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n LGBTİ dün Lefkoşa’da Onur
Yürüyüşü yaptı. 17 örgütün
oluşturduğu 17 Mayıs
Organizasyon Komitesi
tarafından düzenlenen yürüyüş
Dereboyu’nda başladı ve
meclis önüne kadar sürdü,
Büyük Han’da ise sonlandı…

DIŞ MİHRAKLARLA
BOZDU AKLINI ŞİMDİ

Ersin Tatar, şimşekleri Türkiye
üzerinden kaldırarak kendi üstüne
çekmek için mahsus mu yapıyor
acaba? Bilerek mi saçmalıyor? Devleti yıkmak için dış mihraklarla işbirliği yapanların devlet icabına bakacakmış! Ne laf bu laf… Dış mihraklar! Tayyip Erdoğan’dan mı öğrendi bunu da? Tatar ya toplumu
deli edecek, ya da kendi aklını oynatacak bu gidişle… Bunun için mi
“Yılın en başarılı devlet adamı” seçtiler onu acaba?
Köşeci
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İŞTE

n Meclis önünde Türkçe ve
İngilizce bildiriler okundu,
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düzenlendi. Yapılan
konuşmalarda dayatmaların
kabul edilemeyeceği belirtildi…
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Şener Levent

Açı
Kıbrıslıların şimdi en çok umuda ihtiyacı
var…
Sanırım hiç bu kadar umutsuz olmamışlardı…
Belki de bu yüzden bazı “kahinler” çok
aceleci…
Sarsıcı her olayda bir keramet görüyorlar…
Öngörüde bulunuyorlar hemen…
İyimser…
Umutlu öngörüler…
Mesela Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca
da Kıbrıs’ta çözüm için yeni umutlara
kapıldılar…
Neden?
Çok ötemizdeki bir savaşın bizim çözümümüze ne gibi bir katkısı olabilir ki?
Olamaz, ama mesele şu:
Güya Kıbrıslılar bu savaşın dehşetini
ve kan dökümünü gördükten sonra barışın
değerini anlayacaklar ve akıllarını başlarına
toplayacaklar!
Ne mümkün…
Kendi tarihinden ders almayanlar başkasının tarihinden mi ders alırlar…
Ukrayna’da bu savaşta yaşanan ne varsa,
hepsi Kıbrıs’ta da yaşanmadı mı?
Bu vahşeti biz de görmedik mi?
Burada da oluk oluk kan akmadı mı?
Jetler buraya da bomba yağdırmadı mı?
Burada da büyük bir yıkım ve zorunlu
bir göç olmadı mı?
E biz bunlardan ders alıp barışın değerini
anladık mı?
Bu adada bir daha savaş olup olmayacağından emin değiliz…
Kimse emin değil…
Yurtdışına çekip gidenler ve dönmek
isteyip de dönemeyenler bir bakıma bunun
için dönemiyorlar…
Barışın değerini anlasaydık bir barut
fıçısı üstünde oturmazdık şimdi…
Ada baştanbaşa bir silah deposu…
İki tarafın asker sayısı ise yüz bini geçiyor…
Bir garnizonu andırıyor ada…
Türkiye yığdıkça silah ve asker yığıyor
buraya…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Pazartesi günkü yazının devamıdır.
2014 olayları sonrasında Nazilerin oluşturduğu Azov Tugayı ortaya
çıktı ve Ukrayna ordusuyla birlikte Rus kökenlilere saldırmaya başladı.
Andriy Bilezkiy’nin kurucusu ve komutanı olduğu Azov Ukrayna İçişleri
Bakanlığı’na bağlı gaddar ve karanlık
bir birim olarak direkt Washington’dan
talimat ve yardım alıyor. Bu talimat ve
yardım operasyonunun başında Obama
döneminde Başkan yardımcısı Biden,
Blinken, Sullivan ve demirbaş Nuland
bulunuyordu. Operasyonun para ayağını
Biden’ın oğlu Hunter yürütüyordu. Hatırlanırsa Başkan Trump, Biden ve oğlu
Hunter’ı Ukrayna’da karanlık işler çevirmek ve kara para aklamakla suçlamış
ve Başkan Zelenski’den soruşturma açmasını istemişti.
Ancak Yahudi lobileriyle içli dışlı olan
Zelenski Washington’daki egemen çevrelerin desteğini alarak Trump’ı dinlememişti. Bunun üzerine Biden iktidar
olunca Zelenski’nin dostu olan ve Nazi-

KIBRIS UKRAYNA KADAR ŞANSLI DEĞİL

Rum tarafı da boş durmuyor…
Silahlandıkça o da silahlanıyor…
Bu ateş-kes hali bir gün yaylım ateşe
dönüşemez mi?
Herşey mümkün…
Barışın değerini anlasaydık bu silah yığınağının önüne geçebilirdik…
Ama adada silahsızlanma için bir tek
miting yapıldığını bile hatırlamam…
Müzakerelerde de gündeme gelmedi
hiç…
Türkiye adadaki askeri gücünü korumak,
Rum tarafı ise ona karşı kendini savunmak
için silahlanıyor…
48 yıldır ateş-kes olsa da Kıbrıslırumlar
Türkiye’nin tehdidini hissediyorlar…
Kısacası Ukrayna savaşından alınacak
ders eğer barışın değerini anlamaksa, bunu
önce kendi savaşımızdan anlamalıydık…
***
Bir de doğalgaz meselesi var tabii…
Malum, Rus gazı artık Avrupa’da sorun
oldu ya, Kıbrıs’ın doğalgazının değeri
artmış bu yüzden…
Rus gazına muhtaç olmak istemeyen
Avrupa bizim gazımıza çevirmiş gözleri-

ni…
Ancak bu gaz adada çözümü gerektiriyormuş…
Bu umuda kapılanlar da oldu…
Ama bundan da bir şey çıkacağı yok!
Türkiye adadaki taleplerinde tatmin
edilmedikçe adım atmaz…
Ha Amerika bastırırsa belki bir şeyler
olur, ama onun da Türkiye’ye baskı yapacağı yok…
Kıbrıs hükümetine baskı yapabilir, ama
ona yapmaz…
***
Denizlerimizde doğalgaz keşfedilince,
“kahinler” yine çok aceleciydiler…
Bunda da bir çözüm ve barış ışığı gördüler…
Onlara göre ufukta tüm Kıbrıslıları zenginliğe boğacak bir hazine vardı ve bu da
bize çözüm ve barış getirecekti…
Yani doğalgaz barışın köprüsü olacaktı
adada…
Bu öngörüde bulunurken şunu da gözden
kaçırdılar ancak…
Doğalgaz ve petrol kimseye barış getirmedi dünyada…

Ya ne getirdi?
Savaş!
Petrol ve doğalgaz zengini Ortadoğu
ülkelerinde yıllardır süren kanlı savaşlarla
askeri darbelerin asıl sebebi bu…
Zaten biz de Kıbrıs’ta bu petrolün gölgesinde bulunduğumuz için başımıza ne
geldiyse ondan gelmedi mi?
Dua edelim de denizlerimizden bu hazine
çıkarılmaya başlandığı zaman şeytanlar
üşüşmesin başımıza…
Başkalarının başına gelenler bizim başımıza gelmesin…
***
Dünyanın gündeminde Kıbrıs yok uzun
bir zamandan beri…
Tüm gözlerini Rusya’ya dikenlerin şimdi
bizimle ilgileneceklerini sanmıyorum…
Ayrıca…
Ukrayna’nın yaşadığını biz 48 sene
önce yaşadık…
Ve ne yazık Kıbrıs Ukrayna kadar şanslı
değildi…
Tüm dünya Ukrayna’nın yanında…
Kıbrıs bile yanında…
Oysa Kıbrıs’ın yanında kimse yoktu…

Neden-Sonuç ilişkisi-2
lerle birlikte çalışan ve hepsi Yahudi kökenli Blinken’i Dışişleri, Jake Sullivan’ı
Ulusal Güvenlik Sekreteri ve Nuland’ı
Bakan Yardımcısı yaptı. Onlar da Nazilerle
birlikte Rusya’ya karşı biyolojik, kimyasal
ve gerekirse nükleer provakasyon hazırlıklarına başladı. Suriye’de Esad’a destek
verdiği için Rusya’ya kızan İsrail ise
stratejik ve dinsel olarak Zelenski’ye
sahip çıkarak ABD ve İngiltere ile her
konuda ve alanda işbirliğine başladı.
Olup biten her şeyi çok yakından takip
eden Başkan Putin daha fazla risk almamak için operasyon emrini verdi. Putin
bu emri vermeseydi ABD ve Batılı müttefikler Ukrayna’dan sonra Rusya’yı Baltık cumhuriyetleri üzerinden sıkıştıracaklardı. Bunun hazırlıkları da uzun süredir yapılıyordu. Olup bitenin farkında
olan Putin Kırım’da yaptığı gibi Donbas
ve çevresini ilhak edebilir ve nükleer
füzelerini buralara yerleştirebilir.
Peki şimdi ne oluyor?
ABD; Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya
alarak Rusya’yı sıkıştırmanın planlarını
yapıyor. Ankara’nın kuşku ve endişeyle
yaklaştığı söylenen (belki naz yapıyor)
ABD’nin bu tavrına karşılık Putin nükleer
gücünü bu iki ülkeye yakın bölgelere

yerleştirerek Belarus’u ön cephe ülkesi
olarak kullanabilir. Finlanda’ya gönderdiği
doğal gaz ve elektriği kesen Rusya kendisine karşı düşmanca ve provakatif davranışlarda bulunan Avrupa ülkelerine
karşı her an ve farklı alanlarda harekete
geçebilir. Ruble ise Dolar ve Avro karşısında sürekli değer kazanıyor. Amerikalılar
da son Ukraynalı hatta son Finlandiyalı,
Estonyalı, Letonyalı, Litvanyalı ve İsveçli
ölünceye kadar Rusya ile savaşı sürdürecekler gibi görünüyorlar.
Başka çaresi de yok çünkü ABD’nin
tarihinde savaştan başka hiçbir şey olmamış ve savaş Amerikan devlet ve toplumunun karakteristik özelliği haline gelmiş. Bu nedenle dünyanın tüm dikta yönetimlerini destekleyen ABD radikal İslamcı Kaide, Taliban, Afganlılar mücahitler, IŞİD, Nusra ve benzeri gruplarla
işbirliği yaptığı gibi Nazi artıklarıyla da
işbirliği yapar ve yapıyor.
Sovyetler Birliği’ni dağıtan ve 2011’de
Moskova’yı Libya’da oyuna getiren ABD,
Kazakistan’da şansını denedi ama olmayınca Ukrayna’ya yüklendi.
Özetle İsrail, ABD, İngiltere ve Almanya’nın Nazilerle işbirliği ile ilgili
tüm gerçekleri öğrenmeden Ukrayna hi-

kayesi öğrenilemez.
Zelenski’nin danışmanı David Arakhamia önceki gün yaptığı açıklamada
“40 İsrailli paralı askerin Mariupolsda
Azov saflarında savaştığını” itiraf etti.
Sonuç olarak:
Savaş bitse bile Ukrayna sorunu sonuçları itibarıyla uzun süre gündemde
kalacaktır. ABD; sürdürdüğü emperyalist
politikalarına uygun olarak etnik ve dinsel
kimliklerine bakmaksızın NAZİ ruh hastalarını her yerde ve her zaman kullanacaktır. Onlar da Rusya cephesindeki yenilginin ve Sovyet ordusunun Berlin’e
girip ‘Ruhani liderleri’ Hitler’in intiharına
neden olmasını bir türlü unutamıyorlardır.
Dünyanın bir çok yerinde ama özellikle
Arap ve Müslüman ülkelerde din, mezhep
ve milliyetçilik gerekçeleriyle komünizme
karşı oluşturulan düşmanlığın gerçek
nedeni de buydu.
İslamcı (bağnaz Hıristiyanlar da) duyguların kabartılması ve istenildiği şekilde
kullanılmasının ne denli kolay olduğunu
son 70-80 yılda hep birlikte gördük.
Özellikle cehalet, yoksulluk ve bağnazlığın egemen olduğu toplumlarda.
Hepsi bu kadar.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

O SESSİZLİK BU
SESSİZLİKTİR İŞTE

Bugün Ersin Tatar’ı 22 Ocak saldırısının öncülüğünü yapan yerleşik derneklerinden birinin başı olacak zerzevatın mağaza açılışına gitti diye eleştiriyorsunuz, çok güzel, yerden yere
vurun Tatar’ı, eleştirin, kafası çok fena
zaten, aklı bir gidiyor bir geliyor, aklını
hepten alın, hamasetin dozunu kaçırdıkça, daha beter şaşkına dönüyor, ne
yapacağını bilemiyor, bu
sefer başlıyor sosyal medyada dava edecek paylaşımlar aramaya, gidin üstüne üstüne, yerden yere
vurun, iyice delirtin onu,
ne kadar delirirse hayırlara
vesile olma ihtimali o kadar yüksek
olur, ne kadar delirirse, kendisi için de
ülkemiz için de o kadar iyi!
İşte diyorsunuz Tatar’a, sen zaten 22
Ocak günü de gazete taşlayan bu saldırganla fotoğraf çektirdiydin, şimdi
de mağazasının açılışına gidiyorsun,
yuh sana, sen ne biçim cumhurbaşkanısın, sen ne biçim toplum liderisin,
gazete taşlayan gazetecileri linç etmek
için sıraya girenlere kol kanat geriyorsun, yuh sana yuhlar sana, vallahi
bence de yuh, bin kere yuh hem de,
ama bir de pes demek geçiyor benim
içimden, demesem çatlarım, solumuza
pes, sağımıza ve Tatar’a da yuh öyleyse…
Tatar aldığı tepkilerden sonra açıklama
yapmak zorunda kalıyor ve “Mevzubahis şahıs Afrika gazetesine yönelik
yaşanan hadiseler içerisinde yer alması nedeniyle belli bir süre cezaya
çarptırılmış ve cezasını tamamlayarak
hürriyetine kavuşmuştur” diyor.
(Erdoğan’ın azmettirdiği, polisin çanak tuttuğu bir saldırıya “hadise” diyor,
keşke “fasariya” deseydi, daha Kıbrıslıca
olurdu.)
Bu arada “Afrika” saldırganları ve
meclisin damında tepinenler cezalarını
çekmediler ki, niye düzeltmiyorsunuz
Tatar’ın yanlışını? Çünkü oraları karıştırmak istemiyorsunuz, sizin yere
göğe sığdıramadığınız 4’lü hükümetin
en mühim icraatı neydi diye soruyoruz,
imalı geliyor sorumuz susuyorsunuz,
sizin mucize 4’lü hükümet şeysinizin
en mühim icraatı mahkemenin hapse
gönderdiği saldırganları iyi halden şartlı
tahliye etmekti dediğimizi duymamak
için ya uzaklaşıyorsunuz, ya da kulaklarınızı kapatıyorsunuz…
Kimler iyi halden tahliye etmişti Erdoğan’ın fedailerini?
Başbakanı, başbakan yardımcısı ve
içişleri bakanı hukukçu olan 4’lü hükümet tahliye etmişti…
İşte, CTP’nin hukukçu başbakanı ve
HP’nin iki hukukçu bakanı, saldırganları
tahliye ederken nerelere mesaj veriyor
idiyseler, Tatar da saldırganlarla fotoğraf
çektirirken ve saldırıdan sonra devlet
büyüklerinin nezdinde itibarı yükselen,
belli ki ödüllendirilen ve sınıf atlayan
malum zerzevatın mağazasının açılışına
katılırken oralara mesaj veriyor şimdi…
22 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’nın
göbeğinde yaşadığımız Madımak Provası hep karşınıza çıkacak, hep yüzünüze
vuracaklar çektirdiğiniz fotoğrafları,
partilileriniz sizi savunurken birileri de
hep o saldırı karşısında aldığınız tavırla
ölçecek sizi, bu ülkenin vicdanlı güzel
insanları hiç unutmayacak, özeleştirisini
yapmak yerine hâlâ farklı şekillerde
sürdürdüğünüz o kirli sessizliği...
O sessizlik bu sessizliktir işte…

YENİ KIBRIS
DÜZENİ

GÜVEN OYLAMASI BUGÜN
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat
Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP)
hükümeti için güven oylaması bugün yapılacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
bugün saat 16.30’da “Bakanlar Kurulu için
güven oylaması” gündemiyle olağanüstü
toplanacak. Ana muhalefet Cumhuriyetçi
Türk Partisi (CTP) oturuma katılarak “hayır”
oyu vereceğini açıkladı.
Halkın Partisi’nin ise tutumuyla ilgili
gün içinde açıklama yapması bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu dün hükümet programının görüşülmesi amacıyla toplanmıştı.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) ve Halkın Partisi (HP) milletvekilleri
toplantıya katılmamış, hükümet programı
üzerine hiçbir milletvekili söz almamıştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel başbakanlığındaki UBPDP-YDP hükümeti 12 Mayıs Perşembe
günü kurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından
atanan Bakanlar Kurulu listesi aynı gün
akşam saatlerinde toplanan Cumhuriyet
Meclisi Genel Kurulu’na sunulmuş; hükümet
programı ise 13 Mayıs Cuma günü Meclis’te
okunmuştu.
KKTC’de yasal mevzuata göre hükümet
programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur.
Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar
ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün
geçtikten sonra oylama yapılır.

HP RET OYU VERECEK
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, HP milletvekillerinin yarınki güven
oylamasına katılarak ret oyu vereceğini
açıkladı. TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Özersay, neden “hayır” oyu vereceklerini açıklarken, “Çünkü bu hükümeti,
hem meşruiyet sorunu olan bir hükümet
hem de demokratik teamüllere aykırı şekilde
kurulan bir hükümet olarak değerlendiriyoruz” dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı’nı,
demokratik teamüllere aykırı şekilde görevlendirme yapmaması hususunda uyardıklarını dile getiren Özersay, “Ancak maalesef dinlemedi. Seçilmiş bir parti başkanı
dururken bir milletvekiline bu görevin verilmesi bu ülkenin demokratik teamüllerinde
yoktur” şeklinde konuştu.
“MEVCUT DURUMDA MEŞRUİYET
SORUNU VAR”
Öte yandan parti başkanlarının seçim dönemlerinde halkın önüne çıkıp, başbakan
olup bir programı uygulamak için yetki is-

tediğine işaret eden Özersay, mevcut durumda başbakan olan milletvekilinin “ben
müstakbel başbakanım” diyerek yetki isteyen
bir isim olmadığını dile getirdi, “Bu nedenle
bir meşruiyet sorunu vardır” dedi.
Bunun tek bir istinasının mevcut başbakanın cumhurbaşkanı seçildiği hâl olduğunu
söyleyen Özersay, böylesi bir durumda bile
partinin kurultaya giderek parti başkanını
değiştirmesi gerektiğini belirtti.
Bu noktada hem demokrasi hem meşruiyet
sıkıntısı olduğunu söyleyen Özersay, “Son
bir buçuk yılda yaşananlar da göz önüne
alındığında ret oyu vereceğiz” dedi.
“HANGİ TEPKİLERİN ORTAYA
KONULACAĞINA PARTİ MECLİSİ
KARAR VERECEK”
Güven oylaması sonucuna bağlı olarak
yarın bir parti meclisi toplantısı daha yapılacağını dile getiren Özersay, hangi tepkilerin
ortaya konulacağına da o zaman karar verileceğini dile getirdi.

Hükümeti ve müdahaleyi protesto...

Bütün partiler eylem yapacak
CTP CUMHURBAŞKANLIĞI VE
MECLİS ÖNÜNDE, TDP, TKP, BKP
VE YKP İSE KUĞULU PARKTA
TOPLANARAK MECLİSE
YÜRÜYECEKLER
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) milletvekilleri bugün UBP-DP-YDP
Koalisyonu Hükümeti’nin güven oylaması
öncesinde eylem yaparak yaşananları protesto edeceklerini ve Meclis toplantısında
ise hükümet programına “hayır” diyeceklerini açıkladı.
CTP Meclis Grubu Başkan Vekili Erkut
Şahali, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı
açıklamada, bugün saat 10-11 sıralarında
Yonca Kavşağı’nda başlayarak Meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığı’na kadar
yürüyüş ve eylem yapılacağını belirtti.
Yürüyüşün CTP milletvekilleri düzeyinde
yapılacağını aktaran Şahali, 15.30’da Kuğulu
Park’ta CTP’liler ile eyleme destek vereceğini bildiren diğer parti ve örgütlerle buluşacaklarını, ardından ise Meclis önünde
eylem yapacaklarını kaydetti.
Saat 16.30’da, Ünal Üstel’in Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon
Hükümeti’nin Hükümet Programı ile ilgili
güven oylamasının yapılacağı esnada,
CTP’li vekillerin Meclis oturumuna katılarak

“hayır” diyeceğini belirten Erkut Şahali,
ardından Cumhurbaşkanlığı’na da yürüyeceklerini duyurdu.
“TATAR HALKI TEMSİL
ETMİYOR”
“Biz Meclis’te olmayı reddetmiyoruz,
Meclis’in düzgün çalışmasını sağlamak
için Meclis’te olacağız” diyen Şahali, Meclis’in değil Hükümetin meşru olmadığı görüşünde olduklarını söyledi.
Hükümet Programı’na “hayır” oyu vereceklerini kaydeden Milletvekili Erkut
Şahali, “Sadece Hükümet Programı’na
değil, iki devletli çözüm fikrine, teslimiyetçi
anlayışa ve sorunlar karşısında hükümetin
edilgen tavrına da hayır diyoruz” ifadelerini
kullandı.
Meclis’in ardından Cumhurbaşkanlığı’na
da yürüyeceklerini yineleyen Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yaşananlardan
sorumlu olduğunu savundu ve halkı temsil
etmediğini söyledi.
TDP, TKP, BKP VE YKP
Diğer yandan 4 parti TDP, TKP, BKP ve
YKP bugün Kuğulu Park’ta toplanarak
hep birlikte meclise yürüyecekler. Ve talimatla kurulan hükümet ile dış müdehaleleri
protesto edecekler.

Yaz kokuları gelmeye başlayan bir
bahçede yaşamın sonsuzluğunu müjdeliyor meyveli ağaçlar da, meyvesiz ağaçlar
da...
Bir karadut…
Bir sapsarı yenidünya...
Neden yenidünya demişler ki…
Yenidünya düzeninin bir ilgisi mi var
sanki onunla?
Köydeki yazlık evlerini yalnız bir mevsimlik için kullanan yabancılar, burada
bizim dağ gibi sorunlarımızın farkında
olmadan yaşamın tadını çıkarıyorlar...
Rusya'dan gelenler Rusya'ya, Norveç'ten
gelenler Norveç'e dönecekler yaz bitince...
Karlı ülkelerine...
Onlar yaşıyorlar, biz ise yaşamımızı
sürdürüyoruz sadece…
Farkında bile değiller belki artan benzin
ve elektrik fiyatlarının…
Böyle cennet gibi bir memlekette bizim
neden bu kadar mutsuz olduğumuza hayret ediyorlar…
Karadut da memnun hayatından, limon,
portakal, incir ve yenidünya da...
Biz buralıyız ve kalıcıyız diyorlar…
Kökümüzü kimse kurutamaz burada...
Siz düşünün gerisini...
Bizi de asimile etmeye çalışanlar oldu…
Başaramadılar ama...
Boyun eğmedik, bükülmedik...
Direndik...
Direnen kazanır...
Yenilmekten korkmayan…
Ayağa kalkıp bir daha yenilen…
Bir daha…
Sonunda ergeç kazanılır bu kavga...
***
Her evin penceresinden dağların göründüğü bu ülkede ezenler ilelebet sürdüremezler saltanatını...
Bir kekik, bir adaçayı kokusu bile yetmeli ayağa kalkmaya...
Ağustos böcekleri de nağmelerini döktürmeye başlayacaklar yakında…
Biz hep böyle sessiz mi duracağız?
Hep yanlış adreslere gidip pankart mı
açacağız?
Ne var bugün meclis-i şahanede?
Güven oylaması mı?
Güven mi kaldı gemiyi batıran tayfalara?
Yurdunu ve toplumunu düşünen bir
tek kişi gösterin bana aralarında...
Gösteremezsiniz…
Elektrikler söndü…
Mumla arayın…
***
Birkaç gün su vermeyi ihmal edince
alyapraklar boynunu bükmüş sıcaktan…
Toprak yaşanacak susuzluğun farkında…
Çatlamış yer yer daha şimdiden…
Yenidünya ağacına bakıp düşünüyorum…
Bizimkisi de yeni Kıbrıs düzeni mi
acaba?
Bundan sonrası hep böyle mi gidecek?
Ne rezillikler sona erecek…
Ne de biat ve şükranın sonu gelecek…
İsyan eder gibi mi yapacağız hep böyle?
Bizimle alay etmelerine izin mi vereceğiz?
Bakın, müdahalelere isyan var…
Müdahale edene tek laf yok…
Müdahale edilenin kapısına dayananlar,
kafalarını çevirip müdahale edenin kapısına bakmıyorlar bile…
Maşallah sizin eyleminize!
Maksat, görenler “eylem yapıyor” desinler…
Başka bir gayle yok…
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Oldu olacak komando dersleri de koyun
Vatan sevgisi neymiş öğretsin okullarımız
Askeri bandonun konserleriyle kalmayın
Toroslara baka baka coşsun damarlarımız

KALAY-KALAYCI

DENİZLİ’Yİ BIRAK, BOKUNDA
BOĞULAN MAĞUSA’YA BAK

Egemen eşit KKTC’nin cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli belediye meclisi ile
internet üzerinden görüştü, cumhurbaşkanlığı da bunu haber yaptı ve basına
dağıttı. Tatar’ın Türkiye’nin bir şehrinin belediye meclisi ile görüşmesi haber
mi? Neymiş efendim, Tatar’ı Denizli’ye davet etmişler gidememiş, ertelemek
zorunda kalmış ama en erken zamanda Denizli’yi ziyaret edecekmiş. Neresinden
baksanız absürt görünüyor. KKTC belediye midir, Tatar KKTC Belediyesinin
başkanı mıdır, nedir bu trajikomik haller? Yahu Denizli’ye gidene kadar,
bokunda boğulan Mağusa’yı ziyaret etsene…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

KASIRGA ÖNCESİ...

Tayyip Erdoğan yeni bir sistemden söz
ediyor...
Dün de yazdım...
Kendi ağzından...
2023 genel seçimleriyle birlikte halka bir
de sistem değişikliği önereceklermiş...
"Yetmez ama evet"çilerin öngörüsüzlükleri
ile birlikte tek adam rejimini getirdi Türkiye'ye...
Padişah gibi, memleketi geceyarısı fermanlarıyla idare ediyor...
Dediği dedik...
Ancak bu yetmedi ona...
Partili cumhurbaşkanlığı az geldi...
Ve kafasındaki düşünceyi artık hayata geçirmesi zamanının geldiğini düşündü...
Gerçi durmadan "2023'te neler olacak"
diyordu ya...
Bunu kötüye yoranlar olduğu gibi hayra
yoranlar da oldu...
Oysa bir şeriatçının en büyük isteği şeriat
düzenini getirmektir...
Ondan sonrası da uzun yıllar gider...
İran'da Sosyalist Tudeh Partisi'nin desteğiyle
Şah Rıza Pehlevi devrildikten sonra başa
getirilen Humeyni Tayyip kadar beklememişti...
Tayyip gene de iyi dayandı!
Parlamenter sisteme geçişi istemeyen Tayyip'in getireceği sistem şeriattan başka ne
olabilir ki?
Sosyal medyada yakında biraya ve rakıya
büyük miktarda zam geleceği yazıyor...
Bizim buralarda da bilindiği gibi içkiye
büyük bir zam gelmişti...
Daha sonra bu zammın geri alındığı ve
gerekenin yapılacağı açıklanmasına rağmen
hiçbir indirimde bulunulmadı...
Orada alkollü içkilere yapılacak zamdan
sonra burada da iyi bir zammın gündemde
olduğunu söylememize gerek yok...
Boşuna üç kere bozulup düzülmedi UBPDP-YDP hükümeti...
Kıbrıslının yaşam tarzı gün geçtikçe değiştirilmekte...
İnsan yapısı, kültürü, adetleri, gelenekleri,
konuşması, beğendikleri beğenmedikleri yavaş yavaş nostalji olmakta...
Dostluklar, akrabalıklar, arkadaşlıklar bile...
2023 yılını bekler mi beklemez mi bilmem...
Ama buradaki daha büyük değişikliklerin
Tayyip'in emri ve Fuat'ın kavliyle kısa sürede
değişeceğini düşünüyorum...
Bilirsiniz, Türkiye'de yapılacak bir çok
değişim geçmişte burada denenerek uygulandı...
Özel Harp Dairesi'nin yaptığı birçok yeraltı
eyleminin temelleri burada atıldı...
Henüz içki yasağı getirilmedi, ama alkollü
içkiyi satın alınamayacak bir zamla bitirmek
niyetindeler...
Ardından giyim kuşama gelecek sıra...
Devlet dairelerinde başı örtülü, fesli sarıklı,
ya da uzun hoca sakallı memurlar görürseniz
şaşırmayın...
Uçak alanına yapılan mescit gibi her
daireye veya yakın yakın olan dairelere
ortak bir namaz kılma alanı veya mescit yapılması hiçtendir...
Bunu hala daha farkedemiyoruz ama...
Bu esinti kasırganın öncüsüdür!

Koop-Süt, süt ürünlerine zam yaptığını açıkladı

1 lt sütün fiyatı 18.75TL
Daha önce 15.40 olan 1 LT sütün fiyatı 18.75’e yükseldi. Yarım yağlı süt 18.75, yağsız
süt 18.95, laktozsuz süt ise 22.00 TL olarak belirlendi. KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı
127 TL, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 133 TL olarak açıklandı. 800 gr.
kaşar peyniri 92.40 TL olurken, 900 gr Koper peyniri 78.50 TL’ye yükseldi. Koop-süt
ürünleri bugünden itibaren zamlı fiyatlarla satılmaya başlanacak.

Elcil: Polise derhal intikal ettirilmeli, Eğitim
Bakanlığı da soruşturma başlatmalıdır
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil,
Atatürk Öğretmen Akademisi’nde, İta
Amiri olan akademi başkanının dosyasının kaybedilmesi olayının skandal
olduğunu, olayın polise intikal ettirilip,
Eğtim Bakanlığı‘nın da derhal soruşturma başlatması gerektiğini vurguladı
Elcil: Polise derhal intikal
ettirilmeli, Eğitim Bakanlığı da
soruşturma başlatmalıdır
Yazılı açıklama yapan Elcil, 1937
yılında kurulan ülkenin en köklü yükseköğretim kurumu olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nde, ita amiri olan
akademi başkanının dosyasının kaybedilmesi olayının tam bir skandal ol-

duğunu söyleyerek, konu ile ilgili
olarak Akademi Yönetim Kurulu’nun
olayın üzerine gitmesini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini, Akademideki eğitimin niteliğinden asla taviz
verilmemesi için sonuç alıcı girişimlere
devam edilmesinin beklentisi içinde
olduklarını belirtti. Elcil, “Bir akademik
kuruluşta akademi başkanının kontrolü
altındaki kendi dosyasının kaybolması,
polise derhal intikal ettirilmeli, Eğitim
Bakanlığı da soruşturma başlatmalıdır.
Akademik ünvanların para ile satılır
hale getirildiği bu ortamda, Atatürk
Öğretmen Akademisi’nde böyle bir
skandala asla yer yoktur. Geleceğin
öğretmenlerini yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin adı derhal temize
çıkarılarak, suçlular yargıya teslim
edilmelidir” dedi.

GÜNEY ÜRETİLEN BEŞ HELLİMDEN
BİRİ STANDARTLARA UYMUYOR
Rum Ticaret Bakanlığında, ilgili
tüm devlet kurumlarının ve Hukuk
Dairesinin katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantıda, hellim kotasındaki
ihlaller ile süt tozu kullanımıyla ilgili
yasadışılıkların ele alındığı haber verildi. Toplantıda “Menşe İsmi Korumalı
Ürün” ve ticari marka altında hellim
üretimiyle ilgili sorunların incelendiğini
yazan Fileleftheros gazetesi, toplantıda
Tüketiciyi Koruma Birimi’nin son zamanlarda gerçekleştirdiği kontrollerin
sonuçlarının ele alındığını belirtti.
Yapılan kontrollerin sonuçlarına
göre, ticari marka altında hellim ürünü
üreten işletmelerin önemli bir yüzde-

sinin özellikle süt kotası ve ürünün
nem oranıyla ilgili kararnamede yer
alan standartlara uymadıklarının görüldüğünü kaydeden gazete, ilgili kararnameye göre, bu dönemde hellimdeki minimum keçi-koyun sütü kullanımının yüzde 25 olması gerektiğini
belirtti.
Bununla birlikte numunelerin yalnızca yüzde 20’sinde kararnameye uygun olarak minimum koyun-keçi sütü
oranı bulunduğunun tespit edildiğini
yazan gazete, toplantıda ele alınan konulardan bir diğer konunun ise, hellim
üretimindeki süt tozu kullanımı olduğunu ekledi.

58 POZİTİF VAKAYA DAHA RASTLANDI
Sağlık Bakanlığı, bugün toplam 58
pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamada, son 24 saatte toplam 5 bin
584 test yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele,
3 kişisinin de Lefke bölgesinden olduğu
belirtildi.
Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
58
Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270
Toplam Vaka Sayısı: 94.512
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 93.819
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
4
Karantinadaki Vaka Sayısı : 453
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 168”

TALASEMİA KÂBUSU
HORTLUYOR MU?

Türk Ajansı Kıbrıs muhabirleri çok önemli
bir röportaja imza attılar.
Başta 1980'li yıllarda Talasemia ile mücadale programını geliştiren ekipte yer alan
Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr. Gülsen
Bozkurt ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk
Onkoloji Servisi'nde Çocuk Hematoloji Uzmanı olarak görev yapmakta olan Dr. Ayşe
Sayılı Erener olmak üzere Talasemia Derneği
yetkilileriyle yapılan röportaj korkunç bir
gerçeği açığa çıkardı.
Nedir bu gerçek?
1970'li yıllarda toplumsal geleceğimizi
çok ciddi şekilde tehdit eden genetik kan
hastalıkları Talasemia ile Orak Hücre Anemisi'nin hortladığı ve 40 yıl önceki kâbusun
geri dönme riskiyle karşı karşıya bulunduğumuz gerçeği!
***
Kıbrıs, yüzde 35 taşıyıcılık oranıyla, Talasemia'nın çok yaygın olduğu ülkelerden
biri.
Ve her hamilelikte, yüzde 25 oranında
hasta çocuk doğma ihtimali var!
Bu da Talasemianın 1970'li yıllarda neden
korkunç bir kâbus olarak toplumsal varlığımızı tehdit ettiğini açıklamaya yeter.
Şimdi o kâbusun geri dönme riski taşıdığını
uzman doktorlardan işitmek kişinin tüylerini
diken diken etmeye yetiyor!
Çünkü Talasemia ömür boyu, oldukça sıkıntılı ve pahalı bir tedaviyi kaçınılmaz
kılan bir hastalık.
***
KKTC, buradaki Talasemia Derneği'nin
her zaman büyük takdir ve saygıyla anılan
ve anılacak olan özverili çalışmaları neticesinde dünyada bir ilk olan çok önemli
bir yasayı hayata geçirmiş ve evlecenecek
çiftlerin Talasemia taşıyıcılık testi yaptırmaları bu yasa ile zorunlu hale getirilmişti.
İşte bu yasa sayesinde Kuzey Kıbrıs toplumsal geleceğimizi çok ciddi şekilde tehdit
eden Talasemialı doğumları sıfırlayarak,
dünyada büyük ilgi odağı olmuştu.
***
Uzmanların değerlendirmelerine göre bu
kontrol sağlanmamış olsaydı bugün her
evde bir Talasemialı hasta olacaktı!
Kâbusun neden hortlamakta olduğuna
gelince...
Bunu da yine uzmanların değerlendirme
ve uyarılarından öğreniyoruz.
Kuzey Kıbrıs'ın nüfus yapısı 1974'ten günümüze çok ciddi şekilde değişime uğamıştır
ve uğramaya da devam etmektedir.
Yasa gereği olan taşıyıcılık testleri bu
kontrolsüz yerleşim sonucu gözden kaçabilmektedir!
2009'la 2020 arasında beş yeni doğumdan
bahsediyor uzmanlar.
Ve kontrol sağlanmadığı takdirde hasta
doğumların artabileceği uyarısında bulunuyorlar.
Çok önemli bir diğer uyarı da, Talasemia
tarama laboratuvarının günümüz koşullarına
göre mutlak surette revize edilmesi gerektiğidir.
Bu uyarılar dikkate alınmazsa...
Olası her Talasemialı doğumdan bu "ülkeyi" yönettiklerini iddia edenler ve bunlara
çanak tutanlar sorumlu olacaktır.
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Onuncu köy
PROJECİLER VE
VATANDAŞ

ELÇİ İLE OMUZ OMUZA

Hasan Ulaş Altıok
Ankara ülkemizde yapılan, planlanan bazı
eylemlere bakınca demokrasimize ve irademize
müdahale edenin UBP olduğuna inanacak.
Kim bilir belki de demokrasi ve irade mücadelemizde yanımızda olduğunu falan da açıklayıp bizlere destek verecektir. Bence bu
kadar “masgaralık” içinde yakışır. Hatta eylemlere elçi de katılırsa şaşırman.
*
Seçim dönemlerinde siyasi partiler kendi
ideolojileri doğrultusunda seçilmeleri durumunda ülkeyi nasıl yöneteceklerini açıklarlar
ve yarışırlar. Sonra, seçmenden destek alan
parti ve/veya partiler ülkeyi nasıl yöneteceklerini spesifik olarak hükümet programı ile
duyururlar ve meclisten de destek alırlar.
Tam da ülkenin artık nasıl yönetileceği bellidir
ve halk desteği de vardır derken, TC çok
gizli bir protokol dayatır ve ülke öyle yönetilir.
İşte KKTC demokrasisi…

Hüseyin Akgül
Projeciler de, projelerden nemalanan işbirlikçiler de bilindiğini biliyor, bilenler de,
projecilerin ve işbirlikçilerinin bilindiğini biliyor, ama yine de bilenlerin yarısı, ülkeye
ve ülke insanına; aç kurtlar gibi sürüyü
boğarak tamamen yok etme niyetiyle saldıran
projeciler ve işbirlikçilerden yana, diğer konular da olduğu gibi destek vermeye devam!
Vatandaş; vatandaşlık hakkı temelinde
muktedir olanın her tür hileli işlerine hesap
sormada kendini bulur.
Muhacır ise, muktedir olanın verdiğine
minnet duygusuyla muktedire her tür koşulda
itaat eder.

NATO’YA KARŞI
BAĞLANTISIZLIK

Erkan Çavuş
AB-ABD-NATO emperyalist bloğuna karşı
Finlandiyalı ve İsveçli komünistler barıştan
yana taraf olduklarını vurgulayarak, NATO'ya
hayır diyorlar!
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması
ve bu ülkelerin ordularının AB-ABD-NATO
çıkarları için savaşlarda rol alması, sadece
emperyalistlerin ve bu ülkelerin sermaye sınıfının çıkarınadır.
İşçi sınıfının, emekçilerin, gençlerin, kadınların özgürlüğü ve refahı; emperyalist
savaş ittifakı NATO'ya karşı bağlantısızlıktan
ve barıştan yana taraf olmaktan geçer.

YALNIZIZ!

MAKARİOS GİBİ

Turgut Afsaroğlu
1968'de Makarios barikatları açtı, kontrolleri
kaldırdı. Adanın herhangi bir köşesine serbestçe gidip gelmeye başladık.
Birden aklıma takıldı. Şimdilerde biz de
aynısını yapamaz mıyız? Onlar zamanında
kapıları açarken bizden korkmadılar.
Şimdi biz bütün kapıları açıp, kontrolleri
kaldırsak, kim kimden korkacak?
Biz Rumlardan mı, yoksa onlar bizden
mi?
Dememiz o ki, Güneyden gelen yerli veya
yabancı turistlere, sınır kapılarında çektirdiğimiz eziyet, işkence boyutlarını aştı. Başka
ülkelerden turist getirebilmek için on tane
takla atıp, dünya kadar teşvik verirken, kapımıza kadar gelip bize döviz bırakacak insanlara adeta " gelmeyin " diyoruz.
Merakımdan soruyorum:
-Bütün kapıları açıp, polisi, askeri, gümrükçüleri geri çeksek, bundan endişe etmesi
gerekenler biz mi oluruz yoksa komşularımız
mı?

ADALET!

Halil Sadrazam
Kuzey Kıbrıs’ta adaleti sağlama konusunda
polisin ve savcılığın görevleri nelerdir?
Yaşadıklarımızdan öğrendiğim;
adaletsizliğe neden olan ve masum insanlara
acı çektiren görevler yaptıkları ve bunu bir
başarı gibi gördükleridir.
Hukukçu arkadaşlarımızın bu konudaki
görüşleri ve yaşadıkları bizleri aydınlatacak,
eksiklerimizi tamamlayacaktır.

HAK-MÜSTAHAK

Mustafa Gürkan
Süte 3 TL birden zam geldi.
Kulislerde 3 vakte kadar benzine yüklü
zam görünüyor.
Keza elektrik de bundan nasibini alacak.
Ya gıda? Alkol? İlaçlar? Giyim?
Ama şükredin...
Çünkü düne göre fakir olabilirsiniz ama
yarına göre halen zenginsiniz.
Hakettiğiniz gibi yönetiliyorsunuz...

‘‘6’lar hareketinin arkasında
Elçilik ve kolordu da vardı’’...
Salih Olgun
Ne ilk, ne de son: Sömürgeci işgal düzeninin ayyuka çıkan halleri!
TC Sömürge Yönetimi işçilere, emekçilere, yoksul köylüye, memurlar vb. karşı
uygulayacağı siyasi, ekonomik, sosyal,
kültürel yeni yıkım paketi öncesi sağlı,
sollu işbirlikçileri arasında en iyi uygulayıcısını belirlemek için operasyonlarına
devam ediyor!
İşbirlikçi partilerden ya da partililerden
dik duruş bekleyenleri, önerenleri dikkatle
izleyin ama onlara taraf olmadan!
Onların halkın dikkatini kendi gündemlerine yoğunlaştırmasına fırsat vermeyin,
teşhir edin! Çünkü sömürgecinin ve işbirlikçilerinin yarattığı bu pisliğiği devrim
temizler ancak!
Sömürge yönetiminin uygulamalarını
hangi işbirlikçinin yapacağının halk için
değil, sömürgeci için önemi vardır!
İsterseniz gelin geçmişte Sömürge Yönetiminin Valisi ve işgal ordusu ile Özel
İstihbarat Başkanı vd. yetkililerinin benzer
operasyonlarından örnekleri bizzat bu yönetimin en merkezindeki kişilerden birisi
olan, zamanında sözde Başbakanlık ve DP
Genel Başkanlığı yapmış olan Hakkı
Atun’un ağzından bir kez daha hatırlayalım:
13 Aralık 2011 tarihinde yaptığı açıklamalarda bakın ne diyor Atun:
Hakkı Atun, DP Genel Başkanlığı döneminde iş adamı Salih Boyacı’nın parti
işlerine karıştığını belirtti. Atun, DP Genel
Başkanlığı döneminde iş adamı Salih Boyacı’nın parti işlerine karıştığını belirterek,
“İlçe başkanı seçeceğiz, orada bile karşımızda bulurduk” dedi.
“En büyük zafiyet, o günlerde bunu söyleyemezdik ama Boyacı’nın kendine göre

bir türlü bugün de çözemediğim bir hesabı
vardı. Parti içinde etkili bir adam olduğu
ve kendi işletmelerinde istihdam ettiği 2
bine yakın kişiyi partiye üye yaparak onu
kullanmayı denedi.”
“İrsen Küçük hep yükseklere oynardı.
Bırakın parti başkanlığına gelmeyi, gözü
Cumhurbaşkanı olmaktaydı. Denktaş’a
rakip çıkacağını söylediği zaman başta
doktor Ali Atun ile hiddetle karşı çıktık.
İrsen Küçük Denktaş’a karşı aday çıkartılmadığı için partiden koptu.”
“1990 seçimleri öncesinde Eroğlu’nun
istifasını isteyen bir hareketti o. Amacımız
Eroğlu’nu istifa ettirmek ve ısrar ettiği
seçim yasasından onu vazgeçirmekti. O
hareketin içinde ben Salih Coşar ve Kenan
Atakol vardık. 6’lar hareketinin arkasında
Elçilik ve kolordu da vardı. Eroğlu o yasayı
Özal’dan gelen telkinle değiştirmek istiyordu. Meclis’te rahat bir çoğunluk sağlasın
diye… Biz 6’lar olarak bir muhtıra hazırladık, seçim yasasına karşı olduğumuza
dair ama Bakanlar Kurulu’nda olan Salih
Coşar ve Kenan Atakol caydı.”
“Olgun Paşalar’ın veto edilmesinin arkasında askerin halka ilişkilerinden de sorumlu Albay’ı vardı. Asker vardı. Bazı
rüşvet iddiaları ve popülizm yaklaşımlarla
ilgili iddialar vardı Olgun’a dönük. Bunun
üzerine Eroğlu kendi arkadaşını yakın olmasına rağmen veto etmek zorunda kaldı.
Onu veto ederken çok zor çekti.”
"1994 Mart'ında Denktaş'ın, Olgun Paşalar'a hükümeti kurma görevini vererek
denediği Eroğlu'suz UBP-DP Koalisyonunu,
UBP parti meclisi tarafından reddedilmiş,
1994 Ekim'inde Eroğlu ile Enver Emin'in
yarıştığı UBP'nin 10. Kurultayı'nda ise
Eroğlu önemli bir zafer kazanarak genel
başkanlığını korumuştu."

Attila Tuygan
"Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir"miş…
Yalan! Bildiğimiz yalnızdır…
Hrant Dink de yalnızdı. Osman Kavala da
yalnız; başta Mücella Yapıcı olmak üzere,
onunla birlikte ceza alan bütün dostlar da.
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ
da yalnız, Garo Paylan da; zindanlardaki
diğer dostları da. Onlar yalnızsa, Kaftancıoğlu
hayli hayli yalnızdır.
Zaten Kaftancıoğlu da diğerleri için aman
aman tepki göstermemişti.
Şimdi Kaftancıoğlu dahil bütün bu adlara
sahip çıkanlar duyarlı, demokrat kalmayı başarabilmiş bir avuç insan, bir de HDP çatısı
altındaki Kürtler ve sosyalistler. Ancak, onlara
sahip çıkanlar da bu ülkede yalnız ve sahipsizler
ve kendi başlarındaki belalarla ‘bir başlarına’
cebelleşiyorlar.
Tersi, eşyanın tabiatına aykırı zaten. Bu
toprakların insanları yüzyıllara uzanan tarihi
boyunca ama dini gereği, ama anne-babalarından ya da toplumdan aldıkları eğitim ve
öğretmenlerinden aldıkları öğretim gereği,
ama yaşam boyu pompalanan ıvır zıvır gereği,
demokrat olmayı beceremediler; yurttaşlık
bilincine erişemediler; insan haklarına sahip
çıkmayı, anayasal haklarını aramayı, silkinip
tepki göstermeyi bilmediler hiç. Ülkenin
yüzde doksanı böyle. Mücadelede yer almaktan
korkan; muhalifliğini gölgelerde yürütenler
yüzünden herkes yalnız.
Ancak, bildiğim bir şey varsa, o da bu ülkenin kaderini değiştirmek için, daha çok
Dinkler, Demirtaşlar, Yüksekdağlar, Paylanlar,
Kavalalar, Yapıcılar ve daha çok ‘yüzde onlar’
gerektiğidir!

RUS-RUM İLİŞKİLERİ

Hasan Çötok
Nikos Anastasiades "Rusya yaptırımlarının
hedeflere ulaşmazsa benimsenmeyeceklerini"
söyledi.
Bilindiği gibi AB, Batı Avrupa anakarasında
bulunan ve Rusya gaz ve petrolüne ihtiyacı
olan AB ülkeleri bulunduğu için Rusya gaz
ve petrolüne daha ambargo koymadı. Ambargo
Rusya sivil uçaklarının AB topraklarına indirilmemesi ve ticaret özellikle banka işlemlerini durdurma kararıyla sınırlandı.
Rusya'dan petrol ve gaz almadığı ama,
SSCB döneminde başlayan ve Rusya ile
devam eden "ambargo delen" ticaret ile
meşhur olan Kıbrıs'ın güneyi, AB içinde bu
ambargodan en çok etkilenen ülke oldu. Birde
buna Rusya'dan gelen 1 milyon turisti eklerseniz, benimsememenin nedeni daha iyi anlaşılır. Çıkarları için ambargo üzerinden bile
pazarlıklar yapan bu " demokratik kafa yapıları", Rusya'da veya Ukrayna'da "barışı" savundukları da, işin cabası...
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Şair Gözüyle

KAÇ PARA EDER?

GÜNLÜK

Tüge Dağaşan
Yüksek yüksek tepelere ev kurun ama en yükseğe
Aşağıya bakanın başı dönsün yukarıya bakanın aklı
Yüksek yüksek maaşlar dağıtın naaşlar üzerine
Satılsın tenler bedenler her saat her saniye
Kimsenin midesi bulanmasın kimse kusmasın
Kimse düşünmesin yarını bu saatten sonra
Tapusuz aşklar dağıtın bir de ahlaksız teklifler
Ve yüzünüz kızarmasın siz yüzsüzsünüz
***
Ünzile. Hem çocuk hem de kadın diyor şarkıda
onun için. Bir su gibi saydam ve sakin.
Susar kadın Ünzile diye ekliyor ilerledikçe sözler… İçiniz oyuluyor dışa doğru. Bir kabak gibi ya
da patlıcan belki; içinizin tüm organları oyulup çıkarılıyor. İçi boş insanlar haline geliyorsunuz bilmeden.
Ruhsuz, duygusuz, tahammülsüz ama aşırı sabırlı
yine de. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun
ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor…
Artık onun için hiçbir şey fark etmiyor. Kim olduğu,
ne olduğu, kimin ne yaptığı umurunda bile değil.
Dünyaya dâhil değil, sınırlar içinde yaşarken sınırsız
düşleri dahi yok. Bu yüzden, korkar durur gitmez.
Köyün en son çitine. İnanır o sınırda dünyanın
bittiğine. Dünyasını bitirenler kimdir bilmez, dünyayı
yöneteni gözü görmez, ne yaşı ne yaşadığı buna izin
vermez. Ünzile, Ünzile şarkısını bile dinleyemez.
Paylaşamaz.
***
Evinde oturup kaldığı sürece sorun yoktur, konuşursa
ayaklanırsa ve hatta ayaklandırırsa işte o zaman
sorun çoktur. Ölüyse sıkıntı yoktur ama yaşıyorsa
ve yaşamakla kalmayıp bir de yaşatmaya çalışıyorsa
işte o zaman sıkıntı başlar. Kendi kendine sıkıntı çekerse önemli değildir yeter ki topluma sıkıntı çektirmesin. Hayallerinde her yere gidebilir ama gerçekte
kımıldamasın yerinden. Hayal nedir bilmesin görmesin
duymasın ve kurmayı denemesin. Aksi halde ezilir.
Ezilir ki büyümesin ama büyütmesi serbesttir to-

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Sovyetler Birliği’nin kurulmasından sonra yeni proleter devlette korkan Burjuva devleti kendine göre
tedbirler almaya başladı.
ABD emperyalizminin önderliğinde oluşturulan ve
Anti Komünizm doktrini ile
hayata geçirilen NATO
SSCB’niin ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra
da varlığını sürdürüyor. Bununla da kalmayarak Rusya’yı hâlâ kendileri için en
tehlikeli rakip olarak görmeye devam diyorlar. Bunda
silah üreten şirketlerin büyük rolü olduğu yadsınamaz.
Silah teknolojilerine büyük yatırım yapan silah şirketleri bu harcamaların kat kat fazlasını almak
için her türlü girişimi yapmaktadırlar. Bu girişimler içinde en
önemlisi düşman yaratmak, savaş
çıkarmaktır.
NATO, Rusya’ya karşı genişlemeye devam ederken Ukrayna’yı
Rusya ile savaşa sokmuştur. Rusya’nın elindeki nükleer güç nedeniyle bu savaşa ortak olmamıştır.
Buna rağmen Ukrayna’ya her türlü
desteği yapmakta, Rusya’ya da
yaptırımlar uygulamaktadır.
Bu savaş korkusu Finlandiya
ve İsveç’e de sıçramıştır. Dünya
emperyalizmi , ellerindeki iletişim
araçlarıyla Rusya’nın Genişleme
Çabası” içinde olduğu yalanını
yaymakta ve bir düşman yaratarak
ülkeleri kendi yanlarına çekmek
istemektedir.

humları. Yeter ki kendi yüreğine ekili olmasın o tohumlar, rahminde kalsın sadece orada büyümek serbesttir, zihinde ise yasak. Şarkı biterken filizlenip
sarmaşık oldu ve arabadan dışarıya taştı market
önüne park ederken.
***
Bir manşetle birlikte herkesin eli tapulara gitti bir
gecede.
***
Güneyde isteyenler mallarını satabilecekmiş. Detay
ne ise ne. Marketin içinde öylece başlığı okurken
zihnim nerelere gitmedi ki? Bir ses gidelim mi dedi
satalım Vreçça’daki malları da gelelim? Satılmadık
yer kaldı mı abi dedim. Gerçekten kaldı mı diye düşünürüm halen. Bir çanta dolusu tapu, tapular var
babam yok. Tapular var hayaller yok. Tapular var
huzur yok. Tapular var ayak ayak, metre metre,
dönüm dönüm ve tapuların ederi yok. Yıkılan çocukluğun karşılığı etmiyor hiçbir tapu. Hiçbir eder
bir kadının değerini vermiyor mesela. Çocukluk ada
ve kadın birbirine hızla karışıyor. Üzerine dönüm
dönüm araziler zimmetleyin, adına tapular hazırlayın
tabularınız yüzünden. Yine de soktuğunuz tabutlardan
çıkar mı o güzelim nineler. Çünkü her kadın çocuk,
her çocuk kadın, her çocuk kadın ninedir bu şehirde.
Birer nine haline getirdiniz bizi dilinizdeki ninnilerle.
Babalarımız çocukken dede oldu sayenizde. Dillerinde
bir güney, dillerinde bizim taraf, dillerinde geçmeyen
bir geçmişi bizlere miras bırakarak çekip gittiler.
Siz bilmezsiniz bir düşün miras kalması ne demek.
Tapular mı? Tapular orda, öylece duruyor birkaç
imza üzerinde. Kaç ayak ne kadar eder ancak size
yaşımız söyler. Bizim yaşımız çok büyük, öyle büyük
ki hepimiz yaşlı insanlarız şu küçücük adada. Giderek
küçülen ada içinde kocaman yaşlılarız her birimiz.
Ada yakında bizi taşıyamaz ve denize dökerse bilin
ki kusuyor demektir.

BİR KEZ DAHA ERDOĞAN
SÖYLEDİĞİNİN TERSİNİ YAPAR MI?

Nitekim Finlandiya ve İsveç
burjuvaları etkilenerek NATO’ya
üye olmak için müracaat edeceklerini açıklamışlardır. Parlamentolarından yetki alınca bunu gerçekleştireceklerdir.
Soğuk savaş yıllarında bile
NATO üyeliğini akıllarından geçirmeyen bu devletler şimdi niçin
buna gerek duydular? Oysa Ukrayna –Rusya savaşına kadar böyle
bir tehdit görmüyorlardı.
Bu iki ülke Rusya’dan bir tehdit
almış olsalardı ilk önce bunu diplomatik yollarla çözmeleri ve sonunda da saldırmazlık anlaşması
imzalamaları daha insani bir yaklaşım olmaz mıydı?
Aslında yapılması gereken yapılmamakta ve Emperyalizm dünya üzerindeki hâkimiyetini yayınlaştırmak ve ABD’nin öncülüğünde dünyayı yeniden şekillendirmek sevdasındadır.

Türkiye’deki Erdoğan Rejimi bunu fırsata çevirme
telaşına girmiştir. NATO
üyeliği oy birliği ile onaylanması gerektiğinden Türkiye’nin de bunu uygun bulması gerekir.
Erdoğan bu konuda her
zaman yaptığını yaparak işi
pazarlık yokuşuna sürmektedir. Bugüne kadar her söylediğinin tersini yapmış olmasına rağmen yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine sıcak bakmadıklarını hatta bu amaçla
Ankara’ya gelecek diplomatların gelmemelerini de söylemiştir. Yine büyük konuştu.
Erdoğan’ın bu mızıkçılığı aslında ABD- Yunanistan yakınlaşmasındaki kırgınlığı , F 35 projesinden çıkarılması, F 15 savaş
uçaklarının alınmamasından kaynaklanıyor. Bu konuda olumlu
adım atmaları soncunda yine söylediklerini unutup onay verecektir.
Bunları açıkça ifade edemeyen
Erdoğan sebep olarak bu ülkelerin
PKK’yı korumasını öne sürüyor.
Oysa bu konuda PKKve PYD’ye
en büyük desteği ABS vermektedir.
Ona söz söyleme cesareti bulamayan Erdoğan bu şekilde isteğini
anlatmaya çalışıyor.
Bekleyip göreceğiz. Papaz Brunson gibi olacağı konusunda göstergeler çok. Yine bir Erdoğan
klasiği izleyeceğiz.

ASKERİ NEDEN ÖDÜYORUZ?

CTP vekili Devrim Barçın Kıbrıs’ın kuzeyindeki sorunun basit
bir mali idare olduğunu söylüyor. Maliye Bakanı’nın dışarıdan
atandığı kukla bir rejimde meseleyi muhasebe hesaplamasına indirgiyor… İşgal rejimi yokmuş gibi yapınca, köy yollarının ihalelerine
bile Ankara’da çıkılmasına ses etmeyince, Ercan’ın işletmecisinin
TC’li sermayedar oluşunu sorgulamayınca, Mağusa ve Ercan limanlarının uluslararası ticarete ve ulaşıma açılmasına Ankara’nın
engel çıkarmasına bakmayınca, hatta neden işgal ordusunun ‘savunma
giderleri’ni bizim ödediğimizi dahi sorgulamayınca, KKTC kendi
ayakları üzerinde durabilir… Şöyle dedi Barçın: ‘Bu ülkede kaynak
vardır, TC'den para gelmese bile kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz mümkündür… Nisan 2022 Sonu itibariyle askeri harcamalar
da dahil (194 Milyon TL) Türkiye'den herhangi bir kaynak akışı olmamasına rağmen GENEL GELİR/GENEL GİDER dengesinde
Bütçemiz ARTI 227 Milyon TL, YEREL GELİR/YEREL GİDER
dengesinde ise bütçemiz ARTI 422 Milyon TL vermiştir… Bunun
yanında Nisan ayında Genel Gelir/Genel Gider dengesinde bütçemiz
ARTI 122 Milyon TL, Yerel Gelir/Yerel Gider dengesinde ise
bütçemiz ARTI 175 Milyon TL vermiştir… Mayıs ayında ise Bankaların ve Finans Kooperatiflerinin ise geçici kurumlar vergisi
ödemesi olacaktır… Özetle dostlar bu ülkede kaynak vardır, sorun
kayıt dışılıkla mücadele edilmemesi nedeniyle gerçek miktarda
kaynağın Maliye tarafından toplanamaması ve gelirin adil bir şekilde
dağıtılmaması sorunudur’’… Askeri harcamaları bile ödeyerek
‘kendi ayaklarımız’ üzerinde durabiliriz, diyor Barçın. Askeri neden
ödediğimizi sorgulamadan… Ayakları üzerinde duruyor KKTC,
ama hastanelerde ilaç yok!
MÜDAHALE EDENE LAF
YOK
CTP milletvekilleri Yonca
Kavşağı'ndan Kuğulu
Park'a, ardından da meclisin
önüne yürüyecekler.
Müdahaleye, çözümsüzlüğe,
yoksullaşmaya, gayrimeşru
hükümete ‘hayır’ demek için
yürüyeceklermiş. Yanlış
anlaşılmasın ama, müdahale
eden Türkiye’ye karşı değil,
Türkiye’nin müdahalelerine
çanak tutan UBP’ye karşı…
*
AYŞE EVİNE DÖNERKAN
Ersin Tatar, “Federasyon
olursa, Türkiye’nin
garantörlük hakkı
sonlandırılacak, Türk askeri
adadan çekilecek” dedi.
Allah duysun seni Tatar.
“Ayşe” evine giderkan seni
da götürsün…
*
BAYRAK
Yollar gece
aydınlatılamıyormuş, bu
karanlık kazalara davetiye
çıkarıyormuş. Hade bre
vatan hainleri!
Beşparmaklardaki bayrak
yeter da artar önünüzü
aydınlatmaya…
*
KAVGA
Faiz Sucuoğlu, "Benim
kimseyle kavgam yok” dedi.
Senin kavgan yok ama AKP
seninle çalışmak
istemediğine göre, seninle
kavgası var…
*
BİLET
CTP milletvekili Erkut
Şahali, “Oğuzhan’ı
ensesinden tuttular, kenara
koydular. Tahsin Bey Faiz
Sucuoğlu’nun biletiydi. Atun
da Sucuoğlu’nun gidiş bileti
oldu” dedi. Tam isabet!

“Tırnak”...
"Şu anda siyasetin üzerinde
yükseldiği zemin bu…
Köşe taşları yapay, herşey
yapay… Siyasi gerçekliklerin
ötesinde kurgulanarak kurulmuş
olup, bir nevi "toplumu
kandırma" esasına dayanan,
"sahte ve sanal bir zemin"...
Ancak meseleyi "siyasetçilerin
verdikleri sözleri
tutmamalarında" görmek,
ve problemlerin "sözünü tutacak
politikacıların bulunmasıyla
aşılacağını" düşünmek,
bu sanallığın sadece bir
parçasıdır."
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
"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..."
Serhat İNCİRLİ
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Tufan Erhürman

Faiz Sucuoğlu CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir
kahve içti, başına gelmedik
kalmadı… Erhürman ise
Kılıçdaroğlu’nun Adalet
Yürüyüşü’ne özenip Yonca
(Ercan) Kavşağı’ndan
Lefkoşa‘ya yürüyor… Bay
Kemal de Ankara’dan
İstanbul’a yürümüştü…
Sucuoğlu’nun içtiği kahve
midesine oturdu, Erhürman da Bay
Kemal gibi üzerinde ‘Adalet’ yazan bir pankartçık
taşırsa tam olacak… Sucuoğlu da katılsın CTP’nin
yürüyüşüne, belki beraber yürürlerse yollar aşınır… Zaten
yolları da Ankara’da çıkılan ihale ile yaptılar, malzemesi
çürüktür, aşınmaya yer arar…
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Sosyal Medya

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

Doğan Özgüden

BU GAZ OSURARAK
ÇIKMAZ

Sine-i millete dönemeyen CTP ve HP’ye
demiştik ki karar verin: Sinek misiniz, değil
misiniz? Sine-i millete mi döneceksiniz,
sinek olarak mı kalacaksınız?
Sırf ses benzeşmesinden yazmadık sine-i
millet ile sineği beraber. Denktaş bu ahaliye
‘sinek’ diye hakaret ederdi; hiçleştirme politikasının aşağıma sözlüğünün
önemli bir kahramanıdır sinek!
Senelerce ahaliye ‘Rum sizi
sinek gibi avlar, hap gibi yutar’
dedi. Bulamazsınız böyle toplum lideri ve toplum, bu kadar
aşağılayan ve aşağılanan…
CTP ve HP sine-i millete
dönemedi, sinekliği kabul etti. Sine-i millet
diyerek meclisi terk etmek Ankara’nın gözünde bitirirdi bu iki partiyi, ahalinin gözünde
yükseltirdi. Meclisteki bir sinek, meydandaki
bir halktan iyidir dediler…
Hem vekil maaşlarından hem de işgal rejimi KKTC’den aldıkları milyonlarca liralık
parti katkısından olmadılar. Meclisten çekilseler, parti katkısı da kesilecek, nasıl finanse edecekler o zaman parti medyasını
ve profesyonellerini?
İşgalcinin kukla meclisinden çekilmeyi
göze alamıyorsunuz…
İşgalcinin kukla meclisinden çekilmiyorsunuz ama ‘muhalifliği’ de kimseye bırakmıyorsunuz…
İşgalcinin kukla meclisinden çekilmiyorsunuz ama KKTC’nin kendi yasal mevzuatına aykırı olarak uygulamaya giren protokolleri dahi Anayasa Mahkemesi’ne götürmüyorsunuz…
İşgalcinin kukla meclisinde oturuyorsunuz,
işgal rejiminin 90. ve Geçici 10. Maddeli
Anayasası’nı savunuyorsunuz; Anayasa’nın
ihlal edilmesinden şikayetçisiniz ama Anayasa’ya aykırı uygulanan protokollere itirazınız yok!
CTP yürüyüş düzenleyerek hiçbir şeyi
engelleyemez. Ama işgal mevzuatına aykırı
bir şekilde meclise getirilmeden yürürlüğe
konan protokolleri Anayasa Mahkemesi’ne
götürüp durdurabilir. İşgal rejiminin ‘yasal’
çerçevesinde bile muhalefet etmiyorsunuz…
Tarih size sonsuz şans vermez. Tarihin
sunduğu şansları bozuk para gibi harcarsanız,
işte böyle bizim sinek muhalefet gibi ne
yapacağınızı bilemez, sineklikte yapışıp kalırsınız!
Meclisi terk edemeyen, koltuklara yapışıp
kalan, ama o koltukları bile kullanabileceği
şekilde kullanmak yerine, izleyici locasına
çeviren bir muhalefet…
Ne yardan geçebildi, ne serden…
Ne koltuktan ne maaştan ne aldığı parti
katkısından geçebildi…
Ne anayasadan geçebildi ne protokolden… Anayasa’yı UBP ihlal ediyorsa horozlanıyor muhalefet, Anayasa’yı TC ile
imzalanan protokol ihlal ediyorsa sinip kalıyor muhalefet…
CTP’nin UBP’ye karşı yaptığı-yapacağı
eylemlere ‘gaz alma’ diyenler var. Gaz falan
alamaz CTP. Çünkü ahalinin midesinde
sancı yapan gaz CTP’nin kendisidir.
CTP ve peşindeki sendika bürokrasisi
‘gaz alma’ yetisini çoktan yitirdi.
Tarih bonkör değildir, nankördür. Birkaç
defa size şans verir, kullanamazsanız nannik
çeker. Kıbrıslı Türklerin çıkaramadığı gaz
yitirdiği tarihsel şansların halen daha muhasebesini yapamamaktan ileri gelir.
CTP 1981’de kazandığı seçimde TC tarafından mağlup ilan edildi. Ama ders
almadı, 1981’den beridir sandığı bu topluma
umut diye pazarladı. Umudu kesme sandıktan, dedi durdu. Sonra da 2000’lerin başında Kıbrıslı Türkleri AKP ile kurduğu
seçim ve Annan Planı sandığına hapsetti.
Bu gaz osurarak çıkmaz…

BİR AZİZ NESİN
HİKAYESİ

DAÜ’DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ’NE
EK PROTOKOL İMZALANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve
DAÜ Personel Sendikası (PER-SEN)
arasında dün protokol imzalandı.
DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada,
protokolün 10 Mart 2021 tarihli Toplu
İş Sözleşmesi’ne ek imzalandığı kaydedildi.
Protokol, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk ve
DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun
tarafından imzalandı.
Söz konusu protokol ile, DAÜ Döner
Sermaye Hizmetleri kapsamında uzun
yıllardır hizmet vermekte olan personele
ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde
destek olmak adına ek ödenek sağlanması
amaçlanıyor.
Verilen bilgiye göre, protokol imza
töreni öncesi yapılan açıklamalarda,
DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun,
bu zor dönemde, çalışan Döner Sermaye
Personeli’nin maaşlarına yapılan ek öde-

neği olumlu karşıladıklarını kaydederek,
DAÜ VYK’ya ve yönetime, çalışanlara
verdikleri desteklerden dolayı teşekkür
etti.
DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk ise
açıklamasında, VYK olarak çalışanların
sorunlarına duyarlı yaklaşmaya özen
gösteren bir yönetim anlayışı içerisinde
olduklarını vurguladı.
DAÜ’nün mali olarak sürdürülebilir
bir yapıya sahip olmasının önemine de
değinen Dr. Özcenk, mutlu çalışanların
daha yüksek performans gösterdiklerini
ve bu düzenleme ile Döner Sermaye
Personeli arasındaki şartların iyileştirildiğini ifade etti.
Ayrıca Dr. Özcenk, imzalanan protokolün tüm paydaşlara hayırlı olması dileğinde bulundu. İmza töreninde DAÜ
VYK Üyeleri Halil İ. Orun, Ersun Kutup
ve DAÜ PER-SEN Yönetim Kurulu
Üyeleri de yer aldı.

İSKELE’DE “ENGELSİZ DESTEK BİRİMİ” KURULDU
İskele Belediyesi, “Engelsiz Destek Birimi”
kurdu.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, “Engelliler Haftası” kapsamında hayat
bulan İskele Belediyesi Engelsiz Destek
Birimi sorumluluğuna Murat Ekşi getirildi.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,
birim sayesinde, özel gereksinimli vatandaşların şikâyetlerine, talep ve isteklerine
anında cevap verebileceklerini ifade etti.
Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşlar
için yemek de düzenledi. Burada yeni birim
hakkında bilgiler veren Sadıkoğlu, özel gereksinimli 7’den 70’e herkesin yanında ol-

maya devam edeceklerini ifade etti.
Sadıkoğlu, özel gereksinimli vatandaşların
hayatlarını kolaylaştırmak, talep, istek ve
şikayetlerine daha hızlı yanıt vermek için
bu birimi hayata geçirdiklerini ifade ederek,
“Özel gereksinimli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin
ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi
ve yaşama sevincinin arttırılması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,
pandemiden dolayı durdurulan Engelsiz
Ulaşım Aracının ise yeniden hizmet vermeye
başlayacağını söyledi.

MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ SANAYİYE
YÖNELİK ELEKTRİK İNDİRİMİ TALEP ETTİ
Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD),
elektrik fiyatlarında, sanayiye yönelik yüzde
30’dan az olmayacak oranda indirime gidilmesini talep etti. Dernek, indirim yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, elektrik fiyatlarına yapılan zam karşısında mobilya sanayicisinin zor günler yaşadığı kaydedildi ve “2011 yılında 0,40 krş olan
elektrik birim fiyatı sanayiciler için 0,10

krş devlet katkısıyla 0,30 krş olarak uygulanmaktaydı. Bugün elektrik birim fiyatı
2,70 TL olmuştur ve 0,10 krş indirim neredeyse hiçbir önemi olmayan bir orana denk
gelmektedir” ifadelerine yer verildi.
Bu maliyet artışını fiyatlara yansıtmanın
satışların, dolayısıyla üretimin azalması anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bunun
sonucunda bazı işletmelerin kapanacağı,
bazı işletmelerde ise eleman eksiltmeye gidilmesiyle işsizlik olacağı kaydedildi.

27 MAYIS CUNTASI BÜYÜK YAZAR AZİZ NESİN'İ TUTUKLATMIŞTI
27 yıl önce, kaybettiğimiz büyük
mizah ustası Aziz Nesin, tek parti
döneminde olduğu gibi, 27 Mayıs
1960'ta "NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız" yemini ederek yönetime el
koyan Milli Birlik Komitesi'nin emriyle de tutuklanmıştı.
Aziz Nesin, darbeden sonra CHP’nin
eski genel sekreteri Kasım Gülek’in
yayınladığı günlük Tanin Gazetesi’nde
büyük bir zevkle okunan fıkralar yazmaya başlamıştı. Tam da Kurucu
Meclis’te Anayasa hazırlık çalışmalarının sonuna yaklaşıldığı bir sırada,
18 Temmuz 1961'de tutuklanan Aziz
Nesin ve Tanin gazetesi Genel Yönetmeni İhsan Ada "komünizm propagandası yapmak"la suçlanıyorlardı.
Basına özgürlük vaadiyle darbe yapan askeri yönetimin ilk seçtiği kurban, gerek CHP gerekse DP dönemlerinde basın düşmanlığının acısını
en çok çeken, o sırada Türkiye’nin
uluslararası üne sahip tek yazarı Aziz
Nesin’di.
O Aziz Nesin ki, Bordighera’daki
uluslararası gülmece yarışmasında
kazandığı Altın Palmiye ödülünü, 27
Mayıs Darbesi’nden sonra özgürlük
çağının başladığı sanısıyla devlete
bağışlamıştı.
Daha da acısı, tutuklamanın ertesi
günü Kasım Gülek’in Tanin Gazetesi’nde yayınlattığı açıklamaydı:
“Dün nezarete alınan muharrir Aziz
Nesin’in bir hafta önce gazetemizle
ilişkisi kesilmiştir. Esasen bizden önce
birçok gazete ve dergilerde yazıları
çıkan ve halen de çıkmakta olan bu
yazarın son zamanlarda gazetemiz
için yararlı olmadığına kanaat getirmiş
ve kendisiyle ilgimizi kesmiştik.”
Bu açıklamadan sonra Tanin’in de,
Kasım Gülek’in de itibarı beş paralık
olmuştu.
Bu dâva vesilesiyledir ki gıyaben
tanıdığım ve yazılarına hayran olduğum Aziz Nesin'le ve meslek büyüğüm
İhsan Ada‘yla tanışmak olanağı doğmuştu.
Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve
yeni kurulan Basın Şeref Divanı'nda
İzmir basınının temsilcisi olarak Balmumcu’daki Askeri Mahkeme’de görülen duruşmayı izlemiş, kendilerine
meslektaşlarının dayanışmasını iletmiştim..
O duruşmada tanıştığım sevgili Aziz
Nesin'le dostluğumuz 1963-64 yıllarında İstanbul'da Türkiye İşçi Partisi'nin örgütlenmesi döneminde pekişti.
1964 yılında Akşam Gazetesi genel
yayın müdürü olduğumda gazeteye
yazmasını önerdiğim ilk yazarlardandı
Aziz Nesin...
Akşam'dan sonra çıkarttığımız Ant
Dergisi'ne de birçok yazı ve röportajla
katkıda bulunmuştu.
Aziz Nesin'le ilişkimiz biz sürgündeyken de devam etti, 12 Eylül darbesi'nden sonra ünlü Aydınlar Dilekçesi davasında yargılandığında Aziz
Nesin'in Türkiye'de yayınlanması yasaklanan savunmasını yurt dışında
duyurulması için bize iletmişti.
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FİLİSTİN’İN GÜNEY KIBRIS
BÜYÜKELÇİSİ’NDEN
“İSRAİL’LE İŞBİRLİĞİ”
HABERLERİNE
YALANLAMA

Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi
Abdullah Attari, ülkesinin Güney Kıbrıs’ı
dikkate almayarak, İsrail’le işbirliği
içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge
(MEB) sınırlarını belirleyeceği şeklindeki
söylemlerin gerçekleri yansıtmadığını
açıkladı.
Haravgi gazetesinin haberine göre,
Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Attari
dün bir Rum televizyonuna yaptığı
açıklamada, Filistin ile İsrail’in, Güney
Kıbrıs’ı es geçerek MEB sınırlarını
belirleme konusunda işbirliği yapacakları
şeklindeki haberlerin gerçekleri
yansıtmadığını söyledi.
Habere göre, Attari, böyle bir şeyin
olabilmesi için ilk önce Filistin sorununun
çözüme kavuşması gerektiğini belirterek,
bu tür haberler yayarak bazı çevrelerin
Filistin ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi
ilişkileri bozmayı planladıklarını vurguladı.

ÇALIŞMA BAKANI
ZETA EMİLİANİDU’NUN
DURUMU KRİTİK

Beyin anevrizması teşhisiyle geçtiğimiz
Pazar akşamı ambulans uçakla Atina’ya
götürülen ve burada ameliyata alınan
Güney Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Zeta Emilianidu’nun durumunun
ciddi olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta
Emilianidu’nun sağlık durumuna geniş yer
verdi.
Emilianidu’nun Pazar akşamı 01.15’te
ambulans uçakla Yunanistan’a
götürüldüğünü yazan gazete
Emilianidu’nun dün Atina’da
gerçekleştirilen ameliyatının 5 saat
sürdüğünü belirtti.
Emilianidu’nun ameliyat sonrasında
yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu,
gelecek 24 saatin de kritik olarak
addedildiğini yazan gazete Rum Sağlık
Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın da
Emilianidu’ya eşlik ettiğini belirtti.

KAPALI ALANLARDA
MASKE ZORUNLULUĞU
DEVAM EDİYOR

Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta
Korona virüs önlemlerinin gevşetilmiş
olmasına karşın kapalı alanlarda ve
havaalanlarında maske takma
zorunluluğunun devam ettiği uyarısında
bulundu. Haravgi ve diğer gazeteler, Rum
Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan
açıklamada, kapalı alanlar ve
havaalanlarında maske takma
zorunluluğunun sürdüğüne vurgu
yapıldığını yazdı.
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ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ "ARPAYA ADİL
FİYAT BİÇİLMESİ" ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, arpaya adil bir fiyat biçilene
kadar Toprak Ürünleri Kurumuna ürün verilmemesi çağrısını yineledi.
Nizam ayrıca yasak olmasına rağmen
bazı yerlerin arpa alımı yaptığını, çiftçilere
desteklerin ödenmediğini ileri sürdü.
Nizam TAK’a yaptığı açıklamada çiftçilerin, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK)
açıkladığı arpa fiyatının maliyetin altında
olduğunu, birliğin arpa ve buğdaya adil
fiyat biçilene kadar kuruma ürün vermeme
yönünde karar ürettiğini, ancak bazı küçük
üreticilerin kuruma açıklanan maliyet altı
fiyattan ürün verdiğini belirtti.
TÜK’ün açıkladığı fiyat üzerinden üreticinin kilo başına 5.35 TL ödeneceğini belirten
Nizam, arpanın Güney Kıbrıs’ta ton başı
430 Euro(0.43 Euro/kg-6.8 TL/kg ), Türkiye’de 6.4 TL/kg, Dünya genelinde üreticinin
6 TL’nin üzerinde ödendiğini belirtti.
"YASAK OLMASINA RAĞMEN
ARPA ALIMI YAPILIYOR"
Arpa ve buğday alımını, yasa gereği TÜK
dışında kimsenin yapamayacağını belirten
Nizam, bir kamu kurumu bir de işletmenin
yasak olmasına rağmen arpa alımı yaptığını
ileri sürdü.
Hükümet temsilcileri ile görüşme talep-

lerinde bulunduklarını ancak aldıkları yanıtın,
hükümet güvenoyu aldıktan sonra görüşebilecekleri yönünde olduğunu belirten Nizam,
“Üretici her gün zarar görüyor, gerek dolu
yağışı, gerek dondan gerekse de yangından
zarar görüyor” dedi.
"DESTEKLER ÖDENMİYOR"
Yılda iki kez ödenen Doğrudan Gelir
Desteği ile mazot desteğinin 2021’in ikinci
dilimi ve 2022’nin ilk diliminin ödenmediğini
anlatan Nizam, bunun yanında kuraklık raporlarının halen Genel Tarım Sigortası Fonunda onaya sunulmadığını, çiftçinin kuraklık
var mı yok mu bilmediğini belirtti.
Devletin üreticiye ödemesi gereken Doğrudan Gelir Desteklerinde 34 milyon TL
geriliği bulunduğunu ileri süren Nizam “Sürdürülebilir bir tarım politikası olmadığından,
dövizin sürekli arttığı ve girdi maliyetlerinde
yüzde 500’e varan artışlar yaşandığından,
gelecek sezon ekim yapamayacak durumdayız” dedi.
Çiftçinin desteklerinin pek çok kesimi etkilediğini belirten Nizam, çiftçi desteklendiğinde hayvancının girdi maliyetinin de
düşürüldüğünü, hayvancının girdi maliyeti
düşünce süt fiyatının da düşürüldüğünü,
bunun da tüketiciye olumlu yansıması olduğunu anlattı.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ RUM MİLLETVEKİLLERİNDEN
BARIŞ, İSTİKRAR VE KIBRIS SORUNU KONULU KONUŞMALAR
Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum Milletvekilleri Nikos Tornaridis, Hristiana Erotokritu
ve Kostis Evstathiu’nun, Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclisi (AKPM) toplantısında
konuşma yaptıkları bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, üç milletvekilinin
AKPM’de yaptığı konuşmanın odağında
Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar ile Kıbrıs
sorununun bulunduğunu yazdı.
Gazete, Tornaridis’in konuşmasında bölgedeki çalkantılara rağmen bölgesel iş birliği
için perspektif bulunduğunu kaydederek,
Kıbrıs’ın da üç kıta arasında kavşak noktasında bulunduğuna ve bölgesel iş birliği için
uluslararası hukuka saygı ile iyi komşuluk
ilişkilerine bağlı olmak gerektiğine dikkat
çektiğini belirtti.

Sosyal Medya

Habere göre Erotokritu ise, Avrupa Konseyi’nin destekleyici rol oynaması gerektiğine
vurgu yaparak, hedefin demokratik kurum
ve kuvvetlerin güçlendirilmesi ile modernleştirilmesi olması gerektiğinin altını çizdi.
Erotokritu, bölgesel iş birliği ile enerji
alanındaki iş birliğinin ileri götürülmesine
atıfta bulunarak, ikili ve üçlü iş birliği mekanizmalarının bölge ülkeleri için önemli
faydalar oluşturduğuna dikkat çekti.
Evstathiu ise konuşmasında, enerji alanındaki işbirliği mekanizmalarının herhangi
bir ülkeyi abluka altına almayı amaçlamadığını ve bu mekanizmaların bağımsızlık,
egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine
karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirildiğini
söyledi.

ZENGİN MOZAİKÇİLERİMİZ...

Şener İzmen
Muharrem İnce, Fox TV'de konuk. İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplıyor...
Söz sığınmacılardan açıldı bundan çok
rahatsız, diyor ki "Hatay'da yolda yürüyen
dört kişiden biri Suriyeli. Ama, daha vahimi Kilis. Yolda yürüyen dört kişiden
üçü Suriyeli. Bu böyle gidemez. İktidar,
parayla vatandaşlık satmak için her tarafa
duyuru yaptı. 250 bin doları veren vatandaş
yapılacak, bu çok yanlış...
Portekiz'e bakınız onlar da parayla vatandaşlık satıyor ama ağır şartları var.
Öncelikle yerleşmek için, 500 bin Euro'ya
ev alacaksın ve benim istediğim yerde
alıp yerleşeceksin diyorlar. Öyle başkent
Lizbon'a gelemezsin, ayrıca Portekizce
öğrenmek şart... Öyle hemen vatandaşlık
vermek de yok. 5 yıl oturma izni verilecek,
seçme ve seçilme hakkın daha sonra değerlendirilecek"... Evet, İnce aynen durumu böyle özetledi...
Ayrıca ilave etti. "Geçen gün İstanbul'un
Taksim Meydanı'na gittim hayretler içinde
kaldım yahu bir tek kişi bile yanıma gelip
benimle ilgilenmedi, bir tek kişi bile benimle resim çektirmedi. Moralim bozuldu.
Normal olarak gezdiğim ülkenin her ta-

rafında tanınmış bir kişi olarak, yanımıza
resim çektirmek için gelen herkesle yan
yana geliriz"...
İnce, Taksim Meydanı'nın tamamen yabancılara teslim olduğunu anlatmaya çalıştı...
Ben, İnce'yi dinlerken bizim vahimden
de öte durumumuzu düşündüm. Burası
tam bir kendi gelen çöplüğü oldu. Evim,
çok işlek bir cadde üzerinde olduğu için
avluda istirahat ederken gelen geçeni görüyorum. Tam 2 saat boyunca geçen yüzlerce kişinin arasında tek bir tane Kıbrıslı
göremedim. Çoğunluğu Afrikalı, Suriyeli,
çember sakallı cübbeli, ve arka sokaklarda
yapılan 10'larca apartmanlara yerleşen
tamamı yeni vatandaşlar!!.. Bir ara karşıya
geçmek için yolu ortasına gelen adamı
ve yanındaki 6 çocuğu da görünce gelen
arabaları durdurdum. Adam, gülerek "Şükran, thank you" dedi ve karşıya geçtiler...
Neredesin Tufan Erhürman, benim caddeye gel burası zenginlik dolu, ara mahallelere gir apartmanlarda yaşayan yüzlerce kendi gelen veya taşınan "OY DEPOSU" var...

Biz ne cömert insanlarız yahu! 500 bin
Euro'ya vatandaşlık satmak da ne demek
oluyor? Çok da ayıp ediyorlar!
Bizim gibi insan sevgisi ile dolu zenginlikleri hiç yokmuş demek, Ötekileştiriyorlar ırkçılık yapıyorlar!!
Vereceksin anında vatandaşlığı, seçecek
seçilecek, ev vereceksin, bağ bahçe vereceksin yetmedi vekillik ve bakanlık vereceksin!.. Bunları vereceksin ki Tufan
ile Akıncı mutlu olsun. Bunlar, bizim
zenginliğimiz mozağimiz!!!
Sonra da gidip, Faiz gibi oy dilenip
"EL ETEK ÖPECEKSİN"... Seni paspas
yapıp çiğnemelerine aldırış etmeyeceksin...
"Beğenmezseniz güney'e gidiniz" dediklerinde duymazdan geleceksiniz...
Evet, biz ne güzel bir halkız değil mi
ey KKTC'de yaşayan herkes, zenginliklerimiz, mozaiğimiz!
Nüfusunun % 5 mülteci, sığınmacıya
tahammül edemeyen ve paniğe kapılan
TC muhalefeti bizimle hiç ilgilenmez,
çünkü burada, iktidarıyla muhalefeti ile
el etek öpmeye hazır, yalakalığın kitabını
yazmış zengin mozaikçiler var...

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

DEMOKRASİ VE
İRADE...

CTP demokrasimize ve irademize
sahip çıkmak, müdahalelere ve gayrimeşru hükümete hayır yürüyüşü düzenliyormuş.
CTP yönetimi herhalde sözde hükümet kurulması maskaralıklarına devam
etmek istiyor anlaşılan.
Bunca zamandır yaşadığımız maskaralıklar ve garagözlükler yeterli olmamış,
demokrasi ve irade deyip tüm yaşanmışlıkların
üzerine bir de yürüyüş
yapıp görevini tam olarak yapmış olacak.
Zaten gayrimeşruydunuz, o oturduğunuz koltuklarda, makamlarda işgali örtmek için aldığınız
tüm görevlerde, şimdi tam da ispatlıyorsunuz bu gayrimeşruluğunuzu!
Gayrı meşru hükümet varsa, gayrımeşru meclis de var, devlet de var.
Pirincin taşını ayıklar gibi CTP meşru
ve gayrımeşruları ayırt etmek görevi
üstlenmiş, ille de insanlarımızın kendi
inandıklarına inanmasını istiyor.
Gayrı meşru bir ülkede yaşıyormuşuz
da gayrımeşru bir hükümet kurulmuş
CTP'nin itirazı var.
İnsanlarımız gülsün mü, ağlasın mı?
Yönetiyormuş gibi yaptığın devlet
gayrımeşru, BM kararları var, üzerinde
oturduğun toprak başkalarına ait, yine
başkalarına ait evlerin, bahçelerin, tarlaların, hotellerin, okulların gayrımeşru,
tapuları başkalarına ait, AİHM'de ispatlanmış!
Sokakların isimleri, adresleri, şehirlerin, kasabaların isimleri, kendi adresleriniz bile gayrımeşru, hatta yaşadığınız ülkenin adı bile gayrımeşru!
Taşıma nüfusun gayrımeşru, ülkene
girip çıkanların tümü gayrımeşru, ülkene
gelen yabancılara gayrımeşru devletinin
gayrıresmi giriş çıkış mühürünü bile
pasaportlarına vurdurmak istemeyenler
hala daha varken meşru olan neyin var
ki?!
Neyin meşru ki hükümetin gayrımeşru
olsun, meşru saydığınız, itibarı var diye
övündüğünüz o sözde meclisin damında
tepinenleri, çeşit çeşit bayrak sallayanları
ne çabuk unuttunuz?
Madem ki o kadar itibarlıydı o sözde
meclisiniz niye mahkum etmeyip salıverdiniz o damda tepinenleri?
Hele hele müdahale ve irade sözlerini
kullanacak en son siyasi parti CTP olacakken!
Kıbrıslı Türklerin seçilmiş liderine,
onun nezdinde tehditler, hakaretler yapılırken CTP başkanı müdahale var mı
sorusuna HAYIR yok demişse, müdahale için ne konuşacak, ne söyleyecek
ki?!
İrade derken, meclis damında tepinenlerin, Tatar'ın ziyaret ettiklerinin,
Kıbrıs'ta yaşayan herkes Kıbrıs Türk
halkıdır dediklerinin iradesinden bahsediyorlarsa onların iradesi zaten var,
olmasaydı meşru dediğiniz sözde meclisin damında tepinirler miydi?
Bence CTP yürüyüş düzenleyecekse
Limasol karnavalını örnek alsın, o karnaval yürüyüşü çok renkli, kuklaların
en büyükleri, en güzelleri, en muhteşemleri, en ihtişamlıları o karnavalda
var!
Bir seyretseler ya!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

KIBRIS NATO’YA
GİREMEZ,
ÇÜNKÜ NATO
KIBRIS’A GİRDİ
KISACA...




HADE!
Vatandaş şikayetçi! İlaç yok…
AKP’nin gözdesi yeni sağlık bakanı
İzlem Gürçağ’dan beklenti büyük…
Gürçağ da bunu biliyor olmalı ki,
koltuğa oturur oturmaz ‘‘sıkılıkla
duyduğumuz, ilaç yok, hastanelerde
randevu yok. Bunu işitmeyeceğiz’’
dedi… Vatandaş, TC’nin ilaç yasağı
listesinden KKTC’nin çıkarılmasını
bekliyor, madem ki AKP bu hükümeti
ve bakanı istedi göstersin…

Bizim Mandra
Ersin Tatar'ın, Tayyıp
Erdoğan'ın Türkiye'den
verdiği azmettirici emirle,
Afrika gazetesi yazarlarını
öldürmeye gelen
İslamofaşist barbarlar
güruhunun başını çeken
gözü kanlı bir saldırganı yeni
açtığı işyerinde ziyaret edip
"Hayırlısı olsun kardeşim"
diye bağrına basmasına,
toplumun tüm kesimlerinden
nefret ve lânet dolu tepkiler
yağmaya devam eder.
Sokaktaki adam, "Bu
barbarlar senin meclisini bile
işgal etti bre utanmaz
adam" diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Ressam Ali Cabbar, kişisel
web sitesinde Deniz
Gezmiş’in yaşamını konu
alan bir fotoroman
yayınlamaya başladı.
Fotoromanın adı 'Aşk Olsun
Çocuk'.





“Türkiye’nin sorunları Erdoğan-Bahçeli
diktası elinde felakete dönüşmektedir”
Erdoğan-Bahçeli diktası sıkıştıkça daha da
saldırganlaşıyor. Hukuk dışı saldırganlık ve
zorbalıkla ayakta kalmaya çalışıyor. İşin kötü
yanı, bu keyfi ve zulme dayalı diktasını vatanın-milletin bekası için şart gibi yutturuyor.
Sözde muhalefet partileri, bugüne kadar
süren yanlış politikalarıyla Erdoğan diktasına
açık ya da dolaylı destek oldular. Bunun sonucunda bu keyfi diktatörlük tam bir istibdada
dönüştü.
Geçmişte “Anayasaya aykırı ama EVET”
deyip HDP’lileri zindana gönderenler, şimdi
sıranın kendilerine geldiğini ibretle görüyor.
Geçmişte Kılıçdaroğlu’na, Akşener’e saldırılar
gündeme geldiğinde “HDP’lilerle birlikte görünmeyelim” politikası yerine, HDP’lilerle
birlikte demokrasi bloku kurulabilseydi, diktatörlüğe taa o zaman dur denilebilirdi.
Erdoğan-Bahçeli diktası, bir beka sorunu
bahanesi yaratıp yaptıkları bütün kirli işleri bu
bahaneyle savunmaya ve muhalefeti de bu
sloganla susturmaya çabalıyor. Muhalefetin
gerçek bir demokrasiyi savunmak yerine
muğlak ve yalpalayan politikaları da Erdoğan
diktasına güç ve cesaret veriyor.
Yıllardır Erdoğan’ın Kürt düşmanı işgalcisaldırgan politikalarına sözde muhalefet de
destek oldu. Bütün savaş tezkerelerine evet
dedi. Hala daha da, işgal politikalarına karşı
çıkmak yerine “Askerimizin ayağına taş değmesin” diyerek Erdoğan’ın saldırganlığına
destek oluyor. Bunun sonucu olarak ortaya
çıkan Suriye krizi sonucu milyonlarca Suriyeli
Türkiye’ye göç etti. Şimdi Erdoğan’ın en
büyük kozu bu Suriyeli göçmenler oldu. Ucuz
işgücü olarak kullanmanın tadını AKP’li bakanlar açıkça anlatıyor. Libya’dan Ukrayna’ya
kadar her yerde paralı asker olarak kullanılmaları

VİRGÜL
ACELESİ YOK

İki sene önce Mustafa Akıncı BRT’de canlı yayında
ölüm tehditleri aldığını, adaylıktan çektirilmek için
ailesiyle tehdit edildiğini, Elçiliğin seçim
karargahına dönüştüğünü söylediğinde,
yanıbaşında oturan Tufan Erhürman müdahale
olduğunu kabul etmiyordu, Akıncı’ya ‘süs bitkisi’
diyordu, hatta Goebbels taktikleri uygulayarak toplumu
böldüğünden bahsediyordu. Şimdi ise, iki sene sonra
CTP, bugün yaşanan müdahaleler 2020’de
Cumhurbaşkanlığı seçiminde başladı deyip duruyor…
Bu hızla giderse CTP, kırk seneye 22 Ocak linçinde
başladı TC’nin müdahalesi bile der!

MECLİS
DAMI DA
AÇIK MI
AHALİYE?

‘‘Bundan sonra
Meclis daha çok
sokakta, sokak daha
çok Meclis’te
olacak…’’
Tufan Erhürman
(CTP)

söz konusu. Muhalefet ise Erdoğan diktasının
işgal-savaş politikasına karşı çıkmak yerine,
sadece “Suriyeliler gitsin” diyerek ucuz ve
tehlikeli bir politika yapıyor. Bu politika da
Erdoğan diktasına hizmet ediyor.
Diktatörlüğü ayakta tutan ve diktatörlüğün
her türlü pisliğini örten bu kirli savaş politikasıdır.
Bu politika mahkum edilmedikçe muhalefetin
gelişmesi çok zordur.
Türkiye’nin bölgedeki işgalci-yayılmacı ve
Kürt düşmanı politikası sonucu DAİŞ-ÖSONusra-Hizbullah vb. örgütlerle birlikte girilen
Yeni Osmanlı politikaları batağa saplanmıştır.
Bu politikalara son verip içte ve bölgede barışçı
bir politika izlenmeden hiçbir temel sorun çözülemez.
Gezi davası kararı, HDP’ye yönelik saldırılar,
Canan Kaftancıoğlu hakkında onaylanan kararlar
hep bu savaş politikasının yansımalarıdır. Bunların hepsinin üstüne, Erdoğan’ın seçimi kazanma ya da kazanmış gösterme, gerekirse
erteleme gibi tercihleri de gelince karanlık
gidişat daha iyi görünür.
Türkiye’nin tüm sorunları Erdoğan-Bahçeli
diktası elinde büyümekte ve her biri ayrı bir
felakete dönüşmektedir.
Demirtaş’ın çağrısı ile gündeme gelen “bütün
farklı nehirlerin aynı denize dökülmesi” mümkündür ama kendiliğinden olmaz. Bunun için
diktatörlüğe karşı olan herkesin elini taşın
altına koyması gerekir. Seçimler de bunun bir
alanı olmalıdır ama seçimleri beklemeye gerek
yoktur. Kaybedilen her gün, geri dönülmez
gelişmelere gebedir. Kaybedecek fazla zaman
da kalmamıştır.
(Bu yazı Suat Bozkuş’un Yeni Özgür Politika’da yayımlanan “Suriyeliler ve savaş”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)



TARİH 18 Mayıs 2021
“Kıbrıslı Türkler aynen Kıbrıslı Rumlar gibi
egemendir” diye konuşan Tatar, “Belirli sayıda
Türk askerinin caydırıcı unsur olarak adada
kalmasının Kıbrıslı Türkleri rahatlatacağına
inanıyorum. Aynı zamanda da Türk
garantisinin yeni çözüm modeline
uyumlanması gerekecek” dedi…

Gözden kaçmayanlar...
ASKERİ ÖDEMEMEK!
CTP’li vekil Barçın TC’den para
gelmeden, hatta buradaki işgal
ordusunun parasını da bizim
ödememize rağmen KKTC bütçesi
artı verir diyor. Gelir-gider dengesi
birbirini tutarmış… Şu an ilaç kıtlığı
var mesela. CTP ‘yönetse’ ve bütçe
artı verse… Bu bütçe fazlası ile yol
mu yapılacak, ilaç mı alınacak,
hastaneye yatırım mı yapılacak,
hekim-hemşire-öğretmen mi
istihdam edilecek? Mesele KKTC
bütçesinin artı vermesi değil. İnsana
hiçbir yatırım yapmayan KKTC’nin
bütçesi artı verir! Askeri
ödemeyeceğiz diyebilir misiniz?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Pasaport ve kimliklerde
yaşanacak çip sorununu
Türkiye ile birlikte çözüyoruz…’’
Ünal Üstel
(Jet ve AdaPass Kahramanı)

KARİKATÜR: Sherif Arafa/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya

Gözdeki mertek

Mustafa Billur

NEDEN SİZ?

Aynı dereden akan suların farklı yerlere
taşınması gibi buraları.
Hangi eğitimden geçti başları.
Hangi öğretmen bunları böyle yaptı.
Bile biledir ne yapıyorlarsa.
İnanç mı bu?
Devleti sevmek mi?
Nesiniz, diye soracağım da, kafam karışık.
Belli oyun.
Kendi ülkemizde, kendimiz için değil
başkalarına hizmet etmek.
Göre göre yapılıyor ne yapılıyorsa.
Bunun altında neler var
dersiniz?
Sorsam, cevabını bekleyecek zamanım yok, sormam o yüzden.
İşte seni cumhurbaşkanı
seçtirdiler çünkü TC kökenlilerden cumhurbaşkanı şimdilik uygun olmaz.
Ne yapayım ki sap benden, diyen ağaca
yanarım.
Elinden bir şey gelmez ağacın.
O baltanın sapıdır baltaya ağacı kestiren.
Sonuçta kesilen ağaç ya kömürleşip
mangallarda yakılacak ya da lahmacunlar
için ateşe dönüşecek.
Dünya şimdi savaşların içinde yol almakta.
Durmaz ki bu kafalar.
Fırıldak gibi dönüyorlar.
Baksalar oysa dünyaya uzaktan.
Bakabilseler bu yere.
Ne kadar ki yerimiz...
Azacık...
Kocaman uzayla kıyaslanacak olunursa
hiç bile sayılabilir.
O kadar az dünyamız.
Olmuyor ama.
Zeytinler kurumuş.
Bahçeler kurumuş.
Bir savaş çıktı diye gelemeyen buğdaylarla ekmekler tükenmiş.
Beton, beton, beton ile nereye gideceksin
ey insan?
Yiyecek olmadıktan sonra yiyecekleri
depolayacağın betonarme depoyu yapsan
ne olur, yapmasan ne.
Git şimdi, iyice kafayı dinle.
Dinle de gözlerin bir nebze daha iyi
görsün ve feaketin gelişine tanık ol.
Saraya oturtulan Tatar.
Başbakanlığa layık görülen Ünal ve bu
hükümet sorunlarının sebebi sayılan Hacı...
Sizi çok mu seviyorlar sanıyorsunuz da
oralara layık gördüler?
Sanmayın.
Bu ülkenin böyle gitmesi gerekir de ondan oradasınız.
Yasal yolda gitmesi şart da ondan.
Yasallığına kimsenin bir şey diyemeyeceği sizlersiniz.
Yani Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı
elinde olanlar.
Hem Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız hem de ona karşı...
İşte o koltuğa oturmanızdaki en büyük
özelliğiniz bu.
İsteseydi eğer, nüfusun çoğunu elinde
tutan TC, Erhan gibilerini cumhrubaşkanı
yapmaz mıydı sanıyorsunuz?
Yapardı.
Neden yaptırmadı peki?
Düşünün.
Dereden akan sular hep aynı yere akamazlar.
Ama bu kadar da farklı yönlere gitmeleri...
Anlaşılacak gibi değil.

1967'den 1974'e kadar TC Özel Harekat
Dairesi liderliğinden TMT aracılığıyla
emirleri alan ve bize uygulatan yönetim.
Adı Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi
O gün de egemen değildik, bugün de
değiliz.
O gün de demokrasi yoktu, bugün de
yok.

O gün de ısgarta idik, bugün de ısgartayız.
O gün belki halkın büyük bölümünün
haber alma, bilgi alma, karar verme imkanları kısıtlı ve sınırlıydı.
Bugün ise her şey yazıldı, çizildi, konuşuldu.
Ama hâlâ ısgartayız.
Dolayısıyla sorun bilgi eksikliği de-

ğildir.
Sorun fıtrattadır.
Fıtratımız sorunludur.
Fıtrat sorununu İngiliz valinin parmakla
göstermesinin tarihi 1933'tür.
Teşhisi bilerek yanlış koyan, tedaviyi
istemiyordur.
O "gözdeki merteği" çıkarmadan, olmayacak...

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ,
HAYVANSAL ATIK
BERTARAFI HİZMET
ALIMI İHALESİ
KOŞULLARININ ÇÖZÜM
SAĞLAYAMAYACAĞINI
SAVUNDU

ERHÜRMAN: “BUNDAN SONRA MECLİS DAHA ÇOK
SOKAKTA, SOKAK DAHA ÇOK MECLİS'TE OLACAK”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP
milletvekillerinin yarın yapacağı eylemle ilgili detayları açıklayarak, bunun
daha başlangıç olduğunu ve Meclis’in
daha çok sokakta, sokağın ise daha
çok Meclis’te olacağını vurguladı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
CTP’nin 18 milletvekilinin yarın saat
10.00’da Ercan Yonca Kavşağı'ndan
Lefkoşa'ya doğru yürümeye başlayacağını, saat 15.30'da Kuğulu Park'ta
toplanıp oradan da Meclis'e geçeceğini
duyurdu.
“İradeye ve demokrasiye sahip çıkmak; müdahaleye, çözümsüzlüğe, üretimden koparılmaya, yoksullaşmaya,
göçe, gayri meşru hükumete ‘hayır’

demek için” yürüyeceklerini ifade eden
Erhürman, açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:
“Bu ülkenin insanları bu ülkeyi sever.
Bu ülkenin insanları bu ülkeden göç
etmeyi değil, bu topraklara tırnaklarını
geçirmeyi, çocuklarının, torunlarının
bu ülkeyi daha da güzelleştirmesini ve
bu ülkede yaşamasını ister. Bu ülkenin
insanları, Yonca Kavşağı'nı, çocuklarını
göç yollarına uğurladıkları değil, sevinçle karşıladıkları bir mekan olarak
hatırlamayı arzular.
Bu bir başlangıç... Bundan sonra
Meclis daha çok sokakta, sokak daha
çok Meclis'te olacak. Bizim başka
memleketimiz yok. Bu güzel adaya
hep birlikte sahip çıkacağız...”

Çevre Mühendisleri Odası, İçişleri
Bakanlığı’nın çıktığı “Hayvansal Atık
Bertarafı İçin Hizmet Alımı” ihalesi
koşullarının, bu soruna sağlıklı ve devamlılık
arz edecek kalıcı bir çözüm
sağlayamayacağını savundu.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sibel
Paralik yaptığı yazılı açıklamada, çıkılan ihale
şartnamesinin hazırlığı sürecinde
Odalarından görüş alınmadığı gibi, projenin
tasarım aşamasında da Oda’nın faal,
uygulamacı veya geçici üye olarak kayıtlı
bulunan herhangi bir çevre mühendisi
kişinin de KTMMOB Yasası gereği ihlal
edilerek görevlendirilmediğini kaydetti.
Atık taşıma konusunda yetkili kurumlardan
görüş alınıp alınmadığının belirsiz olduğunu
dile getiren Paralik, “Atık transferi ile ilgili
katılımcılık bekleniyorsa, projelendirme
aşamasında da katılımcılığın sağlanması
şarttır. Çevresel Etki Değerlendirme bu tip
yatırımların yatırım sürecine entegre
edilmesi gereken bir unsurdur ve
yürürlükteki yasalarımız da bunu gerektirir”
dedi.
2018 yılında hayvansal atıkların yönetimi
konusunda projelendirme, kapasite
belirleme, fizibilite ve çevresel etki
değerlendirme çalışmaları yapıldığını, soğuk
hava depolu, özel aktarma mekanizmalı
transfer istasyonları ve yakma üniteleri
içeren ana bertaraf tesisi yatırımı ön
görüldüğünü hatırlatan Paralik, sonraki sene
ise, ana tesis ve transfer istasyonlarında
kullanılacak ekipman makine teçhizat
alımının gerçekleştiğini söyledi.
Paralik, bu projenin geliştirilme nedeninin
ülkede sorun durumunda olan hayvansal
atıkların mevcut imkanlar çerçevesinde
sağlık ve çevre bakımından çok da uygun ve
kontrollü olmayan şekillerde bertaraf
edilmesi olduğuna işaret etti.
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Sosyal Medya
ANKARA’YI AĞZINA
ALAMAYANLAR İÇİN
KKTC’DE DARBEYİ
YAPTIRAN BELLİ OLMAZ

Harper Orhon
DARBE...
İlk darbe ile tanışmam 27 Mayıs
darbesiydi.
Darbe nedir bilmiyordum sadece duyardım ve 27 Mayıslarda askeri geçit
töreni olurdu. Onu bilirdim.
15 Temmuz 1974 günü silah sesleri
ve Rum tarafından yükselen dumanları
gördük Magariyos’a darbe yaptılar dediler. Samson TV’de konuşma yaptı
darbeyi yapan Samson dediler sonra
Yunan subayları olduğunu öğrendik.
12 Eylül darbesi girdi hayatımıza.
Asker sivil yönetime karşı yapmıştı
darbeyi.
Yaşımız büyüdü ya darbe nedir,
neden yapılır, kim kime darbe yapar
öğrendik.
Sonra bir Darbe daha geldi 15 Temmuz’da, ne tesadüfse artık. Buna da
darbe kalkışması dendi.
Bir de kalkışmayı öğrendik darbe
başarısız ise adına kalkışma dendiğini.
Yapanı yaptıranı kalkışanı hep bellidir
darbelerin.
AMAAA burası KKTC’dir ya darbesi
bile başkadır.
Ne yapanı bellidir ne de yaptıranı.
Bir türlü adı konmadı burada yapılanların
Faili meşhurdur buradaki cinayetlerin
ama meçhul derler.
Darbesi eksikti onu da tamamladık…
Son yaşananlara, darbe dediler yapanı
bellidir de bir türlü kim yapmış onu
söylemezler.
Bir gariptir bizim buralar, kim kimdir
bilirler ama adın söylemezler söyletmezler.

GAYYA KUYUSUNUN İÇERİSİNDE
DEBELENİYORUZ
Dünya toplumları, kabileler dâhil
nelerle uğraşıyorlar, düşündünüz mü?
Kısa, orta ve uzun vadede toplumsal
planlarını, sosyal ve ekonomik projelerini, nasıl şekillendirirler?
Uygulamalarının sonuçlarını değerlendirdiklerinde nerelerde başarılı,
hangi konularda başarısız olduklarını,
internet marifetiyle izleyebilirsiniz…
Amaçlarıyla, hedefledikleri geleceğin nasıl örtüşeceğini hesaplarlarken, nelere dikkat ediyorlar?
Toplumları adına her
türlü seçimleri nasıl olmalı, sonuçlarının toplumun yararına olması için hangi değerlendirmelerde bulunuyorlar?
Toplumsal huzuru tesis edip, sürekliliğini korumak adına ve toplumsal
refahı aşama aşama yükseltmek için,
gerekenlerin önceliğinin hesabını, nasıl
yapıyorlar?
Üretimde, milli gelirde hedeflerine
ulaşmada başarılı/kararlı mıdırlar?
Hiç düşündünüz mü?
Yakından veya uzaktan onları -verilerle/mukayeseli olarak- inceleme imkânına sahip oldunuz mu?
Düşünmedinizse şimdi düşünmeye
başlayın…
Yaratabilirseniz, yapacağınız incelemeler için imkân sağlamaya çalışın
kendinize ve/veya yakınlarınıza; nasıl
olursa olsun kaleminizle, basın/medya
vasıtasıyla topluma duyurun öğrendiklerinizi…
***
Yıllardır düşünüyorum, başka toplumlarla aramızda ne gibi farklar var,
daima o farkları aradım oldum ola-

sı…
Tabii ki, kişisel mali imkânlarımla…
Üç kıtada gezdiğim/çalıştığım birkaç
ülkede, toplumsal yaşantıyı inceleme
fırsatım oldu…
İyi bir gözlemci olduğumu söyleyebilirim…
Yurtdışında yaşadığım birçok olayı,
yazılarımı takip edenler bilecek, yıllardır paylaşıyorum!
***
En çok izlediğim da, Kıbrıslılar,
özellikle toplumumuz…
-Eskiye göre aynı yerde dursaydık,
sanırım çok daha iyi şeyler düşünecektim toplumumuzun geleceği adına…
Maalesef, zor durumda olduğumuz
ortada…
Günden güne daha da kötüye gidiyoruz bireysel ve toplumsal olarak…
Şimdi yazacağım cümle dini inancımla ilgili değil, anlaşılması açısından
öyle yazıyorum:
-Tam bir yok oluş çemberinin, adeta
Gayya kuyusunun içerisinde debeleniyoruz…
***
Duyarlı yurtsever bir Kıbrıslı olarak,
üzüntüm büyüktür!
Yarım asırdır işgal altında, ateşkes
koşullarında yaşatılsak da, toplum çıkarları adına, daha doğrusu Kıbrıslıların
çıkarları adına birlikte çalışmamız
gerekmez mi?
Toplumu yönettiğini zannedenlerin
“aklına” böylesi konular hiç gelmiyor
mu?
Geliyorsa, acaba onlar ne düşünüyorlar?
-Korkunun ecele faydası yoktur!

Bülent Tümen
En azından toplumun karşısına geçsinler, yaşadıklarımızdan, gerçeklerden
bahsetsinler…
***
Söyleyin,
Bir ailede nasıl ki ebeveynler, çocuklarının istikbali adına,
“Yemez yedirir, giymez giydirir” iseler…
Çocuklarının eğitimi için, gelecekte
mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürüp,
hayatta başarılı olmalarını sağlamaya
yönelik, canla başla nasıl çalışıyorlarsa;
siyasi kişilerin/partilerin da, toplumları
adına öyle çalışma yapması/davranması gerekmez mi?
-Gerekir!
Ama nerede bizde öyle “yöneticiler?”
Nerede, makamının hakkını verecek
idareciler?
Toplumunu gerçekten seven var mı?
***
Gıda üretimi adına ne yapılıyor?
Üreticiye kaynak yaratılıyor mu?
İmalât sanayindeki üretim, teşvik
ediliyor mu?
Kendi yağımızla, kendi ciğerimizi
neden kavuramıyoruz?
Öğrenimde, evrensel bilgiye ulaşabiliyor mu gençlerimiz?
Okullara askeri bando göndermekle
olmaz bu işler?
Özgür düşünenlerin, araştıranların,
Kıbrıs’ta çözüm isteyenlerin sürekli
tehdit edildiği bir ortamda, dini ve askeri telkinlerle toplum ilerleyemez!
Gene gonuşuruk buraşda.

İNGİLTERE'DE İŞSİZLİK
YÜZDE 3,7'YE GERİLEDİ

BİR KKTC MASALI

Hüseyin Kofalı
Hatırlarım kurultay öncesi asılan afişleri...
Sucuoğlu Taçoy ve Töre’nın sanayi
girişindeki afişleri vs ..
Diğer adayların… neler oldu neler…
ve kısaca UBP kendi başganını seçti.
Şimdi baktığımızda bu kadar tantanaya
gerek yokmuş. Kısaca demokrasi vs…
Hiçbir şeyin değeri yokmuş.
Ve anlamamız gereken basit bir şey
varmış biz asla kendimiz ve kktc değilmişiz... Biz çoktan kendimiz olamamışız… İyi oldu anladık…
Gebe kalmak kötü bir şeymiş. Ve
aslında biz kullanılan bir toplum-muşuk… Bundan ders çıkarmalıyık...
Bir gün milletin vekili olmak aslı ve
vefa sorumluluk gerektirdiğini anladığımızda bu işin ciddiyetini anlayacağız… Kimseye sayın demek istemem
ama saygı çok özel bir şey…
Ben olsam Üstel’in yerinde bu oyuna
alet olmazdım son vekilliğin ve basganlığın bitmiştir. Doğru saygı davranış
özel bir karakterdir... Ersin bey maalesef
sınıfta kaldın dost acı söyler… Bu
kadar gelgitler olmamalıydı...
Güven sıfır kktc’ye inanç sıfır, insanlar bu toplumda sıkıntı yasıyor, acı
ve gerçek dağdaki bayrakla bu işler
olmuyor insanımız geçinecek para derdinde... 6000 TL aylıkla lütfen markete
gidin! Siz bu toplumun yaşamına katkı
koyamadınız ve iyi bir maaşınız var.
Ve insanınızı anlamadınız!..

Rüzgara Karşı

Yakıcı yaz
geliyor
Yarı kurak sonbaharla kışın ardından
yaz aylarında sıcaklıklar, mevsim normalleri
civarında veya yarım ila bir derece üzerinde
seyredecek.
Mayıs, serin olacak; aralıklarla sağanak
yağış geçişleri de bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker
Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamasında sonbaharla kışı değerlendirdi,
yazla ilgili öngörüleri paylaştı.
Buran, kuzeyden gelen serin ve nemli
hava kütlesinin mayıs sonuna kadar etkili
olmasının beklendiğini; en yüksek hava
sıcaklığının iç kesimlerde 30, sahillerde
25 derece veya altında seyretmesinin, aralıklılarla sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini söyledi.
Yazın her zamanki gibi sıcak ve oldukça
kurak geçeceğini ifade eden Buran, haziran,
temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında veya
yarım ila bir derece üzerinde seyredeceğini
kaydetti. Buran, iklim değişikliği ve küresel
ısınmadan en çok etkilenen bölgelerden
birinin Kıbrıs’ın da bulunduğu Akdeniz

Havzası olduğunu anımsattı.
Buran, mayıs boyunca toz taşınımının
aralıklarla devam edeceğini de açıkladı.
BURAN’DAN
SONBAHAR VE KIŞ
DEĞERLENDİRMESİ
Geride bıraktığımız sonbaharı ve kışı
da değerlendiren Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, aralık boyunca normalin yüzde
30 altında seyreden yağışların 30-31 Aralık’taki yağışlarla yüzde 20’nin üzerine
çıktığını; ülke genelinde metrekarede ortalama 102,7 kilogram yağış kaydedildiğini
belirtti.
Raif İlker Buran, ocak ayındaki yağışların
normalin yüzde 20 üzerine çıktığını; KKTC
genelinde metrekarede ortalama 92,2 kilogram yağış kaydedildiğini söyledi.
Şubattaki yağışların normalin yüzde 45
altında kalarak metrekarede 32,2 kilogram
olarak ölçüldüğünü ifade eden Buran,
marttaki yağışların normalin yüzde 9
altında kalarak metrekarede 31,9 kilogram
kaydedildiğini kaydetti.

İngiltere’de işsizlik yüzde 3,7’ye geriledi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS)
verilerine göre, ülkede işsizlik yılın ilk
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan
azalarak yüzde 3,7 seviyesine geriledi.
ONS açıklamasında ülkede son verilerle
birlikte işsizlikte son 50 yılın en düşük
seviyesinin kaydedildiği belirtilirken, kalifiye
istihdam açığının ise 1,3 milyona ulaştığına
dikkat çekildi.
Ülkede çalışanların gelirlerindeki artış ise
artan enflasyonun altında kalmaya devam
ediyor. ONS verilerine göre, bu yılın ilk
çeyreğinde bonus ödemeleri hariç
çalışanların gelirleri yüzde 4,2 arttı.
Ülkede mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan
enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine
çıkmıştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) 5
Mayıs’ta politika faiz oranını yüzde 0,75
seviyesinden yüzde 1’e çıkarmıştı.

GAZİMAĞUSA ANADOLU
MAHALLESİ 6’NCI YÖRESEL
ANADOLU KÜLTÜR
FESTİVALİ PAZAR GÜNÜ
YAPILIYOR

Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi
Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Yöresel
Anadolu Kültür Festivali, pazar günü Maraş
bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde yapılacak.
Anadolu kültürünün yaşatılması adına
geleneksel olarak düzenlenen ve pandemi
nedeniyle verilen aranın ardından bu yıl
6’ncısı yapılacak festival, 10.00 ile 22.00
saatleri arasında Anadolu Mahallesi Kurtalan
Sokak’ta gerçekleşecek. Gazimağusa
Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,
Anadolu kültürüne özgü yöresel yemeklerin
ve kıyafetlerin tanıtılacağı etkinlikte, çocuklar
için eğlenceler, müzik ve çeşitli etkinlikler yer
alacak. Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali
Buruk’un festival dolayısı ile Gazimağusa
Belediye Başkanı İsmail Arter’e yaptığı
ziyarette, Arter, geleneksel hale gelen ve
Anadolu kültürünün tanıtılmasına yönelik
düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali
için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.
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Günün Manisi - Emine Hür

Yönetenlere lanet
Suçlu hep onlar elbet
"Fakr-u zaruret içinde
Harap ve bitap millet"

Kitap Dünyası

Özdeyişler

AHIM VAR
DİYARBAKIR
Şeyhmus Diken
Deneme
Aram Yayınevi

"Düşman bağışlamak dost
bağışlamaktan kolaydır."
D. Deluzy

17 YAŞINDAKİ
İKİ GENÇ FIRIN
SOYMAKTAN TUTUKLANDI

LEFKOŞA
Törenağa Eczanesi
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük
Kaymaklı Lefkoşa
Tel:2281008
Nilcan Avcın Eczanesi
Rauf Riaf Dentaş Cad. N0:55 Dük.2
Göçmenköy
Tel:2232333

FRAPE İÇİNDE
UYUŞTURUCU

43 YAŞINDAKİ ŞAHSIN
TASARRUFUNDA YASAKLI
AV MALZEMESİ BULUNDU

Gazetenin bir başka haberinde de,
Lefkoşa’nın güneyinde ikamet eden 43
yaşındaki bir şahsın tasarrufunda,
kullanılması yasak ökse ve çeşitli av
malzemeleri ile 27 kök Hint keneviri
bulunduğu belirtildi.
Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve
soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

KAYIP DİPLOMA
2021 ders yılında
Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi'nden aldığım
diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Jad Chakar

DÜN

Sarhoşum
Caddenin göbeğine oturmuşum
Aklıma eserse sırtüstü yatabilirim
Nâra atabilirim
B. R. Eyüboğlu
"Sarhoşum" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler

Rum polisinin dün, Baf’ta ikamet eden 17
yaşındaki iki genci fırın soydukları
gerekçesiyle tutukladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, iki gencin Mart-Mayıs ayları
arasında meydana gelen 3 fırın soygunu
olayıyla ilgili soruşturma çerçevesinde
tutuklandığını ve gençlerin, yanlarında başka
kişilerle beraber sopa tehdidiyle fırınların
kasasındaki paraları alıp kaçtıklarını yazdı.
Haberde, çete üyesi olduğu düşünülen
gençlerin tutuklandığı ve olaylara karışan
diğer kişiler için de soruşturmanın sürdüğü
kaydedildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da
30 yaşındaki bir şahsın pazar günü,
karakolda tutuklu bulunan arkadaşına frape
içeceği içinde uyuşturucu madde vermeye
çalışırken tespit edilerek gözaltına alındığını
yazdı.
Haberde, polisin içecekleri kontrol ettiği ve
bardaklardan birinde 5,5 gram ağırlığında
Hint keneviri tespit ettiği, şahsın üstünde
yapılan aramada da 1,2 gram ağırlığında
metamfetamin bulunduğu belirtildi.

Tadımlık

MERİTTA 4. YILINI KUTLUYOR
Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 4. yıl kutlama etkinlikleri
kapsamında Lapta Balıkçı Barınağı’nı ziyaret
etti ve tedavisi tamamlanan üç deniz kaplumbağasını özgürlüğe uğurladı.
Merit International Otelleri’nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Meritta
Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi,
kuruluşunun 4. yıldönümü kapsamında bir
dizi kutlama etkinliği düzenliyor. Bugüne
kadar 50 deniz kaplumbağasını tedavi edip
doğal ortamlarına geri gönderen merkez, kutlama etkinlikleri kapsamında ilk ziyaretini
14 Mayıs Cumartesi günü Lapta Balıkçı Barınağı’na düzenledi. Geniş bir katılımla gerçekleşen ziyarete projenin mimarı, Net Holding
Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande
Tibuk, Merit Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi
Süha Türköz, merkezin danışmanı ve deniz
kaplumbağaları alanında uzman, Pamukkale
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp
Başkale ve Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk
Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara ile birlikte
Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan
Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir
Akyıllar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa
Aktuğ da katıldı.
Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği
Başkanı Ertunç Birinci’nin öncülüğünde balıkçılarla bir araya gelinen ziyarette, Meritta’nın
çalışmalarına verdikleri destekten dolayı
duyarlı balıkçılara teşekkür edilerek denizlerin

ve deniz kaplumbağalarının genel durumu
değerlendirildi. Birinci, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Gülden Almond, Patron ve Toprak
yeniden denizle buluştu
Ziyaretin ardındanMerit Royal & Crystal
Cove Otelleri’nin kumsalında, Net Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un da
katılımlarıyla kaplumbağa salımı etkinliği
gerçekleştirildi.Şalvar Kaptan olarak da bilinen
balıkçı Fehmi Büyükkal’ınLapta bölgesinde
yaralı halde bulup Gülden Almond ve Patron
isimlerini verdiği, Ahmet Kaplan’ın ise Alsancak bölgesinde bulup Toprak adını verdiği
ve tedavileri tamamlanan üç deniz kaplumbağası yaşamlarına doğal ortamlarında devam
etmek üzere mavi sulara uğurlandı. Keyifli
bir etkinlik dolayısıyla bir araya gelen katılımcılar bundan sonraki projeler hakkında da
sohbet etme fırsatı yakaladı.
Tibuk:“4. kuruluş yıldönümümüzü gurur
ve mutlulukla kutluyoruz”
Merkezin mimarı, Net Holding Murahhas
Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk,
4. kuruluş yıldönümünün gurur ve mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinde gösterdikleri başarı
oranı ile dünya standartlarında örnek gösterilecek bir rehabilitasyon merkezi olduklarının
altını çizdi.

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

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

15.70 15.90

EURO
Alış Satış

16.55

16.67

S.T.G.
Alış Satış

19.60 19.75

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Orhan Berke Eczanesi
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3
Ortaköy Lefkoşa
Tel:2233121
GİRNE
Küçük Eczanesi
Canbulat Sok.No:5/C Girne
Tel:8153626
Melis Uzun Eczanesi
Işıl Sok.YuZUN Apt. N0:4 Yukarı
Tel:8159777
Tokay Varış Eczanesi
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B
Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
Tel:05428553114
MAĞUSA
Ertuğ Emin Eczanesi
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt.
N0:104 Sakarya Mağusa
Tel:3656060
Larnaka Eczanesi
15 Ağustso Bulvarı Çanakkale
Dük.No:2 No:136/ B Gazimağusa
Tel:3661994
GÜZELYURT
Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt
Tel:7147052
LEFKE
Hatice Soyer Eczanesi
Cengizköy Lefke
Tel:05488655291
İSKELE
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika
Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
Tel:05488605554

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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ONUR YÜRÜYÜŞÜ LEFKOŞA’DA YAPILDI

“AİLEM BENİM GAİLEM” TEMASI
İLE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİN
SON GÜNÜNDE ONUR YÜRYÜŞÜ
YAPILDI
Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi
Karşıtlığı Günü kapsamında yapılan etkinlik
programının son gününde, Lefkoşa’da Dereboyu’nu da kapsayan, Onur Yürüyüşü ismi
altında yürüyüş düzenlendi.
Etkinlikler, tek tip aile kavramına karşı
duruş sergilemek düşüncesiyle “Ailem Benim
Gailem” teması ile düzenlendi. Etkinlikte,
hemcinsler arası birliktelikler için kayıtlı
birliktelik hakkının tanınması da talep edildi.
17 örgütün oluşturduğu 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen
yürüyüş, Dereboyu’nda başladı, Cumhuriyet
Meclisi önünde konuşma yapıldı, Büyük
Han’da da sonlandı. Cumhuriyet Meclisi
önünde Türkçe ve İngilizce olarak bildiri
okundu. Etkinlikler Büyük Handa düzenlenen
parti ile sona erdi.
Türkçesi, Kuir Kıbrıs Derneğinden
Yasemin Taneri tarafından okunan bildiride,
LGBTİ+ ailelerin de bulunduğu; tek tip aile
“dayatmasını” kabul etmeyecekleri ifade
edildi. Bildiride, “Aile sadece anne, baba
ve çocuklardan oluşmaz, gökkuşağı aileler
vardır” denildi.
Bildiride, bazı taleplere de değinildi.
Hemcinsler arası kayıtlı birliktelik hakkının
tanınması, intersekslere uygulanan ancak
zorunluluğu olmayan tıbbi müdahalelerin
engellenmesi için tüzük çalışması yapılması,
ev içi şiddeti önlemeye yönelik düzenleme
yapılması, okul müfredatında bulunan
LGBTİ+’ları dışlayıcı ifadelerin kaldırılması,
her tür ayrımcılığa karşı yasal düzenleme
yapılması, kadına yönelik şiddet ve ev içi
şiddetin önlenmesi ile ilgili olan İstanbul
Sözleşmesi kapsamında ilgili yasaların tekrardan düzenlenmesi talep edildi.
Bildiride ayrıca sosyal medya üzerinden
kendilerine yönelik nefret söylemleri
kullanıldığını, bunların devam edeceğinden
endişe duydukları ifade edildi ve polise
gerekeni yapması çağrısında bulunuldu.
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GÜZELYURT’TA KATLE
TEŞEBBÜS, SOYGUN VE
YARALAMA

Güzelyurt’ta tornavida ile bir kişiyi
öldürmeye çalışan ve öldürmeye çalıştığı
kişinin parasını çalan şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye
göre, önceki gün , Güzelyurt’ta faaliyet
gösteren bir iş yeri içerisinde, H.K.(E-29),
aralarında çıkan tartışma sonucu,
tasarrufunda bulunan tornaviyı Hannan
Oğuz Uncu’yu öldürmek kastı ile
vücudunun muhtelif yerlerine soktu.
Adı edileni öldürmeye teşebbüs eden ve
tasarrufunda bulunan 300 TL parasını
zorla alan şahıs, iş yeri içerisindeki kayıt
cihazını da çaldı. Olayda yaralanan
Hannan Oğuz Uncu, Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan
tedavisinin arından gözetim altına alındı.
Bahse konu şahıs ise tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

HASPOLAT’TA SOYGUN

Haspolat’ta, U.G.I.(E-24) ve U.C.N.(E-27),
Abdul Hashıru Bangura ve Osman Danıel
Sesay’ın kalmakta oldukları ikametgaha
zorla girip mülke tecavüz etti ve Abdul
Hashıru Bangura’ya ait dizüstü bilgisayar,
cep telefonu, para cüzdanı ve içerisinde
bulunan iki yüz Euro nakit para ile adı
edilenin adına kayıtlı araca ait evrakları
çaldı.
Polis açıklamasına göre şahıslar,
kendilerini engellemeye çalışan Osman
Danıel Sesay’ı “iteklemek” suretiyle de
darp edip soygun gerçekleştirdi. Bahse
konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma
devam ediyor.

GİRNE’DE ŞİDDET TEHDİDİ
VE CİDDİ DARP

Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait
restoran içerisinde, D.V.(E-55), henüz
tespit edilemeyen sebepten dolayı
çalışanı C.B.’nin yüzüne tokat vurarak,
darp etti, ardından tasarrufunda bulunan
ruhsatlı tabancasını başına dayayıp,
şiddet tehdidinde bulundu.
Akabinde olayı gören ve yine aynı yerde
çalışan C.T.S.’ye de küfür edip adı
edilenin boyun kısmına yumruk vuran
bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma
devam ediyor.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Pınarbaşı’nda Ali Konyalıoğlu’na ait ağıl
içerisinden bir adet kuzu çalındı. Olayın
polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen ileri soruşturmada, meselede
zanlı olarak görülen F.M.(E-48) tutuklandı.
Yürütülen soruşturmada bahse konu
şahsın 3-4 Haziran 2021 tarihlerinde
Boğazköy’de Halil Sucuoğlu’na ait ağıl
içerisinden iki adet kuzuyu da çaldığı
tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

BOSTANCI’DA HIRSIZLIK

Bostancı’da, Diler Özder’e ait evden
ziynet eşyaları çalındı. Olay polisin
bilgisine gelmesi üzerine yürütülen
soruşturmada meselede zanlı olarak
görülen M.İ.(K-24) tutuklandı. Soruşturma
devam ediyor.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Polis, 5 Mayıs’tan beri kayıp olduğu
bildirilen Lefkoşa’da sakin Ali İssa
Abdallah Jarallah’ın (E-74) bulunduğunu
bildirdi. Soruşturma devam ediyor.

DAÜ GELENEKSEL
BAHAR FESTİVALİ
BAŞLIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar
Festivali’nin 25’incisi bugün başlıyor.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ
Kampüsü’nde yer alacak festival
kapsamında sosyal, kültürel ve sportif
etkinlikler düzenlenecek.
Festival, bugün 17:30’da, Mağusa Gençlik
Akademisi önünden hareket edip
üniversite kampüsü içerisinde
tamamlanacak olan kortej yürüyüşü ile
başlayacak.
PROGRAM
Bugün DAÜ Basketbol Sahası’nda
“Streetball Turnuvası” saat 17:00’de,
Sanat Buluşması isimli etkinlik 19:00’da,
Festival Alanı’nda DAÜ Arama ve
Kurtarma Kulübü Hava-i Hat İnişi saat
19:15’te başlayacak, 19:20’de ise
Uluslararası Öğrenci Birlikleri Bayrak
Yürüyüşü ile Festival alanına giriş
yapacak, 19:30’da Uluslararası Öğrenci
Birlikleri Sahne 2’de sahne alacak.
İlk gün programı kapsamında saat
22:00’de DAÜ Yasin Düşüner
Stadyumu’nda Türkiye’nin pop müzik
sanatçısı Oğuzhan Koç’un konseri
başlayacak.

Sucuoğlu’nun yerine Dinçyürek konuştu:

“Sucuoğlu güvenoyu verecek”
DİNÇYÜREK:
“SUCUOĞLU DA
MECLİS’TE YERİNİ
ALACAK VE
HÜKÜMETE
GÜVENOYU
VERECEK”
“HÜKÜMET GÜVEN
OYLAMASINDA 29
KABUL OYU ALDIĞI
ZAMAN
CUMHURBAŞKANI’NIN
TERCİHİNİN NE KADAR DOĞRU
OLDUĞU GÖRÜLECEK”“ÜLKENİN
CİDDİ SORUNLARI VAR… BUNLARA
ODAKLANMALI”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa
Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Hakan
Dinçyürek, yeni kurulan hükümetin meşruiyeti
konusunda yapılan tartışmaları değerlendirerek,
“Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu
aldığı zaman Cumhurbaşkanı’nın tercihinin
ne kadar doğru olduğu görülecek” dedi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Dinçyürek, Anayasa’nın Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’a hükümeti kurmak üzere herhangi bir
vekile görev verme hakkı tanıdığını hatırlatarak,
“Şu anda hükümet kurulduğunda göre bu
tercihin doğruluğunu sorgulamak ne kadar
gerçekçi?” diye sordu.
Şu anda 3 partinin destek verdiği bir
hükümet kurulduğunu, üç partinin vekil sayısının da 29 olduğunu anımsatan Dinçyürek,
“Meclis’te çoğunluğu olan bir kabine var.
Bugün güven oylaması yapılacak. Hükümet
güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman
Cumhurbaşkanı’nın tercihinin ne kadar doğru
olduğu görülecek” diye konuştu.
“SUCUOĞLU DA MECLİS’TE YERİNİ
ALACAK VE HÜKÜMETE
GÜVENOYU VERECEK”
“Meclis’te güvenoyu aldığında meşruiyet
nasıl tartışılacak?” diye soran Dinçyürek,
parti başkanının kabinede yer alamaması konusuyla ilgili olarak ise, “Parti başkanının
hilafına mı bu süreç başladı?” sorusunu

yöneltti.
“Bugün Sucuoğlu da Meclis’te yerini alacak ve hükümete güvenoyu verecek” şeklinde devam eden Dinçyürek,
“Bir partinin kurultaydan sonraki en büyük karar verme organı parti meclisidir. UBP
Parti Meclisi de konuyla ilgili
toplantı yaptığı ve hükümeti
kurması konusunda Ünal Üstel’i yetkilendirdi. Hâlâ bunun
meşruiyetinin tartışılması bana
göre saçma” dedi.
Dinçyürek, daha önce parti başkanlarının
yer almadığı bir kabine kurulması konusunun
çok kereler tartışıldığını kaydetti, “Şu anda
muhalefet kabinede yer almadığı için mi bu
durumun meşruiyeti tartışılıyor?” diye sordu.
“ÜLKENİN CİDDİ SORUNLARI
VAR… BUNLARA
ODAKLANILMALI”
Hükümetin bugün 29 kabul oyuyla güvenoyu alıp icraatlarına başlayacağını ifade
eden Dinçyürek, ülkenin ciddi sorunları olduğunu söyledi, bunlara odaklanmak gerektiğini anlattı.
Dinçyürek, hükümetin reformlar yapma
hedefiyle kurulduğunu dile getirdi.
“HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMAK EN
DEMOKRATİK HAKLARIDIR”
Muhalefetin gerçekleştireceği eylemler hakkındaki bir soru üzerine de Dinçyürek, muhalefet partilerine “Her türlü eylemi yapmak
en demokratik haklarıdır. Ama gelsinler Meclis’e bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlara
birlikte çözüm bulalım” çağrısı yaptı. Ülkede
ciddi reformların hayata geçirilmesine ihtiyaç
olduğunu belirten Dinçyürek, muhalefeti Meclis çalışmalarına katılarak, doğru gördüğü
adımlara destek vermeye, yanlış gördüğü
adımlara da yapıcı eleştiriler getirmeye çağırdı.
Dinçyürek amaçlarının ülkeye daha iyi hizmet etmek olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN'DAN BİRLEŞİK ARAP
EMİRLİKLERİ'NE TAZİYE ZİYARETİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet
Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın
vefatı nedeniyle bulunduğu Abu Dabi'de
Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al
Nahyan ile görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
özel uçak "TUR" ile Abu Dabi'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Birleşik
Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından karşılandı.
Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği
Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife

bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını
kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Abu
Dabi'den özel uçak "TUR" ile ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'ndan BAE Devlet Başkanı
Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından
uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT
Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da
Abu Dabi'den ayrıldı.

1955 Tereke İdare Tüzüğü
İdare Memuru İçin Müstedinin İlanı (Nizam 32)
Lefkoşa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Tereke İstida No:193/2022
Merhume Seval Gazi n/d Seval Yusuf Gazi'nin Tereke İdare
Memurluğu için Lefkoşa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz
Salahiyetine müracaat edileceği işbu ilanla duyurulur.
YUSUF GAZİ
Tebliğ Adresi: Avukat Mehmet Şenol Yazıhanesi, Lefkoşa'dır.
Seval Gökeri Tarafına
Cengiz Gökeri Tarafına

GÜNEY KIBRIS’TA
PAHALILIK “ASİMETRİK
TEHDİT” NOKTASINDA

Güney Kıbrıs’ta pahalılığın geldiği
noktanın artık “asimetrik tehdit”
addedildiği ve Ukrayna’daki savaş devam
ettikçe, pahalılığın daha da artacağı
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, manşetten aktardığı
haberinde gıda, akaryakıt ve elektrik
enerjisi fiyatlarındaki artışın devam
edeceğini kaydederken, İstatistik
Dairesi’nin verilerine göre en fazla fiyat
artışının yüzde 35,86 ile taze sebzede,
yüzde 33,13 ile bilet fiyatlarında, yüzde
32,32 ile akaryakıtta ve yüzde 18,93 ile
elektrik enerjisinde kaydedildiğini yazdı.
Temel gıda fiyatlarındaki artışın da yüzde
10 olduğuna işaret eden gazete, pastane
ürünlerindeki fiyat artışının da yüzde 10’un
üzerinde olduğunu kaydetti.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in Cuma günü, tüm müdahil
taraflarla uluslararası krizden doğan
etkileri azaltmak için bir dizi tedbir
alınmasının görüşüleceği toplantı
yapacağını ve tüm gözlerin bu toplantıda
olduğunu belirtti.

UNFICYP’İN GÖREV
SÜRESİNİN UZATILMASI
KONUSU

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış
Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin
uzatılmasıyla ilgili olarak, yaz ortalarında
kısa bir görüşme yapılmasının beklendiği
haber verildi.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu İçin
Kısa Bir Ara- Haziran ve Temmuz Rapor
Sunulması ve BM Güvenlik Konseyinde
Tartışma” başlıklarıyla yayımladığı
haberinde, yaz ortalarında güncel olaylar
ve seçim kampanyalarına kısa bir ara
verileceğini, çünkü UNFICYP’in görev
süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmenin,
Kıbrıs sorununu kısa bir süre için tekrar ön
plana çıkarmasının beklendiğini yazdı.
Haziran ayında UNFICYP ve İyi Niyet
Misyonuyla ilgili raporların
yayımlanmasının beklendiğini kaydeden
gazete, Temmuz ayında ise ilgili kararın
görüşülüp onaylanacağını ifade etti.
Güney Kıbrıs’taki seçim öncesi hava ile
KKTC’deki durumun Kıbrıs sorununda
özlü adımlar atılması için herhangi bir
olanak bırakmıyor göründüğünü belirten
gazete “diplomatik kaynaklara” dayanarak,
bu gidişatın Güney Kıbrıs, Türkiye ve
Yunanistan’daki seçim süreçleri
tamamlanmadan değişmesinin
beklenmediğine işaret etti.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Colin Stewart’ın ise iki tarafla
görüşmelerini, BM Güvenlik Konseyi’ni
bilgilendirmek için New York’a gideceği
Temmuz ayına kadar sürdüreceğini ifade
eden gazete, Stewart’ın, Kıbrıs
sorunundaki tezlerini kayda geçirmek için
yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’le görüşmesinin beklendiğini
ekledi.

YANGIN UÇAKLARI
ŞİLİ’DEN

Güney Kıbrıs’ın yangın söndürme amaçlı
olarak yürüttüğü uçak ve helikopter
kiralama sürecinin devam ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, “Şili’den İki Yangın
Söndürme Uçağı Geliyor” başlıklı
haberinde, Orman Dairesi bünyesinde
faaliyet gösterecek olan yangın söndürme
uçakları ve pilotlarının Şili’den
muhtemelen gelecek ay geleceğini, yangın
helikopterleriyle ilgili süreçlerin ise
geciktiğini yazdı. İspanya’dan geçen hafta
Güney Kıbrıs’a, “Airtractor” tipi iki yangın
söndürme uçağının geldiğini yazan gazete,
uçakların esas üssünün Ağrotur olacağını
ancak dün mürettebatın eğitimi ve yaz
aylarındaki yangınlara hazırlık amacıyla
Baf Havalimanı’na uçtuklarını belirtti.
Gazete, Orman Dairesi’nin iki tane daha
yangın söndürme uçağı temin etmek
istediğini yazdı. Habere göre Orman
Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru,
uçuş saatlerinde sorunlar yaşanmaması
için “Airtractor” uçaklarının kullanıcılarıyla
ilgili konuların bu hafta sonu açıklığa
kavuşturulacağını söyledi.

KIBRIS’TAN GEÇEN
KUŞ TÜRLERİ

Kıbrıs’tan 200 çeşit göçmen kuşunun
geçtiği belirtildi. Fileleftheros gazetesi
Rum Hayvan Partisi’nin “Dünya Göçmen
Kuşları Günü” nedeniyle yapmış olduğu
açıklamaya dayanarak Kıbrıs’ın,
Avrupa’dan Afrika’ya yönelik olarak
senede iki kez, sonbahar ve bahar
aylarında, 200 çeşitten fazla göçmen
kuşun kullandığı bir koridoru teşkil ettiğini
yazdı.
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KupA 2'de şAmpiyOn
belli OluyOr
ueFA Avrupa ligi 2021-2022 sezonun final maçı bugün
eintracht Frankfurt ile rangers arasında saat 22.00’de
oynanacak. eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında
dördüncü kez final maçına çıkacak. Avrupa arenasında
6. final maçına çıkacak rangers ise bu maçlarda
sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi.

İlkokullar fırtına gibi
n İlkokullar atletizm eleme yarışları
tamamlandı. Önceki hafta Mağusa
bölgesi elemelerinin ardından
Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt
bölgelerinin eleme yarışları Atatürk
Stadı’nda yapıldı. Finale yükselen
okullar belli oldu

n Yüksek atlama kızlar branşında
Necat British İlkokulu’ndan Arabella
Bradley 1.45’lik derecesi ile yeni
rekorun sahibi oldu. Ayrıca Levent
Primary İlkokulu kızlarda 0:44.98’lik
derece ve erkeklerde 0:44.21’lik
derece ile 5x60 metre branşında
yeni rekorları kıran ekipler olarak
elemeleri tamamladı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen İlkokullar
Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı. Önceki
hafta Mağusa bölgesi elemelerinin ardından
16-17 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa, Girne
ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışları
Atatürk Stadı’nda yapıldı. Yarışlar sonunda
tüm bölgelerin dereceleriyle finallere yükselen okullar belirlendi. İki gün süren elemelerde Lefkoşa bölgesinde kızlar ve erkeklerde Levent Primary İlkokulu birinci
oldu. Girne bölgesinde Necat British İlkokulu
kız takımı ile Lapta İlkokulu erkek takımı
birinci olma başarısı gösterdi. Güzelyurt
bölgesinde ise Kurtuluş İlkokulu kız takımı
ile Özgürlük İlkokulu erkek takımı birinci
olarak elemeleri tamamladı.
Rekorlar kırıldı
İki gün süren yarışlar sonunda yeni rekorlar
kırıldı. Yüksek atlama kızlar branşında
Necat British İlkokulu’ndan Arabella Bradley
1.45’lik derecesi ile yeni rekorun sahibi
oldu. Ayrıca Levent Primary İlkokulu kızlarda
0:44.98’lik derece ve erkeklerde 0:44.21’lik
derece ile 5x60 metre branşında yeni rekorları
kıran ekipler olarak elemeleri tamamladı.
Finale yükselen ekipler belirlendi
Tüm bölgelerdeki yarışların tamamlan-
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masının ardından finallere yükselen ekipler
de netlik kazandı. Genel sıralamada ilk 7
içerisinde olan okullar finallere katılmaya
hak kazandı. Herhangi bir kulvarlı ferdi yarışacak sporcu çıkmaması halinde genel sıralamada sekizinci olan okullar da finallere
davet alacak. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt
elemeleri takım sıralaması ile oluşan genel
takım sıralaması şu şekilde:
lefkoşa Küçük Kız Takım Sıralaması
1. levent primary ilkokulu
303 puan
2. yakın doğu ilkokulu
247 puan
4. necat british ilkokulu (lefkoşa)
170 puan
3. 9 eylül ilkokulu
130 puan
5. Çağlayan Cumhuriyet ilkokulu
108 puan
lefkoşa Küçük erkek Takım Sıralaması
1. levent primary ilkokulu
308 puan
2. yakın doğu ilkokulu
278 puan
3. necat british ilkokulu (lefkoşa)
170 puan
4. Çağlayan Cumhuriyet ilkokulu
136 puan

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
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102 puan
5. 9 eylül ilkokulu
Girne Küçük Kız Takım Sıralaması
1. necat british ilkokulu (Girne)
353 puan
2. doğa Int. ilkokulu (Girne)
198 puan
4. Karşıyaka ilkokulu
174 puan
3. dikmen ilkokulu
151 puan
5. Girne Amerikan ilkokulu
147 puan
6. lapta ilkokulu
104 puan
Girne Küçük erkek Takım Sıralaması
1. lapta ilkokulu
236 puan
2. şht. Hasan Cafer ilkokulu
198 puan
3. necat british ilkokulu (Girne)
195 puan
4. doğa Int. ilkokulu (Girne)
191 puan
5. Girne Amerikan ilkokulu
138 puan
6. Karşıyaka ilkokulu
61 puan
Güzelyurt Küçük Kız Takım Sıralaması
1. Kurtuluş ilkokulu
224 puan
2. Güzelyurt Özgürlük ilkokulu
223 puan
4. lefke istiklal ilkokulu
213 puan
3. Serhatköy ilkokulu
110 puan
Güzelyurt Küçük erkek Takım Sıralaması
1. Güzelyurt Özgürlük ilkokulu
278 puan
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2. lefke istiklal ilkokulu
3. Kurtuluş ilkokulu
4. Serhatköy ilkokulu

209 puan
157 puan
109 puan

Küçük Kızlar elemeler Genel Sıralama
1. necat british ilkokulu (Girne)
353 puan
2. levent primary ilkokulu
303 puan
3. yakın doğu ilkokulu
247 puan
4. Kurtuluş ilkokulu
224 puan
5. şehit ilker Karter ilkokulu
223 puan
6. Güzelyurt Özgürlük ilkokulu
223 puan
7. lefke istiklal ilkokulu
213 puan
8. doğa Int. ilkokulu
198 puan
Küçük erkekler elemeler Genel Sıralama
1. levent primary ilkokulu
308 puan
2. Güzelyurt özgürlük ilkokulu
278 puan
3. yakın doğu ilkokulu
278 puan
4. lapta ilkokulu
236 puan
5. mormenekşe ilkokulu
217 puan
6. lefke istiklal ilkokulu
209 puan
7. yeniboğaziçi ilkokulu
198 puan
8. şht. Hasan Cafer ilkokulu
198 puan
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