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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Şener Levent

Açı
Açı
BİR DOĞRU,
BİR YANLIŞ ADRES
n

2. sayfada

TARİHE DAMGASINI VURDU
İşte Türkiye’nin 48 yılda Kıbrıslı Türkleri getirdiği nokta… Bunca yıllık
yağmaya, talana, vurguna, aşağılanmışlığa ve tüketilmişliğe yakışır!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

NASILIZ
BUGÜN, MEMLEKET
GİBİ MİYİZ?

Bilmem ki ben nasılım, sorup
duruyorlar iki laflarından biri bu,
gidiyorlar geliyorlar soruyorlar, bakışın şöyle durgun, gülüşün böyle
solgun, size ne diyorum içimden,
duymuyorlar, nasılım bilsem, size
gelene kadar önce kendime söylerim
ben, ben mi memleket
gibiyim, memleket mi
benim gibi, bunu çözmüş
değilim daha, bilmem,
elimin altından bir şey
kayıp gitti mesela geçtiğimiz haftalarda, ne olduğunu bulmaya çalışıyorum hâlâ,
kimbilir belki de ne o ne bu, sadece
Orhan Veli gibi tarifsiz kederler
içindeyim ben…
Ben nasılım acaba, ya Ruhi Bey
ne kadar bilirse o kadar bilirim
nasıl olduğumu, ya da Ruhi bey
ne kadar bilmezse o kadar bilmem.
Boş bir sayfa var önümde, o bana
bakar ben ona, sayfa boş ve beyaz,
ben nasılım, boş ve gri, biraz kasvetli bir sokum hüzünlü, mesela
çok sıcak bir Temmuz ikindisinde,
susuz kalmış bir toprak avlu gibi,
biraz su serpilse ferahlayacak gibi
miyim, yoksa solgun bir sardunyanın bezginliği miyim, nasılım,
bilmem…
An olur hatıralar kayar, hafızalar
kayar, aşklar kayar, bir ağrılar kayıp
gitmez, biri biter diğeri başlar, ağrılar mezara kadar, eski(meyen)
dostlar bir de, onlar da ağrıların
yanında, onlar da mezara kadar.
Bilmediklerin taş gibi oturur içine,
çözülmemiş sırların soru işaretlerini
ünlemlerini kimse tutamaz, karışıp
giderler çözülmüş sırların üzüntüsüne, hayat böyledir işte, bu kaideyi
bozacak bir istisna yoktur…
Anlatmaya çalışma mecbur değilsin demişti bana yıllar önce doktorum, bugün ölü gibiysen, yarın
dimdik ayakta olabilirsin, kime ne,
dün ölü gibiydin bugün niye ayaktasın diye soranların yanından derhal uzaklaş demişti, en kolay katlanılan ağrı başkasının ağrısıdır demişti bir de, hiç unutmam…
Ben nasılım bilmem, ben mi
memleket gibiyim memleket mi
benim gibi bunu da bilmem, ama
Lefkoşa nasıldır üç aşağı beş yukarı
bilirim. İki Lefkoşa var, her biri
kendi havasını çalar.
Memleket kayar gider, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin kayması benzemez memleketin kayıp gitmesine,
nasılız bugün, iyi miyiz, ruh halimiz
nasıl, memleketin ruh halinden hallice mi, muhalefet müdahalelere
karşı yürümüş, muhalefet müdahaleleri yapanlara karşı değil sadece
çanak tutanlara karşı yürümüş, nasılız bugün, memleket gibiyiz işte,
memleket nasıldır bugün, uzatmayın
bizim gibidir işte…
Beşi Türkçe üçü Rumca ikisi İngilizce 10 adet küfürle bekliyorum
burada, Lefkoşa’nın ortasından geçen bir nehir olsaydı, o zaman yeşil
bir çarşambadan kırmızı bir perşembeye gidilir miydi acaba?

BİR DOĞRU,
BİR YANLIŞ ADRES

Herkes kendi hamurunda yoğruluyor…
Ama sanki Kıbrıslılar hep birden
ayaklanıyor…
Güneydeki çiftçiler saman yakıyorlardı başkanlık kapısında…
Aynı anda da kuzeyde ayaklanmalar
vardı…
Kimisi kuklalara karşı ayaklanmıştı,
kimisi de kuklacıya karşı…
Kıbrıslırum çiftçiler sütlerini yere
dökmüşlerdi…
Yaktıkları saman balyaları ile ortalığı
toza dumana boğmuşlardı…
Kuzeyde ise birbirinden kopuk iki
grup elçilik ve meclis arasında toplanmıştı…
Bir grup elçiliğe, yani valiliğe döndü
yüzünü…
Diğer grup ise meclise döndü…
Elçiliğin kapısındakiler tarihimizde
ilk kez bir pankart açtı:
“İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol”…
Bu pankartı yükseklere kaldıran
genç bir kızımızdı…
Hani “aşkolsun sana çocuk aşkolsun
sana” der ya şair, bu çocuk da o çocuklardan biriydi işte…
Herkes saklasın bu fotoğrafı…
Camlayıp çerçeveleyip duvarına assın…
Tarih yazacak bunu…
Gelecek kuşaklar görecek…
“Herkes korkak, yılgın ve yalaka
değildi demek” diyecek…
Toplumda doğruyu görenler de vardı…
Başkalarının sahip olmadığı cesarete
sahip olanlar…
Yurdunun işgal altında olduğunun
farkında olanlar…
Her türlü baskıya karşı direnenler…
İşgal rejiminden nemalananlar değil,
ona karşı sesini yükseltenler…
İşte bir pankart daha…
Tam da elçiliğin kapısında…
“İşgale istilaya geçit vermeyece-

ğiz”…

***
Diğer grup ana muhalefet partisindendi…
CTP’den…
Ve onların diğer grupla bir ilgisi
yoktu…
Zaten henüz yürüyüşteyken bile diğerlerinden kendilerini ayırmışlardı…
Onlar Türkiye’ye “işgalci defol”
demiyorlardı…
Onların isyanı buradaki işbirlikçi
hükümete idi…
Türkiye’yi suçlamıyorlar, işbirlikçileri suçluyorlardı…
Keşke o trompetlerini o kadar hızlı
çalmasalar ve elçilik önünde slogan
atanların sesini daha çok duyabilseydik… Onların sloganları klişe sloganlar
değildi…
“Birlik mücadele dayanışma” falan
değildi…
Ne de “Kıbrıs’ta barış engellenemez”…
“İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol”
diye haykırıyorlardı…
Trompetçiler bu sloganı gürültüyle
bastıramazlardı…
48 yılda Kıbrıslıtürk toplumunun
getirildiği nokta işte budur…
Kıbrıslırumlarla birlikte yaşamanın
ve barışın değerini anlayacağız elbette
bir gün…
Biz bu toprakların insanlarıyız çünkü…
Buralıyız…
Lefkoşalı, Baflı, Leymosunlu, Mağusalı, Girneli, Omorfolu, Lefkeli…
Bir kusur işledik, tuzağa düştük ve
kavga ettik birbirimizle…
Vurduk, vurulduk…
Ama sonradan çok pişman olduk
değil mi?
Dünyada aynı ırka ve dine sahip
olanlar değil,
aynı coğrafya üzerinde yaşayanlar
kardeştir
birbirleriyle…

Şener Levent

Açı

48 yıl yetti bunu anlamaya…
Ve “yetti be yetti” dedik sonunda…
Bizi yoğa yazdılar…
Bizi hiçe saydılar…
Bir zamanlar Rumlarla birbirimizi
vurup öldürdüğümüz için utandık…
Kendimizden utandık…
Kendimizi sevmeye ihtiyacımız olduğunu suçluluk duygusundan ve işlediğimiz günahlardan anladık…
Ganimet mallara koçan verilirken
pek sesimizi çıkarmadık, ama şimdi
Rum hak sahiplerinin haklarını savunabiliyoruz…
Yalnız Muratağa’da katledilenlerin
değil, Palikitre’de, Aşşa’da, ve daha
pek çok yerde katledilenlerin de hesabını sorabiliyoruz…
Hamaset…
Milli duygular vesaire…
Hamaset alanımızdan çoktan çıktı…
Şehit mezarları üstünde kahramanlık
nutukları atanların bizden biri olmadığını biliyoruz artık…
En önemlisi silkinip kurtulmak için
çok geç kaldığımızı da anladık…
***
Evet Recep Tayyip Erdoğan…
Çok ileri götürdüğünüz işgalci zihniyetinize karşı size söylenecek olan
son söz budur…
“İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol”…
Keşke elçiliğin değil, meclisin önüne
giden CTP’liler de birlik olsalardı diğerleriyle…
Rum çiftçiler güneyde sütlerini yerlere dökerken, kuzeyde de isyan döküldü yerlere…
Bir gün tüm Kıbrıslıların hep birlikte
ayaklanacağı özlemiyle yazıyorum
bu satırları…
İşte şimdi “bu memleket bizim”
dediğimiz memleket asıl o zaman
gerçekten bizim olacak…
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

YÜZLERİNİ MECLİSE
DÖNENLERLE
ELÇİLİĞE DÖNENLER

TDP, TKP, BKP, YKP elçiliğin kapısında...

İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol
Avrupa (Özel) – Dört parti, TDP, TKP,
BKP ve YKP dün TC elçiliğinin önünde
eylem yaptı… Eylemde “İşgalci Türkiye
Kıbrıs’tan defol”, “İşgale istilaya geçit
vermeyeceğiz” gibi pankartlar taşındı…
“Son son son, işgallere son” diye sloganlar
atıldı…
MİNE ATLI
Eylemde TDP lideri Mine Atlı, TKP
Genel Sekreteri Ersen Sururi, BKP lideri
İzzet İzcan ve YKP Genel Sekreteri Murat
Kanatlı birer konuşma yaptı.
Yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin
iradesine sahip çıkılması gerektiğini belirten
Mine Atlı herkesi bu yönde ortak mücadeleye çağırdı…
ERSEN SURURİ
TKP Genel Sekreteri Ersen Sururi ise,
müdahalecilerin müdahalesi ile kurulan
hükümeti protesto için toplandıklarını belirterek, hayır oyu kullanmak için meclise
girmemeleri çağrısında bulundu… Sururi
mecliste oy kullanmanın gayrı meşru
hükümeti meşru hale getirdiğini savundu.
İZZET İZCAN
BKP lideri İzzet İzcan, “Müdahaleyi
yapan Ankara’daki AKP iktidarıdır” dedi.
Ve sözlerini elçiliği işaret ederek sürdürdü:
“Müdahaleyi yapan bu elçiliğin içindekilerdir. Seçimde de yaptılar, Sayın
Akıncı’ya da yaptılar, UBP’nin kurultayına
da yaptılar. Bunun için bu meclis meşru
değildir”…
MURAT KANATLI
Konuşmasına “ Ankara elini yakamızdan
çek” sloganı arasında başlayan YKP Genel
Sekreteri Murat Kanatlı mücadelenin
sürdüğünü ve Kıbrıslı Türklerin iradesini
kimsenin gaspedemeyeceğini belirtti…

Yürüyorlardı ve tişörtlerinde "hayır"
yazıyordu...
Neye hayır?
Boş yerleri doldurmayı bize mi bıraktılar?
Meşru saymadıkları hükümete mi “Hayır”?
Müdahalelere razı olanlara mı yoksa
müdahale edenlere mi?
İşgale hayır desek olur mu?
Veya Tayyip Erdoğan'a desek?
Olmaz herhalde…
Yonca kavşağından başlamışlar yürümeye…
Mola vermişler yolda ve birileri çiğ
köfte ikram etmiş onlara...
Afiyet bal şeker olsun…
İşgalcimizin adını bile anmadan nasıl
başardılar bu yürüyüşü şaşarım...
Müdahale mi var burada, yoksa işgal
mi var?
Kıbrıs bunca yıldır işgal altındaysa
hangi müdahaleden söz ediyorlar?
***
İşte Lefkoşa'da bir ikindi vakti…
Pankartlarla trompetlerle geldiler...
Birlikte gibi görünüyorlardı, ama birbirlerinden kopuktular...
Önde gelenler dört partidendi…
TDP, TKP, BKP, YKP…
Geldiler ve tam elçiliğin kapısının
önünde durdular…
Yüzlerini elçiliğe döndüler…
Ve haykırarak pankartlarını açtılar…
"İşgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol"...
Diğerleri geldiler sonra...
Meclisin karşısında durdular…
Yüzlerini meclise döndüler…
Ve "Birlik mücadele dayanışma" diye
haykırdılar…
Görülecek şeydi doğrusu...
Bir eylemci grup meclise, CTP grubu
ise meclise bakıyor...
Tarihimizde bir ilk oldu bu da...
Aynı alanda birbirinden çok farklı iki
eylem…
Ankara meclise bakanlara kızmıyor,
elçiliğe bakanlara kızıyor…
***
Tüm bunlar olup biterken de mecliste
güven tazelemeye çalışanlar vardı…
18 CTP Milletvekili de yaptıkları yürüyüş sonrası
Meclisteki oylamaya katılıp “hayır”
dediler…
Dedikleri gibi sokaktan meclise taşımışlar eylemi…
Kıyafet yönetmeliğine uygun olmayan
“hayır” yazılı tişörtleriyle katıldılar oylamaya…
Ne sert protesto bu böyle…
Dianellos meclis olalı böyle protesto
görmedi…
***
Kimse fire vermedi oylamada…
29 kabul, 20 ret…
Faiz Bey bile evet dedi başbakanlığını
düşürenlerin kurduğu hükümete…
Mecliste en arka sıraya öksüz bir çocuk
gibi oturdu…
Birkaç hafta önce en ön sırada oturan
adam bundan hiç gocunmadı…
Nelere kadirmiş şu birlik ve beraberlik…
Adamın dünyasını karartır da yine vazgeçmez bundan…
***
Ne eylemdi ama…
Birlik, mücadele, dayanışma…
Müdahalelere son…
Bağır bağırabildiğin kadar…
Türkiye’nin adını ağzına alma…
Salla parti bayrağını…
Çal davulunu…
Öttür borunu…
Yüzünü meclise, sırtını da dön işgalciye
başkaldıranlara ve hiç utanma!
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Artık ne yüzle söyleyeceksiniz çocuklara
"Sağlık için süt için" sözünü ey uzmanlar?
Bu utancı da lâyık gördünüz ana-babalara
Çocuklara sütü de haram etti bu zamlar

KALAY-KALAYCI

BİRİ UBP’LİLERE
SÖYLESİN ARTIK

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, 19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Atatürk’ün başlattığı
bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh
yarınlara yürüyüşüdür” ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Sunat Atun ise 19 Mayıs mesajında
“Türk gençliğinin vatanını koruyacağına, istiklal ve istikbaline sahip çıkacağına yürekten
inanıyorum” dedi. Yahu biri bu UBP’lilere söylesin artık… Siz şimdi Atatürk’ün Samsun’a çıktığı
günü kutlarsınız ama bir yandan da Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin ayarlarını bozan ve
gelecek sene de İslam cumhuriyetini ilan etmeye çalışan Tayyip’in kuklasısınız…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SAYGI MI DEDİNİZ?

Buradakilerle ilgili pek birşey yazmak
istemem genelde...
Çünkü hemen hemen tümünün de talimatla
hareket ettiklerini, yani birer kukla olduklarını biliyorum...
Kuklalarla uğraşmak istemem hedefime
kuklacıyı koyarım!
Geç de olsa Tatar'ın Mehmet İpek ile
ilgili ziyaretine değinmek istedim sadece...
Konu saygı, sevgi meselesi...
Tatar gazetemize yapılan ve aslında Madımak benzeri bir girişim olan hareketin
başını çekenlerden sadece İpek'i değil diğer
saldırganları da bağrına basan birisi...
Kendini milliyetçi sanıyor...
Ve milliyetçiliği de Ankara'nın emrilerini
yerine getirmek olarak biliyor!
Pek çoğu da öyle...
2018 yılında gazetemize yapılan saldırının
başını çekenlerden birisi de Mehmet İpek'ti...
Bu hareket gazetemizin taşlanması değildi
aslında...
Dediğim gibi Madımak provasıydı...
Bursa'da bir gün önce yaptığı konuşmada
gazetemiz Tayyip Erdoğan tarafından hedef
gösterilmiş ve benim vatandaşlarım orada
gerekeni bu pespaye gazeteye gösterir babında bir işaretle 22 Ocak'ta organize olarak
bunları kapımıza yığmıştı...
Ali kumandan olmasa ve verilen emirleri
uygulamayarak inisiyatif alıp giriş kapısını
emrindeki polislere tutturmasaydı kapıdan
içeriye girecek belki de yüzlerce kişi tarafından bizler linç edilecektik...
Tayyip Erdoğan döneminde nasıl ki Madımak cinayeti, katliamı kapatılmışsa bunlarınki de kapatılacaktı...
Zaten daha sonra haklarında mahkeme
tarafından ceza verildikten sonra zamanın
hükümeti tarafından "iyi halden" serbest
kalmışlarsa bu cinayetleri işledikten sonra
gene bir yolunu bulup serbest kalacaklardı!
Ardından meclisin damına çıktılar...
Meclisin damına çıkmak demek oradaki
iradeyi kabul etmemek demektir...
Zaten izinsiz yapılan bu linç hareketi de
Ağır Ceza'da yargılanması gereken ayaklanma hareketiydi..
Ancak olayları kenardan izleyen polis
bunu es geçti...
Bunlar olduktan sonra İpek ve arkadaşları
meclise gidip kokteyle de katıldılar ve Sucuoğlu, Tatar ve diğerleriyle kucak kucağa
resimler de çektirdiler...
Bizleri taşlayanları meclis avusuna çıkan
UBP'lilerin nasıl kucakladıklarını da hep
birlikte izledik...
Mehmet İpek gibileri kollayan bu kuklalar
işte o gün Tayyip'in gözüne girdiler...
Tayyip'in yardımcısı Fuat Oktay, TC
Elçisi ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
buralara geldiğinde ziyaret ettiği bu muteber
kişilerin başında gelir Mehmet İpek...
İşte Tatar da kendisine destek veren bu
kişileri her fırsatta onore etmeyi görev saydı...
Sadece onu değil, gazetemiz tabelasını
indiren ve meclise Osmanlı bayrağı çekenleri
de...
Tatar'a ve diğerlerine makamları ne olursa
olsun saygı duymak onursuzluk değil midir?

SİNE-İ MİLLET YOK!
SİNE-İ MECLİS VAR!

CTP’den saraya siyah çelenk

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin güven oylaması
öncesinde Meclis önünde eylem yaptı.
Güven oylamasının ardından CTP’li
milletvekilleri ve partililer Cumhurbaşkanlığı’na yürüyerek, kapısına siyah çelenk bıraktı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün sokak eylemlerinin ilk
günü olduğunu belirterek, “Bu mücadele, tam demokrasiye, çözüme
ulaşana kadar, Kıbrıs Türk halkı insan
onuruna yaraşır bir hayatı hep birlikte
dayanışma içerisinde sürdürme noktasına gelen kadar aralıksız devam
edecek” dedi.
Sabah saatlerinde “Müdahalelere,
Gayrimeşru Hükümete Hayır” sloganıyla Ercan Yonca kavşağından
Lefkoşa’ya doğru yürüyüşe geçen 18
CTP milletvekili saat 15.30 sıralarında
Kuğulu Park’a ulaştı.
Kuğulu Park’ta toplanan eylemciler,
sabah saatlerinde yürüyüş başlatan
CTP’li milletvekillerini alkışlarla karşıladı ve birlikte Meclis önüne yüründü.
Yürüyüşte, “Kukla Yönetim İstemiyoruz”, “Müdahalelere, Gayrimeşru
Hükümete Hayır” ve “Hayır” yazan
pankartların yanı sıra dövizler de taşındı.
“Birlik, Mücadele, Dayanışma,
“Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep
Beraber, Ya Hiçbirimiz”, “Sokak
Meclis’e, Meclis Sokağa” sloganları
atan eylemcilere, trampet çalan gençler

eşlik etti.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis önünde yaptığı açıklamada, seçimin ardından hükümet kurma-bozma şeklinde devam eden ve
toplumun hiçbir kesimi tarafından
kabul görmeyen bir sürecin yaşandığını savundu.
Bu sürecin halkın çok ciddi ekonomik krizle karşıya karşıya olduğu
ve üreticinin üretemez duruma geldiği
bir dönemde yaşandığını dile getiren
Erhürman, “Kendi milletvekillerinin,
bakanlarının ağzından aslında bu süreçlerin müdahaleler sonucu yaşandığı
da aleni bir şekilde itiraf ediliyor.
Yani artık gizli, saklı hiçbir şey kalmadı” şeklinde konuştu.
“Bizim bu müdahaleleri kabul
etmemiz mümkün değil”
“Bizim bu müdahaleleri kabul etmemiz demokrasimiz açısından hiçbir
şekilde mümkün değil” diyen Tufan
Erhürman, halkın hiçbir kesimi ve
diğer partilere oy veren kişilerin de
bunu kabul etmediğini bildiklerini
kaydetti.
“Artık buna bir dur deme zamanı
geldi, yeter artık deme zamanı geldi”
diyen Erhürman, bugün Meclis’te yapılacak güven oylamasını “sözde”
diye nitelendirdi.
Hükümetin, “müdahalelerin mahsulü olduğu” gerekçesiyle “gayrimeşru” olduğunu öne süren Erhürman,
güven oylamasında “hayır” oyu vereceklerini kaydetti.

Sine-i millete dönmek...
Ne harikulâde bir söz dizisi...
Ne büyük bir onur...
Ne büyük bahtiyarlık...
Ne efsunkâr bir melodi...
Ve son umut kırıntılarının da tükenmeye
yüz tuttuğu yerde parlayan ne muhteşem bir
ışık huzmesi...
***
KKTC'de aylardır hükümet oluşumlarında
Ankara'nın dayatmalarıyla yaşanan rezillikler
ve bu rezilliklere sonuna kadar biat etmiş
olan Tatar, UBP, DP ve YDP'nin tamamen
Türkiye'nin çıkarları doğrultusundaki teslimiyetçi, şükrancı ve yalakacı tutumları bütün
kokuşmuşluğuyla ortada dururken...
Kendilerini ana muhalefet diye satmaya
çalışan CTP ile kendini muhalefet sanan HP
çekildik izzet-i ikbal ile böyle meclisten
deyip, sine-i millete dönmeyi reddettiler!
Hiçbir şeyi engelleyecek, durduracak, toplumun yararına yönlendirecek güçleri olmadığını çok iyi bildikleri halde, mecliste kalıp
mücadele edeceklermiş!
Tıpkı TC "ana muhalefet partisi" CHP'nin,
Tayyıp-AKP iktidarına karşı hiçbir şeyi engelleyemeyen ve durduramayan mücadelesi
gibi!
***
Sine-i millete dönmek yok!
Mecliste kalıp dostlar alşverişte görsün
kabilinden sözde mücadele edecekler!
Yani bir başka deyişle Ankara'nın "KKTC
tüm kurumlarıyla demokrasisi işleyen ayrı
ve egemen bir devlettir" yalanına ortak olup,
yıllardır süregelen bu kokuşmuş oyunun piyonları olacaklar!
Dünya da, burada gerçekten demokratik
bir hukuk devleti olduğu yalanını, bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonra da iştahla
yutmaya devam edecek!
Oysa sine-i millete dönmenin dünyaya vereceği mesaj bu yalanın üstündeki örtüyü
aralayabilir.
Buradaki demokrasicilik oyununun maskesini düşürebilir.
***
Efendim, yıllar önce denenmiş ve hiçbir
yararı olmamış bunun.
Olabilir.
Ama o zamandan bu zamana köprülerin
altından çok sular akıttı işgalci Türkiye!
Kuzey Kıbrıs'ı iyice sahiplendi!
Burada yarattığı hukukdışı oldu-bittilerin
ve savaş suçu sayılabilecek adımların haddi
hesabı yok!
Dayatmalarla TL'ye mahkum ettiği halk
her geçen gün daha da yoksullaşıyor!
Hiçbir gelecek görmeyen gençler durmadan
göç ediyor!
Giden bir daha geri dönmek istemiyor!
Mutlu bir azınlık dışında millet fakr-u zaruret içinde her geçen gün daha da harap ve
bitap düşmekte!
Ve siz o meclis çatısı altında bu gidişi
durdurup doğru yöne çevirecek hiçbir güce
sahip olmadığınızı bile bile mücadeleyi milletin sinesinde değil de mecliste oturarak
sürdüreceğinizi hayal ediyorsunuz ha!..
Öyleyse buyurun önünüze konulacak bir
tabağın bile olamadığı Tayyıp Erdoğan sofrasına!
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Onuncu köy
REST!

KIÇ KIÇA

Aziz Şah
18 Mayıs 2022-Tarihi bir eylem
gerçekleşti Lefkoşa'da:
Biz yüzümüzü TC Elçiliği/Sömürge
Valiliğine dönüp 'Son son son işgallere
son' ve 'İşgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol'
gibi sloganlar attık. CTP ise yüzünü
meclise dönüp kıçını bize döndü.
Omuz omuza değil, kıç kıça mücadele.
Bu trajikomediye ister gülün ister
ağlayın...

Cenk Özdağ

FAİZ SUCUOĞLU:
"İstifa ettiğim anda parti darmadağın
olur."
Görüyorum, artırıyorum ve hatta rest diyorum:
CENK ÖZDAĞ:
"Hesabımı kapattığım anda Facebook
darmadağın olur."
Reste rest.

OMURGASIZLAR

YILIN PAPAĞANI

Özgün Kutalmış
CTP güven oylaması için meclise girip
hayır diyor. Sebep de hükümet meşru değilmiş. Devlet ve organları meşru mu ki
hükümet de meşru olsun?
CTP müdahale var diyor ama, müdahaleyi
yapanı söylemiyor. Don Kişot'un yel değirmenlerine saldırdığı gibi, CTP de müdahaleyi yapanlara değil, kuklalara saldırıyor.
Sonra da tıpış tıpış gidip meşru değil dediği
hükümete güvensizlik oyu verecek.

İŞGALCİ TÜRKİYE
KIBRIS’TAN DEFOL!

Ayşemden Akın
Partilerin eyleminde atılan sloganlardan
rahatsız olmuş 'abiler'... Bu sloganları atanların beyinleri Rum işgali altındaymış. Peh
peh peh!
Sizin beyniniz neyin işgali altında peki?
Örümcek olamayacağına göre sokakta atılan
bu sloganlar neyin altında kaldığınızı çok
iyi söylüyor.
Azıcık kulaklarınızı açın, lafın tamamı
deliye söylenir!
Düşün artık bu halkın yakasından, hepiniz
bu sistemden beslendiniz, semirdiniz.
Eskiden haysiyetsiz, onursuz ve paralıydınız ama şimdi hem haysiyetsiz hem onursuz hem de parasızsınız. Gerçi sizi kamu
doyurdu ama çocuklarınız aç onu bilin!
#DenizBitti #KralÇıplak #AnkaraEliniYakamızdanÇek #İşgaleSon

İBRAHİM KAYPAKKAYA

Attila Tuygan
Bugün 18 Mayıs'ta Kaypakkaya için 'ser
verip sır vermeyen yiğit' ağlaması yapmalarının üzerinden daha 24 saat geçmeden,
'Türk solu' içinden M. Kemal için 'çakmak
gözlü kahraman, Samsun'a çıktı vatanı kurtardı' güzellemesi yapacaklar çıkacaktır.
Çünkü Kaypakkaya'nın, Kemalizm'i, Türk
ticaret burjuvazisinin, toprak ağalarının,
tefecilerin, az miktardaki sanayi burjuvazisinin devrimi olarak, özünde işçilere ve
köylülere, bir toprak devrimi imkânına
karşı gelişmiş, sözde demokratik, gerçekte
askerî faşist bir diktatörlüktür diye mahkum
ettiğinden haberleri bile yoktur.
Haa ama asıl önemlisi, Kaypakkaya ermeni soykırımıyla bütün çıplaklığıyla yüzleşmiştir.
Zaten işkencelerin en halis ve hallisini
görmesinin bir nedeni de belki de çoğu
devrimciyi aşmış bu bilincidir.

2 TORBA BOKTAN
KORKAN

Ahmet Vamık
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı'nın
önü...
Kıbrıslı Rum çiftçi ve hayvan üreticileri
Başkanlık Sarayı'nın önüne litrelerce süt
dökmekle kalmayıp saman balyalarını kapıya
yığıp ateşe verdiler...
Ne kimse dayak yedi ne de tutuklandı...
2 torba fışkıdan gorkanlara ders olsun...

KIBRIS CUMHURİYETİ’NE DÖNÜŞ
Mustafa Billur
Ulaş Barış'ın' Aslı Astarı' programına
konuk olan Mehmet Harmancı şunları
söyledi:
"Bu ülke solu şunu anlayacak: bu ülkenin gidebileceği tek bir nokta vardır.
Federasyonu da denedik, onu da denedik,
şunu. Bizim sarılmamız gereken, bu saatten sonra konuşmamız gereken Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklarımızdır. Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklarımız temelinde
bu toplum ya var olacaktır, ya da bu
şekilde gün be gün asimile olarak biteceğiz."
Mustafa Billur da şunu diyor:
Günaydın! Geç de oldu, güç de oldu!
Oldu mu pek emin de değilim ama altı
boş değil de dolu ise bu söylemin, bu
yön doğrudur!
*
Ulaş Barış'ın' Aslı Astarı' programına
konuk olan Mehmet Harmancı şunları
söyledi:
"Ülke anlamında söyleyim sevgili Ulaş.
Yani ben bugün seninle dümdüz konuşmaya geldim. Çünkü bence açıkçası şeyimiz yok. Bizim, benim yaptığım tahlil
de budur, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıslı Türklerin hakları temelini Kıbrıslı
Türkler hatırladığı gün kazanmaya başlayacağız. Burada bizi sürekli bir şekilde
oradan uzaklaştırdılar. Bilinçli olarak
bütün Dünya da, Rum tarafı da, Türkiye
de. Biz oraynan var olduk. Toplum statümüz orayla tescillendi. Türkiye'nin adadaki varlığı orayla tescillendi. Biz eğer
oradaki haklarımızı bitirdiğimiz gün,
bizim toplum diye bir şeyimiz kalmayacak
ve biteceğiz. Nüfus olarak zaten bugün
sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'deki insanlar
Suriyeli, Afgan, Pakistanlı nüfustan bahsediyor. Biz zamanında, buradaki insanlarla ne derdimiz olacak ama irademiz
değişiyor be arkadaşlar, bizim karar alma
yetkimiz ortadan kalkıyor dediğimizde

faşizanlık ve ırkçılık ile a suçlandık. Tam
aksine ırkçılığı yapan UBP siyasetiydi.
Bu insanları yıllar boyu ekonomik hayattan
uzaklaştıran, sosyal hayattan uzaklaştırıp
kendilerine tebaa yapıp, bir tek seçim
zamanı verirseniz oyu vatandaşsınız, şu
olur, bu olur ile bu noktaya geldi bütün
işler. Biz de, bizim gibi insanlar da geldiği
günden beri entegrasyon politikası, ayrımcılık yapmadan bu şehirdeki herkese
eşit bir ulaşım yapmaya ve hizmet vermeye
çalışıyoruz. Ama doğru bildiklerimizin
ardına saklanmadan yapmamız gerekiyor."
Mustafa Billur da şunu diyor:
Tahminimde yanılmadım. Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımıza dönelim diyen
Harmancı'nın, hâlâ İŞGAL ve SÖMÜRGE
nedir, ne değildir, hangi enstrümanlarla
bu politikalar uygulandı, adaya yasadışı
aktarılan yerleşimci nüfusun herhangi bir
başka ülkeye yasal yollardan göç eden
nüfus ile farkı nedir gibi noktalarda kafa
karışıklığı var. Bu kafa karışıklığı iyi değildir.
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki hakları talep,
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüşle mümkündür. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş, TC'nin
adaya uluslararası hukuka aykırı şekilde
ve SAVAŞ SUÇU işleyerek aktardığı nüfusu peşimizden truva atı gibi sürükleyerek
olmayacak! Bu rüyadan uyanın! Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklara sahip çıkmak,
Kıbrıslı Rumların kendi tapulu mallarına
dönmelerine engel olmakla olmayacak,
iki kesimlilikle de olmayacak! Bu rüyalardan da uyanın. Türkiye'nin "adadaki
varlığı" rüyası ise en kötüsü! Türkiye'nin
Kıbrıs Cumhuriyeti ile tescillenen "adadaki
varlığı" 650 kişilik, yetkileri oldukça
sınırlı bir askeri birlik ve anayasal düzeni
koruyucu bir garantörlük yükümlülüğü
ile sınırlıdır.
Kafa karışıklığı iyi değildir. Kafalardaki
karışıklık giderilmeli.

Harper Orhon
YILIN BABASI...
Hahahaaa yılın devlet adamı…
Her yıl babalar gününde, anneler
gününde, birileri yılın babası yılın anası
hatta yılın devlet adamını seçiyor.
Adam çocuklarına bakmıyor çocuklarını
suistimal ettiğinden öte bir de şiddet
uyguluyor.
Kumara gidip parasını kumarda yiyor
çocuklarına bir ekmek bir yoğurt almıyor.
Bu yetmiyormuş gibi karısına da şiddet
uyguluyor. Sen şimdi bilmem ne derneği
olarak bu adama yılın BUBASI ödülü
ver. E be gavvollem önce ben senin bu
seçimi yapmandan dolayı seni adam yerine koymam. Seni artık ciddiye de almam.
Yılın bubası diye seçtiğin adam da yılın
bubası olmaz. Görünen köy kılavuz istemez. Sen istediğin kadar bağır çağır
yılın bubasıdır diye. Eeeeeee olmazzzz
be olmazzzzz…
Aynı şekilde bizimkinden de ne yılın
adamı olur ne de devlet adamı beeee.
OLMAZZZZZ!

ÇILGIN PERVANE

Feriha Altıok
Ellerim demiştin hani iki çılgın pervane
neyleyim ateşimi uzaktan dolandılar
sudan aldanışlara saklandılar
uzun saklandılar beyhude
saklandıkça ayanda kaldılar.
avuçlarımdan havalanan kuşlar
ki besbelli çocuktular
yüzümü öptükçe ıslandılar
yandılar göğsüme düştükçe.
hikâyemi dağlara ağladım bekledim
dağlar anlamadı bir ağrıyı bu yola
kaç yıkımda döşedim.
çok derinmiş dağların yüreği
gel hep durduğun gibi dur kuyunun
başında
hep olduğun gibi
ben ineyim.
ben ateşimi verdim yaktın bahçelerimi
ben ateşimi verdim
sen aşık san diye kendini
hiç bakmadım yol doğru mu eğri mi.
...

GARAGÖZ

Ülker Fahri
GARAGÖZLÜK ve GARAGÖZLÜK
CTP “Gayrımeşru” ilan ettiği UBP DP
YDP hükümetini,
Önce,
Milletvekilleri Yonca Kavşağı’ndan
Kuğulu Parka, oradan da CTP’lilerle birlikte Meclis önüne kadar yürüyüş yaparak
protesto edeceklerini,
Sonra da,
Meclise girerek “Hayır” oyu vereceklerini açıkladı.
Hani hükümet gayrı-meşruydu?
Oy verildiği anda varlığı kabul edilip,
Meşru hale getirilmiyor mu?
Hani,
Hükümet kurma sürecinde yaşananlar
“Garagözlük”tü?
Ya bu ne?
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GÜNLÜK
UBP VE CTP OMUZ OMUZA

Güneydeki çiftçiler Saray’ı ateşe verdi
(Bugün Kıbrıs)
Kıbrıslı Rum çiftçiler Cumhurbaşkanlığı Sarayının kapısının önüne yerleştirdikleri saman topunu ateşe
verdi. Ve ardından sütleri Sarayın önüne döktü.
Hellimin coğrafi tescilinin ardından atılması gereken adımların atılmadığı, süt üreticilerine destek
olunmadığı gerekçesiyle düzenlenen eylemde artan yem fiyatları da protesto edildi. Hayvanlarını besleyemediklerini belirten çiftçiler bundan sonraki eylemlerini yolların içine taşıyacaklarını belirtti.

18 Mayıs 2022 tarihimize geçen bir gün oldu… Aynı anda
KKTC Meclisi ile TC Elçiliği arasında CTP bir yanda,
YKP, TDP, TKP ve BKP diğer yanda toplandı. Kıç kıça
eylem yapıldı… CTP yüzünü meclise döndü, diğer dört
parti yüzünü elçiliğe döndü… İki tarafın kıçları birbirine
döndü… Ne birlik vardı, ne mücadele, ne dayanışma… Ne
kurtulmak yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz…
Ne de susma sustukça sıra sana gelecek… ‘Müdahale olduğu’nu söyleyip kimin müdahale ettiğini bile söyleyemeyen,
hükümetin kukla olduğunu söyleyip kuklacının kim olduğunu
söyleyemeyen CTP, uşaklıkta UBP ile yarıştığını Ankara’ya
bir kere daha ispat etti dün… YKP, TDP, TKP ve BKP ile
bağımsız gençlerle aynı anda Elçilik ile Meclis’in ortasında
buluşması CTP için hem bir kez daha turnusol oldu hem de
şansızlık! Kendisini ‘İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol’ ve
‘İşgallere son’ sloganından nasıl ayrıştıracağını şaşıran CTP
için hem zordu bu durum hem de UBP’den bir farkı
olmadığını bir daha gösterdi Ankara’ya… CTP’nin sokağa
inmesindeki amaç bile daha radikal eylemlerin önünü
almaktır. Söyleyecek sözü olmayan, ‘birlik, mücadele, dayanışma’yı da Elçilik binasını gördüğü vakit unutan; müdahale
edildiğini söyleyip kimin müdahale ettiğini dahi söyleyemeyen
bir partinin bu topluma verecek hiçbir şeyi yoktur… CTP
veremez, çalar, geleceği çalar… UBP’nin meclisteki görevi
ne ise, CTP’nin sokaktaki misyonu odur. CTP’den muhalefet
olmaz, Ankara partisidir…
ÜST EL
Atanmış boşbakan Ünal
Üstel, gençlerin önünü
açacaklarını söyledi. Sen
gençlerin önünü
açamazsın Üstel! Senin
iplerin bir üst el’in
elindedir çünkü Üstel! Sen
husol üst el konuşsun,
Üstel!
*
CERYAN ÇARPSIN
Kıb-Tek, elektrik
faturalarında tepki çeken
Yakıt Değişim Değeri
ücretini kaldırdığını
duyurdu.
Ceryan çarpsın sizi artık…
*
SÜT DÖKENLER BOK
DÖKENLER
Güneyde küçükbaş
hayvan üreticileri
başkanlık sarayının
girişine tonlarca süt
döktü. Kuzeydekiler de
geçen hafta meclisin
önüne bok döktülerdi…
*
Dİ Mİ TAYYİP?
AKP’li Çayırova
Belediyesi, Amed Şehir
Tiyatrosu’nun Kürtçe 'Don
Kixot' oyunu için
sözleşme yapılmasına
rağmen oyunun
oynanmasını engelledi.
Ünlü Kürt sanatçı Aynur
Doğan’ın 20 Mayıs’ta
Kocaeli’nin Derince
ilçesinde yapılacak olan
konseri de yine AKP’li
belediye tarafından iptal
edildi. Az gittiniz uz
gittiniz 90’lara geri
döndünüz. Kürt yoktur.
Kürtlerin hepsi de Türktür,
di mi Tayyip?

“Tırnak”...
"Günümüzde Kıbrıs Türk halkı,
elektrik faturalarındaki uygulama
ile fiyatların sürekli değişmesine,
temizlikten gıdaya, ilaca, tüp
gazdan akaryakıta, iletişimden
ulaşıma kadar hemen hemen her
şeye kesintisiz uygulanan zamlar
karşısında dayanmaya çalışırken,
hayvancısından çiftçisine,
sanayicisinden esnafına,
turizmcisinden iş insanına kadar
tüm sektörler de ayakta kalmaya
yaşam mücadelesi vermeye
çalışmaktadır...
Ülkede tüm bunlar yaşanmaya
devam ederken, ülkeyi
yönettiklerini iddia edenlerin,
sorunlara çözümler bulmak
yerine tek yaptıklarının, kişisel
çatışmaları ile sürekli hükûmet
bozup, hükûmet kurmaları da,
ciddi bir toplumsal stres kaynağı
olarak önümüzde durmaktadır."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)
"Şu var ki, sivil itaatsizlik zaten
eylemcilerin hapse girme
ihtimalinin peşinen kabul
etmelerini ve buna hazır
olmalarını gerektirir. Esasen
sivil itaatsizlerin sonuç
alabilmeleri, büyük ölçüde, bu
psikolojiyle hareket
etmelerine, yani gerektiğinde
hapse girmeye hazır oldukları
yolunda kararlılık
sergilemelerine bağlıdır. "
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

UBP ve CTP
‘İşgale istilaya geçit
vermeyeceğiz’, ‘İrademize
uzanan Üst-EL’leri kralım’
ve ‘İşgalci Türkiye
Kıbrıs’tan defol’ pankartları
dünkü eyleme damga
vurdu… ‘İşgallere son’ ve
‘Ayşe evine dön’ sloganları
atıldı… Sen kalk Ercan
Kavşağı’ndan ta Lefkoşa’ya
yürü, sırtını Elçiliğe daya, UBP’ye kukla
de… Sonra gençler yüzünü Elçiliğe dönüp,
işgalcinin yüzüne ‘Defol’ desin… UBP’ye müdahale ile
hükümet kurduruldu, kukla diyor CTP onlara. Özker Özgür
müdahale ile CTP-DP hükümeti kurulduğunda ‘‘Davul bizim
boynumuzda tokmak Ankara’da’’ demişti…
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

BİZİ DİRİFİL YEYEN EŞEK
Mİ ZANNETTİNİZ?

‘Akılsız başın cezasını ayaklar çeker’ diye bir söz
vardır. CTP’nin durumu da o!
CTP’li vekiller Yonca (Ercan) Kavşağı’ndan işgalin
kukla perdesi Meclis’e ve Saray’a yürüdüler.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edilmiş topraklarında
kurulan ‘KKTC Meclisi meşrudur ama içindeki hükümet meşru değildir’ diye buyurdu Tufan Erhürman.
Meclisi değil, hükümeti protesto ettiler…
Günde beş vakit BM parametrelerinden, Güvenlik Konseyi kararlarından, uluslararası hukuktan bahset…
Sonra da BM parametrelerine, Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası hukuka göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edilmiş topraklarındaki
TC’nin Alt Yönetimi’nin korsan meclisinin meşru
olduğunu söyle…
Sonra da git Brüksel’e ve Strazburg’a, AB ve
Avrupa Konseyi toplantılarına CTP olarak, Türkiye’nin
tezlerini savun, sonra gel Yonca Kavşağı’ndan Silihtar’a yürü…
Ankara’nın iki partisi var Kıbrıs’ın işgal bölgesinde:
UBP ve CTP.
UBP ve CTP’nin ipini tutmaya yarar yerleşimci
sömürgeci nüfus. Yerleşimci nüfustan oy almak
isteyen TC’yi tatmin ve memnun edecek. Bu şekilde
UBP ve CTP’nin ipini tutar Ankara. Onlar da kendilerini, sağ ve sol zanneder…
UBP-CTP gerilimi yerleşimci nüfustan oy alabilmek
için Türkiye’ye yaranma kavgasıdır. Bu sebepten
CTP Ankara’ya laf edemez, UBP de CTP’yi düşmanlaştırır. Kurdu Ankara tezgâhını, oynatır kuklalarını.
Bir gün ‘‘Mustafa Akıncı karşısında Tufan Erhürman’dan yanayız’’ der yerleşimci faşistler. Ertesi
gün UBP’ye muhtıra verir yerleşimci faşistler. Bir
sola, bir sağa çeker yerleşimci faşistler kuklaların
iplerini. Sonra ‘Hükümeti CTP kurmalı’ diye tekrar
sola çeker.
CTP önce yerleşimci nüfustan oy almak için dilini
törpüledi, sonra programını. Ankara’nın güvenini
kazandı. 30 senedir UBP’ye yedek lastik oldu. UBP
aşındığında CTP’yi takar üstüne yerleşimci oylarıyla.
Erhürman diyor ki, ‘‘Bu ülkenin insanları, Yonca
Kavşağı’nı, çocuklarını göç yollarına uğurladıkları
değil, sevinçle karşıladıkları bir mekan olarak hatırlamayı arzular’’…
Yürüyüşün neden Yonca Kavşağı’ndan başladığını
da göç etmek istemiyoruz demagojisi ile açıklıyor
CTP. Kıbrıslıları göçe zorlayan ve göç ettiren Türkiye’nin Kıbrıs’taki işgal ve sömürge rejimi ile yürüttüğü Kansız Soykırım’dır, asimilasyon ve ilhak
politikalarıdır.
Yaşadığımız ekonomik sorunların nedenini söylemeden zamlara karşı çıkmak ve göçün nedenini
söylemeden göç demagojisi yapmak KKTC solcularının hastalığı oldu!
Adı üstünde KKTC solcusu: Sorunun işgal rejimi
ve işgalin perdesi KKTC olduğunu söyleyemez!
Ayrıca Kıbrıslılar, Yonca Kavşağı’ndan göç etmiyor.
Larnaka’dan göç ediyor. Bu konuda hassasiyetiniz
varsa, Larnaka’da başlaması ve Kıbrıs Cumhuriyeti
Temsilciler Meclisi’nden bitmesi lazım yürüyüşün!
İroniye bakın: Ercan Kavşağı’ndan başladı CTP
yürüyüşe… Ercan’ın ve Mağusa Limanı’nın uluslararası ticaret ve ulaşıma açılmasına müsaade
etmeyen Türkiye. Rum tarafı Ercan ve Mağusa limanlarının açılmasını masaya koydu, Ankara reddetti!
TC Devleti’nin Kıbrıslı Türklere ambargo uyguladığı Ercan Havalimanı kavşağından başlıyorsunuz
yürüyüşe, sonra gidiyorsunuz Brüksel’e ve Strazburg’a
TC’nin tezlerini savunuyorsunuz.
Göçün sebebi sizsiniz, ikiyüzlülüğünüz, sizin yarattığınız politikasızlık ve umutsuzluk!
30 senedir TC’nin UBP’ye tercih ettiği bir yedek
lastik olarak mücadeleyi ve umudu yok ederek
göçün nedeni oldu CTP!
On yıllardır Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne CTP ve UBP beraber gider, Strazburg’ta
Türkiye’nin tezlerini kardeş kardeş savunup dönerler.
Sonra da Yonca Kavşağı’ndan yürüyüp UBP’yi protesto eder CTP!
Siz bizi yonca (dirifil) yeyen eşek mi zannettiniz?
Akılsız başın cezasını yalnız ayaklar çekmez.
Sizin akılsız başınızın ve ikiyüzlülüğünüzün cezasını
insanımız köksüz ve yurtsuz kalarak, göç yollarında
çeker!

Atlı: Muhalefetin tek ses haline getirilme
çabasına karşı duruş sergiliyoruz
Özgür Gazete
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Başkanı Mine Atlı güven oylaması
için yapılan yürüyüşle ilgili
değerlendirmede bulunarak; ‘‘Ülke
demokrasisinin
yaşaması
için
çalışıyoruz” dedi
Atlı yazılı açıklamasında, gerek dıştan
yapılan müdahalelere gerekse de muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına
karşı duruş sergilediklerini söyledi.
Ülke muhalefetindeki partiler arasında
farklılıklar
olacağını,
ancak
Kıbrıslıtürklerin varlığının tehdit altında
olduğunun unutulmaması gerektiğini
vurgulayan Atlı, ‘‘Bu bağlamda solda
birlik değil solda çokluğu hedefleyerek
ortak hareket etmenin yollarını bulmak
zorundayız. Bu ülkede demokrasi
yeşerecek. Çünkü Kıbrıslıtürkler için
demokrasi vazgeçilmezdir” dedi.

Sosyal Medya
VAZİYET

Tamay Osman Uzun
Bir laf var…
'Islanmışın yağmurdan korkusu yoktur'
diye!
Çok umurudur Meclisteki UBP-DPYDP'nin de hükumetin kurulmasının meşru
veya meşru olmaması.
Onlar alırlar kendi kendilerine güvenoyu
kurarlar hükumeti. Meclisteki muhalefet de
söylensin dursun…
Yok sokaktakiler meclise girecek! Yok
meclis sokağa çıkacak! 'Ölme eşeğim ölme...'
*
Valla aklım almaz!
Bu kadar rezillikten sonra, muhalefet geçinenler hala 'UBP de Sucuoğlu da bunu
yapsaydı, Üstel şunu yaptı…' noktasındadır.
Geçin bunları da muhalefet olarak havanda
su dövmekten başka ne çözüm ürettiniz!
Esas beni ilgilendiren bu...
*
'Hatay deniz otobüsü 19 Mayıs’ta Girne’de
olacak…' yedik naneyi!
Girne’de hiç yürünmez…
Bohçasını alan kardeş şehre gelecek…
Turizm patlaması...

HİSLERİ YAZMAK

Yakıt Değişim Değeri ücreti kaldırıldı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik,
Yakıt Değişim Değeri ücretinin Bakanlar Kurulu tarafından kaldırıldığını
açıkladı
Açıklama şu şekilde:
Kurumumuzda 2022 Nisan ayı tüketimleri için yapılan faturalamada
ilk kez uygulamaya giren Yakıt Değişim Değeri ücreti Bakanlar Kurulumuz tarafından Resmi Gazetede ya-

yınlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.
Kurum olarak faturalanan 200.000
adet aktif abonemize gerekli indirimi
yapabilmek için yoğun olarak çalışmalar başlatılmıştır. 7/24 sürekli veri
girişinin olduğu sistemlerimizin en
az yoğun olduğu saatler dikkate alınarak abone faturaları düzeltilecektir.
Yapılacak olan indirim tutarları SMS
olarak kaydı olan tüm tüketicilerimize
bildirilecektir.

Mehmet Allahkerim
Ne düşündüğümü değil, ama neler hissettiğimi yazmayı deneyebilirim; değişiklik
olur hem size hem de bana...
Hatırlıyorum
"Ne buluyorsun bende" diye sordu , "Beni
sana bağlayan muhabbetindir" dedim, " Nasıl
yani" dedi "Gülüyorsun ya, o çok değerli"
dedim.
Yıllar sonra, çok değer verdiğim, sevdiğim
bir dostumla, yazın gelişinin habercisi bir
akşamda, ılık ılık esen, kuru toprak kokusunun
burnumuzu doldurduğu, yanaklarımızı okşayan rüzgarın tadını içime çekerken ve bardaklarımızdaki buz erirken "Bu dünya gurbettir-Yalnızlıktır" dedi. Hüzünlendim.
Kalkıp, ona sarılmak, sarılmak istedim
ama sadece "Memleket isteyen nereye gitmeli" diye sordum. Baktı öylesine. Bardağını
uzatıp bardağıma tokuşturdu.
"Seni çok iyi tanırım, kuşlara da fazla
İMRENME" dedi. "Uçmak da bir nevi ÇIRPINMAK değil mi?" dedim.
"Hadi bu akşama uygun, bu kuraklığa uygun bir söz söyle de tokuşturalım" dedi.
"Her nereye baksam senin orada olmayışını
görüyorum ya, ölüyorum kederden" dedim.
"Vay" dedi "Buna büyük tokuşturulur"
dedi... Büyük tokuşturduk, bardaklarımız az
kalsın kırılıyordu! Sonra bir türküyü mırıldanmaya başladı "Kız geldim sordum seni,
boşver onu dediler, inanmadım onlara, bir
da yemin ettiler"...
Buzları da rakıyı da tazeledik "sen söyle ,
güzel olsun" dedi.
Söyledim, yüksek sesle, bardağını bardağıma vurdu "Gide gide bir söğüde dayandım,
dayandım, o söğüdün allarına boyandım,
gelin boyandım. Ben O YARE dağlar kadar
güvendim, güvendim. Güvendiğim dağlar
elime geldi"…

ZAMANE EVLERİ!

Üç farklı noktada yangın
Ülkenin farklı yerlerinde meydana
gelen yangınlar maddi hasara yol açtı.
Güngör’de çöpler, Lefkoşa Girne anayolunda araç, Lefkoşa Surlariçi’nde
bir evin çatısı yandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, Güngör
çöplüğünde dün saat 12.40 sıralarında
meydana gelen yangında yaklaşık 160
metrekarelik alandaki çöpler yandı.
Yangına polis, itfaiye ekipleri ile Değirmenlik Belediyesi ekipleri müdahale
etti.
Öte yandan dün saat 15.00 sırala-

rında Girne - Lefkoşa anayolunda
seyir halindeki RA 706 plakalı aracın
elektrik aksamlarında kısa devre olunca
araba alev aldı. Sürücü Recep Yayan,
araca söndürme cihazıyla müdahale
etti. Araçta maddi hasar oluştu.
Dün saat 17.30 sıralarında Lefkoşa'da, Surlariçi’nde Reşadiye Sokak’ta
kullanılmayan bir evin çatısında yangın
çıktı. Henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı başlayan yangın itfaiye
ekipleri tarafından söndürülürken evde
maddi hasar oluştu.

Emre Zeytinoğlu
İnternet reklamlarında, ev alamayan orta
sınıf için yeni bir alternatif sunuluyor: 2530 bin lira(cık) değerinde yük konteynerleri...
Penceresi, kapısı, klozeti, mutfağı vs. hepsi
içinde... Ciddi söylüyorum, hiç de fena
değil... Devletin o şahane ev edinme teklifleri
yerine, toplanıp 25'er metrekarelik bir alan
paylaşılsa, borç-harç pekâlâ işe yarar... Üstüne
de sarmaşık sardırınca uzaktan ev gibi duruyor... Sonra bir ara elbirliği ile konteynerlerin etrafına da bir hendek kazdık mı, saldırılara karşı savunma da kolay olur... İşte
size özerk bir ortaçağ mahallesi: misss...
Şaka gibi duruyor, ama birgün herkes konteynerci olacak: Ütopya kentleri bunlar,
koşşşş vatandaş!
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Sosyal Medya

Sosyal Medya

Bumin Bezmen

Nidai Mesutoğlu

VAZGEÇİN...

ERDOĞAN’IN
AĞZINDAN ÇIKAN
SÖZLER TÜRKİYE’NİN
İTİBARINI ZAYIFLATIR

Ağızdan çıkan söz namludan çıkan
mermi gibidir. Her ikisinde de geriye
dönüş olmuyor. Söz söylerken de
silahla ateş ederken de çok dikkatli
olunması gerekir.
Düşünülmeden söylenen sözler bazen geriye döndürülmesi imkansız
olan yaralar açar. En azından derin
izler bırakır.
Türkiye’deki rejimin başında olan
Erdoğan özellikle dış politika konusunda yaptığı ani çıkışlarla Dışişleri
Bakanlığını zor durumda bırakmıştır.
Erdoğan’ın prompter kullanması
belki de bu yüzdendir. Önceden yazılan
konuşma metni basın danışmanları
ve iletişimciler tarafından dikkatlice
gözden geçirilir. Metne son şekil verilir.
Bu konularda çok hatırası vardır:”
Bu can bu tende/bedende oldukça …
” diye başlayan cümleleri çoktur.
Örnek çok ama birkaç tanesini hatırlatayım:
“ Bu can bu bedende, bu fakir bu
görevde olduğu sürece o teröristi (Rahip Brunson) alamazsınız.”
Sonuç ne oldu? ABD başkanı
Trump’ın bir telefonu yetti. Adamı
uçağa koyup gönderdiler.
Daha sonraki günlerde yine düşünülmeden söylenmiş bir sözünü hatırlatayım:
“ Dışişleri Bakanımıza talimatı verdim, 'Bu 10 büyükelçinin istenmeyen
adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim”
Sonuç ne oldu?
Dışişleri diplomatları harıl harıl çalışarak bu durumdan nasıl kurtuluruz
arayışı içine girdiler. Sonunda açıklama
yaptılar. Dediler ki : “ Elçiler geri
adım attılar.”
Hayır. Elçiler değil Erdoğan geri
adım attı. Tüm elçiler kendilerinin
geri adım atmadıklarını açıkladılar.
Şimdi İsveç ve Finlandiya’nın
NATO üyeliği gündeme geldi. Bu satırları yazarken iki devlet de resmen
başvurularını yaptılar. Erdoğan yine
bu iki ülkeye “Terörist destekçisi” oldukları için NATO üyeliğine sıcak
bakmadıklarını açıkladı. Bunun üzerine
konuyu görüşmek ve Erdoğan’ı ikna
etmek için Ankara’ya gelecek diplomatlara şu mesajı gönderdi :” Boşuna
yorulmasınlar NATO’ya girmelerine
evet demeyiz”
Türkiye dışında tüm NATO üyelerinin olumlu baktığı bu konuya Erdoğan’ın olumsuz bakması tıpkı diğerlerinde olduğu gibi olacak. ABD’li
diplomatların Erdoğan’ı ikna edip
geri adım atmaları sağlanamazsa Başkan Biden bu kez parmak sallayarak
bunu halledecek.
Sonuç yine söylediği sözün arkasında
duramayan bir Erdoğan olacak.
Erdoğan belki bunlara alışıktır ama
Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını her
geçen gün erozyona uğratmaktadır.
Kısacası çağımızda itibar devlet yönetenlerin sözleri ve duruşlarıyla kazanılır. Betonlaşmayla değil.

UBP-DP-YDP hükümeti güvenoyu aldı
Ünal Üstel'in başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP hükümeti meclisten
güvenoyu aldı. Güvenoyu oylamasına 49 milletvekilinden 20’si ret 29’u kabul
oyu verdi.

Merkez Bankası açıkladı...

Mevduat faizleri yükseltildi
KKTC Merkez Bankası, yabancı para
mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarının yükseltildiğini duyurdu.
Merkez Bankası yönetim kurulunun dünkü
toplantısında belirlenen ve Merkez Bankası
nezdindeki yabancı para mevduat ve yasal
karşılık hesaplarına uygulanacak yeni faiz
oranları şu şekilde:
“Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla,
Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD
Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz
oranı yıllık yüzde 0,40’dan yüzde 0,50’ye,

Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz
oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,25’e
ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına
uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den
yüzde 0,30’a yükseltildi.
Merkez Bankası nezdindeki, ABD Doları
yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık
yüzde 0,20’den yüzde 0,25’e, Euro yasal
karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık
yüzde 0,05’den yüzde 0,10’a ve İngiliz
Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz
oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,15’e
yükseltildi.”

Maske ve test zorunluluğu kalkıyor
Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan
itibaren maske ve test zorunluluğunu
kaldıracaklarını duyurdu.
Başbakan Ünal Üstel, BRT’ye yaptığı
açıklamada, 1 Haziran’dan itibaren maske
ve test zorunluluğunu kaldıracaklarını duyurdu.
Üstel, ekonomik olarak sorunları çözme
yönünde hızlı adımlar atacaklarını vurgu-

layarak, ilk Bakanlar Kurulu’nun Cuma
günü yapılacağını dile getirdi.
Başbakan Üstel, 28 belediye ile iş birliği
yaparak, yolların yenileneceğini kaydetti.
Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi için
düşük faizli kredi imkanı sağlanacağını belirtti.
Üstel, kısa vadede pek çok konuda adım
atacaklarının altını çizdi.

49 pozitif vaka… Yoğun bakımda 1 hasta var
KKTC’de son 24 saatte yapılan 4 bin
265 testle 49 pozitif vaka tespit edildi.
Yoğun bakımda ise 1 hasta var.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre,
vakalardan 19’u Lefkoşa, 7’si Girne, 17’si
Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 1’i İskele ve
2’si de Lefke bölgesinde.
18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
49

Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535
Toplam Vaka Sayısı: 94.561
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 93.868
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı: 452.
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı: 205

Hade herkes CTP'yi biliyor, hükümet gayrı yasalmış ama sözde meclis
yasalmış yalanına takılmışlar gidiyorlar.
TDP ve TKP desen CTP'den bir
farkları olduklarını hala daha ispat
etmediler, gayrı yasal diye niteledikleri
sözde hükümette kaç kez görev yaptılar, CTP gibi şimdi
çağırsalar sözde hükümet koltuklarına
oturmaya can atıyorlar,
zaten üç parti de sözde
seçimlere katılıp iradenin seçimle kazanılacağını söyleyip halkı
oy vermek için sandıklara çağırmadılar mı?
Ben bu üç partinin yöneticilerine
şunu sorayım, sizin seçim istediğiniz,
seçim için can attığınız günlerden
bu günlerin ne farkı var ki?
Bir fark varsa söyleyin de biz de
toplanalım gelelim, sizin seçim için
canınızı yediğiniz, iradene sahip çık
diye haykırdığınızda işgal yok muydu?
Vardı, şimdi işgal yok mu, şimdi
de var devam etmiyor mu, ediyor.
İradene sahip çık diye bağıran
sizler, seçimle iradeni geri alamıyacağınızı hala daha anlıyamadınız mı?
Şimdi de hükümet gayrımeşruymuş,
ama sözde meclis meşruymuş, yani
müdahale diyorlar, irade istiyorlar,
ama bir türlü müdahalelerin, üstünü
seçim istiyoruz, herkes sandığa gidip
iradesine sahip çıksın sözleriyle, tüm
gayrımeşrulukların üzerini örttüklerini, örtü olduklarının farkında değiller
mi?
Bilen bilmeyen da sanacak ki, eğer
Sucuoğlu döneminde yaşanan bu
maskaralıklar olmasaydı, yahut irade
irade diye bağırıp seçim istedikleri
günlerde, gelin sizinle ortaklık yapalım, hükümet kuralım deyip, kurulacak hükümette yer alsalardı bu
sözde hükümet, çok yasal olacaktı!
Bu partileri anladım da BKP ve
YKP'nin bu gayrımeşru, meşru hükümet, meclis işlerine niye karıştıklarını anlayamadım.
Yaşadığımız ülkede herşeyin gayrımeşru olduğunu bildikleri, seçimle
iradenin geri gelemeyeceğini bildikleri, seçimleri boykot ettikleri halde,
seçimle meşru birşeyler olacağı hesapları yapan diğer 3 partiyle demokrasi, irade isteği ile beraber yürüyüş mü yapacaklar?
Gayrımeşru birşeyler varmış da
ihlal edilmiş birşeyler mi oldu da
yürüyüşe katılacaklar anlamış değilim!
Yürüyüş, protesto yapacaksanız,
irade, demokrasi istiyorsanız Kıbrıs
Cumhuriyeti Temsilciler Meclisine,
yahut BM, AB temsilciliğine yürüyünüz, kaybettiğinizi düşündüklerinizi
ancak bu söylediğim yerler vasıtasıyla
geri alabilirsiniz.
Bu günkü yürüyüş bir örtü yürüyüşüdür, bir saklama gizleme oyunudur, yürüyüşüdür, katılıp destek
vermeniz sadece işgalin örtülmesi
için uğraşanlara ve onların kuklalarına
yarar!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

TARİH
BONKÖR
DEĞİL
NANKÖRDÜR
KISACA...
CTP-UBP
‘İşgale istilaya geçit vermeyeceğiz’,
‘İrademize uzanan Üst-EL’leri kralım’,
‘İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol’,
‘İşgallere son’ ve ‘Ayşe evine dön’
sloganlarının atılmasından sonra
UBP’li Özdemir Tokel CTP’yi savundu:
CTP oraya giderken aklında bu
sloganları atmak ve attırmak yoktu.
Eylemi sıkıntıya sokmak için 5 cümlelik
radikal söylem yeterlidir. Ve bunu
sokakta hiçbir parti kontrol altında
tutamaz’’ dedi.

Bizim Mandra
TL'nin giderek daha fazla
değer kaybetmesi, dövizin
füze hızıyla yükselmesi ve
TC'nin KKTC'ye her şeyi
dolar üzerinden satması
neticesinde, halkı canından
bezdiren zam kazıkları da
peşpeşe girmeye başlar. Süt
ve süt ürünlerine yapılan
astronomik zamdan sonra
sıraya akaryakıt girer.
Benzin istasyonları iki
gündür "Benzin bitti" diyerek
pompaları kapatırken,
sokaktaki adam
"Müstahakız! Elimizle
yaptık, boynumuzla
çekeceyik" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın
anketinde katılımcıların %66’sı
Suriyelilerin Türkiye’de
ayrıcalıklı muamele
gördüğünü, %64'ü de
sığınmacıların Türkiye'ye yük
olduğunu düşünüyor…

“Kaftancıoğlu kararı, Türkiye ile Avrupa
arasındaki uçurumun göstergesidir”
Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2014
arasında attığı bir dizi tweet nedeniyle ağır
ceza mahkemesince mahkumiyet kararı verilmişti. Kaftancıoğlu’un dosyası Yargıtay
tarafından onandı. Kaftancıoğlu kararı, Türkiye’de devlet ve devlet gücünü kullanan
idareci algısının kutsallığı ve dokunulmazlığı
ile üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'ne mensup ülkelerdeki hesap verebilen ve eleştirilebilen devlet ve devlet adamı algısı arasında
nasıl bir uçurum olduğunun en somut göstergesidir.
AİHM, Türkiye’de sorgulanamaz politikacı
algısından çok uzakta, bu kesimlerin eleştirilebilmesini demokratik bir toplumun gereği
olarak görmektedir.
AİHM, söz konusu olan kişi politikacı ise,
terazide ifade özgürlüğü lehine bir değerlendirme yapmaktadır.
Lingens-Avusturya davasında Avusturya’da
1975 yılında gazeteci Lingens, geçmişinde
Nazi faaliyetleri olan bir politikacı ile koalisyon
kuracağını açıklayan Şansölye Bruno Kereiski’yi eleştiren iki yazı yayınlamıştı. Lingens;
“ahlaksızca”, “yüz kızartıcı” ifadelerine yer
vermişti. Şansölye'nin açtığı davada, para
cezasına çarptırılan Lingens, AİHM’ye başvurmuştur. Mahkeme, kararında sıradan kişilere kıyasla politikacılara yönelik daha sert
eleştirilerde bulunulabilmesi ve politikacıların
bu eleştirilere tahammül etmek durumunda
olduğunun altını çizerek ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
Mahkeme kararında şu ifadeler yer almıştır:
“Basın özgürlüğü, halka siyasal liderlerini
tanıma imkanı verir. Bir siyasetçiye yönelik
eleştirilerin kabul edilebilir sınırları, özel bir
şahsa yönelik eleştiri sınırına göre daha geniştir. Bir siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak,
her sözünü eylemini kaçınılmaz bir biçimde,

VİRGÜL
STATÜMÜZ
LTB Başkanı Mehmet Harmancı şöyle dedi: ‘‘Bu
ülke solu şunu anlayacak: Bu ülkenin gidebileceği
tek bir nokta vardır. Federasyonu da denedik,
onu da denedik, şunu. Bizim sarılmamız
gereken, bu saatten sonra konuşmamız gereken
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımızdır. Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklarımız temelinde bu toplum
ya var olacaktır, ya da bu şekilde gün be gün
asimile olarak biteceğiz’’… Lefkoşa Türk
Belediyesi’nin uluslararası statüsü bile Kıbrıs
Cumhuriyeti’nden gelir! Bunu anlamak için geç
kalındı ama buna da şükür, anlaşıldıysa!

TC’NİN
KIBRIS
POLİTİKASININ
ÖZETİ:

‘‘Adada sanki Kıbrıs
Türkleri yokmuş gibi
davranılması ibret
verici bir durum...’’
Fuat Oktay
(Erdoğan’ın
Yardımcısı)

gazetecilerin ve halkın denetimine açar; bu
nedenle daha geniş bir hoşgörü göstermek
zorundadır.”
Throgeir Throgeirson - İzlanda davasında
konu polis hakkında yazılan yazılardır. Reykjavik polisinin 1979-1983 arasında kötü muamelede bulunduğuna dair birçok iddia ortaya
atılmıştır. Bir gazeteciye yapılan kötü muamele
nedeniyle bir polis mahkûm olmuş, bu dava
tartışma başlatmıştır. Bir yazar olan başvurucu
Throgeir Throgeirson 7-20 Aralık 1983 tarihlerinde iki makalesinde Reykjavik polisinin
kötü muamelelerinden söz etmiş, polislere
ilişkin olarak 'hayvanca davranan vahşi üniformalılar' gibi terimler kullanmıştır. Başvurucu, polis mensuplarının hepsine hakaret
etmekten yargılanmış ve 10 bin İzlanda
Kronu para cezasına mahkûm edilmiştir.
Throgeir Throgeirson - İzlanda davasında
AİHM, başvurucunun mahkûmiyetinin ifade
özgürlüğüne müdahale oluşturduğunu saptar.
Mahkeme, basının halkı bilgilendirmek konusundaki rolüne işaret eder. Mahkemeye
göre, başvurucu makalelerinde polisin yaptığı
kötü muameleleri dile getirdiği için, ulusal
makamların bu iddialarını ispat etmesini istemelerini makul bulmamıştır. Başvurucunun
amacı Reykjavik polisine hakaret etmek olmayıp, polisin kötü muamelelerini duyurmak
ve halkı yakından ilgilendiren bu konuda
soruşturma açılmasını istemektir.
Mahkeme’ye göre, başvurucu makalelerinde
çok sert ifadeler kullandığı halde kullanılan
bu üslup aşırı değildir. AiHM, devletin otoritesini kullanan siyasiler ve kamu görevlilerine
karşı deyim yerinde ise “hamama giren terler”
yaklaşımını tercih etmektedir.
(Bu yazı Melike Demir’in ahval’da yayımlanan “Kaftancıoğlu yargı süreci Strasbourg'dan nasıl görünecek” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 19 Ekim 2021
Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet
Harmancı üçüncü dönemde aday olacak…
CTP ise Lefkoşa Belediye Başkanlığı için
kendi adayını çıkarmaya hazırlanıyor…
Eski başkanlardan Kutlay Erk, “Benim
talebim yok, ama partimiz görevlendirirse
görevden kaçmam” dedi…

Gözden kaçmayanlar...

SÖMÜRGE VALİLİĞİ

Elçiliğin önünde yapılan eylemde,
CTP’nin müdahale var deyip,
müdahalenin kimin tarafından
yapıldığını söyleyemediği ‘ayar çekme’
operasyonu için; ‘‘müdahaleyi yapan bu
binadır, TC Elçiliği’dir’’ dedi BKP
Başkanı İzzet İzcan… YKP Genel
Sekreteri Murat Kanatlı ise, ‘‘bu bina
Elçilik midir, Sömürge Valiliği midir,
önce buna karar verelim’’ dedi… CTP
ise bu söylenenlere kıçını döndü!..
Mesele Ercan Kavşağı’ndan çıkıp
Diyanellos’a yürümek değil… CTP’nin
ne söyleyecek sözü kaldı, ne Ankara’nın
yarattığı sorunlara üretecek çözümü!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Sıra dışı bir durum ile karşı
karşıya olduğumuz için sıradan
bir tepki vermek doğru olmaz.
Sıra dışı bir tepki vermemiz
gerekiyor…’’
Kudret Özersay (HP)

Karikatür: Rainer Hachfeld/cartoonmovement.com
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

RÖPORTAJ...

Evet arkadaşlar, kimseye soramadık çünkü
Türk yok.
Kız İstiklal Caddesi’nde sokak röportajı
yapmak istedi.
Kendince durup, geçenlere, tek tek soru
sordu.
Soracağı soru ise ne iş yaptıklarına dair.
Pakistanlı, İranlı, İngiliz, Suriyeli...
Türkçe bilmiyorum, deyip ülkesini söylemeyenler de oldu.
Neticede kız, evet arkadaşlar, kimseye soramadık çünkü Türk yok, dedi.
O kızı şimdi buraya getirmeli.
Girne sokallarına...
Sahilde gelene, geçene sormalı...
Kıbrıs şivesine bayılıyorum,
diyenler çoktu Türkiye’de,
hala çoktur.
Onlar Kıbrıs’a geldiklerinde,
burada Kıbrıslı bulacaklarını
sanıyorlar hala.
Oysa çok zaman bile geçmedi, ama görüyorsunuz ki burada yani Kıbrıs’ın kuzeyinde
Kıbrıslı yok kadar.
Neyin davasını sürdürüyoruz öyleyse.
Bir savaş çıksa ne yaparız, dedi bir Kıbrıslı.
Yüzüne baktım.
“1974 öncesi neyin savaşını vermiştik?”
diye sordum.
Düşündü, yaşamanın, kendimizi korumanın,
topraklarımızda kalabilmenin savaşını verdik,
dedim.
Gidenler gittiler başka ülkelere.
Çünkü onların bu ülkede beklentileri kalmamıştı.
Moralleri sıfırlanmıştı, gelecekten kaygıları
vardı.
Kimisi işsiz, Kimisi topraksız, kimisnin
de şehitleri vardı.
Korku vardı kısacası.
Nato az buz çalışmadı buralarda.
Suçsuz Remziyenin boynunu kestiler, öldürdüler Baf’ta.
Kimin öldürdüğünü söylemediler ancak
bilinen bir şeydi.
Onun korkusunu yaşadık.
Sonra genç Türkü öldürdüler, mağaraya
attılar.
Onun korkusnu yaşadık...
Sonra Postacı olayı, ondan sonraki bandabuliya baskını ve ardından yaşanan Baf
çarpışmaları.
O savaşı yaşatmak, kaçmak için hazırlanan
en iyi senaryoydu.
Görememek oyunun tümünü işte bunu
doğurtur.
Kaçmak.
Oysa Rumca konuşan mahalleli Türkçe
konuşanlara gitmeyin, diyorlardı.
Diyorlardı da faşistlerden bizi nasıl koruyacaklarını söyleyemiyorlardı.
Onlar da bilmiyorlardı sonrasını.
“Savaş çıksa ne yaparız?” sorusuna baktım.
Dedim ki; “Ne yaparız?”
Baf’a gideriz mecburen, dedim.
Çünkü burada zaten yokuz.
Bari ait olduğumuz topraklara gidip orada
bekleyelim.
Sokağa çıkartmalı o genç kızı.
Eline mikrofonu vermeli.
Demeli ki; geçenlere sor bakalım bambulla
nedir?
Bilmeyenler bilenlerden çok daha fazla
olacaktır. O yüzden Kıbrıs’ın kuzeyinde
Kıbrıs şivesi ile konuşup Kıbrıslı gibi davranan Kıbrıslı bulamayacaktır...
İşte İstiklâl Caddesi’nde görüp de şaşırdıklarının on misli burada yaşanmaktadır.
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Mehmet Harmancı:

Hükümetin otomatik pilotu olmayacağım
Özgür Gazete
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı, yerel seçimlerle ilgili
Belediyeler Birliği‘nin hiçbir pozisyon
almadığını söyleyerek, seçimlere kadar
olan sürece Belediye Başkanlarının yetkilerinin kısıtlanması durumunda istifa
edeceğini belirtti
Harmancı: Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki
Kıbrıslıtürklerin hakları temelini hatırladığımız gün kazanmaya başlayacağız
KuzeyKıbrısTV’de Ulaş Barış’ın sorularını yanıtlayan Harmancı, ülkede yaşanan hükümet krizleri ve Ankara’nın
Kıbrıs Türk toplumunun iradesine müdahaleleri hakkında konuştu.
Harmancı, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki
Kıbrıslıtürklerin hakları temelini hatırladığımız gün kazanmaya başlayacağız. Bilinçli olarak bizi bundan uzaklaştırdılar.
Bizim halk statümüz bununla tescillendi.
Biz oradaki haklarımızı bitirdiğimiz gün
bir toplum olarak kalmayacağız” dedi.
“En çok sesi çıkanlar devlette memur
olup annesinin üzerine çiftlik
kuranlar”
Ülkede ekonomik krizin yaşandığını
ancak bazı kesimlerin bunu fırsata çevirdiğini söyleyen Harmancı, hayvancı ve
çiftçilerin eylemlerindeki bir çelişkiye de
dikkat çekti.
Harmancı, “Gerçek hayvancı gerçek

masıyla ilgili de konuşan Harmancı, Belediyeler Birliği’nin konuyla ilgili hiçbir
adım atmadığını, senede 4 kez Genel
Kurul çağrısı yapması gereken birliğin
en son ne zaman çağrı yaptığını dahi hatırlamadığını söyledi.
Harmancı, “Yetki konusunda da bir
karmaşa var. Normalde 26 Haziran’da
seçimlerin yapılması gerekiyordu. Eski
Ombudsman Emine Dizdarlı’ya göre bu
tarihten itibaren Başkanlar ve Meclis üyeleri yetkisiz kalıyor. Biz başka hukukçulara
da danıştık, onlar farklı bir bakış açısına
sahip. Ama bu konuda açıklama yapması
gereken Başsavcılık’tır” dedi.

çiftçi ezilirken, en çok sesi çıkanlar
devlette memur olup annesinin üzerine
çiftlik kuranlar. Ben köylere gittiğimde
sadece çiftçilik ve hayvancılık yapan insanlar, ‘Biz sesimizi çıkarmıyoruz’ diyor.
Ülkede her şey yalaş bulaş hale geldi.
Özellikle medya-iş dünyası-siyasetçi ilişkisi en iğrenç noktalardan birindedir”
dedi.
“Bu konuda açıklama yapması
gereken Başsavcılık’tır”
Yerel seçimlerin tarihinin belirsiz ol-

Sosyal Medya
Kadın Hastalıkları Uzmanı,
Dr.Armağan Desem

Günlerden 14 Mart, 2012.
Sırılsıklam, hüzünlü bir Mart sabahı,
gökyüzü delinmiş gibi yağarken, "son
bir defa göreyim evimi" dedi, gittik.
Herşeye rağmen aydınlık bir gündü,
umutlarımızı yitirmemiştik henüz.
Ben yağmura aldırmadım, o da kalbinin teklemesine, vücudundaki yeni
konuğuna aldırmadı.
Saatlerce gittik arabayla..
Sonunda köyüne, Dillirga Ayototoro'suna vardık.
Dağlara, harabeye dönmüş evine
yağmurun altında tırmandık. Arabamız
çamura saplanmıştı, onu aşağıda bıraktık.
Evim dediği yerde kırık dökük dört
taş duvar vardı, yine de o, heyecanla
bana, "aha bu benim odam, dedi, gel
göresin ne güzel manzarası var"!
Çocukluğuna geri dönmüş yetmiş
altı yaşında bir adamın kalbini dolduran
o heyecanı gördüm gözlerinin içinde.
Sonra "evim" dediği harabenin üzerinde kalmış iz halindeki rakamı okumaya çalıştık birlikte.
"1924 yazıyor" dedim.

“Ben hükümetin otomatik pilotu
olmam, istifa ederim”
Başsavcılığın Belediye Başkanlarına,
yeni seçimlere kadar rutin yetkilerinizle
göreve devam görüşü vermemesi durumunda, hükümetin “otomatik pilotu” olmayacağını belirten Harmancı şunları
kaydetti;
“Yeni seçimlere kadar görevde olan
Başkanlar sadece maaş ödeyecek ve
günlük alımları yapacaksa yani birnevi
hizmet vermeyerek halkın öfkesinin belediyelerin üzerinde toplanması sağlanacak
ve hükümet bunu yasalaştırmak istediği
reforma destek olarak kullanacaksa, ben
bu hükümetin otomatik pilotu olmam,
istifa ederim”

"SON BİR KEZ GÖREYİM EVİMİ"
DEDİ, GİTTİK...

"Bak, bu odada geçti bütün çocukluğum " dediği iki buçuk ya da üç
duvarın arasında durup manzarayı
seyrettik.
O, manzaradan çok, kafasındaki
yetmiş altı yıllık geçmişi izliyordu.
Fotoğraf makinemle çektiğim yığınla
resimden, en çok bir resmi takıldı ak-

lıma..
Şemsiyesini açmış, anılarında yatan
her taşın altına bakmaya gidiyordu..
Hastaydı,yetmiş altı yaşında bir çocuktu, aşık bir adamdı o.
Hem bana, hem tüm sevdiklerine,
ama en çok da memleketine..
O gitti, ben yapayalnız kaldım!

DAÜ Bahar Festivali kapsamında bir dizi etkinlik sunulacak
DAÜ'de dün başlayan ve 21 Mayıs’a
kadar sürecek 25.Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali kapsamında
yarın da bir dizi etkinlik yer alacak.
DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya
göre, yarınki etkinlikler saat 13.30’da,
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü
Aktivite Salonu’nda, Görkem Sofu’nun
stand-up gösterisi ve söyleşisi ile
başlayacak.
Ardından saat 15.00’te, Lala Mustafa
Paşa Spor Sarayı Park Alanı’nda CrossFit
Yarışması düzenlenecek. Yarışmada

başarılı olan katılımcılara ödülleri yarışma
bitiminde düzenlenecek olan Ödül Töreni
ile teslim edilecek.
-Öğrenci kulüpleri etkinlikleri
Üniversite festival alanında gün boyu
devam edecek olan etkinlikler kapsamında
saat 19:00’da, Güzel Sanatlar Kulübü
tarafından 12. Sanat Buluşması, Genetik
Kulübü tarafından da DNA İzolasyonu
isimli etkinlikler sunulacak. Sahne 2’de
ise saat 18.00’de DAÜ Halk Dansları
Topluluğu gösteri yapacak. 18.20 – 21.20

saatleri arasında da DAÜ Müzik Kulübü
performans sergileyecek.
19 Mayıs yürüyüşü
Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla
saat 19.00’da 19 Mayıs yürüyüşü düzenlenecek. DAÜ Atatürk Araştırma ve
Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile
DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş
birliğinde düzenlenen yürüyüş, DAÜ
Atatürk Meydanı’ndan başlayıp Mağusa
Gelişim Akademisi’nde sona erecek.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

KİM, KİME TABİ?

Gerek “toplumsal” gerekse “siyasal” geleneklerimiz, her gün yeni bir değişikliğe uğratılıyor… “Yeni uygulamaları” neyin ne olduğunu
“bizlerin da öğrenebilmesi” ve “hatırda tutması”
adına, mecburen kayıt altına almamız gerekiyor…
Birileri, bizim adımıza bıkmadan usanmadan,
Kıbrıslının yerine geçtiğini zannettiğinden
olacak, Kıbrıslıların gelenek/görenekleriyle ilgili ahkâm kesmeyi
sürdürüyor…
-Hangi birine yetişeceğiz?
Her koldan, birilerinin saldırısı altındayız!
Ha, bir da “siyasi partilere
yeni gelenekler” uyduruldu!
Duydunuz, UBP milletvekili
ve Grup Başkan Vekili H. Dinçyürek’in söylediklerini… Güvenoyu oylaması için:
-UBP Genel Başkanı F. Sucuoğlu mecliste
yerini alacak ve oturuma katılarak Üstel kabinesine güvenoyu verecek, diyor…
“Genel Başkan’ın” n’apacağını meclisteki
“Grup Başkan Vekili” duyuruyor topluma…
Öte yandan…
-Sucuoğlu, “İstifa etsem parti darmadağın
olur” diyor… Çok duyduk böylesi sözleri…
Bize göre, hiçbir “şey” olmaz!
Zaten, önceki Başnazır istifa edemez; zira
KKTC siyasetinde istifa da izine bağlıdır…
Sevdiğim bir arkadaşım yıllardır söyler:
KKTC’deki siyasette da, “Yetkili makamdan”
izin almadan hiçbir “şey yapılamaz;” istifa da
buna dâhildir! Örnekleri çoktur!
Yıllar içinde, Türkiyeli asker ve sivil kimi görevlilerin “seçilmiş milletvekillerine” ve nazırlara,
devamlı söylediklerini duymayan kaldı mı?
Yerli, yabancı herkes duydu, biliyor!
Kıbrıs’ta, söylenen/yapılan hiçbir şey uzun
süreli gizli kalmaz!
İçeriği, kısa sürede duyulur, bilinir!
Bir zamanlar makam sahibi birisinin, Lefkoşa’nın güneyindeki bir cenazeye katılabilmek
için yüksek yerlerden izin talep ettiği söyleniyordu ortalıkta… Anlaşılan izin verilmedi!
Diyeceksiniz ki, “ama o tarafta farklı otorite
var”…
-Olabilir, öyledir da zaten…
Bu neyi değiştirir ki?
***
Laf, lafı açar…
Sahi, Cumhurreisi E. Tatar, Türkiye’deki Adıyaman merkezli GAP Gazetecileri Birliği’nin,
kendisine verdiği “Yılın en başarılı devlet
adamı” ödülünü -5 gün önce Malatya’da Uluslararası GAP Oscarı Ödül Töreni’nde takdim yapılacaktı- gidip alamadı… “Üzüldüm, hem da
çok!”
Neden öyle oldu acaba?
Ahali “merak etti” durmadan bize soruyor…
Biz ne bilelim canım… Bildiğimiz, Ekselansları
Tatar yurtdışı gezmelerini sevdiğini seçilmeden
önce topluma duyurmuştu; şimdi,
-Ne oldu?
Cumhurreisliği’nin, yurtdışı temasları/gezileri
ödeneğinde para mı kalmadı?
Henüz seneyi yarılamadık, Mayıs ayındayız
daha… Öyleyken, farz edelim paralar bitti…
Öyle bile olsa, örtülü ödenekte mutlaka para
bulunur… Bir da,
-Acaba derim, yapmaz ama yeni Maliye Nazırı,
Cumhurreisliği’nin ödeneklerini mi kısıtladı?
Başka ne olabilir ki?
-Sağlığımıza dikkat edelim!
-Faiz, haram!
***
Dönelim siyaset arenasındaki, yeni “geleneklerimizden”(!) birisinin açılımına:
{İskemlesi “çok” olan Siyasal Parti’nin Genel
Başkanı, Başvekil olamaz! Ama meclise gidip,
Nazırlar Kurulu üyelerinin gerisine oturarak,
güvenoyu oylamasına katılır ve partisinden bir
“milletvekilinin” kurduğu kabineye, güvenoyu
verir!}
Bu da, KKTC’deki siyasal “gelenekler” içerisinde yeni uygulamaya sokulan, “Yürütme
içindeki yeni kuvvetler ayrılığı prensibi”…
Kim, kime tabi?
Önde kim?
Gene gonuşuruk buraşda.

Kızılyürek’in Avrupa Komisyonu’na sunduğu iki soru önergesine Varhelyi yanıt verdi

“AB Kıbrıs Türk toplumunda ifade özgürlüğünün
baltalanma girişimlerini endişe ile izlemektedir”
Özgür Gazete
Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi
Kızılyürek’in, Avrupa Komisyonu’na
sunduğu iki soru önergesine komisyonun
Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver
Varhelyi tarafından yanıt verildi
Kızılyürek’in “ifade özgürlüğü” ve
“seyahat özgürlüğünün
kısıtlanması” soruları
Kızılyürek, 25 Şubat tarihinde Kıbrıs’ın
diğer Avrupa Parlamentosu Üyeleri Yorgos Yorgiu, Dimitris Papadakis, Lefteris
Hristoforu, Lukas Furlas ve Kostas
Mavridis ile birlikte Kıbrıslıtürklerin
en temel insan hakkı olan düşünce ve
ifade özgürlüğüne Türkiye tarafından
yapılan sistematik saldırıları Avrupa
Komisyonu’na taşımıştı.
Kızılyürek, 2 Mart tarihinde ise doktor,
yazar ve barış aktivisti Okan Dağlı, 4.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı‘nın
İletişim Koordinatörü Ali Bizden,
Araştırmacı/Yazar Dr. Ahmet Cavit An
ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir‘in
TC’nin “milli güvenliğine karşı
faaliyetlerde” bulunduğu iddiasıyla
TC’ye girişine izin verilmemesini Avrupa
Birliği’nin gündemine taşımış, Komisyon’un AB yurttaşı olan Kıbrıslıtürklerin
AB’ye aday ülke olan Türkiye’ye seyahat
özgürlüğünün kısıtlanması konusunda
ne gibi adımlar atmayı hedeflediğini ve
Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye
Cumhuriyeti’nin müdahalelerinden korumak için ne gibi önlemler almayı
planladığını sormuştu.
“Medya özgürlüğü ve çoğulculuk,
Avrupa Birliği’nin temel ilkesidir”
Komisyon’a yöneltilen bu iki soruya
Komisyon tarafından verilen yanıt şöyle:
“Medya özgürlüğü ve çoğulculuk,
Avrupa Birliği’nin temel ilkesidir.
Birliğin hem kendi sınırları içinde hem
de dış politikasında medya özgürlüğünü
ve çoğulculuğunu savunmak ve teşvik
etmek için kullandığı araçlar
güçlendirilmektedir.
Bir ülkenin, kendi sınırları içerisine
yabancı uyrukluların girişlerine izni
verip vermemesi kendi ulusal iradesine

iftira”dan Kıbrıs Türk toplumunda “ceza
davası” açılacağının bildirildiğinin de
farkındadır.
AB Kıbrıs Türk toplumunda ifade
özgürlüğünün ve medya çoğulculuğunun
baltalanma girişimlerini endişe ile izlemektedir.

bağlıdır. Bu nedenledir ki, Komisyon,
üçüncü ülkelerin güvenlik kontrollerinin
bir parçası olarak yürütülen, bireysel
vakaları inceleme yetkisine sahip değildir.
“AB Kıbrıs Türk toplumunda ifade
özgürlüğünün baltalanma
girişimlerini endişe ile izlemektedir”
Temmuz 2021’den bu yana Dr. Okan
Dağlı, gazeteci Ali Kişmir, Dr. Ahmet
Cavit An ve Ali Bizden’in Türkiye’ye
girişlerinin reddedildiği Komisyon’un
bilgisindedir. Komisyon, Şubat 2022’de
Kişmir’e, 2020’de yazdığı bir yazı nedeniyle “güvenlik güçlerine hakaret ve

Oktay: Herkes neye alkış
tuttuğunu iki kere düşünmelidir
Türkiye Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay'dan
ABD'ye tepki...
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "4. Verimlilik ve Teknoloji
Fuarı"nın açılışında konuştu.
Teknolojide, tarımda, enerjide, ulaştırma ve altyapıda, tüm alanlarda yerli
milli projeleri sürdüreceklerinin altını
çizen Oktay, şunları kaydetti:
"Hem iç politikada hem de dış politikada inandığımız değerleri savunmaya
devam edeceğiz. Müttefik dediğimiz
ABD Kongresinde KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz.
Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı
çıkan Yunanistan Başbakanını ayakta
alkışlıyorlar. Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret
verici bir durumdur. Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan
şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya

“Hibe çağrısı, Kıbrıs’ta sivil
topluma destek olmayı
amaçlamaktadır”
Avrupa Birliği Kıbrıs Türk toplumuna
yönelik Yardım Programı kapsamında
, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
tarafından yürütülen ‘Daha Güçlü,
Özgür, Etik Gazetecilik’ projesini finanse
etti. Bu projenin esas amacı, gazetecilerin
ve medya kuruluşlarının Kıbrıs Türk
toplumunda basın özgürlüğünü ve temel
insan haklarını teşvik etmek ve
savunuculuk
kapasitelerini
güçlendirmektir.
AB tarafından finanse edilen “İnsan
Hakları Platformu” da şu anda ifade
özgürlüğünü temel bir hak olarak izlemektedir. Aynı zamanda medya
okuryazarlığı ve etik gazeteciliği AB
tarafından finanse edilen hibe çağrısının
da öncelikleri arasındadır. Mart 2022’de
açılan Hibe çağrısı, insan hakları ve iki
toplumlu sivil toplum projelerine güçlü
bir vurgu yapmakta ve Kıbrıs’ta sivil
topluma destek olmayı amaçlamaktadır”

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı
Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mart 2022
devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt
bedellerinin geriye kalan yüzde 40'ını bugün
ödedi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Mart
2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 856
üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan
yüzde 40'ına denk gelen 18 milyon 33 bin 945
TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

GİRNE BELEDİYESİ GENÇLİK
PLATFORMUYENİ KAYIT
KABULÜNE BAŞLADI

devam edeceğiz. Ege'de 12 mil oyunu
oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal
eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı
oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak
teşvik eden ABD Kongresini de sağduyuya davet ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli
olduğu bu günlerde herkes ne için
ayağa kalkıp, neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını iki kere düşünmelidir."

Girne Belediyesi’nin, “Genç düşün, yaşama
ivme kat” sloganıyla geçtiğimiz yıl 15-21 yaş
grubu gençlerle birlikte oluşturduğu ve yaz
sezonu boyunca gençlere sosyalleşerek
gelişim olanakları sunan Girne Belediyesi
Gençlik Platformu bu yıl da kayıt almaya
başladı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya
göre, 2001-2007 doğumlu kent ve ülke
genelinde gençlerin katılımına açık olacak
platforma kayıtlar 1 Haziran Çarşamba
gününe kadar devam edecek.
Platformla; insan hakları, çevre, kültür, sanat,
bilişim, teknoloji, eğitim, atölye çalışmaları,
geziler, fikir toplantılarıyla, aktif, katılımcı
gençlerin bir arada toplanması hedefleniyor.
Kayıt için,
“http://www.girnebelediyesi.com/genclikplatformu-kayit/” adresinden başvuru
yapılabileceği, bilgi ve iletişim için ise 0539
112 63 63 numaralı telefonun aranabileceği
bildirildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

Tadımlık

"Fazla sevildiği için kimse
şikâyet etmemiştir."
Tolstoy

50 yıl aynı yastığa baş koydular
Artık konuşacak birşeyleri yoktu
Ne unuttuklarını hatırlama mevsimiydi şimdi.
Ne hatırladıklarını da unutma
Aydın Adamoğlu

Kitap Dünyası

ERMENİ EVİNE
FİGAN KURULDU
1915 Destanları ve
Halep
Ayhan Aktar
Aras Yayınları

Kış, ilkbahar, yaz ve güz
Yürürüz gece gündüz
Sona geldik yaşlandık
Vay be geçti ömrümüz

Nöbetçi
Eczaneler

HEMŞIRE FIRDEVS
İSLAMOĞLU’NUN HAYATI
BELGESEL OLUYOR
Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), “Sister
Firdevs” olarak tanınan hemşire Firdevs
İslamoğlu’nun hayatının anlatılacağı
belgesel hazırlıyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre,
Telsim ile imzalanan iş birliği protokolü
çerçevesinde, kadın öykülerinden
oluşacak belgesellere, İslamoğlu’yla
devam ediyor.
Firdevs İslamoğlu’nun, pek çok kişinin
hayatına dokunmuş, yardımsever, cesur
kişiliğiyle öne çıkmış, ülkede hemşireler
yetiştirmiş değerlerden biri olduğu
kaydedilen açıklamada İngiliz Elçiliği
Bursu ile İngiltere’de Queen Mary’s
Hastanesi’nde aldığı hemşire ve ebelik
eğitimi ile adanın ilk eğitimli
hemşirelerinden biri olan İslamoğlu’nun,
Dünya Sağlık Örgütü bursu ile
Avusturalya’da Sydney Üniversitesi’nde
aldığı ebelik eğitmenliği eğitimi ile ise
adanın ilk Kıbrıslı Türk hemşire eğitmeni
olduğu anlatıldı.
KÖDER, ülkeye değer katan kadınların
yaşam öykülerini derlemek, her birinden
belgesel hazırlamak, yazıya dökerek
kitaplaştırmak amacıyla çalışma
başlatmıştı.
Proje, kadın öykülerinin kayıt altına
alınması, geçmişin geleceğe taşınması,
yeni kuşaklara ilham vermesi ve
toplumsal hafızaya katkı koyması
açısından büyük önem taşıyor.

“DÜNYA ARI
GÜNÜ” ETKİNLİĞİ
DÜZENLENECEK

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda
Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri
Odası ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin
organizasyonuyla “Dünya Arı Günü”
etkinliği düzenlenecek.
KTMMOB tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre, KKTC’de ilk kez
yapılacak etkinlik 20 Mayıs Cuma günü
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yer
alacak ve saat 14:30’da açılış
konuşmalarıyla başlayacak.
Açılış konuşmaları Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Arıcılar
Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu,
KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır,
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut
Uluçam ve Gıda Mühendisleri Odası
Başkanı Beste Oymen tarafından
yapılacak.

DÜN

LEFKOŞA
Oba Eczanesi
Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D
Kermiya Lefkoşa
Tel:2237101
Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 Göçmenköy Lefkoşa
Tel:2255730
Çağın Korkmazer Eczanesi
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
Tel:2280909
GİRNE
Mucizem Eczanesi
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük
yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
Tel:8151150

Ziliha Uluboy ve Bilge Azgın konuşmacı oldu

Lefkoşa Merkez’de TRAVMA
VE İYİLEŞME konuşuldu
Mustafa ERKAN
Medi Foundation tarafında organize edilen
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin desteklediği
“Travma ve İyileşme” konulu seminer ilgiyle
izlendi. Seminer, Lefkoşa Belediyesi açık
pazar içerisinde bulunan ‘Lefkoşa Merkez’
salonunda yapıldı.
Etkinlik, 16 Mayıs akşam üzeri halka açık
ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Kişinin
hayatında değişiklik yapmasını gerektiren
ve kişi için yeniden uyumu gerektiren olay
olarak tanımlanan psikolojik travma ve
buna bağlı oluşan ruhsal bozuklukları Uzman
Psikolog Ziliha Uluboy ve İçsel Aile Sistemleri Terapisti Doç. Dr. Bilge Azgın tarafından iyileşme yöntemleriyle anlatıldı.
İlgiyle izlenen konuşmalar ardından katılımcıların soruları ve cevaplar ile gece devam
etti. Seminer, sohbet şekline dönüşerek samimi bir atmosferde son buldu.

Süay Sevinç Eczanesi
Salamis Yolu N0:168 A Gazi Mağusa
Tel:3654280
GÜZELYURT
Süreyya Özcoşkun Ecznesi
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
Tel:7142000
LEFKE
Şifa Bıldır Eczanesi
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1
Lefke
Tel:05338419578
İSKELE
Avicenna Eczanesi

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

15.70

EURO
Alış Satış

15.90 16.55

16.67

Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne
Tel:8213434
MAĞUSA
Tarabya Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A Altuner
Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı
Mağusa
Tel:3663607

Satılık Arazi

DOLAR
Alış Satış

Meliz 2 Eczanesi
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı
4 C Girne
Tel:05338622882

S.T.G.
Alış Satış

19.60

19.75

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Bahçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4
Kordonboyu cad.İskele
Tel:05428550115

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Bağımsızlık Yolu, eylemlere neden katılmadıklarını açıkladı
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, bugün gerçekleşecek hükümet güven oylaması ve CTP tarafından organize edilen eyleme dair açıklamalarda bulundu.
Rahvancıoğlu, Ünal Üstel başbakanlığında
oluşturulan UBP-DP-YDP Hükümeti'ne bugün güven oylaması yapılacağını ve haftalardır hükümet olmamasına rağmen durmaksızın devam eden zamlar açısından
hiçbir şeyi değiştirmediğini açıkladı. Bir
hükümet kurulması da asgari ücret veya
alım gücümüz açısından bir şey değiştirmeyeceğini biliyoruz diyen Rahvancıoğlu,
tıpkı hükümet olsalar bile iktidar olamayacaklarını bildiğimiz gibi dedi. Rahvancıoğlu
açıklamasının devamında “zaten bir önceki
hükümetin yıkılışı da, yeni başbakanın belirlenişi de, mevcut hükümetin kuruluşu da,
esas iktidarın kim olduğunu bir kez daha
gösterdi” ifadelerini kullandı.
Bugün, güven oylamasına paralel, CTP
tarafından bir eylem yapılacağının duyurulduğunu anlatan Rahvancıoğlu, dört siyasi
parti (TDP-TKP-BKP-YKP) de aynı alana,
aynı saate başka bir eylem çağrısı yaptı
dedi. Bazı çevrelerce "bu eylemlerde neden
Bağımsızlık Yolu da yok" sorusu sorulduğunu
da anlatan Rahvancıoğlu, bu konuya da
açıklık getirdi.
Rahvancıoğlu, CTP eylem duyurusunu
yaptığında, halkın esas gündemi olan pahalılık ve yoksullaşmayı yani "ekonomik krizi"
değil, Meclis-Hükümet gerilimini yani "siyasi
krizi" merkeze alıyor olmasına rağmen bu

eylemi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek, devamında “çünkü
yaşananlar karşısında farklı noktaları önemseyen odakların, kendi gündemlerini sokağa
taşımaları her halükarda değerlidir” açıklamasını yaptı.
Rahvancıoğlu, CTP bu eylemi akaryakıt
zammına, süt zammına, elektrikte yakıt değişim ücretine karşı yapsa ve Servet Vergisi,
Asgari Ücret, Sendikalaşma gibi talepleri
yükseltseydi Bağımsızlık Yolu da desteğini
ortaya koyardı, bu sebeple CTP'nin eylemini
benimsemesekde, sokağa çıkıyor ve siyasi
gündeme ilişkin konularda yetersiz de olsa
tepki gösteriyor olmalarına saygı duyuyoruz
dedi.
Diğer yandan CTP ile aynı saat ve aynı
yerde eylem çağrısı yapan dört partinin arasına katılamadıklarını da belirten Rahvancıoğlu, çünkü bizim fikrimizce, bir siyasi
parti içeriğini şekillendirerek bir eylem duyurusu yaptığında, ya o eylemi benimsersiniz
ve o siyasi partinin ismini de ifade ederek,
o siyasi partinin çizdiği çerçeveyi kabul
ederek, o siyasi partinin eylemine katılırsınız
ya da katılmazsınız şeklinde konuştu. Rahvancıoğlu, kendi eylemimizi yapacaksak
da, başka yerde, başka bir içerikle yapma
hakkımız bakidir, ama aynı yerde, aynı
saatte, başka bir içerikle eylem yapmak,
bizim kendi etik anlayışımıza uygun değil,
çünkü bizim "saygı"dan anladığımız şey,
içeriğine katılmasak da başka öznelerin
kendi fikrini rafine bir şekilde ortaya koyma
iradesine müdahale etmemek anlamına ge-

liyor dedi. Rahvancıoğlu, eğer CTP ortak
bir eylem organize etme çağrısı yapsaydı
veya bu dört parti ortak eylemlerini başka
bir yer veya saat için düzenleyecek olsaydı,
durum farklı olurdu ifadelerini de kullandı.
Elbette herkesin kendi doğru bildiği şekilde
davranma hakkı vardır diyen Rahvancıoğlu,
belki CTP bu dört partinin yaptığı eylem
çağrısından memnun olmuş veya olmamıştır,
belki bu dört parti eylem hukuğu konusunda
bizden farklı düşünüyordur, tüm bunlar, onların kendi aralarındaki bir meseledir açıklamasını yaptı.
Rahvancıoğlu, amaçlarının da kimsenin
eylemini kötülemek değil, kendi pozisyonlarını ifade etmek olduğunu, başka bir siyasi
öznenin, kendi iradesiyle şekillendirdiği bir
eyleme, farklı bir içerikle müdahil olunmaması gerektiği düşüncesinde olduklarını,
bu sebeple de bugünkü eylemlerinde tüm
siyasi partilere başarılar dilediklerini aktardı.
Rahvancıoğlu açıklamasının sonunda,
“müdahalelerle kurdurulan bu hükümetin,
önceki hükümetlerden farklı olmayacağını,
asıl iktidar odaklarından olan ultra zenginlerin daha da zenginleşmesine hizmet edeceğini vurgulamak isterim. Gün geçtikçe
yoksullaşan emekçi halkın zamlara, hayat
pahalılığına ve sömürüye karşı; servet vergisi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına
eşitlenmesi ve sendikasız çalıştırılmanın
yasaklanması talebi etrafında kenetlenmesi
için mücadelemiz, önceden olduğu gibi devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Dairesi açıkladı: “Pazar
günü yağmur bekleniyor”
KKTC
18.05.22 - 13:56
Meteoroloji Dairesi açıkladı: “Pazar
günü yağmur bekleniyor”
Lefkoşa, 18 Mayıs 22 (TAK): Meteoroloji
Dairesi, hafta boyunca havanın bulutlu
olacağını, pazar günü yağmur
beklendiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre,
yarından itibaren bir hafta boyunca
hava, genellikle alçak basınç sistemi ile
ılık ve nispeten nemli, pazar günü ise
üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava
kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca genellikle bulutlu
olacak, cuma gün sabah saatleri sisli,
pazar günü ise parçalı zamanla çok
bulutlu yer yer sağanak veya gök
gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç
kesimlerde 29 - 32 derece, sahillerde 25
– 28 derece, pazar günü ise iç
kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece
dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle kuzey ve batı
yönlerden orta kuvvette, pazar günü ise
güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman
zaman fırtınamsı şekilde esecek.
(GÖZ/ÖK)

İskele’de sakin 51 yaşındaki Mehmet
Sarıyıldız oyun parkı içinde aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
KKTC
18.05.22 - 13:19
Lefkoşa, 18 Mayıs 22 (TAK): İskele'de bir
siteye ait oyun parkı içinde aniden
rahatsızlanan Mehmet Sarıyıldız (E-51),
yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen
bilgiye göre, olay dün saat 19:30
sıralarında meydana geldi.
-Lefkoşa’da hırsızlık
Lefkoşa' da faaliyet gösteren bir iş
yerinde çalışan S.Y’nin (E-42) iş yerinde
satışa sunulan iki su motorunu
çaldıktan sonra arkadaşı A.T. (E-29) ile
söz konusu su motorlarını internet
üzerinde satışa sundukları tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması
devam ediyor.

Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma
Evi’nin onuncu yıl dönümü kutlandı
Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nin kuruluşunun onuncu yıl dönümü, etkinliklerle kutlandı.
Dayanışma Evin’den yayımlanan bildiride, Dayanışma Evinin onuncu yıl dönümünün 2021’de olduğu ancak kutlamanın,
pandemi sınırlamaları vesilesiyle 14 Mayıs Cumartesi'ye ertelendiği belirtildi. Etkinlikte iki halkın Dayanışma Evi
sayesinde son on yılda hayat bulan iş birlikleri ve dayanışma kutlandı.
Onuncu yıl kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Surları içerisinde bisiklet turu düzenlendi, bisiklet turunun ardından
Dayanışma evinde bazı müzik grupları sahne aldı.

Gazimağusa'daki operasyonda 5.6 kilo
uyuşturucu ve silah ele geçirildi
KKTC
18.05.22 - 13:09
Lefkoşa, 18 Mayıs 22 (TAK):
Gazimağusa’da narkotik ekiplerinin dün
ve bu sabah yaptığı operasyonlarda,
toplam 5 kilo 592 gram ağırlığında
uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2
tabanca ve şarjörü, 20 canlı mermi, 2
öğütücü, 2 hassas terazi ve patlayıcı
madde sınıfına giren 620 adet torpil ele
geçirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen
bilgiye göre dün saat 17.00 sıralarında,
Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi'nde
faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt
dışından konteynırla gelen yedek
parçalar içerisinde, polis ekipleri ile
Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü
yetkilileri tarafından gerçekleştirilen
“Tampon Operasyonu” kapsamında
yaklaşık 5 kilo 500 gram ağırlığında
uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile
bir hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında S.S.(E-54),
H.Y.(E-25), H.K.(E-32) ve A.G.Y.(E-28)
tutuklandı.
Öte yandan ün sabah saat 05.30
sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve
Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından gerçekleştirilen “Tepe
Operasyonu” sonucu 2 tabanca ve
şarjörü, 20 canlı mermi, yaklaşık 92 gr
ağırlığında uyuşturucu olduğuna
inanılan madde ile 2 öğütücü, bir hassas
terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren
620 adet torpil bulunarak, emere olarak
alındı.
Operasyon kapsamında M.M. (E-47) ve
A.D. (E-27) tutuklandı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları
devam ediyor.
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Sosyal Medya
Tacan Reynar
17 Mayıs yürüyüşünden sonra sosyal
medyada yoğun şekilde LGBT bireyler
aleyhine işlenen nefret söylemi suçları
konusunda polisin derhal harekete geçmesi “görevi” gereğidir. Aksi durumda
PGM, Ceza Yasası’nın gereğini yerine
getirmediği için suçun faillerini doğrudan
koruyan ve kollayan bir konumda olacaktır.
Nefret söylemi zamanı belirli bir suç
değildir. Ayrıca oldukça tehlikeli sosyal
ve kriminal riskleri de beraberinde taşır.
Bu söylemlere sessiz kalan devlet, cezasızlık durumunda,suçun sonrasında
daha ağır şekilde işlenmesini de teşvik
etmiş olur.
Çünkü nefret söylemi devlet otoritesi
tarafından cezalandırılmadığında çoğalır,
yayılır, kanıksanır, benimsenir, sonra-

Çünkü Nefret Öldürür !

sında kontrol edilemez şekilde daha da
çoğalır ve sonunda çok daha büyük
suçlara sebebiyet verir.
O yüzden nefret söyleminde bulunan
kişilerin gözetim altına alınmaları, adli
kovuşturmaya tabi tutulmaları ve Ceza
Yasası’nın gerektirdiği şekilde cezalandırılmaları gerekir. Bundan kaçınan tüm
adli görevliler suçun üstünü kapama,
adaletin yerine getirilmesini engelleme,
görevi suistimal gibi birçok suçun da
faili konumuna girerler.
O yüzden sağlıklı toplum için harekete
geçin.
Suç işleyenleri korumayın.
Şikayete bağlı olmayan ve doğrudan
kamu güvenliğini tehdit eden nefret suçunu önlemek devletin temel sorumluluğudur.

Dünyada özellikle sosyal medyada
ırkçılık, ayrımcılık, nefret söylemi üreten
yayınlar ve paylaşımlar yapan kişilerin
daha sonra hangi olaylara sebebiyet verdiğini görüyoruz, okuyoruz ve deneyimliyoruz.
Nefret suçu bağışlanamaz, görmezden
gelinemez, sümen altı edilemez.
Her insanın eşit koşullarda yaşama
hakkı olduğunu savunurken, toplumsalda
her alanda eşitsizliğe maruz kalan bireylerin seslerini yükseltmelerine nefretle
saldırmak ve böylece nefret suçu işlenmesine açıkça göz yummak asla kabul
edilemez.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü,
Fasıl 154 Ceza Yasası’nı uygula.
Nefretten yana taraf olma.
Çünkü nefret öldürür.

Miçotakis-Biden görüşmesi Rum Yönetimini memnun etti

Anastasiadis daha kapsamlı bilgi bekliyor
Miçotakis'in Biden'le görüşmesi ve Amerikan
Kongeris'ndeki konuşması Rum basınında
geniş yer buldu
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in
ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi ve
Amerikan Kongresi’ne hitabı gazetelerde
geniş yer buldu. Haberlerde, Rum yönetiminin,
Miçotakis-Biden görüşmesi ile ilgili ilk okumadan memnuniyet duyduğuna ve Rum
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in
Miçotakis’ten daha kapsamlı bilgi beklediğine
dikkat çekildi.
Fileleftheros Yunan medyasını kaynak
göstererek, Miçotakis’in Biden’la görüşmesi
sırasında Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Kıbrıs
ve Ege bölgesindeki faaliyetleri konusunu
teferruatıyla açtığını yazdı. Yunan kaynakların,
Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından “gittikçe daha da karmaşıklaşan dünyada
yayılmacılığın ve revizyonizmin yeri
olmadığını herkesin anladığı şimdi aşikârdır”
dediğini aktardı.
Habere göre Yunan kaynaklar, Miçotakis’in
Kıbrıs ve Türkiye meselelerini doğrudan değil,
Doğu Akdeniz’de güvenlik meselesinin
görüşülmesi çerçevesinde gündeme getirdiğine
işaret etti. Aynı kaynaklar ABD’nin Türkiye’ye
F-16 savaş uçağı atışı konusunda ise Miçotakis’in Amerikan Kongresi’nde yaptığı
konuşmayı adres göstererek “kinayeli bir
şekilde”, “bazı meseleler kamuoyu önünde
konuşulmasa daha iyi” dedi, Kıbrıs sorununda
ise “Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün kabul
edilemeyeceğini” öne sürdü.
Biden-Miçotakis görüşmesinde Kıbrıs soru-

Sosyal Medya
Tema Irkad
Doğruluğu.. Haklılığı ve yasalara uygunluğu tartışma kaldırmayan her şey
kanunidir. Eğer bunun aksine davranılmışsa hiç hikaye dinlemem yasal değil
ve yapılan her neyse suç içermektedir.
Yapılırsa halkın geneline zarar verecektir.
Meşru olmak budur başka birşey değildir.
Yasaldır ama meşru değil ya da yasal
değil ama meşrudur gibi biri birine zıt
kavramları tartışmak abesle iştigaldir.
Amma ve lakin hem yasal olmayan
hem de meşru olmayan bir eylemi yasal
bir zemine sokar (KKTC MECLİSİ) ve
o yasal zeminde o eylemi oylayarak
kabul görmesini sağlarsanız artık onun

nunun da ele alınmasından memnuniyet belirten
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
“Atina’yı ziyaretim sırasında Yunan Başbakan
ile yaptığımız koordinasyonun ardından Sayın
Miçotakis Kıbrıs meselesini gündeme getirdi,
barışı bozan veya bölgedeki barışa tehdit olan
konuları gündeme getirdi” dedi.
Miçotakis’in Biden’a kendisinden bir mesaj
iletip iletmediği sorulan Anastasiadis “BM,
Güvenlik Konseyi kararları ve elbette AB
ilke ve değerleri temelinde çözüm bulunması
yönünde çalışma kararlılığımızı iletti.
Türkiye’nin, 1974’teki aynı bahaneleri kullanarak uluslararası hukuk ihlalleri de bu vesileyle
ortaya konuldu. Bundan sonra Sayın Miçotakis’ten daha detaylı bilgilendirme bekliyorum”
ifadesini kullandı.
DİSİ, yayımladığı açıklamada, Miçotakis’in
DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya söylediklerini

pratiğe döktüğüne işaret ederek “çünkü yalnız
Yunanistan’ı temsil etmiyor, Helenizm’i temsil
ediyor. Başkan ile yapılan koordinasyondan
sonra Yunanistan Başbakanı Amerikan
Başkanı’na, Doğu Akdeniz bölgesini karıştıran
meseleleri ve elbette Türkiye’nin iki devlet
çözümü ilanı ile Kıbrıs sorununu anlattı”
ifadeleri kullanıldı, görüşmenin sonucundan
memnuniyet belirtildi.
Alithia’nın “Averof Neofitu Miçotakis’in
Kongre’deki Konuşmasından Memnun… Helenizm’in Açık Yarası Kıbrıs’ın İstilası Hakkında
Konuştu” başlıklı haberine göre DİSİ Başkanı
Neofitu, Miçotakis’in Amerikan Kongresi’nde
“Helenizm’in açık yarasına”, Biden’le
görüşmesinde de “Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü
kimsenin kabul etmeyeceğine” açıkça atıf
yaptığını belirterek, duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

ELİNİZİN KOCA KÖRÜ...
meşru olmadığını iddia etmek de asıl o
zaman masgaralıktır....
Bu gün yine hem kafaları karıştıran
gösteriler düzenlendi... CTP ve HP
güven oylaması yapılırken meclise girmeyeceklerini önceden söylediler...
Yine bu gün CTP "Hükümete Hayır"
eylemi gerçekleştirdi...
Nasıl bir kafa yapısıdır ki meşru olmadığını söyledikleri hükümetin Güven
Oylamasına da katıldılar...
"Hayır" oylarına karşılık hükümet 29
oyla güven kazandı...
Eh biz olumsuz oy verdik ama yine
de onlar kazandı diyerek sakın haklı
bir zeminde olduğunuzu savunmayın.

Goca elinizin körünü yaptınız...
Siz bu gün ya da bundan sonraki günlerde bir yerlerden öyle bir güvence aldınız ki bu meclise bu gün girdiğiniz
için yakında hem de çok yakında tekrardan yıkılacak olan bu hükümetin yerine kurulacak seçim hükümetinin hem
başı olacak hem de koltuklara oturacağınız sözüne karşılık girmediyseniz bu
meclise ben de ne olayım...
Yapmayın be çocuklar lütfen bizleri
zeflemekten vaz geçin artık..
Hem öyle hem de böyle olmuyor
yani...
Artık bu hükümet meşru hükümettir...
Anladınız mı?

KADİS: “SÜT FİYATI
ARTMADAN HELLİM FİYATI
ARTTI”

Hellimde yaşanan problemlerin dün, bir
kez daha Rum Meclisi’nde görüşüldüğü ve
görüşmede, hellimin Menşe İsmi Korumalı
Ürün (POP) olarak ticareti ile hellim
üreticilerinin desteklenmesi tedbirlerinin
ele alındığı bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine göre Rum
Tarım Bakanı Kostas Kadis, toplantıda
yaptığı konuşmada AB içinde süt
fiyatlarının artmadığı tek ülke olan Güney
Kıbrıs’ta, hellim fiyatlarında yaşanan artış
nedeniyle memnuniyetsizliğini dile getirdi.
Habere göre Kadis, Tarım ve Ticaret
Bakanlıklarının Menşe İsmi Korumalı Ürün
ibareli hellim üretilmesi için güçlerini
birleştirdiğini ifade ederken, son dönemde
yapılan hellim denetimleriyle ilgili
bilgilendirme yaparak, 34 hellim üreticisi
şirketin denetlendiğini söyledi.

EMİLİANİDU’NUN DURUMU
CİDDİYETİNİ KORUYOR

Rum Çalışma Bakanı Zita Emilianidu’nun
durumu ciddiyetini koruyor.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, önceki
gün emboli geçiren ve ambulans uçakla
Yunanistan’a götürülen Rum Çalışma
Bakanı Zita Emilianidu’nun durumunun
ciddiyetini koruduğunu, koma durumunun
devam ettiğini yazdılar.
Habere göre, Emilianidu’nun durumu
“kritik ama stabil” şeklinde değerlendirildi.

KIBRIS TÜRK VE RUM
ARAZİLERİNİN ORANIYLA
İLGİLİ BİLGİLER

Kıbrıs’ın yüzde 61.07’sine sahip olan
Güney Kıbrıs’ın yüzölçümünün sadece
yüzde 37.37’sinin şahıslara ait olduğu
bildirildi. Güney Kıbrıs’ın yüzde
17,37’sinin devlet arazisi (ormanlar, hali
araziler, göller, yollar vs) ve yüzde 6’sının
da Kıbrıs Türk arazisi olduğu iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi “Şahıslar Yüzde
37,37’lik Bir Alana Sahip” başlığıyla
yayımladığı haberinde, eski Rum
milletvekillerinden Sofoklis Fittis’in, Rum
Tapu ve Kadastro Dairesinin elindeki
verilere dayanarak, dün Rum Meclisi
Göçmenler Komitesine sunduğu verilere
geniş yer verdi.
Kıbrıs’ın toplam yüzölçümü göz önüne
alındığında (KKTC ve Güney Kıbrıs) devlet
arazilerinin yüzde 25’lik bir alanı
kapsadığını, dolayısıyla dört metrekareden
birinin Rum Yönetimine ait olduğunu öne
süren gazete, Kıbrıs’ın yüzde 38,93’ünün
KKTC’ye ait olduğu ve bunun içerisindeki
yüzde 2,73’lik bir oranın da ara bölge
olduğunu belirtti.
Aynı verilere göre, Güney Kıbrıs’ın
yüzölçümünün 5 bin 497, KKTC’nin
yüzölçümünün ise 3 bin 254 kilometrekare
olduğunu yazan gazete, ara bölgenin 245,
İngiliz Üslerinin de 255 kilometrekare
olduğunu kaydetti.

GÜNEY KIBRIS’TA ELE
GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU
MADDE MİKTARINDA
BÜYÜK ARTIŞ

Güney Kıbrıs’ta, 2022 yılının ilk dört
ayında Rum Narkotik Polisi tarafından
gerçekleştirilen operasyonlar
çerçevesinde ele geçirilen uyuşturucu
madde miktarında şok edici bir artış
gözlemlendi.
Fileleftrheros gazetesi: “Kokainde Yüzde 5
bin 714 Artış” başlığı altında manşet ve iç
sayfalarından yer verdiği haberinde, 2022
yılının ilk dört aylık döneminde ele
geçirilen uyuşturucu miktarının, bir önceki
senelere göre inanılmaz bir artış
gösterdiğini yazdı.
Gazete, Rum Narkotik Polisi tarafından
yapılan açıklamada, söz konusu zaman
diliminde ele geçirilen kokain tipi
uyuşturucu madde miktarının, bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 5 bin 714
artış yaşandığının duyurulduğunu belirtti.
Geçen yılın söz konusu döneminde ele
geçirilen kokain miktarının 149 gram
olduğunu ancak bu yılın aynı döneminde
bu miktarın 8 kilo 664 grama ulaştığını
vurgulayan gazete, ele geçirilen
hintkeneviri tipi uyuşturucu miktarında da
aynı şekilde yüzde 84 oranında artış
olduğunu aktardı.
Gazete ayrıca, uzun yıllardan sonra ilk kez
haşhaş da ele geçirildiğini, miktarın ise bir
kilo 650 gram olduğunu vurguladı.
Haberde, bu yıl 325 uyuşturucu davasının
araştırıldığı ve 344 kişinin tutuklandığı
belirtilirken, her iki rakamda da bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 7,38 ila
yüzde 5,23 oranında artış kaydedildiğinin
gözlemlendiğini vurgulandı.
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Göçmenköy’de Karayel dönemi
Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy,
teknik sorumlusu Özgü Bayraktar ile
yolların ayrılmasının ardından elini
çabuk tuttu. Başkent ekibi ülke
futbolunun deneyimli teknik
adamlarından İltaç Karayel ile
görüşerek anlaşmaya vardı.

Değirmenlik Süper Lig’de
nÇetinkaya ve Gençlik Gücü’nden
sonra Miracle Değirmenlik de Süper
Lig’e yükselmeyi başardı. Dün
oynanan play-off 2. Maçları
sonunda Esentepe’yi 3-0 mağlup
eden Değirmenlik mutlu sona ulaştı

nDeğirmenlik 2015-16 sezonunda
Süper Lig’de mücadele ederken,
2016-17 sezonunda lige veda
etmişti. Yeşil beyazlı ekip beş
sezonun ardından yeniden Süper
Lig’e çıkmış oldu. Değirmenlik bu
zaferi en son göreve getirdiği
tecrübeli teknik adam Mehmet
Bolkan ile yaşadı
Futbol Birinci Lig’den Süper Lig’e yükselen son takım Miracle Değirmenlik oldu.
Birinci Lig Play-off ikinci maçında Esentepe’yi 3-0 mağlup eden Değirmenlik, puan
avantajı ile Süper Lig’e yükseldi.
Miracle Değirmenlik ile Esentepe, Playoff ikinci maçında Girne, Mete Adanır Stadı’nda karşılaştı. Futbol severlerin ilgi gösterdiği maçta Değirmenlik’i Süper Lig’e taşıyan goller takımın golcü isimlerinden geldi.
Değirmenlik 32. dakikada İlyas Yılmaz’ın
kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
88. dakikada Turgut Kaçar farkı ikiye çıkarırken, gol perdesini açan İlyas Yılmaz 90.
dakikada skoru tayin eden golü kaydetti.
Normal sezonu 58 puanla bitiren Değirmenlik, Play-off mücadelesine yarı puanla,
yani 29 puanla başlamıştı. İlk maçında Karşıyaka’yı 1-0 yenen Değirmenlik, ikinci
maçta da Esentepe’yı 3-0 yenerek puanını
35 yaptı. İlk maçında Esentepe’ye 3-2 mağlup
olan Değirmenlik’in takipçisi Gençler Birliği
normal sezonu 57 puanla bitirmiş, Playoff’a 28,5’ten üst rakam olan 29 puanla
başlamıştı. Değirmenlik’in puanı üst rakama
tamamlanmadığı için Gençler Birliği ile 3
puan fark olmasına rağmen Değirmenlik bir
üst lige çıkmayı garantilemiş oldu. Değir-

menlik bu zaferi en son göreve getirdiği
tecrübeli teknik adam Mehmet Bolkan ile
yaşadı. Bolkan’Dan önce Mehmet Solkanat
ve Emre Perçinci görev yapmıştı.

Maçtan sonra Değirmenlik taraftarlarıyla
büyük sevinç yaşadı. Miracle Değirmenlik
daha önce tarihinde iki sezon ülke futbolunun
en üst liginde yer aldı. Mesarya ekibi 2015-

16 sezonunda Süper Lig’de mücadele ederken, 2016-17 sezonunda lige veda etmişti.
Yeşil beyazlı ekip beş sezonun ardından yeniden Süper Lig’e çıkmış oldu.

Hentbolda Cumhurbaşkanlığı kupası sahiplerini buldu

Yine UKÜ, yine GG
Hentbol büyükler liginde sezonun
son maçları Cumhurbaşkanlığı kupası
ile oldu. Kadınlarda UKÜ, DAÜ’yü,
erkeklerde ise GG, UKÜ’yü mağlup
ederek Cumhurbaşkanlığı kupasını müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte kadınlarda UKÜ, erkeklerde ise CB Gençlik Gücü sezon başından itibaren başladıkları kupa serüvenini Cumhurbaşkanlığı kupası ile noktalamış oldu. Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda
UKÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya
geldi. Maçın ilk yarısını rakibi DAÜ
karşısında 16-10 önde kapatan UKÜ,
sahadan da 34-25 galip ayrılarak kupanın
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sahibi oldu. UKÜ’de Aysel 9 golle
maçı tamamlarken, gecenin en skorer
ismi oldu. Bu maçın ardından başlayan
erkekler mücadelesinde ise GG ile
UKÜ takımları karşı karşıya geldi.
Oyunun genelinde hakimiyeti elinde
tutan GG ilk devreyi rakibi UKÜ karşısında 21-13 önde kapattı. İkinci yarıda
yine etkili oyununu sürdüren GG, sahadan 35-28 galip ayrılarak kupanın
sahibi oldu. UKÜ’de Muhammed 10
golle maçın en skorer ismi olurken,
GG’de Özden maçı 9 golle tamamlayan
isim oldu. GG’den İbrahim Öksüzoğluları maçın adamı seçildi.
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