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Hükümet programının mecliste görüşülmesine muhalefet katılmamış ve bunun için de söz alan olmamış!
Yazık, katılsalardı ve hep bir ağızdan haykırsalardı keşke: Faşizme karşı omuz omuza!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 17 Mayıs 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 673 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
TANASAKİ UYUYOR
MU HALA?
n

2. sayfada

Kuzeyde elinde Rum malı bulundurmayıp da güneyde malı olan Kıbrıslı Türklere malını
satabilmesinin yolu açılıyor... 1974'ten önce yurtdışına gitmiş olmak şartı kalkıyor...

İsteyen
güneyde
malını satacak
Şener Elcil:

Okullarımız kışlaya dönüştürülüyor

n KTÖS, "milli birliği ve dayanışmayı geliştirme" amacıyla
askeri bando takımının okullarda konser vermesine tepki
gösterdi...
3. sayfada

Kıbrıslı Türklerin mallarını geri istediği çok sayıda dava olduğunu söyleyen Rum İçişleri Bakanı
Nikos Nouris, "Dava açan Kıbrıslı Türklerin, kuzeyde Kıbrıslı Rumların mallarını tuttuklarının teyit
edilmesi halinde, bu malları devretme veya satma haklarından marum kalacaklar" dedi...

n Güneydeki Türk malları 6 milyar 100 milyon Euro değerinde hesaplanıyor. n Rum yönetimi Kıbrıslı Türklerin mallarından yıllık 16 milyon Euro gelir elde
Bu mallar barınma, tarım veya iş amacıyla Rumlara kiralanıyor. Ancak ediyor... Kiracı Rumlar tuttukları Türk malı için devlete çok az bir para ödüyor...
kiracılara koçan veya kesin tasarruf belgesi verilmiyor...
49 bin metrekarelik arazi için devlete yılda ödenen sadece 29 Euro! 3. sayfada
SOL KÖŞE

Sol Gençlik'ten Tatar'a:

Sana saygı duymuyoruz

YİNE YANLIŞ ADRES
CTP yarın meclisteki güven
oylaması sırasında meclis önünde
eylem yapacak ve hükümetin
iflasını isteyecekmiş... Yanlış
adrese gidiyorlar yine... Aha
müdahalenin tescillendiğini onlar
da kabullendiler sonunda... O
halde
ne?
Valiliğe
çoktan
dönüşmüş olan TC elçiliğine
söyleyecekleri hiçbir laf yok mu?
Haçanabir
ustası
dururken
uşağını dövecekler? Yetmedi mi?

Gazete saldırganına "Kardeşim"
diyerek işyerine ziyarete giden
Tatar'a tepkiler sürüyor...

4. sayfada

Serbest Liman'da uyarı grevi

3. sayfad
a

Yeşil Barış Hareketi:

KÖŞECİ

Mağusa'da lağım suları denize dökülüyor...

GELENİ
FARKEDİN...

PARTİ İÇİNDE
SIKINTI
YOKMUŞ!

MAĞUSA VE
BRÜKSEL’DE
BOKLU
9 MAYIS!

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...
HAYVANCILAR
KARARLI

Yasadışı uygulamaların sürdüğü ve
"kurumun menfaatlerine aykırı"
hareket edildiği gerekçesiyle Kamu-İş
Mağusa'daki serbest limanda 2 saatlik uyarı grevi yaptı...
4. sayfada

ALENGİRLİ
İŞLER
BUNLAR

Canan Sümer

Naimoğulları: Süresiz araçlı eylemler başlatacağız!

HAYIF
KIBRISLI
TÜRKLERE!

Bülent Tümen

n 7. sayfada
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Şener Levent

Açı
Tanasaki Rumca öğrenirken benim
tanıdığım ilk kahraman olmuştu...
Alfabede karşıma çıkan ilk o
olmuştu...
Benim Rumca yolculuğum onunla
başlamıştı...
Henüz sabahtı...
Ama o hala uyuyordu...
Uyan çocuğum diyordum ona...
Okula gideceksin bugün...
Ticaret Lisesinin birinci sınıfındaydım...
Derken bir gece vakti kurşun sesleri
geldi Tahtakale'den...
Gazeteciler bisikletlerine atlayıp o
tarafa koştu...
Aralık'tı ve hava çok soğuktu...
Abimin çıkardığı günlük "Akın"
gazetesine halktan telefonlar yağdı...
-Ne oldu, ne var?
İlk kıvılcımdı bu...
Tanasaki ile ilişkilerim o andan itibaren koptu...
Buluşamadık bir daha...
Okullar tatil oldu...
***
Girit Teralı annem ve babam evde
kendi aralarında hep Rumca konuşurlardı...
Çok şeyler öğrenmeye başladım
onlardan...
Ana dilleri sanki Rumcaydı...
Köyden şehire taşınalı belki de kırk
yıl olmuştu...
Ama Rumcadan vazgeçmemişlerdi
hiç...
Ta ki fanatik kesimlerimiz tarafından
Rumca yasaklanana kadar...
Türkçe konuşanların konuşmalarına
sıkıştırdıkları bazı Rumca sözcükler
bile dert olmaya başlamıştı...
Teşkilat ceza yazıyordu...
Her Rumca söze karşılık iki şilin
ceza...
İki şilin bir paket "Craven-A" sigaraydı o zamanlar...
Radyodan her Allahın günü "Kin"

TANASAKİ UYUYOR MU HALA?

şiiri okunuyordu...
"Bin gavur kellesi kessem bir kin
ödemez"...
***
Ortalık biraz sakinleşip de okullar
yeniden açılınca, bir daha Tanasaki'yi
bulamadım...
Seçmeli Rumca dersi kaldırılmıştı...
"Düşmanın dili" denilmişti...
Çok içerlemiştim çok...
Tahtakale'de başlayan yangının
giderek büyüyeceğinin farkındaydım...
Geriye dönüşsüz bir yola girmiştik...
63 Aralık'ının son günü gazete sahibi
abimi tutukladılar...
Sabahın erken saatleriydi...
Taşıdıkları tabancaları ceplerinde
belli olan iki teşkilat adamı geldi...

Uykusuz bir gecenin mahmurluğu
vardı üstümde hala...
Gazeteyi çıkarmıştık...
Dinleniyordum...
-Abin nerde, diye sordular bana...
-Uyumaya gitti, dedim...
-Git çağır gelsin, dediler...
Evimiz yakınlardaydı...
Laleli Cami Sokağı'nda...
Gidip uyandırdım...
Geldi...
Alıp götürdüler onu...
Ve o gün bir daha geri dönmedi...
Nerde olduğunu, ne durumda olduğunu, hatta ölü mü, sağ mı olduğunu
bile bilmiyorduk...
O gece gazeteyi diğer iki abimle
birlikte çıkardık...
Bu da gazetenin son sayısı olmuştu...
***

Tutuklanan abim ertesi sabah döndü
eve...
Perişan bir halde...
Traşsız hiç sokağa çıkmayan bir
adamdı...
Ve sanki bir gecede sakalları
uzamıştı...
Ayakkabı bağları çözüktü...
Sürekli öksürüyordu...
Günlerce hasta yattı...
İki sene gazeteyi çıkarmadı...
Yeniden başladığında ise "Akın"ı
akşam gazetesi yapmıştı...
Kıbrıs Türk basınının ilk ve son
akşam gazetesi...
Neden akşam gazetesi?
Abim Rumca gazetelerin yazdıklarına çok önem veriyordu...
O gazetelerin o gün yazdıklarını
aynı gün topluma sunmak istiyordu...
Öyle de yaptı...
Çok iyi Rumca biliyordu...
Toplumumuzda en iyi Rumca bilen
adamdı...
Türkiye'den gelip Makarios'u ziyaret
eden Türk heyetlerine de tercümanlık
yapmıştı...
***
Neden tutuklamıştı teşkilat onu?
Nedeni şu:
63 fasariyaları başladıktan üç-beş
gün sonra bir haber yazmıştı
gazeteye...
"Siperler İngilizlere bırakılıyor"
diye...
İngiliz kaynaklıydı bu haber...
Olan oldu...
Bu benim teşkilatın terörüyle
tanıştığım ilk olay oldu...
Sonraları onun başına gelenlerin
beş beteri benim başıma geldi...
Mühim değil...
Ben en çok Tanasaki ile ayrılığımıza
üzüldüm...
Tüm bunlar olup biterken o
uyuyordu...
Ve sanırım hala uyuyor...

HÜKÜMET PROGRAMI GÖRÜŞMELERİNE MUHALEFET KATILMADI, SÖZ ALAN OLMADI
Ünal Üstel’in Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin
programının görüşülmesi amacıyla dün toplanan ancak muhalefetin katılmadığı Cumhuriyet
Meclisi Genel Kurulu’nda programla ilgili söz alan olmadı.
Hükümet programı üzerine hiçbir milletvekilinin söz almaması üzerine görüşmeler
tamamlandı ve hükümet programı görüşülmeden genel kurul toplantısı bitti. Programla

ilgili güven oylaması, 18 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurul toplantısına, ana
muhalefet partisi CTP ile muhalefet partisi HP’den milletvekilleri katılmadı.
Töre, hükümet programı üzerine söz isteyen milletvekili olmadığından görüşmelerin
tamamlandığını söyledi ve oturumu kapattı.
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Kuzeyde Rum malı tutmayıp da güneyde malı olanlara müjde...

İsteyen güneydeki malını satabilecek
Kıbrıslı Türklerin mallarının
kirasından yıllık 16 milyon Euro
gelir...
Kıbrıslı Türklere, eğer kuzeyde
‘Rum Malı’ kullanmıyorsa,
güneydeki mülklerini satma
yolu açılıyor...
YENİDÜZEN | CNA
Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın güneyinde
kalan Kıbrıslı Türklerin mallarının
yönetilme şeklinin düzenlenmesine ilişkin
yeni bir öneriyi Danışma Komitesi’ne
sundu. Kıbrıslı Türklere, eğer kuzeyde
‘Rum Malı’ kullanmıyorsa, güneydeki
mülklerini satma yolu açılıyor.
Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nikos
Nouris, vasilikle yönetilen mallara yönelik
öneriyi “çok önemli bir reform” sözleri ile
değerlendirdi. 1974 savaşının ardından
Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Kıbrıslı
Türklerin güneydeki mallarının vasisi olarak
görevlendirilmişti. Bu mallar, Kıbrıs
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kıbrıslı
Türkleri Mallarının Yönetimi Dairesi
tarafından yönetiliyor.
Kıbrıs Haber Ajansı’na göre bugün 6
milyar 100 milyon euro değerinde olduğu
tahmin edilen bu mallar, vasilik tarafından,
barınma, tarım ve iş amacıyla Kıbrıslı

Rumlara kiralanıyor. Ancak, kiracılara tapu
(koçan) ya da kesin tasarruf belgesi verilmiyor.
Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği
bilgiye göre, vasilik her yıl bu malların
kirasından yaklaşık 5 milyon euro alıyor;
ödenmemiş kiraların miktarı da 8 milyon
300 bin euroyu buluyor.
Kıbrıslı Türklerin mallarının yönetiminden elde edilen yıllık toplam gelir 16
milyon euro oluyor ancak bu miktarın
içerisine her yıl açığı kapatmak ve 15
milyon 300 milyon euro tutarındaki yıllık
harcamaları dengelemek için devlet
bütçesinden 7 milyon avroyu aşkın bir
para ekleniyor.
Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanı Nouris, yeni
önerinin, bu malların kiralanmasında yeni
bir prosedür ve değerlendirmeye
başlanmasını içerdiğini belirtti.
Bu değişikliklerin vatandaşlara yararının
ne olacağı sorusunu yanıtlayan Nouris,
“Bugün birçok bozulma vardır. Örneğin
Kıbrıslı bir Türkün 49 bin metrekarelik
arazisini kiralayan bir kişi yılda sadece 28
euro veriyor” şeklinde konuştu.
Bu bozulmanın kabul edilmez olmakla
kalmayarak aynı zamanda ciddi sorunlar
da yarattığına dikkat çeken Nouris, devletin
bir girişimci olmadığını, hedefin de bu
süreçten fayda sağlamak olmadığını, Kıbrıslı
vergi mükelleflerinden, açığı kapatmak

için 8 milyon avroyu karşılamalarının
istenemeyeceğini vurguladı.
İkinci sorunun, bu malları kiralamakta
olan birçok vatandaşın, yaşları gereği veya
başka nedenlerden dolayı artık bu malların
kendilerine kiralanmayacağını düşünerek
kendilerini güvende hissetmediğini belirten
Bakan, devletin hedefinin, bu mallara
vatandaşların yatırım yapmalarını isteklendirmek için devren kiralama veya malın
kullanım hakkının miras yoluyla geçebilmesini sağlamak olduğunu anlattı.
“Kıbrıslı Türkler mallarını satmak
istiyor”
Nikos Nouris, yeni önerilen düzenlemelerle hem mal sahibi olan Kıbrıslı Türklerin
haklarının korunacağını hem de malları
kiralayan Kıbrıslı Rumlara daha iyi hizmet
sunmada dengenin sağlanacağını kaydetti.
Bir soruyu yanıtlayan İçişleri Bakanı,
Kıbrıslı Türklerin mallarını geri istediği
birçok dava olduğunu, birçoğunun mülkükü
satmak istediğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
bu davaları ele almak için bir dizi kriter
sunacağını açıkladı.
Nikos Nouris, “Dava açan Kıbrıslı Türk
başvuru sahiplerinin, kuzeyde Kıbrıslı
Rumların mallarını tuttuklarının teyit
edilmesi durumunda, bu malları devretme
veya satma haklarından mahrum
kalacaklardır” şeklinde konuştu.

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ:

DENİZE LAĞIM SULARI DÖKÜLÜYOR

Yeşil Barış Hareketi, İskele ve
Gazimağusa’da denize bırakılan lağım suyu
ile ilgili tüm kesimleri göreve çağırdı.
Dernekten yayımlanan açıklamada, eksik
veya yetersiz atık su arıtma alt yapısı
yüzünden kanalizasyon ve atık suların
deniz ve su kaynaklarını kirlettiği, ilgili
makamların kayıtsızlığı nedeni ile her
geçen gün kirliliğin daha çok artarak içinden
çıkılamaz bir hal aldığı savunuldu. İskele’de
kanalizasyon suyunun denize döküldüğünü
gösteren görüntüler, Gazimağusa’da ise
kanalizasyon atıklarından oluşan deniz
kirliliği olduğu öne sürülen açıklamada,
Güney Kıbrıs’a balık ihracatının Avrupa
Birliği yetkilileri tarafından engellendiği
de savunuldu. Açıklamada, “Devletin bütün
ilgili birimlerinin, yasaları çiğneyerek,
ısrarla plansızlığı teşvik etmesi ve
alkışlaması ürküntü verici boyutlardadır”
ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “(Hükümet
temsilcileri) adamızın en kıymetli sermayesi

olan doğal güzelliklerini, kıyılarını ve denizlerini, bırakın korumayı, yarattıkları çarpık
ilişkiler içerisinde adeta tahribatını körüklemektedirler. Sadece küçük zümrelerin
bu kaynaklardan yararlanmasına olanak
sağlayarak, birkaç kişiyi zengin ederken,
halkın geri kalanına karşı her geçen gün

gelecek hırsızlığı yaparak kamuya, yani
hepimize ve çocuklarımıza ait doğal
kaynakları sorgusuz sualsiz, sınırsızca
tüketmektedir” denildi. Açıklamada, Temel
Sağlık Dairesi’nin de deniz suyu analizlerini
düzenli olarak yapmadığı ve şeffaf olarak
da halkla paylaşmadığı da ileri sürüldü.

Elcil: Okullarımız kışlaya dönüştürülerek çocuklarımızın beyinleri yıkanmak istenmektedir

Okullar kışlaya çevriliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “milli
birliği ve dayanışmayı geliştirme” adıyla
askere ait bando takımının okullara gitmesine
tepki göstererek, adanın kuzeyinde “milli
birlik” söylemleri ile okulların fiziki olarak
militarizmin talim alanına döndürülmeye
çalışıldığını söyledi.
Elcil: Okullarımız kışlaya
dönüştürülerek çocuklarımızın beyinleri yıkanmak istenmektedir
Yazılı açıklama yapan Elcil, Türk ve
Yunan şövenistlerinin yıllardan beri adanın
her iki toplumuna yönelik “milli birlik”
söylemleri ile insanları çatıştırıp, adanın
bölünmesine neden olduklarını söyleyerek,
yaşanan çatışmaların, ölümlerin ve göçlerin
yetmediğini, adanın kuzeyinde “milli birlik”
söylemleri ile okulların fiziki olarak militarizmin talim alanına döndürülmeye

çalışıldığını söyledi.
Elcil, “Bazı ilkokullar özelinde TC Savunma Bakanlığı resmi sayfasında “milli birliği
ve dayanışmayı geliştirme” övgüsü ile reklam
yapılan konuyu masum bir olayla açıklamak
mümkün değildir.
Anlaşılan odur ki, TC’li yetkililer kumarhanelerle, gece kulüpleri ile mafyatik
ilişkilerle, bedavaya kondukları ülkemizin
en güzel yerlerindeki kumarhaneli otelleriyle;
gazetecilere, aydınlara, siyasilere açtıkları
davalarla, camiler, misyoner imamlar, Din
İşleri Başkanlığı, Vakıflar İdaresi ile yeni
mezun öğretmenlerimizin işsiz kalması
pahasına okullarımıza görevlendirdikleri
öğretmenleriyle, tarikat ve şeyhleriyle,
Ankara’da açtıkları ihalelerle, zengin ettikleri
AKP’li müteahhitleriyle, TC’nin kuzey
Kıbrıs’taki şube bankalarıyla, elçi görünümü
altındaki Valiyle milli birlik ve dayanışmasını
sağlayamamış olacak ki, okullarımız kışlaya

dönüştürülerek çocuklarımızın beyinleri
yıkanmak istenmektedir” dedi.
“Siyasi irademize saygısı olmayanlara, bizim de ne saygımız ne de
tahammülümüz vardır”
TC’li yetkililerin, hala birşeyi anlamak
istemediklerini söyleyen Elcil şunları kaydetti; “Burası Kıbrıs’tır ve Kıbrıs Türk
toplumu kimliğini, kültürünü, varlığını korumaktan aciz değildir. Bu varoluş
kavgasında Kıbrıs Türk öğretmeni
çocuklarımıza her türlü bilgi, beceriyi dün
gibi bugün de öğretmektedir. Öğretmeni
kenara itip, “milli birlik ve dayanışmayı”
öğretmeye çalışanların, bizi hangi noktaya
getirdiklerini yaşayarak öğrendik.
Bu nedenle kimliğimize, kültürümüze,
insanlarımıza, siyasi irademize saygısı olmayanlara, bizim de ne saygımız ne de
tahammülümüz vardır”

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ALENGİRLİ İŞLER
BUNLAR
Cumhurbaşkanımız ödül aldı…
Öyle basit bir ödül değil…
Oscar ödülü bu…
Evet, yanlış anlamadınız…
15. GAP Oscar ödüllerinde “yılın devlet
adamı” ödülüne layık görüldü Ersin Bey…
Hem de ta Malatyalarda yapıldı ödül
töreni…
Gidemedi kendileri ama olsun…
Ne tür başarılarına karşılık almış bu
ödülü?
Bilmiyoruz…
-Sosyal medyadaki en güzel fotoğraf
paylaşımları için mi, diye soranlar var…
Ama şu bir gerçek…
Kıbrıs’tan çok Türkiye’de seviliyor
Ersin Bey…
Paylaşımlarının altına övgüler yapanlara
bakın…
-Büyüksün başkan, diyorlar…
-Allah senden razı olsun…
Bu yorumları yapanların büyük çoğunluğu ya Türkiye’de yaşayanlar…
Ya da ordan buraya taşınanlar…
Kıbrıstürkünün iradesini elinden almak
için vatandaş, seçmen yapılanlar…
Karşılıklı bir sevgi bu…
Kendi yurduna insanına yabancılaşan
bir cumhurbaşkanı…
Onu eleştiren gazetecilere, siyasilere
tahammüllü yok…
Ama bir linç saldırısına liderlik yapan
adama“kardeşim” diye hitap edebiliyor…
Ve bu konuda kendini eleştirenlere de
cevap yetiştirip gazete binası taşlayan bir
adamı savunabiliyor…
Nasıl bir aşk bu anlayamıyoruz…
Ve ne midemiz ne de ruhumuz
kaldırmıyor artık…
***
Bir de hayvancıların eylemi için saygısızca diye yorum yapanlar yok mu?
Ne demek efendim hayvan gübresi
dökeceklermiş
Cumhurbaşkanlığının kapısına…
Böyle terbiyesizlik olur muymuş?
Daha da kötüsü var ama…
Bakın Mağusa’da sokaklar lağım suyu
ile doldu…
Bok götürüyor ortalığı…
AB denizdeki kirlilik nedeniyle MağusaLimanı'ndan Yeşil Hat Tüzüğü ile
Güney'e balık satışını durdurdu…
Bu ara panayır panayır gezen Ersin
Bey bu konuda ne düşünüyor acaba?
Ne dediniz ne?
Ambargoların nedeni Rum-Yunan ikilisi
mi dediniz…
Tamam siz devam edin bu hamaset masalları ile uyumaya…
Bakın Tahsin Ertuğruloğlu da Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis’in“Ta Nea” gazetesine verdiği demece çok öfkelenmiş…
“Kendilerini sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” sanan bu zavallıların Türkiye’ye
dil uzatması ve Kıbrıs Türkünü hiçe
saymaya devam etmesi asla kabul edilemez” demiş…
Ne demiş kısaca Kasulidis:
Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal
edip Kıbrıs’ın üçte birini işgal ederek
sahte devlet şeklinde bir alt yönetim kurduğunu…
1960 Anayasasının kendisine verdiği
garantör güç hakkını kötüye kullandığını…
Ve böyle bir ülkenin, dünyanın başka
bir bölgesinde güvenlik sağlayıcısı ve garantisi olarak görünmesinin, siyasi bir paradoks ve çelişkili bir söylem olduğunu,
söylemiş…
Ayrıca İsrail-Türkiye doğal gaz boru
hattının “Kıbrıs” üzerinden geçmesine
yönelik de Türkiye’ye ön koşul koyulması
gerektiğini savunmuş…
Oldukça gerilmiş tabii Tahsin Bey Kasulidis’in bu sözlerine…
Haksız da değil atanmış Dışişleri Bakanı…
Kuklaların varlığı kuklacının bekası ile
mümkündür ancak…
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Barbarlık da dahil mi "hoşgörüne" efendi?
Söyle ne zamandan beri "kardeşin" oldu?
Afrika'ya saldıran barbarların fendi
Polise şikâyetlerin de mi "hoşgörüden" oldu?
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

GELENİ FARKEDİN...
Tayyip Erdoğan iktidara getirildikten sonra,
bilhassa 2010’lardan itibaren kafasındaki sistemi hayata geçirmeye başladı...
Bu sistem parti devletiydi...
Partili cumhurbaşkanı seçildi...
Tümn yetkileri eline geçirdi...
O dönemin muhalifleri o günlerde sessizdiler...
Çünkü Tayyip’le Fetöcüler arasındaki kavgayı iki grubun birbirlerini zayıflatacakları
ve sonradan kendilerinin rahat bir şekilde iktidarı ellerine geçirecekleri düşüncesi üzerine
stratejilerini kurmuşlardı...
“Yetmez ama evet”çiler bu gidişatı farkedemediler...
Şimdi biraz da buraya dönelim...
Bizim de müthiş bir sloganımız var...
“Bu memleket bizim biz yönetecğiz” değil...
Demode oldu bu...
“Kıbrıs’ta barış engellenemez” hala geçerli...
İzleyin, iki toplumlu etkinliklerde bu slogan
öne çıkarılıyor...
İşimiz sloganlarla işi idare etmek...
Eylem yok yani...
Attığımız sloganı eyleme dönüştüremedikten
sonra anlamı mı kalır bu düşüncenin?
Son olayları yaşadık...
Ankara istediği gibi bastırdı ve işleri dizayn
etti...
Bir süre takip edip bakacak ve kaytaran
varsa ardından onu da mahalleye gönderecek!
Muhalefet meclisten çekilmeyi reddetti ve
meclisi bir mücadele aracı olarak gördüklerini
söylediler...
Yani mecliste mücadele edeceklermiş.
Domuz ölülerinin körü!
UBP-YDP ve DP Ankara’nın istediklerini
meclisten geçirecekler...
Tıpkı Tayyip’in yaptığı gibi...
Ve bizim muhalefet de sadece konuşacak,
ahkam kesecek ve maaşları, milletvekili olmanın faydalarını elde edecek!
Ezilen, tüketilen halk ise bunlara inandığı
için ağızlarını ayaza açacaklar!
Ekonomi, spor, ulaştırma, bayıdırlık, sağlık,
tüm kurum ve kuruluşların en başında Tayyip
Erdoğan duruyor...
Tek adam...
Ve Türkiye’nin durumunu da söylemeye
gerek yok sanırım...
Yakında seçim var, tüm yasal ayarlamaları
yaptı, bana göre kaybedeceğini hiç düşünmüyor...
Seçimle birlikte bir de sistem değişikliği
halkoylamasına sunulacakmış!
Bu parlamenter sistem değildir...
Şeriattır...
Gücü de belli yani bu sistemi koruyacak
olanlar, polis, asker yazdığı Suriyeliler, Afganlar ve gizli ordusu SADAT’tır!
Gelelim bizimkilere...
Bunlar elçilikten talimat bekleyip duracaklar...
Ersin Tatar Ankara’nın istediği bir aday
ama, yeni sistemde ki buraya da aktarılacak
o yapı, yeri olmayacak...
Bizi taşlayan linç etmeye gelen, bu konuda
mahkeme kararıyla tutuklanıp hapse atılan
ve sonradan CTP’nin de onayıyla hapisten
çıkarılan Mehmet İpek gibiler yer alacak bu
sistemin temel taşlarında!
Siz de burada millet var mı, yok muyu tartışıp...
Kıbrıs’ta barış engellenemez diye bağırıp
çağırın...

KALAY-KALAYCI

ALLAH NASİP ETMEDİ,
TAYYİP NASİP ETTİ

Ersin Tatar federal cumhuriyetin tehlikelerini anlatıyor kendince. Kıbrıs Türk halkını
Avrupa Birliği içinde yer alırsaymış ve öyle bir antlaşma olursaymış, Türkiye ve
Türk askeri Kıbrıs’tan ve Doğu Akdeniz’den çekilecekmiş ve Kıbrıs Türk halkı
Türkiyesiz yaşayamayacağı için, federal cumhuriyet olmazmış. Federal cumhuriyet
değil yan yana iki devlet olması gerekirmiş. Allah nasip etmiş de kendisi KKTC’nin
cumhurbaşkanı olmuş da artık bambaşka bir siyaset varmış… Allah nasip etmedi
bir kere, Tayyip Erdoğan nasip etti… Bunu bile bilmiyor musun?

Sol Gençlik’ten Tatar’a:

Sana saygı duymuyoruz
Sol
Gençlik,
Afrika/Avrupa
Gazetesi‘ni taşlayan ve Meclis‘in damına
çıkarak tekbir getiren grupta olan
Mehmet İpek adlı kişinin iş yerine
giderek fotoğraf çektirip, “kardeşim”
paylaşım
yapan
sözüyle
Cumhurbaşkalığı makamında bulunan
Ersin Tatar‘a tepki gösterdi
Sol Gençlik: Geleceğimizin karanlığa
gömülmesinden sen sorumlusun
Sol Gençlik, ‘Size ve sizin gibilere’
diye başladığı yazıda, gençlerin geleceklerini çalan ve karartan kişilere
seslenerek, gençlerin onlara kabus
olduğunda, bu topraklara etiikleri
ihanetin bedelini ödeyeceklerini belirtti.
Sol Gençlik’in açıklamasının tamamı
şöyle;
“Sözümüz
ona,
kayyuma!
Demokrasimize ve irademize gasp
edilişinin baş harfi olmaktan ve
geleceğimizin karanlığa gömülmesinden
sen sorumlusun.
“Kendi toplumunu linç etmeye

kalkanlara ‘kardeşim’ diyorsun”
Sözde yürüttüğün egemenlik siyaseti,
AKP rejiminin dayatması ve senin
itaatkârlığından ötede değildir.
Bardağı son taşıran hamle ise kendi
toprağında, kendi toplumunun gazetesini
taşlayan, hızını alamayıp senin kendi
liderliğini ettiğin Ankara icazetli meclisine, 74 hareketindeki gibi işgal edercesine mavi bayraklar asanlarla
yoldaşlık etmendir.
Ve sen, bu utanç yoldaşlığınızı kareleyip, kendi toplumunu linç etmeye
kalkanlara ‘kardeşim’ diyorsun.
“Sana saygı duymuyoruz, onurlu ve
gururlu ol. Ersin Tatar İSTİFA!”
Sen Kıbrıslıtürk toplumunu hiç temsil
etmedin, etmeyeceksin!
Tarihin tozlu sayfalarında hayal
kırıklığı olarak yer alacak ve de
unutulacaksın.
Sen ve senin gibilerin karanlığından
sonra bu ülkede elbet bahar gelecektir.
Sana saygı duymuyoruz, onurlu ve
gururlu ol. Ersin Tatar İSTİFA!

SERBEST LİMANDA GREV

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş),
Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge
Müdürlüğünde “yasa dışı uygulamaların
devam ettiği, yeni hükümette ülke ve
kurumun menfaatlerine aykırı pazarlık
konusu edildiği” gerekçesiyle, Serbest
Liman ve Bölge Müdürlüğünde dün
iki saatlik uyarı grevi yaptı.
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu
grevin yapıldığı Serbest Liman ve Bölge
Müdürlüğü binası önünde yaptığı
açıklamada, hükümetin yasa dışı
uygulamaları nedeniyle kurumun
yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek
amacıyla uyarı grevi yaptıklarını söyledi.
Serdaroğlu, hükümet edenlerin
yaşadıkları olumsuzlukları tecrübe haline
getirmediklerini, aldıkları duyumlara
göre hükümet içinde Serbest Liman
Bölge Müdürlüğü’nün pazarlık konusu
edildiğini ileri sürdü.
Serdaoğlu, “Hiçbir kurumumuzun
pazarlık konusu edilmesini biz Kamuİş olarak asla kabul etmiyoruız.
Kurumlarımız, memeleketimizde bizim
için o denli önemlidir” dedi.
Serdaroğlu, Serbest Liman Bölge
Müdürlüğü’ne yeni yönetim kurulu
atandığına dikkat çekerek, uzun süre
geçmesine rağmen yönetim kurulunun
hiçbir uygulama yapamadığını, sebe-

binin de hükümet edenler tarafından
açıkça bilindiğini söyledi.
Serdaroğlu, Serbest Liman Bölge
Müdürlüğü’nün yasası gereği sanayi
işlerinden sorumlu bakanlık tarafından
yönetilebileceğini bunun da Ekonomi
Bakanlığı olduğunu kaydetti.
Serdaroğlu, “Bizim derdimiz hangi
siyasi partinin veya kimlerin Serbest
Liman’ı yöneteceği değil, bizim
derdimiz ve gailemiz. Serbest Liman
Bölge Müdürlüğünün ve çalışanlarımızın
geleceğidir” dedi.
“Hükümet kuracağınız yerde Serbest
Liman Bölge Müdürlüğünü kim alacak
onun kavgasını yapıyorsunuz.” diyen
Serdaroğlu, ülkeye bu tartışmayı
yaşatmanın kimsenin hakkı olmadığını
söyledi.
“Siyasi popülizm ve rant elde etmeyi”
bırakma çağrısı yapan Serdaroğlu,
toplumun artıkı usandığını ifade etti.
“Kurum sizin yüzünüzden 152 bin
dolar tahsilatı yapamıyor” diyen
Serdaroğlu, kurumun para alacağı yerde
hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle şirketlerin taleplerine cevap
veremediğini belirtti.
Serdaroğlu, şirketlerin taleplerine
karşılık veremeyen kurumun para
alacağı yerde tazminat ödeme riskiyle
karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

PARTİ İÇİNDE SIKINTI
YOKMUŞ!

2. Sucuoğlu kabinesinde Maliye Bakanı
olan Olgun Amcaoğlu'nu Ankara bu görevden alıp Ekonomi ve Enerji Bakanı
yaptı!
Yerine de gözdelerinden hacı Sunat
Atun'u Maliye Bakanı olarak kasanın
başına oturttu!
Böylece 2. Sucuoğlu kabinesinde maliye bakanı olamayan hacı efendi, Ankara'daki efendilerinin bir dokunuşuyla
Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtularak
muradına ermiş oldu!
Tıpkı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Ankara
tarafından, hiçbir dış işi olmayan ve bu
nedenle bütün dış işleri A'dan Z'ye kadar
Türkiye'ye havale
edilmiş olan
KKTC'nin göstermelik Dışişleri Bakanlığı'na oturtulması gibi!
***
Olgun Amcaoğlu hazmedemedi bu
müdahaleyi!
Kendine yediremedi haklı olarak.
Ve bastı istifayı!
Bakanlık görevini iade etti!
Aradan birkaç saat bile geçmeden
Üstel ile başbaşa görüşüp istifasını geri
çekti!
Onurumu kurtarayım derken...
Daha beter onursuzluğa battı!
***
Başbakanlıktan UBP Genel Başkanlığına terfi eden (!) Sucuoğlu Parti
Meclisi toplantısından çıkarken "Şu anda
parti içinde bir sıkıntı yok!" deyince,
bunlar aklıma geldi!
***
Günet Göktuğ'u bilirsiniz...
KKTC'nin tanınmış avukatlarından.
UBP Parti Meclisi üyesi.
KKTC Anayasası'nı hazırlayan komisyonun da üyelerinden biri.
Yani hukukçuluğunun yanısıra yıllardır
siyasetin içinde.
Son yaşanan rezilliklerden sonra, Ankara'nın bu boyutta müdahalesini o da
hazmedemedi.
Anayasa Komisyonu'nun bir üyesi
olarak.
Ve bu Anayasa ihlâline isyan ederek
doğrudan UBP'den istifa etti.
Kimileri gibi onursuzluk ve kişiliksizliği değil, onurlu bir duruşu seçti.
Umarım bir geri adım sözkonusu olmaz.
Göktuğ'un istifa gerekçesi ise, son derece haklı ve dikkat çekici.
"Anayasa koyucunun amacı, bir parti
başkanı dururken, görevi o parti içindeki
bir milletvekiline verip parti içinde
yetkisi olmayan bir başbakan yaratmak
yani partide iki başlı düzen yaratma değildi."
***
Sucuoğlu, UBP içindeki bu kadar
önemli ve ibret verici bir istifayı bile
yok sayarak, parti içinde bir sorun ya
da sıkıntının mevcut olmadığını söyledi!
Bugüne kadar bu topluma çok "şakalar"
yaptığını biliyordum da, "şaka" yapmakta
bu merhaleye erişeceği, ne yalan söyleyim, aklıma gelmemişti!
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Onuncu köy
AYŞE’NİN TATİLİ

Nilgün Ecvet Orhon
Tarihi kararın üstünden üç yıl geçti…
Türkiye bu kararı tanımadı, olsun… biz
de onun işgalini tanımıyor, atadıklarına
da saygı duymuyoruz…
“Tarihi bir karardır bu. TC Elçisi Derya
Kanbay polise bizi şikayet etmişti.
Şikayetinde Kıbrıs Türk halkı adına şikayet
ettiğini söylemişti. Tayyip Erdoğan'a
hakaret ettiğimiz, hatta TC-KKTC arasını
açmakla suçlandık. Bu davaya bir cinayet
davası gibi bakıldı. Savcılık 25 tanık getirdi. Biz de 14 tanık.
1974'ten beri Kıbrıs Türk halkının
bağımsızlığı ile ilgili verdiği mücadelede
bir kilometre taşı oldu.
Bu dava Türkiye'de görülmüş olsaydı
sonucu çok farklı olurdu. Biz Kıbrıslıyız,
biz Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyız. Her
ne kadar da Türkiye'nin alt yönetimi olsa
da mahkemenin bağımsızlığı da dünyaya
gösterilmiş oldu.
Mahkememize teşekkür ederim, toplumsal mücadeleye katkısı ve adil kararından
dolayı."- Şener Levent
*
Bir TC kanalında bir reklam diyor ki
Kıbrıs’a tatile gidin. Gidip-gelme uçak
999tl…
Bu gün annem için bilet baktık Ankara’ya
gidip gelme en ucuz 2025 ile 3000 tl
arasında değişiyor fiyatlar…
Ayşe senelerdir burada neredeyse bedava
yaşıyor, tatilini bitiremedi 48 senedir ve
yerliler Ankara’ya bile üç kat fiyata uçuyor… Bazılarımız hiç uçamıyor…
Hala mı işgal yok…

CENNETTE
DİNGİLSİZLİK

Taçam Gökbörü
Çok eğlenceli bir kalabalığız aslında.
Orta oyunu gibi "siyaset".
Garagöz Hacivat gibi "siyasetçi"ler.
Bedava ve yerli Benny Hill Show'lar,
Bedava ve yerli Mr Bean'ler.
HollyWood
BollyWood
Bu da KaKaTCWood…
Seviyemiz bu.
Zorlamamak, yüzleşmek ve kabul etmek
lazım. "Kendimiz"le barışık olmamız
lazım. Çünkü "biz" buyuz artık ve aslında
hep bu idik.
Bir ara İngiliz koloni döneminde
toparlanır gibi olduk, hop sonra dingil
yine kaçtı.
Tek bir sorun var.
Altımızdaki cennet coğrafya bize uyumlu
değil. Yazık oluyor güzelim cennet Akdeniz
adasına.

TMT-UBP-CTP

Mustafa Billur
TMT nasıl TC özel harekât dairesinin
kontrolündeydi, UBP de TC hükümetlerinin kontrolündeydi hep.
Kıbrıslı Türklerin bu kısmı (yani UBP'liler) için Kıbrıs Türkiye’ye ait bir topraktır.
Bizler de Kıbrıslı değil Türk'üz.
Var mı itirazınız?
Öyle karından uğultu çıkararak,
meşru/etik/eylem meylem diye değil ama.
"İşgalci TC adadan defol"
"Kıbrıs Kıbrıslılarındır"…
"Garantörlük istemiyoruz"…
"1960 Kıbrıs Cumhuriyet'ine dönüşe
evet" diyerek yapacaksınız bu itirazı.
Ne diyor CTP ve CTP'liler bu işe?
Ben biliyorum ne dediklerini: meclis
meşrudur, ama hükümet meşru değildir.
O zaman?
O zaman müstahaktır.
Beter olalım.

PARA AKSA’YA
FATURASI BİZE
Hasan Ulaş Altıok
Ankara 560 milyon TL göndermiş.
Demek ki son yaşananlar iradeye
“tecavüz” değilmiş. Para karşılığıymış.
*
Ankara her istediğini yavaş yavaş bizlerden alıyor. Kaybedecek çok az
şeyimiz kaldı. Bakın, çoğumuzun onuru
bile gitti. Evet, dedelerimizin, onların
dedelerinin çok uzun yıllardır verdiği
varoluş mücadelesini yavaş yavaş kaybediyoruz. Hem de koltuk uğruna. Müstahak mı? Evet. Ama yine de yazık,
hem de çok yazık.
*
Muhalefet darbe ile kurulan, darbecinin
hazırladığı hükümet programından memnun mu? Değil. Neden o zaman bugün
meclise girip de geçmesini engellemiyor?
Neden boykot ediyor? Tam da muhalefet
etme zamanı değil mi bugün? Yoksa
engelleyemiyor mu? Yine de mecliste
kalıp darbeyi meşrulaştırmaya devam
mı? Peki.

MADIMAK PROVASI
Salih Olgun

KURTARICI BEKLEMEMEK!

Arzu Torun
Türkiye siyasetine dair notlar:
1- İnsanlar nefret dilinden öyle bıkmış ki
artık kimsenin, siyasetçilerin üstten konuşan
tarzlarına tahammülü yok. Aslında bu iyi
bir gelişme. Toplum siyasette yeni bir tarz
ve üslup arayışı içinde. Bu arayış yeni bir
siyaset anlayışını inşa edebilir.
2- Toplumun kendine kurtarıcı arama
hastalığı. Ne yazık ki bu hastalık devam
ediyor. Herhangi bir parti veya lideri destekleme, fanatik bir ruh haliyle desteğe
dönüşüyor. Bu yüzden olumlu tepkiler de
ölçüsüz, olumsuz tepkiler de ölçüsüz oluyor.
Hangi parti olursa olsun; partiler insanlardan
oluşur. İnsan, hata yapar mı? Evet, yapar!
Liderler hata yapar mı? Evet, yapar! Mesele
bir hata yapıldıkdan sonra o hata ile nasıl
ilişkileneceğiz? Bir partiyi, lideri bu rasyonalite çerçevesinde değerlendirmeyi
öğrenmek gerek.
3- Yurttaşlık bilincinin gelişmesi. Hatasız,
kusursuz, mükemmel kurtarıcılar aramak

yerine, hep birlikte siyaseti inşa etme, siyaset
yapma yolunu bulma, bu yol arayışına
girmek gerek. Kolektifist düşünen, özneleşen
bir toplum yani. Bunun için yurttaşlık bilincinin edinilmesi ve bu bilincin gelişmesine
dair kafa yormalıyız.
4- Yurttaşlık bilinci olan, dayanışmacı bir
toplum inşa edebilmek için önce birey
olmayı öğrenmek gerek. Bireycilik değil,
birey olmaktan bahsediyorum. Bireycilik
ile birey olmak çok farklı şeyler.
5- Kendine kurtarıcılar arayan bir toplum,
otoriter rejimlerden kurtulamaz. Biri gider
diğeri gelir.
6- Günlük siyasetin ve popülist siyasetin
tuzağına düşmeden, gelişmeleri sağlıklı bir
şekilde analiz eden bir yurttaşlar topluluğu
daha sağlıklı seçim yapar. Lider peşinde
koşmaz, fanatizmin tuzağına düşmez, seçtiği
partiyi ve lideri denetler, eleştirmekten çekinmez. Yurttaşlık bilinci yüksek bir toplum
yaşamda ve siyasette nesneleşmeyi kabul
etmez, özneleşir. (8 Mayıs 2022)

NAZİ VEBASI

Hamide Rencüzoğulları
Bugün zenci nüfusun yoğun olduğu New
York'un Buffalo kentinde bir markete saldıran
Payton Genderon isimli bir ırkçı, en az 10
kişiyi kurşunlayarak öldürdü. Katliamın
videosunu da yayınlayan bu beyaz üstünlükçü
ırkçı neci biliyor musunuz? Neo-Nazi...
Payton Gendron adlı ırkçı katil, NATO'nun
desteklediği Ukrayna'nın neo-Nazi Azak
milisleri tarafından kullanılan "kara güneş"
Nazi sembolünün aynısını kullanarak faşist
bir manifesto yayınladı...
ABD Ukrayna'daki Azak neo Nazilerin
açıktan destekliyor, eğitip donatıyor. Bu
kara güneşli nazizm, Amerika'da bir katliama
imza attı… Ve bu ırkçı katil gayet şefkatlice
gözaltına alındı.
Oysa George Floyd'u hatırlayalım;
gözaltına alınırken Amerikalı polis, boğazına
dizini dayayıp dokuz dakika boyunca üz-

erinde oturmuştu ve Floyd 'lütfen nefes
alamıyorum' diyerek ölmüştü. Polis George'a
zerrece acımadı, çünkü O bir zenciydi...
Üstelik suç işlediği yoktu, sadece trafikte
"şüphe" uyandırmıştı!
Beyaz ırk üstünlüğü adına 10 zenciyi
gözünü kırpmadan ve gayet soğukkanlılıkla
katleden Payton Gendron adlı katili gözaltına
alış şeklini fotoğrafını aşağıya bırakıyorum,
George Floyd'un öldüğü/katledildiği
fotoğrafla birlikte…
Hitler'in habis ruhu Beyaz Saray'dan
evrene üfleniyor, farkında mısınız?
TARİHİ hatırlatma:
ABD ajandasındaki Ukrayna, geçmişin
Afganistan'ıdır. O zamanlar 'Sovyet işgaline
karşı mücahit Afganların direnişini destekleme' projesinden el Kaide çıktı, sonra IŞİD..
Şimdiki 'kahraman' ise Azov, yani Nazizm...

Mahmut Anayasa
Yine gündeme geldi ya, bir şeyi düzeltmekte fayda var…
Afrika Gazetesi sadece “Taşlanmadı”;
Taşlandı, saldırıldı, yakılmaya çalışıldı,
binaya tırmanarak kırıldı, döküldü,
“Öldürmek” amacı ile içeriye girildi ve
olası bir katliam, üstleri tarafından
verilen emirleri dinlemeyen ve inisiyatif
kullanan üç beş polis tarafından engellendi…
“Taşlandı” diye naif göstermeye
çalışmayın, Afrika Gazetesi saldırısı bir
Madımak provasıydı

NE YAPTIĞINI
BİLMEYEN BİR
MUHALEFET
Merter Refikoğlu
Sayın muhalefet vekillerim meclisten
çekilirsiniz, çekilmezsiniz ne yaparsınız
sizin kararınız sizin siyasetiniz. Ancak
mecliste kalmaya devam edecekseniz
bugün hükümet programını dinleyip
mücadele etmeniz gerekmez mi eğer
mecliste kalmaya devam edeceksiniz.
Biraz küstüm oynamam gibi olmadı mı
bu iş eğer bugün değil de yarın meclise
gitmeye devam edecekseniz? Bir
vatandaş olarak 51/89 (doğrusu 55/89)
imar yasasında nasıl bir değişiklik
öngörüyorlarmış, emirnamelerin süresini
kısaltmak ne demekmiş, şehir planlama
dairesini nasıl güçlendireceklermiş, ülke
planlaması için ne yapacaklarmış? Bunlar benim merak ettiğim konular. Gidip
bunları sormanız gerekmez mi bizim
yerimize?

OMURGASIZ
Murat Kanatlı
Hangisi daha fena bilemedim, sırf
Ankara'dakilere yaransın diye Kıbrıslı
Türkleri hiçe sayıp, Afrika Gazetesi
saldırganlarına şirin görünme ziyareti
mi, gelen tepkiler üzerine seçim zamanı
ona oy kazandırmak için de peşinden
koşan bu ekibi 5 dakikada satıp "yaptığı
davranışı onayladığım anlamına da
gelmemektedir" demesi mi? hatırlarım
biyoloji dersinde öğrendiydik, omurgasız
canlılar vardı, değil?
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Yenidüzen
Serhat İncirli
Uğur Mumcu’nun çok sevdiğim
bir sözü var:
“İnsanlar, sadece konuştukları
şeylerden değil, sustukları
şeylerden de sorumludurlar...”
***
Hangi sebeple olursa olsun; bir
hukuk devletinde, bir vatandaş,
bir binayı ya da bir gazeteyi veya
gazetecileri taşlayabilir mi?
Bir hukuk devletinde böyle şey
olmaz!
Eğer bir gazeteden ya da gazeteciden
şikayetiniz
varsa;
yazdıklarının suç olduğuna
inanıyorsanız, bunun da bir cezası
gerektiği
olması
düşüncesindeyseniz, bağımsız
mahkemelere baş vurursunuz!
***
KKTC’de ise kurulu düzene
aykırı kabul edilen bir gazete veya
gazeteciye taş atmak serbest mi?
Olmamalıdır ama olmuşsa; KKTC’nin Cumhurbaşkanı gelip sizi
ziyaret eder!
Hatta şirketinizin reklamını yapar!
Oy karşılığı tabii ki!
O kadar da bedava değil!
***
Uğur Mumcu’nun söylediği ile
bu yazdığımın ne alakası var?
Hemen anlatayım:
“... Ersin Tatar, ziyaret ettiği
kişinin bir suçlu hatta potansiyel
bir katil olduğunu çok iyi biliyor...
O kişinin attığı taş, Avrupa
gazetesi çalışanlarından birinin
başına gelebilirdi...
Ve ortada ölüm tehlikesi
bulunmaktadır...
Bu kişinin yaptığı, nereden baksan, adam öldürmeye teşebbüs
sayılır...
Peki buna rağmen Tatar neden
o kişiyi ziyaret ediyor?”
***
Çok sevdiği için mi?
Yaptığının doğru olduğuna
inandığı için mi?
Kesinlikle hayır!
Tatar, burada aklı kesmiyor gibi
davranıyor olabilir ama aklı kesiyordur...
***
Ziyaret ettiği kişi üzerinden;
Türkiye’ye ve o kişinin de içinde
bulunduğu seçmen grubuna sadece
“yalakalık” ediyor!
Düştüğü duruma bakar mısınız?
Yalakalığın zirvesi!
***
İşte mesele buradadır!
O adam öldürme kastı ile taş
atmış olabilir...
Kesinlikle suçludur...
Ancak Tatar, taş atıp insan
öldürmeye teşebbüs eden bu adamı
neden
ziyarete
gittiğini
açıklayamaz durumdadır...
Her şeyi biliyor!
Her şey gözünün önünde oluyor!
Ama “gık” diyemiyor!
***
Zavallı, ezik bir şekilde gidip
ziyaret ediyor...
Davet edildi, gitmek zorundadır.
Çünkü bu ülkede selam
verebileceği – oy alabileceği tek
grup kaldı...
***
Üzülüyor muyum?

Tatar’ı tamamen
bitiren ziyaret!

Hayır!
Ama acıyorum!
***
Haaaa Faiz Sucuoğlu veya UBP
camiasının tümünün durumu farklı
mı?
Hayır değildir!
Hatta, sadece Faiz Sucuoğlu,
UBP’li bakan ve vekiller değil,
koalisyon ortakları da her şeyi
çok iyi biliyor!
Bu ülkeyi, 27’inci dereceden
iki – üç memur ya da ajan ile
emirleri yerine getiren bir
büyükelçinin
“doğrudan”
yönettiğini hepsi biliyor...
***
Bizleri, bunları söylediğimiz
için vatan haini ilan edenler; barış
istediğimiz için Türkiye düşmanı
sayanlar; bir gün SUSTUKLARI
ve cinayet zanlılarının reklamını
yaptıkları için mutlaka hesap vereceklerini bilmelidir.
Sustukları için de ayrıca
sorumlulukları vardır.
***
Haaaa,
“hayatta,
hukuk
karşısında veya çok inanırmış gibi
yaptıkları ahrette hesap”tan söz
etmiyorum...
Bireysel hesap...
Vicdan hesabı!
Banyoda, ayna karşısında, tek

2023 çok önemli!
Önümüzdeki yıla dikkat...
2023’te Türkiye’de ve Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde başkanlık seçimleri var...
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde
başkanlık için yarışacak DİSİ’nin
adayı Neofitos Neofitou, DİSİ’den
kopan bağımsız aday ve eski dış
işleri bakanı Nicos Hristoduldis
ve AKEL’in büyük olasılıkla adayı
Andreas Mavroyannis, üç aşağı
beş yukarı, son derece ılımlı ve
çözüm yanlısı tipler sayılabilir.
Kıbrıs’ta “çözüm ve barış adına”
bir tehlike yok gibi görünüyor...
Kim kazanırsa kazansın, Kıbrıs
Rum tarafının müzakereler ve
çözümle ilgili tutumu değişmez!
***
Ancak Türkiye’ye dikkatli bak-

başına televizyon izlerken bütün
bu yazdıklarım akıllarına mutlaka
gelecektir.
Ve yaşadıklarına, hem kendilerine yaşatılanlara hem de
toplumu tüketenlere karşı sessiz
kalıp, “evet efendim”den öteye
gidemedikleri için, mutlaka bir
vicdan hesabı ödeyeceklerdir...
***
Ne uğruna?
Koltuk ve makam mı?
Eksik olsun ya hu!
***
Gerçekten, nasıl bir korkudur
yaşadıkları ki her talimatı yerine
getiriyorlar?
Nasıl bir şeyle tehdit ediliyorlar
ki cinayete teşebbüsten hapiste
olması gereken bir adamı ziyaret
edip, birlikte gülümseyebiliyorlar?
Merak ediyorum doğrusu...
***
Tatar, o adamı, kendi halkından
koptuğu ve kesinlikle o adamın
patronu olduğuna inandığı
kişilerden çok korktuğu için ziyaret
etmiştir...
Tatar,
kendi
halkından,
toplumundan, arkadaşlarından,
ailesinden bile kopmuştur...
Düşmüştür...
O ziyaret, tamamen bittiğinin
en son kanıtıdır...

mak, temkinli olmak şarttır.
Ekonomi gün geçtikçe diba vururken, haliyle Tayyip Erdoğan’ın
yeniden kazanma şansı da gerilemektedir...
Bir yıl içinde ekonomik istikrar
kazanıp, seçmeni mutlu edip,
alışılmış şekliyle yeniden seçim
kazanma şansı düşmektedir...
***
İşte tehlike buradadır...
Bunca yıldan sonra, son derece
demokratik bir şekilde, Erdoğan’ın,
“seçimi kaybettim, hayırlı olsun”
diyeceğini beklemek, çok ciddi
saflıktır...
Şu andaki örgütlenmeler, hatta
Kıbrıs’a kadar yansıyan mutlak
biatçı ve itaatçı bir kukla yönetim
yaratan siyasi tedbirler, 2023’ün
hazırlıkları arasındadır...
***
Ne mi bekliyorum?
Çok şey!
Her şey!
Mesela mı?
Hatırlatın, daha sonra belki
yazarım ama şunu dileyeyim; “Allah en başta Türkiye’yi, sonra hepimizi korusun”...
***
Avusturya Alpleri’nde, dev
ağaçların arasından akan bir dere
değil, Dillirga’da, Baf Dağları’nda,
eski Vroişa köyü burası...

***
Ama unutmamalı; Nazım Hikmet’e ait, çok güzel, çok anlamı
ve çok önemli bir dize var; asıl
bundan sonra korkması gerekiyor
çünkü, “... Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu...”
Yazıklar olsun!
Hiç mi utanmıyor diye merak
ediyorum!
Ya da bu adam, utanmayı da mı
bilmiyor?

GÜNLÜK
İŞGAL MANZARALARI:
OKULLAR KIŞLA OLDU!
Çanakkale kamplarından sonra şimdi de TC Savunma Bakanlığı
‘milli birliği’ geliştirmek, yani asimilasyon ve ilhak politikaları
için okullara bando gönderiyor… 12 Eylül Cuntası’nın “Karıştır-Kaynaştır” politikası vardı. Solcularla sağcıları aynı koğuşlara
koyup ‘kaynaştırır’dı. Cemal Özyiğit döneminde yoğunlaşan
Çanakkale kamplarından sonra Kırşehir Ahi Evran, Trabzon
Doğu Karadeniz, Antalya Alaaddin Keykubat gibi kamplara götürüldü çocuklar… Faşist hapishane uygulamalarından biri olan
“Karıştır-Kaynaştır” politikası ile Kıbrıslı öğrenciler 3’e 1 Türkiyelilerin arasına atıldı kaynaştırıldı. 12 Eylül’ün hapishane
uygulaması Kıbrıslılara karşı yürütülen asimilasyon ve entegrasyon
politikasının sacayağı oldu. Ayrıca Elçiliğin düzenlediği bu
kamplarda çocuklara “maneviyat” dersi verildi… AKP Türkiye’sinin maneviyatı!.. Bunların üstüne de şimdi okulları bando
geziyor… KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “milli birliği ve
dayanışmayı geliştirme” adıyla askere ait bando takımının
okullara gitmesine tepki göstererek, adanın kuzeyinde “milli
birlik” söylemleri ile okulların fiziki olarak militarizmin talim
alanına dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi. “Burası Kıbrıs’tır
ve Kıbrıs Türk toplumu kimliğini, kültürünü, varlığını korumaktan
aciz değildir. Bu varoluş kavgasında Kıbrıs Türk öğretmeni çocuklarımıza her türlü bilgi, beceriyi dün gibi bugün de öğretmektedir. Öğretmeni kenara itip, “milli birlik ve dayanışmayı”
öğretmeye çalışanların, bizi hangi noktaya getirdiklerini yaşayarak
öğrendik. Bu nedenle kimliğimize, kültürümüze, insanlarımıza,
siyasi irademize saygısı olmayanlara, bizim de ne saygımız ne
de tahammülümüz vardır” dedi…
ACIN DA GENNE
Ersin Tatar “Hem Kıbrıs Türk
halkının hakkını, hukukunu,
menfaatlerini, hem Türkiye
Cumhuriyeti’nin hakkını,
hukukunu savunuyorum”
dedi. Vay guzzum vay! Acın
da genne… Napsın!
*
ÖZDE KIBRIS
CUMHURİYETİ
Tahsin Ertuğruloğlu,
"Kendilerini sözde Kıbrıs
Cumhuriyeti sanan
zavallıların Türkiye’ye dil
uzatması asla kabul
edilemez” dedi. Özde Kıbrıs
Cumhuriyeti KKTC’dir. Değil
ama?
*
HOBBAAAAA
Başbakan Yardımcısı Fikri
Ataoğlu 19 Mayıs nedeniyle
düzenlenen halk dansları
şöleninde konuştu,
"Kültürümüzün gelecek
nesillere aktarılması önemli"
dedi. Hobbaaaaa…
*
UBP’LİLER CTP’Lİ OLDU
CTP’li Teberrüken Uluçay
“UBP’liler de artık ülkeyi
CTP’nin yönetmesi
gerektiğini söylemeye
başladı” diyor. UBP’liler da
artık CTP’li oldular.
Yaşasınnnnn!
*
NE PARANI NE PAKETİNİ
Erhan Arıklı muhalefeti
eleştirdi. “Git Türkiye’den iste
ama isterken de dik dur.
Sakın işimize karışmasınlar’
demek istiyor. Enteresan bir
psikoloji” dedi. Doğrudur!
Muhalefet dediğin Türkiye’ye
“Ne paranı isterik, ne
paketini, gölge etme yeter”
demeli…

“Tırnak”...
"Sana benzemeyeni, senden
farklı olanı sevebilmekte marifet.
Dünya bizim evimizse şu veya bir
biçimde akrabamız, küredaşımız
orada yaşayan herkes. Bu
çatışma ve nefret kültürü her türlü
şiddetin önünü açan.
Kimi insanlar arkadaşımız
olamazlar ama onlarla iletişim
içinde olmamıza engel değil bu.
Bazı potansiyel arkadaşlarımızın
farkında bile değilizdir diğer
yandan. Farklı oldukları, farklı
yaşadıkları, farklı düşündükleri
için arkadaşlardan bile büyük bir
armağandır bize kimileri.
Hayattaki çeşitliliğin sevincini
verirler, kendi özelliklerimizin
belirginleşmesine yol açarlar."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Bu sonuca ulaşmak için aşırı
bilgi birikime sahip olmaya gerek
yoktur. İktisatta Giriş dersi alan
öğrenciler de benzer sonuçlara
ulaşabilir. Önemli olan tespit
değil önerilerdir.
Yaşanan süreçte vatandaş ne
Kıbrıs Sorunu ’nu düşünmekte
ne de kimin başbakan veya
bakan olacağını
düşünmektedir. Vatandaşın tek
derdi geçim ve ekonomidir.
Bunu içinde cesaret
gösterilmeli ve radikal kararlar
alınmalıdır."
Kaan KUTLAY
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

İZLEM GÜRÇAĞ

Gadimici Sağlık Bakanı
Pilli’yi devirerek yerine
gelen Gürçağ, TC’nin bize
uyguladığı ilaç
ambargosundan ve
TL’nin erimesinden
dolayı yaşanan ilaç
kıtlığından illallah eden
eczacılara, ‘‘Pandemi
döneminde sadece
ülkemizde değil, tüm dünyada
ilaç sıkıntısı yaşanmıştır. Tedarik
zincirlerinin aksaması, üretimlerin azalması ve
buna bağlı fiyat artışları meydana gelmiştir’’ dedi…
Sucuoğlu da, Pilli de ilaç kıtlığı konusunda suçu
‘pandemi’ye attı önce, sonra da ‘‘KKTC TC’nin ilaç
yasağı listesindedir’’ itirafında bulundu! Ankara’nın
gözdesi hükümet halletsin bir zahmet…
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17 Mayıs 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
MAĞUSA VE BRÜKSEL’DE
BOKLU 9 MAYIS!
Mağusa’da 9 Mayıs kutlandı…
Kızıl Ordu’nun Hitler faşizmine karşı Zafer
Günü olan 9 Mayıs değil; 9 Mayıs zaferini
sulandırmak için AB’nin ‘Avrupa Günü’ ilan ettiği
9 Mayıs…
İronileri, kara mizahı, trajedi-komedi gerilimini
sevdiğimden midir nedir; tarihin böyle çelişkileriyle
durmadan karşılaşırım…
Mağusa’daki
9
Mayıs
kutlamasında bir fotoğraf dikkatimi
çekti:
Dört genç kadın, rengarenk elbiseler giymişler, üçünün başında
çiçeklerden taç, dördüncüsü ise AB
bayrağı kumaşından bir elbise giyiyor, başında ise çiçekler yerine AB
bayrağındaki yıldızlardan bir taç…
Fotoğrafı gördüğüm an ‘Boğazımıza kadar boka
battık, başımız dimdik yürüyoruz’ dedim…
Ne kara mizah ne ironidir işin bok kısmı!
2022 9 Mayıs’ında insanlığın faşizme karşı zafer
kazandığı günde Avrupa boka battı…
‘9 Mayıs-Avrupa Günü’nde de Mağusa boka
battı…
AB hususi mi seçti Mağusa’yı Avrupa Günü
kutlamak için bilemem, ama Mağusa’da denize
bok akıtıldığı için 15 Nisan 2022’de AB’nin Yeşil
Hat Tüzüğü’nden çıkarıldı Mağusa!
9 Mayıs-Avrupa Günü kutlamaları sırasında
kadınların kafasında çiçeklerden ve yıldızlardan
taçlar giyip kutlama yaptığı Mağusa’nın bir BOK
ÇUKURU olduğunu AB tescilledi.
Türk ordusunun 1974 zaferi ile betona boğulan
Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşırı nüfus ve yerleşim
sömürgeciliği denizlere bok olarak aktığı için, 9
Mayıs 2022 Avrupa Günü’nde Yeşil Hat
Tüzüğü’nden de şutlandı Kıbrıslı Türkler.
Çünkü bokumuzda boğuluyoruz…
AB’nin de bizden geri kalır tarafı yok. O da
faşizmin bokunda boğuldu 9 Mayıs’ta!
Kızıl Ordu’nun insanlık adına Hitler faşizmine
karşı kazandığı 9 Mayıs Zaferi’ni hazmedemeyen
liberal dünya on yıllarca medya aracılığı ve tarih
eğitimiyle savaşan tarafları silikleştirdi. Faşizm
ve komünizmin aynı şey olduğunu propaganda
etti; soyut bir demokrasi söylemi ile faşizme karşı
9 Mayıs Zaferi’ni bulanıklaştırdı.
Çünkü savaşı Sovyetler Birliği kazandı. AlmanJapon-İtalyan emperyalizmi yenildi, Fransız-İngiliz
‘müttefikler’ geriledi. ABD yenilenlerin ve gerileyenlerin ‘boşluğu’nu doldurdu. Geride tek bir
kazanan kaldı: SSCB ve partizanlar. İşte bu yüzden
hazmedemediler 9 Mayıs’ı.
Takvimde başka gün kalmamış gibi AB emperyalizminin 9 Mayıs’ı ‘Avrupa Günü’ ilan etmesi
bu sebeptendir.
9 Mayıs –senelerdir- Nazizmin adı anılmadan
‘Rusların dünya hakimiyeti’ için çıkardığı bir
savaşın yıldönümü gibi pazarlandı. Hitler faşizminin
adı geçmeden İkinci Dünya Savaşı’ndan bahsedebilir
misiniz?.. ‘Rusların mezalimi’ne indirgenmiş bir
9 Mayıs anlatısı var Avrupa’da.
2008 ekonomik depresyonu ile faşizm uyanınca
ve Almanya’da önce PEGİDA, daha sonra AfD
gibi isimler altında faşist hareket palazlanınca, 9
Mayıs kutlamalarına karşı bir tartışma başlatıldı:
‘‘Almanya’nın kaybettiği bir savaş Almanya’da
neden kutlanıyor?’’ diye sorgulanmaya başlandı.
Hitler Almanya’sının yenilgisini sahiplendiler!
2014’te başlayan Ukrayna İç Savaşı’yla da hız
kazandı bu süreç…
2022’de ise Ukrayna topraklarında NATO ile
Rusya arasında gerçekleşen savaş aradıkları iklimi
sundu. 10 sene önce Alman Neo-Nazilerinin itiraz
ettiği 9 Mayıs kutlamalarını bugün Avrupalı devletler
suç sayıyor!
Ukrayna’da Neo-Nazizmin normalleştirilmesi
ile bugün 9 Mayıs ve anti-faşist semboller artık
Batı’da suç sayılıyor.
2022 9 Mayıs’ı Batı dünyasında Hitler faşizminin
aklandığı ve kutsandığı bir gün olarak takvimde
yerini aldı. Auschwitz’den, gaz odalarından, toplama
kamplarından bahseden yok; Auschwitz’i
özgürleştiren Kızıl Ordu lanetleniyor.
‘9 Mayıs’ın başına gelen budur: Faşizme karşı
insanlığın zafer günü, liberallerin insanlığa açtığı
faşist bir savaşa dönüştü!
Mağusa’da kanalizasyon patladı. Bokun üstünde
9 Mayıs Avrupa Günü kutlandı…
Avrupa’da faşizm hortladı KAHVERENGİ
VEBA’nın üzerinde faşizme karşı insanlığın zaferi
lanetlendi…

BAĞIMSIZLIK YOLU VE BARAKA EYLEM YAPTI
Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi, ekonomik kriz ve zamlara karşı eylem yaptı. Bağımsızlık Yolu Basın Ofisinden
verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa'da düzenlenen eylemde, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı, “ekonomik kriz,
zamlar ve bu krizler karşısında ezilen emekçiler ve esnafın durumunu anlatan” şarkılar çaldı. “Zam Zam Zam Asfalyalarımız
Atıyor!” ve “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” pankartları eşliğinde gerçekleşen eylemde, "Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın"
ve "Zamlar Geri Alınsın: Geçinemiyoruz" taleplerini içieren bildiriler dağıtıldı. Her geçen gün yenileri gelmekte olan zamlar ve
hayat pahalılığının halkın belini büktüğü, sermayedarların giderek zenginleşirken, emekçilerin ve küçük esnafın yoksullaştığı
vurgulanan bildiride, "Halk yeterince bedel ödedi, krizin bedelini ultra zenginler ödesin" talebi dile getirildi.

Naimoğulları: Üreticinin gözü kararmıştır,
süresiz araçlı eylemler başlatacağız
Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa
Naimoğulları, üreticisinin gözünün
karardığını, hükümet edenlerin ekmeklerine göz diktiğini belirterek,
talepleri karşılanmazsa süresiz araçlı
eylemler başlatacaklarını söyledi.
Birlik binası önünde dün basın
açıklaması yapan Naimoğulları,
Cumhurbaşkanlığı önünde geçen hafta
yaptıkları eylem sonrası kendisinin ve
birlik üyelerinin tutuklandığını
hatırlatarak,
kendilerine
dava
okunduğunu ve araçlarına da el
konulduğunu anlattı.
Naimoğulları, “Cuma günü Bakanlık,
sektörü hiçe sayarak arpaya yüzde 80
daha zam yapmıştır. Bugün 1 torba yem
400 TL, arpanın ise 6.40 kuruşa
satılmaya başladı.
Hayvancılar beni arıyor, ‘Ben bu
fiyata arpa alamam, gelsin devlet
hayvanlarımı alsın’ diyor” dedi.
Atanmış Başbakan Ünal Üstel‘in
geçtiğimiz gün yaptığı “KKTC‘yi Akdeniz‘den dünyaya açılacak tarımsal
kapı yapacağız” açıklamasını hatırlatan
Naimoğulları, “İşte bu kapıyı açmış
oldunuz. Alın hayvanlarımızı da bize
daha fazla ızdırap çektirmeyin” dedi.
Naimoğulları, “Geldiğimiz noktada
biz artık bundan sonra toplumsal bir
eylem yapacağız, birlikte hareket
edeceğiz.
Gerek bölgelerde, gerek merkezde.
Ya bugünden sonra yok olacağız ya da

var olup ayaklarımızın üstünde
duracağız. Üreticinin gözleri kararmıştır,
bunlar üreticinin ekmeğine göz
dikmişlerdir” dedi.
“Bıkmadan usanmadan
direneceğiz”
Süresiz ve araçlı eylemlere
başlayacaklarını belirten Naimoğulları,
“Değil 6 kişi isterse 600 kişiyi
tutuklasınlar, isterse evden alsınlar, biz
bıkmadan usanmadan direneceğiz.
Çünkü bu ülkenin gerçek sahipleri
bizleriz, köylüdür, üreticidir” diyerek

taleplerini sıraladı;
1- Arpa fiyatına yapılan zammın geri
çekilmesi,
2- Küçükbaş hayvancıya Şubat ayında
ödenmesi gereken ancak hala ödenmeyen
hayvanbaşı doğrudan gelir desteğinin
yüzde 150 artışla Mayıs ayı sonuna
kadar ödenmesi,
3- Elektriğe yapılan yüzde 300
zammın geri alınması, üreticinin
ödeyebileceği şekilde tekrar düzenlenmesi,
4- Tarımda olduğu gibi hayvancılık
sektöründe de akaryakıt desteği verilmesi
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Bazi cevreler, bizi, son dönemlerde
yaşanan "maskaralıklar"dan Ankara'nın
sorumlu olmadığına inandırmak için
canlarını yiyorlar!
"Ankara'yı iç işlerimize müdahale
etmeye zorlayanlar var"
diyenler bile var...
Ankara bile KKTC'yi
hem ekonomik, hem de
siyasal açıdan kendisinin
yönettiğini saklamazken,
kuklalar kuklacıyı gizleyerek kendilerini var etme gayretindeler!
Sine i millete doneceklermis! Yahu
dönseniz ne yazar? Milletin sinesi artık
size tahammül edemiyor! Sizi kabul
etmiyor!
Bu arada, Ankara’nın yönettiği siyasi
manevraların ardında gerçek amaçlar
tartışılmıyor bile...
Halkın Partisi sine-i millete
dönecekmiş! İnanalım mı?
Bu noktada su soruyu sormamız
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TOPLUMSAL YAPIMIZ
BU KADARINA YETİYOR!
şarttır; KKTC'deki parlamento partileri
ile Ankara'nın faşist dikta yönetimine
karşı mücadele etmek mümkün mü?
Sistemi reddederek, TC ile topyekün
bir kapışmaya ne HP, ne CTP, ne de
TDP giremez. Onlar bu sistemin
parçalarıdırlar, kopamazlar! Meclisteki
sağı saymadım bile!
Bu gerçeği ne kadar erken kavrarsak,
o kadar yol alırız.
Adam kendisine verilmiş hükümeti
kurma görevini fedakarlık sayıyor. Kendisinin çok büyük bir fedakarlık yapmakta olduğuna halkımızı inandıracak!!
Ben ise bunun fedakarlık değil adını
koymayacağım başka bir tavır olduğunu
Üstelik
düşünmekteyim.
gözlemleyebildiğim kadarıyla adamda
bu tür işleri yapacak kapasite ve yetenek
de yok !
O halde ne yapacak?
"Evet efendim"ciliğe devam!
“Bireyler kişiliklerinin özellikleri

sayesinde toplumun kaderini etkileyebilmektedirler. Bazen bu etki oldukça
güçlü de olabilmektedir. Ancak bu
etkinin oluşma olasılığı ve yaygınlığı,
toplumun örgütlenme biçimi tarafından,
toplum güçlerinin ilişkileri tarafından
belirlenmektedir.
Bireyin kişiliği, ancak toplumsal
ilişkiler izin verdiği zaman ve bu ilişkiler
izin verdiği ölçüde, toplumsal
gelişmenin bir etkeni olur.”(PlehanovTarihte bireyin rolü)
Ne yazik ki ülkemizin kaderi topluma
hizmet et¬me konusunda tümüyle
yeteneksiz ve isteksiz kimselerin
elindedir.
Bunun
nedenlerini
sorgulamalıyız. Belli ki Kıbrıs Türk
toplumunun toplumun örgütlenişi ancak bu kadarına elve¬riyor.
Bu koşullarda kurulacak hükümetlerin
de sorunlara çözüm kabiliyetleri
olmayacağına göre, ne yapılmalı? Hiç
düşündünğüz mü?

Kıb-Tek müdürüne bir dava daha

Avcıoğlu: Solar kurulumları için yapılan başvurular keyfi şekilde bekletiliyor
Eski KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Avcıoğlu, “Güneş Enerji Sistemi”
kurulumları için yapılan başvurularda keyfilik, torpil ve adam kayırmacılık yapıldığı
ve kurum müdürünün görevini kötüye
kullandığı gerekçesiyle dün Yüksek İdare
Mahkemesi’nde (YİM) idari ihmal davası
açtığını duyurdu. Yusuf Avcıoğlu, konuyla
ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Geçtiğimiz yıl KIB-TEK’in ihale ile
kalitesiz ve çevreye zararlı yakıt almasını
engellemek için Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açmıştık ve bu davanın da etkisi
ile söz konusu kalitesiz yakıt alımından
vazgeçilmiş, eski limitlere göre yakıt
alınmasına karar verilmişti.
Şimdi ise, Güneş Enerji Sistemi
kurulumları için yapılan başvuruların çok
büyük kısmı, KIB-TEK personeli tarafından
gerekli tüm işlemler yapılmış olmasına
rağmen, KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan
Erdoğan Tarafından ve/veya talimatı ile
tamamen keyfi şekilde bekletilmektedir.
Diğer taraftan, nüfuzlu ve torpilli kişilerin
başvuruları ise başvurular arasından seçilerek
hızlıca onaylanmaktadır.
Maliye Bakanı Sunat Atun’un 24 Mart
2022 tarihli şahsi başvurusunun bir gün
içerisinde onaylandığı bir ortamda, 1 Temmuz
2021 tarihinden başlayarak, yapılan
başvuruların çok büyük bir bölümü 9 aydır

tamamen keyfi olarak bekletilmektedir.
1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri
arasında başvuru yapmış olan 190 vatandaşın
dosyası ve 1 Ocak 2022 – 1 Mayıs 2022
tarihleri arasında başvuru yapmış olan 1,196
vatandaşın dosyası keyfi bir biçimde bekletilirken, 2022 yılı başvurularından yalnızca
42 tanesine izin verilmiştir.
Keyfiliğe, torpile, adam kayırmacılığa
ve genel müdürün görevini kötüye
kullanmasına ilişkin burada yazdığım ve
yazmadığım, izahı mümkün olmayan birçok
tespitlerimle birlikte, bugün itibarı ile Yüksek
İdare Mahkemesi’nde idari ihmal davası
açmış bulunmaktayım. Hangi başvurunun
ne zaman onayladığı, hangisinin neden aylarca beklettiği konusunda mahkemeye hesap
verememelerini ise keyifle izleyeceğim.
Bununla birlikte dosyaların keyfi olarak

bekletmesinden doğan zarar hususunda
tazminat davası açılması için de avukatlarıma
yetki vermiş bulunmaktayım.
Buna ilaveten, yine ‘Güneş Enerjisi
Başvurularının’ bir kısmının, KIB-TEK
Genel Müdürünün sözlü talimatı ile arşivlerde
toplatıldıktan sonra, sözde ‘Trafo kapasitelerinin GES Kurulumları için limitlere
ulaştığı’ gerekçesiyle Ekonomi ve Enerji
Bakanlığına bağlı YEK Kuruluna geri
gönderildiğine ilişkin de ciddi iddialar bulunmakta olup, bununla ilgili de
avukatlarımdan konunun yasal yönünü incelemelerini istedim. Yarın da bu konuda
detaylı bir açıklama yapacağım.
Bir süredir konuyu tüm ayrıntılarıyla
incelemiş olup, davamı titizlikle hazırlayan,
Ledra Hukuk Bürosu’na teşekkür ediyorum.”

SOL HAREKET TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ATÖLYESİ:

LGBTİ BİREYLER HÂLÂ AYRIMCILIĞA UĞRUYOR
Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Atölyesi, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi,
Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün dolayısıyla
yaptığı açıklamada, ülkedeki yasal düzenlemelere rağmen Lezbiyen, Gey, Biseksüel,
Travesti, Transeksüel ve İnterseks (LGBTİ)
bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğine bağlı nedenlerle hâlâ ayrımcılığa
uğradığını belirtti.
Atölye, “Ayrımcılığa karşı LGBTİ bireylerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde
her zaman mücadele etmeli ve ayrımcılığa
karşı durmalıyız” diyerek, bu mücadeleyi
yükseltmek için yarın Lefkoşa’da düzenlenecek Onur Yürüyüşüne katılım çağrısında
bulundu. Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Sekreteri Semen Saygun, konuya
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde

Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikler ve
sonrasında nefret suçları ile ilgili yapılan
yasal düzenlemelere rağmen LGBTİ+lar
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı
nedenlerle hala ayrımcılığa uğruyor. Yapılan
yasal düzenlemeler ne yazık ki toplumdaki
istenen değişim için yeterli olmadı” ifadelerini kullandı.
“EĞİTİM MÜFREDATLARI
TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİNE DUYARLI HALE
GETİRİLMELİ”
“Bunun en önemli sebebi eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili eğitim
politikalarının hayata geçirilmemesidir”
diyen Saygun, “Ayrımcılık bir şiddet türüdür
ve öğrenilen bir davranıştır. Arzu ettiğimiz

toplumsal dönüşümün sağlanması için eğitim
müfredatlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine
duyarlı hale getirilmesi, eğitim emekçilerinin
tümünün hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi
gerekmektedir” görüşünü paylaştı.
Saygun, şunları kaydetti:
“Cinsiyet kimliği veya cinsel yönelimi
ne olursa olsun, herkes eşit haklara sahiptir.
LGBTİ+lar şiddete maruz kalıyor, eğitim
hayatları boyunca ayrımcılığa uğruyor,
dışlanıyor. Kamusal alandaki ayrımcı uygulamalara maruz kalıyor.
Homofobi, transfobi, bifobi ile karşı
karşıya oldukları için görünürlük problemleri
yaşanıyor. Eşitsizliğin, adaletsizliğin
körüklendiği ve cinsel yönelim, cinsiyet
kimliği temelli hak ihlalleri yaşandığı
karanlık bir gelecek istemiyoruz.”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

CTP'LİLER
TANIMIYOR!
Sosyal medyada Tatar'ın her
paylaştığı resim veya habere
yorumları sıralayan, hatta alay
eden bir çok vatandaş var!
Bu yorumların çoğu CTP'lilere
ait, kimisi kırışmış eşofmanına
takmış, kimisi hava raporu
sunucusu diyor, kimisi
Toroslar çok güzel sözlerine eleştirilerde
bulunuyor .
CTP'li sosyal medya
borazanlarının
bazılarına baktım,
Tatar'ın AFRİKA gazetesi
saldırganlarından
birini
dükkanında ziyaret etmesi ile ilgili tek bir yorumu yok.
Tıpkı Afrika gazetesi linçcilerini,
saldırganlarını,
seyredip
taşlayanlarını
konuşmayan, bunların kendilerinin de içerisinde olduğu sözde
meclisin damında tepindikleri,
içeride
de,
sanki
ödüllendirilmişler gibi resim çektirmelerini, seyreden diğer tüm
CTP'liler gibi!
Sanırım CTP'liler için Tatar'ın
eşofmanının kırışık ütüsüz
olmasını, Tatar'ın saldırganlardan
Mehmet İpek'in mağazasını ziyaret etmesinden, başarılar
dilemesinden daha ilginç
bulmuşlar, bu ziyarete pek önem
vermemişler.
Ziyaret sonrası Tufan Erhürman'dan da yine ses yok!
CTP lideri Tufan Erhürman
Tatar'ı TV'de tartışmaya davet
etmiş, davet etse ne yazar, davet
etmese ne yazar.
Mehmet İpek'i sormayacağına
yüzde yüz eminim, gazetelerde
boy boy resmi çıkan, elinde
taşlarla Afrika gazetesine saldıran
bu isimden haberi olmamış mı,
koskoca
KKTC'nin
cumhurbaşkanı Tatar'ın bu
adamın ayağına gidip ziyaret
edip, başarılar dilemesi Tufan
beyin hiç ilgisini çekmemiş
anlaşılan!
Afrika'yı taşlayan Mehmet
İpek'i sormayacaksa, işgali sormayacaksa, azınlığa düşmemizi,
devam eden asimilasyonu,
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan
herkesi Kıbrıs Türk halkı sayacaksa, Tatar'a Türkiye'nin müdahaleleriyle bu koltuğa oturdun
demeyecekse, Tatar'la neyi
konuşacak?
Tatar'dan neyin hesabını soracak
gerçekten merak konusu!
Tatar öksürse eleştiri yapmağa
hazır CTP başkanı Tufan bey,
kendisi sözde başbakan iken,
Afrika saldırganlarından Mehmet
İpek'i iyi halden serbest
bıraktığını unutmuşa benziyor.
Bu yüzden de Tatar'ın bu ziyaretini eleştirmeye değer
bulmamış!
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Eski Ombudsman Emine Dizdarlı
‘‘Yerel seçimlerin ertelenmesi
Anayasa’ya aykırıdır’’ diyerek yerel
yönetim organlarının seçimleri dört
yılda bir yapılır dedi… KKTC
Anayasası’nı yazdıran Ankara,
deldiren Ankara, Faiz Sucuoğlu’na
‘Anayasayı oy çokluğu ile ihlal
ediyoruz’ dedirten Ankara, Anayasa’yı
delen Sucu’yu delikli peynire çeviren
Ankara… Ankara yazar Anayasa’yı,
bozar Anayasa’yı!

Bizim Mandra
Kıbrıslıtürklerin toplumsal
geleceğini çok ciddi boyutta
tehdit eden ve taşıyıcılık
testlerinin yasal zorunluluk
haline getirilmesiyle 20 yıldan
bu yana sıfırlanmış olan
Talasemia hastalığının
hortladığına dair uzman
açıklamaları, korkunç kâbusun
geri döndüğü yolundaki
endişeleri artırır. Kontrolsüz
nüfus yığılması ve laboratuvar
olanaklarında 25 yıldan bu
yana hiçbir geliştirme
yapılmaması, zaman zaman
olayın kontrolden çıkmasına
neden olur ve yeni Talasemialı
doğumlarına zemin yaratırken,
sokaktaki adam" Sıfırlamanın
gururunu bile bu topluma çok
gördüler nalet olasıcalar" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre işsiz sayısı
50 bin kişi artti. İşsizlik
oranı yüzde 11,4'e, işsiz
sayısı da 3 milyon 845 bin
kişiye yükseldi.



TARİH 17 Ekim 2021

“Şu olup bitenler nasıl olup bitebiliyor, neden zaman
hiç akmazmış gibi aynı şeyler olup bitiyor?”
Barış İmzacısı, sevgili Gülden Özcan’ın
anısına…
KHK’lardan kaç milyon insan mağdur
oldu, haberimiz var mı? Haberdar olmak
istedik mi? Adil yargılanmayı hak etmediler
mi, bırakın adil olanını, hiç olmazsa yargılanmayı hak etmediler mi, fişlemeyle işinden
atılmış kaç insan ekmeğinden edildi, bilmek
istedik mi; nasıl oldu da o cemaat lideri kılıklıyla fotoğraf çektirmeye ve muhabbete
doyamayan kareli ceketli bıyıklıların bir
kısmı siyaset ve bürokraside yükselirken,
sırf feşmekan bankasına para yatırdığı için
canına okunan sayısız dar gelirli, toplumun
gözü önünde böylesine kolay feda edilebildi.
Türkiye bir toplum mu? Her şeyi geçtim,
nehirde boğulan el kadar çocuğa üzülemeyen, bedeninden kurşunlar çıkan el kadar
çocuğa üzülemeyen, panzer altında ezilen
çocuğa üzülemeyen, cenazesi bir hafta yol
ortasında kalan kadına, çocuğunun cenazesini günlerce buzdolabında bekletmek
zorunda kalan kadına üzülemeyen bir toplum, nasıl düze çıkacağını düşünüyor?
KHK listelerinin nasıl hazırlandığını düşünüyorsunuz? Nasıl oldu da çok kısa
sürede tek bir KHK ile 50 bin insan işinden
atılabildi? O koşullarda birilerine ‘Terörist’
denmesi ‘ikna’ için yeterli miydi? İknaya
ihtiyaç var mıydı, bu toplum ikna edilmek
istedi mi, gerçeği merak ediyor mu, umurunda mı?
Efendim cemaatçi, efendim imzacı, efendim bölücüymüş… Atılanlar velev ki dünyanın en berbat insanları olsun, bu ülkenin
muhalif siyasetçisi dahi, ihraçların anayasa
ve hukukun genel ilkelerine külliyen aykırı
olduğunu daha yeni idrak edip yüksek sesle

VİRGÜL

BOŞ LAF
Tufan Erhürman ‘‘yerel seçimlerin Anayasa’ya aykırı
biçimde ‘ertelenmesi’ni ve Atun'un Anayasa'ya
aykırı biçimde görevden ‘alınAmamasını’
sağlayanların, durmadan ‘Anayasa’dan söz
etmesinin ilgili ağızlara yakışmadığı kanaatinde
olduğumu da belirtmek isterim!’’ dedi… TC ile imzalanan
protokoller de KKTC Anayasası’na aykırı işleme giriyor…
E-Devlet Protokolü geldi mi önünüze, mecliste onaylandı
mı? Meclise gelmeyen protokolleri neden Anayasa
Mahkemesi’ne götürmüyorsunuz? İşiniz gücünüz laf!
KKTC’cisiniz… İliklerinize kadar işgal rejimi işlemiş, ama
mahkemeleri kullanıp ‘yasal muhalefet’ bile
yapmıyorsunuz!

İŞGAL
ORDUSUNU
ÖTEKİLEŞTİRMEYİN,
ELÇİYİ
KUCAKLAYIN…

‘‘Bu ülkede
ne müdahaleler
ne antidemokratik
hareketler ne de
özgürlüklerin
kısıtlanmaya çalışılması
normalleştirilemeyecektir…’’
CTP

dile getirmeye başladı, ne demek gerekir
bu vahamet karşısında?
Böyle çılgınca bir işin, herkesin gözünün
önünde yapılabilmesi, tepkiyle karşılaşmaması! Hayret.
KHK’lar Türkiye toplumunun gerçek bir
toplum olup olmadığının turnusolü oldu.
Kendinizi, bir gecede on binlerce insanı
işinden edip ‘sivil ölüme’ mahkûm eden
ve toplumda yaprak kıpırdamadığını gören
insanların yerine koyun. Bugün dahi, “Yok
canım o kadarını yapamazlar” diyenler,
hangi ülkenin yakın tarihine bakarak söylüyor bunu?
Mesele, şu olup bitenler nasıl olup bitebiliyor, şu olup bitenleri yalnızca iktidar
seçmeninin desteğiyle açıklamak akıl kârı
mı, şu olup bitenler bir daha olup bitmesinler
diye ne yapılmalı, neden bu ülkede zaman
hiç akmıyormuşçasına aynı şeyler olup bitiyor? Hep tekrarlanır ya, ‘hayat devam
ediyor’, öyle mi, devam eden hayat devam
etmesini dilediğimiz hayat mı?
Canan Kaftancıoğlu elbette yalnız değildir,
onu destekleyen milyonlar var. Ekrem İmamoğlu da yalnız değildir, milyonlarca seçmenin oyunu aldı. Hâlihazırda cezaevinde
olan siyasetçiler, yazarlar, insan ve doğa
hakları savunucuları, avukatlar, şehirlerine
kayyım atanan belediye başkanları da yalnız
değil, hepsi sayısız yurttaş tarafından sevilip
sayılıyor. Buna mukabil, cezaevindeler.
Yalnız olmamaları bir şey değiştirmedi.
(Bu yazı Murat Sevinç’in diken’de
yayımlanan “Onca insan ‘sivil ölüme’
mahkûmken toplumda huzur olacaktı,
öyle mi!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

22 Ocak 2018’de Tayyip Erdoğan’ın
hedef göstermesiyle gazetemize
yapılan saldırının baş aktörlerinden biri
olan ve gazeteyi taşlamakla ünlenen
Hataylı Mehmet İpek Ulusal Birlik
Partisi Parti Meclis adayı oldu!

Gözden kaçmayanlar...
KÜSTÜLER
Muhalefet Sine-i Millete dönmedi…
Ama hükümeti protesto edip meclise
katılmıyor! Hem meşru olmayan meclisi
terk etmiyor, hem de hükümet
programını dahi dinlemiyor! Şehir
Plancıları Odası eski Başkanı Merter
Refikoğlu şöyle dedi: Biraz küstüm
oynamam gibi olmadı mı bu? 51/89
(doğrusu 55/89) imar yasasında nasıl
bir
değişiklik
öngörüyorlarmış,
emirnamelerin süresini kısaltmak ne
demekmiş, Şehir Planlama Dairesi’ni
nasıl
güçlendireceklermiş,
ülke
planlaması için ne yapacaklarmış?
Gidip bunları sormanız gerekmez mi
bizim yerimize?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘UBP’de hem metal
hem de mental
yorgunluk var…’’
Tufan Erhürman
(CTP)

Karikatür: İbrahim Özdabak
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DOMATES, BİBER,
PATLICAN...
Ne şarkıydı be.
Hikayesi de güzel.
Adam sevdiği ile başbaşa kalmış, tam
sevdiğini söyleyecek sarılıp...
O ses geliyor dışarıdan.
Domateeeees,
bibeeeer,
patlıcaaaaaaaaaaaan.
Gitti güzelim aşk nağmeleri gümbürtüye.
Ne heves kalır, ne heyecan, ne
duygusallık.
Pazara gidiyorsun belki biraz
ucuzlamış, diyerek.
Domates 30 patlıcan
30.
Hem de TL.
Cebine bakıyorsun,
çıkmayacak bu ay da,
diyorsun.
Torbaların dolu olduğu
pazarlıklar.
Ceplerin dolu olduğu günler.
Tur şirketlerinin iş yaptıkları zamanlar.
Gezi otobüsleri.
Günübirlik gidilen geziler.
Hepsi de bitti,
Bitirildi.
Neden?
Çünkü ahali her gün değer yitiren TL
ile maaş alacak ki işveren de devlet de
daha kazançlı olsun.
Her gün sefilleşen halkın en büyük
günahı ne acaba?
Düşünelim.
Tatar taş atanın davetine icazet ederek
dükkanına gitti.
İyi mi?
Nesi iyi?
Seçildiği andan itibaren sanki TC’de
bir yerlerde bir makama seçilmiş gibi
ne kadar TC ili varsa gezmeye gitti.
Buralı olduğunu, buraya ait işleri takip
etmesi gerektiğini unuttu.
Hükümet kurulurken bir bakanın
değişmesini değil hükümetin bozulmasını
uygun buldu.
Yeni hükümette istenen bakan yok
diye onun da bozulmasına göz yumdu.
Sonra kurulan hükümette istediklerin
tamam diye evet, dedi.
Hangi yaptığı iş tamamdır?
Düşünelim.
Bir tanıdık.
Üstel’in başbakan olacağını daha ilk
hükümet kurulamdan bir TC’li firmada
çalışan söyledi, dedi.
Ne alakası varsa.
Nasıl oldu da söyledi?
Onlar, biz Üstel’i uygun gördük, demiş.
İnanayım mı?
Ayrıca ona göre buradaki ihalelerden
neler döner, neler...
Ah ki ne ah.
Elinde belge olmadıktan sonra hiçbir
söylenen doğru değildir.
Hepsi de hurafe hepsi de dedikodu.
Adam gibi söyleyeni getireceksin, uluorta açıklayacak, ben de herkes de
inanacak.
Bizim ülkede çok şükür ki böyle şeyler
olmaz.
İftiradır hepsi.
Gerçeklere dönelim o zaman.
Gerçekler ne?
Gerçekler şu...
Kıbrıs Cumhuriuyeti, bizim de orada
olmamız gerektiği, gerçektir.
Öyle olursa eğer...
Gelirimizle, idaremizle biz olabiliriz.
Yoksa; hep şaibeler, iftiralarla günlerimiz geçecek ve biz “vay be” demekten
yorulacağız.
Tam düzgünce Kıbrıs’ı anlatacakım
ki o ses işi bozdu
Domateeeees,
bibeeeer,
patlıcaaaaaaaaaaaan.

17 Mayıs 2022 Salı

Evrensel gazete:

Sucuoğlu’na ‘neden istifa
etmiyorsunuz’ diye sorduk!

n RANA SARRO
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı
Faiz Sucuoğlu’na “niye istifa etmiyorsunuz?” sorusu yöneltildi.
Sucuoğlu bazı adresleri işaret etti!
“‘Efendim işte Faiz bey niye istifa etmedi’
gibi söylentiler var… Faiz bey istifa ederse
partide çok ciddi bir dalgalanma olacak. Ve
ardından belki de olağanüstü bir kurultaya
gidilecek. Kurultayda belki de iki-üç arkadaş
aday olacak ve belki de işler karışacak. Bu
arada hükümet devam eder ve ekonomik
kriz de ortada. Yani belli ki belli adresler
bu söylemi ortaya atarak ülkedeki kaosu
daha da artırmak, özellikle partideki kaosu
daha da artırmak için çaba sarf ediyor. Ama
tabi biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Onu da
söyleyeyim. Ha ben baktım ki farklı bir durum olur parti içerisinde onu tabi ki
değerlendiririm. Ama şuan için öyle bir durum yok.”
*
Hükümetin bozulup parti içindeki başka
bir isim olan Ünal Üstel’e hükümet kurma
görevinin verilmesi üzerine, ülke genelinde
oy oranının yüzde 40’ını alarak partisinin
24 vekil çıkarmasını sağlayan Sucuoğlu’nun
istifa etmesi gerektiği yüksek sesle dillendiriliyor.

Gazeteci Rana Sarro, Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na
sordu…
Dün Meclis’e gitmeye hazırlandığı bir
sırada telefonla aranan Faiz Sucuoğlu’na,
ülkede ve UBP içinde yaşanan son gelişmeler
soruldu. Bazı kesimlerin istifa çağrıları üzerine, “istifa etmeyi düşünüp düşünmediği”
sorusu yöneltildi. İşte Rana Sarro’nun Faiz
Sucuoğlu ile röportajı:
Soru: Kurultayda bazı durumlar
yaşandı. Adaylıktan geri çektirilmeniz,
açık açık topluma açıklanmadı, neler
yaşandığı. Oraya gitmeyeceğim ama şuana
yaşananların kaynağı nedir? Nasıl oldu
da başbakan iken parti başkanlığı durumu
oldu? Herkes bir şey söyler ve herkes
farklı yorumlar. Süreç nasıl başladı ve
neler yaşandı? :
Sucuoğlu: 3’lü hükümet kurmuştuk. Son
görevlendirmede, DP ile YDP son saat
vazgeçtiler, güvenoyuna katılmama kararı
aldıydılar. Dolayısıyla benim parti başkanı
olarak herhangi bir şekilde hükümet kurma
şansım yoktu. UBP 24 vekilli, CTP erken
seçim ister, DP de CTP’nin paralelinde
gider yine erken seçim ister. Dolayısıyla
hiç şans kalmamıştı. DP ve YDP ile tekrardan
bir hükümet kurmak da olmazdı. O gün
zaten istifayı sunarken, çıktığımızda dışarıyla
basına söyledim. “Benim anlayışıma, politikadaki duruşuma, etik değerlerime
yakışmaz. Çünkü son dakika zaten onlar
geri döndü” Dolayısıyla ya ben tekrardan
görev alırdım, hükümeti kuramazdım ve

erken seçime giderdik. Ya da Cumhurbaşkanı
başka bir isme hükümeti kurma görevi
verirdi ve bir şekilde hükümet kurulurdu
ve ilk etapta erken seçime gidilmezdi. Grup
da erken seçim istemediği için bu şekilde
bir karar verildi. Olay budur yani.
Soru: Altında veya arkasında farklı
şeyler aramayalım diyorsunuz?
Sucuoğlu: Farklı şeyler zeminde muhakkak
vardır. Ama o ayrı bir olay.
Soru: DP ile YDP niye böyle bir tavır
sergilemişlerdi?
Sucuoğlu: Onu bilmem DP ile YDP bilir.
Niçin son dakika vazgeçtiklerini bilmem.
Onu onlara sormak lazım. İddialar var, tahminler var ama onların direk birebir karar
verdikleri bir olaydır.
Soru: O iddialar, tahminler nedir?
Sucuoğlu: O konuda bir şey söylemeyeyim.
Sen tahmin eden zaten ben söylemeyeyim
bir şey.
Soru: Şuanda bir erken seçim yolu
görünür mü? Bu şekilde nasıl yürüteceksiniz, parti başkanı farklı, başbakan
farklı. Ne düşünürsünüz.

Sucuoğlu: Geçen gün de ilçe başkanları
ve MYK ile toplandık. Benim öyle kavga
veya kötü bir niyetim yok. Benim kimseyle
kavgam yok. Normal, düzgün bir şekilde
devam edecek diye düşünüyorum. Ünal
Bey’e ben daha önce İçişleri Bakanlığı
görevini verdim. Orada da gayet güzel bir
ilişkimiz vardı. Tahmin ediyorum aynı
şekilde devam eder. Yani burada kavga edip,
ülkemizin zaten içinde bulunduğu durum
belli. Her taraf darmadağın. Onu da söyleyeyim, bu bir karşılıklı anlayışla ancak çözümlenir. Karşılıklı anlayış olacak diye
düşünüyorum. MYK’nın da görüşü zaten
bu yöndedir. İlçe başkanlarının görüşü de
bu yöndedir. Ben bir sıkıntı olacağını zannetmem.
Soru: Bir sonraki kurultay ne
zamandır?
Sucuoğlu: İki buçuk yıl sonra.
Soru: Tabanın bu yaşanan durumlardan
bir rahatsızlığı var mı? Bazı kesimler
sizin parti başkanlığından istifa etmeniz
gerektiğini yüksek sesle dillendirdi. Bunu
size sormak istiyorum.
Sucuoğlu: Şimdi bazıları diyor ki, neden
Faiz bey istifa etmiyor. E Faiz Bey istifa
ettiği anda parti darmadağın olur.
Soru: Bu tepkiler de çok tuhaf. Farklı
bir yönlendirme lanse ediliyor sanki. Size
karşı yapılanlara daha farklı bir tepki
olacağına, bu sorunun sorulması bile çok
abes. Sizin ne gibi bir yanlışınız oldu ki

gerek topluma gerekse de partinize ki
istifa etmenizi gerekli kılsın?
Sucuoğlu: Partiyi karıştırmak niyetinde
olanlar, partide sıkıntı yaratmak isteyenler
bu yolu seçiyor. Kişisel menfaatimiz hiçbir
zaman ön planda olmadı. Hiçbir beklentimiz
de olmadı çok şükür olsun. Şu aşamada
meclisteki aritmetik nedeniyle benim
hükümeti kurmam kesinlikle mümkün
olmadığı ortaya çıkmıştı. Grup da erken
seçimi kesinlikle istemiyordu. Zaten iki üç
ay önce yapılmış bir erkek seçim, tekrar bir
daha erken seçim doğru olmazdı. Dolayısıyla
burada artık adını sen koy “Fedakarlık mı”
diyeceksin, “Aritmetik olarak zaten benim
kurmamın imkansız olduğu bir süreç mi”
dersin onu bilmem ama bir şekilde erken
seçimi engelleme anlamında böyle bir yol
izlendi. Ama parti tabanı olsun, parti örgütleri
olsun, zaten sağ olsunlar yüzde 63 oyla getirdiler bizi. Uzun yıllardan sonra Ulusal
Birlik Partisi benim başkanlığımda yüzde
40 oy alarak 24 milletvekili çıkardı. Bunlar
küçümsenecek başarılar değildir. Dolayısıyla
bunları taban da, MYK da, ilçe başkanları
da farkında. Hatırlayın her türlü problemin
yaşandığı bir süreç yaşadık. Buna rağmen
yüzde 40’lık bir oy aldık ki bu gerçekten
büyük bir mucizeydi, gerçekten büyük bir
başarıydı. Arkadaşlar bize sağ olsunlar
inandılar. Ama gel gör ki şartlar birinci 3
aylık seçim hükümetinde fena değildi. İkinci
hükümette çok büyük sıkıntılar yaşadık
doğruya doğru, bakanlar kurulunda belli
sıkıntılar yaşadık. Taban açısından herhangi
sıkıntı görünmüyor. Taban büyük bir destekle
yanımızda duruyor. “Efendim işte Faiz bey
niye istifa etmedi” gibi söylentiler var…
Faiz bey istifa ederse partide çok ciddi bir
dalgalanma olacak. Ve ardından belki de
olağanüstü bir kurultaya gidilecek. Kurultayda belki de iki-üç arkadaş aday olacak
ve belki de işler karışacak. Bu arada
hükümet devam eder ve ekonomik kriz de
ortada. Yani belli ki belli adresler bu söylemi
ortaya atarak ülkedeki kaosu daha da
artırmak, özellikle partideki kaosu daha da
artırmak için çaba sarf ediyor. Ama tabi biz
bu oyuna gelmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim.
Ha ben baktım ki farklı bir durum olur
parti içerisinde onu tabi ki değerlendiririm.
Ama şuan için öyle bir durum yok.
Soru: Ne gibi farklı bir durum?
Sucuoğlu: MYK’dan, örgütlerden veya
ilçe başkanlarından beklemediğimiz büyük
oranda tepkiler görürsek dünyanın sonu
değil. Ama görebildiğim kadarıyla aldığım
geri dönüşlerde tam tersi, telefonlarımız
durmuyor bugün sabah örneğin 4 kişi aradı
beni. ‘Aldanma öyle bir şey yapasın’ şeklinde
endişelerini belirtiyorlar. Halbuki şuan için
öyle bir durum yok zaten bunu konuşmanın
da bir anlamı yok çünkü kurultay tamamen
bizim tüzüğümüzde parti başkanının geri
çekilmesiyle yapılabilir, onun dışında başka
şekilde yapılması mümkün değil, öyle bir
madde yok.
Soru: Anladığımız kadarıyla hem parti
içindeki bazı isimlere hem de diğer partilerdeki bazı isimlere bir takım uzaktan
yönlendirmeler var gibi. Çünkü normal
şartlarda size karşı bir tepki olması ve
istifa etmenizi gerektirecek bir neden yok
gibi ortada. Sizin istifa etmeniz için niye
bir tepki olsun ki?
Sucuoğlu: Öyle bir sebep yok. Ne çaldık,
ne dolandırdık, ne kötü bir şey oldu bizim
dönemimizde, ne de en ufak bir suiistimal
yok. Onun dışında partimize veya ülkede
ihanet bağlamında herhangi bir şey
yapmamışız...
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Rüzgara Karşı

GİRNE’DE ALKOLLÜ
SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI
YAYA YARALANDI

Bülent Tümen

HAYIF KIBRISLITÜRKLERE!
Avrupalılar Birliği’nden çetrefilli “Brexit”
kararıyla 28 ay önce ayrılan Britanya’da
“parasızlık baş gösterdi” galiba…
Haberin doğruluğu şüpheli bizim açımızdan…
Yine de doğru kabul edip haberin konusunu
azacık irdeleyelim…
Hafta sonu servis edilen habere göre,
“Başbakan Boris Johnson, bakanlıklarda
‘tasarruf için’ on binlerce kamu görevlisini
işten çıkarıyor” denmekte…
Haberin
içeriğindeyse
“Başbakan Johnson, vergi
indirimleri için ‘milyarlarca
dolar’
ayırmak
adına,
bakanlarından 91 bin kamu
görevlisinin işine son vermelerini
istedi” deniyor…
Sizce de “tuhaf” değil mi?
Vergi indirimleri için neden “milyarlarca
dolar” deniyor da, “milyarlarca sterlin”
denmiyor?
Gerçi içeriğin sonunda, “Britanya kamu
hizmetlerinin beşte bir oranında azaltılacağı”
planlandığından bahsediliyor ve “bakanlıklara
işten çıkarma için bir ay süre verildiğinden” söz
edilerek, bu işin sonucunda da “yılda 3,5 milyar
sterlin tasarruf yapılacağı” hesap edildiği
bildiriliyor…
-Brexit süreci, ardından pandemi koşulları ve
artan enerji maliyetleri nedeniyle, Britanya’da
hayat pahalılığı “en yüksek” seviyesine çıkmış,
deniyor.
Sizce de bir tuhaflık yok mu bu haberde?
Bir yerlere, bir şeyler mi anlatmak istiyor
birileri?
Kime, neyi anlatacaklar acaba?
Türkçe konuşulan bir yerlerde, kamuda
çalışan görevliler/emekçiler için de işten
çıkarma işlemlerine mi girişilecek?
***
-Böylesi
haberlerle,
toplumlardan
yükselebilecek
itirazları,
böylelikle
susturacaklarını mı sanıyorlar?
Bakınız, “zorunlu tasarruf için koskoca
İngiltere/Britanya hükümeti da çalışan kamu
görevlilerini işten durduruyor,” diye savunma
mı yapılacak?
Neden olmasın…
Britanya hükümetinin darda olduğu kesin;
hem da uzun bir süredir…
Geçenlerde -9 Mayıs 2022’de- Kıbrıs’taki
askeri üslerindeki topraklarla ilgili da bir
haber vardı:
-Britanya’nın/İngiltere’nin egemenliğindeki
askeri üs bölgelerinin sivil imara açılması
anlaşması 16 Mayıs 2022’de yürürlüğe
girecek…
Sizler bu yazıyı okuduğunuzda, anlaşma
yürürlükte olacak!
Tek bir şartla, o topraklarda Kıbrıslı/Kıbrıs
vatandaşı olmayan yabancılar iskân edilecek…
Anlaşma, 2014 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı N. Anastasiadis ile zamanın
İngiltere Başbakanı David Cameron arasında
imzalandıydı…
Önemli iki not aktaralım:
-O üs topraklarında, “12 bin Kıbrıslının
yaşadığı” biliniyor; işte o anlaşma bu yerleşim
yerlerini da kapsar… Ayrıca:
-Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın Eki’nde
yer alan ve aynı Anayasa’nın metninden sayılan
Garanti Antlaşması’nda iki garantör ülke –
Türkiye ile Yunanistan- ve Kıbrıs Cumhuriyeti
tarafından garanti edilen, İngiltere’nin Ağrotur
ve Dikelya isimli iki “Egemen Üs Bölgesi”
toplam 254 kilometrekarelik bir toprak
parçasını kapsıyor!
***
Büyük olasılıkla, o bölgelerde ticari ve
ekonomik işletmelerin inşasına hız/önem
verilecek…
O bölgelerde yaşanacak gelişmelerden, -imar
faaliyetlerindenhaliyle
hem
Kıbrıs
Cumhuriyeti, hem da İngiliz Üs Yönetimi’nin
kazanç sağlayacağı biliniyor…
Böyle yapmakla, İngiliz Askeri Üs Yönetimi,
belki da üslerinin bütün masraflarını kendileri
karşılayabilecek…
Tabii, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi da, hatırı
sayılır bir gelir elde edecek!
Hayıf Kıbrıslıtürklere!
Gene gonuşuruk buraşda.

LTL’NİN KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI
Lefkoşa Türk Lisesi'ne Barutçuzade
Ahmet Vasıf Efendi Vakfı ve Vakıflar
İdaresi’nin desteğiyle kazandırılan
kütüphane törenle açıldı.
Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki açılış törenine
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Vakıflar
İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter,
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire
Başkanı Cengiz Topel Uzun, kütüphane
projesine destek veren kurum temsilcileri,
okul aile birliği üyeleri, okul personeli
ve öğrencileri olmak üzere birçok kişi
katıldı. Açılış konuşmasını LTL Müdürü
Niyazi Türkseven’in yaptığı törende,
Cumhurbaşkanı Tatar, Barutçuzade Vakfı

adına Av. Metin Hakkı ve Milli Eğitim
Bakanı Nazım Çavuşoğlu da birer
konuşma yaptı.
Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada,
açılışının yapıldığı kütüphanenin önemine
değinerek kütüphane projesini hayata
geçiren ekibin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin
ve Barutçuzade Vakfı’nın bu projesinin
örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün,
atalarımızın bu topraklarda verdiği mücadele ile kendilerinin harcamadığı ama
gelecekte bizler ve sizler için ayırdıkları
ve vakfettikleri malların nasıl
değerlendirilebileceğini hep birlikte görüyoruz” dedi.

KIBRISLI RUM MÜZAKERECİ MENELAOS
MENELAU RESMEN GÖREVİNE BAŞLADI
Güney Kıbrıs’ta Andreas Mavroyannis’in istifa etmesinin ardından müzakereci
olarak atanan Menelaos Menelau’nun
dün itibarıyla resmen görevine başladığı
belirtildi. Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Menelaos’un göreve resmen başlaması
nedeniyle yaptığı açıklamaya yer verdi.
Habere göre Menelaos, Kıbrıs Haber
Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada,
tüm Kıbrıslıların ortak vatanı, federal,
birleşik ve özgür bir Kıbrıs vizyonuyla,
bu zor misyona karşılık vermek için elin-

den geleni yapacağını söyledi.
Menelaos, dün itibarıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerecilik görevine başladığını
belirterek atamayla ilgili şahsına duyduğu
güvenden dolayı da Rum Yönetimi
Başkanı
Nikos
Anastasiadis’e
teşekkürlerini sundu. Gazete haberinde
Menelaos’un daha önce Tasos Papadopulos ve Dimitris Hristofyas başkanlığı
dönemlerinde Kıbrıs sorununa ilişkin
müzakere grubunda yer aldığını da
anımsattı.

ATHİENU-LURUCİNA KÖYLÜLERİ YENİ SINIR
KAPISI AÇILMASI İÇİN GİRİŞİM BAŞLATIYOR
“Athienu” (Kiracıköy) ve “Lurucina”
(Akıncılar) köyü muhtarlarının, “Piroi”
(Gaziler) köyünden sınır kapısı açılması
için ortak girişim başlatma kararı aldılkları
belirtildi.
Haravgi
gazetesi,
“Athienu”
(Kiracıköy) muhtarı Kiriakos Kareklas
ve “Lurucina” (Akıncılar) köyü muhtarı
Hasan Barbaros’un, Kareklas’ın ofisinde
bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve
“Piroi” (Gaziler) geçiş noktasının açılması
için girişim başlatma kararı aldıklarını

yazdı. Habere göre, Kareklas ve Barbaros
yaptıkları açıklamalarda özetle, söz
konusu geçiş noktasının açılmasının her
iki köy ve civar köyler için sağlayacağı
faydalardan bahsederek bu konuda
işbirliği yapma niyetlerini dile getirdiler.
Gazete, Kareklas ve Barbaros’un bu
çerçevede BM temsilcisi, önemli ülkelerin
büyükelçileri ve AP milletvekilleri gibi
birçok platformda taleplerini gündeme
getirmeye hazırlandıklarını aktardı.

GÜNEYDE TEMEL İHTİYAÇ
MALZEMELERİNDE BİR AYDA %80 ARTIŞ
Rum Tüketicileri Koruma Derneği, Güney Kıbrıs’ta temel ihtiyaç malzemelerinin
fiyatlarında son bir ay içerisinde yüzde 80 artış meydana geldiğini açıkladı.
Haravgi gazetesi, Rum Tüketicileri Koruma Derneği tarafından dün yaptığı
açıklamada, Güney Kıbrıs’taki temel ihtiyaç ürünlerine son bir ay içerisinde ortalama
yüzde 80 zam geldiğini duyurduğunu aktardı.
Açıklamada, enflasyon sepetinde yer alan 168 üründen 128’ine zam geldiği,
elektrik ve yakıt zamları sonrasında yeni zamların da gelmesinin beklendiği belirtildi.
Haberde, pirinç ve bakliyatta bazı ürünlerde yüzde 16,3, un, şeker ve yumurtada
yüzde 14,4 ve sebzelerde ise 5 üründen 3’ünde yüzde 10,3’e varan artışlar yaşandığı
belirtilirken, artış gerçekleşen ürünlere ayrıntısıyla yer verildi.

Girne’de alkollü sürücünün
çarptığı 58 yaşındaki Nezihe Gül
yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamaya göre, dün sabah
Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde
29 yaşındaki Ümit Genç, 207 mlgr.
alkollü içki tesiri altında
yönetimindeki RY 666 plakalı
otomobille doğu istikametine
doğru seyrettiği sırada,
dikkatsizliği sonucu direksiyon
hakimiyetini kaybederek, banket
içinde yürüyen Nezihe Gül’e çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Nezihe
Gül, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek
Hastanesi’nde yapılan
müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’ne sevk edildi, tedavisi
halen sürüyor.
Araç sürücüsü Ümit Genç
tutuklandı, soruşturma devam
ediyor.

GÜZELYURT’TA
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu,
bugün alçak gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje
çalışması nedeniyle Güzelyurt
"Şht. Ali Beyazıt Sokak ile Yıldırım
Sokak" bölgelerine elektrik
verilemeyeceğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Güzelyurt Bölge Amirliği’nden
verilen bilgiye göre, kesinti
yaklaşık 09.00 ile 13.00 saatleri
arasında gerçekleştirilecek.

EN ÇOK YAĞIŞI
METREKAREYE 20
KİLOGRAM İLE SALAMİS
VE 19 KİLOGRAMLA
GEÇİTKALE ALDI
Meteoroloji Dairesi, önceki gün en
çok yağışı metrekareye 20 kg ile
Salamis, 19 kg ile Geçitkale’nin
aldığını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen
bilgiye göre yağış alan diğer
bölgeler ve miktarları şöyle:
“Mağusa 10 kg/m², Sandallar,
iskele 9 kg/m², Kantara 7 kg/m²,
Zafer burnu 4 kg/m², Çayırova,
Mallıdağ, Karaoğlanoğlu 2 kg/m²,
Tatlısu, Mehmetçik, Sipahi, Girne,
Dipkarpaz, Kaleburnu,
Yenierenköy, Ziyamet 1 kg/m².”

“KANATLANDI DÜŞLER”
SERGİSİ AÇILDI
Pembe Atölye, TaşEV ve Cengo
Vafkı iş birliğinde “Kanatlandı
Düşler” isimli totem sergisi açıldı.
Lefkoşa Surlariçinde, TaşEV’de yer
alan sergi, 18 Haziran’a kadar
pazarları hariç her gün 10.00-17.00
saatleri arasında ziyaret
edilebilecek. Sergiyi, Pembe Atölye
öğrencisi 30 öğrencinin kendi
yaratıcılıklarıyla ürettiği “Totemler”
oluşuyor.
Verilen bilgiye göre, 2019 yılında
hayata gözlerini yuman Süleyman
Cengiz Eminoğlu (Cengo) anısına
düzenlenen ve açılışı da yine
çocuklar tarafından
gerçekleştirilen sergide; çocuklar
tüm sevgileri yapmış oldukları
totemler aracılığıyla Cengo’ya
gönderdirler. Genç yüreklerin
buluştuğu, tek ses, tek bir nefes
olarak ortaya eserler TaşEV’in
görülmeye değer mimari yapısında
görsel bir şölene dönüştü.
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Özdeyişler

Tadımlık

"İnsanın yalnızca gerçeğin ne
olduğunu bilmesi yeterli
deildir; doğruyu istemesi ve
yapması da gereklidir."
Goethe

Zerdeçal çal yüzlerine zerdeçal
Çankayalarından çan-çan
Eden devletli zangoçların
Can Yücel
"Baharat yolu" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

AHIM VAR
DİYARBAKIR
Şeyhmus Diken
Deneme
Aram Yayınevi

Zavallı Türk parası
Kangren oldu yarası
Bir türlü düzelmiyor
Erdoğan'la arası

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Seval Eczanezi
9 Yavuz Konnolu Sok.Kermiya
Tel:2238675
Akdora Eczanesi
Mumcu Tepe Sos. Anittepe Hamitköy Tel:2253355
Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şht.Yzb.Tekin Yurdabak Cad.
N0:41 G Ortaköy Lefkoşa
Tel:2284600
GİRNE
Defne Eczanesi
Atatürk Cad. No:20 Girne
Tel:8153516

Yaşar Ersoy’dan Yeni Bir Kitap:

“İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?”
Ülkemizin tiyatro duayeni Yaşar Ersoy’un insan, toplum ve tiyatro üzerine
yazdığı yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu
Ne Öldürüyor?” Khora Yayınlarından
çıktı. Ersoy’un gerek Pandemi sürecinde
gerekse öncesinde yaşanan sosyal, siyasal
ve sanatsal değişimi değerlendirdiği, yitirilen insani değerleri ve sebeplerini
ülkemizden ve dünyadan örneklerle
incelediği kitap, farklı temalardaki 34
makaleden oluşuyor.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 40.
yılının hatırlattıkları, Bir Zamanlar Kıbrıs
dizisi, Delirenler ve Gotod’yu Beklerken
oyunu üzerine yapılan değerlendirmeler,
tiyatroda yönetmenin işlevi, Fikret
Demirağ’a mektup, W. Shakespeare ve
Bertolt Brecht ile iç konuşmalar, kitapta
yer alan tiyatroya ve sanata dair
yazılardan bazıları. Eser ayrıca ülkemizin
ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik,

ve politik yazılar da içermekte. Bunun
yanı sıra, Yaşar Ersoy’un 50 yılın üzerindeki sanat ve hayat tecrübesini
masaya yatırıp kendisi ile yüzleştiği
“İçimdeki Yaşarla Konuştum” başlıklı
samimi bir bölüm de okura sunulmakta.

ekolojik ve felsefi durumun irdelendiği
“Kaybedecek Neyimiz Kaldı?” “Mide
Kanunu ve Asgari Ücret”, “Ekmek Çalan
kadın Suçlu!”, “Bir KKTC Masalı”,
“Kansız Darbe ve %48” gibi kültürel

Tanıtım ve İmza Etkinliği 24
Mayıs’ta Merkez Lefkoşa’da
“İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?”
kitabının tanıtım söyleşisi ve imza günü,
24 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Merkez
Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte,
yayınevi ve yazarın sunuşlarının ve
kitaba adını veren yazının sanatçılar
tarafından seslendirilmesinin yanı sıra
Belediye Başkanı Mehmet Harmancı
bir konuşma yapacak ve Lefkoşa
Belediye Orkestrası kokteyl eşliğinde
dinleti sunacak.

Özenir Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:46/ 1 Lapta Girne
Tel:05428760660
İpek Yöney Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
Tel:05338627656
MAĞUSA
İnem Mimar Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya
Uzun Apt. 11 Mağusa
Tel:05488422795
Melike Barbaros Eczanesi
İbrahim Hasan Cad. Çanakkale
Mahallesi Dük.2
Tel:3654240
GÜZELYURT
İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
Tel:7141222
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
Lefke
Tel:05428726974
İSKELE

Satılık Arazi

DÜN

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

KAYIP DİPLOMA

2021 ders yılında Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nden aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ece Nur
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

15.54 15.69

EURO
Alış Satış

16.19

16.38

S.T.G.
Alış Satış

19.04 19.24

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Makenzi Cad. Royal Sun Residance İskele
Tel:05391099577

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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GEÇEN HAFTA 76 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
KKTC’de geçen hafta toplam 76 adet
trafik kazası meydana geldi.
Kazaların 16’sı yaralanma ve 60’ı da
hasarla sonuçlandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı
açıklamada, dönem içerisinde meydana
gelen trafik kazalarının sebepleri şöyle
sıralandı:
“25 kişi süratli araç kullanmak, 18 kişi
dikkatsiz sürüş yapmak, 11 kişi kavşakta
durmamak, 9 kişi yakın takip ve 13 kişi
de diğer etkenler”
Açıklamada, kazalarda toplam hasar
miktarının 1,981,700 TL olduğu belirtildi.
Kazaların İlçelere göre dağılımı ise
şöyle:
“Lefkoşa:35, Gazimağusa:16,
Girne:16,Güzelyurt:5, İskele:4”
Açıklamada, 9- 15 Mayıs tarihleri

arasında, polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrolleri sonucunda, toplam
9977 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve
suç işlediği tespit edilen 1370 araç sürücüsü
hakkında yasal işlem başlatıldığı da
kaydedildi.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat ( 356 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ),

Dikkatsiz Sürüş ( 31 ), Seyrüsefer Ruhsatsız
Araç Kullanmak ( 129 ), Sürüş Ehliyetsiz
Araç Kullanmak ( 14 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 30 ), Seyir Halinde iken Cep
Telefonu ile Konuşmak ( 245 ), Emniyet
Kemersiz Araç Kullanmak ( 97 ), Trafik
Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 92 ),
Trafik Işıklarına Uymamak ( 26 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 29 ), Sigortasız
veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (
63 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 15 ), "B" Özel İşletme İzinsiz
Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla
veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2), Koruyucu
Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak
( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak
veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi
Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 4
) ve 221 diğer trafik suçlarından rapor
edilmiştir.”

BAĞIMSIZLIK YOLU:
ASGARİ ÜCRET EN
DÜŞÜK KAMU MAAŞINA
SABİTLENMELİ

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler
Sekreteri Mustafa Keleşzade, asgari
ücretin en düşük kamu maaşına
sabitlenmesi ve hayat pahalılığı
ödeneğinin 6 aydan 2 aya
indirilmesi gerektiğini belirtti.
Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan
açıklamaya göre Keleşzade,
katıldığı programda yaptığı
konuşmada, son dönemde yaşanan
hükümet krizine değindi.
Keleşzade, yeni hükümetin, bir
önceki hükümetin bıraktığı yerden
devam edeceğini, özelleştirmenin
yollarının açılacağını, zamların
devam edeceğini savundu.
Sokakta yapılacak eylemlerle ilgili
somut talepler ortaya konması
gerektiğini belirten Keleşzade,
somut talepler üzerinden sokağa
çıkıp belli hedefler üzerinden
hareket ederek, yapının halktan
yana bir yapıya dönüşmesini
sağlamak gerektiğini kaydetti.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Başkanı Mine Atlı’nın polise
ifade vermeye çağrılması
konusunda Atlı’ya destek belirten
Keleşzade, ifade özgürlüğüne karşı
yapılmış bu hareketin “kabul
edilemez” olduğunu söyledi.

DEĞİRMENLİK
BELEDİYESİ “HALK
MECLİSİ” TOPLANTILARI
BAŞLADI

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali
Karavezirler, belde halkı ile bir
araya gelerek, halkı dinlemek ve
bölgesel sıkıntılara halk ile birlikte
çözümler bulmak amacıyla “Halk
Meclisi” toplantıları başlattı.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Ali
Karavezirler, beraberindeki
Değirmenlik Belediyesi meclis
üyeleri ile birlikte köylere
gerçekleştirdiği ziyaretlerde,
öncelikle köy halkının bölge ile
alakalı beklentilerini dinledi.

DAÜ BAHAR FESTİVALİ
18 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Gazimağusa, Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali
iki yıl aranın ardından 18-21 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Pandemi nedeniyle iki yıl ara
verilen 25. Bahar Festivali
etkinlikleri öğrencilerin yanı sıra,
halka da açık ve ücretsiz olacak.
DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Merkezi tarafından düzenlenen
Festival 18 Mayıs’ta saat 17.30’da
festival yürüyüşü ve 19.00’daki
açılış töreni ile başlayacak.
Festival kapsamında Türkiye ve
KKTC’den önemli isimler sahne
alacak, söyleşilere katılacak.
Festivalin ilk konseri Oğuzhan
Koç, son konseri ise Haluk Levent
ile yapılacak.
Ayrıca, Nilgün Belgün, Dj Danny
Avila, Mehmet Ekin Vaiz, Haldun
Dormen, Aswad, Osman Alkaş gibi
isimler konser ve söyleşileriyle
festivale renk katacak.
DAÜ öğrenci kulüpleri çeşitli
organizasyonlar gereçekleştirecek,
spor ve yarışma etkinlikleri
düzenlenecek.

SEYİR HALİNDEKİ
ARAÇ YANDI

Girne - Lefkoşa anayolunda seyir
halinde bulunan Hişam Tarazi
kullanımındaki PY 552 plakalı salon
araçta yangın meydana geldi.
Polisin açıklamasına göre, dün saat
13.00 sıralarında meydana gelen
yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Çıkan yangın sonucu
araçta büyük ölçüde maddi hasar
meydana geldi.
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GÜZELYURT’TAKİ
GÜZELYURT’TAKİ TARİHİ
TARİHİ İSTASYON,
İSTASYON,
BAHÇESİNDE
BAHÇESİNDE TRENLE
TRENLE MÜZE
MÜZE OLARAK
OLARAK
HAYAT
HAYAT BULUYOR
BULUYOR

KIBRIS’TA 46 YILLIK ÖYKÜYE
SAHİP DEMİR YOLU
TAŞIMACILIĞINDAN
GÜNÜMÜZE KALAN
GÜZELYURT’TAKİ MAL
HANGARI RESTORE EDİLDİ…
Kıbrıs’ta 46 yıllık öyküye sahip demir
yolu taşımacılığından günümüze kalan Güzelyurt’taki mal hangarı, aslına uygun olarak
restore edilerek, müze olarak hayat buluyor.
Tren taşımacılığının başladığı 1900’lerin
başından ortalarına kadar bölgenin dışarıya
açılan kapısı durumundaki Güzelyurt (Morphou) İstasyonu’nun kültür mirası olarak
ülkeye kazandırılması amaçlı proje
kapsamında, yıllardır Güzelyurt Festival
Parkı’nda bulunan ve korunan tarihi tren
de buraya taşındı.
Restorasyon çalışmalarına 2017’de Turizm
ve Kültür Bakanlığı tarafından başlanan ve
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin
yürüttüğü; hangar alanının peyzaj düzenlemesi, elektrik işlerinin tamamlanması ve
son olarak geçen hafta, Güzelyurt Belediyesi’ne ait tarihi tren lokomotifinin de eski
yerinden sökülüp temizlenerek restore edilen
binanın bahçesine getirilmesiyle çalışmaları
tamamlanan müze, Uluslararası Müze Günü
olan 18 Mayıs’ta ziyarete açılıyor.
Açılış töreni saat 10.00’da yapılacak müze,
Müze Günü dolayısıyla çarşamba günü
diğer tüm müzeler gibi ücretsiz gezilebilecek.
Tarihi garın müzeye dönüşme sürecini
TAK’a anlatan Eski Eserler ve Müzeler
Dairesi Müdürü Nazım Ced, adada bir
dönem önemli yere sahip demir yolu
taşımacılığıyla ilgili tarihi bilgiler de paylaştı.
Ada’nın İngiliz yönetiminde olduğu 19051951 yılları arasında “Cyprus Government
Railway (Kıbrıs Hükümeti Demir Yolu
(K.H.D.))” adıyla faaliyet gösteren demir

yolunun üç kısmının ilki, Mağusa- Lefkoşa
arasında Mesarya Ovasından geçen hatta
hizmet veriyordu ve 35,5 mil (57 km)
uzunluğundaydı. 1907’den 1951’e kadar
faaliyette olan Güzelyurt terminali, KHD’nin
ikinci kısmının son, üçüncü kısmının ise
ilk istasyonuydu.
Aralık 1907 tarihine kadar, batıda
Lefkoşa'dan Güzelyurt’a 24 mil (38 km)
uzunluğunda ikinci bir kısım eklendi. Haziran
1915’e kadar Güzelyurt 'tan Evrihu
(Evrychou)’ya 14,5 millik (23 km) bir
uzatma yapıldı. Mağusa'da limandan istasyona kadar olan 1,5 millik (2.4 km) kısım
hariç toplam uzunluk 74,5 mil (120 km)
oldu. 1932 yılında, Lefkoşa’nın batı hattı
kapatıldı. 1933 yılında son 5 millik bölümü
olan Çamlıköy (Kalo Chorio)- Evrihu
dışındaki kısım yeniden açıldı.
Zaman geçtikçe, karayolu taşımacılığı
giderek daha popüler ve daha sürdürülebilir
bir ulaşım aracı olmaya başladı. Yıllar
içinde, demir yolunun varlığını sürdürebilme
konusunda yaşadığı sorunlara çözüm
bulunamadığı için, 10 Kasım 1951 tarihinde,
İngiliz Hükümeti resmi bir genelge
yayınlayarak K.H.D.’nin yılsonunda
kapatılacağını duyurdu. 31 Aralık 1951
Pazartesi günü Lefkoşa (Nicosia) İstasyonu’ndan kalkan son tren, yine 1905'te ilk
treni çeken 12 numaralı lokomotif tarafından
çekildi.
HANGARIN RESTORASYON
ÇALIŞMASI
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü
Nazım Ced, günümüze kadar ayakta kalan
istasyon binası, vagon hangarı ve mal
hangarının, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi
tarafından 1999 yılında anıt bina ilan
edilmelerine rağmen özel amaçlarla, özel
şahıslarca kullanılmakta olduğunu anlattı.
Kullanıcılarının tahliye edilmesiyle
restorasyon projesinin binanın eski
fotoğraflarından yararlanılarak hazırlandığına

işaret eden Ced, binanın “Demir Yolu Müzesi”ne dönüştürülmesi amacıyla 14 Kasım
2017 tarihinde restorasyon çalışmalarına
başlandığı, bir yılda tamamlandığı, ilerleyen
süreçte binanın bulunduğu alanın peyzaj
düzenlemesi ile elektrik işlerinin 31 Aralık
2019 ile 21 Aralık 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirildiğini kaydetti.
Bu binalardan en kötü durumda olan ve
yıkılmaya yüz tutmuş hale gelen mal
hangarının dikkati çektiğini ifade eden Ced,
bu tarihi binanın restore edilerek müzeye
dönüştürülmesi projesinin yine Fikri
Ataoğlu’nun Turizm ve Çevre Bakanı olduğu
dönemde başlatıldığı ve kendisinin de bu
görevde bulunduğu bir yıllık sürede önemseyerek öncelik verdiği bir çalışma olduğuna
vurgu yaptı.
Atıl durumdaki binayı restore ettikten
sonra Festival Alanındaki treni de sergilemek
amacıyla tren istasyonunun bahçesine getirdiklerini anlatan Nazım Ced, bu eseri
yalnız Güzelyurt’a değil tüm ülkeye bir
kültür mirası olarak kazandırmaktan mutlu
olduklarını ifade etti.
Açılışın Müzeler Günü’nde yapılacak
olmasını anlamlı bulduğunu da belirten Ced,
“Müzede ufak tefek eksiklikler yok değil,
mevcut imkanlarla ulaşabildiğimiz belge,
bilgi ve objelerle yola çıktık. Elinde bu tren
istasyonuyla ilgili belge veya eser bulunan
-bu belki bir bilet de olabilir- kişiler bağış
yapabilir, bunları da topluma kazandırmak
bizi mutlu eder” şeklinde konuştu.
Ced, bu tarihi binanın müzeye dönüşüm
sürecinde Güzelyurt Belediye Başkanı
Mahmut Özçınar’a gösterdiği güven ve iş
birliği için özellikle teşekkür etmek
istediğini belirtirken, trenin taşınmasında
sağladıkları katkılardan dolayı Güzelyurt
Polis Müdürlüğü İtfaiyesine, Elektrik Kurumu Bölge Amirliğine ve canla başla
çalıştığını ifade ettiği Eski Eserler ve
Müzeler Dairesi personeline de
teşekkürlerini iletti.

İTFAİYEDEN BİR HAFTADA 19 YANGIN VE 22 OLAYA MÜDAHALE
İtfaiye Müdürlüğü, geçen hafta KKTC’de toplam 19 yangın
ve 22 de hususi servis olayına müdahale etti.
İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar
sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 140
bin 200 TL olduğu kaydedildi. Açıklamada, yangınların muhtemel
sebepleri şöyle sıralandı:
“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya
kişiler tarafından yakılan çöplükler, çalışma esnasında spiral
(izmirillo) makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları
tutuşturması, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden
çıkması, kısa devre, aletlerde meydana gelen arıza sonucu çıkan
kıvılcımlar, elektrik kablolarının kısa devre yapması, trafik
kazası sonucu devrilen elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar,

araçlarda meydana gelen kısa devre, elektrik trafosundan çıkan
kıvılcımlar, aracın benzin hortumundan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi ve restoranın davlumbazı içerisinde biriken
yağların tutuşması.”
Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu yola dökülen
yağların üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması,
araçların motor kısmında ve klima dış ünitesi içerisinde mahsur
kalan kedi ve kumrunun kurtarılması, asansörde mahsur kalan
şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma
amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Necat British
College, Bellapais School, 23 Nisan ve Lapta İlkokulu
öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi
verilmesi olarak yer aldığı kaydedildi.

EHHD: DEVLET NE
YAŞLISINA NE DE
ENGELLİ BİREYLERE
BAKIYOR
Evrensel Hasta Hakları Derneği
(EHHD) aktivistler ve derneklerin
gündeme getirdiği hak ihlallerinin
giderilmesi için devletin üzerine
düşeni yapmadığını savundu.
EHHD’den yapılan yazılı
açıklamada, EHHD’nin marjinalize
hasta gruplarının yaşadığı hak
ihlallerini tespit etmek için
derinlemesine bir araştırma
yaparak, veri topladığı, çözüm
önerileriyle birlikte raporladığı ve
raporu, milletvekillerine, İdari,
Kamu ve Sağlık İşleri Teknik
Komitesi üyelerine, ilgili Bakan ve
müsteşarlara ilettiği buna karşın,
EHHD’nin raporunda gerekse
sağlık ve insan hakları alanında
çalışan diğer aktivistler ve
derneklerin gündeme getirdiği hak
ihlallerinin giderilmesi için devletin
üzerine düşeni yapmadığı
kaydedildi.
EHHD açıklamasında, yaşlı ve
engellilerin bakımı ve
rehabilitasyonu, toplumsal hayata
dahil edilmesi, eğitim, sağlık ve
istihdam gibi ihtiyaçlarının
giderilmesine yönelik tek bir adım
dahi atılmadığı, Engellileri Koruma,
Rehabilite ve İstihdam yasasının
(1993) bu yüzden yapıldığı ve bu
yasayı uygulamanın da Çalışma
Bakanlığı’nın sorumluluğunda
olduğu belirtildi.

YENİ HÜKÜMETTEN
BEKLENTİLER
Tüketiciler Derneği, yeni hükümetin
denetimsiz piyasaya acil olarak
müdahale etmesini ve tüketicileri
koruyacak çalışmaları başlatmasını
istedi.
Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan
Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı
açıklamada, yeni hükümet
kutlanırken, hükümetten beklentiler
ortaya kondu.
Denetimsiz piyasaya acil olarak
müdahale edimesinin Derneğin
öncelikli beklentisi olduğunun
vurgulandığı açıklamada, fahiş
fiyatlar karşısısnda tüketicileri
koruyacak çalışmaların acil olarak
başlatılması için çağrı yapıldı.

EMEKLİ POLİSLER
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA
ÇIRAKOĞLU SEÇİLDİ
Emekli Polisler Derneği
(EMPOLDER) 13. Olağan Genel
Kurulu’nda genel başkanlığa
yeniden Nurettin Çırakoğlu seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya
göre, Emekli Polisler Derneği Genel
Başkan Nurettin Çırakoğlu geçmiş
dönem faaliyetleri ve yeni dönem
beklentilerini içeren açılış
konuşmasında üyelerin daha
çağdaş koşullarda bir araya
gelebilmelerini sağlayacak modern
tesisleşme çalışmalarının
sürdüğünü belirtti. Çırakoğlu,
hükümetten halkın çözüm bekleyen
sorunlarına öncelik vererek
çalışmasını halktan da pandemi
risklerinin ortadan kalkmadığı
bilinci ile davranmayı sürdürmesini
talep etti.
Genel Sekreter Birol Atasü’nün
Faaliyet Raporu’nu, Muhasip Özel
Kasapoğlu’nun mali raporu
okuyarak üyelerin bilgisine
getirmeleriyle devam eden genel
kurul, mali raporun oyçokluğuyle
aklanması sonrasında üyelerin yeni
dönemle ilgili görüş ve
düşüncelerini aktarmaları ve yeni
dönem yönetim, denetleme ve
disiplin kurullarının seçilmesiyle
tamamlandı.

17 Mayıs 2022_Layout 1 16.05.2022 22:17 Page 16

Hentbolda GG ve UKÜ
birkez daha buluşuyor
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası
Erkekler Final karşılaşması Gençlik Gücü
TSK-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
arasında bu akşam oynanacak. Atatürk
Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat
20.15’de başlayacak.

İstanbul’daki kickboks şampiyonasında alışık olmadığımız bir durum yaşandı…

TC, KKTC ve KC
bayrakları yan yana

İstanbul’da düzenlenen
7. Uluslararası Kickboks Dünya
Kupası’nda mücadele eden
sporcularımız başarılı dereceler
elde etti. Dünya Kupasının açılış
töreninde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti bayrağı, Türkiye
Cumhuriyeti ve Kıbrıs
Cumhuriyeti bayrağı yan yana
yer aldı…
KKTC Kickboks Milli Takımımızdan
büyük başarı. Milli Takımımız, Türkiye’nin
İstanbul şehrinde düzenlenen 7.Uluslararası
Kickboks Dünya Kupası’ndan bir bronz
ve iki gümüş madalya ile döndü.

7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası,
12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında,
Türkiye’nin İstanbul şehrinde yapıldı. Üç
gün boyunca devam eden Dünya Kupasında
Ülkemizi 1 Antrenör ve 4 sporcu temsil
etti. Bayrağımız ile yarıştığımız Dünya
Kupasının açılış töreninde Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti bayrağı ile Türkiye
Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı
yan yana yer aldı.
Federasyon Başkanı Niyazi Demirel
“bayrakların yan yana yer alması sporun
evrensel olduğunu kanıtlar nitelikteydi”
dedi. Çekişmeli mücadelelerin yer aldığı
Dünya Kupasında 69 Kg. Yıldız Erkekler,
Kick Light disiplininde yarışan sporcumuz

Tarık Yayar gümüş madalyanın sahibi
olurken, 55 Kg. Büyük Bayanlar, Point
Fighting ve Müzikli Forum disiplinlerinde
yarışan Bahar Erdem iki bronz madalyanın
sahibi oldu.
Federasyon Başkanı Niyazi Demirel
yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir organizasyonda Ülkemizin Bayrağı ile temsil
edilmesinden ve sporcularımızın aldığı
derecelerden büyük gurur duyduklarını,
bunun Ülkemiz için önemli bir başarı
olduğunu ve alınan başarının ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diledi. Ayrıca
sporcularımız yarışmalarda gösterdikleri
büyük başarıdan dolayı kutlayarak,
başarılarının devamını diledi.

Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu ilgiyle yapıldı
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor
Otomobil Derneği’nin organize
ettiği yarış festivali, “Time Attack &
Auto Show”, geçtiğimiz Pazar günü
Cemsa Sporting Center’de
seyircilerin büyük ilgisiyle yapıldı
Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük
ilgi gören “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor
Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile Cemsa Sporting Center’de,
geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. 2022 sezonunda üç ‘Race Fest’ organizasyon yapmayı
planlayan dernek, yılın ilk “Time Attack &
Auto
Show”
organizasyonunu
gerçekleştirirken, hem katılımcıların, hem
de seyircilerin ilgisi büyük oldu. 200’ün
üzerinde aracın sergilendiği etkinlikte çeşitli
derecelendirmeler yapılarak ödüller verildi.
Gün boyu Dj Joker’in setleriyle eğlenen
seyirciler ise “Time Attack”, yani zamana
karşı pist yarışında oldukça heyecanlı anlar
yaşadılar. Öğleden sonra saat 14.00’te
kapıların açılmasıyla başlayan etkinlikte;
“Time Attack” yarışı 17.00 civarı başladı
ve yaklaşık 4 saatin sonunda dereceye
girenler belirlendi. Ön çeker, Arka çeker
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ve Dört çeker kategorilerinde büyük çekişme
yaşanırken, Crosskart aracıyla İbrahim
Yücebaş özel kategoride yarışarak seyircilere
keyifli dakikalar yaşattı. Drift gösterileriyle
de renk katılan organizasyonda 67 yarışçı
piste çıktı. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre
uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur
atan yarışçılardan en iyi dereceyi Mitsubishi
Lancer Evo 6 aracıyla, 1 dakika 56,795
saniyelik derecesiyle Doğa Koyuncu elde
etti. Crosskart aracıyla 1 dakika 57,048

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

saniyelik derece elde eden İbrahim Yücebaş
ikinci olurken, Mitsubishi Lancer Evo 9
ile İzer Özvurulmuş 2 dakikanın altına inmeyi başaran üçüncü isim oldu ve genel
klasman üçüncüsü oldu. Güven Sigorta,
Capital Radyo, Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi ve Comment Printing’in
katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte 4
çeker kategorisini de Doğa Koyuncu
kazandı. İzer Özvurulmuş ikinci olurken,
Mitsubishi Lancer Evo 6 ile 2 dakika 00,688
saniyelik derece elde eden Cenk Toksoy
üçüncü oldu. Ön çeker kategorinin birincisi,
Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu
oldu. Onu ikinci olarak Orhan Olkanlı ve
üçüncü olarak Mehmet Erginsoylu takip
etti. Arka Çeker kategorinin birincisi, klasik
slalom yarışlarında da birinciliği kimselere
kaptırmayan tecrübeli isim Aykut Sokollu
oldu. Ahmet Bağrıaçık ikinci, Ahmet
Öksüzoğluları üçüncü oldu. 2 kadın pilotun
da pistte çıktığı organizasyonda Gölgem
Paşa birinci, Huri Bağrıaçık ikinci oldu.
Organizasyon sonunda yapılan ödül
töreninde dereceye girenlere kupalarını
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.

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

Golfta Bahar Kupası
Filiz Besim’in
Golf Federasyonu 2022 Turnuva
Programı çerçevesinde sezonun dördüncü
turnuvası olan Bahar Cup Golf Turnuvası,
15 Mayıs Pazar gün CMC Golf Kulübü
Yeşilyurt sahasında gerçekleşti. Oldukça
yüksek skorların üretildiği turnuvanın
şampiyonu 45 Puan ile Filiz Besim oldu.
Stableford formatında % 95 Handicap ve
18 çukur olarak oynanan turnuvada
ikinciliği 42 Puan ile John Alexander
Murray alırken, Hasan İlkay da 41 Puan
ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross
Birincisi ise 25 Puan ile Steve Neufeld
oldu. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden
En Uzun Vuruş ödülünü Olgun Emirzade
alırken, Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü
de Paul Coppicus kazandı. Turnuva sonrası
kazanaların kupaları Federasyon yetkilileri
tarafından takdim edildi. Golf Federasyonu’nun bir sonraki organizasyonu Barış
Kupası, 20 Temmuz tarihinde Korineum
Golf & Beach Resort’ta gerçekleşecek.

Hamitköy’den,
Mehmet Çil’e jest
Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün
deneyimli golcüsü Mehmet Çil, Göçmenköy ile oynadıkları maç sonunda 18
yıllık aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı.
Evren Mannaş başkanlığındaki
Hamitköy yönetimi de Göçmenköy maçı
sonrasında Mehmet Çil için bir jübile
töreni organize etti. Mehmet Çil için
emeklerine teşekkür edilen bir pankart
hazırlanırken, pankartı Göçmenköy
futbolcuları ile Hamitköy futbolcuları birlikte açtılar. Kaptanlık pazubandını
Mehmet Çil’den alan Toykan Hacet ise
Mehmet Çil’e bir buket çiçek takdiminde
bulundu. Hamitköy ve Göçmenköy
taraftarları ve futbolcularının alkışları
arasında sahayı terk eden Mehmet Çil’i
başkanı Evren Mannaş ile Göçmenköy
kulüp başkanı Ersan Karataş da tebrik
etti. Mehmet Çil son maçında hat trick
yaparak güzel bir final yapmış oldu.

U11’ler Levent Soykut
anısına buluştu
Levent Soykut adına düzenlenen U11
Anı Turnuvası hafta sonu Çetinkaya
Mustafa Defteralı tesislerinde oynandı.
Oynan maçlar sonucunda turnuva birincisi
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi
olurken İkinci Lefke Avrupa üniversitesi
futbol Akademisi, üçüncü 1461 İskele
Trabzon Akademisi ve dördüncü Yonpaş
Dumlupınar futbol Akademisi oldu. Turnuva sonunda Merhum Levent Soykut’un
ailesi tarafından katılan akademilere
kupaları verildi.
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