındaki üç genci
tutukladı.

HÜKÜMET PROGRAMI
ÜZERİNDEKİ
GÖRÜŞMELER BUGÜN
YAPILIYOR

Cumhuriyet Meclisi, “hükümet
programı üzerindeki görüşmeleri”
bugün yapacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu,
saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu
Töre başkanlığında toplanacak.
Hükümet programı üzerindeki
görüşmelerin bitmesinin ardından
bir tam gün geçtikten sonra sonra
güven oylaması yapılacak.
Ünal Üstel başbakanlığındaki
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin
kabinesi geçtiğimiz perşembe
günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
tarafından onaylanmış, ardından
Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş,
cuma günü de hükümet programı
Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan
Ünal Üstel tarafından okunmuştu.
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Şampiyon Trabzon
kazanmaya devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan
eden Trabzonspor, küme düşen Altay'ı 2-1
mağlup etti. Ligden düşmesi daha önce
kesinleşen Altay 4 puanda kaldı. Süper Lig'in
bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan
eden Trabzonspor ise puanını 80 yaptı.

Hakan Tazegül
Manisa’da da zirvede

Ahmed Sami Topcan Kupası MTG’nin
Ahmed Sami Topcan adına
düzenlediği kupa karşılaşmasında
A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa
Türk Gücü ile A2 Birinci Lig
şampiyonu China Bazaar Gençlik
Gücü karşılaştı. . Cihangir Stadı’nda
yer alan karşılaşmada MTG rakibi
China Bazaar Gençlik Gücü’nü 5-1
mağlup ederek kupaya uzandı...

Futbolda A2 Süper Lig ve A2 Birinci Lig
şampiyonlarının sezonun tamamlanmasının
ardından oynadığı Ahmed Sami Topcan
Kupası’nın sahibi Mağusa Türk Gücü oldu.

Cihangir Stadı’nda yer alan karşılaşmada
MTG rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nü
5-1 mağlup ederek kupaya uzandı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından
kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan adına
düzenlediği kupa karşılaşmasında A2 Süper
Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile A2
Birinci Lig şampiyonu China Bazaar Gençlik
Gücü karşılaştı.
Cihangir Stadı’ndaki karşılaşmada İbrahim
Katmer, Ahmet Genç ve Abdulkadir Karadağ
hakem üçlüsünün yönettiği kupa
karşılaşmasını 5-1 kazanan taraf Mağusa
Türk Gücü oldu. MTG’ye kupayı getiren

golleri 34. dakikada Mehmet Adil Ağdemir,
57 ve 82. dakikalarda Baran Derin, 75.
dakikada Muzaffer Khan ve 90. dakikada
Atay Yıldız kaydetti. G.Gücü’nün maçtaki
tek sayısını 47. dakikada Erdinç Yılmaz
filelere gönderdi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle
takımlara madalyaları ve şampiyon MTG’ye
kupasını Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım
Topcan ile KTFF 1. Başkanvekili Oktay
Çocuk takdim ederken, KTFF Başkanı
Hasan Sertoğlu ile iki kulüp başkanı Koral
Bozkurt ve Osman Karamanlı da seremonide
yer aldı.

500’ün üzerinde sporcu gösteri sundu

Lefkoşa Türk Belediyesi başkentteki
sportif yaşamı artırmak ve sporculara
destek olmak amacı ile organizasyonlarına
devam ediyor.

Filede sezonun son
kupası DAÜ'nün

Bu kapsamda KKTC Cimnastik Federasyonu iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
çerçevesinde Lefkoşa Cimnastik Şöleni
düzenlendi.
Yüzlerce Cimnastikçi Performansları
ile Alkış Topladı
Merkez Lefkoşa’da yer alan ve yoğun igi
gören şölende hem çocuklar ve gençler,
hem de aileleri keyifli dakikalar geçirdiler.
4 saatlik şölende 8 kulüpten 550 sporcu
yetenekleri ile izleyenlerin alkışlarını topladı.
Merkez Lefkoşa’da kurulan yiyecek-içecek
standları, farklı eğlence aktiviteleri ile şenlik
havası yaşandı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC
Cimnastik Federasyonu ile LTB arasındaki
iş birliğinin olumlu sonuçlar yarattığı bir
gün daha yaşandığını belirterek,
"Çocuklarımızın heyecanı, okullarımızın

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Türkiye Atletiz Federasyonu Manisa
Atletizm İl temsilciği 2022 sezonu Türkiye
Kulüplerarası yarı maraton ligi finali
2.kademe yarışları Manisa’da yapıldı.
Manisa’da yapılan yarışlara milli atletimiz
Hakan Tazegül, takımsal ve bireysel
katıldığı yarışlarda çok başarılı sonuçlar
elde etti.
Manisa’da düzenlenen Kulüplerarası
yarı maraton ligi finalinde Türk Silahlı
Kuvvetleri Ordu Milli takımında yanı
sıra, İstanbul Beykoz Belediyesi Gençlikspor Kulübü, Mardin Yeni Kızıltepespor,
Trabzonspor, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlikspor, Marla Ege Dağcılık
Doğaseverler ve Atletizm Kulübü
takımlarından oluşan 6 takımın atletleri
katılarak yarıştı. 21 KM’lik yarışa 402
atlet katılırken, 40 yaş grubunda ise 72
atlet katılarak yarıştı.
Hakan Tazegül takım halinde Türkiye
genelinde birinci gelerek çok önemli
başarıya imza attı. TSK Ordu Milli takımı
adına yarışan milli atletimiz Hakan Tazegül
bireysel olarak birinci olmayı da başardı.
Kulüplerarası yarı maraton ligi finaline
402 atletin katıldığı yarışmaya 40 yaş
grubuna katılan başarılı sporcumuz Hakan
Tazegül, 72 atletin katıldığı 21 KM’lik
yarışta Türkiye genelinde birinci olarak
önemli başarıya imza attı.

adanmışlığı ve velilerin mutluluğu Federasyon ve bizlere en büyük mutluluk."
dedi.
8 kulüpten 500’ün üzerinde sporcu
gösteri sundu
LTB organizasyonu ile gerçekleşen şölende
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“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
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ALİ OSMAN TABAK

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, P&G Cimnastik
Kulübü, Bodyform Cimnastik Kulübü, Ada
Cimnastik Kulübü,Mesarya yıldızları Cimnastik Kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Ekibi, Sesder Cimnastik Kulübü ve
Erbulut Cimnastik kulübü gösterileri ile
ayakta alkışlandılar.

Genel Yayın Yönetmeni
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Voleybol U16 Kızlar Ligi final serisi 3.
karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
Voleybol U16 Kızlar Ligi final serisi 3.
karşılaşması Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Rakibi Karpaz Gate
Marina (KGM) karşısında 2-0 geriye
düşmesine rağmen sonraki 3 seti kazanan
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 20212022 Sezonu U16 Kızlar Ligi
şampiyonluğunu elde etti.135 dakika süren
uzun mücadelenin ardından düzenlenen
törenle takımlar kupa ve madalyaları
takdim edildi. Finalist KGM'ye ödülleri
Federasyon Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu,
şampiyon DAÜ'nün ödüllerini Başkan
Enver Kaya takdim etti.Oldukça yoğun
bir izleyici kitlesinin takip ettiği final
mücadelesinin ardından 2021-2022 salon
sezonu sona erdi.
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