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Ceplerinde Kıbrıs pasaportu var. Hasta olduklarında başbakan da olsalar güneydeki hastaneye gidiyorlar…
Ama bir yangında gelen yardım teklifini reddediyorlar! Ağaçlar canları kadar tatlı değil herhalde!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 29 Mayıs 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 685 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KEŞKE SİZ OLSUN
CEZALANDIRAYDINIZ
n

2. sayfada

Bu kadarı da olmaz demeyin!

Tatar’a
bakın Tatar’a
Sen neymissin be abi

Sanayi Odası’nın dünkü genel kuruluna katılan Ersin Tatar, Tufan Erhürman’ın konuşmasını keserek
laf attı… Tatar “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil, uzatma fazla, biz de konuşacağız” dedi…
Bunun üzerine salonda bir gerginlik yaşandı ve Erhürman toplantıyı terketti…
n Tufan Erhürman Tatar’a verdiği yanıtta ekonomiden
bahsettiğini söyleyerek, “Türkiye’yi eleştirmiyorum,
rakamları veriyorum. Herşeyi Türkiye’yi eleştirme olarak
yorumladığınız için zaten bu hale geldik” dedi…
SOL KÖŞE

3. sayfada

ANNEM “EVİMİZ
YANIYOR” DEDİ

TÜRKİYE’Yİ KÂBE Mİ
SANIYORSUN?

MAHALLEDEKİ
HESAP, DEVLETE
UYMAZ Kİ…

SAVULUN
GELİYORLAR

Faize Özdemirciler

Ali Osman

MUADİLİN
MUADİLİNİN
MUADİLİ

İCAZETSİZ
yazılar...

SON KARAR

Hayata çıplak geldin,
seni giydirdiler

“Bir de neyi asla ve asla
unutmayacağım ve unutturmayacağım
biliyor musunuz?
• Köy yanarken delinin darandığını,
profesyonel fotoğrafçı ile resim çektirip
tweet attığını.
• Güneyden gelen yardım teklifini nasıl
reddettiğini ve kuzeyden yardım gelene
kadar kaç hayvanın can verip kaç
dönüm ormanın yandığını.
• Zamanında önlem alınmayınca nelerin
olabileceğini. Ve bir de şu helikopter
meselesi… Helikopter gadar daş
düşsün o kabinenizin başına!” 6. sayfada

Cumhurbaşkanına hakaret falan diyerek
herkesi polise şikayet eden ve
mahkemeye veren Ersin Tatar, bu
acayiplikleri bilerek mi yapıyor acaba?
Yani birilerinin kendisine sövüp sayması
için mahsus mu yapıyor? Ya şimdi
yaptığı bu hareketten sonra, insan nasıl
sessiz kalabilir ki? Oturduğu yerden ille
de laf atacak kürsüde konuşan adama.
İlkokul talebesi gibi… Türkiye’yi
eleştirmenin yeri değilmiş… E yeri mi
var yani bunun acaba? Onu da bilirsen
söyle öğrenelim… Türkiye’yi Kâbe mi
zannediyorsun sen?
KÖŞECİ

İşgal altında

n Divan Başkanı Musa Sönmezler de Tatar’ı uyararak,
“Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik konuşsun
diye, siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” dedi…

Mehmet Levent

Tony Angastiniotis
n 2. Sayfada

6 AYDA TAMAM...
Bumin Bezmen

n 10. Sayfada

YOKSA TERSİNİ Mİ
SÖYLEYELİM?
Bülent Tümen

n 11. Sayfada

YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİ:
ÜLKE GERÇEĞİNİN
İMHASI
Aziz Şah

Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin kararı yürürlüğe girdi....

TÜRKİYE’Yİ
ELEŞTİRME
YERİ VAR MI?

Canan Sümer

n 4. sayfada
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Şener Levent

Açı
Adam kuzeydeki ekrana çıkmış…
Canlı yayına…
Ve 1974’te Kıbrıslırum esirleri nasıl
öldürdüğünü itiraf etmiş açıkça…
Övünmüş hatta…
Daha çok öldüremediği için de
hayıflanmış…
Kimse bu yayından sonra bir şey
yapmamış ona…
Tutuklamamış…
Hesap sormamış…
Yargılamamış…
Kuzeydeki işgal yönetiminin onu
tutuklamamasını anlarım....
Ama benzer durumu yaşayan
güneydeki Kıbrıs hükümetini
anlamam…
Güneyde de iki yaşlı adam canlı
ekran yayınına çıkıp sivil Kıbrıslınasıl
öldürdüklerini
türkleri
anlatmış…
“Kuyunun başına götürürdük,
enselerine bir kurşun sıkardık ve kuyuya düşerlerdi” demişler…
68 Kıbrıslıtürkü öldürmüşler
böyle…
Kuzeydeki itirafçı cani gibi onlar
da tutuklanmamış…
Onlara da hesap soran olmamış…
Onlar da yargılanmamış…
***
Kuzeydeki yönetim işgalci bir
yönetim…
Devlet korsan bir devlet…
Kıbrıslırum esirleri öldürdüğünü
söyleyen bir adamı tutuklayıp
yargılamamasına hiç şaşırmam…
Onu tutuklasa asıl o zaman
şaşarım…
Kıbrıslırum öldüren hiçbir Kıbrıslıtürk bu adada yargılanmadı şimdiye
kadar…
Bundan sonra da yargılanmaz…

Çıplak Gerçek
Tony Angastiniotis
Bir halkı yönetebilmen
için, kolektif bilinç işlemelisin. Dolayısıyla bilinç,
müdahalelere maruz kalabilir. Bilincin doğal olarak
işlendiğini düşünmek istesen de gerçekte, Okul-AileDin-Devlet ve Çevre gibi dış faktörler
tarafından manipüle edilir. Zihnin bölünmesi, bir vatanın bölünmesinden
önce gelir. Bilince müdahale edebilmen
için hassas bir çocuk zihnine neyin iyi
neyin kötü olduğu, neyin doğru neyin
yanlış olduğu, neyin kabul edilebilir ve
neyin kabul edilemez olduğu konusunda
bilgi yüklemelisin. İlgili sınıflandırma,
yaşadığın toplumun önyargıları ışığında
yapılır. Ceza ve ödül yöntemi ile büyüdüğün zaman, zihnin bölünür… Unutma… Bilincine dayatma yapan kişiler
bile bu manipülasyonun mağdurlarıdırlar.
Hayata çıplak geldin, seni giydirdiler.
Seni giydireni, seni koruyanı, bedenini
ve zihnini besleyenleri, sana “iyiyi”
“kötüden” ayırt etmeyi öğretenleri, sana
ilkeleri aktaranları ne olursa olsun sorgulamazsın… Onları hayal kırıklığına
uğratmak istemezsin… Büyüdün ve ma-

KEŞKE SİZ OLSUN
CEZALANDIRAYDINIZ

Ödüllendirilir hatta…
Hani Solomu ve İsak’ı Derinya’da
öldürenler yargılandı mı?
Ne münasebet…
Yargılamak bir yana, ödüllendirildiler de…
Biri “bakan” oldu, biri de polis
müdürü…
***
Kıbrıs hükümetinden adil bir
yargılama beklerim ancak…
Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti korsan
bir devlet değil…
Dünyaca tanınmış bir devlet…
Kuzeydeki korsan devlet gibi
davranmaya hakkı yok…
İşlediği cinayetleri itiraf eden bir
kimseye göz yumamaz…
Hoşgörüyle bakamaz…
Eğer gereğini yapmazsa hukuki
zeminini kaybeder…

"Türk tarafı Kıbrıslırum öldürenleri
yargılamadı, ben de Kıbrıslıtürk öldüren Rumları yargılamam" derse
olmaz.
Sen devletsin…
Kuzeydeki korsan devlet değil…
Yargılayacaksın…
Yargılamak zorundasın…
***
Bütün bunlar bir savaşın sonucudur,
herşey bu savaşta olup bitti de
diyemezsin…
Hele zaman aşımına uğradı falan
da diyemezsin hiç!
Cinayette zaman aşımı yoktur…
Katiller ölüp gitmiş ve bu dünyadan
göçmüş olsalar bile yargılama
yapılır…
Bir savaşta esirleri öldürmek suç
değil mi?
Öldürülen birilerinin intikamını

almak için sıradan masum sivil
insanları öldürmek suç değil mi?
Bu suçları işleyenleri yargılamadığımız gibi, öldürdüklerini ve nerelere gömdüklerini söylemeye bile
mecbur etmiyoruz onları…
Madem öldürdün, gel göster…
Ne yaptın, nereye gömdün onları
diye zorlayabilirdik…
Onu da yapmadık…
Ölülerimize karşı saygımız bu mu?
Bizim işimiz sadece onların mezarları başında nutuk atmak mı?
***
Güneyde cinayetlerini itiraf etmiş
olanları Kıbrıs hükümeti tutuklayıp
yargılamış olsaydı, tarihimizde yeni
bir sayfa açardı…
Uluslararası toplum nezdinde de
itibar kazanırdı…
Kuzeydekilere de örnek olurdu
ayrıca…
“Bak işte sen Kıbrıslırum öldürenleri yargılamıyorsun ama biz Kıbrıslıtürk öldürenleri yargılıyor ve
cezalandırıyoruz” diyebilirlerdi…
Kuzeydeki korsan devletle suçlulara
karşı aynı tavrı sergilemek yakışmıyor
yasal bir devlete…
Çok mu şey istiyorum?
Adalet istemek çok şey mi?
Bir dava adalet ve hukuk yolundan
sapmamakla kazanılır ancak…
Sivil ve masum Rum öldüren Türklerden ve aynı şekilde Kıbrıslıtürk
öldüren Rumlardan hesap sorulmadıkça gerçek bir barışa ulaşamayız
bu topraklarda…
Bu hesabı sormakta çok geç kaldığımızı biliyorum…
Yırtık haritamızdan olduğu gibi
vicdanımızdan da kan damlıyor…
Mutlu ölmeyecek hiçbirimiz!

Hayata çıplak geldin, seni giydirdiler
nipüle edilen kolektif bilincin bir parçası
oldun… Ama aynaya daha dikkatli bakarsan, alışıldık sloganları tekrarlayan
giyinmiş bir papağan göreceksin... Sermayenin reklamcıları artık sana insan
demiyor. Sen bir tüketicisin… Buna kırılma… Devlet seni daha da küçülttü.
Sana kibarca “kimlik” adını verdiği bir
seri numarası verdi ve seni bir ürüne
dönüştürdü. Ne tür bir ürün? Kariyer
makinesinde her gün aynı şiddetli döngüyü durmadan tekrarlayan küçük bir
hareket dişlisi… Dişlinin dişleri yıprandığı zaman, bir yedek parçadan daha
fazlası olmadığını anlayacaksın... O zaman artık senin görev bilincine ihtiyaçları
kalmaz… Yedek parça gelir ve sen kendini geri dönüşüm kutusunda bulursun...
Senden önceki yedek parçanın gittiği
yerde… Boşuna arama, ekmeğini yedin,
suyunu içtin…
Görüyorsun ki bilincini işlerken, sana
her şeyi anlatmadılar. İnsan hayattan
daha büyükmüş gibi, geleceğini istediğin
gibi inşa edebileceğin söylendi sana…
Ne ekersen, onu biçersin dediler sana,
ama kuraklık ve ekinleri yakan yangınlar
hakkında seni bilgilendirmeyi unuttular.

Sen nereden bileceksin ki? Hayata çıplak
geldin, seni giydirdiler. Anaokulunda
hepimiz aynı masalları duyduk, ilkokuldan liseye aynı şeyleri yedik. Akşamları
hepimiz aynı kutunun önünde, aynı Propaganda Bültenlerini, aynı filmleri ve
dizileri izleyerek aptallaştık. Zihnimize
yönelik müdahalelerden ne farkı var
bunun…
Bilincinin özgürce gelişmesine izin
vermemeleri tesadüf değil… Zihnin beşikten bölünmeliydi. Onlar için çalışmalı,
onlar için ödeme yapmalı, onlar için
yaşamalı, onlar için öldürmelisin. Peki
“onlar” kim? Çatı katında yaşayan yamyamlar… Sistemin bozulmaması için
düzeni sağlama sorumluluğunu miras
olarak devraldılar.
Kıbrıs’ta manipülasyon, milliyetçi görüşlerle dolu bir çatı katından geldi.
Onlar için öldürmeni istiyorlar, dedik.
İşte düşman, saldır korkma, o bir insan
değil, köpektir, Türk köpeğidir. Eğer
diğer tarafın kurbanı iseniz, sana onları
öldürmeni, korkmamanı, onların insan
olmadığını, gavur olduklarını ve cennetten bir yer kazanacağını söyleyecekler.
Ne kadar çok öldürürsen, fiyat da o

kadar yüksek olur. Beyindeki alay etme
o kadar büyük olabiliyor ki, pazar günü
tapınakta “düşmanını sev” vaazı verirsin,
ama pazartesi günü suçluluk duygusuna
kapılmadan onu öldürebilirsin. Zaten o
insan değil, köpektir, gavurdur. İşte
böyle bir bilinçle, tekneleri batırıp,
“insan değildiler, mülteciydiler” diyebilirsin ve çocukları boğduğun denize
haç atıp suları kutsayabilirsin. Artık bilincin duyarlıdır ve senden farklı olanı,
uçurumdan aşağı atarsın… O, insan değildi, eşcinseldi…. O, insan değildi, siyahiydi… İnkâr edemeyeceğiniz tek
şey, bilinçaltınızın fark ettiği gibi, kanın
her zaman kırmızı olduğudur.
Eğer bilincini geri almak istiyorsan,
bunu yapabilirsin… Zihnin bölünmesini
ortadan kaldırmak ve orijinal halinle
yeniden bağlantı kurmak için… Ancak
bu, çalışma ve dürüstlük ister… Kesin
olan şudur ki, algına yapılan müdahaleyi
ve basmakalıp yargıların sana nasıl dayatıldığını fark etmezsen, asla aramayacaksın… Kendi kendine şu soruyu
sormak iyi bir başlangıç olacaktır: “İnandığım şeye neden inanıyorum, bana bu
kostümü kim giydirdi?”
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

MAHALLEDEKİ HESAP,
DEVLETE UYMAZ Kİ…
Yok olma tehlikesi altında olan, hangi
kültürdür? Kıbrıs kültürü…
Türkiye devleti sistematik olarak her
anlamda kimleri dönüştürmeye çalışıyor?
Kıbrıslıları…
Mali protokol adı altında imzalanan belgeye din girdi, sendikalar girdi, basına
yönelik baskılar, ifade özgürlüğünü hepten
sıfırlayacak yeni ceza yasaları girdi…
Böylesi bir tehlike ile karşı karşıya iken,
neden sapla samanı karıştırmadan konuşamıyoruz?
Türkiye devletinin 48 yıldır
buraya taşıdığı yerleşik nüfusa
yüklediği misyonu görmemize
engel olabilir mi, Türkiyeli
dostlarımız?…
Dostlarımızı ırkına diline
dinine göre seçmiyoruz ki!..
Eşimiz, komşumuz Türkiyelidir diye
Türkiye devletinin fetihçi sömürgeci politikalarını konuşmayacak mıyız?
Kıbrıs’ı yurt bilenleri ilhak protokolüne
karşı mücadeleye çağıranların davetinin
kabul görmesi mümkün mü?
İstisnaları tenzih ederek söylüyorum,
buradaki yerleşik nüfusun ezici çoğunluğunun Kıbrıslılarla birlikte Türkiye’nin
baskılarına karşı mücadele etmek aklının
ucundan geçmez, Rumların da öyle…
Yerleşikler Kıbrıs’ı yurt bilselerdi, Rumlar KKTC’nin Kıbrıs olduğunu unutmasalardı böyle olmazdı elbet…
74 sonrasında adaya yerleşmiş onlarca
insan tanıyoruz, onların çocuklarını tanıyoruz, bu insanlar sürgüne gönderilmediler,
çoğunun bir ayağı Kıbrıs’ta bir ayağı Türkiye’dedir, bu arada Kıbrıs’ta doğmuş ama
Türkiye’de hiç yaşamamış çocuklarını ne
kadar uğraşsalar Türkiye’ye götüremiyorlar,
ailelerle çocuklar arasında böyle de bir
uçurum oluştu zamanla…
Türbanını çıkaran Türkiyeli kadınlar
gördük, türbanlanan Kıbrıslı kadınlar da
gördük, camiye gitmekten vazgeçen Türkiyeli erkekler gördük,
camiye dadanan Kıbrıslı erkekleri gördük,
bize ne deyip geçtik, kimse kimseyi kendine
benzetmeye çalışmadığı sürece, kime ne…
Ama Türkiye’nin devlet politikasının
Kıbrıslıları özellikle de din konusunda
terbiye edip yola getirmek olduğunu gördüğümüz halde, bize ne diyebilir miyiz?
Kıbrıs’ın kuzeyinden sınırdışı edilen
Türkiyeliler genelde Kürtlerdir, peki Türkiye’den sınırdışı edilen Kıbrıslılar kimlerdir?
Onlar da barış çözüm ve birleşik Kıbrıs
isteyenlerdir…
Kültür adı altında sayılarını bilmediğimiz
yüzlerce yerleşik derneği var bu ülkede,
hangisi mesela Kıbrıslıların güvenlik tehdidi
gerekçesiyle Türkiye’den kovulmasını kınadı, hangisi çıkıp da bu sınırdışı kararları
TC ile KKTC’nin arasını açabilir, yapmayın
dedi? Hiçbiri kınamadı ve hiçbiri demedi.
Yerleşik derneklerinin organize ettiği
22 Ocak saldırısını kınayan bir dernek
oldu mu? Olmadı…
Anadolu kültürünü yaşatacakmış, yaşat,
tutan mı var seni, Tatar’ı da çağırmışsın,
çağır, iyi de Tatar komik olmuşsa, Tatar’a
yapılan eleştirileri niye üstüne alıyorsun
ki?
Evcilik mi oynuyoruz, var oluş mücadelesi mi veriyoruz?
Türkiyeli komşumuz bize hünkârbeğendi
getirdi, çok güzeldi, beraber yedik, beraber
hünkâra sövdük. Ertesi gün biz de ona
molihiya götürdük, çay içerken Tatar’ın
Erhürman’a kalabalık salonda “Türkiye’yi
eleştiremezsin” diye bağırarak müdahale
etmesini konuştuk, Tayyipleşiyor dedi Karadenizli komşumuz gülerek, biz de güldük.
Sonra Rum arkadaşımız geldi, paskalyaydı,
pilavuna getirdi, Türkiyeli komşumuz da
bizdeydi, bir muhabbet bir muhabbet, Kâzım Koyuncu’dan şarkılar dinledik sonra…
Mahalledeki hesap devletin hesabına
uymaz ki, keşke uysa!

TÜRKİYE’Yİ
ELEŞTİRME YERİ
VAR MI?

Tatar’dan Erhürman’a:

“Burası Türkiye’yi eleştirmenin
yeri değil, uzatma...”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın dün
gerçekleştirilen 36. Olağan Mali Genel
Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmasını kesti, Genel Kurul’da
gerginlik yaşandı…
Erhürman’ın KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği
Protokolü kapsamında ülkeye aktarılacak
tutar ile ilgili değerlendirme yaptığı sırada,
Cumhurbaşkanı Tatar “Burası Türkiye’yi
eleştirmenin yeri değil” diyerek
Erhürman’ın sözünü kesti. Erhürman’ın
ekonomiden bahsettiğini ifade etmesine
ise Tatar; “Türkiye’yi eleştiriyorsun” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Erhürman,
“Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları
veriyorum. Herşeyi Türkiye’yi eleştirme
olarak yorumladığınız için zaten bu hale
geldik” dedi.
Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine, Divan Başkanı Musa Sönmezler,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik
konuşsun diye (Erhürman), siz de şimdi
sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek,
Erhürman’ın konuşmasına devam etmesini
istedi. Ancak Erhürman, KTSO’yı “gereksiz
gerginlik ortamına katmak istemediği”
gerekçesiyle konuşmasına devam etmek
istemedi ve Türkiye ile ilişkilerin doğru
zemine oturtulabileceğini söyledi.
“Demokrasinin ülkede olması ekonominin
kalkınması açısından her zaman temel zemindir” diyen Erhürman, Genel Kurul’un
hayırlı olmasını dileyerek salondan ayrıldı.

KTSO’nun 36. Olağan Genel Kurulu,
dün saat 10.00’da Oda binasında başladı.
Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar;
Başbakan Ünal Üstel; Ana Muhalefet CTP
Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan
Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve
Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Dışişleri
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; Ekonomi ve
Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu; Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy;
Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe; CTP Milletvekili
Fikri Toros; bazı sivil toplum örgütü temsilçileri ile KTSO Başkan ve üyeleri katıldı.
Atatürk ve şehitler anısına 1 dakikalık
saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunması
ile başlayan Genel Kurul, Divan Başkanlığı
ve Divan Sekreterliği Seçimleri ile devam
etti. Divan Başkanlığına Musa Sönmezler,
Divan Sekreterliğine ise Cenk Sarper ile
Ahmet Ogan getirildi.
Oda’nın tanıtım filminin de gösterildiği
Genel Kurul’da, Divan Başkanı Musa
Sönmezler sunum yaptı. Sönmezlerin
ardından, Oda’nın Genel Sekreter Vekili
Belgin Özoğul “Sanayi Sektörü Kapasite
Raporu”nu sundu.
Protokol konuşmaları ile devam eden
Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan
Vekili Başaran Bayrak ve ve KTSO Başkanı
Ali Kamacıoğlu sanayicilere hitap etti.

CTP: Tatar, edep sınırlarını aşarak genel
başkanımızı susturmaya çalışmıştır
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, saygı
sınırlarını da siyasi etik değerleri de aştığını
savunarak, istifaya davet etti.
CTP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın
gerçekleştirilen 36’ncı Olağan Mali Genel
Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanlığı
makamındaki Ersin Tatar, saldırılarına bir
yenisini daha eklemiştir. Genel başkanımız
Tufan Erhürman’ın konuşmasını saygısızca
kesen Tatar, edep sınırlarını aşarak genel
başkanımızı susturmaya çalışmıştır. Gergin-

lik yaratmaya çalışsa da genel başkanımız
buna fırsat vermemiştir. Genel başkanımız,
her zamanki üslubuyla sözlerini tamamlayarak kürsüden ayrılmayı tercih etmiştir.
Başarısızlığını ve iş bilmezliğini örtmek
için çabaladıkça daha da batan Tatar,
oturduğu makamın ağırlığının farkında
değildir. Söz konusu durumun çaresizliği
içinde olan Tatar, ne yapacağını bilememektedir. Tatar, saygı sınırlarını da
siyasi etik değerleri de aşmış bulunmaktadır.
Kıbrıs Türk halkını temsil etmeyen Tatar’ı
şiddetle protesto eder ve derhal istifaya
davet ederiz."

Tatar: Ben kimseye bağırmadım
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 36.
Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. Genel
Kurul’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman arasında gerginlik
yaşandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haber Kıbrıs
Haber Merkezi’ne toplantıda yaşanan
gerginlik ile ilgili açıklama yaptı.
Tatar, protokolde başka konuşmacıların
da olduğunu daha sonra başka bir programa

yetişeceği için uyarıda bulunduğunu söyledi.
Toplantıda kimseye bağırmadığını ifade
eden Tatar, Sanayi Odası toplantısı
sonrasında katılacağı bir protokol olduğu
için konuşmanın daha fazla uzamaması
yönünde uyarı yaptığını çünkü başka
konuşmacılarında söz alacağını belirtti.
Tatar, haberler yapılırken daha hassas
yaklaşılarak olayların abartılmadan
yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Tımarhanede son durum:
Ersin Tatar, Sanayi Odası Genel Kurulunda konuşmasını yapan CTP Genel
Başkanı Erhürman’a müdahale ederek
bağırdı:
-Burası Türkiye’yi eleştirme yeri değildir,
uzatma, biz de konuşacağız!
Erhürman bunun üzerine konuşmasını
kesip, salondan ayrıldı…
Ersin Tatar için çok şeyler söyleyenler
var…
UBP’li olduklarını bildiklerim bile Ersin
Bey hakkında hiç de iyi konuşmuyorlar…
Hiç hoşnut olmayacağı şeyler söylüyorlar…
Kimi de onun sinirlerinin bozulduğundan
şüpheleniyor…
Akıl sağlığı yerinde değil mi yani?
Kesinlikle katılmıyorum ben onlara…
Cin gibi maşallah!
Herbir şeyi de yerinde…
Bakın özel fotoğrafçı bile aldı yanına
helikopterle yangın bölgesini havadan
incelerken…
Kim akıl eder o facia anında böyle ayrıntılı incelikleri…
O ediyor işte…
Siz bu adama mı “sinirleri bozuk” diyorsunuz?
Öyle olsa eli ayağına dolanırdı böyle
bir facia karşısında…
Yangın manzaralı fotoğraf çektirmezdi…
Ama bakın ondaki soğukkanlılığa…
Neyse konumuza dönelim şimdi…
Ne demiş Erhürman’a…
“Burası Türkiye’yi eleştirme yeri değil”
demiş…
İyi güzel de neresi Türkiye’yi eleştirme
yeri?
Bir liste yapsın Ersin Bey de bilelim
bizde…
Bir kabahat işlemeyelim…
Hem zaten ne demiş ki Tufan Erhürman?
Protokol ve ülkeye aktarılacak tutar ile
ilgili
eleştiri yapmış sadece…
Ersin Bey’i öfkelendirmeye yetmiş ama
bu…
“Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri
değil” diyerek Erhürman’ın sözünü kesmiş…
-Ben ekonomiden bahsediyorum, rakamları veriyorum, dese de Tufan Beynafile…
İkna edememiş Ersin Tatar’ı…
E şimdi söyleyin bana…
Türkiye’yi eleştirmeden sadece protokolü eleştirmek de ne kadar doğru?
Mimarı Ankara değil mi bu protokolün…
Tatar’ın tavrı Erhürman’ınkinden daha
samimi bence…
O biat ve şükran geleneğinin bir temsilcisi olarak
yapması gerekeni yapıyor…
Tufan Bey de açık yüreklilikle “evet
eleştiriyorum Türkiye’yi” diyebilecek
cesarete sahip olsa ve toplantıyı terketmeyip konuşmasını tamamlasaydı keşke…
Ama bizim bildiğimiz Tufan Erhürman
asla yapmaz böyle bir şey…
O kim Türkiye’yi eleştirmek kim?
Ara bölgedeki etkinlikte Sendika Başkanı
Selma Eylem’in Türkiye aleyhindeki konuşmasına nasıl tepki gösterdiğini hatırlıyoruz…
Tatar bence boş yere gayle çekiyor…
Ya da dedik ya cin gibi…
Birilerine Türkiye düşmanı diye saldırırken kendisinin de Türkiye aşkı ile
yanıp tutuştuğunu ispatlamaya çalışıyor
bir yerlere…
Bu ilk defası da değil…
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Millet sorup duruyor bakarak alevlere
Külliye mi önemli yangın helikopteri mi?
Kayyumun nasıl ersin aklı böyle işlere?
Tutturdu gidiyor “Ben isterim külliyemi!”

KALAY-KALAYCI

MÜDAHALE SUCUOĞLU İLE
BAŞLAMADI Kİ…

Bu ülkede siyaset yapıyorsanız Türkiye’nin müdahalelerinin
ne zaman başladığını bilmeniz gerekir. Hele sol bir partinin başkanı iseniz,
partinizin geçmişte karşı karşıya kaldığı müdahaleleri bileceksiniz.
“Müdahalelerle ilgili artık veriler var” diyor CTP Başkanı Tufan Erhürman. Bunu
söylerken Faiz Sucuoğlu’nun başına gelenleri kastediyor. 74 öncesinde
Cumhurbaşkanı Muavinliği seçiminde CTP başkanı Berberoğlu tehditler
nedeniyle adaylıktan çekildi. 74 sonrasında Özker Hoca’nın Türkiye’ye girişi
yasaklandı. TC müdahalesini Faiz Sucuoğlu ile başlatırsanız, ilk önce kendi
partinizin tarihine ayıp etmiş olursunuz…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

MUADİLİN MUADİLİNİN
MUADİLİ

SAVULUN GELİYORLAR...
Tayyip seçim yaklaştıkça ve kendisine eleştiriler arttıkça ne yapacağını ne diyeceğini şaşırdı...
2023’te uzaya astronot göndereceklermiş..
Bir Türk astronot gidecekmiş uzaya...
Müracaat kabul ediliyor..
İlan da verdiler...
İlanı veren kim?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu yani kısa adıyla TÜBİTAK...
Müracaat kabul ediliyor...
23 Haziran 2022 son tarih...
Hatta saat dahi veriliyor...
22.23..
Türkiye’nin 100. yılında bir Türk vatandaşını
uzaya göndermek...
Yani ilk Türk astronotu belirleyeceklermiş...
Yahu adam İstanbul’dan Van’a gidecek değil
ya...
Bu bir uzay yolculuğu...
Yıllar süren eğitimi var...
Bilgi olarak yani teorik açıdan...
Ardından pratik olarak uzaydaki hava şartları,
yerçekimi meseleleriyle ilgili eğitimler alınacak...
Anlayacağınız birçok prosedürü var bunun..
Ama Erdoğan kararlı, bir Türkü uzaya gönderecekmiş...
Bu kadar da değil...
Ondan sonra da aya bir araç göndereceklermiş...
Be kardeşim sizin elinizde bunları uzaya
gönderecek platformunuz var mı?
Eğitimli elemanlarınız var mı?
ABD, Rusya ve Çin gibi donanımlı yerleriniz
var mı?
Bu aslında bir hikaye değil masalın ta kendisi...
Bir rüya...
Olmayacak dua!
Adına ne derseniz deyin...
Yahu Suudi Arabistan’dan istediğiniz parayı
Suudiler bile vermiyor size...
Güvenleri yok...
Ha, unutmadan bizim Hacı Sunat da dijital
paradan söz etti...
Ekonomnistler Türkiye’nin ekonomik olarak
tükendiğini ve artık devlet olarak iflas bayrağını
çekmelerine çok küçük bir çizgi kaldığını söylüyorlar...
Ama Tayyip atıyor...
Türkiye’yi tehdit altına aldı ya...
2023 hayalleri kuruyor...
Suriye’ye yeniden girebileceğini de söyledi...
Bütün mesele Suriye’ye girerken Rusya’nın
da tepkisini üstüne çekmek ve Ukrayna’yı rahatlatmak gibi bir CIA taktiği olabilir mi?
Yakında hapisane de açılacakmış...
İşbirlikçiler ona göre hazırlasınlar koğuşlarını...
Eskiler derler ya mezarı boyuna göre kaz
diye...
Ne olur ne olmaz...
Ağababanız Endoznezya’ya mı kaçar, Amerika’ya mı bilmem...
Siz nereye kaçacaksınız...
Bakarsınız Tayyip 2023 Ocak ayında uzaya
göndereceği kişiyi KKTC’den seçer...
Kimi seçer bilemem...
Mutlaka sevdiği ve desteklediği birisi olmalı
ama...
Elinden her türlü hüner gelen, sporda alkışlanan, yemek işlerinde uzman...
Daha ne deyim uzaydakilerle temas edebilecek
ve onları güldürecek birisi olmalı...
Oysa birlikte gidip uzayı fethetseler ve eşit,
egemen dünyalar yaratsalar ne güzel olurdu?!

Maske zorunluluğu kalktı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kapalı alanlarda maske takma
zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin
kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak,
yürürlüğe girdi.
Buna göre, kapalı alanlarda maske
kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Risk
grubunda olup örneğin 60 yaş üstü
kişiler, altta yatan akciğer, böbrek,

nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre
bağışıklık sistemini baskılayan ilaç
kullanan kişiler, diyabet hastaları,
HIV hastaları özellikle Koronavirüs
aşısı olmamış olan kişilerin kapalı
alanlarda maske kullanmaları önerildi.
Öte yandan, kapalı alanların sıklıkla
havalandırılması gerektiği vurgulandı.

Güneyde Covid önlemlerine son
Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ile hava ve deniz
limanlarındaki kısıtlamalar da tamamen
kalkıyor
Rum yönetiminin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla
bir süredir uyguladığı önlemleri 1
Haziran itibarıyla yürürlükten
kaldırmaya karar verdiği, bu kapsamda
açık alanlarda maske kullanma
zorunluluğu ile hava ve deniz
limanlarındaki
kısıtlamaların
kaldırılacağı bildirildi.
Alihtia ve diğer gazetelere göre
Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü

toplantısında aldığı karar uyarınca 1
Haziran’dan itibaren hastane, huzurevi,
rehabilitasyon merkezleri ve toplu
taşıma araçları hariç açık ve kapalı
alanlarda maske kullanma zorunluluğu
kaldırılıyor.
Aynı tarihten itibaren hava ve deniz
limanlarında bugüne kadar uygulanan
bütün kısıtlamalar kaldırılacak. Gelen
bütün yolcular, geldikleri ülkelere
bakılmaksızın aşı kartı veya koronavirüs geçirip iyileştiğini gösteren
belge, negatif sonuçlu PCR veya antijen testi ibraz etmek zorunda olmayacak.

Yaban hayatın korunmasına katkıda
bulunmak için su desteği

İskele Belediyesi, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün yaban hayatın korunması
ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için belirli noktalara yerleştirdiği su
depolarına su desteği sağlayacağını duyurdu. İskele Belediye Başkanı Hasan
Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellikle yaz mevsiminde, kuraklığın
da artmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşayan canlıların bu sıkıntına bir nebze
olsun destek olmak adına, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından belirli
noktalara yerleştirilen su depolarına su desteğinde bulunacaklarını ifade etti.
İskele Belediyesi sınırlarında aktif faaliyet gösteren kulüp ve derneklerden
de bu yönde talep gelmesi durumunda katkıda bulunacaklarını ifade eden
Sadıkoğlu, bugün su depolarını yerleştiren ve su depolarına su akışını sağlayan
İskele Belediyesi personeline ayrıca teşekkür etti.

Açık kalp ameliyatı geçiren bir arkadaşım,
bu ameliyattan sonra sürekli kullanmak zorunda olduğu ilâcı almak için eczaneye gitti.
“Bu ilâç yok! Artık gelmiyor. Muadilini
vereyim” dedi eczacı.
Ne yapsın arkadaşım…
İlâca mecbur!
“Mademki muadil, verin o zaman” dedi.
Ve ilâcı alıp çıktı.
Kutuyu bitirdiğinde muadili almak için
yeniden eczaneye gitti.
Eczacı “Muadil de yok” dedi bu sefer,
“Ama onun muadili var, onu vereyim” dedi.
“Yani muadilin muadili mi?” diye sordu
arkadaşım.
“Öyle” dedi eczacı.
Çaresiz muadilin muadilini alıp çıktı eczaneden.
Ne yapabilirdi ki?!
“İyi ki bu olsun var, yoksa ne olurdu halimiz?” diye düşündü çıkarken!
Derken “muadilin muadili” de bitti ufak
tefek rahatsızlıklarla.
Ve yine eczane.
“Muadilin muadilini de bitirdik” dedi
eczacı, “Ama merak etme, onun da muadili
var.”
“Ne yani?” dedi arkadaşım, “Şimdi de
muadilin muadilinin muadilini mi kullanacağız?!”
Yapacak bir şey yoktu!
Çaresiz aldı muadilin muadilinin muadilini
asabi bir kalp çarpıntısıyla çıktı eczaneden!
Metal kalp kapakçığının sesini şimdi daha
çok duyuyordu!
***
Birkaç gün sonra vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler oluşmaya başladı!
Doktorunu aradı panik içinde.
“Derhal ilâcı kes” dedi doktor.
Kesti!
Şimdi nasıl gidiyor bilmem.
Umarım vücudundaki çürükler geçmiştir!
***
3’lü gombinanın çiçeği burnunda bakanı
geldiği günden beri söyleyip duruyor, “İlâç
yok, hastanelerde randevu yok şikâyetlerini
artık işitmeyeceğiz” diye!
Ama içi boş bir tenekeden öteye gidemiyor
bu sözler!
Kuzey Kıbrıs’ta aylardır süregelen ilâç
yokluğu bütün vahameti ve sıkıntılarıyla sürüyor.
Özellikle kronik hastalığı olan insanlarımız,
sürekli kullanmak zorunda oldukları ilâçları
bulamıyorlar!
İzlem hanım ilâç yokluğundan bahsedilmesini duymak istemese de bu feryatlar arşı âlâya çoktan ulaştı!
Ulaşmaya da devam ediyor!
Kanser ilâçları yok!
MS ilâçları yok!
Kalp ilâçları yok!
Şimdi bunlara bir de Alzheimer ilâçları
eklendi!
Büyük sıkıntılar yaşıyor bu dertlerden
mustarip insanlarımız ve aileleri.
Ama sözümona hükümet edenler de, onları
o koltuklara oturtan Tayyıp-AKP iktidarı da,
burada kendini güya muhalefet diye satmaya
çalışanlar da, dert etmiyor bu ilâç sıkıntısını,
yokluğunu!
Lanet olası koltuklarını dert ettikleri kadar!
“İlâç yok sözünü işitmeyeceğiz” demişti
İzlem hanım!
Şimdi daha çok ve daha vahim işitmeye
başladık!
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Onuncu köy
TİCARET ODASI
RUMLARIN ERCANMAĞUSA
LİMANLARININ
AÇILMASI İŞİNE
NE DER?
Ulaş Barış
Çok merak ediyorum, bu Ticaret
Odası denilen güzide ve tanınmış kurumumuz Rumların teklif ettiği ErcanMağusa limanı işine ne der? Hani biri
direkt ticaret, diğeri uçuş, yani sermaye
hareketi filan? Yoksa konuya ‘aile içi
mesele’ olarak mı bakılıyor?
Düşünün, yıllarca ‘Ercan’ın direkt
uçuşlara açılması Kktc’nin dolaylı olarak
tanınmasıdır’ diyen Rum tarafı, şimdi
bunu teklif ediyor ve devleti dünyada
tanıtacağını iddia eden cenah bunu reddediyor. Bu kafanın çözüm istemediğine
eminiz ama tanınma istemediği de net.
Rum basını, Anastasiadis’in yeni ve
geliştirilmiş GYÖ teklifinin BM Temsilcisi Stewart vasıtasıyla Tatar’a
iletildiğini yazıyor. Şimdi kendisi oraya
buraya hakaret etmekten fırsat bulursa
bu haberin doğruluğunu teyit eder diye
bekliyoruz.
Çözüm güçleri, Tatar ve onun önayak
olduğu suni tartışmaları bir kenara
bırakıp bu GYÖ teklifiyle ilgili baskı
kurup biraz lobi yapsalar iyi olurdu.
Nihayetinde kurtuluş Kıbrıs sorununun
çözümü ya da o yola girilmesindedir.

POLİSTE TECAVÜZ
Dize Irkad
Bu ülke artık giderek sapıklaştı. TUTUKLU BİR KADINA NASIL TACİZ
EDEBİLİR BİR POLİS?
NASIL BİR YARGI MEKANİZMASIDIR BU?
İzah etsin bana birisi bu sapıkça müdahaleyi?
BU SAPIKÇA YARGIYI? BU
SAPIKÇA TUTUMU? HEM DE BİR
POLİS TARAFINDAN!
O polisin aldığı ihtarda uzaklaştırma
oldu, işinden men edilmesi gerekirken.
Bütün kadın örgütlerinin toplanıp, bu
anormal durumlara karşı gelmesi lazım.
Özel gereksinimli birey Cemaliye’ye
yapılanlar, hergün kadınlara karşı artan
şiddetin polisler tarafından göz ardı
edilmesi, polis tarafından yapılan bu
sapıkça eylem kesinlikle normal
karşılayabileceğimiz bir durum değildir.
Bugün onların başına geldi, peki ya
yarın bizlerinde başına gelirse?
Ağzımızı dahi açamayacağız!

CTP’NİN
SAYIKLAMALARI:
‘TATAR İSTİFA’,
‘YÖNETEMİOOSUNUZ’
Tamay Osman Uzun
Yani ne diyeyim…
Bilmem ki, saflık desem değil!
Siyasi bakış desem, o da değil!
Ya da kimin ne yapıp-yapmayacağını
kestiremeyiz de bir vesile çağıralım da
belki de yapar gibi…
Bir seçenek var desem…
O hiç değil…
Ne imiş…
-'Tatar istifa'…
Ha oldu.
Tam sizin söylediğinizi yapmayı
düşünür…

KÜFÜR
Ümit İnatçı
"Küfür bir insan hakkıdır" Neyzen
Tevfik - Fikret Mualla
Adaletsizlikler ve haksızlıklar
karşısında insanın ağzını bozması en
doğal edebi hakkıdır.

BERLİN'DE ZEYTİN
OLMAK

PİLOT BÖLGE DENEK DEMEKTİR

İbrahim Özlüses
KKTC pilot bölge olarak seçilmiş ve
dijital para KKTC de kullanılacak-mış.
Bunu söyleyen ne dediğinin kendisi bile
farkında değil.
Pilot Bölge ne demek?
Bir ülkede ya da bir kurumda yıllarca
uygulamada olan bir sistemin değiştirilip
yeni sistemin uygulamasına geçileceğinde,
bu sistem deneme amaçlı olarak, o ülkenin
bir bölgesi ya da kurumun bir şubesi, birliği
pilot bölge olarak seçilir ve uygulama önce
belli bir süre o yerde uygulanır. Eğer başarılı
olursa, bu yeni uygulama ülkenin tümünde
ya da kurumun tüm şubelerinde, birliklerinde
uygulamaya konur.
Emekli bir Polis olarak hatırlıyorum.
Polis Örgütünde, yıllarca tüm Polis
Karakollarında, vatandaşın yaptığı tüm
şikayetler ve sorumluluk alanında meydana
gelen olaylar, Karakollarda tutulan ve
Şikayet Kayıt Defteri dediğimiz, kısaltılmış
adı ŞKD olan deftere kayıt edilip yıllık
sıra numarası verilirdi.
Yaklaşık on sene önce şikayetlerin alınıp
kaydının yapılması ile ilgili olarak, bilgisayarda, kısa adı SAİD olan, Suç Analizi İstatistik Değerlendirme Programı diye bir

program oluşturulmuş ve yapılan tüm
işlemlerin bu sisteme kaydedilmesine geçilerek, Şikayet Kayıt Defteri uygulamasının
kaldırılmasına karar verilmişti.
Bu uygulama ilk olarak Lapta Polis
Karakolu pilot bölge seçilmiş ve belirli bir
süre sadece orada uygulanmıştı. Daha sonra
ise tüm Polis teşkilatında yeni uygulamaya
geçilmişti.
Bunları neden yazdım? Pilot bölge
kavramını daha iyi analiz ede bilmek adına
yazdım.
Gelelim esas konuya.
KKTC ayrı bağımsız, egemen bir Devlet
mi?
Yoksa bir yerlere bağlı bir bölge ya da alt
birim mi ki birileri tarafından, yeni
uygulamaların denenmesi için, yine birileri
tarafından pilot bölge olarak seçiliyor.
Ayni Polis Genel Müdürlüğünün bir alt
birimi olan Girne Polis Müdürlüğüne bağlı
Lapta Polis Karakolu gibi.
Ya da bir ülkenin, bir iline bağlı bir ilçesi
gibi.
Tekrar sorayım, KKTC nerenin bir bölgesi
ya da alt birimidir de pilot bölge seçildi?
Bilmediğim bir şey varsa biri beni
aydınlatsın lütfen.

SOYKIRIM: TOPLULUK ÜYELERİNİ BİLEREK FİZİKSEL YOK
OLUŞA GÖTÜRECEK YAŞAM ŞARTLARINA TABİ TUTMAK
Kani Kanol
"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma
Statüsü'ne göre soykırımın tanımı 6. maddede
yapılmaktadır.
Bu maddeye göre soykırım, bir milletin,
etnik veya dini bir topluluğun veya bir ırkın
tamamını ya da bir bölümünü yok etmek
amaçlı yapılan aşağıdaki davranışlardır:
(1) Topluluk üyelerini öldürmek,
(2) Topluluk üyelerine ciddi fiziki veya
zihinsel zarar vermek,
(3) Topluluk üyelerini bilerek tamamen
ya da kısmen fiziksel yok oluşa götürecek
yaşam şartlarına tabi tutmak..."
Bugün uygulamaya girecek "ilhak protokolü" ile bu küçük topluma aslında bir

soykırım uygulaması başlatıldı. Bıçak kemiğe
dayandı!
Sadece Meclis, TC elçiliği, bakanlıklar
önüne değil, olup bitenleri görmezden gelen,
toplumun
bugünlere
gelmesinde
sorumlulukları olan garantör İngiliz Elçiliği,
BM ve bu adayı güneyi ve kuzeyi ile AB
toprağı ilan eden AB makamlarının kapılarına
dayanmanın, üç beş kuruş yardım yaparak
sorumluluklarını yerine getirdiklerini
zanneden bu makamlara ciddi bazı
hatırlatmalar yapmanın zamanı gelmedi mi
acaba?
Diğer eylemler yanında uluslararası kamuoyu yaratmanın yolları da aranmalıdır
diye düşünüyorum!

Aziz Şah
Mustafa Billur şöyle dedi:
''Çoğu Kıbrıslının göz ardı ettiği, ya
da hiç bilmediği bir nokta:
Billur bedel ödememeyi seçti, öyle
mi? Billur ve Billur gibilerin köklerinden
sökülüp Dünya'nın bir ucuna
atılmalarının bedellerin bedeli olduğunu
ya bilmiyorsunuz, ya da anlamıyorsunuz.
yaşamadığınız
için
Sanırım
anlamıyorsunuz. Köklerinden koparılmış
bir zeytini Kıbrıs'tan söküp, Berlin'e,
Londra'ya, Melbourne'a dikmeyi denemeden de sanırım anlaşmak zor''...
Mustafa'm Kıbrıs'a son geldiğinde
son gecesinde en son bizimle buluştu.
Benimle ve Oz Karahan'la, dertleştik,
uğurladık birbirimizi. Mustafa'nın bazı
söyledikleri yüreğime oturdu. Gözlerim
doldu, ayrıldık Mustafa'nın yanından,
elimi Oz'un omuzuna attım...
Sömürge insanı yaralıdır, sömürgecisi
ile kavga edemeyince birbiri ile eder.
Kökünden sökülmüş sömürge insanı
iki defa yaralıdır. Bu sebepten sosyal
medyada sürgündeki/diasporadaki
Kıbrıslılar sanki da Kıbrıs'ta yaşarmış
gibi yazıp-çizerler...
Edip Cansever, 'ben çiçekleri çok
biçimli tutarım' demiş. Biçimli tutun
birbirinizi, kırmayın. Berlin'de zeytin
olmak nasıl bir şey nereden
bileceksiniz...

KIBRISLILARI GÖÇ
ETTİRME VE
TÜRKİYE’DEN NÜFUS
TAŞIMA
Harper Orhon
Yakıtın ve temel yiyecek maddeleri,
temizlik malzemelerinin ve harçların
akıl dışı zamlanmasının tek nedeni ellerinde AB pasaportu olan Kıbrıslı
Türklerin adadan kaçarak yerlerini olası
bir ilhak referandumunda evet diyeceklere bırakması içindir.
Seçimler yaklaştıkça bu kement
daraltılmaya devam edecektir.
Seçimlerden önce Kıbrıs ilhak edilirse
resmen Abdülhamit’ten sonra Türkiye
topraklarına katılan tek toprak Kıbrıs’ın
kuzeyi olacaktır ve bu seçim kazanmak
için yeterli görülmektedir.

MİLLİ TARIM
BAKANLIĞI
Mustafa Billur
Siz hiç MİLLİ tarım bakanlığı duydunuz mu? Peki MİLLİ sağlık
bakanlığı? MİLLİ içişleri bakanlığı?
MİLLİ bayındırlık bakanlığı? MİLLİ
dışişleri? MİLLİ turizm? MİLLİ çalışma
bakanlığı?
Hayır?
Peki neden EĞİTİM milli?
Çünkü asimile edeceğiniz insanların
beyinlerini
yıkamadan,
bunu
yapamazsınız. Önce tarihi ve toplumsal
belleği silip yeniden yazmalısınız.
Bundan dolayı.
İNANMA… SORGULA…
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MAHKEMELERİMİZ AKSA’YI
YARGILAYABİLİR Mİ?

KIB-TEK’in temiz, ucuz, kamusal üretim yapması için kafa
patlatan ve EL-SEN’in mücadelesine destek veren aydınlarımızdan Hasan Ulaş Altıok 24 Kasım 2018’de şöyle dedi:
‘‘Yıllardır bizleri kazıklayan ve kesinlikle kamu faydası gözetilmeden imzalanan sözleşmeye göre AKSA üretmeyi taahhüt
ettiği miktarın altında üretim yaptığında kendisine uygulanacak
ceza zaten belirtilmiştir’’… AKSA misal 2016 ile 2018 yılları
arasında da 302 kez devre dışı kalırken; 6,8 milyon kwh eksik
üretim yaptı… Senelerdir bu böyle. AKSA eksik üretir, biz
üretmediğini de öderiz… AKSA’nın eksik üretimi hem kesinti
demektir hem KIB-TEK’i zarara uğratır hem de ahalinin faturalarına zam olarak döner… Gelmiş geçmiş UBP’li, CTP’li
ve YDP’li bütün enerji bakanları da bu duruma alkış tutar,
AKSA’ya üretmediği enerjinin parasını da öderiz… AKSA’nın
üretmediği elektrik bize zam ve kesinti olarak döner, hesap
soran olmaz… Türkiye’de benzer bir durum yaşandı bu sene…
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Isparta'da yaşanan elektik
kesintisi ile ilgili Akdeniz Elektrik Dağıtım'a 19 milyon liraya
yakın ceza kesti. Karar gereği her bir eve 109 TL, her bir
işyerine ise 1307 liralık tazminat ödemesi yapılacak. Dahası
bu şirket Erdoğan rejiminin de gözdelerinden… Antalya,
Isparta ve Burdur bölgelerinde bulunan ve 2.9 milyona yakın
kişinin elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım
AŞ, Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Limak Holding tarafından
işletiliyor. (Halktv.com.tr) Türkiye’de elektrik şirketine kesintilerden dolayı rekor ceza kesilirken, Kıbrıs’taki işgal bölgesinde cezayı AKSA keser!..

ANNEM “EVİMİZ YANIYOR” DEDİ
Doğa Yalçın
İnsan, kendi başına gelince çok daha fazla hissediyor
varlığı, yokluğu, çaresizliği ve öfkeyi!
Dün öğlen 1 civarı, bir haber düştü; “Geçitköy’de
başlayan yangın Tepebaşına doğru ilerliyor” diye.
Yolda arkadaşlarımla kamp yapmaya gidiyordum.
Birazdan annem aradı.
“Evimiz yanıyor” dedi.
Nasıl ve kaç dakikada gittiğimi hatırlamıyorum
ama neyi hatırladığımı anlatayım;
• Yetersiz sayıları ve ekipmanları olduğu halde,
canla başla sabahın ilk ışıklarına dek son derece
özverili şekilde çalışan itfaiye ekiplerini çok iyi
hatırlıyorum.
• Köylünün imece usulüyle bir birine nasıl yardımcı
olduğunu, sulama tankeri olanın, traktörü olanın

nasıl yardıma koştuğunu çok iyi hatırlıyorum.
• Ateşlerden kaçan hayvanları kurtarıp, yıkayıp,
ilgilenmeleri için çocuklara veren görevlileri ve o
çocukların yüreklerindeki sevgiyi çok ama çok iyi
hatırlıyorum.
Bir de neyi asla ve asla unutmayacağım ve
unutturmayacağım biliyor musunuz?
• Köy yanarken delinin darandığını, profesyonel
fotoğrafçı ile resim çektirip tweet attığını.
• Güneyden gelen yardım teklifini nasıl reddettiğini
ve kuzeyden yardım gelene kadar kaç hayvanın can
verip kaç dönüm ormanın yandığını.
• Zamanında önlem alınmayınca nelerin
olabileceğini.
Ve bir de şu helikopter meselesi…
Helikopter gadar daş düşsün o kabinenizin başına!

Vakıflar’da garip “şaibeli” ihale süreci
Özgür Gazete - Vakıflar İdaresi‘ne ait Surlariçi‘nde
bulunan bir arsa için çıkılan ve iptal edilen iki
ihaleden sonra yeniden açılan üçüncü ihalede de
şaibe ve partizanlık iddiaları gündeme geldi

Kaldıki, Vakıflar İdaresi Emlak Birimi’nin, ihale
değerlendirmesinde, ihalenin en yüksek teklifi veren
firmaya verilmesi konusunda karar üretip Yönetim
Kurulu’na dosyayı gönderdiği de biliniyor.

Vakıflar’da bir garip “şaibeli” ihale süreci
Surlariçi’ndeki Asmaaltı Sokak‘ta bulunan ve bir
arsanın ihale süreci adeta yılan hikayesine döndü.
İddiaya göre ilgili arsa, çıkılan ilk iki ihalede de
en yüksek teklifi veren firmaya verilmedi ve ihaleler
iptal edildi, ardından çıkılan üçüncü ihalede de aynı
firma yine en yüksek teklifi verdi.
Ancak yine iddialara göre iptallerin sebebinin,
ihaleyi kazanması istenen ve UBP’li olduğu belirtilen
diğer firma sahibinin ihaleyi bir türlü kazanamaması
olduğu dillendirilmeye başladı.

UBP’li firma sahibi!
Ayrıca bir diğer bilgiye göre, Şehircilik Planlama
Dairesi‘nin ilgili arsa ile ilgili görüşünün; daha önce
arsa üzerinde bulunan binanın aynısının yapılması
yönünde olduğu da Vakıflar İdaresi’nin bilgisinde.
Ancak bahsi geçen UBP’li firma sahibinin arsa
üzerine Şehircilik görüşünün aksine bir Butik Otel
yapmayı planladığı da belirtiliyor.
Aylardır havada kalan ve bir türlü sonuçlanmayan
ihale sürecine kimlerin etki etmeye çalıştığı ise bilinmiyor.

KIYMETİNİ BİLİN
Gezi Davası'nda
ağırlaştırılmış müebbet
cezasına çarptırılan insan
hakları savunucusu Osman
Kavala, "Ben TC yurttaşı
olduğum için hiçbir Batı
ülkesi beni özgürlüğüme
kavuşturmak için pazarlığa
girmez" dedi.
Kıbrıslıtürkleri Erdoğan’ın
şerrinden kurtaran Kıbrıs
Cumhuriyeti
vatandaşlığıdır. Kıymetini
bilin…
*
VALİ YÜZLERİNE
TÜKÜRDÜKÇE
Tufan Erhürman, “Türkiye
buraya yağmur gibi para
yağdırıyor diye bir şey yok”
dedi. TC Valisi yüzlerine
tükürdükçe, UBP’nin kıt
akıllıları TC’den para
yağdığını zanneder galiba…
*
DÖNER MİYDİ?
HP’nin 3 değil 13
milletvekili olsaydı Kudret
Özersay istifa edip sine-i
millete döner miydi?
Herhalde dönmezdi…
*
ROK
AKP beslemesi ‘gazteci’
Rasim Ozan Kütahyalı,
kısaca ROK. “Erdoğan’ın
ABD’ye para aktardığı ve
kaçacağı” iddiaları ile ilgili
"Devlet gücünü ele
geçirirseniz Tayyip Bey’i
hapse atabilirsiniz.
Menderes gibi darağacında
sallandırabilirsiniz. RTE
işkence görür, ölür ama
kaçmaz. Kasımpaşalı’yı
tanıyın artık” dedi. ROK’un
KKTC versiyonu kimdir?

“Tırnak”...
" Kıbrıs Rum tarafı uzun bir
süredir direttiği gibi Kıbrıslı
Türklerle yönetimi paylaşmayı
reddederse Türkiye'nin bir
ili/ilçesi mi olacağız?
Ve tüm bu süreç bizim kendi
irademiz dışında mı gelişecek?
Her şey otomatik mi olacak?
Bu topyekun terk eden ruh hali
zaten başlı başına sorun.
Aynı fikri savunan ve "ya çözüm
ya ölüm" gibi bir dünyada
yaşayan fikir babaları
dillendirdikleri görüşe tam ters
olarak KKTC'nin eğitiminden
sağlığına birçok ıvırı zıvırı ile ilgili
de "görüş" beyan edebiliyor!"
Mert ÖZDAĞ
(Yenidüzen)
" Geçişlerde meydana gelen
artışları dikkate alarak mevcut
kapılarda iyileştirme yapılması
kaçınılmazdır… Polisin
eksikleri çok hızlı bir şekilde
giderilmeli, muhaceret
kabinlerinin sayısı
artırılmalıdır… Bunun yanı
sıra özellikle Metehan’ın yükünü
azaltmak için Mağusa kapısının
bir an önce açılmasını
istiyoruz… KKTC yetkilileri bu
konuda Birleşmiş Milletler ve
Avrupa Birliği nezdinde
girişimler yapmalı, konu iki
toplumlu teknik komitenin de
gündemine alınmalıdır…"
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

DERVİŞ EROĞLU

‘Ankara otur derse
otururum, kalk derse
kalkarım’ dersiniz ama
nereye oturduğunuz
önemli… İki devlet
isterken federasyona
oturursunuz, KKTC’de
otururken Kıbrıs
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini’nin oturduğu
koltukta oturursunuz…
Anastasiadis Tatar’a gönderdiği
mektupta, Ankara ‘otur’ dediğinde Eroğlu’nun
attığı imzayı hatırlattı. Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides,
hedefin Kıbrıs sorununun BM kararları ve 2014
Anastasiadis-Eroğlu anlaşması temelinde tartışılmasının
önünü açmak olduğunu söyledi… Ankara Eroğlu’na otur
dedi, Tatar’a kalk dedi, Kıbrıslı Türklere da sürünün dedi…
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Sosyal Medya
Doğan Özgüden
Ön hatırlatma: 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde
Marshall Planı ve Truman Doktrini'yle ABD'nin
Sovyet sınırındaki ileri karakoluna dönüştürülen
Türkiye'nin yöneticileri, bir adım daha ileri
giderek NATO İttifakı'na katılabilmek için
1950'de Kore'ye 4500 kişilik bir tugay
göndermiş, 1952'de de ana muhalefet CHP
dahil tüm partilerin oybirliğiyle Türkiye'nin
NATO üyeliği onaylanmıştı.
DARBE SABAHI İZMİR'DEKİ NATO
KARARGAHI'NDA...
4 Mayıs 1960… NATO dışişleri bakanlarının
bu gergin ortamda İstanbul’da toplanmış olması
iktidar için zaten büyük bir şanssızlıktı. Müttefik
ülkeler liderlerinin toplandıkları İstanbul
Belediye Sarayı önünde protesto gösterileri
yapılıyordu.
Gösteriler NATO’ya karşı değildi, aksine
NATO üyesi ülkelerin Menderes Hükümeti’ne
karşı tavır almasını, düşüşüne engel olmaya
kalkmamalarını sağlamaya yönelikti.
O günlerde, gelişmekte olan detent
(yumuşama) sürecine büyük darbe vuran bir
skandal patlak vermişti. Türkiye’deki bir üsten
kalkan bir Amerikan U-2 casus uçağı Sovyet
hava sahasında uçarken füzeyle düşürülmüştü.
Nükleer başlıklar gibi ABD casus uçaklarının
da Türkiye’de üslendirilmiş olması özelde
Türkiye’nin güvenliğini, genelde dünya barışını
tehdit eden bir tehlikeydi. Ama buna karşı
herhangi bir protesto gösterisi olmuyordu.
TBMM’nin Tahkikat Komisyonu kurarak
CHP’nin Meclis faaliyetlerini yasaklama
gafından sonra Türkiye artık tam anlamıyla
darbe eğik düzeyindeydi.
İstanbul ve Ankara’da öğrenci gösterileri
sürüp giderken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel izinli olarak görevinden
ayrılarak Karşıyaka’nın Bostancı semtindeki
evine çekildi. Demeç vermeyi reddediyordu.
Bu dönemde Genel Kurmay NATO Dairesi

ABD EMPERYALİZMİ'NE TESLİMİYETTE
BİR AŞAMA DAHA...
Başkanı olan Kurmay Albay Alparslan Türkeş
sık sık İzmir’e gelerek NATO komutanlarıyla
bir dizi görüşmeler yapıyordu. Alparslan
Türkeş’in bu geliş gidişlerinde Gürsel’le de
temas kurduğu söyleniyordu.
Milliyet gazetesinin temsilcisi olarak haber
almak için NATO Karargahı’na gidişimde,
orada görevli Türk subaylarının iktidar aleyhtarı
bildirileri Amerikalı subay ve assubayların gözleri önünde karargahın daktilo makinelerinde
dizip teksir makinelerinde bastıklarını görüyordum. Belli ki herşey ABD’nin bilgisi dahilinde
gelişiyordu.
***
26 Mayıs gecesi geç yatmıştım. Ertesi sabah
kapının güm güm vurulmasıyla uyandım. Annem, babam ve kardeşim de endişe içinde
uyanmışlardı. Komşunun genç kızı Sezin
kapıdaydı. “Radyoda bir şeyler anons ediyorlar,
galiba darbe olmuş...” dedi.
Hemen radyoyu açtık. Tok bir ses silahlı
kuvvetlerin yönetime elkoyduğunu anons
ediyor, ardından da yeni yönetimin NATO’ya
ve CENTO’ya bağlı olduğunu vurgulayıp duruyordu.
Bir süredir İzmir'de zorunlu izinde olan ve
o gün Ankara'ya giderek devlet başkanlığını
üstlenecek olan Orgeneral Cemal Gürsel'den
Yurtiçi Bölge Komutanlığı'nda kısa bir demeç
aldıktan sonra saat 9 sularında tepkileri
öğrenmek üzere NATO Karargâhı’na gittim.
Müthiş bir hareketlilik vardı. Basın Bürosu’ndaki Türk subaylar gece basılan gazeteleri
getirtmiş inceliyorlardı. Geldiğimi görünce
büyük bir coşkuyla yerlerinden fırlayıp boynuma
sarıldılar.
- Hepimizin gözü aydın. Artık basın da tam
hür olacak. Kâbus bitti, dediler.
O günkü Yeni Asır Gazetesi’nde Milli Savunma Bakanı’nın bir demeci vardı. Subayların
maddi durumlarının iyileştirilmesi için yeni

bir plan hazırlandığından bahsediyordu.
Gazeteyi inceleyen subay, kahkahayı bastı:
- Çok geç oğlum, çok geç... Artık kendi
sorunlarımızı da biz kendimiz çözeceğiz.
O sırada yandaki bürodan gelen bir yarbay,
beylik tabancasını beline takarak basın bürosuna
daldı:
- Allah kahretsin, dedi. Emniyete hâlâ el
koymamışız, ben hemen oraya gidiyorum.
Sürekli açık tutulan radyodan, sabahtan beri
sık sık tekrarlanan darbe anonsu veriliyordu.
Tok bir ses:
- NATO’ya CENTO’ya bağlıyız, diye vurguluyordu.
Amerikalı subayları herhalde en ilgilendiren
cümle de buydu. Türk subaylardan biri hemen
İngilizce açıklama yaptı:
- Bildiriyi okuyan mutlaka Alparslan
Türkeş’tir, bu onun sesi... Kaç haftadır buraya
gelip gidiyordu. Zaten onun başı çekeceği
çoktan belliydi.
Tanıdıkları bir albayın işin başında görünmesinden, Amerika’lısı da, Türk’ü de, hemen
tüm askerler memnundu.
Sadece, bir albay, NATO’ya, CENTO’ya
bağlılık açıklamasından son derece tedirgindi.
Kendisiyle bir hafta kadar evvel, Türkiye’de,
kalkan Amerikan U-2 casus uçağının Sovyetler
Birliği üzerine düşürülmesi konusunu
konuşmuştuk. Türkiye’ye IRBM füzelerinin
yerleştirilmekte olmasına zaten tepkiliydi.
U-2 uçağı rezaletinden sonra Türkiye’nin
iyice güç durumda kalacağını söyleyerek NATO’ya, CENTO’ya bağlılığı şiddetle eleştirmişti.
Sonra birden ayağa fırladı,
- Her neyse, dedi, yine de biz şimdi işimize
bakalım. Ben Karşıyaka’da idareye elkoymaya
gidiyorum. Kaymakamlığı üstleneceğim.
(Doğan Özgüden, "Vatansız" Gazeteci, Cilt
I, Sürgün Öncesi, Belge Yayınları, İstanbul
2010)

Ara bölgeye girecek çiftçilere özel şifre verilecek

İlgililerin özel bir şifreye sahip olacağını
ve şifre cep telefonundan girildiği zaman
kapıların açılacağını belirtti.
Rum basınında bugün yer alan bir habere
göre, taşınmazları Yeşil Hat üzerinde bulunan
çiftçiler ile ev sahiplerinin, ara bölgeye,
kendilerine verilecek bir şifreyle girip
çıkacakları ve bu taşınmazlara yönelik
erişimin, mültecilerin geçişlerinin önlenmesi
için metal kapılarla kesileceği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi “Çiftçiler Ara Bölgeye Şifreyle Girecek- Ara Bölgeye Kapılar
Koyuluyor ve Kameralar YerleştiriliyorHer Hak Sahibi Özel Bir Erişim Numarasına
Sahip Olacak” başlıklarıyla yayımladığı
haberinde, Rum İçişleri Bakanı Nikos
Nuris’in gazeteye açıklamalarına yer verdi.
Nuris, açıklamasında, dikenli tellerin

yerleştirildiği bölgenin muhtarlarından, metal
kapıları açıp girebilmeleri için kendilerine
şifre verilmesi amacıyla, ara bölge içerisindeki ev sahipleri ve çiftçilerin bir listesini
hazırlamalarını istediğini ifade etti.
Listenin, gerekli düzenlemelerin yapılması
için mayıs sonuna kadar içişleri bakanına
iletilmesi gerektiğini yazan gazete, ilgililerin
özel bir şifreye sahip olacağını ve şifre cep
telefonundan girildiği zaman kapıların
açılacağını belirtti.
Elektrik kesilmesi durumunda, kapıların
güneş enerjisiyle açılmasının sağlanması
için önlem alınacağını da izah eden Rum
bakan, kapıların bu şekilde açılmaması durumunda ise, çiftçilerin bölge polisini
çağırabileceklerini ifade etti.
Durumundan etkilenen her köye dört kapı
yerleştirileceğini de söyleyen Nuris, bu

kapıların yerleştirilmesiyle birlikte, yalnızca
yabancı uyruklu kişilerin geçişlerinin değil,
kaçakçıların geçişlerinin de önleneceğini
ifade etti.
Ara bölgeyle ilgili gözetleme sistemi
konusunda ise, bunun Ağustos sonunda aktif
hale gelmesinin beklendiğini yazan gazete,
kameraların Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan
mültecilerin hareketlerini kaydedeceğini ve
yetkili birimlerin bu şekilde mültecilerin
sayıları ve nerde oldukları konusunda an
ve an görüntüye sahip olacaklarını ifade
etti.
Yeşil hat boyunca yerleştirilen dikenli
tellerin sağladığı güvenlik konusundaki bir
soruya karşılık ise Nuris, bunların boyunun
180 cm olduğunu ve tellerin otlarla
kaplanmasından ötürü, bunların dikenli
telden çok duvara benzediklerini söyledi.

Sosyal Medya
Mustafa Billur
KIBRISLILAR KIBRIS
CUMHURİYETİ
VATANDAŞLARI
OLANLARDIR
CTP'nin, TDP'nin, diğer küçük "sol"
partilerin ve sendikaların "burayı vatan
bilenler" dediklerinin vatanı KKTC'dir!
Bizim vatanımız tüm Kıbrıs'tır!
Kıbrıs Kıbrıslılarındır.
Kıbrıslılar, Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşlarıdır.
Bu gerçeği ne kadar erken idrak edersek, o kadar iyi olacak.
Verilmesi planlanan mücadele, üzerine
kimlik ve özgürlük sosu dökülmüş bir
çıkar, emek ve sınıf mücadelesidir.
Bu ne demektir?
Bu şu demektir: mücadelenin temeli
ekonomiktir!
Mücadele, zümresel ve sınıfsal hakların
korunması içindir!
Mücadele, KKTC'nin şu anki yapısının
kalması içindir.
Evet, mücadele statüko içindir!
Yasaların, tüzüklerin, değişmemesi,
bugüne kadar oluşan iğrenç çıkar
ilişkilerinin sürdürülmesi, paralel evren
dediğimiz bu dipsiz kuyunun hayatını
uzatmak içindir.
Mücadele, yarım asırdır süren TC
işgâline ve işlenen savaş suçlarına karşı
değildir. Mücadele, aktarılan yasadışı
yerleşimci nüfusla KKTC'de bile üçüncü
azınlık durumuna gelen Kıbrıslılar için
hiç değildir.
Mücadele, üçüncü azınlık durumunda
olmalarına rağmen, sayılarıyla orantısız
bir çıkar ilişkisi içinde olan Kıbrıslı
çevrelerin, bundan vazgeçmek istememesinden kaynaklıdır.
Oysa işgalci kararını vermiş ve artık
bu coğrafyadaki çıkarın, tamamıyla kendi
elinde ve nüfusunda toplanmasını
gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
İşgâl altında ifade özgürlüğü, işgâl
altında hukuk, işgâl altında sendikal mücadele, işgâl altında zümresel çıkarlar,
işgâl altında özgürlük ancak işgâlcinin
İZİN verdiği ve onun çıkarlarına aykırı
olmadığı sürece görece mümkündür.
Bu yüzden bu kavramların KKTC'de
var olduğu düşüncesi bir illüzyondur.
TC'nin dayattığı protokolun bir asimilasyon, işgâl ve ilhak protokolü olduğu
haklı bir şekilde dillendirildikten dakikalar
sonra, yine aynı toplantıda, yine aynı
protokole karşı verilecek mücadelenin
KKTC'yi vatan bilenlerle verileceğinin
dillendirilmesi, bu illüzyona inananlardan
ve bunu içselleştirenlerden dolayıdır.
Zihin sınırları, KKTC sınırlarıyla bitenlerden dolayıdır.
Korkudan dolayıdır.
Sayısal çoğunluğun ellerinde
olmadığını bilenlerin, bu söyleme
sarılmaları, bundandır.
İşgale karşı verilmesi gereken kimlik,
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini
sırf kendi üye yapıları nedeniyle sırtlamak
istemeyenler, yarın "burayı vatan bilenler"
dedikleri tarafından oturdukları fildişi
kulelerinden "tumba" edildiklerinde ve
artık gerçekten kaybedecek bir şeyleri
kalmayıp, yasadışı yerleşimci nüfusla
Kıbrıslıların çıkarlarının kesişmediğini
kavradıklarında, işte belki o zaman
gerçek bir mücadele zemini oluşacak.
Lakin bu bilinç düzeyine erişene kadar,
toplum yok olacak ve kendileri de dahil
büyük bir kesim, ya biat etmek, ya da
terk etmek zorunda kalacak.
Bugün yazdıklarımız nedeniyle bizden
nefret edenler, yarın "sen haklıydın"
dediklerinde, keşke haksız olsaydık
diyeceğiz.
Bir faydası olmayacak.
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YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ:
ÜLKE GERÇEĞİNİN İMHASI
Kıbrıs’ta TC’nin yürüttüğü yerleşimci sömürgeciliği üzerine yazdıklarımızdan dolayı
bizden nefret edebilirsiniz sevgili Kıbrıslılar!
Bunun için farklı bahaneleriniz olabilir: Enişteniz Türkiyeli olabilir, hatta çıkarmada inen
paraşütçülerden olabilir; sahte tapuyla size ait
olmayan bir toprak üzerinde oturabilirsiniz;
hatta TC’nin buraya taşıdığı yerleşimci nüfusla
TC işgaline karşı birlikte mücadele etme hayali bile kuruyor
olabilirsiniz…
Kıbrıs’ta yerleşimci nüfus sömürgeciliği gerçeğini inkâr edebilirsiniz. Sizin inkâr etmeniz,
TC’nin taşıma nüfus politikasının
İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR kategorisinde bir
savaş suçu olduğunu değiştirmez… Sevdiğiniz Türkiyeli enişteniz için savunduğunuz işgalin sonucunda, eniştenizden
daha çok sevdiğiniz çocuklarınız göç edecek
veya zaten etmiştir. Biz işgale karşı çıkıyoruz
diye TC-KKTC çifte vatandaşlığı olan enişteniz
mağdur olmayacak ama Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşlığıyla bile evladınız yurtsuz kalmıştır!
İnkâr edebilirsiniz gerçekleri ve işgali dile
getiren bizlerden nefret edebilirsiniz. Hakikatten
bu kadar korkuyorsanız, evlat sevgisi yerine
gerçeği dile getirenlere duyduğunuz nefrete sarılacaksınız…
Avrupa’da tıp okuyan gençlerimizden birinin
yazdığına denk geldim. Böyle şeyler dokunur
bana:
-Haçanabir tatillerde Kıbrıs’a gidecen, annem
ve babam olmasa ne işim olacak Kıbrıs’ta, dünyada görecek o kadar ülke var, bir sene giden,
iki sene giden Kıbrıs’a…
Tamamen asimile olmuş ve ülke algısını yitirmiş yeni nesiller sever böyle şeyler yazmayı
sosyal medyada. İçlerinden geçeni görürsünüz
ama…
Hep yazar dururum: Sömürgecilik ÜLKE
GERÇEĞİni ortadan kaldırır. Vatan algısını
yok eder. Yurt bilincini yitiren kitleler hiçbir
mücadeleye girişemez… Bunun birinci sonucu
ülke algısını yitirenlerin ‘KKTC ülkesi’, ‘KKTC
anayasası’ ve ‘burayı vatan bilenler’ diyerek
işgalci adına siyaset yapmasıdır. İkinci sonucu
ise gençliğin kimliğinden tamamen vazgeçip,
Kıbrıs Cumhuriyeti kafakağıdı ile dünyanın ortasında köksüz kalmasıdır: ‘‘Haçanabir tatillerde
Kıbrıs’a gidecen’’ sözü dalga geçmek için söylenen bir söz değil, ülke gerçeğini yitirmektir.
Bir dostum geldi yurtdışından bir süre önce,
uçak Larnaka’nın üzerinde alçaldığında yüreği
göğe yükselenlerden… Kansız Soykırım’ın kurbanlarından, 1974’ten sonra Türkiye’nin yurtsuz
bıraktığı Kıbrıslılardan:
-‘‘Kolejdeki bütün sınıfımız yurtdışındadır’’,
dedi, ‘‘bir kişi bile kalmadı Kıbrıs’ta’’…
Bu dostum, kapılar açılmadan, yani Kıbrıs
Cumhuriyeti pasaportu almadan giden kuşaktandır. 2000’lerin başında yurtdışında Kıbrıs’ta
barış için eylem yapanlardandır…
‘‘Haçanabir tatillerde Kıbrıs’a gidecen’’ diyen
tıp öğrencisi genç ise, o dostum Kıbrıs için
yurtdışında eylem yaparken doğan çocuklardandır…
Üç kuşağı görüyorsunuz bu yazıda: 1990’larda
giden dostum, 2000’lerin başında doğan çocuk
ve 2000’lerin başında ‘Bu Memleket Bizim’
mitinglerinde büyüyen bizim kuşak…
Basitleştirerek anlattığım bu hikâyede ASİMİLASYON’un kuşaklar arası etkisini görüyorsunuz: YURT GERÇEĞİ ve VATAN ALGISInın Kıbrıslı gençlerde yitirilmesi TL’nin
enflasyonunun Kıbrıs’ta işgal bölgesindeki etkisi
gibidir. Asimilasyonun çarpan etkisiyle yurt
gerçeği yitirilir.
Bizden önceki nesil, nereye giderse gitsin
yüreğinde zeytin ağacı yükselir. Bizim nesil o
zeytin ağacının gölgesini gördü, onunla yetindi.
Bizden sonrakiler ise ne zeytin ağacını gördü
ne de gölgesini, kesilmiş zeytinin kütüğünü
gördü sadece; kütüğe oturdu ve anlam vermeye
çalıştı; eski kuşakların o kütüğe yüklediği
‘mana’yı anlayamadı…
Zeytini tarif ederek kimseye hayal ettiremezsiniz, görmeniz, dokunmanız, sarılmanız, hatta
o zeytinden düşmeniz gerek…
1974 öncesinin insanlarından Leymosunlu
tabiplerden Halim Hocaoğlu, ‘‘Zeytin zamanı
geldi, kırıklar çoğalır’’ derdi…
Zeytinden düşenlerin kırıkları bağlandı ama
zeytin ağacını hiç görmeyenler, zeytin hakkında
anlatılanlardan zeytini hayal edip bir mana veremeyenlerin kırıkları hiçbir zaman bağlanmayacak.

1975’te TC ile Kıbrıs Türk Federe Devleti
arasında imzalanan Tarım İşgücü Protokolü ile
taşınan yerleşimci nüfus zeytinleri ve harnıpları
Karadeniz pide salonlarında yaktı, yaktıkları
sadece ‘odun’ değildi…
Yanan zeytin ve harnıp hafızaydı, tarihti, bilinçti, coğrafyaydı, kültürdü. İki kelime ile
ÜLKE GERÇEĞİ idi!
İşte Kıbrıslının ÜLKE GERÇEĞİ ile YERLEŞİMCİ NÜFUS SÖMÜRGECİLİĞİ GERÇEĞİ böyle uzlaşmaz bir tezat içerisindedir.
Yerleşimci nüfus sömürgeciliği, üzerine çöktüğü
toprak parçasının önce adını siler, sonra baştan
adlandırır, sonra tarihini silerek yeni bir tarih
yazar. 1974’ten beridir yaşadığımız asimilasyon
ve entegrasyon (ilhak) sürecidir bu.
Açın haritayı bakın: 1917’den 1948’e,
1948’den de günümüze İsrail nasıl sildi Filistin’i
haritadan…
İşgal, istila, sömürge/koloni ve yerleşimci
sömürgeciliğinin üzerini kelime oyunlarıyla örtemezsiniz. Gerçeğin üzerine ne örterseniz
örtün, ilk esintide savrulur…
Senelerce Kıbrıs’ta TC işgali dememek için
TC’nin asimilasyon ve entegrasyon politikaları
dendi. İşgale işgal diyemeyen partiler ve sendikalar ‘asimilasyona ve entegrasyona hayır’
dedi durdu.
1948 tarihli SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİNE VE CEZALANDIRILMASINA
DAİR BM SÖZLEŞMESİ ile 1998 tarihli
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİROMA STATÜSÜ’nün oluşmasında büyük katkısı olan ‘soykırım’ kavramının mucidi Raphael
Lemkin ‘asimilasyon ve entegrasyon’ ikilisini
soykırımı tanımlamak için kullanır. Kıbrıs’ta
TC işgali dememek için ‘asimilasyon ve entegrasyon’ diyenler çok daha ciddi bir kavram
kullanıyor.
Nüfus konusunu dile getirmekten kaçınanlar
ise arada sırada ‘sömürge’ ve ‘sömürgecilik’
diyor; meseleyi ‘sömürü’ye bağlıyor. ‘Sömürge’
kelimesi ‘Koloni’ demektir. Sömürü kelimesi
ile hiçbir alakası yoktur. Koloni ise ‘yeni yerleşilen bölge’ demektir. Yani konu gene nüfus
meselesidir!
Kelimelerle oynayarak gerçeği değiştiremezsiniz… Yerleşimci sömürgeci nüfusun tepkisini
çekmemek için ‘işgal’ kelimesini ağzına almayan;
işgali başka kavramlarla perdelemeye çalışanların
çabası nafiledir. İşgal dememek için ‘vesayet’
dediğinizde komik duruma düşüyorsunuz. İşgal
yerine ‘asimilasyon ve entegrasyon’ veya ‘yok
oluş’ dediğinizde trajik duruma düşüyorsunuz:
‘Yok edici’niz (Exterminator) kimdir?
Kavramlarla oynamayın. Yarım asırdır Kıbrıs’ta solcular züccaciye dükkânına giren fil
gibi darmadağın etti kavramları ve hakikati…
Uluslararası sözleşmelerde ve teoride ne olduğu
tanımlanmış olan ‘şeyler’in anlamı Mesarya
ile Beşparmaklar arasında değişmez.
Hem Rumların evlerini ve topraklarını gasp
eden yerleşimci nüfusu hem de Rumlarla bir
arada barış içinde yaşamayı savunamazsınız.

Hem uluslararası hukuku hem de uluslararası
hukuka göre Kıbrıs’ta işgalci olan ve savaş
suçu işleyen Türkiye’yi savunamazsınız.
Kafanıza göre Kıbrıslı olmayı tanımlayamazsınız. ‘‘Burasını vatan bilenler’’ diye bir tanım
yoktur uluslararası hukukta. Kıbrıslı, Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bu hakka sahip
olandır. Etnik-kültürel-dinsel bir tanımı yoktur
Kıbrıslılığın. Türkiye’de vatandaşlığın temeli
1923’tür, Kıbrıs’ta ise 1960’tır. Vatandaşlık hukuka göre tanımlanır. Karar vereceksiniz: Uluslararası hukuk ve insan hakları mı, yoksa işgalcinin mevzuatı mı?
Siz KKTC’yi ‘vatan’ olarak kurguladığınız
ve ‘‘Burasını vatan bilenler’’ diyerek vatandaşlık
hukuku uydurduğunuz için ‘‘Haçanabir tatillerde
Kıbrıs’a gidecen, annem ve babam olmasa ne
işim olacak Kıbrıs’ta’’ diyor Avrupa’da tıp
okuyan genç.
Çünkü işgalci rejim kadar, işgalciye ve onun
yerleşimci nüfusuna yaranmak için CTP, TKPBDH-TDP geleneği ve sendikalar da yok etti
KIBRIS ÜLKESİ GERÇEĞİ’ni.
Fikret Demirağ’ın “Nereye gidersen git bir
Trodos yükselecek yüreğinde” dizesi ile bakamıyorsunuz Kıbrıs’a: TC işgali adına geliştirdiğiniz ‘‘Burasını vatan bilenler’’ vatandaşlık
yasası ile statükoyu yeniden ve yeniden üretiyorsunuz.
İster misiniz KKTC Anayasası’na ‘‘Burasını
vatan bilen herkes KKTC yurttaşı sayılır’’ diye
yazsınlar?
22 Şubat 1985’te Kurucu Meclis’te yurttaşlık
yasasının görüşüldüğü oturumda Arif Hasan
Tahsin şöyle der:
-‘‘Kıbrıs Türkü’nün yurttaşlık hakkına tecavüz
edilmiştir bu 10 yıl içinde. Hükümetler bu
yetkiyi Kıbrıs Türkünün aleyhine kullanmışlardır
ve öyle bir durum yaratılmıştır ki, birden fazla
uyruğu olanlar tek uyruklulardan daha fazla bir
nüfusa sahip olmuşlardır. Geçmişi yaşamış bir
kişi olarak bu maddeye olumlu oy vermem
mümkün değildir. 1963’ü yaşadık, Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınmaları gördük. İngiliz Büyükelçiliği’ne sığınmaları gördük. TEK UYRUKLU YURTTAŞ ÇEKTİ BU ÜLKENİN
KAHRINI. 1974’ü yaşadık. Saray Otel birden
fazla uyruklu olan kimselerle doldu. Ve helikopterler gelip almışlar bu yurttaş dediklerimizi.
Ve 10 yıl içinde gelen hükümetler sanki böyle
bir yetki verilmiş gibi Kıbrıs Türkünün nüfusunu
aşan bir nüfusu yurttaşlığa kabul etmişlerdir.
Yurttaşlıktan çıkarılsın mı? Biz yurttaşlıktan
çıkarıldık biz ikinci uyruktan. Eğer bu sürdürülürse gelecekte görülecektir ki güç koşullarda
gene kala kala yapayalnız kalacağız. Sayın Durduran’ın (Yurttaşlık Bakanlar Kurulu kararıyla
değil, Meclis onayıyla verilsin) önerisini destekleyeceğim ama bir sonuç alınacağına inanmıyorum. Bu birden fazla uyruk işi bu noktada
kesilmezse Kıbrıs Türkü’nün devamlılığı tehlikeye girer inancındayım. Bu nedenle başlangıçta
dediğim gibi bu maddenin tümüne ret oyu vereceğim’’…

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Arif hocadan sonra da Raif Denktaş o meşhur
konuşmasını yapar…
-“Kendi vatanında vatansızlığa mahkum edilmek istenen dünyadaki ender halklardan biri
olma durumundan kurtulmalıyız” diyen Raif’in
babası Rauf Denktaş’ın sömürge savcılığını
yaptığı İngiliz’in zamanında başladı Kıbrıs’ta
ÜLKE GERÇEĞİnin imha edilmesi.
İngiltere’de basılan Türkçe kitaplarla sömürgeci Britanya Kıbrıslı Türklere ülke diye Türkiye’yi belletmeye çalıştı.
Şairimiz Feriha Altıok’un bir hatırası var
İngiliz sömürgeciliğinin Kıbrıs’ta ülke algısını
nasıl yok ettiği konusunda:
‘‘…Bir sömürge çocuğu olarak doğdum.
Okula başladığım ilk gün, sınıfımızın duvarında asılı başındaki tacı ile görmeye alışık olmadığım görünüş zenginliğiyle bir kadın fotoğrafı
oldu.
-“Bu güzel kadın kim?” diye sordum öğretmenime.
Beni duymazlıktan mı geldi, anlatsa da anlamayacağımı mı düşündü cevap vermedi bana.
Nasıl olsa bir gün öğreneceğimi düşünmüş
de olabilir ki öyle oldu zaten. Biz İngiliz’in sömürgesiydik, ben de bir sömürge çocuğuydum.
“Kraliçem çok yaşa” dedirttikleri sömürge
çocukları…
İlk mektep yıllarımın hiç unutamadığım en
büyük şokunu üçüncü sınıfta öğretmenin tahtaya
yazdığı bir yazıyı defterime geçirirken yaşadım.
Tahtada aynen şöyle yazıyordu:
-“Yurdumuz üç tarafı denizlerle çevrili bir
memlekettir”…
Bir bu cümleye baktım, bir de karatahtanın
hemen yanında asılı duran ve dört yanı denizle
dolanmış Kıbrıs haritasına…
Konuşma izni bile istemeden “Öğretmenim
yanlış yazdınız ‘bizim yurdumuz bu haritadaki
Kıbrıs değil mi? O da denizin ortasında değil
mi?” dedim. Öğretmen o yazıyı bir kitaba
bakarak yazıyordu tahtaya.
‘Kitap öyle yazıyor’ dedi öğretmen ve susturdu
beni. Neden 65-66 sene öncesinin bu ilk akıl
karışıklığımı döktüm bu akşam?
Çünkü bugün yine aynı soruyu sordum kendime ve çoktan göçüp giden sevgili öğretmenime:
‘Öğretmenim bu nasıl harita?’…’’
Evet, sömürgeci İngiliz’in Kıbrıslılara ilk
dersi buydu: ‘‘Sizin ülkeniz Kıbrıs değildir.
Rumca konuşanların ülkesi Yunanistan’dır,
Türkçe konuşanların ülkesi ise Türkiye!’’…
KIBRIS’TA ÜLKE GERÇEĞİni ilkokul üçüncü sınıftaki küçücük Feriha kadar sorgulayamayan bir solun bu ülkenin geleceğini tayin etmek için yapabileceği hiçbir şey yoktur…
İlkokul üçüncü sınıftaki çocuk kadar sorgulayın
en azından!
‘‘Burasını vatan bilenler’’ dediğinizde ‘vatan’dan kastınız birinci, ikinci ve üçüncü derece
askeri bölgelerden oluşan KKTC’dir. Yerleşimci
nüfusu savunarak yaptığınız ‘paspas’lıktır.
Paspas kapının dışında durur, içeri girecek olan
ayaklarını siler. Her paspas da eskiyince çöpe
atılır…
Kıbrıs’ta ülke gerçeğinin yok edilmesi İngiltere’de basılan Türkçe kitaplarla başlar, Filistin’de
ise 2 Kasım 1917’de Balfour Deklarasyonu ile
İngiliz sömürgeciliğinin Filistin ülkesini Siyonistlere vadetmesi ile...
Yerleşimci sömürgeciliği açısından İsrail’in
kuruluşu bir milattır. Filistinlilerin ‘nakba’, yani
‘felaket’ olarak andıkları gün!
‘15 Mayıs 1948’ çağımızda yerleşimci sömürgeciliğinin ruhudur: Başkasının toprağına
çökerek ‘devlet olmak’…
Başkasının toprağına çökmek, yalnızca toprağa
çökmek değildir. Kimliğini çalmaktır; önce
çalar, sonra şekillendirir ve imha eder.
Yemek menüsüne ‘Badadez Köftesi’ yerine
‘Kıbrıs köfte’ yazdılar diye kaynatırsınız ortalığı;
sonra da ‘Burasını vatan bilenler’ diyerek yerleşimci sömürgeciliği adına ‘vatandaşlığı’ savunursunuz…
Yemek Sepeti şirketi Kıbrıs’ı Türkiye’ye
ilhak edilmiş gösterip bir köfte haritası yayınladı.
Yurt algısını yitirenlerin tek itirazı Badadez
Köftesi’nin yanlış yazılmasına oldu, ilhaka değil...
Yerleşimci sömürgeciliği koca bir ülkenin,
Filistin’in adını değiştirdi. Değil ki bir köftenin
adını değiştirmeyecek…
İsrail de Filistin yemeklerinin adını değiştirip
‘kendi kültürü’ olarak sunar. Yerleşimci sömürgeciliği yalnızca toprağı değil, kimliği de çalar.
Badadez Köftesi kadar kıymeti yok mu kimliğinizin ve vatanınızın?
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KISACA...



KORKU!
Anastasiadis Tatar’a yeni mektup
gönderdi Mağusa ve Ercan limanlarının
açılması konusunda… Ankara izolasyon
ve ambargoları üzerimizde
yoğunlaştırdıkça, Kıbrıs Cumhuriyeti
limanlar açılsın diyor; bu da ticaret ve
turist demektir… Ama ‘İşgalci Türkiye
Kıbrıs’tan defol’ pankartı üzerine
açıklama yapan Ticaret Odası, Sanayi
Odası, Otelciler Birliği Mağusa ve Ercan
limanları önerisi konusunda ağzını
açamıyor!

Bizim Mandra
Yaz başlamadan orman
yangınları başlar.
Geçitköy’de başlayan ve
mandranın en güzide yeşil
alanlarından bin dönümün
kül olmasına yol açan
orman yangını, yıllardır
kanayan ve adeta
kangrenleşen yangın
helikopteri konusunu bir
kez daha çok sarsıcı
biçimde gündeme getirir.
Ancak ne yazık ki mandra
yönetiminden kimsenin bu
faciadan bir sarsıntı
duyduğu söylenemezken,
sokaktaki adam “Üç gün
de bunu konuşur ve
unuturuz” diye acı ve
kahırla söylenir.

DİP NOT
Isparta Uluslararası Gül
Festivalinde 3 Haziran’da
düzenlenecek olan Melek Mosso
konseri ‘ahlaksızlığı özendirdiği’
gerekçesiyle iptal edildi.
Festivalde, Mosso yerine Seda
Sayan sahne alacak.



“Onlar her türlü güzelliğe düşman.
Onlar müziğe de düşman”
“Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim/ Akar
suyun/ Meyve çağında ağacın/ Serpilip gelişen hayatın düşmanı…” diye başlıyor
1945’te yazdığı o güzelim şiirine Nazım
Hikmet.
Haklı, onlar her türlü güzelliğin düşmanı.
Neşenin, coşkunun, edebiyatın, şiirin, resmin,
heykelin, dansın, müziğin…
Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta
Kocaeli Derince'de vereceği konser AKP'li
Derince Belediyesi tarafından iptal edildi.
Neden? “Yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı” tespit edilmiş.
Metin-Kemal Kahraman kardeşlerin 17
Mayıs Muş konseri, Valilik tarafından yasaklandı. Yasak bir gün önce telefonla tebliğ
edildi.
Amed Şehir Tiyatrosu'nun 28 Mayıs’ta
Kocaeli Çayırova‘da sahneleyeceği, Servantes’in Don Kişot’undan Kürtçe’ye uyarlanan 'Don Kixot' oyunu, AKP’li belediye
tarafından engellendi.
Oyunun dili Kürtçe, daha ne gerek?
Çernobil’den esen rüzgarların aramızdan
aldığı Laz sanatçı Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu’nun 25 Mayıs’ta Pendik
konseri Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellendi.
Gerekçe: “Kurumlarının değer yargılarını
ve görüşlerini paylaşmayan bir müzisyenin,
Pendikte konser yapmasına müsaade edilemeyeceği”.
Hmm, demek ki sanat, güçlü kim ise
onun borusunu öttürmeye mecbur.
Yunan sanatçı Matthaios Tsahouridis'in
Trabzon'da vereceği konser yasaklandı. Tsahouridis ile sahneyi paylaşacak olan Trabzonlu sanatçı yasağı protesto ederek sahneye

VİRGÜL

İŞGAL REJİMİ FARKI
Türkiye’de Isparta'da geçen şubat ayında yaşanan
elektrik kesintisi ile ilgili Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu yürüttüğü soruşturma
sürecini tamamladı. Elektrik dağıtımı yapan
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye yönelik yürütülen
soruşturmada, şirketin 15 milyon 583 bin 459 TL
tazminat ödemesine karar verildi. Söz konusu
tazminatın yanı sıra şirket 3 milyon 236 bin 666 TL
de ceza ödeyecek… Burada mahkemelerin
Türkiye’den daha adil olduğu, hukuk falan olduğu
söylenir… AKSA’nın neden olduğu elektrik
kesintileri için ceza kesebilir misiniz?

KOMUTANA
SORUN, İZİN
VERİRSE…

“Anlaşılmıştır ki bizim bu
yangın söndürme
helikopteri sorununu
çözmemiz gerekiyor…”
Erhan Arıklı
(Ankara’nın sözcüsü)

çıkmadı. Vay, sen misin bize meydan okuyan?
Lermi’nin Denizli konseri AKP’li Pamukkale
Belediyesi tarafından iptal edildi.
Trabzonlu Rum sanatçı ha? Besbelli Pontus
devletini ihya etmeyi hedefliyordur.
Bitlis Eren Üniversitesi'nde yapılması
planlanan Bahar Şenliği programında yer
alan Stêrka Karwan müzik grubunun 20
Mayıs’ta yapılacağı duyurulan konseri gerekçe gösterilmeden iptal edildi.
Barolar Birliği Covid-19 tedbirleri kapsamında gece 01’den sonra konulan müzik
yasağıyla ilgili genelgenin iptali istemiyle
Danıştay’da dava açtı.
Evet, konu “gürültü” ise. En yüksek ses
şiddetinin 70 desibeli aşmaması gerekiyor.
Üşenmedim, bir “Desibelmetre” aldım.
Sonra öğle ezanı saatinde Üsküdar meydanında bir kafeye oturdum ve kaydettim. Ses
şiddeti 94 ile 97 desibel arasında…
Covit-19 tedbirler, başka birçok meslek
dalında olduğu gibi birçok müzisyeni de
açlığa mahkum etti.
Salgın tedbirleri kaldırıldığı halde müzikte
sürdürülen yasağın altında ne yatıyor?
Şu yatıyor: Onlar müziğe de düşman.
Her şey yasaklansın, her şey…
Nazım Hikmet, güzelim şiirini şöyle bağlamış: “Bir daha geri dönmemek üzere
yıkılıp gidecekler/ Ve elbette ki sevgilim
elbet/ Dolaşacaktır elini kolunu sallaya, sallaya/ Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi
tulumuyla/ Bu güzelim memlekette hürriyet…”
(Bu yazı Şanar Yurdatapan’ın bianet.org’da yayımlanan
“Onlar müziğe de düşman” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 29 Ekim 2021
Milliyetçi Demokrasi Partisi Başkanı Buray
Büsküvütçü Halil Falyalı’nın yargılandığı
aynı suçlarla itham edildi… Büsküvütçü
şiddet tehdidi ve çalışanının parasına el
koymak amacıyla zorla senet imzalatmakla
suçlandı… Böyle olduğu halde 2 bin TL
gibi gülünç bir kefaletle serbest bırakılarak
tutuksuz yargılanmasına karar verildi…

Gözden kaçmayanlar...

TIRNAK OLMAK
CTP vekili, Ticaret Odası eski Başkanı
Fikri Toros, Sanayi Odası 36. Genel
Kurul toplantısına katıldı. ‘Sanayici,
ezici enflasyon, siyasi istikrarsızlık ve
geleceğe dair belirsizliğin hakim olduğu
ortamın ağır bedelleriyle karşı karşıya
bırakılmıştır’ dedi… TC Elçiliği önünde
açılan ‘İşgalci Türkiye Kıbrıs’tan defol’
pankartına karşı Türkiye ile et ve tırnak
gibiyiz demişti Sanayi Odası. Bu
istikrarsızlık ‘tırnak’ olmanın bedelidir…
İşgaldir
istikrarsızlığın
nedeni…
Enflasyonun nedeni TL’dir, TL de
işgalin sonucudur. İşgalin olduğu yerde
belirsizlik olur!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Protokolde hangi ekonomik
ve iktisadi gelişmelere
öncelik verileceğini bilmek
istiyoruz…’’
Genç İşadamları Derneği

Karikatür: Zafer TEMOÇİN
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Kıbrıs’ta yerleşimci sömürgeciliği dünya basınında:

‘‘İŞGAL ALTINDAKİ KIBRIS’TA
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ SÜRÜYOR’’
NataliaMarques

Kıbrıs’ta Türk işgaline karşı en çok ses
çıkaran hareket olan Kıbrıslılar Birliği’nin
başkanı Karahan “Türkiye’nin Kıbrıs’taki
yasadışı yerleşimci politikası, Cenevre
Sözleşmeleri, Roma Statüsü ve Birleşmiş
Milletlerin Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı
Suçlar Bakımından Kanuni Sınırlamaların
Uygulanmayacağına Dair Sözleşmesine
göre bir savaş suçu ve insanlığa karşı
suçtur” diyor. Hareketin başarılı uluslararası
faaliyetlerinin, dünyanın dört bir yanındaki
ilericilerin Kıbrıs ve onun Levant (Doğu
Akdeniz-Batı Asya) bölgesinde barış üz-

bağımlı hale dönüştürmeyi başarmıştır.”
diyor. “1983’te işgal rejimini örtmek için
kurulan sözde cumhuriyetle Türkçe konuşan
Kıbrıslılar Dünya’dan izole, uluslararası
tanınmamışlıkla baş etmek zorunda kalıyor;
kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde büyük
bir tıkanmışlık yaşıyor.”
Yaygın yanlış kanıların aksine, “Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” işgal altındaki
topraklardaki rejim tarafından 1974’te ilan
edilmedi. Yakula’nın dediği gibi 1983’te
Türkiye’yi yöneten zamanın ABD destekli
askeri cuntası tarafından ilan edildi. Bu
karar aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin
dünyadan izole olmasına neden oldu.
Kamil Saldun, “Ben Türkçe konuşan
Kıbrıslı bağımsız bir film yönetmeniyim
ve bu topraklarda işimi özgürce
yapamıyorum.” diyor. O ve partneriSholehZahrei, Kıbrıs toplumu tarafından iyi
tanınmaktalar. Çalışmaları dünyanın en
prestijli film festivallerinden ödüller aldı.
Yaptıkları filmler özgün çünkü sıklıkla
Kıbrıs’taki sosyal sorunları hem Kıbrıs
Rumcası hem de Kıbrıs Türkçesi dillerinde

ve sandalyelerini kaybettiler.
Karapaşaoğlu, “Ankara’nın kültürel ve
ekonomik alanda yarattığı hegemonya,
getirdiği nüfus üzerinde siyasi hegemonyaya
dönüşüyor.” diyor. “Bunun yanında steril
bir Türk ve Müslüman kültürü yaratmak
içinde nüfus taşıması yapmaya devam edip,
yerli halkı kendi belirledikleri standartlara
göre Türkleştirip, Müslümanlaştırmaya
çalışıyorlar.” dedi.
Kıbrıslılar, adalarını işgalden kurtarmak
dışında, yaşamak istedikleri ortak vatan
için de sisteme karar vermek zorundalar.
Aktivist ve Avrupa gazetesinde saygın bir
gazeteci olan Aziz Şah için cevap açıktır:
“Yabancı ordulardan, silahlardan, üslerden-NATO’dan arınmış, etnik-dini-sınıfsal
sınırların ve duvarların ortadan kalktığı
üniter bir Kıbrıs.” Türkiye’nin “federal
Kıbrıs” planı hâlâ müzakere aşamasında
olsa da, hem 2004 referandumu hem de
mevcut anketler, Kıbrıslıların çoğunluğunun
Şah’a ve onun “üniter Kıbrıs” arzusuna
katıldığını gösteriyor.
Şah’ın yazdığı Avrupa gazetesi, Kıbrıs’ın

erindeki etkilerinin bugün farkında olmasının
ana nedenlerinden biri olduğunu söylemek
doğru olur.
Karahan, Kıbrıs ve dünya siyasetiyle
ilgili fikirleriyle Kıbrıs’ın en önde gelen
isimlerinden
biri.
Bu
nedenle,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
döneminde Türkiye tarafından kara listeye
alındı ve istenmeyen kişi ilan edildi.
Karahan, “Kıbrıs’ta barış için mücadele
etmiyoruz çünkü burada Kıbrıslılar arasında
savaş yok” diyor. “Biz sözde bölünmeye
karşı mücade etmiyoruz, çünkü Kıbrıs
bölünmüş değildir. Bu terminolojiler ve
yanlış algılar, emperyalistler tarafından
vatanımıza yaptıklarını gizlemek amacıyla
kullanılmaktadır. Kıbrıs, beş yabancı ordu
tarafından batmayan bir uçak gemisi olarak
kullanılan işgal altındaki bir ülkedir. Bu
nedenle biz emperyalist işgale karşı kurtuluş
mücadelesi veriyoruz.”
Bugün, adanın işgal altındaki kuzey kesimlerinde yarattığı ekonomik felaket nedeniyle Türkiye’ye yönelik öfke artıyor.
İşgal altındaki topraklarda nüfusun sadece
küçük bir yüzdesini oluşturan Kıbrıslı
Türkler, Avrupa vatandaşı. Bu nedenle,
adanın özgür güney kesimlerinde yaşayan
Kıbrıslı Rum yurttaşlarına göre yaşam
standartlarının daha düşük olduğunu
rahatlıkla gözlemleyebiliyorlar.
Kadın ve LGBT+ hakları için çalışmalar
yürüten Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin
aktivisti Hare Yakula, “Türkiye, Kıbrıs
Lirası yerine kendi parası olan Türk Lirası’nı
kullanıma koyarak ekonomiyi kendine

ele alıyorlar.
Saldun, “İfade özgürlüğü kısıtlanan yerli
Kıbrıslı bağımsız sanatçılar, yazar ve gazeteciler engelleniyor, saldırıya uğruyor.” diyor.
“Devlet okullarındaki eğitim sistemi
Türkiye’den geliyor ve Kıbrıslılık kimliği
apaçık ortadan kaldırılmak isteniyor.”
Türkiye’nin 1974’ten bu yana Türkçe
konuşan Kıbrıslılara uyguladığı sosyal,
kültürel ve ekonomik baskının tek bir
nedeni olduğu açıktır. Türkiye, Kıbrıslı
Türklerin aşırı laik ve kendine özgü kimliğini
adadaki varlığına yönelik en büyük tehdit
olarak görmektedir.
Şair, aktivist ve vicdani retçi Halil
Karapaşaoğlu, “Türkiye 1975 yılından
bugüne planlı bir şekilde ülkeye nüfus
taşırken, bu nüfusun vatandaş olmasını
dayatarak Kıbrıslı Türklerin seçme ve
seçilme hakkına müdahale ediyor” diyor.
Kıbrıslılar Birliği dışında hiçbir siyasi
örgüt, uluslararası topluma, özellikle işgal
altındaki topraklardaki yerleşimci
sömürgeciliği nedeniyle Türk işgali altındaki
Kıbrıs’taki seçimleri tanımaması için resmi
olarak çağrıda bulunmadığından, dünya bu
ciddi meseleye göz yummaya devam ediyor.
Sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan
Kıbrıslı Türklere açık olması gereken
Toplum Liderliği seçimleri işgal rejiminin
inisiyatifine bırakılmış durumda. İşgal
rejimi yasadışı yerleşimcileri bu seçimde
oy kullanmaya teşvik ettiğinden, bugün
Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorununun Birleşmiş
Milletler himayesinde çözümü için müzakere masasındaki tek uluslararası temsil

en önemli medya kuruluşlarından biri olarak
kabul ediliyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni Şener Levent, Türk hükümetinin
adadaki bir numaralı düşmanı. Gazetenin
genel merkezi kurulduğu günden bu yana
birçok kez yasadışı Türk yerleşimciler
tarafından bombalandı, kurşunlandı ve
saldırıya uğradı.
Şah, “TC’nin Kıbrıs’ta yürüttüğü
yerleşimci sömürgeciliği bir tesadüf değil,
aksine Kıbrıslı Türklerin kuzeyde azınlık
olarak denetim altında tutulması, Rum mültecilerin ise bir daha evlerine ve topraklarına
dönememesi için tasarlanmış bir imha
politikasıdır” diyor. “Yarım asırdan uzun
bir süredir BM gözetiminde sürdürülen
göstermelik müzakere süreci Kıbrıs’ın
bölünmesinin tescillenmesinden başka bir
şey değildir.”
Kıbrıs’ın işgali başlayalı 48 yıl oldu.
Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı zulmün
uluslararası hukuka göre de bir insanlık
suçu olduğunu unutmamalıyız. Bugün
maalesef çoğu Kıbrıslı siyasi parti ve
örgütün vizyonu, neredeyse yarım asır önce
adaya kurulan barikatların ötesine geçemiyor. Sadece çok az sayıda iki dilli Kıbrıslı
örgüt bu engelleri ortadan kaldırabilmekte
ve mesajlarını paylaşmak için dünyaya
ulaşabilmekte. Ve bu güçlerin haklı ve
tutarlı sesini duymak ve desteklemek
uluslararası toplumun görevidir. Sadece
Kıbrıslılar için değil, aynı zamanda insanlık
için.
(23 Mayıs 2022’de EU Reporter
tarafından yayınlanmıştır)

Oz Karahan, Türk işgali altındaki
Kıbrıs’ta tampon bölgedeki dikenli telleri
işaret ediyor. “Bunlar, dünyanın dikkatini
gerçek istiladan dağıtmak için geçici
olarak buraya konuldu” diyor. Kendisi
ve birçokları için asıl işgalin, Türkiye’nin
1974’te işgalin başlamasından sonraki
yerleşimci sömürgeciliği uygulaması
olduğunu NataliaMarques yazıyor.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

6 AYDA TAMAM...
Yığınla sorunumuz, en önemlisi TL
nedeniyle yerlerde sürünen ekonomik
hallerimiz 6 ayda çözülecekse maşallah
CTP'ye ! Geçen gün CTP'li vekil Salahi
Şahiner bir TV programında, biz 6 ayda
tüm bu sorunları çözeriz dedi , üstüne
üstlük söz de verdi!
Salahi Şahineri yakından tanırım,
donanımlı bir bölge gencimizdir, ama
nasıl oldu da böyle popülizm yapma hatasına düştü
anlayamadım.
TL'nin yerlerde sürünen
değerini, % 90'lara varan
hayat
pahalılığını,
Türkiye'den gelen son gelen, kalkınma ekonomik
işbirliği adı altında emir ve talimatları
içeren protokol adında emredilenleri
bilmediğini sanmam, elbette biliyordur
. Bilmesine biliyor ama söz vererek 6
ayda çözeriz diye konuşmasını
anlıyamadım.
Bir de isteği var arkadaşımızın, ama
diyor, CTP'nin tam kadroyla iktidara
gelmesi gerek, CTP kadrolarının güçlenmesi ile bu sorunları 6 ayda çözeriz
diye de iddiada bulunuyor!
Kıbrıslı Türklerin (ama parti başkanının
söylediği, Kıbrıs'ta yaşayan herkes Kıbrıs
Türk halkıdır dedikleri değil) Türkiye'nin
kuyruğuna bağlı bir maşrappa gibi
sürüklendiğini , Türkiyeli yöneticilerin
bizleri rehine, tutsak olarak kendi çıkarları
dğrultusunda elinde tuttuğunu, Kıbrıslı
Türklerin özgür ve bağımsız olarak bir
çözüm çerçevesinde, uluslararası arenada
yerini alması ile düzlüğe ekonomik
refaha kavuşabileceğini söylemedi,
söyleyemedi! İşgali konuşmadı, buraya
taşınan nüfusu konuşmadı, irademizin
çalındığını hiç konuşmadı, ama destek
isteyip iktidar olmak ve sorunları 6 ayda
çözeceklerine dair söz verdi.
Yukarıda
yazdığım
sorunları
konuşmayıp hala daha seçimle sorunların
çözülemeyeceğini da bilmediğini sanmam
ama eli mahkum, gerçekleri diğerleri
gibi konuşamıyacağı, söyleyemeyeceği
için son çare popülizm !

Sosyal Medya
Hasan Ulaş Altıok

NAMUS VE ŞEREF
Özellikle de dörtlü koalisyon hükümetini bozduğu için kendisini çok eleştirdim.
Yaptığı büyük bir hataydı. Bugün yaptığı
ise büyük bir doğru. Onurlu bir davranış.
Bu hükümet meşru değildir, atanmıştır,
kukladır. İrademize karşı yapılan böylesi
bir saldırı ile mücadele etmenin başlangıç
noktası bu olmalıdır. Mecliste olmak
müdahaleyi, darbeyi meşrulaştırır. Tebrik
ederim Kudret hoca.
Bundan böyle onurlu insanların size
“namussuz” ve “şerefsiz” demelerini
istemiyorsanız, bunu hazmedemiyorsanız,
namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin
ederken iyi düşüneceksiniz. Toplum
faydasını ön planda tutacaksınız. İfade
özgürlüğüne saygı duyacaksınız.
Öğreneceksiniz. Mine Atlı yalnız değildir.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aleni
darbe yapıldı. Atanan ve meşru olmayan
kişiyi toplum olarak tanımasaydık, reddetseydik bugün gelinen noktaya
gelinmeyeceği çok açık. Şu an aynı
hatayı atanan ve meşru olmayan hükümeti
tanıyarak yeniden yapıyoruz. Maalesef
bu hükümet de artık meşru. Ne anayasa
kaldı, ne özgürlük, ne özgün kültür, ne
demokrasi, ne de gelecek. Plan tıkır
tıkır işliyor. Eleştiriler güzel, gidişat
berbat, sonu felaket!
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YOKSA TERSİNİ Mİ
SÖYLEYELİM?
Memlekette bu kadar olumsuzluk
varken, başka ne yazılabilir?
Bu ada yarısının ciğerleri, günden
güne yok ediliyor…
Yakında solumak için oksijen da
bulamayacağız adamız Kıbrıs’ta…
Zaten küresel ısınma en büyük
dert…
Milli servet olan yetişmesi için
onlarca yıl gereken,
Bir da hava sıcaklığını, bulundukları
yerlerde 7 derece santigrat düşürebilen
toplu ağaçlar da yanarak yok oluyor!
Zaten
ağaç/orman
fakiriyiz,
olanları/mevcutları da politikasızlık ve
bir yerlerin talimatlarına kesin uyarak,
politik önceliklerimizi ona göre
yönlendirmekte olduğumuzdan, ağaç
varlığının yok edilmesine imkân
yaratıyoruz!
Birileri ormanı, ağaçları yakıyor
demiyorum,
ama
son
kalan
ağaçlarımız da maalesef yok oluyor!
Hem de, hep aynı bölgelerde…
Sizce de, “tuhaf” değil mi?
***
Her yıl aynı bölgede yangın çıkıyor;
her
yangın
çıktığında,
Kıbrıs
Cumhuriyeti
yetkilileri
yardım
öneriyor; bizi “idare edenler,” yardım
kabul etmiyor!
Talimata göre, sadece Türkiye’den
helikopter/uçak gelebilir!
Adada bulunan Birleşmiş Milletler
(UNFICYP) sektör gücünün helikopteri
kabul
ediliyor,
iş
Elenlerin
helikopterine gelince, “istemiyoruz”
deniyor…
Anladığım kadarıyla bunun nedeni,
siyasi rekabetten başka hiç bir şey değil
galiba…
Oysa Kıbrıs adası, farz edelim böyle
bile kalacak olsa da havadaki -%21’likoksijen Kıbrıs’ta yaşayan herkesin
kullanabileceği bir gaz!
Gerçi, bilinmeyen değildir, birilerinin
ellerinden gelse, ona da kısıtlama
getirecekler!
Siyaset böyle yapılmaz be efendiler…
Ha, siyasetiniz “rant için yeni arazi
yaratma siyasetiysa” o başka…
O zaman haklısınız.
***
Nazırlar Kurulu toplanmış, çok
memnun olduk, çok hoşumuza gitti!

Rüzgara Karşı

Gelin birlikte bakalım o kararlara…
Her zamanki gibi “rutin konular”
karara bağlanmış…
Sonra “önemli” bir konu:
Bir
söylentidir
gider,
bizim
kulağımıza da geldi:
-Kamudaki
emekçiler
emekli
olduklarında, ikramiyelerinden %30
kesinti yapılması düşünülüyormuş…
Normaal…
Yurttaştan daha da alacaklar ve
zengin birilerine verecekler!
Bize göre olmamalı, yine da varsa,
bütçedeki açığı kapamak için zam +
kesinti prensibine göre “işe” devam
edilecek!
“Can benim can” dediklerinden öyle
yapmalıdırlar…
“Bütçede, açık” varmış…
Serdar Denktaş’ın Maliye Nazırı
olduğu yıllarda, “denk bütçe”
gerçekleştirildiği/yaptığı söylendiydi…
Denktaş’ın söylediği, doğru değil
miydi? Ne değişti da, şimdi bütçe açık
veriyor?
Harçlar/vergiler büyüdü, dünkü
%’lik olarak alınan KDV, bugün aynı
yüzdelikten alınmıyor mu?
-Alınıyor!
O zaman gelirler da büyümüş
olmuyor mu?
***
Yurttaş, her zamanki gibi soruyor;
Yurttaşa hizmet etmek için yemin eden
bu hanımefendiler, beyefendiler, önce
kendi
ikramiyelerinden
kesinti
yapacaklar mı?
-Yapmayacaklar, kesmeyecekler!
Başkalarından
almak/kesmek
dururken,
kendilerininkini
niye
kessinler?
Basit bir hesap yaptım, bir
“milletvekili”
şimdiki
ödenekler
üzerinden ayda, en az 100 bin TL’ye
mal oluyor KKTC Maliyesine…
Peki, Maliye parayı nereden
buluyor?
-Bu coğrafyada yaşayan/alışveriş
yapanların ödedikleri vergilerden,
harçlardan!
Yanılıyor muyum?
Dönelim “vekillerin” masrafına,
meclisteki diğer harcamalar hariç,
50 Tane “milletvekili” 100 bin
TL’den = 5 milyon TL eder her ay!

Bülent Tümen
Bu günkü kur üzerinden, 60 Milyon TL
yıllık!
Az buz bir meblağ değil!
Maaşlar 43 bin TL + siyasi parti
ödenekleri…
***
Bir da askerlerin ödenekleri var…
Bayağı para tutuyor onlar da!
Askersiz Kıbrıs’ı sağlayamadık, bari
“bağımsız ve egemen devlet KKTC
yetkilileri” iyi niyet göstererek, “asker
sayısını
sembolik
rakamlara
çekiyoruz!” deseler, fena mı olur?
Kıyamet mi kopar?
Urum bize “saldırır mı?”
Urum, o kadar “enayi mi?”
olacakların sonunu düşünmez mi?
Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupalılar
Birliği üyesi bir devlet değil mi?
Avrupalılar Birliği ile mi savaşacağız
bu küçücük coğrafyada?
Yoksa Avrupalılar Birliği mi
saldıracak Kıbrıs’ın kuzeyine?
Asker değilim ama aklıma yatmıyor
var olan bu durum…
***
Astronomik akaryakıt zamlarını
duydunuz, dün da bahsettiydim…
Zamların
ardından,
barikatlardan/kapılar
geçişler
azalacak!
“Akaryakıt o yanda daha ucuzdur,
gidelim oradan alalım” demeyecek
artık güneyde yaşayan Kıbrıslı
komşularımız…
Otomatikman,
KKTC’deki
marketlere de uğramayacaklar!
Belki kumarcılar kumarhanelere
gidecek, ancak oralarda harcanan
paralardan
KKTC
Maliyesine
herhangi bir katkı olmayacak!
***
E, işte, bizleri yönettiğini zanneden
Nazırlar Kurulu’nun aldığı son
kararların tercümesi böyle…
Yani şimdi birileri gibi yalan söyleyip
da:
“Biz hoşnut olduk çok! Geleceğe olan
ümidimiz daha da arttı! Ekonomi
alışverişle canlanacak! Komşular daha
çok para bırakacak KKTC’ye!
Yakında kalkınacağız!” mı diyelim?
Yoksa tersini mi söyleyelim?
İyi Pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Dereliköylü: Sizin benzininizi halk ödüyor!
Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü,
sosyal
medya
hesabından, yapılan hizmete ve
zamlara gönderme yaparak
hükümet edenlere hem teşekkür
etti hem de ricada bulundu.
Muhtar Dereliköy ” Biz nefes
alamaz
duruma
geldik
,umutlarımız bitti ” ifadelerini
kullandı.
Uğur
Dereliköylü’nun
paylaşımı şu şekilde:
TEŞEKKÜRLER…
Sayın hükümet edenler,
sağlığımızı ve bizi, bu kadar
düşündüğünüz için, çocuklara,
gençlere böyle güzel bir gelecek
vaat ettiğiniz için, köyümüzdeki
işleri ve projeleri yarım
bırakmamızı sağladığınız için,
köylümüzün sorunlarını dikkate
almamamızı istediğiniz için ,hala
daha bu kadar sorun ile
boğuşurken oturduğunuz yerden

gülebildiğiniz ama kendinizden
ve çevrenizden hiç bir kısıtlama
yapmadığınız için sizlere çok
teşekkür ederiz. Kimin umurunda eve ekmek gider mi?,
evde yemek pişer mi?,
çocukların karnı tok mu ve bir
yemiş alabildiler mi? Biz nefes
alamaz
duruma
geldik
,umutlarımız bitti .
SİZDEN BİR RİCAMIZ
OLACAK.
Şehire gelmek için yola çıktık
fakat arabayla değil, benzin koyarsak aç kalırız. Bisikletle
gelmek zaman alacak onun için
dairelerinizin çalışma saatini
13:00 değil de 17:00 yaparsanız
anca yetişiriz. Unutmadan
söyleyeyim, Makam araç sahipleri yola çıkmadan önce makam
araçlarınızı özel şöferlerinize
tembih edin, çalıştırıp klimalarını
açsınlar. Ne de olsa benzinin
parasını halk ödüyor.

Sosyal Medya
Yilmaz Parlan

BURAYA
KADAR...
Utanmazlığın daniskası rejime
örtü olmak için numara üstüne
numara çekiyorlar neymiş
kapılarda büyük değişiklikler
yapacakarmış
gelen
''Hissedecekmiş bu tarafa
geçtiğini''
Arkadaşlar akaryakıtta benzinin
fiyatını
güneyle
nihayet
eşitlediler bunun türkçesi
Rumların artık yoğun bir şekilde
buraya geçmesine gerek yok
çünkü benzinle birlikte bir çok
şey ordan daha pahalı oldu
allahın patatesi orda 14 TL bizde
25-30 TL arası.
Güneyde bir diş macunu 95
cent yani 15 TL bizde 80 TL
niye Rumlar artık bize alışverişe
gelsin ki?
Bunun Siyasi ve Ekonomik
anlamı vardır!
Benzin fiyatının eşitlenmesi
siyasi olarak Rumların artık buraya geçişinin sınırlı rakamlara
çekilmesi demek olmakla birlikte
ekonomik olarak da geçmişte
işgal rejimini Rumlar finanse
ederken şimdi artık işgal rejimini
biz finanse edeceğiz dahası da
var fakirleşeceğimiz için TC
trafından
daha
kolay
yönetileceğiz!
Adamlar düzeneği kurmuşlar
bizi her şekilde kendilerine
mahkum etmişler biz hala daha
''Et tırnak'' edebiyatındayız!
Hala daha ''Eşit egemen devlet''
oyunu oynuyoruz.
Yahu bir bakanı görevden
alamıyor yerine birini atayamıyor
parti başkanını başbakan
yapamıyorsun
neyin
egemenleğini konuşuyorsun?
Protokol medeni ülkeler
arasında
olur
sömürge
ülkelerinde sadece TALİMAT
olur.
O gönderiyorum dediği para
da AKSA gibi şirketlere giderken
bir kısmı da savunmaya ve burda
kurdurduğu şirketlere giderken
size de bunları yapılan zamlarla
ödemek kalıyor!
Hala ''Anavatanımız ne yaparsa
yeridir'' diyorsanız E kusura
bakmayın yaşayacağınız herşey
de müstahakınız olacak!
Pıssst benzinde 15 gün sonra
ve her 15 günde bir yine zam
yapacaklar bilesiniz çünkü ortada
bir bakanlar kurulu kararı vardır
adı da 5 ile 15 günde bir
akaryakıt fiyatları düzenlenecek
diyor.
Yani zamın yeni adı düzenleme
oldu!
Başbakan Meclis de yaptığı
konuşmada ''Yeni bir sayfa
açalım'' dedi.
Yahu sayfa aça aça defter bitti!
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Günün Manisi - Emine Hür

Odamda antik şamdan
Goncoloz gelir damdan
Yeni yıldan bana ne
Yatacam ilk akşamdan

Özdeyişler

Tadımlık

“İçine koyacak şeyiniz
varsa, bir günün bin cebi
vardır.”
Friedrich Nietzsche

her yanda erimişlik
kokuşma
çek köşeye
kapan üzerine…
oh be!
ne güzel becerdik de!..
Fatma Akilhoca

Kitap Dünyası
TALAT PAŞA
İttihatçılığın Beyni ve
Soykırımın Mimarı
Hans-Lukas Kieser
Çevirmen: Ayten Alkan
İletişim Yayıncılık

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Seval Kaymak Eczanesi
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad.
N0: 41/A Lefkoşa
Tel:2279619
Ecen Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad.No: 127
Lefkoşa
Tel:2288956
Alpdoğan Eczanesi
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya
Lefkoşa
Tel:3301036

Eski milletvekillerinden İbrahim Koreli kabri başında anıldı
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) eski
milletvekili ve Tarım İşçileri Sendikası
(Tarım Sen) Başkanı İbrahim Koreli,
ölümünün 2. yıl dönümünde anıldı.
İbrahim
Koreli’nin
Lefkoşa
Kabristanlığı’ndaki kabri başında
gerçekleşen anma etkinliğine Koreli’nin
ailesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel
Başkanı Mehmet Çakıcı, TDP Genel
Başkanı Mine Atlı, CTP Milletvekili
Armağan Candan, Türk-Sen Genel
Başkanı Arslan Bıçaklı, Çağ-Sen Başkanı
Mehmet Davulcu, LTB Başkanı Mehmet
Harmancı, GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.
TKP Genel Sekreteri Ersen Sururi’nin
açış konuşması ve Koreli'nin özgeçmişini
okumasıyla başlayan etkinlikte bir
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DÜN

TKP asçıklamasına göre, Koreli ailesi
adına söz alan TKP Genel Sekreter
Yardımcısı Zuhal Koreli, babasının kimliği
emeği, emeği de kimliği olmuş, toplum
için çok önemli bir mücadele insanı
olduğunu söyledi.
Konuşmasında babasına seslenen Zuhal
Koreli: “Sevgili babamız sen her zaman
taraf oldun. Yobazlığa, ırkçılığa, gericiliğe,
eşitsizliğe, adaletsizliğe ve insan emeğinin
sömürülmesine karşı çıktın. Eşitlik, özgürlük, barış ve emek için büyük mücadeleler
verdin. Unutmadık, unutmayacağız” dedi.
Anma etkinliğinde söz alan TKP Genel
Başkanı Mehmet Çakıcı, İbrahim Koreli’nin sendikacı ve siyasetçi kimliğiyle
topluma büyük hizmetler vermiş olması
yanı sıra örnek alınacak bir aile babası
olduğunu söyledi. İbrahim Koreli’nin

TKP siyasi geleneğinin öncü isimlerinden
biri olduğunu ifade eden Mehmet Çakıcı,
kendilerinin de İbrahim Koreli’den çok
şey öğrendiklerini söyledi. Koreli’nin
yaşamı boyunca izlediği yolun yolcuları
olduklarının altını çizen Çakıcı, O’nun
mücadelesinin bundan sonra da
süreceğinin altını çizerek Koreli’nin ruhunun şad olmasını diledi.
Anma etkinliğinde TDP Genel Başkanı
Mine Atlı, CTP Milletvekili Armağan
Candan, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan
Bıçaklı, Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy ve
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da söz
alarak kısa konuşmalar yaptı ve İbrahim
Koreli ile ilgili anı ve düşüncelerini
anlattı. Anma etkinliği din görevlisinin
Kuran ve dua okumasıyla sona erdi.

ARAZİ ARANIYOR
Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210

DOLAR
Alış Satış

16.25 16.45

EURO
Alış Satış

17.40

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.54 20.77

MAĞUSA
Gökçen İlktaç Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı No:145 Güder
Apt. No:5 Mağusa
Tel:3656820
Rana Yontar Eczanesi
Bayraktar Yolu Çanakkale Hayal
Apt. Mağusa
Tel:3661619
GÜZELYURT
Camcıoğlu Eczanesi
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C
Güzelyurt
Tel:7142457
LEFKE
Sadiye Taşar Eczanesi
Atatürk Cad. 26/A Lefke
Tel:7288312
İSKELE
Nalan Eczanesi
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele
Tel:3714006

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GİRNE
Özenir Eczanesi
Ma reşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No:46/ 1 Lapta Girne
Tel:05428760660
Rızkı Eczanesi
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat
yanı Girne
Tel:8153496
Aygül Aygın Eczanesi
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee
Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz
Market karşı Çaprazı
Tel:05338300049

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Güneyde enflasyon ve pahalılığa karşı destek paketi

Rum yönetimi, günbegün artan enflasyon
ve hayat pahalılığına karşı toplam 103 milyon Euro’luk destek paketi kararlaştırdı.
Politis ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar
Kurulu’nun dün açıkladığı destek paketinin
özellikle nüfusun dar gelirli ve yardıma
muhtaç kesimine hitap ettiğine dikkat çekti.
Habere göre Maliye Bakanı Konstantinos
Petridis tarafından açıklanan önlemler
çerçevesinde dar gelirli ve yardıma muhtaç
ailelere 18 yaşın altındaki her bir çocuk
için bir defaya mahsus 150 Euro verilecek.
Bundan geçen yıl yıllık geliri 10 bin Euro’ya
kadar olan 6 bin 639 hane halkı faydalanacak. Bakmakla yükümlü olduğu
çocuğu bulunan ve yıllık geliri 10 bin Euro
ile 19 bin 500 arasındaki 13 bin 8 hane
halkına bir defaya mahsus 120 Euro, yıllık
geliri 19 bin 501 ile 29 bin Euro arasında

olan bin 804 hane halkın 100 Euro verilecek.
Yıllık geliri 29 bin 1 ile 39 bin Euro olan
ve üç ve daha çok çocuğu bulunan hane
halkına da 3’üncü ve çocuktan itibaren her
çocuk için bir defaya mahsus 80’er Euro
verilecek.
Asgari Garantili Gelir (EEE) veya sosyal
yardım alan ancak bakmakla yükümlü
olduğu 18 yaş ve altında çocuğu olmayan
hane halkına bir defaya mahsus 100 Euro,
eşe 50 ve üniversitede okuyan çocuğuna
harç yardımı olarak 25 Euro verilecek. Bu
uygulamadan 18 bin 454 hak sahibi, hak
sahibinin bakmakla yükümlü olduğu 2 bin
401 kişi ve 2 bin 232 eş yararlanacak.
0-4 yaş arası çocuklar için 16 bin hane
halkına Ekim 2022’ye kadar bebek maması
ve kreş giderlerinin yüzde 80’i kadar ödenek
verilecek ve her bir çocuk için gereken
kriterlere göre 100 ile üç yüz Euro aylık

yardım verilecek. Sosyal yardım ödeneği
alan 4 bin 750 özürlü kişiye bir defaya
mahsus 100 Euro verilecek.
Elektrik ücretlerinde uygulanan KDV
oranının evsel tüketimde yüzde 19’dan
yüzde 9’a çekilmesi önlemi 31 Ağustos’a
kadar uzatıldı, dar gelirlilerin elektrik
faturalarında KDV yüzde 19’dan yüzde 5’e
çekildi. Yıllık brüt geliri 19 bin Euro’nun
alında olan 19 bin 500 aile de yenilenebilir
enerji ödeneği planına dâhil edildi. Dün
açıklanan destek ödeneklerinden 5 bin 500
civarındaki tarımcı ve hayvancı da yararlanacak.
Habere göre, AKEL ve EDEK, Rum
yönetimince açıklanan tedbirlerin genel enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele
hedefini taşımadığı, sadece toplumun zayıf
kesimlerine yönelik olduğu görüşünü dile
getirdi.

Anastasiadis GYÖ paket teklifini Tatar’a iletti
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kapalı Maraş odağındaki
“Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) paket
teklifini içeren mektubu, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a 19 Mayıs 2022’de, BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin
Stewart aracılığıyla ilettiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis
“bu GYÖ teklifinin bu sefer reddedilmemesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.
Fileleftheros Anastasiadis’in mektupla
ilettiğini teklifine Türk, tarafından bir
cevap alınmadığını, dahası kapalı Maraş’ta
kullanıma açılmış plaj alanının uzatıldığını,
Anastasiadis’in de bu hareketi garantör
ülkelere, BM Genel Sekreteri’ne ve AB
kurum başkanlarına ve üye ülke liderlerine,
Tatar’a gönderdiği mektubu da ekleyerek
mektupla şikâyet ettiğini yazdı.
Habere göre, Anastasiadis’in Tatar’a
ilgili mektubu Stewart aracılığıyla ilettiğini
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis,
RİK’e açıkladı. Kasulidis mektupta yer
verilen GYÖ paketinin, Anastasiadis’in

Cenevre görüşmeleri öncesinde BM Genel
Sekreteri’ne sunduğu ancak o zaman
görüşülmeyen paketin aynısı olduğu bilgisini verdi. GYÖ paketinin “al ya da
reddet (take it or leave it)" şeklinde
olmadığını, görüşülebileceğini sözlerine
ekledi.
Haberde Kasulidis’in “uzlaştırma
referansları konusunda ise, diğer şeyler
yanında, kurucu devletçiklerin federal
devlet karşısında özerkliği taahhüdüne
atıf yaptığı” ve “hedef, Kıbrıs sorununun
BM kararları ve 2014 Eroğlu-Anastasiadis
anlaşması zemininde görüşülmesi yolunun
açılmasıdır” dediği kaydedildi.
Habere göre Kasulidis dün Lefkoşa’nın
Rum kesiminde gerçekleştirilen AGİT
toplantısı çerçevesindeki açıklamasında,
Anastasiadis’in GYÖ teklif mektubunun
Cumhurbaşkanı Tatar’a ve BM’ye
gönderildiğini belirterek “mektup, iyi
niyetimizin bir göstergesi olarak çeşitli
konuları içeriyor” ifadesini kullandı. Gazeteye göre “daha çok da Kıbrıs için ortak
iyinin ne olduğuna işaret etti.”
Sunulan
önerilerin
perspektifi

sorulduğunda Rum tarafı olarak Kıbrıs
sorununa da GYÖ’lere de dair telifler
yaptıklarını ancak Türk tarafının
reddettiğini söyleyen Kasulidis, bu sefer
sundukları GYÖ’lerin reddedilmemesi
gerektiğini savundu “Kıbrıs Türk toplumuna ekonomik ilerleme ve refah sağlayacak
tek fırsat olduğundan, bu teklifin reddedilmemesi gerektiğine inanıyorum.
Çünkü bu tür fırsatlar her zaman olmaz”
dedi.
Haravgi “GYÖ’ler Kıbrıslı Türkler İçin
İyi Fırsat… Yoannis Kasulidis: Bu Teklifin
Reddedilmemesi Gerektiğine İnanıyorum”
başlıklı haberinde EDEK’in, Rum tarafının
GYÖ teklifine “Kıbrıs sorununu toplumlar
arası soruna indirgeyerek Türkiye’yi
sorumluluklarından kurtardığı” gerekçesiyle tepki gösterdiğini yazdı.
Habere göre Ekologlar Hareketi GYÖ’ler
ve kapalı Maraş’taki yeni faaliyetlerin
görüşülmesi için derhal Rum Ulusal Konseyi’nin toplanmasını istedi, Rum Yönetimi
Başkanı Anastasiadis’in uygulamakta
olduğu taktikten duyduğu hayal kırıklığını
dile getirdi.

GÜZELYURT’TA
HIRSIZLIK... 1 KİŞİ
TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta Telefon Dairesi’nin park
yeri içerisinde, 26-27 Mayıs tarihleri
arasında, park halindeki çift kabin
aracın arka kasası içerisinde
bulunan yaklaşık 67 metre
uzunluğundaki havai telefon
kablosu çalındığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamaya göre, polis soruşturması
sonucunda meselede zanlı olarak
görülen H.T.(E-29) tutuklandı,
soruşturma devam ediyor.

DÖRTYOL VE MAĞUSA
SAKİNİ 2 KİŞİ KAYIP

Dörtyol’da sakin Amira Filippova’nın
(K-16), önceki gün kalmakta olduğu
ikametgahına dönmediği ve
kendisinden haber alınamadığı
duyuruldu.
Polis Basın Subaylığı, şahsın
arandığını ve soruşturmanın devam
ettiğini kaydetti.
Gazimağusa’da sakin Selda
Beyitoğluları’nın (K-37) ise,
perşembe günü saat 10.00’da
ikametgahından ayrıldığı ve
dönmediği belirtildi.
Polis, Beyitoğluları’nın arandığını ve
soruşturmanın devam ettiğini
duyurdu.

AKEL MERKEZ
KOMİTESİNDEN
MAVROYANNİS’İN
ADAYLIĞINA DESTEK

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi
merkez komitesinin, Rum tarafının
eski müzakerecisi Andreas
Mavroyannis’in 2023 yılında
gerçekleştirilecek olan başkanlık
seçimlerinde aday olmasıyla ilgili
öneriye, bir ret oyu, 94 de lehte oy
ile dün yeşil ışık yaktığı haber
verildi.
Bu gelişmenin ardından önerinin 5
Haziran’da yapılacak olan parti
kongresinde masaya yatırılacağını
yazan Fileleftheros, AKEL’in dünden
itibaren, başkanlık seçimleri
adayının seçilmesiyle ilgili sürecin
son aşamasına girdiğini ekledi.

LİMASOL’DA 6 BUÇUK
KİLO KOKAİN ELE
GEÇİRİLDİ

Rum polisinin, Limasol’da önceki
gün gerçekleştirilen büyük bir
operasyon sonucunda 6 buçuk kilo
kokain ele geçirdiği haber verildi.
Uyuşturucunun, Limasol limanı
üzerinden bir konteyner içerisinde
Yunanistan’dan geldiğini ve bunun
depoya aktarıldığını yazan Politis
gazetesi, paketi teslim almaya gelen
56 yaşındaki bir Yunanlının polis
tarafından tutuklandığını kaydetti.
Gazete söz konusu şahsın,
uyuşturucunun kaynağının ve
Güney Kıbrıs’taki olası
işbirlikçilerinin tespit edilmesi için
polis tarafından sorgulandığını ve
bugün mahkemeye sevk edilmesinin
beklendiğini ekledi.

"TIRNAK İÇİNDE
HİZMETÇİLER" DAÜ'DE
SERGİLENECEK

Güney Kıbrıs-İran gerginliği...

İran'ın el koyduğu tankerin mürettebatı arasında bir de Rum var
İran’da “Devrim Muhafızlarının” Basra
Körfezinde el koyduğu Yunan bandıralı iki
petrol tankerinden birinin mürettebatı
arasında, bir de Kıbrıslı Rum bulunduğu
haber verildi.
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığının, İran
Devrim Muhafızlarının iki Yunan tankerine
el koymasının ardından, bir Kıbrıslı Rum’un
İran makamları tarafından alıkonulduğunu
teyit ettiğini bildiren Rum haber kaynakları,
Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris

Dimitriyu’nun, yaptığı açıklamada bunun
çok hassas bir konu olduğunu ve Rum
makamlarının konuyu ilk andan itibaren
yakından takip ettiklerini söylediğini iletti.
Rum Dışişleri Bakanlığının Yunan
makamlarıyla sıkı bir işbirliği içinde
olduğunu ve iki gemiye tam olarak ne
olduğunu tespit etmek için gerekli
faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren
Dimitriyu, Rum diplomatik birimlerinin ortaya çıkan meselenin ele alınması için İran

makamlarıyla da temas içinde olduklarını
kaydetti.
Güney Kıbrıs’ın İran’daki büyükelçisiyle
de temas halinde olduklarını belirten Dimitriyu, gerekli tüm faaliyetlerde
bulunulduğunu ve iki geminin mürettebatının
da iyi durumda olduğunu ifade etti.
Atılacak bir sonraki adımları beklediklerini
ifade eden Dimitriyu, bunun çok ciddi bir
durum olduğunu ve bunu bu şekilde ele
aldıklarını sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü tarafından organize
edilen etkinlik kapsamında, “Tırnak
İçinde Hizmetçiler” adlı tiyatro
oyunu, salı günü, saat 19:30’da,
DAÜ Aktivite Salonu’nda
sahnelenecek.
12 yaş ve üstü izleyiciye hitap eden;
Jean Genet’in "Hizmetçiler"
metninden hareketle Hakan Emre
Ünal’ın yazıp yönettiği, Nezaket
Erden ile Pınar Güntürkün’ün
oynadığı ve Ayşe Draz’ın
Dramaturgluğunu gerçekleştirdiği
"Tırnak İçinde Hizmetçiler", tek
perdede ve 85 dakika sergileniyor.
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Emete İmge: Sağlık sistemimiz hasta haklarını
merkezine alan bir örgütlenme ve anlayışında değil
Evrensel Hasta Hakları Derneği
Başkanı Emete İmge, sağlık sisteminin
hasta haklarını merkezine alan bir
örgütlenme ve anlayışında olmadığına
vurgu yaptı. İmge, “Eksiksiz 20 yıldır
halka bu konuda hasta haklarını
merkezine alan sağlık sistemi
kuracaklarına dair vaat verip, sözünü
tutmayan bir siyaset kurumumuz var”
şeklinde de konuştu.
Yayın Tarihi: 28/05/22 09:30

en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydederek, “Kamu sağlık hizmetleri yıllar
içinde zayıflamıştır.
Kamu hastanelerinin sağlık hizmetlerine
erişmekte sıkıntı var.
Erişebilen de kaliteli hizmet alamamaktan
yakınmaktadır.” dedi.
Sağlık sistemini güçlendirecek insan
kaynakları ihtiyacının karşılanmadığını da
ifade eden İmge, nüfusun bilinmediği bir
toplumda sağlıkta planlaması yapmanın
mümkün olmadığını söyledi.
İmge, kamu sağlık hizmetlerine ihtiyaçlar
artarken, sağlık bütçesi artmadığını söyledi,
“Daha kötüsü de kaynaklarımız iyi yönetilememektedir.” dedi.

KP - Evrensel Hasta Hakları Derneği
Başkanı Emete İmge, Kıbrıs’ın kuzeyinde
‘hasta hakları’nın ne durumda olduğuyla
ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.
“HASTA HAKLARI, TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİNİN YARATTIĞI
SORUNUN SONUCU OLARAK
ORTAYA ÇIKTI”
Hasta haklarının üçünçü kuşak haklar
olarak tanımlandığını söyleyen İmge, hasta
haklarının teknolojinin ilerlemesinin yarattığı
sorunlar sonucu ortaya çıktığını belirtti.
Çocuk hakları, kadın hakları, çevre hakkı,
gelişme hakkı, barış hakkı ve hasta haklarının
üçüncü kuşak haklara örnek olarak
gösterilebileceğini belirten İmge, hasta
haklarının temel olarak insan haklarının ve
sağlık
hizmetlerine
değerlerinin,
uygulanmasını açıkladığını ve dayanağını
ise insan hakları ile temel belgelerden
aldığını kaydetti.
“HASTA HAKLARI TÜZÜĞÜ’NE
GÖRE 14 HASTA HAKKI
TANIMLANDI”
Avrupa Birliği (AB) sistemi içinde kabul
gören Hasta Hakları Tüzüğü’ne göre 14
hasta hakkının tanımlandığına değinen
İmge, “Ülkemizde sağlık ve yaşam hakkı
anayasamız tarafından korunmakta olup,
pratikte devlet, hükümet, sağlık hizmeti
sunan profesyoneller ve sağlık çalışanlarına
bu hakları korumak ödev olarak verilmiştir.”
dedi.
“SAĞLIK SİSTEMİMİZ HASTA
HAKLARINI MERKEZİNE ALAN
BİR ÖRGÜTLENME VE ANLAYIŞ
İÇERİSİNDE DEĞİL”
Sağlık sisteminin hasta haklarını
merkezine alan bir örgütlenme ve anlayış
içerisinde olmadığının altını çizen Evrensel
Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge,
bunu öncelikle partilerin seçim
programlarındaki vaatlerinden, hükümet
programlarının sağlıkla ilgili bölümlerinden
hemen anlamanın mümkün olduğunu söyledi.
“Eksiksiz 20 yıldır halka bu konuda hasta
haklarını merkezine alan sağlık sistemi
kuracaklarına dair vaat verip, sözünü tutmayan bir siyaset kurumumuz var.” şeklinde
konuşan İmge, sağlık sisteminin hasta
haklarını koruyan bir sisteminin olmadığına
vurgu yaptı.
“KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ,
HASTA HAKLARINI ÖNLEMEYE
YÖNELİK KORUYUCU
POLİTİKALAR OLUŞTURMADI”
Sağlık sistemiyle ilgili sözlerine devam

eden İmge, kamu sağlık hizmetlerinin tedavi
hizmetlerine odaklandığını belirterek, halk
sağlığını korumaya, hastalıkları önlemeye
yönelik koruyucu ve önleyici politikaların
oluşturulmadığını söyledi.
Emete İmge, sözlerine şöyle devam etti:
“Örneğin 1996 yılından beridir diyabetin
bu ülkede hem insan yaşamına, organ
kayıplarına, kişiye, ailesine ve devlete
maliyetinin çok yüksek olduğu bilinmektedir.
Ancak diyabeti önleyici politikalar vaad
edilmiş ancak bir ileri, bir geri, maalesef
hayata geçirilmemiştir. Örneğin 20 yıl
önce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
içine inşa edilen Diyabet ve Endokrin
Merkezi günümüzde amacının dışında
kullanılarak,
her
geçen
gün
işlevsizleştirilmektedir.
Koruyucu tedbirlerin alınması hakkına
ilişkin bir diğer örnek toplumu tütünün
zararlarından korumak için 14 yıl önce
kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin
kullanımının yasa ile yasaklanmasıdır. Pandemi koşullarının yarattığı kısıtlar da tuz
biber ekerek, zaten zayıf olan Sağlık
Bakanlığının denetim faaliyetinin durma
noktasına getirmiştir.
Denetimin olmadığı koşullarda ne yazık
ki, yasanın çoğu hükmüne aykırı davranan
sağlık kuruluşları, üniversiteler, kamu
kuruluşları, ikram sektöründeki işletmeler
vb., tütün ürünü ithalatçısı vardır.”
“KORONAVİRÜS SEBEBİYLE
ÖLENLERİN MAHREMİYET
HAKKININ NE SIKLIKLA İHLAL
EDİLDİĞİ HAFIZAMIZDA”
Koronavirüs pandemisinde yaşanan olaylarla ilgili sözler sarf eden İmge, pandemi
dönemide Koronavirüs nedeniyle hayatını
kaybedenlerin mahremiyet hakkının ne
sıklıkla ihlal edildiğinin hafızalarda olduğunu
söyledi.
“KAMU HASTANELERİNDE
SAĞLIK HİZMETLERİNE
ERİŞMEKTE SIKINTI VAR”
Başkan İmge, ilaç eksikliği ve yokluğunun
‘tedaviye erişim hakkının’ önünde duran

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
GENEL ANLAMDA HASTA
HAKLARIYLA İLGİLİ TAM
BİLGİYE SAHİP OLMADIKLARI
DÜŞÜNCESİNDEYİZ”
Sağlık alanında yer alan kişilerin hasta
haklarıyla konusunda ne kadar bilgili
olduklarına yönelik soruyu cevaplayan
İmge, dernek olarak genel anlamda sağlık
politikalarına yön veren siyasetçi ve
bürokratların, ister özelde, isterse kamuda
sağlık hizmeti sunanların, sağlık
kuruluşlarında
diğer
hizmetlerde
çalışanların hasta haklarıyla ilgili tam
bir bilgiye sahip olmadığı görüşünde
olduklarını kaydetti.
Özel sektördeki sağlık hizmeti veren
kuruluşların uluslararası standartlara sahip
olmak için çalışanlarına verdikleri eğitimlerin
içinde mutlaka hasta hakları eğitimleri
olduğunu belirten İmge, hasta hakları
konusunun sağlık çalışanlarının hizmet içi
eğitiminin parçası olması gerektiğini belirtti.
İmge, mevcut UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuolu’nun sağlık bakanı olduğu dönemde
onay vererek, Evrensel Hasta Hakları
Derneği’nin kamu hastanelerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları
gerçekleştirdiğini ifade etti.
“ÜLKEMİZ, HER GÜN
GERİYE SAYIYOR”
Ülkenin her alanda büyük bir kaos
içerisinde her gün geriye saydığnı söyleyen
İmge, Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin
kendi vizyon ve misyonu doğrultusunda
çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.
Bir sivil toplum örgütünün tek başına
sağlıkta etkili bir değişim yaratmasının
mümkün olmadığının altını çizen İmge,
açıklamasını şu şekilde noktaladı:
“Bu yüzden sağlık alanında sivil toplum
örgütlerinin dayanışma ağı oluşturması,
bugün, düne göre çok daha hayatidir.
Sivil toplumun desteğiyle değişimi yapacak olan ise siyaset kurumudur.
“SAĞLIK HAKKI
GECİKTİRİLEMEZ,
ERTELENEMEZ”
Ne yazık ki siyaset kurumu, toplumun
menfaatini gözeten çalışmalara ivedilikle
hız vermek yerine, kendi kendini yok eden
kısır didişmelerle meşguldurler.
Sağlık hakkı ise geciktirilemez, ertelenemez!”

DUYURU
Kıbrıs Türk Şoförler Nakliyeciler ve İşletmeciler Birliği Derneği 14 Haziran 2022
Salı günü saat 20.00’de Lefkoşa Terminali’nde bulunan derneğimizin lokalinde Genel
Kurulu yapılacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur.
Adres: OTOBÜS TERMİNALİ - LEFKOŞA
Osman Özer / 0533 8606252

Süt Ürünleri İmalatçıları
Birliği, hükümete acilen
çözüm üretmesi
çağrısında bulundu
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği
(SÜİB), hükümete, bir an önce
paydaşlarla bir araya gelip çözüm
üretmesi çağrısında bulunarak,
“aksi takdirde üretim yapacak ne
bir fabrika ne de bir sanayinin
kalacağını” kaydetti.
Birlik Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Başlar, açıklamasında, geri
dönüşü olmayan zararlar ve telafisi
olmayan yanlışların devam ettiğini,
artık imalatçının gücünün
kalmadığını ve seslerinin
duyulmasını istediklerini ifade etti.
“Bir işletme bütçesinin yüzde
30’unu enerjiye ödemek zorunda
kalırsa bu ne demektir?” diye
soran Başlar, işletmelerin
çalışanına ödeyecek parasının
kalmadığını, makinelerini
yenileyemediğini söyledi ve bu
şekilde devam etmesi durumunda
30-40 yıllık işletmelerin
kapanacağını kaydetti.
Başlar, “Temizlik ürünleri, maya,
ambalaj, yakıtlar, bunların hepsi
döviz endeksli. Birbirine bağlı
olarak alınıyor. Kaldı ki, Euro
karşısında TL erimeye devam
ediyor. 10 Euro olan bir ürün 60
Euro’ya yükseldi. Yani yüzde 600”
şeklinde konuştu ve “Gücümüz,
takatimiz kalmadı” dedi.

Amcaoğlu, Gazimağusa
Laguna bölgesinde
yaşanan sorunlara çözüm
planları ortaya
koyduklarını açıkladı
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin
Amcaoğlu, Gazimağusa Laguna
bölgesinde yer alan balıkçı
teknelerinin tekrardan Yeşil Hat
üzerinden satış yapmalarını
sağlamak ve halk sağlığını tehdit
eden unsurları ortadan kaldırmak
için çalışma başlatarak, kısa ve
uzun vadeli çözüm planları ortaya
koyduklarını açıkladı.
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında taze
balık ürününe yönelik AB uzmanları
tarafından yapılan rutin kontrol
sırasında, kanalizasyon atık
suyunun arıtılmamış şekilde
Laguna'daki balıkçı barınağının
olduğu limana akıtılmasından
kaynaklı kirlilik tespit edildiğini
söyleyen Amcaoğlu, balıkların açık
denizlerde tutulmasına rağmen
karaya çıkarıldığı bu noktadaki
kirliliğin gıda güvenliği açısından
aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle
Gazimağusa Laguna bölgesinde
yer alan teknelerin “Yeşil Hat
Tüzüğü Onaylanmış Tekne
Listesi'nden” çıkarıldığını ve
sorunun çözümüne kadar Yeşil Hat
üzerinden satış yapmalarının AB
Komisyonu tarafından
durdurulduğunu kaydetti.
Atık suyun kesintisiz arıtılabilmesi
için Gazimağusa Belediyesine ait
arıtma tesisinin sürekli çalışır
vaziyette olması gerektiğini
kaydeden Amcaoğlu, çözüme
yönelik yapılan toplantıda, tesisin
elektrik kesintilerinden
etkilenmemesi ve sürekli çalışır
vaziyette olmasının sağlanabilmesi
için ihtiyaç duyulan jeneratörün de
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
tarafından temin edilerek,
Belediyenin kullanımına
verilmesinin kararlaştırıldığını
belirtti.
Amcaoğlu, uzun vadede, Laguna
bölgesine hizmet veren arıtma
tesisinin kapatılıp, bölgenin
Gazimağusa atık su şebekesine
bağlanmasında hem fikir
olunduğunu kaydetti.

29 Mayıs 2022_Layout 1 28.05.2022 21:36 Page 16

Spor Toto 1. Lig'de yarı final
rövanşı oynanıyor
Spor Toto 1. Lig'de yarı final mücadelesinin rövanş
maçları bugün oynanacak. İstanbulspor,
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
İlk maçı İstanbulspor'un deplasmanda 4-2
kazandığı eşleşmede, ev sahibi ekibe her türlü
galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı
mağlubiyette final için yetecek.

Badminton U19 Milli
Takımı Mutlu ve
Umutlu döndü
Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde
başlayan U19 Türkiye Badminton
Şampiyonası’na katılan Milli Takımımız
adaya döndü. İdareciliğini Salih
Asşehidoğlunun yaptığı kafilede Antrenör
olarak görev yapan Seymen Deniz,
Turnuvanın oldukça verimli geçtiğini
sporcularımızın tecrübe kazanmaları
açısından turnuvanın çok verimli geçtiğini
belirtti. Alınan galibiyetlerle de
sporcularımızın güvenlerinin arttığını belirterek bundan sonraki turnuvalarda daha
başarılı olabilmek için gerekli çalışmaları
yapacaklarını söyledi.

Üniversitelerde potanın kraliçesi DAÜ
Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından
organize edilen Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Lefkoşa UKÜ

Arena’da oynanan karşılaşmaların sonucunda rakiplerini mağlup
eden Mağusa temsilcisi şampiyonluk ipini göğüsledi. Şampiyonada
ikincilik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımının olurken,
üçüncülük ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımının
oldu. Karşılaşma sonunda başarılı isimlere ödülleri KKÜSF
yetkilileri tarafından takdim edildi.
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Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk
transferini yapmaya
hazırlanıyor...

Bahadır Ayhan
Ertuğruloğlu'nu
ziyaret etti

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim faaliyetleri kapsamında
“Medyada Etik” konu başlıklı seminer
düzenliyor. 31 Mayıs Salı günü yapılacak
seminerde konuşmacı olarak deneyimli
gazeteci, Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel
Yayın Koordinatörü Ali Baturay yer
alacak. KTSYD Genel Merkezi'nde yer
alacak seminer saat 20.00’de başlayacak.
Seminerin dernek üyelerinin yanı sıra
tüm basın emekçilerine açık olduğu belirtildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan KTSYD
Başkanı Burhan Gürkan, hayatın tüm
alanında etik değerlerin önemli olduğunu
ancak son dönemlerde arka planda
tutulduğunu gözlemlediklerini belirtirken,
medyada etik konusunun meslekte olmazsa
olmaz olduğunu vurgulayarak tüm basın
mensuplarını seminere davet etti.

Beşiktaş, Jordy
Caicedo ile anlaştı

KKTC Hentbol Federasyonu
Başkanı Bahadır Ayhan, KKTC
Dışişleri Bakanı Tahsin
Ertuğruloğlu'nu ziyaret etti

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı
Bahadır Ayhan, KKTC Dışişleri Bakanı
Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan
KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı
Bahadır Ayhan, KKTC Dışişleri Bakanı
Tahsin Ertuğruloğlu’na göstermiş olduğu
kabulden dolayı teşekkür etti. Hentbol
Federasyonu’nun güzel bir sezonu geride
bıraktığını ve sezonla ilgili sayın
Ertuğruloğlu’na bilgi vermekle birlikte,
yeni sezona dair planlama olarak süreci
aktardıklarını ifade eden Bahadır Ayhan,
ülke hentbolu ile ciddi planlamaları
olduğunu belirterek, bu konularla ilgili
olarak Dışişleri Bakanı ile fikir
alışverişinde bulunduklarını söyledi.

KTSYD “Medyada
Etik” semineri
düzenliyor

Lefkoşa’da kazanan GAÜ
Basketbol Federasyonu tarafından
düzenlenen Pro Lig’de normal sezonun
sonuna doğru gelinirken daha önce Playoff oynamayı garantileyen Soyer
Hacıganimler ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaştı. Lefkoşa, Atatürk Spor
Salonu’nda galip gelen taraf 62-48’lik
skorla GAÜ oldu.
GAÜ’ye galibiyeti getiren periyotlar
18-10, 34-27, 47-35 ve 62-48 şekline

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

gerçekleşti. Maçın en skorer oyuncusu
Soyer’den 18 sayı ile oynayan Emmanuel
Paye oldu. GAÜ’den Praise Okafor ise
11 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle ön plana
çıkan isim olarak maçı tamamladı.
Pro Lig’de normal sezonun onuncu ve
son haftası pazartesi günü Çetinkaya ile
Küçük Kaymaklı arasında saat 20.00’de
Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak
karşılaşma ile başlayacak.

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

Beşiktaş, CSKA Sofia'nın Ekvadorlu
forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı.
24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme
için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile
bonservis bedeli konusunda görüşmeye
devam ediyor.
Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon Euro
ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar,
CSKA Sofia ile de anlaşması halinde
transferi resmen duyuracak.
Bu sezon Bulgar ekibi ile 46 maça çıkan
Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı
gösterdi.
8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev
yapan Caisedo, 1 gol attı.
Daha önce Ekvador ekipleri Universidad
Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan
Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya
transfer oldu.
Bulgar ekibi ile çıktığı 65 maçta 31 gol
atan Caicedo, 4 de asist yaptı.
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