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Bu sayfada gördüğünüz kazık Ankara tarafından hazırlandı ve buradaki işbirlikçileri eliyle
topluma sunuldu… Camlanıp çerçevelenip duvara asılabilir! Sömürgeciden son yağlı kazık!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 27 Mayıs 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 683 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
NE ZAMAN ONLARA
İÇİNDEN ÇIKAMAYACAKLARI
BİR SORU SORSAN…
n

2. sayfada

Yeni akaryakıt zammı ile topluma layık görülen
işte bu! Benzine yaklaşık 5 TL zam!

KÖKÜNE
KADAR
SOL KÖŞE

İŞGAL SÖZÜNÜ AĞZINA
ALMAYANLARA İTHAF
Dr. Küçük’ün bahsettiği kazık böyle
bir kazık mıydı acaba? Sanırız bu kadarını
o bile hayal edememişti… Yoksa “Türkiye bize bir kazık verse ve sokun götünüze dese sokarız” der miydi hiç? Bu
kazık şimdiye kadarki kazıkları en az
beşe katladı… Nasıl bu kadar pişkin,
bu kadar pervasız olabiliyorlar bilir misiniz? Karşılarında hiçbir ciddi direniş
hareketi görmedikleri için! Yalnız bizim
buradakilerin işi mi bu sanırsınız? Ama
siz Ankara’yı görmek istemezseniz yine,
varsın görmeyin!
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...
Sİne-İ
MİLLeT

UMUTLU
ŞARKILAR
NEREYE
KADAR VE
HAÇANA BİR
Faize
Özdemirciler

17.61₺

22,19₺

E. Disel

18.68₺

23,54 ₺
95 Benzin
18.90 23,81₺
₺

98 Benzin

nKurşunsuz 95 oktan benzin 18.68 TL’den 23.54 TL’ye
fırladı… Kurşunsuz 98 oktan benzin 18.90 TL’den 23.81
TL’ye çıktı… Euro Diesel 17.61 TL iken 22.19 TL, gazyağı
ise 17.13 TL iken 21.58 TL oldu! 8. sayfada
SELAM
OLSUN...

Ali Osman

BELKİ HACI
OLMAK DA
LÂZIM!

Mehmet Levent

İŞGAL YERİNE
‘YOK OLUŞ’
DEYİNCE KONU
KAPANIYOR MU?

Aziz Şah

Kudret Özersay milletvekilliğinden istifa etti...

SU
BİRİKİNTİSİNE
BASMADAN
DARAĞACINA
YÜRÜYEN
MAHKÛM
Canan Sümer

n 3. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Dönersen bir gün ıslık çal demiştim…
Kalanlara değil, gidenlereydi sözüm…
Sevgili bir dostum aradı beni…
-Boşuna bekleme de kimse o ıslığı
çalmayacak, dedi…
-Neden, diye sordum…
-Çünkü kimse dönmeyecek, dedi…
Ekledi sonra:
-Ben de bırakıp gideceğim…
Bunu beklemiyordum doğrusu…
Hayret etim…
O niye gidecekti ki?
Onun durumu bırakıp gidecek kadar
kötü değildi…
-Burada hayat kalmadı, sen nasıl yaşıyorsun, asıl ben ona şaşıyorum, dedi…
Ben iki kere çekip gittim, başka da
gitmem…
Her seferinde giderken aklımda hep
dönmek vardı…
***
Gidenler kendi gönlü ile mi gider
sanırsınız?
Bu şehir de, bu dağlar, bu denizler
de hep arkalarından gider…
Dar bir sokak gider…
Serin bir yaz sekisi gider…
Bir limon çiçeği, bir yasemin kokusu
gider…
Ve duvara tırmanan cemileler…
Dünyanın en cennet köşelerinden birine gitsen de yakandan düşmezler…
Geceyarısı dolgun salkımların sarktığı
bir talvar altında sabahın ilk ışıklarına
dek süren muhabbetler…
Ne sanırsınız?
Gidenler kendi gönlü ile mi gider?
Söyle sevgili dostum Mustafa…
Söyle onlara…
Bir zeytin olmak ne demek Almanya’da?
Anlatırsın, ama anlamazlar işte…

Sosyal Medya
Tacan Reynar
Cebirle Terbiye Edilmek İstenen Bir Yığın
Haline Gelmek
Mahkeme Günü Yaklaşırken Protokolün Resmi Gazete’de yayınlandığı gün (20 Mayıs) ayrıca 3 yasa tasarısı da

yayınlandı.
Hepsinin hedefi sosyal medya ve ifade
özgürlüğünü kısıtlama:
1- Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı
2- Müfsit Yayınlar Değ. Y. T.
3- Özel Hayatın Gizliliği Değ.Y.T.
Tüm Tasarılardaki değişiklik gerekçeleri hemen hemen aynı.
Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın gerekçeler kısmına özel hayatın gizliğinin
ihlal edildiği, dolayısıyla sosyal medyanın
denetim altına alınması gerektiği düşüncesi hakim ve buna ilişkin anayasaya
aykırı olarak temel özgürlüklerin özüne
dokunan kısıtlamalar getirilmiş.
Ancak, çok ilginç şekilde daha önce
gazetecilerin yargılanıp beraat ettikleri
madde (ki Lefkoşa Büyükelçiliği şikayetçi olmuştu) de düzenlendi. Tasarı
amacına aykırı olarak, tamamen yine
gizli amacı ortaya koyar bir şekilde de

NE ZAMAN ONLARA İÇİNDEN
ÇIKAMAYACAKLARI BİR SORU SORSAN…

Gırtlağına sarılırlar bir de…
“Sen sus, sen konuşma, uzaktan gazel
okuma” mızrakları yağar üstüne…
Bir sağdan…
Bir soldan…
Ama en çok da soldan…
Ne zaman canlı yayındaki konuğa
içinden çıkamayacağı bir soru sorsan
kurşunu sırtına yersin bu diyarda…
Yurtdışına gidenlerin yurdu için konuşma hakkı da alınır ellerinden…
Bilmiyordun ve bunu da yeni öğrendin işte…
Gurbetçisin, ama aslında sürgünsün
sen…
Bir zamanlar Odesa’nın ünlü taş merdivenlerinde Karadeniz’e bakıp hayal
kurduğumuz Yaşar da sürgün…
Lefkoşa meyhanelerindeki ilk gençlik
yıllarında gözleri ıslanarak bize şiirler
okuyan yeğenim Hasan da İngiltere’nin

Portland yarımadacığında sürgün…
Ve bilirim, onun bu yazıdan da haberi
olmayacak…
Senden farklı olarak o Kıbrıs’la kesti
bütün ilişkisini…
Ne burada olup bitenlerden bir haberi
var, ne de bir fikir beyan eder…
Acıdır söylemesi ama, Kıbrıs’ı hayatından çıkararak huzuru bulmuş…
Yani anlayacağın şu:
Ben kalıp başıma belalar aramışım…
O gidip mevlasını bulmuş!
Senin benim gibi sorular takılmıyor
hiç kafasına…
İşgalden ne zaman kurtuluruz biz,
Kıbrıs nasıl kurtulur diye kafa patlatmıyor hiç!
Böylelikle “uzaktan gazel okuma”
diyen ilericilerimizin ellerinden de kurtuldu!
Sen aldırma onlara Mustafa…

Yaz geldiyse de yaz…
Sor sorularını…
Senin de dokuz köyden kovulduğuna
eminim…
Münhal yer var sana da onuncu köyde…
Biz orada Nazım’la buluşuruz…
Bertolt Brecht’le…
Neruda ve Lorca ile…
Karlı bir gece Petersburg’ta kapısını
çalarız Feodor Mihayloviç Dostoyevski’nin…
Solcu tarikatları anlatır bize…
Suç ve Ceza bitmedi daha…
Suç var…
Ceza yok Mustafa…
***
Çekip gidecek olanlara ne diyeyim?
Bir şey diyecek halim mi var?
Duymayı hayal ettiğim bir ıslık var
ancak bir gün…
Şimdi değil…
Bir gün…
Niçin soruyoruz bu soruları?
Başkası sormadığı için!
Niçin yazıyoruz bu yazıları?
Başkası yazmadığı için…
Her toplumda ezici çoğunluk yalan
ve yanlışın yanında olsa da, doğruyu
söyleyen birileri olmalı mutlaka…
Doğruyu söylediği için de her cezaya
hazır olmalı…
Bak o çocukların pankartına bile
ırkçı diyen solcular türedi burada…
Onlara baktıkça, “Bu toplum kolay
kolay iflah olmaz” dersin Mustafa…
Bir de “Başka korkuya benzemez
vatanını satanların korkusu” diye yüksekten atarlar ya…
Hayranım onlara, ama doğrusunu istersen bizi satanların gözlerinde göremedim ben henüz o korkuyu…
Görürdüm belki, direnenler onlardan
daha yürekli ve cesur olsa…

Yeni ceza tasarıları protokolden de önemli...
madde gerekçesi uydurulmuş (68.madde).
Daha açık yazmanın gerekliliği dedikleri şey aslında TC CB’sine KKTC’de
dokunulmazlık tanımak, eleştirilmesini
engellemek. Bunu suç haline getirmek.
Tasarı içine yedirilmiş, esas saiki gösteren
önemli bir nokta. Yasa geçerse TC’de
olduğu gibi burada da binlerce kişiye
ceza davası açılacak.
Müfsit Yayınlar Yasasında yapılmak
istenen değişikliklerin gerekçesi de yine
sosyal medyayı denetim altına alarak
özellikle son zamanlarda patlak veren
skandalların ortaya çıkmasını engellemek.
Gazeteciliğe yapılan çok büyük bir darbe.
Elbette çok daha detaylı inceleyeceğiz
ancak bu gerekçeleri toplumun bilmesinde fayda var. Üzerimizdeki ölü toprağından faydalananlar topluma daha
fazla demokrasi, insan hakları, özgürlük
vermek yerine ülkemizi adeta bir denetim
ve gözetim toplumuna dönüştürüyorlar.
Özel Hayatın Gizliliği Değişiklik Yasa
Tasarısı gerekçesi de aynı. Sosyal medyayı ve ifade özgürlüğünü denetim altına
almak. Bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde skandallar ve tüm hukuka aykırı olaylar ga-

zeteciler ve duyarlı vatandaşların sosyal
medya paylaşımları ile ortaya çıkıyor.
Korku da burada. O yolsuzluklar ortaya
çıkmasın, sümen altı edilsin… O yüzden
aynı gerekçeleri bu tasarıya da eklemişler.
Her üç yasa tasarısı da ifade ve basın
özgürlüğünün karşısında, doğrudan yerel
mevzuata ve uluslararası sözleşmelere
aykırı olarak hakkın kullanımını engelleyen yani “özüne” dokunan düzenlemeler ihtiva ediyor. Hakkın özüne dokunursanız onu kullanılmaz hale getirirsiniz.
Resmi Gazete’de 20 Mayıs’ta yayınlanan tasarıları okumak en temel haklarımızın nasıl kısıtlanacağını öğrenmek
açısından önemli. Artan baskılar için
bu bir kırılma noktası. Kendi adıma
bunu medeniyetten daha fazla uzaklaştığımız bir adım olarak görüyorum.
Siyasi düşünceniz ne olursa olsun bir
siyasetçinin görevi halkının özgürlüklerini
kısıtlamak, onu utanç duyulacak bir geriliğe itmek değildir. Ancak hem ekonomik darboğazı yaratıyorlar hem de
herkes ekmek derdinde iken özgürlükleri
kısıtlıyorlar. Neden? Çünkü KORKUYORLAR!

Korkak iktidarlar özgürlükleri kısıtlar,
daha az özgürlük, köle toplum, itaat
eden, cebirle terbiye edilen bir yığın
yaratmak ister. Çünkü artık koltuk sallanıyordur. Bugün sırtını AKP’ye dayayan UBP-YDP-DP ortaklığı da TC’de
yaşanacak bir değişimde bunun ceremesini çekecek.
Ancak beklemek çare değil. Bu yasa
tasarılarının geçmemesi için tüm toplumun demokratik tepkisini yükseltmesi
gerekiyor. Aksi durumda halk mahkemelerde yargılanma sırası bekleyecek.
Kendi adıma bu uyarıyı yapma gereği
hissediyorum.
Bir de naçizane öneri: Protokole o
kadar çok dikkat çekildi ki, bu tasarılar
toplumun bilgisinden uzakta. Bunlar
geçtiği anda derhal başta CTP (mecliste
olduğu için) ve diğer kurum ve kuruluşlar,
sendikalar (bireysel başvuru yok) Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmalıdır.
Son olarak Protokol önemli ancak
muhalefetin bu tasarılara daha fazla yoğunlaşması gerektiği düşüncesindeyim.
Sonra atı alan Üsküdar’ı geçti olmasın.
Çünkü mahkeme günü yaklaşıyor.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

UMUTLU ŞARKILAR
NEREYE KADAR VE
HAÇANA BİR

İktisadi ve mali, uyutma amaçlı kullanılan iki kelime. Protokolün proto’sunu
attığınızda kol kalıyor geriye, Kıbrıs’ın
kuzeyini kavramış, boğazını sıktıkça sıkan, nefes aldırmayan bir kol…
TC-KKTC arasında imzalanan bir protokol denilemez, burada “arasında” haliyle gereksiz kalıyor, çünkü TC hazırlıyor, koyuyor önlerine, ık
mık edecek gibi olurlarsa,
ık mık etmeyecek birini buluyorlar, ık mık edecek gibi
olanlarsa sine-i millete dönüp gerçekleri anlatacaklarına sineye çekiyorlar, nasıl
bir sineymiş ki bu, bunca
aşağılanmayı sömürülmeyi içine çekebiliyor, bravo yani…
Kıbrıs Türk halkı bu protokolle vesayet
altına alınmak isteniyor deyince henüz
vesayet altına alınmadı gibi bir anlam
çıkabilir, aman ha, boş yere umutlanmaya
lüzum yok, Kıbrıs Türk halkı zaten vesayet altında. Bunun için 50’lerin, 60’ların gazete manşetlerine, siyasilerin demeçlerine bakmak yeterlidir…
Kısacası 12 Eylül darbesinden doğma
iki ucube ile başbaşayız sene 2022…
Darbeden doğma iki ucube: Biri AKP,
biri KKTC…
12 Eylül faşizmini yaşayanlar 12 Eylülden beter diyorlar AKP dönemi için…
Hapishanesinde gazeteci yazar ve siyasetçi olmayan ülkeye ülke denir mi?
Gazetecisini sendikacısını yazarını çizerini hapsetmeyen devlete devlet denir
mi? Bu nasıl bir yargıdır ki, AİHM kararlarını emsal kabul ederek, Tayyip Erdoğan’a hakaret eden gazeteleri gazetecileri beraat ettirir, olmaz ki!
Kolları sıvadı ucubelerden biri, ne yapacak, diğer ucubeyi istediği kılığa sokacak, bir ucube diğer ucubede sözümona
reform yapacak…
Demokrasimiz, özgürlüklerimiz, kazanılmış haklarımız, hepsini toplasak
kaybedilmiş bir ülke ediyor işte, mücadele ülkeyi kaybetmemek için değil,
kaybedilen ülkeyi geri almak için olmalıdır…
Bu protokolü işçi sınıfının püskürteceğini iddia edenler var, demografik
bozgunun silahı olarak kullanılan taşıma
nüfusla elele vererek yapacakları çokkültürlü bir devrimin hayalini kuranlar
var, kritik durumlarda emekçi hamaseti
de, devrim de güvenli bir limana dönüşebiliyor…
Avrupa’da sürgünde olduğu yıllarda
ölümünden bir ay önce, 9 Ağustos
1984’te İngiliz basınına verdiği bir söyleşide şöyle diyordu Yılmaz Güney:
“Türkiye bir hapishanedir ve demokrasiye dönebilmesi için sorumluluk, devrimci demokratlara aittir. İnsanlarımızla yakın bağlar kurabilirsek
başarılı olabiliriz. Aksi takdirde, bitmek tükenmek bilmeyen umut şarkıları söylemekle yetineceğiz. Türkiye'de
insanlar bazen kavga ediyorlar, ama
ne için? Daha iyi bir hapishane için.
Evren, halka yeni bir askeri parlamenter rejim sunacağını vadetti. Bu
başka bir hapishaneydi. İnsanlar, belki
daha iyi olabilir dediler, oy verdiler.
Duvar’ın hikâyesi buydu. Filmdeki
çocuklar korkunç bir hapishanedeydi.
İsyan ettiklerinde özgürlüğü düşünmediler bile, sadece daha iyi bir hapishanenin hayalini kurdular.”
Daha iyi bir KKTC için mücadele etmek, daha iyi bir hapishane için mücadele
etmeye benzer, daha iyi bir Kıbrıs için
mücadele edemiyorsak, bitmek bilmeyen
umutlu şarkıları ve marşları söylemeye
devam edeceğiz demektir, bu da hayata
tutunmanın bir yoludur belki ama nereye
kadar ve haçana bir…

SU BİRİKİNTİSİNE
BASMADAN
DARAĞACINA
YÜRÜYEN MAHKÛM

Özersay, sine-i millet için ilk adımı attı...

Vekillikten istifa etti

HK
HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, partisinin Parti
Meclisi tarafından alınan sine-i millet
kararına uygun olarak bugün Meclis
Başkanlığı’na milletvekilliğinden çekilme
dilekçesi vererek partisi adına ilk adımı
attı.
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve
Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay
Meclis İç Tüzüğü’ne göre “milletvekilliğinden çekilme” olarak tarif edilen
başvuruyu “Partimin aldığı sine-i millet
kararının gereği olarak tüm bu yaşanan
demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri
sineye çekmemek için, bunları normal
kabul etmediğimizi göstermek için bugün
partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı
vererek atıyorum. Benim bugünkü istifam
ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir
başlangıçtır” ifadelerini kullandı.
Meclis Genel Kurulu’nun onayı gereken çekilme başvurusunda Kudret Özersay bu sürecin gecikmesini istemediğini
belirterek “başvurusunun en erken zamanda ve her durumda Temmuz ayı başında Meclis Anayasal olarak tatile girmezden önce Meclis Genel Kurulu’na
sunulmasını” da talep etti.
İSTİFA GEREKÇELERİ
DEMOKRASİ, İRADE, DEVLETİN
İTİBARI
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret

Özersay iç tüzük gereği gerekçeli olması
gereken başvurusunda milletvekilliğinden
çekilme kararı için şu gerekçelere yer
verdi:
“KKTC devletine, bağımsızlığına, halk
iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi
ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine
inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde
yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık
duymaktayım.
Halk iradesi ve demokrasi hilafına
kurulan ve meşru olmadığını düşündüğüm son UBP-DP-YDP hükümetinin
varlığı; yozlaşmış siyasetin irademizi
temsil değil teslim etmesi iradeye müdahale bağlamında bardağı taşıran son
damla olmuştur. Ülkemize ve Halkımıza
bu yaşatılanların normalleştirilmemesi
ve kanıksanmaması için bir tepki vermek;
meşru gördüğümüz Cumhuriyet Meclisi’nde meşru olmayan ve demokratik
teamüllere aykırı şekilde kurulmuş olan
bir hükümetle sanki bu olağanmış ve
meşruymuş gibi ilişkiye girmemek, yasama ve denetim çalışması yapmayı
kabul etmemek ve bu şekilde iradeye,
demokrasiye, bağımsızlığa ve devletin
itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım.
Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet
kararının uygulanmasının ilk adımı olan
milletvekilliğinden çekilmeye hür irademle karar verdim.”

“Türkiye ile sorunumuz yok” diyen Varoluş
Platformu protokol ile ilgili açıklama yapacak
Toplumsal Varoluş Platformu, TC ile
KKTC arasında imzalanan “2022 Yılı
İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü”
hakkında bugün saat 10.30’da KTAMS
50’nci Yıl Salonu’nda basın toplantısı
düzenliyor.
Platform adına yazılı açıklama yapan
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS) Başkanı Güven Bengihan,
protokolün, “KKTC’nin ekonomik anlamda kalkınmasını değil, Anayasal
düzen değiştirilerek, temel hak ve özgürlükler kısıtlanarak, Kıbrıs Türk halkının vesayet altına alınmasını amaçladığını” öne sürdü.
İmzalanan protokolün Kıbrıs Türk halkının varlığına, demokrasisine, özgürlüklerine ve kazanılmış haklara karşı
tehlikeler içerdiğini savunan Bengihan,
bu konuda halkı bilgilendirmek ve top-

lumsal varoluş mücadelesindeki kararlılıklarını vurgulamak adına bugün saat
10.30’da KTAMS 50’nci Yıl Salonu’nda
basın toplantısı yapılacağını duyurdu.

Burma Günleri, İngiliz yazar George
Orwell’ın 1934 yılında Amerika’da basılan romanı.
Britanya İmparatorluğu’nun Burma’daki sömürgeciliğini eleştiren kitap
ertesi yıl İngiltere’de de basıldı…
Ama ne kadar tuhaftır kiHindistan
ve Burma’da yasaklandı…
Ve okuyanlar hakkında yasal işlem
yapıldı…
George Orwell Burma’daki İngiliz
sömürgeciliğine bakış açısını şu sözlerle
anlatır romanında:
“Bu ülkede bulunmamızın, hırsızlıktan başka bir nedeni olduğunu
söyleyebilir misiniz? Bu öylesine
kolay ki… İngiltere’nin memuru,
Burmalının kollarını tutar, işbirlikçi
tüccar da adamın ceplerini boşaltır.
Britanya İmparatorluğu, İngilizlerin,
daha doğrusu Yahudi ve İskoç çetelerinin ticaret tekelleri kurmalarını
sağlayan bir aracıdan başka bir şey
değildir.”
Nerede ve hangi zamanda olursa
olsun değişmiyormuş demek ki sömürgeci ve sömürülen arasındaki ilişki…
***
Burma’ya gittiğinde yirmi yaşında
bir gençmiş
Orwell…
Ve Hindistan İmparatorluk Polisi’ne
katılmış…
Burma’da yaşadığı dönem kendi ülkesinin orda yaptıklarıylayüzleşmesine
ve kendini tanımasına daolanak sağlamış…
Onun yazdığı satırları okurken bizimle
benzerlikler kurup durdum…
“Dışarıdan bakıldığında Hindistan’daki İngiliz yönetimi yardımsever,
hatta gerekli görünüyordu. Ancak
gerçek şu ki bütün medeni insanlar
yabancı bir ülkeyi işgâl etmenin ve
nüfusunu zorla alıkoymanın doğru
olmadığına bütün kalbiyle inanır.
Oysa ben polis kuvvetlerindeydim,
yani despotizm mekanizmasının bir
parçasıydım.
Bir keresinde asılan bir adamı izledim. Her yerin yağmurdan sırılsıklam olduğu bir sabahtı. Yüksek
duvarın üzerinden hapishanenin avlusuna soluk bir ışık sızıyordu. Kalın
ve sık bıyığıyla cılız ve çelimsiz bir
adam, kolları bağlı vaziyette beceriksizce ve durmadan yürüyordu.
Hatta onu omuzlarından tutan adamlara rağmen yoldaki su birikintisine
basmamak için hafifçe kenara çekilmişti. Tuhaftır, o ana değin sağlıklı
ve bilinçli bir insanı yok etmenin ne
demek olduğunu hiç kavramamıştım.
Mahkûmun su birikintisinden kaçınmak için kenara çekildiğini gördüğümde akan bir yaşamı sonlandırmanın gizemi ve tarifsiz yanlışlığını
anladım. Bu adam ölmüyordu, tıpkı
bizler gibi o da canlıydı. O ve biz,
birlikte yürüyen, aynı dünyayı gören,
duyan, duyumsayan ve anlayan bir
grup insandık. Oysa iki dakika içinde
bizden birisi göçmüş olacaktı aramızdan. Bir zihin azalacaktı, bir dünya azalacaktı. Bana bin cinayetten
daha beter göründü bu. Büyük oranda bir çete olarak görmeye başladığım
imparatorluğa hizmet etmeyi daha
fazla sürdüremezdim.”
Siz şu küçücük adada nasıl sürdürebiliyorsunuz şaşarım...
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Kahredip durmayın Euro'ya geçemedik diye
Dijital liraya geçiyoruz verin müjdeyi
Çağ atlamaktır bu, topluma kıyak hediye
Plânlıyoruz ardından Bitcoin'e geçmeyi!

KALAY-KALAYCI FAŞİSTE FAŞİST DEMEK

ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?

CTP milletvekili Devrim Barçın, mecliste UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak‘la
yaşadıkları tartışma esnasında sarf ettiği “Erkeksen gel al” sözlerinin hatalı
olduğunun farkında olduğunu söyledi. Barçın’ı özür dileyecek noktaya getirenler
sapla samanı karıştırarak onu “erkeksen gel al” sözü üzerinden eleştirenlerdir.
Oysa onu eleştirenler de biliyorlar Barçın’ın erkeklik üzerinden siyaset yapmadığını
ve yapmayacağını. “Erkeksen gel al” demesi, faşiste faşist faşizme faşizm
demesinden daha önemli değil ki…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SELAM OLSUN...
Mine Atlı arkadaşımız, dostumuz...
Mücadelesini selamlarım...
Diktatörlüklerine dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışanlar çok yakında sudan çıkmış
balığa dönecekler...
Belki yarın, belki bir yıl sonra...
Mine Atlı’nın üzerinde bir merhaba hakkım
var...
Onun da benim üzerimde tabii ki...
Tatar ve ekibi süreç içerisinde yaptıkalrından
pişmanlık duyacaklarını ve tüm bu yaptıklarının
nedenlerini itiraf edeceklerini düşünüyorum...
Bana göre 2023'teki ustalarının gidişinden
sonra da sudan çıkmış balıktan beter olacaklar.
Peşin yazdım...
Onlar yargılanıp bu topluma yaptıkları ve
bundan sonra ustaları gidene kadar yapacakları
kötülüklerin hesabını verecekler...
Halk şimdiden hazırlanıyor zaten...
Hoş Tayyip gittikten sonra onun yerine
gelece olana da temennah edecekler...
Ancak 20 Temmuz törenleri için gelen İYİ
Parti ekiplerine karşı uygulanan ayrımcılık
nedeniyle işleri zor olacak gibi...
Göreceksiniz bugün başka şeyler söyleyen
Tatar ve ekibi o zaman söylemlerini de değiştirecekler...
Halkçı da olabilirler!
Ama öyle havuza korumalarla gidip orada
haftada üç gün kahvaltı yapmakla halkçılık
olmaz.
Halk adamı olunmaz...
Tatar zaten Tayyip’e teslim olduğu gün
bitirdi işini...
Topluma düşman olmak demektir bu...
Yani Tayyip'in emirleriyle bu toplumun ananesi, örfü, adeti, geleneği göreneği üzerinde
andreaz oynayanlar bu oyunu kaybedecekler...
Öyle topa kafa atmakla ”Oyna Ers” tezahüratıyla, yerde bitta pişirenlere katılıp kameralara
gülümsemekle bir yere varılması mümkün
değildir...
Nereye varacak bu işin sonu demeyin...
İş varacağına varır..
Diktatörler baki kalmaz dünyada...
Alın filmi biraz geriye ve sarıp izleyin...
Kimler geldi kimler geçti..
Salazar’lardan Hitler’lere, Mussolini’lere
kadar...
Şimdi yaşadığımız dünyada da bol miktarda
var bunlardan...
Onlar da gidecekler...
Sırayla...
Başkaları gelecek...
Mücadele onlara karşı da sürecek...
Kıbrıs hepsinden farklı bir yer...
Buradaki durum Türkiye'deki diktatörlüğün
sona ermesinden sonra daha farklı olacak!
En azından toplumu yok etmek için gönderilen işbirliği anlaşması adı altındaki paketlerin
de ömrü sona erecek...
Türkiye'ye bağımlı kaldığımız müddetçe de
gidenin paketleri tedavülden kaldırılacak,
gelenin ve gelecek olanın hazırlayacağı
paketlerle hayatımızı yeniden dizayn etmeye
çalışacaklar...
Kurtuluş belli...
Mine Atlı bunlara tepki koydu...
Başka Mine'ler de mutlaka bundan sonrakilere tepki gösterecekler...
Mine'ler çoğaldıkça kurtuluşa adım atabiliriz
ancak..

BELKİ HACI
OLMAK DA LÂZIM!

Tutukluyla cinsel ilişki yaşadı
iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Girne Polis Müdürlüğü‘nde hücrede bulunan bir tutukluyla cinsel ilişkiye
girdiği yönünde hakkında iddialar
olan polis mensubu ve olayla ilgili
soruşturma başlatıldığını duyurdu
PGM: Olayla ve ilgili polisle ilgili
geniş çaplı soruşturma ve
inceleme başlatıldı
Yazılı açıklama yapan PGM, uyuşturucu madde suçundan Girne Polis
Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadına, polis tarafından cinsel taciz yapıldığı yönünde şikâyetin
kendilerine ulaşması üzerine derhal
inceleme ve Polis Genel Müdürlüğü
tarafından olaya konu polis hakkında
hem cezai, hem de idari yönden soruşturma başlatıldığını duyurdu.
“İlgili polis aynı gün görevden
uzaklaştırıldı”
Açıklamada şunlar kaydedildi;
“Soruşturma kapsamında ilgili personel, 25.05.2022 tarihinde tutuklanmış ve soruşturmanın selameti açısından da aynı gün geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.
Polis Genel Müdürlüğü olarak hiçbir
disiplinsiz ve haksız uygulamaya müsamaha göstermeyeceğimiz aşikârdır.

“Sıfır tolerans ile hareket
edeceğimizin bilinmesini isteriz”
Özellikle kadına karşı işlenen suçlar
başta olmak üzere, tüm diğer suçlarla
da ilgili olarak son derece hassas ve
titiz olduğumuzu, bu tür olaylara karışan kişilere karşı ister polis ister
vatandaş olsun, sıfır tolerans ile hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz.
Son derece üzücü olan bu iddianın,
mevcut yasalar çerçevesinde titizlikle
soruşturulacağı ve suç tespit edilmesi
halinde de ilgili şahsın adalet huzuruna
sevkinin sağlanacağından kimsenin
kuşkusu olmasın.
“Halkımızın polisimize duyduğu
güven ve itimadı da
sarsamayacağının bilincindeyiz”
Polis Genel Müdürlüğü, yasaların
kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda her zaman görev ve sorumluluğunun bilinci ile hareket etmiş, halkın huzur ve güvenliği için de öyle
hareket etmeye devam edecektir.
Polis içersinde disiplinsiz ve yasalara aykırı hareket eden kişilerin, büyük fedakârlıkla görev yapan Polis
Genel Müdürlüğünü temsil edemeyeceği, halkımızın polisimize duyduğu
güven ve itimadı da sarsamayacağının
bilinci içersindeyiz.

Tozlu hava gene geliyor

Meteoroloji Dairesi, bugün itibaren
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz
zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu ve
toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bu-

lundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
yazılı açıklamada, tozlu havanın bu
akşam saat 20:00 sıralarından; 31
Mayıs Salı gece 24:00’e kadar etkili
olmasının beklendiği yer aldı.

Meftun Orkun görevden alındı
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun
(Kıb-tek)
yıllardır kronikleşen yönetim zaafiyetleri sonrası bir
kez daha Yönetim Kurulu
değişti, Meftun Orkun
görevden alındı
Kıb-tek Yönetim Kurulu
Başkanı ve bazı üyelerinin
Bakanlar Kurulu kararı ile
değiştirilmesi Resmi

Gazete‘de yayımlandı.
Karara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Akademisyenlerinden
Hasan Amca Başkan
olurken, Samet Biricik,
Hasan Akyiğit ve Erman
Faydalı da atandı yeni üyeler olarak atandı.
Özgür Arıkan, Dilaver
Bilgen ve Abdullah İşkey
ise görevden alındı.

Üstel hükümetinin Ankara tarafından
nasıl kurdurulduğu, ona gelinceye kadar
yaşanan süreçlerde ne gibi müdahaleler
yapıldığı herkes tarafından biliniyor.
Ersin Tatar bile "Bu müdahaleler zaten
yıllardır yapılıyor. Talat da müdahalelerle
gelmişti bir zamanlar" diyerek Ankara'nın
müdahalelerini doğruluyor.
Faşist parti YDP'nin Genel Başkanı Arıklı
ise, "Müdahale yok. Bu kimsenin haddine
değil" deyip inkâr ve örtme yoluna sapıyor
yaşananları!
Bu kadarına da pes diyebilirsiniz şimdi.
Ama yalan ve inkâr onların fıtratında
var!
Ankara bile parmağının arkasına saklanma gereğini duymuyor artık müdahalelerinde!
Ne yaparsa çok açık ve pervasız yapıyor!
Hem de dünyanın gözünün içine soka
soka!
Hani dünyadan bir itiraz var mı 48 yıldır
süren işgale?
48 yıldır Türkiye'nin burada attığı ve
tümü de hukukdışı olan adımlara "Artık
bunlara bir son ver" diyen var mı?
Mış gibi yapıyorlar sadece!
Ve durumu böylece idare etmeye çalışıyoırlar!
Körleri ve sağırları oynayıp Türkiye'nin
burada bütün yaptıklarına göz yumuyorlar!
Nerden bakarsanız bakın, bu tavır "Benim
çıkarlarıma dokunmayan yılan bin yaşasın"
tavrıdır!
Ve kesinlikle suça ortak olmak demektir!
Böylesine boka batmış rezil bir dünyadan
başka ne bekleyebilirsiniz ki?!
***
Oldu olacak, Olgun Amcaoğlu gibi siz
de şükredin halinize!
Bakın ne diyor Amcaoğlu?
"Şükürler olsun ki TC buraya kaynak
aktardı" diyor!
Aktarılan bir kaynak yok!
Her şey kâğıt üzerinde!
Kardeşim seni çok istediğin ve çok mutlu
olduğun Maliye Bakanlığı görevinden alan
bu Ankara değil mi?
Seni bu göreve lâyık görmedikleri için
mi şükrediyorsun onlara?!
Kaynak aktarmışlar!
Ne kaynağı?
O kaynağın, KKTC'nin borcuna mahsuben AKSA'ya aktarıldığını sana kimse söylemedi mi?
Bir tokatta seni Maliye Bakanlığı koltuğundan aşağı attılar!
Sen ne yaptın?
Kızdın önce!
İstifa ettin!
Sonra geri aldın, "devam" dedin!
Bir tokat da buna vurun diyerek öteki
yanağını çevirmek değil midir bu?
Yalnız şükretmekle olmaz bu işler!
Bir düşün bakalım...
Belki hacı olmak da lâzım!
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Onuncu köy
SON NEFES

YERLİ SERMAYEYİ
TC YUTTU

Ümit İnatçı
Son durum?
Yazıp yazıp sildim.
Resimde çarmıha gerilmiş bir toplum
var (yazısız).
Not: Son nefesini makattan veren bir
toplum; hayırlara vesile olur inşallah...

Aysan Celiker
Kapılar yeni açıldığı zamandı.
Lapta Başpınar’ın ordaki lokantanın sahibi
oraya gelen ve suyun nereye kaybolduğunu
soran Rum kadınlardan rahatsız olmuş söylenirdi.
Biraz konuştuk.
-‘‘Türkiye olmazsa Rum sermayesi bizi
boğar'’ demişti.
Gelinen noktada değişen bir şey olmadı.
En azından Rum zamanında işini tam
yapan ayakta kalırdı.
Bundan sonra yerli sermaye için değil
boğulmak esameleri bile okunmayacak!

KITLIK

Halil Hızal
Yılbaşından bu yana buğday fiyatı
%50 yükseldi.
Dünya gıda krizine doğru gidiyor.
Kıtlık göreceğiz.
Para olsa bile gıda ithal edemeyeceğiz,
ayrıca para da yok.

PEKİ, YOK EDEN KİMDİR?

Tamay Osman Uzun
Hep yapabileceğim kadar konuştum ve
arkasında durdum.
Kapıyı çarpıp çıkmadan düşündüm.
Eğer o kapıyı vurup çıkarsam bedelini
öder, tüm engelleri aşmaya çalışırım.
Bir daha da vurup çıktığım kapıyı hiç
çalmam.
Şimdi karar verme zamanıdır.
Ya toplum olarak bedel ödeyip 'Ne protokolünü ne de paranı!' diyeceğiz ve mücadelemizi doğru kapıda vereceğiz.
Ya da yok olmaya mahkum olacağız...

ÜSTTEN ÜSTEN BAKMA
ANKARA!

Feriha Altıok
"İlk ağacımla en muhabbetli anlarım yeni
duyduğum türkülere çalıştığım anlardı...
Bir yolunu bulur, gözden ırar, gizli geçidimden gizlice geçerek ağacımın en yüksek
dallarının kucağına kurduğum "aşiyan"ıma
saklanır ve listeme yeni aldığım türkülerime
çalışmaya başlardım. ...
"Ayaydındır varamam
dile destan olamam
ay buluta girince
bağlasalar duramam "
"Bugün ayın on dördü
gız saçını kim ördü
ördüyse yarim ördü
ispat eyle kim gördü "
Ah bu türküleri yaratan, söyleten başıdiklik, o her şeye meydan okuyuş, o pervasızlık, o "ne olacaksa olsun "diyebilme
yürekliliği. ..
"Ayaydında aşk yüklendi bir gemi
bütün limanlar açık saklanamam "
F.A.
Şimdi düşünüyorum da bu türkülerin yüreklendirmesiyle mi sen de ayaydında aşk
yükledin şiir gemilerine! ?....
Yalnız o panik neden. ..neden giydin o
korku gömleğini. ..Ah seni devekuşu. ..Ödlek
ördek seni. .."ördüyse yarim ördü "diyebilecek
yürek ne gezer sende. ..Seni ürkek tavşan.
...
Gözleri Sen Kuş 'tan.
Not: Üst ellerin üstten bakmasından bunaldım.
Yeniden bir "ürkek tavşan " olmak nasıl?
diye düşündüm. Olmuyormuş. Ürkekliği
soyunduk, cesareti giyindik bir kez. Geri
dönüşü yok.

AÇLIK

YENİ BİR TAŞOCAĞI İZNİ DAHA...

Bakanlar Kurul’nun ilk icraat! Serhatköy bölgesinde Sevgül
Kaymakamtorunları’na 26.000 metre karelik izin...

“Yurdumun Akdenizde bir sevinci var”

İŞGALİN MASKESİ: KIBRIS’I YURT BİLENLER
Mustafa Billur
"Kıbrıs adasının geleceği, Kıbrıs adasını
yurt bilenlerin iradesiyle belirlenmelidir"
diyor liberaller. KANMAYIN...
KIBRIS'I YURT BİLENLER cümlesi,
Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı
bir şekilde işlediği bir SAVAŞ SUÇU
olan adaya 74 sonrası taşınan nüfusu yasallaştırma çabasından başkası değildir!
KKTC'nin bugün yaklaşık 410 bin vatandaşı vardır! Bu 410 bin kişinin en
fazla 120 bini Türkçe konuşan Kıbrıslıdır!
Gerisi yerleşiktir! Bunun dışında, Arıklı,
Zaroğlu ve TC'li mafya adamlarının onay
ve yöntemleri ile halen KKTC vatandaşı

olmak için sırada bekleyen on binlerce
YERLEŞİK var (göçmen değil!).
HEPSİ KIBRIS'I YURT BİLİYOR!
Kanmayın liberallere ve laf cambazlarına. Kıbrıs Kıbrıslılarındır.
Kıbrıslı da Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.
***
Memleketimizin kaderini yine biz belirleriz, Kıbrıs Kıbrıslılarındır dediğim
için faşist dediler bana.
Bana çok küfür ediyorlar biliyor musunuz? Çok paylaşmıyorum ama özellikle
özelden çok güzel küfürler geliyor, düzenli
olarak.

Ama galiba kimse bana bugüne kadar
faşist dememişti.
Ne memleket haline geldi Kıbrıs, artık
bu memleket bizim diyene faşist diyorlar...
Şener Levent'e de ırkçı demişti aynı
güruh. Neyse...Ne diyebiliriz ki?
"Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de
söyleyene bakarım adam mı diye"
Gerçi bu söz de artık seksist kaldı, feministler de şimdi üstüme çullanmasın.
Siz adam kelimesini insan diye okuyun
bir zahmet.
Ama vallahi ben söylemedim, söz
Ömer Hayyam'a ait (Mevlana'ya değil!)(2021)

BURAK KUT İLE SAKİS ROUVAS’IN KONSERİNİN OLDUĞU GÜN
Salih Olgun Mehmet
Babamın anısına...
O Gün
O akşam Lefkoşa’da, proje aşamasında
adı değiştirilerek Taksim sahası adı verilen
ve şimdi “yeşil hat” denilen bölgede kalan
alanda Birleşmiş Milletler'in desteklediği
Burak Kut ile Sakis Rouvas’ın konseri vardı.
Günlerden 19 Mayıs’tı.
Konser geceyarısından sonra sona ermişti.
Konsere kuzey ve güneyden katılanlar konserden çok biraraya gelmenin coşkusunu
yaşamıştı yıllardan sonra.
Konserden geri dönüşü ve yatağa uzanması
saat üçü bulmuş, güneşin doğmasına çok az
zaman kalmıştı.
Telefonun çalması ile irkilerek uyanmıştı.
Telefondan gelen ses annesinindi. Acı
içinde ağlayarak “Baban çok hasta, hemen
gel” diyebilmişti sadece. Hemen kalktı ve

DİJİTAL DENEK KKTC

Nilgün Ecvet Orhon
Günaydın KaKaTeCe…
Hazır mısınız uçmaya…
Pilot bölge seçti bizi işgalcimiz, ülkesinde
o kadar yer varken bizi uçuracak digital
TL ile… Hade bağlayın kemerleri da yok
oluşa ışınlanıyoruk…
Gerçekten beter olalım…
Bir yurdumuz var ve sahip çıkamadık…
Lanet olsun yüzümüze suratımıza…

Meryem Ekinci
Maaşının 4’te 1’i benzine gidecek olan
ücretli çalışanlar mezarda emekliliği geçtim 15 yıl çalışabilirlerse öpüp anlınıza
koyacaksınız…
Millet açlıktan patır patır düşüp bayılacak yakında.
Pandemi Hastanesi için de önerim darülacezeye dönüştürülsün. Çok ihtiyacımız
olacak!

doktorla ablasını arayarak “Babam çok hastaymış hemen gidelim” demiş ve beş dakika
içinde yola çıkmışlardı.
Vardıklarında onları kapıda anneleri karşılamış ve durumu kısaca anlatmıştı. Sabah
saat beş sıralarında uyanmış. Her zamanki
gibi ineklerini sağmaya gitmiş ama hemen
arkasından göğsünde büyük bir ağrı başlamış,
yere yığılarak acı feryatlar çıkarmaya başlamış.
Anneleri hemen koşmuş ve onu kaldırarak
yatağına taşımış . Hemen telefona sarılarak
çağırmış onları.
Doktor kısa bir muayene sonrası “hemen
acilen hastaneye götürelim” deyince arabanın
ön koltuğuna yatırarak yola çıkmışlardı.
Gün ağarmaya başlamıştı.
Yolda doktor ona kısa yanıtlar verebilecek
şekilde ne olduğunu soruyordu ki “işte şimdi
de o ağrı geldi” diyebildi sadece. Ve suların

çekilmesine benzer bir hırıltı ile yanlarından
ellerinden kucaklarından gözlerinden kulaklarından öylesine biranda gitti.
Sessizliğe büründü.
Sular geride bir beden bırakarak yatağına
çekilmişti.
Çaresizce durdular o saniyeler içinde orada
yapılabilecekleri sonuna kadar yaptı denedi
doktor.
Doktor gözleri dolmuş halde “Yapacak
birşey yok artık , baba/n/m/ızı kaybettik”
diyebildi eşine ve ona. Yola çıkmışlar ama
hastaneye cansız bedeni ulaştırabilmişlerdi
ancak!
Yaşam halinden ölüm haline geçişin sesine
tanık olmuştu babasını kaybederken.
O gün birkere daha yaşamla ölüm arasında
incecik bir çizgi olduğunu görmüştü. O ince
çizgi suların çekilmesi anı idi artık onun
için.(20 Mayıs 1997)

DR. İHSAN ALİ
Ulus Irkad
Baflı unutulmaz, çok kültürlü, çok büyük,
çok büyük aydın, hem Baflıların hem Kıbrıslıtürklerin hem de tüm Kıbrıslıların lideri,
gerçek lider, demokratik milliyetçi ve demokratik cumhuriyetçi, uluslararası hukuk,
İsviçre ve dünya hukuk istemlerini Avrupa
insanlık normlarıyla bağdaştıran, önce insanı
hedefleyen liderimiz büyük insan Dr. İhsan

Ali'nin huzurunda... Yıldızlar ona hep yoldaş
olsun, hep aydınlıklar içinde kalsın ve bir
aydın gibi tüm Kıbrıslıların ve tüm insanlığın
üstünde parıldasın...
***
"Biz köylüler sürekli olarak doğayla iç
içe olduğumuzdan ve bahçede, tarlada çalıştığımızdan dolayı çok sağlıklıydık, nadiren
hastalanırdık. O zamanda köyümüzü olumlu

yönde etkileyen ünlü doktorumuz Ihsan
Ali’ye giderdik.
O kadar iyi doktordu ki biz ona lokman
hekim derdik. Bu iyi kalpli İhsan doktor
hastalardan çoğu kez para yerine dua alırdı.
Kendisine giden hastalar bir defada şifa bulurdu. Çünkü kalbi gibi doktorluğu da çok
iyiydi. Nurlar içinde yatsın"-Zalihe Yababa.
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BİZ UYURKEN
Biz uyurken bir çocuk şiddet gördü babasından ve
bir kadın kocasından.
Biz uyurken bir çocuk öldü, bir çocuk doğdu ama
ölü. Yüzü kimse tarafından tanınmadı, tanıyan tek
kişi de kimsenin kendisi.
Bir gecede düzen bozuldu, bir gecede düzen
kuruldu, tüm kurucular bir anda kudurdu.
Birbirine saldırdı herkes, biri aşağı diğeri yukarı
mahalleden; aynı apartmanın aynı sokağında.
Öfkelerini dizginleyemedi hiçbir canlı o saatten
sonra ve hiçbir canlı kim olduğunu hatırlayamadı.
Herkes her şeyi, her şer de herkesi unuturken
iyilik solup gitti yüzlerden.
Biz uyurken kaç insanımız öldürüldü de kimse
katilini bulamadı, hep anılırlar halen ve kimsenin
yüzü ananlar dışında kızarmadı.
El alem için canını verdi de âlem için hiç oralı olmadı.
Biz uyurken gece oradan oraya savruldu, her odada
kâbus dolu savaşlar duyuldu.
Her odanın anahtarı başka kilidi başkaydı, anahtarları
tutan el ise aynı.
Kendi iç savaşına kilitler gibi insanı kilitledi kâbuslarla dolu odalarını, siz de biz de duymadık görmedik ama bildik.
Biz uyurken oldu tüm bunlar biz mışıl mışıl
uyurken ya da uyur muş gibi yaparken.
Biz uyurken kaç kadına iftira atıldı, kaç kadının
bilekleri kesildi, kaç kadın apartman dairelerinden
atıldı? Kaç yıl aldı bunu yapan? Bir iftira kaç yıla
bedeldi mesela?
Biz uyurken adanın dağları, kadının ruhu oyuldu,
çocukların oyunu aldındı elinden. Kim buna engel
oldu? Kim olamadı mesela?

Şaiir Gözüyle
Tüge Dağaşan

Biz uyurken tüm güzellileri koparanlar dolaşıp
durdu evimizin bahçesinde, güzelliği sindiremeyen
ayakları ve elleri ile söküp aldılar kökünden büyüttüğümüz ne varsa.
Biz uyurken Ahmet Muzaffer Gürkan arabasının
içinde, Ayhan Hikmet yatağının içinde öldürüldü.
Biz uyurken daha niceleri öldürüldü. Öldürülüyor.
Biz uyumaya devam ediyoruz. Sebep; uyanan herkes
bir bir öldürülüyor.
Kadınlar yanında yattıkları adamlar tarafından öldürülüyor mesela, yanında uyuyamıyorlar bu adamların, çünkü kimse cellâdının yanında rahat uyuyamaz.
Fakat biz uyuyoruz cellâdımız elinde ip ile yanı başımızda beklerken. Çünkü uyanırsak öleceğiz.
Biz uyurken yetim kalıyor düşlerimiz, öksüz kalıyor
hayallerimiz, rüyalarda bile görünmüyor geleceğimiz.
Çarşı pazar hırsızları dadanıp her köşe bucağı tutarken kimseyi boşlamamak için biz uyurgezer oluyorduk onlarlar karşılaşmamak uğruna. Göz göze
gelmeden soyuluyorduk, soyumuzdan başlayarak.
Soysuz sopsuz ve de donsuz dolaşıyorduk caddelerinde
sokakların. Kimse görmüyordu bizi, biz kimse oluyorduk. Dejenere, asimile oluyorduk en çok da
rencide. Sözlüğümüze kötü kelimeler giriyordu, iyiler
çıkıyordu her yeni kelimede. Biz bizden çıkıyorduk.
Kapı kilit, pencere sürgü oturup duvarları izliyorduk
haberler yerine; kendi hayatımızı duvara yansıtıp.
Duvar küflendikçe biz küf kokuyorduk. Küf mantarları
kaplıyordu duvarın her bir yanını. Nefes almakta
zorlanıyorduk. Nefessiz kaldıkça biz soluk borumuza
baskı yapıyordu.
Düşünüyorduk sonumuzu.
Sonumuz mu? CA 15-3

TL’nin kayıplarıyla fakirleşen
halkın 4’te 3’ü euro’yu istiyor
Türk Lirası’nın çok ağır değer kayıpları altında her geçen gün fakirleşen Kuzey Kıbrıs halkı, Avrupa
Birliği’nin resmi para birimi Euro’ya
geçilmesine büyük oranda destek
veriyor.
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları
Merkezi’nin (CMIRS) yaptığı araştırma sonucuna göre; Kıbrıslı Türk
halkının neredeyse 4’te 3’ü “Euro’ya
geçişi” destekliyor.
CMIRS’in yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların ezici çoğunluğu
döviz krizinin etkilerinin azaltılması
için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğini söyledi.
23 Ocak erken genel seçimlerinin
propaganda sürecinde Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçiş tartışmaları tavan yapmıştı.
TL’Yİ İSTEYEN
NEREDEYSE YOK
Her üç ayda bir tekrarlanan araştırmaya göre katılımcıların %72.38’i
Euro’ya geçilmesine destek verirken,
%27.62’si gerek olmadığı yönünde
görüş belirtti.
Aralık 2021’de Euro’ya geçişi sa-

vunanların oranı %63.79, buna karşı
çıkanların oranı ise %37.20 düzeyindeydi.
Araştırmada konuşulan kişilerin
%45.48’i “döviz krizinin etkilerinin
azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde
Euro’ya geçilmeli” değerlendirmesine, “katıldığını” belirtirken,
%26.90’ı “kesinlikle katıldığını”
ifade etti.
Katılımcıların %26.62’si değerlendirmeye Euro’ya geçilmeli” gö-

rüşüne “katılmıyorum” derken, “kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin
oranı %6.19’a kadar indi.
TL’NİN YILLIK KAYIPLARI
%100’ÜN ÜZERİNDE
Her ne kadar da ülkede fırtınalar
kopartan ‘TC-KKTC İktisadi ve Mali
İşbirliği Protokolü’nde Türk Lirası
“Milli Para” olarak değerlendirilip,
dövizler karşısında yukarı çekilmesinden bahsedilse de halk, TL’nin
ağır değer kayıpları nedeniyle, daha
güvenli bir para birimine sıcak bakıyor.
Özellikle son iki yılda TL’nin değer
kayıplarının %100’ü aşması, %100’e
yaklaşan enflasyonunun 25 senenin
zirvesine tırmanması, halkın ekonomiye ve TL’ye olan güveninde büyük
erozyon yarattı.
Sadece dün itibarıyla Türk Lirası;
Euro, dolar ve sterlin karşısında %1’in
üzerinde değer kaybetti. CMIRS’in
anketine katılanların %86.51’i iki
sene içerisinde ülkenin, %72.62’si
de şahsi ekonomik durumunun daha
kötü olacağını söylemesi de TL’ye
güvensizlikten kaynaklanıyor.

GÜNLÜK
TC’DEN BİZE DÖVİZLE MAL
SATIŞINA DEVAM!

Herkes öğrendi artık TC’nin bizi Dolar borçlandırıp buradaki
işgal harcamalarını da o Dolarlarla karşıladığını… Şimdi de
TC’nin bize Türk mallarını bile Dolar üzerinden sattığını öğrenmenin vaktidir. Bu konuda Ankara’nın gözdesi Sunat
Atun’un verdiği birçok beyanat var. 2021 Kasım’ında TC
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a dedi ki: “Türkiye’den gelen
her ürün, KKTC’de de TL olarak alınıp satılabilmeli… Türkiye
iç pazarında TL cinsinden fiyatlandırılarak satılan ürünler
KKTC’ye döviz cinsinden fiyatlandırılarak ihraç ediliyor…
Bu durum kur dalgalanmaları nedeniyle enflasyon etkisi oluşturuyor. Ayrıca, şirket bilançoları TL olarak hazırlandığı için
dövizle alınan ürünler bilanço riskini de artırıyor. KKTC bir
TL bölgesi ve Türkiye’den gelen her ürün orada olduğu gibi
KKTC’den de TL olarak alınıp satılabilmeli”… Sunat Atun
aynı açıklamayı Aralık ayında da tekrar etti: ‘‘Karşılıklı
ticaretin ağırlıklı olarak Türk lirası ile yapıldığı bir ortamda
bazı ürünler, Türkiye iç pazarına Türk lirası ile satılırken
KKTC’de yabancı para birimiyle fatura edilmemeli. Bu, ticari
öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı açısından çok önemlidir’’…
Genç İşadamları Derneği (GİAD) de Kasım 2021’de Türkiye
ile tüm ticaretin Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu kılınmasını
talep etti: ‘‘Türkiye ile yapılan tüm ticaretin yasa gücü
kararname çıkartılarak Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu
kılınması’’… 2022 Mali Protokolü’nde TC bizi TL’ye daha
çok bağlıyor ama Dövizle mal satışına devam!
İSTİFA(DE)
HP Genel Başkanı Kudret
Özersay “Partimin aldığı
sine-i millet kararının
gereği olarak yaşanan
iradeye ters gelişmeleri
sineye çekmemek için ilk
adımı istifamı vererek
atıyorum” dedi. Hayıf istifa
yerine istifadeyi tercih
edenlere…
*
KÜRTLERİ TEMİZLEMEK
TC Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu Suriye'ye
operasyonla ilgili “ABD
temizleme sözü verdi
tutmadı, Rusya da öyle.
Türkiye olarak da elimiz
kolumuz bağlı kalamaz ne
zaman saldıracaklar diye
bekleyemeyiz, gereğini
yapmamız lazım” dedi.
Barbar cihatçıları değil
cihatçılarla mücadele eden
Kürtleri temizlemekten söz
ediyor faşist…
*
ALLAH DOYURSUN
Kılıçdaroğlu, Erdoğan
tarafından açılan ‘hakaret’
davasında 100 bin lira
tazminat ödemeye
mahkûm edildi. Allah
doyursun seni Tayyip…
*
TL’NİN İŞGALİ
Tufan Erhürman “Türk
Lirası kullanımından
doğan bir enflasyonla
karşı karşıyayız. Esas
itibariyle bize yansıyan
TL’nin değer kaybıdır”
dedi. Türkiye Kıbrıs’ta
işgalci değildir ama
Kıbrıslıtürkler Türk
Lirası’nın işgali altındadır.
Vay canına…

“Tırnak”...
"Önünüze konulan her evrakı
sakın ola okumadan,
araştırmadan, sorgulamadan
imzalamayınız…
Belli ki aç gözlü birileri sizin yeni
ve acemi olmanızdan dolayı bunu
fırsata çevirmeye çalışıyorlar!
İhale sistemini ortadan kaldırıp
öyle bir vurgun yapacaklar ki siz
de ardından baka kalacaksınız…
Resmen devleti soymaya
hazırlanıyorlar!
Hele de ihalesiz olacak ya…
Eğer böyle bir şey gerçekleşirse
vebali sizin de boynunuza
olacaktır!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Bizde ise durum tam tersidir.
Sınav odaklı bir eğitim
sisteminde çocuklar yarış atı gibi
yarıştırılıyor ve çoktan seçmeli
sorularla çocukların gelişimini
ölçmeye çalışıyoruz. Kaldı ki
bunu da tam beceremiyoruz.
Beceremediğimiz gibi duyuşsal
davranış geliştirmede de sınıfta
kalıyoruz. Bugün gerek
ilkokullarımızda gerekse orta
öğretimde sınavlara hazırlanan
çocuklar hiçbir sosyal faaliyete
katılamadıkları gibi okullarda
yapılan etkinliklere de
katılmaları neredeyse
sınırlandırılmıştır."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

Kudret Özersay

Özersay dediğini yaptı,
istifa etti… Yetmedi
itiraflarda bulundu: Ersan
Saner’in müdahale ile
UBP’nin başına
geçirilmesinden sonra
“Türkiye’den bize hükümet
kurmamız için telkin geldi”
dedi… Reddettiği için
‘‘HP’den 3 vekil istifa ettirildi
kurmadığımız hükümeti kurdurmak
için’’ dedi… ‘‘Ersan beyin Başbakan olması
isteniyordu Türkiye tarafından’’ ama meşru değildi dedi
Özersay… ‘‘Türkiye’nin istediği kişi Başbakan yapıldı. İşte
örnekleri İrsen Bey ya da Ersan Saner. Ne yapabildiler.
Fiyasko ile bitti’’ dedi… Özersay Türkiye ile gemileri yaktı!
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27 Mayıs 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

İŞGAL YERİNE ‘YOK
OLUŞ’ DEYİNCE KONU
KAPANIYOR MU?

Herkesin dilinde bir ‘yok oluş’…
Dili Türkiye’ye ‘işgalci’ demeye varmayan Tufan Erhürman
‘‘Bu bir var oluş mücadelesidir’’ diyor. Kime karşı? Bizi
yok eden kim?
Kıbrıs(lı) Türk solunun bir sansür ve otosansür mekanizması var. Gerçeği/hakikati
çırılçıplak ortaya seremeyince, onun yerine
geçebilecek bir kelime arar durur. Bu ‘yok
oluş’ da öyle icat oldu…
Kıbrıs’taki gündemimize denk geldi: 21
Mayıs-Çerkes Soykırımı anması üzerine Çerkesler arasında bir tartışmada Türkiye’de
gazeteciliğin yüz akı Çerkeslerden Fehim
Taştekin’in kızı sosyal bilimci Akanda Taştekin şöyle diyor:
-‘‘Öncelikle şunu soralım: 21 Mayıs’ta ne diye alandasınız?
Çerkes soykırım ve sürgününü görünür kılmak için mi?
Hak talebi için mi? Yoksa desteğe mi? Dışarıdan biri
olarak “desteğe” gelinir, kendini bu mücadelenin öznesi
olarak gören kimse o eyleme “desteğe” gitmez. Hadi
desteğe geldiniz olsun, can sağlığı… Mesele soykırımın
tanınmasına yönelik bir var oluş mücadelesiyse, kültürel
soykırıma karşı çıkmaksa, e hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz’’…
Kıbrıs’ta yok edilen Türkçe konuşan Kıbrıslıların muhalefetinin parmağının arkasına saklanmak için kullandığı
‘yok oluş’u, soykırımdan geçirilmiş Çerkes halkının kızı
Akanda, ‘soykırım’ anlamında kullanıyor.
Kavramlar evrenseldir, hele ki hukuki boyutları da varsa…
-‘Mesele soykırımın tanınmasına yönelik bir var oluş
mücadelesiyse, kültürel soykırıma karşı çıkmaksa’ diyor
Akanda...
İşgal, sömürge/koloni, yerleşimci sömürgeciliği, savaş
suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, soykırım, kültürel
soykırım gibi kavramları ağzımıza alırken rastgele kullanmayız. Her biri uluslararası hukukta, sözleşmelerde ve literatürde tanımlanmıştır.
Kafanıza göre kavramları eğip bükemezsiniz…
‘‘Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyini işgal etti, nüfus taşıyarak
kolonileştirdi ve Kıbrıslı Türkleri kansız soykırımla zaman
içinde yurtsuzlaştırdı’’ cümlesi yerine geçebilecek başka
bir cümle yok…
Kıbrıs(lı) Türk solunun sansür ve oto-sansür dehası bile
bunu başaramaz.
Erhürman’ın ve onlarca sendikacı ile siyasi parti yöneticisinin kurduğu ‘‘Bu bir var oluş mücadelesidir’’ cümleciği
işgali örtmez!
Yarım asırdır kasabın bıçağını yalamaktan dili kesildi
Kıbrıslı Türklerin. Dili kesilmese haykırırdı kelime oyununa
sığınmadan, ama dilinden sızan kan aklını aldı…
Kelime oyunlarıyla gerçeği örtemezsiniz!
1974’ten ölene kadar yazdı Arif Hasan Tahsin bu kansız
soykırımın safhalarını…
21 Haziran 1989’da Arif hoca şöyle diyordu:
‘‘1974 sonrasının Kıbrıslı Türkler üzerinde yaptığı
tahribat, Makarios-Grivas ikilisinin yaptığı tahribatın çok
üstündedir. Kıbrıslı Türkler tarihin hiçbir döneminde, bu
denli yüksek sayıda ülkelerini terketmek zorunda bırakılmamışlardır. (…) Kıbrıs’ta bugüne dek varolan iddialı
Kıbrıs Türkü ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu mu Türkiye’nin
Kıbrıs’ta istediği? Buysa, 1974 sonrasında başlatılıp günümüze dek sürdürülenler doğrudur, sürdürülsün’’…
1974’ten sonra TC Başbakanı Bülent Ecevit ve Maliye
Bakanı Ziya Müezzinoğlu’nun yürüttüğü yerleşimci nüfus
kolonizasyonu projesi ile başladı ‘yok oluş’…
‘İşgal’ yerine geçebilecek bir kelime aramanız boşunadır,
çünkü her kavram başka bir gerçekliği anlatır ve uluslararası
hukukta başka bir sayfadır.
CTP lideri Erhürman, ‘‘Bu bir var oluş mücadelesidir’’
diyor. Var oluştan bahsediliyorsa, demek ki bir yok eden
vardır…
-Kimdir Kıbrıslı Türkleri yok eden?
İşgal yerine ‘yok oluş’ deyince işgalcinin gözünde rütbe
almıyorsunuz: ‘Yok oluş’ da soykırım demek sonuçta!
Kökleriyle beraber İngiltere’ye göçen Kıbrıslılardan Ulaş
Ocanoğlu şöyle dedi Ankara’nın UBP’ye bile yaptıklarından
sonra sosyal medyada:
‘‘Ey Angara, sana aşık olanlara bile yaka silktirdin ve
evet başardın bir toplumu kan dökmeden yok ettin!
Bunu tarih yazacak!
Eserinle gurur duyabilirsin.
Ülkemde işgal var…’’

Tatar: Muhalefet ülkeyi kaos ve
kriz ortamına sürüklemeye çalışıyor
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni
kurulan hükümetin ülkenin ve halkın
sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla büyük bir gayretle çalışmaya
başladığını, CTP’nin ve diğer muhalefetin sorumluluktan kaçtığını
ve kabul edilemez birtakım söylem
ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz
ortamına sürüklemeye çalıştığını
belirtti.
Tatar yazılı açıklama yaparak ülkenin ve halkın sorunları çözüm
beklerken, CTP ile diğer muhalefetin
söylem ve eylemlerinin ülkeye ve
halka bir yararı olmadığını belirtti
ve içinde bulunulan bu dönemde
birlik ve beraberliğin sağlanmasına
ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Tatar, bu nedenle başta CTP olmak
üzere muhalefeti yıkıcı değil yapıcı
muhalefet yapmaya davet etti ve
“Unutulmasın ki, bu ülke hepimizindir. Hepimize düşen görev de
el birliği ve dayanışma içerisinde
ülkemizin ve halkımızın yararına
çalışmaktır” dedi.
Tatar’ın yazılı açıklaması şöyle:
“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
hükümetin istifasını sunmasından
sonra yeni hükümetin oluşumuna
yönelik olarak yaşanan gelişmeler
halkımızın bilgisindedir. Anayasa’nın bana verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumuyla
ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde temsil
edilen siyasi partilerin heyetleriyle
görüşmelerde bulundum.
CTP heyetiyle yapmış olduğum
görüşme sonrasında CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman yapmış
olduğu açıklamada, ‘Hükümeti kurma görevinin sadece CTP’ye verilmesini ve CTP, 15 gün içerisinde

hükümeti kuramazsa erken seçime
gidilmesi’ şartını ileri sürmüştü.
Anayasa’ya aykırı olan şartın tarafımdan kabul edilmesi elbette ki
mümkün değildi.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay
da hükümette yer almayacağını
açıklarken, DP ve YDP ise Sn. Sucuoğlu başbakanlığında kurulacak
bir hükümette yer almayacaklarını
açıklamışlardı.
Bu durum karşısında, hükümet
krizine son verebilmek amacıyla
Anayasa’nın bana verdiği yetkiye
dayanarak güvenoyu alabilecek olan
UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’e
hükümeti kurma görevini verdim.
Başbakan Sucuoğlu ile UBP Merkez
Yönetim Kurulu ve UBP Parti Meclisi de Sn. Üstel’in yeni hükümeti
kurmasına onay vermiştir.
Bu kararımın doğruluğu da Sn.
Üstel’in başbakanlığında kurulan

KTOEÖS: Öğretmen haklarının
budanmasına izin vermeyeceğiz
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler
Sendikası (KTOEÖS), “ülkede her
alanda yaşanan
baskıcı ve faşizan uygulamaların, eğitim sisteminde de kendini
göstermeye başladığını, eski kara zihniyetin hortladığını" iddia
etti.
KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ali
Yaman Işık yazılı açıklamasında,
öğretmen haklarının genelgelerle
veya “oldu bittiye” getirilmeye
çalışılan tüzük değişiklikleriyle
budanmaya çalışıldığını ileri sürerek,”Pandemi sürecinde büyük
özverilerle gece demeden gündüz
demeden öğrencilerinin eğitimi ve
özel sorunlarıyla ilgilenen öğretmenlerin yaptıkları bu çalışmalar
görmezden gelinerek bizlerle alay
edermişçesine tüzüklerle ve genelgelerle öğretmenin faaliyetlerini
itibarsızlaştırmaya çalışmaktadırlar”
iddiasında bulundu.
“ Okuluna gitmek için maaşının
yarısından fazlasını benzine harcamak zorunda kalan öğretmenlerin
sorunlarına çare bulmak yerine
onların haklarını gasp etmeye yö-

nelik sinsice çalışmalar yapılmaktadır” diyen Işık,
ülkeye akan nüfus, okullarda sağlıklı eğitim
yapılmasını imkânsız
hale getirirken, iş insanları tarafından bağış olarak topluma hediye edilecek okulların
önümüzdeki eğitim yılına hazır olup olamayacaklarının hala netlik kazanmadığını kaydetti.
“Devlet olarak bu okulların elektrik, altyapı ve iç donanımlarını
tamamlamak için uğraşmak yerine
öğretmenin çalışma şartlarını nasıl
ağırlaştıracaklarının, kazanılmış
hakların nasıl budanacağının yollarını aramaktadırlar.” ifadelerini
kullanan Işık, öğretmenin, çağ dışı
genelgelerle, tüzüklerle ve yasalarla
baskı altına alınıp, özgür ve laik
düşüncesine engel konulmaya çalışılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.
Işık, topluma ışık tutmaya, eğitimi ve öğretmenlik mesleğini niteliksizleştirmeye çalışanların karşısında kale gibi durmaya devam
edeceklerini, büyük mücadelelerle
kazanılan haklarını “kara zihniyetin” iki dudağı arasına bırakmaycaklarını ifade etti.

UBP-DP-YDP hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu almasıyla da ortaya çıkmıştır.
Yeni kurulan hükümet, ülkenin
ve halkın sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla büyük bir gayretle
çalışmaya başlarken, sorumluluktan
kaçan CTP ile diğer muhalefetin,
kabul edilemez birtakım söylem ve
eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalıştıklarını
üzülerek gözlemlemekteyim. CTP
ile diğer muhalefetin Anayasa’nın
ilgili kuralları çerçevesinde kurulan
ve halkın ifadesinin temsil edildiği
Cumhuriyet Meclisi’nden 29 oyla
güvenoyu alan hükümetin ‘meşru
olmadığını’ ileri sürerken, içi boş
ve gerçek dışı bu söylemle kamuoyunu yanıltabileceklerini zannetmektedirler. Bu arada ‘sokakta ve
Meclis’te eylem’ stratejisi ile kargaşa, çatışma ve gerginlik ortamı
yaratmaya çalışmaktadırlar. Elbette
ki, bu tür provokasyon içerikli söylem ve eylemleri de kabul etmek
mümkün değildir.
Ülkemizin ve halkımızın sorunları
çözüm beklerken, CTP ile diğer
muhalefetin bu tür söylem ve eylemlerinin ülkemize ve halkımıza
hiçbir yararı yoktur.
İçinde bulunduğumuz bu dönemde
ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.
Bu nedenle başta CTP olmak üzere diğer muhalefeti yıkıcı değil yapıcı muhalefet yapmaya davet ediyorum. Unutulmasın ki, bu ülke
hepimizindir. Hepimize düşen görev
de el birliği ve dayanışma içerisinde
ülkemizin ve halkımızın yararına
çalışmaktır.”

KUZEY KIBRIS’TA
YAŞAYANLARIN EN
BÜYÜK SORUNU
“EKONOMİ”

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanların büyük
çoğunluğu ekonomiden endişeli. Ülkede
yaşayanlar, kendi ekonomik durumu
yanında, ülkenin ekonomik durumunun
gelecek iki yıl içerisinde daha da kötü
yöne doğru gittiği fikrinde.
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi
(CMIRS) Nisan ayı araştırma sonuçlarına
göre, ekonomi yanında ülkenin en
önemli diğer sorunları:
Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler,
enflasyon ve Kıbrıs sorunu olarak
sıralandı.
Ekonomiden sonra siyasilerin
enflasyonun da önüne geçen ikinci
sorun olması düşündürücüdür. CMIRS’in
araştırma konusunda, “Karamsar
beklentiler ve artan bunalım yanında
özellikle siyaset ve ekonomi üzerinde
etki edemediğini düşünen toplumun
sosyal patlamalara açık hale geldiği”
yolundaki yorumu dikkat çekti.
ÜLKEDE İŞLER YANLIŞ GİDİYOR
er üç ayda bir düzenli olarak
gerçekleştirilen çalışmanın Nisan 2022
dönemi 500 kişiyle telefon anketi
şeklinde yürütüldü. Ankete katılanların
%96.26’sı ülkede işlerin yanlış yönde
gittiği fikrinde. Bu oran bugüne kadarki
en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.
CMIRS’in 2013 yılından beri Kuzey
Kıbrıs’ta bu yönde yaptığı araştırmalarda
ilk kez bu kadar yüksek oranda katılımcı
ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini
belirtiyor. Bundan önceki en yüksek
oran bir önceki araştırma olan Aralık
2021’de %93.39 seviyesinde saptanmıştı.
Aralık 2021’den Mart 2021 sonuna
kadarki sürede işlerin yanlış gittiğini
düşünenlerin oranı %3 civarında artış
gösterdi. Ülkede sadece %3.74 oranında
kişinin “işlerin doğru yönde gittiğini”
düşünmesi, oldukça dikkat çekici bir
sonuç olarak ortaya çıkıyor.
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BAŞBAKAN
ÜSTEL, PAZARTESİ
ANKARA'YA GİDİYOR

MEVLEVİ VE ŞAHİNLER’DE
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mevlevi ve Şahinler’de bugün 3 buçuk saatlik
elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan
açıklamaya göre, orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle 09.30-13.00 saatleri arasında
Mevlevi ve Şahinler’e elektrik verilemeyecek.

Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda
bulunmak üzere 30 Mayıs Pazartesi Ankara’ya
gidiyor.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürüğü açıklamasına göre Başbakan Üstel
Salı günü Ankara’da resmi temaslarda
bulunacak.

4G-5G'YE YÖNELİK
YENİ BİR ADIM

4G-5G gibi yeni nesil mobil haberleşme
teknolojileri ve geliştirilecek diğer haberleşme
teknolojilerine yönelik yeni bir adım atıldı.
Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili
“hazırlanacak ihale şartnamelerinin
onaylanmasından sonra haberleşme
teknolojilerine yönelik ihaleye çıkılması”
kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, yeni nesil mobil haberleşme
teknolojilerinin Kuzey Kıbrıs’ta hayata
geçirilmesine yönelik ihale edilecek frekans
bantlarının tahsis edilebilmesi için Bilgi
Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
tarafından ihale şartnamelerinin ve asgari
bedellerin Maliye Bakanlığı ile Bilgi
Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
tarafından hazırlanmasına karar verdi.
Karar uyarınca, hazırlanacak ihale
şartnamelerinin Bakanlar Kurulu tarafından
onaylanmasından sonra ise yeni nesil mobil
haberleşme teknolojilerine yönelik ihaleye
çıkılacak.

7 SAATLİK ELEKTRİK
KESİNTİSİ YAPILACAK

Akaryakıta görülmemiş
okkalı zam geldi
Bakanlar Kurulu kararı ile akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara
göre, yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan:
18.68TL’den 23,54 TL’ye, Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 18.90

TL’den 23.81 TL’ye, Euro Diesel:
17.61 TL’den 22,19 TL’ye, Gazyağı: 17.13 TL’den 21,58 TL’ye
yükseldi.
Akaryakıta gelen yeni zam ise
gece yarısından itibaren yürürlüğe
girecek.

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı
Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Nisan devresinin
küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin
yüzde 80'ini bugün ödedi.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15
Nisan döneminde SÜTEK’e süt veren 856
üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 80'ine
denk gelen 35 milyon 335 bin 747 TL bugün
üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

NEOFİTU, YENİ DEMOKRASİ
PARTİSİ YETKİLİSİ İLE
GÖRÜŞTÜ

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun,
Yunanistan'ın merkez sağ Yeni Demokrasi
Partisi'nin (ND) Siyasi Komite Sekreteri Pavlos
Marinakis ile bir araya geldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, 2023 seçimlerinde
başkan adayı olan Neofitu’nun, DİSİ
merkezinde kabul ettiği Marinakis ile
görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamalarda,
Yeni Demokrasi ve DİSİ’nin, her iki ülke için
istikrar kapısı olduğunu belirtti.
Neofitu ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiriakos
Miçotakis’in ABD’ye gerçekleştirmiş olduğu
ziyarete de atıfta bulunarak, Miçotakis’in ABD
Kongresi’nde yapmış olduğu açıklamalara ve
gönderdiği mesajlara dikkat çekti.
Marinakis ise yaptığı açıklamada, ziyaretinin,
içerik dolu bir ziyaret olduğunu belirterek,
gelecek nesillere lâyık olmak için 2030'daki
Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bir adım bile
geri gitmemesi gerektiğinden Neofitu’yu
desteklediklerini ifade etti.
Marinakis, Neofitu’nun Rum Yönetimi Başkanı
olacağına dair inancını da dile getirdi.

GÜNEY KIBRIS’TA
HASTANEYE YETİŞEMEYEN
KADIN EVDE DOĞUM YAPTI

Güney Kıbrıs’ta doğum sancıları başlayan bir
kadının, hastaneye yetişemeden evinde
doğum yaptığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Apollonio
Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre,
sancıları başlayan kadının doğumunun çok
hızlı ilerlediğini ve önce ebelerin, ardından da
doktorun, kadının evine giderek doğumun
başarıyla gerçekleşmesini sağladıklarını
yazdı.
Haberde, sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya
geldiği ifade edildi.

GÖNYELİ’DE İKİ KİŞİ
UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFUNDAN
TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı
önleme müdürlüğü ekipleri tarafından .P.E.(E32) ve S.P.U.(E-26)’nun evinde dün yapılan
aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna
inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu
madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet
hassas terazi bulunarak emare olarak
alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.

TÜK YEMLİK ARPA
BEDELLERİNİ ÖDEMEYE
BAŞLADI

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), aldığı arpanın
bir bölümünün bedelini ödemeye başladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından
verilen bilgiye göre, TÜK, 26 Nisan ile 20
Mayıs arası aldığı yerli yemlik arpanın
ödemelerini üreticilerin Creditwest Bank Ltd.
nezdindeki hesaplara yapmaya başladı.
Kurum söz konusu dönem arası aldığı 1245
ton yerli yemli arpa için 6 milyon 848 bin TL
ödeme yapacak.
TÜK’ün 23 Mayıs itibarıyla alımını yapmakta
olduğu zahirenin karşılığını da on beş günlük
ödeme programları çerçevesinde yapacağı da
belirtildi.

Güzelyurt bölgesinde bugün 7 saatlik elektrik
kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek)
yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak bakım çalışması
nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında ODTÜ,
Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su
motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık
bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Aşağı Bostancı’da 4 saatlik elektrik kesintisi
Aşağı Bostancı’da Aydın Sokak, Şht. Zübeyir
Hamit Sokak, Mevlana Sokak ve civarında da
yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.0013.00 saatleri arasında uygulanacak.

Girne-Değirmenlik Dağ yolunda
meydana gelen trafik kazasında 2
kişi yaralandı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin
olay yerinden elde ettiği bilgilere
göre ZNT 772 plakalı araç sürücüsü
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi

sonucu yönetimindeki araç ile takla
attı.
Kaza sonucu 2 kişinin yaralandığı,
yaralıların olay yerine giden 112
acil servis araçları ile hastaneye
kaldırıldığı ifade edilirken polisin
soruşturması sürüyor.

Karakum'da Kaza! 6 yaralı
Karakum'da sabah saatlerinde
meydana gelen trafik
kazasında 6 kişi yaralandı
Girne Karakum bölgesinde dün saat
07:00 sıralarında, trafik kazası meydana geldi. Personel servis aracı ile
çarpışan kiralık araba kontrolden çıkarak kasap dükkanına çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Polis kazanın, Şht.Cemil Akın sokak
üzerinden güney istikametine doğru
seyreden ikram ASHGAR (E-32) yönetimindeki ZNF 073 plakalı salon
aracı ile Uğur Mumcu caddesine giriş
yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden İbrahim TÜRKMENELİ (E-

38) yönetimindeki RK 930 plakalı
salon aracın önünü tıkaması sonucu
meydana geldiğini açıkladı. Kaza
sonucunda ZNF 073 plakalı araç sürücüsü İkram ASHGAR ve RK 930
plakalı araçta yolcu olarak bulunan
İbrahim AKTAŞ(E-38) ve Bekir BİROL(E-55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, ZNF
073 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nedim SHALED(E-35), RK 930
plakalı araç sürücüsü İbrahim TÜRKMENELİ ve yine aynı araçta yolcu
olarak bulunan Ahmet KORKMAZ(E36) yaralanarak Girne Akçicek devlet
hastanesine kaldırılarak müşahede
altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

36 pozitif vakaya daha rastlandı
Ülkede yapılan 4 bin 271 testle 36
pozitif vakaya rastlandı. Yoğun bakımında 1, Pandemi merkezinde 9 hasta
olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif vakalardan 21’i
Lefkoşa, 5’i Girne, 7’i Gazimağusa,
3’ü Lefke bölgesinden.
26 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 4271
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:

6.988.365
Toplam Vaka Sayısı: 94.873
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 92.247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
391
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 381
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı :133

KANUNSUZ PATLAYICI
MADDE VE ATEŞLİ SİLAH
TASARRUFU, MESKUN
MAHALDE ATEŞ AÇMA…

Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde faaliyet
gösteren restoranın avlusu içerisinde, 18
Mayıs’ta meskun mahalde havaya ateş
açılması olayı ile ilgili olarak yürütülen
soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak
görülen Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) tutuklandı.

DÜŞEN ŞAHIS HAKKINDA…

Önceki gün saat 10.00 sıralarında, Girne’de
Arapköy Göleti’nin üst kısmına balık avlamak
için giden Sabit Tairov, dengesini kaybederek
yüksekten düştü ve ağır şekilde yaralandı.
Tairov, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından
yoğun bakım servisinde müşahede altına
alındı.

YANGIN

Mevlevi çemberinin batı kısmında Tuncay
Arıcı’ya ait arazi içerisinde henüz tespit
edilemeyen sebepten dolayı, dün saat 15.30
sıralarında çıkan yangında 12 adet arı kovanı
tamamen, 8 adet arı kovanı ise kısmen yandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla
ilgili soruşturma devam ediyor.

NARENCİYE ÜRETİCİLERİ
DERT YANDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler
Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın ve
beraberindekileri kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
toplantıda narenciye sektöründe özellikle
son dönemlerde girdi ve enerji
maliyetlerindeki artışlardan dolayı üretimde
yaşanan sıkıntılar ele alındı.
Birlik başkanı ve üyeler, narenciyede
sulamanın hayati olduğunu, yüksek enerji
maliyetleri karşısında narenciye bahçelerinin
sulanmasında zorluklarla karşılaşıldığına
işaret ederek, su kuyularına kilovat saat
olarak verilen teşvikin artırılması talebinde
bulundu.
Bakan Oğuz, Covid 19 salgının ülkede
yapılan üretimin ülke içinde yeterli olmasının
önemini ortaya koyduğunu söyledi.
Oğuz, dış etkenlerden kaynaklanan zor bir
dönemden geçildiğini belirterek, tarım
sektöründeki maliyetlerin mümkün
olduğunca azaltılmasının, üretimin
sürdürülebilirliğine katkı koyduğunu
kaydetti. Bakan Oğuz, Bakanlığın imkânları
ölçüsünde, narenciye sektörüne verilen
teşvik ve desteklerin devam edeceğini
sözlerine ekledi.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

YA İSTİFA,
YA İSTİFADE

KISACA...
YABANCI!

Yabancı Devlet Büyüklerine Hakaret
maddesine KKTC Cumhurbaşkanı ve TC
Cumhurbaşkanı’nı eklediler… TC
Cumhurbaşkanı yabancımızdır, o konuda
şüphe yok… Demirel de yabancımızdı
Erdoğan da… Ama Tatar kendisini neden
yabancı hissediyor? Yasaya İngiliz
Kraliçesi’ni de ekleyin… Yabancılık
çekmesin, kendisini dışlanmış hissetmesin…
Tatar’a hakaretin yabancı devlet büyükleri
maddesi içerisinde olması fiyasko değil mi?

Bizim Mandra
TL yerlerde sürünür ve her
gün daha da dibe çökerken,
Sterlin, Euro ve Dolar da
TL'nin bu değer kaybıyla
giderek daha da yükseklere
tırmanmaya başlar. Ankara
tarafından atanan Maliye
Bakanı Sunat Atun, stabl bir
para birimine geçilmesini
savunan uzmanlarla alay
edercesine "KKTC dijital lira
kullanacak" açıklamasını
yapar! Sokaktaki adam
"Şaşırttılar! Euro'ya bile
geçemeyenler, dijitale
geçecekmiş! Hade be siz
da oraşdan!" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
2016 yılında Kanun
Hükmünde Kararname ile
görevinden ihraç edilen
akademisyen Nuriye
Gülmen ve Yasemin
Karadağ 10’ar yıl hapis
cezasına çarptırıldı.

“Ayranı yok içmeye,
Space X ile gider yörüngeye”
Nasılsınız lan fakirler? Nasıl gidiyor fakirlik?
Günden güne daha da fakir olmanın kafası
iyice geldi mi? İçme suyuna ayda kaç lira
veriyorsunuz? Yoksa musluktan mı içiyorsunuz
artık? İtibardan tasarruf olmaz dedik dedik,
gördünüz mü şimdi itibarınızın itibarını tersten?
Yoksa açlıktan yarım ekmek arası Ayasofya’yı
filan mı kemiriyorsunuz?
Malum partili insanlık fakiri Ankara başkan
yardımcısının dediği gibi markette 80-90 lira
veremediğiniz için karpuzunuzu evde mi yetiştiriyorsunuz? “Pahalılıktan karpuzu dilim
almak zorunda kalıyoruz” diyen vatandaşa,
Karpuzun marketten değil eken yerliden alınmasını söyleyen Terbiyeyoksunuer, “Ben her
sene karpuz ekiyorum” dedi. Sonra laf gelince
“Ben makara yaptım” dedi utanmadan. Ben
beyefendinin dediği gibi karpuz ekimi yapacağım ama nereye yapacağımı söylemiyorum.
Biz de kendilerine makara yapacağız ama
değişik bir makara olacak… Topukları karpuza
vura vura yollayacağız kendilerini bu ülkenin
tepesinden.
Tepe dedik de, tek bir tepe var bizim ülkemizde. Tek bıyık, tek dudak, tek fikir, tek
basket, tek pin pon… Bir kabine toplantısının
daha çıkışında milletçe tarıma mı destek yapılacak, çiftçiye mi güzellik yapılacak diye
halk olarak halk halk beklerken yine Yüzüklerin
Efendisili bir açıklama yapıldı. Mesela “2023’te
kendi ejderhamızı yetiştireceğiz” denilse daha
iyi olurdu. Sonuçta ejderhaya gerek bin, gerek
Zafer havalimanında yolcu taşı, gerekirse terörle mücadelede ya da sınır ötesinde ejderhanı
operasyonlara gönder, bir faydası olurdu.

VİRGÜL

İŞGAL VE GÜMRÜK

Genç İşadamları Derneği, ‘‘Gümrük kapılarında,
ithalat kalemleri için uygulanan döviz
kurlarının makul bir seviyede sabitlenmesi,
gümrük vergilerinin faturalarda belirtilen döviz
rakamı üzerinden değil, Türk Lirası cinsinden
belirtilen rakam üzerinden tahsil edilmesi’’ni talep
etmişti… Pahalılığı hafifletecek, TC’nin Kıbrıs’ın
kuzeyine TL üzerinden mal satmasını şart koşan
maddeler yok protokolde… Ama TL kullanımının
yaygınlaştırılması var. Zamların işgalle alakası yok
diyenler, TC’nin bizi zorla TL’ye tabi kılıp Dolar
üzerinden mal satmasına ses etmiyor!

TALİMAT
DEĞİL,
TELKİN…

‘‘Bize Türkiye’den Ersan
Saner ile hükümet kurmamız
telkin edildi. Ama partide
meşruiyeti olmayan bir isim
yarın başbakan olduğunda
vekilini nasıl kontrol edecek
diye düşündük…’’
Kudret Özersay (HP)

Oysa müjde ne? “Uzaya insan yollayacağız”… Hele hele hele… Peki ne zaman yollayacağız uzaya insanımızı? 2023 yılında.
Peki biz uzaya insanı nasıl yollayacağız?
Daha geçen gün helyum balonuyla uzaya
Rize çayı yollanmaya çalışıldı. Ondan öncesinde yine bir meteoroloji balonuyla uzaya
kıymalı börek yollamıştık. Uzaya insanı da
artık kıçına kızkaçıran takıp mı yollayacağız?
Yoksa Abdülhamit’in icat ettiği o süpersonik
mancınık sayesinde mi? Peki, uzayın bundan
haberi var mı? Hadi onu bıraktım, bakın
vallahi diyorum, yerli ve milli ejderha yapsak
çok daha faydalı olurdu. Uzaya çıkan bir vatandaşımız bizi nasıl kurtaracak, neremize
merhem olacak?
Uzay programımıza baktım. Uzaya yollayacağımız vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel araştırma yapmaya yollayacakmışız. Ya düz vatandaş ne araştıracak?
“Küllük nerede?” diye mi soracak? Kaybettiği
çakmağını mı arayacak?
2023 yılında bir de Ay’a sert iniş yapacaktık.
Umarım o inişi de artık malum parti karpuzun
üzerinde gerçekleştirecek. Bittik, kuruduk.
Hadi anam, hadi canım 20 yıl oynadın,
kalk biraz da arkadaşların oynasın. Bozdun
her yerini memleketin, hadi aşkım, hadi bi
tanem. Sana uzay mekiği aldım. Zaten memlekette yörüngeye oturan kalkmak bilmiyor,
uzay programımız hepimize hayırlı olsun.
(Bu yazı Kaan Sezyum’un Birgün’de
yayımlanan “Ayranı yok içmeye, Space X
ile gider yörüngeye” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 27 Ekim 2021

UBP’lilere hitaben yaptığı geniş
açıklamada adaylıktan neden çekildiğini
izah eden Saner “Kurultayda
komploculara, entrikacılara karşı tavır
koymaya davet etti...

Gözden kaçmayanlar...

DÖVİZ SOYGUNU

Genç İşadamları Derneği Türkiye ile
tüm ticaretin Türk Lirası ile
yapılmasının zorunlu kılınmasını talep
etmişti: ‘‘Türkiye ile yapılan tüm
ticaretin yasa gücü kararname
çıkartılarak Türk Lirası ile yapılmasının
zorunlu kılınması ve ilgili ticaret
ödemelerinin de Türk Lirası ile
yapılması’’… 2022 Mali Protokolü’nde
‘‘KKTC’de Döviz kullanımı ve Dövize
bağımlılık azaltılacaktır’’ deniyor…
Döviz kullanımı, TC’ye bağlı KKTC
Merkez Bankası eliyle azaltılacak ama
TC kendi Türk malı ürünlerini bile bize
Döviz üzerinden satacak!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Türkiye ile ilişkiler konusunda
bir sorun yok. Bu noktada TC’nin
bir suçu yoktur, suçlu bizim
hükümetimizdir… Yok oluşa
doğru gidiyoruz…’’
Metin Atan (Kamu-Sen Başkanı)

Karikatür: İbrahim Özdabak
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ZARARIN NERESİNDEN
DÖNERSEN...

Yasal hükümet olarak saymıyorlar yeni
kurdurulan hükümeti.
Haksız değiller.
Çünkü gidişatları öyle gösteriyor.
Zaten bozulacak hükümet kurlmadan daha
kararı verimiş ki üstel başbakan olacak.
Bu söylenti olabilir.
Ancak görünen o ki karar verilince gerisi
teferruat.
Nitekim bakanların ilk toplantısında alınan
karar yeni taş ocağına izin vermek.
Bundan sonrası ne gelecek diye merak
mı ediyorsunuz?
Etmeyin.
Siz içinizde kendinizi yaşayın.
Bunlara bakmayın.
Özersay açıklamalarda bulundu: “Meşru olmayan hükümeti muhatap almak olanları normalleştirmektir.”
Gülmek de insani davranıştır.
Gülmeli.
Normal olmayan devlette, normal olmayan
hükümeti, normal olmayan muhalefetin
muhatap alması ile normal olmayanların
hepsi normalleşecek...
Öyle mi?
Noktayı koyalım bari de bundan sonrası
yeni paragraf olsun.
Yeniden başlayalım isterseniz her şeye..
Ve 1974’e gidelim.
Oradan başlayıp geri geri yürüyelim.
Kim demiş ki geri gitmek geri gitmektir?
Aksine geri gitmek ileri gitmektir bu yerde.
Kayıpların kazanılmasıdır.
Bakmayın Tatar gibilerinin ettikleri laflara.
Kültürlere sahip çıkarak kaynaşmak da
bilmem de neymiş.
Burası Anadolu değil oysa.
Burası Kıbrıs.
1974 yılıdan sonra mı başladı anadoluluk?
Yok öyle.
Anadolu Asya’nın parçası.
Türkler Anadolu’ya gelmeden daha Kıbrıs’a gelenler vardı.
Gelip yerleşenler.
Sonradan Osmanlı nüfus taşıdı ki dengelesin.
Ayrıca Selçuklu’dan kalanları dağıtsın.
Geçen o kadar yıldan sonra değişen çok
şeyler oldu buralarda.
Kaynaştı halk, Kıbrıslılık doğdu.
Hem Rumca hem Türkçe konuşanların
kökenleri Anadolu sayılabilir.
Ancak aralarında İtalyan da var İngiliz
de hatta Arap da.
Araplar çoktur buralarda.
Afrika kökenliler de.
Tanıdığım çok sayıda kişi var ki hem
Türkçe konuşuyor hem Müslüman hem de
tipleri tam Mısırlı.
O da mı Anadolu?
Değil.
Bir halk var Kıbrıs’ta...
O da Kıbrıs halkı.
Nasıl inkar edebilir, nasıl silebilirsiniz?
Sahip çıktığın kadar sensin neticede..
Sahip çıkmalı ve dağıtmaya çalışanlara
inat ayakta durmalı.
Meclis.
Sahte diyorlar, bu sahte meclisin kurdurulmuş hükümetini muhatap alırsanız tanımış
olursunuz, diyorlar.
Tanıyan da tanınan da yasal değilse ne
değişir?
Hiç. Sen zararın neresinden dönersen
kardır mantığıyla yürü.
Ona göre davran.
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Yeni Bir Mahalle Kavgası
Türkiye ile imzalanan son mali işbirliği
protokolüyle ilgili tartışmalara ve eleştirilere bakınca bir protokolün toplumu ilk
kez bu kadar “infial” içine ittiğini ve
“kamplaştırdığı” görebiliriz. Protokol kapısı ilk kez 28 Nisan 1976’da Türkiye
Elektrik Kurumu (TEK) ile KTFD Enerji
Bakanlığı arasında imzalanan Teknik Yardım ve İşbirliği Antlaşması’yla açılmıştı.
O günden beri, yani tam 46 yıldır protokol
aşağı protokol yukarı antlaşmalar yapılıyor.
Aslında protokol denilen anlaşmaların
hepsinin ısmarlama olduğunu hepimiz
biliyoruz. Ankara neden bizim güzelim
siyasilere her seferinde güveniyor ve bunları yazılı antlaşmalarla kayıt altına alıyor,
gerçekten hiç anlamıyorum. Garip gelen
bir diğer şey de protokollerin Ankara’da
hazırlanması ve Lefkoşa’daki siyasilerin
önüne konması!(Dürüstçe söylemek lazım
sonuncusunda yer alan bazı sosyal projeksiyonlar hariç protokollerde yazılanların
kümilatifte çoğunluğu yapılması gereken
başlıklar).Bu siyasilerin oy aldıkları ve
seçmenlere karşı sorumlu oldukları yer
burası halbuki. Vatandaşa birçok vaat veriyorlar ama koltuğu kapar kapmaz bütün
söylediklerini unutup Ankara’nın önlerine
koyduğu pilavı kaşıklamaya başlıyorlar.
Bu “görevi” hem UBP hem CTP iktidarları
hep aynı şekilde yerine getirdiler.
Bu kısırdöngüden ebediyen kurtulmanın
yolu Ankara ile normalleşmekten geçiyor.
Yani normalleşme Kıbrıs Türkünün temel
isteği olmalıdır. Bunun yolu da avuç açmaktan kurtulmaktan geçiyor. Bunu samimi biçimde ifade edecek nitelikte siyasilerimiz var ama nedense düşüncelerini
ortaya koymaktan çekiniyorlar. Bu durum
ülkenin jeopolitik gerekleriyle kaynakları
arasında yıllardır denge kurmak yerine
“huvarda” biçimde kurulan ve uygulanan
sistemin iflas etmesidir.

Bir süredir iki devletli çözüm hem Ankara hem de Lefkoşa tarafından yüksek
sesle diye getiriliyor. Peki bunun doğru
çözüm olduğuna inanıyorlarsa Türkiye
ve KKTC arasında iki ayrı devlet anlayışına uygun bir ilişki neden kurulmuyor?
Yani Ankara iki devletli çözümü sadece
Kıbrıs Rumlarına ve uluslararası topluma
laf olsun diye mi söylüyor? Diğer yandan
Ersin Tatar da iki devletli çözüme inandığını söylüyor ama KKTC’de Ankara’nın
haberi olmadan tek bir adım atmıyor.
Peki sadece Tatar mı böyle? Bakın
UBP’nin seçilmiş tüm siyasetçileri sürekli
Ankara’ya kendilerini beğendirme yarışında… Haksızlar mı? Maalesef değiller,
çünkü Lefkoşa siyasetinde basamak atlamanın yolu kendini Ankara’ya beğendirmekten geçiyor. Elbette düzeni bu hale
bugünkü siyasiler getirmedi. Yarım asırdan
fazladır durum böyle. Ama en azından
kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş döneminde bu işler biraz daha devlet adabıyla
ele alınıyor ve iş son dönemlerdeki gibi
ayağa düşmüyordu.
Ankara’yla protokol dışında bu haftanın
en önemli gündem maddesi, UBP-DPYDP Hükümeti’nin Fasıl 154 Ceza Yasası’nda değişiklik yapıp “Müfsit Niyetli
Yayınlar” kapsamını genişletmek için bir
yasa tasarısı hazırlamasıydı. Sivil toplumu
ayağa kaldıran tasarı kabul edilirse bundan
böyle KKTC devletine ve Cumhurbaşkanı’na “hoşnutsuzluk” göstermek suç
sayılacak. Biliyorsunuz müfsit “fesat çıkaran, bozguncu” anlamına geliyor. 1929
yılından, müstemleke(koloni) döneminden
kalma aşağılayıcı bir yasayı, İngiliz icadı
bu “gavurluğu” gündeme getirmek acaba
kimin fikriydi? Sanırım eleştiriye tahammülsüz siyasilerin kafasından çıkmıştır,
aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. Ama
bu tip işler KKTC halkının seçtiği meclise
yakışmaz; bunlar İngiliz sömürge mecli-

Independent

Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
sinin, “Kavanin Meclisi”nin işidir. Bu
ceza yasasını Kıbrıslılar için reva gören
sömürge idaresine karşı tam 2 yıl sonra
vali konağının da yakılacağı büyük kalkışmayı İngilizler hala unutamadıklarından(veya saklamaları gereken şeylerden)
ötürü dönemin arşivlerini açmayı sürekli
erteliyorlar.
Peki muhalefet ne alemde? CTP protokol
ve ceza yasasında yapılmak istenen değişikliğe haklı olarak eleştiriler getiriyor.
Ancak sokağa çıkıp insanlarla konuştuğumuzda halkın CTP’ye yönelik de tepkisinin olduğunu görüyoruz. Birçok kişi
içinde bulunduğumuz konjonktüre gelmemizde CTP’nin de payı olduğunu düşünüyor ve “Baştan UBP-CTP koalisyonu
kurulsaydı bu karmaşa ve kaos yaşanmazdı” diyor. CTP koalisyon görüşmelerini
Kıbrıs sorunundaki farklı yaklaşımlardan
ötürü reddettiğini iddia ediyor. Öyle mi?
Bu konuda tanıklar farklı şeyler söylüyor.
Elbette siyasi partiler muhalefet olmayı
da hükümette olmayı da kendi partilerinin
iç meselesi olarak değerlendirebilirler.
Lakin burada konu parti içi meseleyi çoktan aşmıştır.
Hem dünya hem bölgemiz olağanüstü
bir dönemden geçerken iktidarıyla, muhalefetiyle, seçmeniyle oturup düşünmemiz
gereken şeyler, yanıtlamamız gereken hayati sorular var. Ülkemiz hali hazırda yeniden oluşan uluslararası güvenlik anlayışının neresinde olacak? Kıbrıs Türkleri
yeni güvenlik mimarisinde kendilerini
nerede görmeliler? Bu ve buna benzer
soruları konuşmamız gerekirken protokoldü, ceza yasasıydı gibi konularla tam
bir mahalle kavgası içindeyiz. Ülkemiz
insanı büyük bir bunalım yaşıyor ve her
gün ortaya çıkan yeni haberlerle ülkesinden
umudunu kesiyor. Bunu durdurmak için
mahalle kavgasına derhal son verip gerçek
sorunlara odaklanmaya başlamalıyız.

Cehennemden haberler...

Hakan Gülseven
İnsan bir hatayı 50 sefer yapar mı? Yapmaz. Ne kadar ahmak olursa olsun, 49.
seferde artık durumu anlar ve kendine çekidüzen verir.
Ne var ki hükümet bir insan olmadığı,
bir müessese olduğu için hatada ısrar
ediyor ve ülkemiz her tarafından dökülüyor.
İktisadi çöküş gözümüzün önünde tüm
hızıyla sürüyor. Siyasi bakımdan nasıl bir
felakete sürüklendiğimizi ise bize şapkadan
çıkacak yeni tavşanlar gösterecek.
Şimdilik iktisadi cehaletin sonuçlarıyla
cebelleşiyoruz.
Nitelikli işgücümüz yurtdışına kaçıyor.
Öyle bir kaçış ki, kaçabilen bir gün bile
durmuyor, arkasına bakmıyor.
Son dönemde hekimler kitleler halinde
ülkeden ayrılıyor.
Altı sene tıp fakültesi okuyan, üstüne
yıllarca ihtisas yapan ve aslında tıptaki
güncel gelişmeleri takip edebilmek için
eğitimlerini sürdüren hekimler, eğitim almak yerine işlek bir noktada belediyeden
büfe ya da umumi hela kapatmak için uğraşsaydı mevcut gelirlerinin en az 20
katını kazanacaktı.
Evet, malumunuzdur, umumi hela ücretleri 5 liraya yükseltildi.
Hekim maaşları ise büyük kentlerin
merkezi bir mahallesinde ev kiralamaya
yetmiyor.
Hekimlerden az kazanan diğer kamu
emekçilerinin durumu daha beter.
Özel sektör ise yüksek işsizlik oranından
beslenerek aşırı sömürüyü dilediğince uyguluyor.

Artık eğitimin ana damarı haline gelen
özel okullardaki öğretmenlerin hali perişan.
Pek çoğu çok düşük maaşlarla kamudaki
öğretmenlerin iki üç katı saatlerde çalıştırılıyor.
Farklı sektörlerde de durum aynı.
Beyaz yakalıların kazandığı paralar giderek asgari ücrete doğru geriliyor.
Gelirler öylesine geriliyor ki, şu an
görece iyi kazanan beyaz yakalılar arasında
konuşulan güncel bir örnekten bahsedeyim:
Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce işten
tazminatını alarak ayrılan bir beyaz yakalı,
SUV tipi 'sıfır' bir araç alıp üzerine yatırım
yapabilecek parası kalıyordu. Şimdi aynı
senelerde çalışan bir beyaz yakalı tazminatını aldığında tabiri caizse o aracın dört
tekerini ancak alıyor!
Bu ne demektir?
Geliri mutlak olarak en az yarı yarıya
eriyen çalışanların geleceği de çalınmış
demektir.
Yoksulların hali ise artık korkunç seviyelerde.
Diyarbakır Sur'da yaşanan olaylardan
sonra evinden çıkartılan ve evsiz kalan
63 yaşındaki seyyar satıcı Selim Bayrak
sonunda canına kıymış.
Yıllar önce toplu cinnet, cinayet ve intiharların göz göre geldiğini yazdım. Bugün
yaşananlar daha felaketin ucudur.
Ve açıkça söyleyeyim: Bu tür intiharlar
aslında bu halkın kaynaklarını bir avuç
sermayedara peşkeş çeken iktidar tarafından
işlenmiş cinayetler olarak tanımlanmak
zorundadır.
Bir insanın elinden evini alırsanız, ek-

meğini alırsanız, ailesini dağıtırsanız, yaşayacak alan bırakmazsanız, ya başkasını
ya kendini öldürür.
Yoksullukla birlikte yaygınlaşan fuhuş
ve uyuşturucudan hep söz ediyoruz. Bu
işin bir de şiddet ayağı var.
Sokaklara yayılan şiddet yakında güvenli
bir alan bırakmayacak.
Evet, kişi başına düşen kolluk kuvvetinde
dünya şampiyonluğuna oynayan Türkiye'de
şimdilik 'kontrollü' bir çürüme var. Lakin
yoksullaşma derinleştikçe o 'kontrol' ortadan kalkacak.
Özellikle 'canı değersizleşen' işsiz genç
yığınlar kısa yoldan zenginleşmenin türlü
yöntemlerini arama konusunda daha fazla
risk alacak, daha cüretkar olacak.
Gelen turistin ülkelere göre dağılımına
bir bakın. Özellikle İstanbul'a 'güvenlik'
duyarlılığı yüksek Avrupalı turist artık
oransal olarak çok daha az sayıda geliyor.
Bu açık bir göstergedir.
Nitelikli işgücünün ve eğitimli nüfusunun
sürekli terk ettiği, tabii aşırı bir düzensiz
göç alan ülkede toplumsal bir sükunet
beklenemez. Güvenlik, önümüzdeki süreçte
büyük kentlerin en ciddi gündemi haline
gelecektir. Bunu da bugünden vurgulamış
olalım.
Bunu 'felaket tellallığı' değil uyarı olarak
algılayın lütfen.
İktisadi alanda yaşanan yıkım hızla iyileştirilmediği, gelir dağılımında eşitlikçi
adımlar atılmadığı takdirde Türkiye sokakları ne yazık ki cehenneme dönecek.
Cehennemde kimse kötülük yapmaktan
çekinmez...
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

… UÇAK BİLİETLERİ
KAÇA?

Yazacak konu bulmakta zorlandım…
Yine de, “bir şeyler karalamaya” karar verdim…
Kıbrıs’ın kuzeyinin gerçek yöneticileri, sürekli
onların tasarladığı gündeme odaklanmamızı istiyorlar!
Bizler öyle yaptıkça, onlar kıs kıs gülüyorlar!
Onların, bizlere “çizdikleri yol”, yok oluş çemberinin içine sürüklüyor Kıbrıslıları…
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum
yararına, farklı istikametleri yakalayabilmek hayli zor…
Kimi dostlar dâhil, belki bizler
da, onların istedikleri doğrultuda
yazılar yazıyoruz…
Kâğıt üstünde dâhi olmayan “demokrasi”mizden(!) dem vuruyor birileri hâlâ…
-Eşeğini dövemeyen, semerini dövermiş, misali…
Esas yönetenlerin yerine, “Kıbrıslı” kimliğiyle
donanmış “yöneticilere” ve onları meşrulaştıran
“muhalefete”, söylüyoruz diyeceklerimizi…
Mücadelenin pratiğindeyse hiçbir şey yapılmıyor!
Sokaklar da, “meclis” da, hepsi egemenlerin kontrolünde…
Zaten, bütün kavramları yalanla kurgulamışlar,
içinde bulunduğumuz toprak parçasında…
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslıların da
yurttaşı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, “Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi” diyorlar…
BM Güvenlik Konseyi’nin 18 Kasım 1983 gün
ve 541 sayılı kararıyla (S/RES/541) yasaklanan
KKTC’ye ise “bağımsız ve egemen devlet”…
***
Bugünlerde yine birileri, Türkçe konuşan Kıbrıslıların kendi iç meseleleriyle uğraşmasını istiyor!
Bu “operasyonla” ilgili “hazır kıtalar” da emre
amade!
Neden, derseniz…
Bizlerin kendi kendimizle, bu dar çerçevede didinmemizi isteyenler, kendilerinin çıkarlarına dönük
olarak elde edeceklerini, muhakkak önceden elde
ettiler ki, bugün sesleri çıkmıyor, sus-pus oldular…
Eğer öyle olmasaydı günümüzde, denizlerdeki
“sular çoktan ısınmış” olacaktı…
Anımsayacaksınız, aylar öncesinde Doğu Akdeniz’de yaşandığı duyurulan sondaj kavgalarını…
Askeri gemilerin eşlik ettiği “Türk sondaj gemilerini…
“Mehter marşlarının” yabancı sondaj gemilerine
duyurulmasını, hatırlayanlarınız vardır…
Türkçe konuşan Kıbrıslıların bilgisi dışında, birileri
için “iyi” şeylerin olduğu belli!
Önceki gün, adamızın güney sahillerindeki Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne ait -BM tarafından onaylanan- deniz
yetki alanlarında -MEB’inde- 6’nolu parselde İtalyan
“Eni S.p.A.” ve Fransız “TotalEnergies” şirketleri,
gaz sondajına başladı…
KKTC’nin Hariciye Nazırlığı, yazılı protesto metniyle yetindi; o da Türkiye kamuoyuna dönük…
***
Fıkrayı bilirsiniz:
“Nasreddin Hoca sormuş:
-Bir insanın öldüğü nasıl anlaşılır?
-Eli ayağı buz gibi olur, demişler.
Bir kış günü ormanda odun keserken elinin
ayağının buz gibi olduğunu görünce:
-Ben öldüm! diyerek karların üstüne uzanıvermiş.
Biraz sonra aç kurtlar gelip eşeğine saldırmış, yemeye başlamışlar.
Hoca dayanamayıp başını kaldırmış, kurtlara seslenmiş: -Yiyin bakalım, yiyin!
Buldunuz sahibi ölmüş eşeği!”
***
Çarşamba gün Şener İzmen geriye dönük, Kıbrıslı
topluma ait gelir getiren kurum ve kuruluşlarla ilgili
“yapılanlar” karşısında, Kıbrıslılar olarak suskun
kaldığımızdan, yaşananları sadece “öylesine” seyrettiğimizden bahsetti kişisel Facebook hesabında…
-Ekonomik değeri haiz topluma ait işletmeleri
peşkeş çektiler, seyrettik!
-Yerimize geçenler, hava sahamızdan yıllık 1
milyar Euro kazanıyor!
-Öyleyken, Kıbrıslının “Bayrak taşıyıcı” uçak
şirketi KTHY yok!
Sahi, Ercan’a/Ercan’dan uçak biletleri kaça?
Gene gonuşuruk buraşda.

TCMB faizi %14’te sabit bıraktı, TL eridi

StandarKıbrıs
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu (TCMB PPK)
faiz kararını açıkladı. Banka faizi
yüzde 14’te sabit tutarken, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat
ve likidite politika adımlarının devreye
alınacağını ifade etti.
Yıllık enflasyonun yüzde 69.97’ye
yükselmesi ve geçen aylardaki faiz
indirimlerinin kur krizini tetiklemesi
ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi
bu ay da politika faizinde değişikliğe
gitmemesi Türk Lirası’ndaki düşüşü
hızlandırdı.
TC Merkez Bankası’nın faiz kararı
sonrası dolar, Euro ve sterlin yükselişe
geçti. Karar öncesi saat 16.38 civarında
seyreden dolar/TL kuru 16.42 TL seviyesine, 17.53 TL civarında seyreden
Euro/TL kuru 17.63 seviyesine, 20.64
seyreden sterlin/TL kuru da 20.67 seviyesine yükseldi.
SON 5 TOPLANTININ AYNISI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
politika faizini beklendiği gibi yüzde
14 seviyesinde sabit tuttu. En son
Aralık ayında 100 baz puan faiz indiren
banka, son 5 toplantıda faizi değiştirmedi.
Karar metninde TCMB, değerlen-

dirme süreçleri tamamlanan teminat
ve likidite politika adımlarının devreye
alınacağını belirtti.
Karar metninde yer alan “makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine”
ifadesi “güçlendirilen makroihtiyati
politika seti ilave tedbirlerle kararlılıkla
uygulamaya devam edecektir” olarak
değiştirilerek mevcut politikanın da
devam edeceği vurgulandı.
Daha önce ilk çeyrek ve ilk yarı
olarak değiştirilen gözlem süreci için
bu toplantıda şu ifade kullanıldı:

“Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir
şekilde kurumsallaşması amacıyla
TCMB’nin tüm politika araçlarında
kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı
teşvik eden geniş kapsamlı bir politika
çerçevesi gözden geçirme süreci devam
etmektedir.”
20 yılın zirvesine çıkan enflasyon
ve rekor seviyelere ulaşan risk primi
nedeniyle dolar/TL kurunda da bu ay
yükseliş hızlandı. Karar öncesi 16.38
seviyesinden işlem gören kur, karar
sonrası ilk tepki olarak 16.45’e çıktı.

Yunanistan Türkiye’yi BM’ye şikâyet etti: Anlaşmalar ihlal ediliyor
Yunanistan yönetimi
Türkiye'nin Ege adalarıyla ilgili
anlaşmaları ihlal ettiği
suçlamasıyla BM'ye şikayette
bulundu.
Nikolaos Stelya
DUVAR - Atina’daki diplomatik kaynaklar Yunanistan hükûmetinin Ankara’nın Ege ve Türk-Yunan ilişkileri
ile ilgili pozisyonlarına yanıt niteliği
taşıyan bir mektubu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği bilgisini paylaşıyorlar. CNN Yunanistan’ın
ilgili haberine göre, mektup önümüzdeki birkaç saat içinde BM Genel Sekreteri'ne tebliğ edilecek.
Buna göre, Yunanistan hükûmetinin
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e
gönderdiği mektupta, "Türkiye'nin Lozan (1923) ve Paris (1947) Antlaşmaları
uyarınca adalar üzerindeki Yunan egemenliğinin (Doğu Ege’nin) askersizleştirilmesine bağlı olduğunu iddia etmesinin yasal, tarihsel ve olgusal olarak
kanıtlanmadığı” görüşü öne çıkıyor.
Mektupta Ankara'nın, egemenliğin
kullanılmasından kaynaklanan hakların
–adaların deniz bölgelerindeki hakları
da dahil olmak üzere- sorgulanması
konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.
SINIR VE TOPRAK
EGEMENLİĞİ VURGUSU
To Vima gazetesi konuyla ilgili olarak
Atina’nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından karara
bağlanan, Kamboçya ve Tayland ile
Libya ile Çad arasındaki iki yasal davaya atıfla, uluslararası anlaşmaların
oluşturduğu sınırlara ve toprak egemenliğine itiraz edilemeyeceğini vurguladığını belirtiyor.
Söz konusu davaların sonucunda “iki
ülke kendi aralarında sınırların istikrar
ve kesinlik sağlamak için belirlendiği”
ve “ilgili anlaşmanın imzalanmasından
sonra sınır veya toprak egemenliğinin

kendine münhasır bir özellik kazandığı”
ilkelerinin öne çıktığı hatırlatılıyor.
Yukarıdaki noktalara atıfla Atina,
“Yunanistan'ın yukarıda belirtilen antlaşmalar temelinde, üzerlerinde egemen olduğu adaları askerden arındırma
yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiası yönündeki, meydan okumaya yönelik
her türlü girişim uluslararası hukukun
belirlediği, sınırların istikrarı ve egemenlik ile ilgili temel ilkelerine aykırıdır” diyor.
'EGE ADALARI'NIN
SİLAHLANDIRILMASI'
Atina en ufak bir yasal zorluk olmaksızın adaların tüm deniz bölgelerinde tam haklara sahip olduğunun
altını çiziyor.
Yunan tarafı ayrıca, 1936 Montrö
Antlaşması'nın dayattığı seçici silahsızlanma ilkesi temelinde, Ankara'nın
Limni ve Semadirek'in askerden arındırılmış kalması gerektiği görüşüyle
TBMM’de yapılan ilgili açıklamanın
(31 Temmuz 1936) yasal temeli olmadığı iddiasını da dillendiriyor.
Atina BM’ye gönderdiği mektupla,
Oniki Adalar'ın askerden arındırılmasına ilişkin 1947 Paris Antlaşması'nın,

Türkiye’nin geçen Eylül ayındaki Aaland Adaları'nın statüsüne atıfla göndermiş olduğu mektuba da yanıt veriyor. Atina’ya göre 1856 Paris Barış
Antlaşması'na eklenen Aaland Adaları'nın Askerden Arındırılmasına İlişkin
1856 Sözleşmesi Oniki Adalar söz konusu olduğunda “tamamen alakasız
ve uygulanamaz”.
MEB İÇİN
ANKARA'YA ÇAĞRI
BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderilen mektupta ayrıca, "Türkiye'nin
yasal dayanağı olmayan meseleleri
gündeme getirme konusundaki ısrarı”,
“Türkiye'nin askeri kuvvetlerinin sürekli olarak takviye etmesi”, “Ankara’nın savaş tehdidi ve Ege’deki ihlâlleri” gibi konulara da temas ediliyor.
Ayrıca, "Ankara'ya yönelik olarak
“bölgesel istikrarsızlığa katkıda bulunan
hamleleri durdurmaya ve kıta sahanlığı
ile Münhasır Ekonomik Bölge'nin
(MEB) iyi komşuluk ve uluslararası
hukuk temelinde sınırlandırılması konusundaki ‘süregelen anlaşmazlığın’
barışçıl bir şekilde çözümüne dürüstçe
katkıda bulunması” çağrısı yapılıyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Her zaman zor gün varmış
Kasvet ülkeyi sarmış
Azimli olan birey
Ümitlerle yaşarmış

Özdeyişler

SÜRGÜN VE
KRALLIK
Albert Camus
Can Yayınları

"Şefkat öyle bir dildir ki,
sağır da işitebilir, kör de
okur."
M. Twain

KTFKD geleneksel Müzik Bayramı etkinliği Cumartesi günü
Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği’nin (KTFKD)
geleneksel Müzik Bayramı etkinliği 11 Haziran
Cumartesi günü yapılacak.
KTFKD tarafından yapılan yazılı açıklamaya
göre, saat 19:30’da başlayacak etkinlik, dernek
binasında yer alacak.
LTB’nin Latino Trio orkestrasıyla başlayacak olan gecede Fransa’dan, Güney Kıbrıs’tan, yerel profesyonel ve amatör müzisyenlerin performansları ve tango gösterileri
yer alacak.
Müzik Bayramı her yıl 21 Haziran günü Fransa
ve yaklaşık 120 ülkede müziği birlikte yaşamak,
insanlığın ortak kültürü ve dili olan müziğin birleştiriciliğinin hatırlatılması amacıyla kutlanıyor.

Şimdiye dek düşünmediyseniz
Bakmayın içinde ne var
Küçük bir kitaptır yaşamak
Elinde tutmaya yarar.
Cemal Süreya

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Sabiha Bukduk Eczanesi
Şht.Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residance Apt.Dük.3 Yenişehir (Orman
Dairesi yanı)
Tel:2286565
Çağansoy Eczanesi
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş
Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
Tel:2236766
Ayşe Kaptan Eczanesi
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
Tel:2274596

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf,
Kayıt ve Kıymet Takdiri)

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf,
Kayıt ve Kıymet Takdiri)

Yasası Madde 24/25 tahtında ilan
Girne'li NORTH SHORE ESTATE And TRADE LTD
BEYLERBEYİ köyünde/ Mahallesinde kayıt No: YENİ 516
(K.No:475) Pafta/Harita S30B.17.C.2.C (XII/29E2) Ada 122
Parsel No:338/ (544) tahtındaki ESKİ BAĞLAR mevkiinde 2
dönüm - evlek (2581.40 metrekare) TARLA hepsi hissesini
GİRNE'li HALİL FALYALI 897000 TL (Sekiz yüz doksan
yedi bin) mukabilinde Girne Tapu Dairesi'nin S-458/2021
numaralı satış takriri ile satmağa muvafakat etmiş olduğu ilan
olunur.
T.K.M(a)
A. KARAL

Yasası Madde 24/25 tahtında ilan
Girne'li NORTH SHORE ESTATE And TRADE LTD
BEYLERBEYİ köyünde/ Mahallesinde kayıt No: YENİ 502
(K.No:5203) Pafta/Harita S30B.17.C.2.C Ada 122 Parsel
No:324/ (673/1) tahtındaki YANIK SIRT mevkiinde 7 dönüm
1 evlek 2200 ayak kare TARLA (9813.17 metrekare) HEPSİ
hissesini GİRNE'li HALİL FALYALI 3400000 TL (Üç milyon
dört yüz bin) mukabilinde Girne Tapu Dairesi'nin S-458/2021
numaralı satış takriri ile satmağa muvafakat etmiş olduğu ilan
olunur.
T.K.M(a)
A. KARAL

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf,
Kayıt ve Kıymet Takdiri)

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf,
Kayıt ve Kıymet Takdiri)

Yasası Madde 24/25 tahtında ilan
Girne'li NORTH SHORE ESTATE And TRADING LTD
OZANKÖY köyünde/ Mahallesinde kayıt No: YENİ 2288
(K.No:2897) Pafta/Harita S30 B.17.C.2.C (xıı/30wc) Ada
172 Parsel No:328 tahtındaki - mevkiinde 1 dönüm 3 evlek ayak kare TARLA'NIN HEPSİ hissesini GİRNE'li HALİL
FALYALI 830000 TL (Sekiz yüz otuz bin) mukabilinde Girne
Tapu Dairesi'nin S-458/2021 numaralı satış takriri ile satmağa
muvafakat etmiş olduğu ilan olunur.
T.K.M(a)
A. KARAL

Yasası Madde 24/25 tahtında ilan
Girne'li NORTH SHORE ESTATE And TRADING LTD
Ozanköy köyünde/ Mahallesinde kayıt No: YENİ 2298
(K.No:2890) Pafta/Harita S30-B-A-C-2.C (xıı30.W.2) Ada
173 Parsel No:329 tahtındaki mevkiinde 3 dönüm 1 evlek ayak kare TARLA'nın HEPSİ hissesini GİRNE'li HALİL
FALYALI 1.545.000 TL (Bir milyon beş yüz kırk beş bin)
mukabilinde Girne Tapu Dairesi'nin S-482/2021 numaralı
satış takriri ile satmağa muvafakat etmiş olduğu ilan olunur.
T.K.M(a)
A. KARAL

DÜN

Tadımlık

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

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

16.30 16.50

EURO
Alış Satış

17.44

17.60

S.T.G.
Alış Satış

20.45 20.65

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
Nurçağ Eczanesi
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –
Girne
Tel:8151025
Maryam Eczanesi
Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne
Tel:05338423637
Tören Ecznesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
Tel:8151790
MAĞUSA
Semahat Atayol Eczanesi
Üç Çakırlar Cad.Canbulat No:4 A
Gazimağusa
Tel:3669193
Sakarya Eczanesi
Narli Sok.Sakarya GaziMağusa
Tel:3652989
GÜZELYURT
Gülsen Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi
No:7 Güzelyurt
Tel:7141190
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
Lefke
Tel.05428726974
İSKELE
Gökberk Alp Yakar Eczanesi
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance
İskele
Tel:05391099577

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Erdoğan 'Man adası' davasını kazandı! Kılıçdaroğlu 100 bin TL ödeyecek
İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi; Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve ailesine toplam 100 bin
TL tazminat ödenmesine hükmetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020'de bir
gazeteye verdiği röportajında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
aleyhine açtığı 2 milyon liralık tazminat
davası karara bağlandı. Anadolu 15. Asliye
Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına avukat Ferah
Yıldız, Melike Nur Bak ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.
Hakim, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in
celse arasında dilekçe vererek reddi hakim
talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.
Söz verilen davacılar vekili Ferah Yıldız,
sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve
davalı vekilinin yazılı beyanlarını kabul

etmediklerini söyledi. Avukat Çelik ise
reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini
tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel
davranmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 36.
maddesinde sayılan sebeplerden olmadığı,
kanunun 41-b maddesi uyarınca inandırıcı
delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle
reddetti.
Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller
ve "Man Adası" davası özelinde açtıkları
diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini
istedi.
SÜRE TALEP ETTİLER
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimle
ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak
ve beyanlarını hazırlamak için süre talep
etti.
Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama

aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun
tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini
reddetti. Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını,
herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir
söz ve yakıştırmada bulunulmadığını öne
sürdü.
DAVA DİLEKÇESİNDEN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
kardeşi Mustafa Erdoğan ile çocukları
Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal
Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın avukatlarınca İstanbul
Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye
verdiği röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve yakınları hakkında söylediği sözlerle
manipülasyon oluşturmak istediği belirtilmişti.

ANASTASİADİS
ATİNA'YA GİDEREK
EMİLİANİDU'YU TEDAVİ
GÖRDÜĞÜ HASTANEDE
ZİYARET ETTİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in dün Atina’ya giderek,
beyin anevrizması geçiren ve
Yunanistan’daki bir hastanede tedavi
altında olan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’yu
ziyaret ettiği haber verildi.
Anastasiadis’in sağlık durumu
hakkında bilgi almak için dün
Emilianidu’yu Atina’da tedavi altında
olduğu “İgia” hastanesinde ziyaret
ettiğini yazan Haravgi gazetesi,
Emilianidu’nun durumunun kritik
olmayı sürdürdüğünü belirtti.
Ziyaretin ardından yaptığı
açıklamada, Emilianidu’nun zor bir
durumda olduğunu ifade eden
Anastasiadis, Emilianidu’nun bir an
önce sağlık sorunlarının üstesinden
gelmesini diledi.
Emilianudu’nun durumunun kritik
ancak stabil olduğunu belirten
Anastasiadis, doktorların en iyisini
başarmak için ellerindeki tüm
imkanlarla mücadele etmelerinden
duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

RUM MECLİSİ’NDE
YOLSUZLUKLA İLGİLİ
AGİT TOPLANTISI
YAPILACAK

Rum Meclisi’nde 27-28 Mayıs
tarihlerinde “Yolsuzlukla Mücadele,
Demokrasiyi Savunma: Ulusal
Meclislerin Rolü” konulu Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
toplantısı gerçekleştirileceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, toplantıda Meclis
Başkanı Annita Dimitriu, AGİT
Parlamenter Asamblesi Başkanı
Margareta Cederfelt, Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis ve bazı AGİT
yetkililerinin konuşma yapacağını
yazdı.
Haberde, toplantı nedeniyle bazı
uluslararası örgütler, sivil toplum
kuruluşları, basın-yayın organları ve
üst düzey yetkililerin de Güney
Kıbrıs’a gideceği ifade edildi.

VİETNAMLI'NIN EŞİ VE
ÇOCUKLARINA DA
VATANDAŞLIK VERİLDİ

Ülkesinde aleyhinde tutukluluk emri
varken, yatırımcı olarak Kıbrıs
vatandaşlığı almak için başvuran,
ardından tutuklanmasına karşın
vatandaşlığı onaylanan Vietnamlı'nın,
eşi ve çocuklarının da Kıbrıs
vatandaşlığı aldığının ortaya çıktığı
belirtildi.
Filelefheros gazetesi ve diğer
gazeteler, Vietnamlı'nın eşi ve
çocuklarına da pasaport verilmesi
haberine geniş bir şekilde yer verdi.
Gazete, Vietnamlı'nın, 2019'da Kıbrıs
vatandaşlığı başvurusu askıdayken,
avukatları aracılığıyla imza atmak için
Güney Kıbrıs’a gelmesinin
engellendiğini belirtirken, eşine ve
çocuklarına vatandaşlık verildiğine
dikkati çekti.
Gazete, Vietnamlı'nın başvurusu
askıdayken bazı kişilerin Güney
Kıbrıs’ta eşi ve çocuklarına
vatandaşlık vermek için acele ettiğini
belirtti.
Habere göre İçişleri Bakanlığı konu
hakkında yaptığı açıklamada, bahse
konu kişiye Kıbrıs vatandaşlığı
verilmediğini belirtti.
Bakanlık açıklamasında ayrıca
Bakanlar Kurulu’nun 8 Ekim 2021’de
Vietnamlı'nın eşi ve çocuklarının
vatandaşlığının geri alınmasına karar
verdiğini, ailenin vatandaşlığının geri
alınması olayının, bağımsız
komitesinin önünde bulunduğunu
belirtti.
Gazete, Vietnamlı'nın başvurusu
inceleme altındayken eşi ve
çocuklarına vatandaşlık verilmesinin
akıl almaz bir olay olduğuna da
dikkati çekti.
Öte yandan Haravgi gazetesi ilgili
haberinde konunun, Hukuk Dairesi
tarafından incelendiğini yazdı.

27 Mayıs Cuma 2022_Layout 1 26.05.2022 23:07 Page 14

14

27 Mayıs 2022 Cuma

27 Mayıs Cuma 2022_Layout 1 26.05.2022 23:07 Page 15

15

27 Mayıs 2022 Cuma

'Kocanı nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı
Brophy, eşini öldürmekten suçlu bulundu
(euronews)
'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı Nancy Crampton Brophy, Amerika
Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam
eden yargılamada suçlu bulundu.
Brophy'nin suçlu bulunduğu ikinci derece
cinayet suçlaması müebbet hapis cezası
öngörüyor. Yazarın 13 Haziran'da alacağı
ceza açıklanacak.
8 saat süren karar süreci sırasında
yazar iddiaları reddetti.
"Kötü koca" ya da "Kalpte Cehennem"
gibi çarpıcı başlıklara sahip duygusal romanlara imza atan yazar kararın alınmasında baş rol oynayan kamera görüntüleri
ve iddiaları yalanladı. Brophy, güvenlik
kamerasındaki suç mahallinde görülmüştü.
Brophy, cinayetin işlendiği kayıp silahın
ise romanlarındaki "gerçekçiliği artırmak"
için satın aldığını ve silahın bir kitabın
yazımındaki bir araç olduğunu söyledi.
Kocasını sigortadan 1,5 milyon dolarlık
tazminat almak için öldürdüğü iddiaları
da yazara yöneltilen suçlamalar arasında.
Brophy'nin avukatları kararı temyize
taşıyacaklarını açıkladı.
Crampton Brophy, duruşma
sırasındaAP
Hücre arkadaşına cinayeti itiraf etti iddiası
Savcılar Nancy Crampton Brophy'nin
eşini öldürdüğü dönemde mali sorunları
olduğunu belirtiyor.
Haziran 2018'de kalbine sıkılan iki kurşunla öldüğü anlaşılan kocası, eğitim ver-

MUSK'TAN YENİ
TwİTTER HAMLESİ

Elon Musk, Twitter satın almasını
finanse edebilecek yeni kaynak
buldu; satın almayı tamamlamaktan
yana olduğunun sinyalini verdi.
Milyarder Elon Musk, sosyal medya
platformu Twitter'ı satın alması için
gereken 44 milyar doları finanse
etmek için başka kaynaklardan para
bularak kullanacağı kredi miktarını
azalttı.
Musk'ın attığı bu adım, daha önceki
itirazlarına rağmen milyarder iş
insanının satın almayı tamamlamak
istediğine işaret etti.
Düzenleyici kuruluşa yaptığı
açıklamaya göre Musk, Twitter'ı satın
alması için gereken paranın özkaynak
kısmını 6.25 milyar dolar artırdı,
sahibi olduğu Tesla hisselerini
teminat olarak gösterdiği kredi
miktarını ise sıfıra indirdi.
Musk dün yaptığı açıklamada
aralarında Jack Dorsey'nin de
bulunduğu Twitter hissedarlarıyla
anlaşmanın finansmanı için ek
finansman üzerine görüştüğünü de
ifade etti.
Musk, Twitter'ı satın alma
müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal
medya sitesindeki sahte hesapların
%5'ten az olduğunun ispatlanması
gerektiğini belirtmişti. Musk bu oranın
%20 olduğunu düşünüyor.
Twitter Mart sonu itibarıyla reklam
için hedef kitle olan hesap sayısının
229 milyon ile rekor kırdığını
açıklamış ve günlük aktif
kullanıcılarının %5'inden azının sahte
ya da spam hesaplar olduğu
tahmininde bulunmuştu.
Musk bu anlaşmazlığın ardından
Twitter'ı satın almak için verdiği teklifi
azaltabileceğini söylemiş, şirket
yönetimi ise anlaşmanın hayata
geçebilmesi için tutarda değişiklik
olmaması gerektiğini belirtmişti.
Musk, Twitter anlaşmasının
finansmanı için ilk başta sahip olduğu
Tesla hisselerini teminat olarak
göstererek 12.5 milyar dolar kredi
almayı planlamış ancak daha sonra ek
yatırımcılar bularak bu rakamı 6.25
milyar dolar seviyesine düşürmüştü.

diği Yemek Okulu'nun bir sınıfında yerde
yatarken öğrenciler tarafından bulunmuştu.
Nancy Brophy aynı yılın eylül
ayından beri tutuklu bulunuyor.
Yazar Brophy, kararın alınmasında baş
rol oynayan kamera görüntüleri ve iddiaları
yalanladıDave Killen/AP
Kısa süre önce Brophy, hapiste hücre
arkadaşına yanlışlıkla suçunu itiraf ettiği
öne sürülmüştü.
Oregon Live'a göre savcı Overstreet,
Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs'a
yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.
Brophy ile hücre arkadaşı arasında
geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan
Overstreet, "Brophy, kollarını açarak
hücre arkadaşına 'vurulma anında bu
kadar uzaktaydım' dedi." diye konuştu.

Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın
mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı.
Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin "çok
garipleştiğini" kaydetti.
Yazarın avukatları, iddiaları reddederek
Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir
kahve dükkanında olduğunu belirtti.
Avukatlar, aralarının iyi olduğunu göstermek amacıyla mahkemeye eşler arasındaki mesajları sundu.
Savunma avukatları ayrıca dolandırıcılıktan hapis yatan Jacobs'un şahit olarak
dinlenmesinin yanı sıra iddianın
detaylı şekilde araştırılması gerektiğini
söyledi.

MOODY'S BÜYÜME
TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Moody's'in yayımladığı Küresel Makro
Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun
Mayıs 2022 sayısında G20 ekonomileri için
bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde
3,6'dan yüzde 3,1'e çekildiği belirtildi.
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23
başlıklı raporunun Mayıs 2022 sayısını
yayımladı.
Raporda, Kovid-19 salgını sonrası
ekonomik toparlanmada karmaşık bir dizi
zorlukla karşı karşıya olunduğu ifade
edildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik
etkilerinin sürdüğüne işaret edilen
raporda, "sıfır Kovid-19" politikasının sıkı
bir şekilde uygulandığı Çin'deki
yavaşlamanın da küresel büyüme
üzerinde etkili olduğu belirtildi.
Raporda, küresel büyüme tahminlerinin
düşürüldüğü, enflasyon tahminlerinin ise
yükseltildiği bildirildi.
"BÜYÜMEYİ DAHA DA
YAVAŞLATABİLECEK BİRDEN FAZLA
RİSK VAR"
Yavaşlayan ekonomik ivmenin ana itici
güçlerinin devam eden arz şokları ve
küresel olarak daha şahin para
politikasına geçiş olduğuna işaret edilen
raporda, manşet enflasyon oranlarının
gelecek yıl boyunca gevşemesinin
beklenmesine rağmen fiyat seviyelerinin
yüksek kalmaya devam edeceği ve tüketici
talebi üzerinde baskı oluşturacağı
belirtildi.
Raporda, çeşitli risklerin makroekonomik
belirsizliğe katkıda bulunduğu, büyümeyi
daha da yavaşlatabilecek birden fazla risk
olduğu vurgulandı. Bu riskler, emtia
fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı,
daha uzun süreli tedarik zinciri kesintileri,
Çin ekonomisinde beklenenden daha
büyük bir yavaşlama, devam eden para
politikası sıkılaşmasının resesyon için bir
katalizör haline gelmesi, yeni ve daha
tehlikeli Kovid-19 dalgaları olarak
sıralandı.
Raporda, geçen yıl yüzde 5,9 büyüyen G20
ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,1 ve
2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği
ifade edildi. Moody's, mart ayında yaptığı
tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de
yüzde 3,6 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini
öngörmüştü.

RUS RUBLESİ FAİZ
KARARININ ARDINDAN
DEĞER KAYBETTİ

Rus rublesi, Rusya Merkez Bankası’nın
politika faiz oranını yüzde 14’ten yüzde
11’e düşürme kararının ardından dolar ve
avro karşısında değer kaybediyor.
Dolar/ruble paritesi yüzde 8,3 artışla 64,3
seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 12
yükselişle 68'e çıktı. Rus rublesi, Batılı
ülkelerin yaptırımlarının ardından dolar
karşısında 70 seviyesinden 130 seviyesine
kadar çıkmış, ülkede yaşanan döviz krizi
nedeniyle Rusya Merkez Bankası, sert
sermaye kontrolleri uygulamaya
başlamıştı. Ardından ruble, dolar
karşısındaki kayıplarını telafi ederek 60
seviyesinin altına kadar gerilemişti.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin
yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını
28 Şubat'ta yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye
çıkarmıştı. Ardından faiz indirimlerine
başlayan Rusya Merkez Bankası, son
olarak bugün gerçekleştirdiği olağanüstü
toplantıda da politika faizini yüzde 11'e
çekmişti.
Rusya Maliye Bakanlığı da 23 Mayıs’ta
aldığı kararla, Rus ihracatçılarının döviz
kazançlarındaki mecburi satış oranını
yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürmüştü.

AVRUPA BİRLİĞİ MAYMUN
ÇİÇEĞİ VAKALARINA
KARŞI AŞI SATIN ALACAK

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias,
Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesinin,
maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına
karşı aşı ve antiviral satın alma kararı
aldığını duyurdu.
Darias, basına yaptığı açıklamada,
Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının
ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından
onaylanan "Ankara suşu" olarak
adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan
Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği
vakalarında kullanılması için satın
alınacağını bildirdi.
İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi
yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı
konusunda henüz bilgi paylaşmadı.
Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en
yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya
olarak biliniyor.
Bakanlığın son verilere göre İspanya'da
kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası
bulunuyor.
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Okçularımız Uluslararası
Fetih Kupası'nda
İstanbul Okçular Vakfı'nda bu yıl 10. su düzenlenen ve 32
ülkeden 500’e yakın sporcunun katılımı ile gerçekleşen
dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu olan
Uluslararası Fetih Kupası'nda sporcularımız kendi
bayrağımız ile mücadele ediyor. Turnuva 27, 28, 29 Mayıs
2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Yiğitcan ve Taygun,
Bursa’da yarışacak
n Türkiye Atletizm Federasyonu
tarafından Bursa’da 28-29 Mayıs
tarihlerinde düzenlenecek Türkiye
U20 Atletizm Şampiyonası ve
Olimpik Deneme yarışlarında
Taygun ve Yiğitcan mücadele
edecek

DAÜ Cup Ergün
Demirciler Anı turnuvası
devam ediyor

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu ve Taygun Artan Özcihan, Türkiye
Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da
28-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek
Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası ve
Olimpik Deneme yarışlarında yer almak
için adadan ayrıldı.
Önceki hafta Atatürk Stadı’nda düzenlenen rekor deneme yarışında 100 metre
branşında 10.60’lık derecesi ile sezona iyi
bir başlangıç yapan Yiğitcan Hekimoğlu,
geçtiğimiz hafta yine Bursa’da düzenlenen
Olimpik Deneme Yarışı’nda 10.47 ile aynı
branşta birinci olmuştu. Yiğitcan hafta sonu
Bursa’da 100 ve 200 metre branşlarında
Balkan seçmeleri için de piste çıkmış
olacak.
Geçtiğimiz hafta Kayseri’de Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede
10.85 ile ikinci olan Taygun Artan Özcihan,
200 metrede 21.56’lık derecesi ile hem
kendisine ait Liseli Gençler Rekorunu kırmış, hem de birinci olmuştu. Taygun, hafta
sonu Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda aynı branşlarda yarışacak. Atletlere
antrenörleri Celal Keleş de eşlik edecek.

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen
DAÜ Kupası Ergün Demirciler Anı Turnuvası DAÜ kortlarında 13+ büyük kadınlar
– 13+ büyük erkekler - tenise hoşgeldin lisanssız tekler, çiftler, karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşiyor. Kategorilerde oynanan maçlarıda alınan sonuçlar şu şekilde:
13+ BÜYÜK ERKEKLER
GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK – AHMED IBRAHİM
ÖZEL PAKAN – ARAS ÇELİK
TURGAY VURAL HIDIROĞLU – SEHAN ŞEYH
13+ BÜYÜK KADINLAR
EKİN KARASU - NADİR ÇINARLILI
YENİ BAŞLAYAN ERKEKLER - ELEME
MAHMOUD ZARKESH – CAN NUROĞLU
KAAN ÖZANIL – BAHTIYAR SATIŞ
6-7
HÜSEYİN KAYALAR- DOĞUKAN ÇAĞLAR
ATAKAN ÖZEN- KAYHAN ÇIRAKOĞLU
AMIR KADEM- SERKAN GÜRKAN
SEYİTHAN HASEK- ARIA JABERİ
SERGEI DIMITREV – COSTA MEMEDOV
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U19 Badminton Milli
Takımından ilk gün
6 galibiyet

Türkiyede Ankara Olimpiyat Hazırlık
Merkezinde düzenlenen U19 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan 19 yaş altı
Milli Takımımız ilk gün 6 galibiyet almayı
başardı.
Tek Erkekler kategorisinde mücadele eden
Hazan Ali Akhisar ön elemenin ardından
1.turu da geçmeyi başardı ve ilk gün iki galibiyet aldı. Yine tek erkekler kategorisinde
Salih Doğu Öztürk galip gelerek 2. Tura
yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Tek Kadınlar Kategorisinde Belin Teksan tur atlarken, Nehir Arslan iki tur geçmeyi başaran
diğer bir sporcumuz oldu. Turnuvanın ikinci
gününde sporcularımıza başarılar dileriz.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Buse’den
Yunanistan’da
en iyi derece
Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Yunanistan’ın
Kallithea şehrinde düzenlenen Uluslararası Atlamalar Yarışı’nda yüksek atlamada
sezonun en iyi derecesini elde etti. Buse, 1,84’lük atlayışı ile 2022 sezonunun en iyi
derecesine imza attı. Buse Savaşkan, Uluslararası Kallithea Atlamalar Yarışı’nda
Türkiye’yi temsil eden üç atletten biri oldu. Elit atlet, 1,75’lik atlayışın ardından, 1,80’i
de ikinci hakkında geçerek, 1,84’ü ilk hakkında geçme başarısı gösterdi. Ardından
1,88’i deneyen Buse, bu yükseklikte başarılı olamayınca 1,84 ile organizasyonu altıncı
tamamlamasına rağmen bu sezon en iyi kişisel derecesini elde ederek ilerleyen
yarışmalar için umut verdi. Buse Savaşkan kariyerinin en iyi derecesini 2021 yılı Ocak
ayında İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda elde etmişti.
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