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Şener Levent

Açı
Açı
TRAJİKOMİK
HALLERİMİZ
n

Üç yıl önce Lefkoşa’da ara bölgedeki toplantıda Selma
Eylem’in söylediklerini reddeden Tufan Erhürman,
şimdi de benzer tepkiyi POGO Kadın Hareketi Genel
Sekreteri Skevi Koukouma’ya gösterdi…

CTP Kadın Örgütü’nün geçtiğimiz gün yapılan kurultayına katılan Skevi
Koukouma konuşmasında “işgal altındaki bölge” ifadesini kullanınca,
Tufan Erhürman kürsüye gelerek ona cevap verdi ve “Biz CTP olarak
işgal altındaki bölge terminolojisini reddediyoruz” dedi…

SOL KÖŞE
HEM FAŞİST, HEM
DİKTATÖR, HEM İŞGALCİ

“Burası Türkiye’yi eleştirme yeri değil”
diye laf atan Ersin Tatar’a Tufan, “Evet
eleştiririm, her istediğim yerde eleştiririm,
hele bu protokolden sonra hiç susmam”
deseydi kıyamet mi kopardı? Böyle diyeceğine “Ben Türkiye’yi eleştirmiyorum”dedi… Öyle dersen sana da böyle
yaparlar işte… Meşru saymadığın hükümete meşru muamelesi yapmanın bir karşılığı bu da… Kimin ne hakkı var bize
Türkiye’yi eleştiremezsin demeye? Hem
faşist, hem diktatör, hem işgalci… Ve hiç
laf etmeyeceğiz, olur mu?
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

PARA
İSTEMEYE

KIBTEK’ten yapılan açıklamada elektrik tellerine çarpan çöp
3. sayfada
kamyonu yüzünden yangının çıktığı belirtildi

LEFKOŞA’NIN
SERİN YAZ
GECELERİ
GERÇEKTİR
Faize
Özdemirciler

2. sayfada

ZEVKİNİ
ÇIKARIN...

Ali Osman

SANDIKÇILAR
SENİNLE
GURUR
DUYUYOR!

Mehmet Levent

nProtokolü de eleştiren
Skevi Koukouma,
“Kıbrıslı Türklerin
toplumsal varlığına,
özgürlüklerine ve
haklarına bir darbeyi daha
teşkil eden bu protokol
Kıbrıs sorununu daha da
çıkmaza sokuyor…
nErhürman: Sayın
POGO temsilcisinin
burada yaptığı
konuşmada kullandığı
bazı terimleri CTP olarak
kabul etmiyoruz…

BOYNUNDA
ANAHTARLA
EVİNE DÖNEN
CİRA

Aziz Şah

15. sayfada

KIBRIS’I VATAN
BİLENLER
BİZİM
HALİMİZDEN
ANLAMAZ
Canan Sümer

n 4. Sayfada
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Şener Levent

Açı
“Hayat Güzeldir” filmindeki gibi trajediyi eğlenceli bir oyuna dönüştürüp
komediye çeviriyoruz biz de…
Bilmem gördünüz mü filmi?
Görmedinizse görün mutlaka…
İtalyan yönetmen Roberto Benigni’in
1997 yapımı muhteşem filmi…
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler
tarafından tutuklanıp karısı ve oğlu ile
birlikte toplama kampına sürülen adamın
hikayesi…
Baba dört yaşındaki oğluna toplama
kampında olup biten herşeyin bir oyun
olduğunu söyler…
Sonunda ödül alan bir oyun…
Babası çocuğa kendilerinin de bu
ödülü kazanmak için bu oyunda yarışacaklarını anlatır…
Çok trajik bir hikaye…
Ama gülmeden edemiyoruz izlerken…
Sanırım Kıbrıs’ta bizim halimiz de
işte böyle…
Biraz da Anton Çehov’un havasına
benzer bu…
Trajik ama komik…
Birbuçuk sayfalık “Memurun Ölümü”
isimli kısa hikayesi hem kahreder, hem
güldürür bizi…
Tiyatro salonunda oyunu izlerken ansızın hapşıran bir adam…
Hapşırığı önündeki generalin dazlak
kafasına ve ensesine sıçrayınca ne yapacağını şaşırır…
General mendilini çıkarıp başını ve
ensesini silerken, o da özür üstüne özür…
İsteyerek olmamış…
Böyle olmasını istemezmiş aslında…
General tamam deyip özrünü kabul
etse de, o affedildiğinden emin olmaz
bir türlü…
Perde arası fuayede bile generalin arkasında dolanır durur…
Özür üstüne özür diler…
General bu durumdan rahatsız olur
sonra…

TRAJİKOMİK HALLERİMİZ

Yeter diyerek azarlar onu…
Bu kez pusulayı tamamen kaybeder
zavallı memur…
Hasta olur…
Yatağa düşer ve ölür…
Bu hikaye de tam bizi anlatır…
***
Kıbrıs sorununu, zamları, Tatar’ı artık
gülerek anlatıyoruz birbirimize…
Hatta Tayyip Erdoğan’ı bile…
Ekranda konuşurken prompter denilen
elektronik cihazdan okur ya, şaşırınca
basıyoruz kahkahayı…
Veya ekmek alamayan yoksullara çay
poşetleri dağıtırken…
Çok komik…
Kariyerinin başında bir resepsiyonda
İngiliz diplomata söylediği sözler aklıma
geldikçe de gülerim…
Ne demişti İngilize:
-Bana numara yapma!
Tercümanı bu ifadeyi İngiliz diplo-

Korkusuz

matın anlayacağı uygun bir şekilde çevirince memnun olmamış ve söylediklerinin harfi harfine aynen çevrilmesini
istemişti…
Tercüman da şöyle çevirdi:
-Don’t put a number on me!
***
Bir de potin kutularına saklanan dolarlar ortaya çıkınca, oğlu ile yaptığı
telefon konuşması…
-Kimin parası, diye soruyor oğluna…
-Senin paran baba, diyor oğlu…
-Sıfırla oğlum sıfırla, diyor boğuk
bir sesle oğluna…
Bu da hem trajik, hem komik…
***
Kısacası bizim halimiz de trajikomik…
O kadar kötü bir dönemden geçiyoruz
ki, artık herşeyeboşverip gülmeye başlıyor herkes…

Hayatımızın hiçbir meşru yanı kalmadı, biz ise hükümet meşru mu, değil
mi diye tartışıyoruz…
Kurdukları korsan devlet bile meşru
değilken, hükümetin meşru olup olmadığı nasıl tartışılabilir ki?
Bir kısım solcularımız türedi bu arada…
Bir kısım değil aslında, neredeyse
hepsi öyle…
Kıbrıslılığa savaş açmışlar…
Kıbrıslılığı öne çıkarmak ırkçılıkmış…
Bölücülük yapmak demekmiş…
İçimizdeki TC kökenlileri dışlamak
demekmiş…
Türk, Rum, Kıbrıslı, Türkiyeli falan
diye değerlendirmek yanlışmış herkesi…
Sorun ulusal bir sorun değil, sınıfsal
bir sorunmuş…
Herkese yalnız “emekçi” gözüyle
bakmalıymışız…
Sevgili dostum Ümit İnatçı çok iyi
bir yanıt vermiş onlara…
Diyor ki:
“Ortak vatanın Rum yurttaşlarının
malları üzerine yangelenlere emekçi
halk muamelesi, kendini sömürgecinin
buyruğuna karşı korumak isteyen ve
kendine Kıbrıslı diyenlere de ırkçı
muamelesi… Bunun adı solculuk!”
***
“Burayı yurt bilenler” diye de yeni
bir kavram icat ettiler…
TC’li emekçilerle birlikte Türk işgaline karşı mücadeleyi hayal ediyorlar…
Bu da komik…
Trajikomik…
Kıbrıs’taki TC’liler, ister emekçi olsun, ister sermayedar, Ankara’daki iktidara karşı olabilirler, ama Türkiye’nin
Kıbrıs’ta işgalci olduğunu asla kabul
etmezler…
Hala bunu bile anlayamadılar…

Koalisyon

Hüsnü Mahalli
AKP’nin muhalefete
karşı kullandığı en önemli
argümanlardan biri “koalisyonlar zamanına döndürecekler ülkeyi”.
Ülkeyi küçük ortak
MHP ile birlikte yönettiğini unutan AKP olası iktidar değişikliğinde ülkenin 6 parti tarafından yönetileceği savını
yayarak halkı korkutmaya çalışıyor ve çalışacak.
AKP’nin yerleştirmeye çalıştığı algıya
göre “Koalisyon demek perişanlık demekmiş!”.
Ne kadar perişanlık bilinmez ama kesinlikle 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP
perişanlığından daha kötü olamaz.
Osmanlı’nın “Düyun-u Umumiye’sinden”
bu yana bu ülke böyle bir perişanlık yaşamamıştır.
Yalnızca para ve pul bağlamında değil
toplumu ve ülkeyi ilgilendiren her konuda
ve her alanda.
Dönelim koalisyon konusuna.
AB üyesi 27 ülkenin 22’si koalisyonlarla
yönetiliyor.
Almanya (3 parti), Avusturya (2), Belçika
(6), Bulgaristan (5), Çek Cumhuriyeti (5),
Danimarka (4), Estonya (3), Finlandiya (5

parti ve hepsinin lideri kadın ve Amerikancı),
Fransa (tek parti), Hırvatistan (3), Hollanda
(4), İspanya (4), İsveç (2), İrlanda (3),
İtalya (6), Kıbrıs (tek), Letonya (3), Macaristan (2), Malta (tek), Slovakya (4), Litvanya
(liderleri kadın 3 parti), Lüksemburg (3),
Polonya (tek), Portekiz (tek), Romanya
(2), Slovenya (4) ve Yunanistan (tek).
Bu koalisyonlarda her zaman farklı tonlarda sağ, sol, ırkçı, yeşil ve popülist partiler
yer alıyor ve hiç kimse diğerlerine “vatan
haini, satılmış, ajan, terörist, din düşmanı
ve bölücü” demiyor. İktidara gelenler kendi
ideolojik ve politik tercihleri doğrultusunda
halkın sorunlarını çözmeye çalışıyorlar.
Çözenler bir daha seçiliyor, çözemeyenler
halkın oylarıyla silinip gidiyor.
Bir-iki örnek dışında kimse iktidara gelince seçim yasalarını değiştirmiyor, muhalefeti ve muhalifleri susturmak için hukuk
dışı davranışlarda bulunmuyor ve her şeyin
takdirini seçmene bırakıyor.
Tek partili iktidarların dışında AB üyesi
ülkelerin tümünde partiler %25 ve altı oy
alıyor çünkü seçmenler inandıkları partilere
oy veriyor ve “oyum boşa gider” diye düşünmüyorlar.
Dönelim Türkiye’ye.
Bu ülkede çok sayıda koalisyon dönemleri
yaşandı ve dört askeri müdahale oldu.

Milliyetçi Cephe denilen koalisyonlar
ülkeyi perişan etti.
Rahmetli Ecevit ve Erbakan koalisyonu
Kıbrıs’a çıkarma kararını aldı.
1997 ANAP-DSP ve 1999 DSP-ANAP
ve MHP hükümeti Öcalan’ın Suriye’den
çıkarılması ve Kenya’dan getirilmesi kararını
almıştı.
Son örnek “Yavru Vatan”dan.
Ankara müdahalesi ile hükümetlerin kurulup dağıtıldığı KKTC çoğunlukla koalisyonlarla yönetilmektedir.
Bunların en sonuncusu ise en felaket
olanıdır çünkü Ankara öyle istiyor!
Özetle olay koalisyon olayı değil. Olay
bir anlayış ve mantalite sorunudur. Detay
ve kanıt aramaya gerek yok.
2002-2015 döneminde tek başına ve
2015 sonrasında MHP ile (Bahçeli’nin Erdoğan’a yönelik çok ağır söylemlerine rağmen) birlikte bu ülkeyi yöneten AKP’nin
icraatları ve bu icraatların sonuçları ortada.
Bahane aramaya gerek yok.
İnsanların büyük umutlarla oy verdiği
AKP kendisine oy hatta gönül veren kitleler
dahil herkesi perişan etti.
AKP’nin hiçbir söylem ve savı ciddi,
gerçekçi ve samimi değil, olamaz ve mucize
olmazsa olmayacaktır.

Bu bağlamda koalisyon komple teorileriyle toplumu “Altılı Masa” oluşumundan
uzak tutma çabası sonuç vermeyecektir.
Son dönem yapılan kamuoyu yoklamalarının
tümü bunu kanıtlamaktadır.
“Altılı Masa” dışında tutulan HDP ve
diğer sol parti ve güçlerin katkısını hiç
kimse unutmasın.
Seçim yaklaştıkça AKP ve küçük ortağı
MHP iktidarda kalmak için akıl almaz yol
ve yöntemlere başvuracaktır.
Toplumu korkutup sindirmek dahil.
“Altılı Masa” partileri birlikte ve tek tek
bunun bilincinde olarak önlem alıp karşı
atağa geçmeyi başardığı sürece AKP’nin
önünü kesebileceklerdir.
AKP ne derse desin en kötü “Altılı Masa”
iktidarı, 20 yıllık kendi iktidarından çok
ama çok daha iyi olacaktır.
Önemli olan “Altılı Masa”nın seçime
kadar topluma güven vermesi ve seçim
sonrasında bu uyum ve kararlılıkla ülkeyi
kurtarma mücadelesinde birlikte hareket
etmesidir.
İç ve dış politikada.
Hiç kimseyi küçümsemeden bu zor kavga
ve mücadelenin motor gücü son dönem
ataklarıyla ana muhalefet partisi CHP’nin
lideri Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
Koalisyonlu ya da koalisyonsuz.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

LEFKOŞA’NIN SERİN
YAZ GECELERİ
GERÇEKTİR

Barış gerçekleşmesi imkânsız bir
ütopyaya dönüştüyse, adalet kayıpsa
ve aranmıyorsa, açlık çoğunlukta tokluk
azınlıktaysa, açların halinden anlamayan
toklar çıkarları için milyonlarca insanı
ölüme gönderebiliyorlarsa, bunların
müsebbibi insanın mayasındaki dizginlenemez kötülük ve bu kötülüğe eşlik
eden hırstır…
Sistem sorunu deyip de
görünmeyen bir güce atfedilen yolsuzlukların haksızlıkların arsızlıkların altında
insan vardır, sistemin arkasında insan vardır, içinde
insan vardır, tepesinde insan vardır, sistemin çarklarını döndüren insandır, işgallerin savaşların arkasında devletler
vardır devletlerin stratejik olan ve olmayan çıkarları vardır ama sonuçta
devletler de insanlardan yapılmıştır…
Sistemleri yaratan Allah değil insandır,
sistem şeytanın değil, insanın bitmek
bilmeyen hırsları ve doyumsuzluklarıyla
yoğrulmuştur, silahları üreten bilim insanlarıdır, akıldır, savaşları çıkaran insanın aklıdır, kendi ürettikleri silahları
başka devletlere pazarlayan, başka devletleri silahlanmaya teşvik eden, zorlayan, mecbur bırakan insanın aklıdır,
barışı yapamayan da aynı insanın akılsızlığıdır…
Bütün felaketlerin sorumlusu insandır,
bombalarla yerle bir edilmiş enkaza
dönmüş şehirler, katledilen çocuklar
gözümüzün önünden geçerken, “bunları
yapan insan olamaz” dediğimiz ama
insan olduklarını bal gibi de bildiğimiz
insanlardır bunlar…
Büyük anlamların kaybolduğu bir zamandan geçiyoruz, dünya topyekün delirmiş vaziyetteyken, bir alamete binmiş
kıyamete gitmekteyken, bu mantığa
göre savaş kaçınılmaz, barış imkânsızken, toklar açların halinden anlamazken,
kimsenin başkalarının derdiyle ilgilenmeye vakti yokken, Kıbrıs’ın dingili
kopmuş kopmamış kimin umurunda…
Devletler bazı kriterlere göre gerçek
olabilirler, sahte olabilirler, ama devletlerin insanlara çektirdiği eziyet, devletlerin insanlara yaşattığı yoksulluk
ve yoksunluk, sapına kadar kazığına
kadar gerçektir…
Halk olamayan kuru bir kalabalık yaşıyor bu ülkede, bu öfkesiz meydanlar,
öfkesiz sokaklar da gerçektir, meydanlardaki sokaklardaki sessizlik de gerçektir, bu sessizliğin fırtına öncesi sessizlik olduğuna inanmak elbette serbesttir ama maalesef bu da kuru bir teselliden ibarettir…
Ah evet KKTC sahte bir devlettir,
ama zamları gerçektir, faturaları gerçektir, yolsuzlukları gerçektir, son günlerde KKTC’nin en mühim makamında
oturan ve pek çoğumuzun yaptığı konuşmalar nedeniyle delirmekte olduğundan şüphe duyduğumuz Ersin Tatar
da sahte değildir, gerçektir…
Bu bir film değildir ama biz ne yazık
ki bu film olmayan filmin seyircileriyiz,
sonsuza kadar seyirci kalacak değiliz
elbette…
Küçük bir kıvılcım nasıl yetiyorsa,
insanın ruhundaki seviyesizliği aptallığı
şiddeti ve barbarlığı ortaya çıkarmaya,
bazen küçük bir esinti, karşılaştığınız
birkaç güzel insanla ayaküstü sohbet
de yetebilir umutlarınızın yeşermesine…
Lefkoşa’da bir gece vakti, Lokmacı’dan geçip uzun yolda yürümek güzeldir, Lefkoşa’nın yaz geceleri serindir
ve gerçektir…

KIBRIS’I VATAN
BİLENLER
BİZİM HALİMİZDEN
ANLAMAZ

Rezalet üstüne rezalet
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a
destek içeren Ulusal Birlik
Partisi açıklamasının genel
merkezin bilgisi dışında yine
Tatar’ın ofisinde hazırlandığı
iddia edildi.
Yenidüzen
Ulusal Birlik Partisi adına Türk Ajansı Kıbrıs’a gönderilen metinden Ulusal
Birlik Partisi Genel Başkanı ve parti
merkezinin haberdar olmadığı söylendi.
UBP adına yayınlanan ve sadece
Türk Ajansı Kıbrıs’a gönderilen metnin,
Tatar’ın ofisinde hazırlanarak Ünal
Üstel aracılığı ile servis edildiği belirtildi.
UBP merkezine yakın isimler gelişmeleri YENİDÜZEN’e doğruladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “UBP”
açıklamasını önce paylaştı, ardından
sildi.
Tatar’a yönelik destek mesajı içeren
metin, Ana muhalefet Cumhuriyetçi
Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı Türkiye’ye saldırmakla itham
ediyordu.
Türk Ajansı Kıbrıs Genel Müdürü
Fehmi Gürdallı, açıklamanın Ulusal
Birlik Partisi mailinden geldiğini söyledi, ancak, Ulusal Birlik Partisi merkezinden bu yönde bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.
Faiz Sucuoğlu’nun kenara çektirilerek, Ünal Üstel’in Başbakan yaptırılması ve söz konusu operasyonun
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eliyle gerçekleşmesinin ardından, UBP’de yeni
bir kriz daha yaşanmış oldu.

KIBTEK: Yangına çöp kamyonu sebep oldu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
(KIB-TEK) geçtiğimiz gün
Geçitköy’de çıkan yangınla ilgili
açıklamada bulundu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) geçtiğimiz gün Geçitköy’de çıkan
yangınla ilgili açıklamada bulundu.
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı
görgü tanıklarının ifadeleri ışığına bahsi
geçen bölgede bir çöp kamyonunun
iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu
felaketin başladığı yönündedir” ifadesini
kullandı.
Açıklama şöyle:
“27-05-2022 tarihinde ülkemizin en
güzel doğa parçalarından birisi olan Geçitköy bölgesinde yaşanan yangın felaketi

hakkında Kıb-Tek olarak açıklama yapma
gereği oluşmuştur.
27-05-2022 tarihinde yaşanan ve basında çıkan bazı haberlere göre felaketin
elektrik iletim hatlarının kıvılcım atması
ile başladığı yayınlanmaktadır.
Bazı görgü tanıklarının ifadeleri ışığına
bahsi geçen bölgede bir çöp kamyonunun
iletim hatlarımıza zarar vermesi sonucu
felaketin başladığı yönündedir. Kıb-Tek
olararak olay yerinde Teknik ekiplerimiz
ile yapmış olduğumuz incelemede konu
edilen kamyon olayını doğrulayacak
emarelere ulaşılmıştır. Ulaşılan bilgiler
Polis Teşkilatımız ile de paylaşılmış
olup, yaşanan felaketin tekrarlanmaması
için herkesin en üst düzeyde dikkat etmesini arzulamaktayız.
Mehmet ÖZÇELİK Genel Müdür Yardımcısı”

Kıbrıs’a hiç gelmedi…
Geldiyse bilecasinolardan çıkıp da bu
güzel adayı tanımaya çalışmadı…
Bir köy kahvesinde oturup sohbet etmedi
hiç Kıbrıslılarla…
Bilgisi yok ama fikri var…
Tüm soruların cevabı onda…
Kendisi, Türkiye’deki iktidara muhalif
olabilir…
Karşı olabilir başındaki rejime…
Ama Kıbrıslıtürklerin TC’ni eleştirmelerine tahammülü yok…
-Siz Türkiyelileri ve Türk askerini niye
sevmiyorsunuz, diye soruyor…
Ve sizi biz besliyoruz deyip duruyor
her fırsatta…
***
Kıbrıs’taki fabrikaların teker teker kapatılıp… Kamuya ait ne varsa birilerine
peşkeş çekildiğinden…
KKTC denen yapının sadece işgale örtü
olsun diye kurdurulduğundan…
Henüz Türkiye’de bile yokken üretim
ve ihracat yapan kot pantolon veya kola
fabrikaları gibi fabrikaların hepsinin kapatıldığından…
En önemli istihdam ve gelir kaynaklarından biri olan tekstilin nasıl bitirildiğinden
haberi yok…
Ama Kıbrıslıtürklerin tembel olduğundan… Her gün mangal keyfi yaptıklarından
haberdar…
Ne kadar nankör olduklarından da…
***
Kendi ülkesinde seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasına karşıdır…
Anti demokratik bulur bunu…
TC Elçiliğinin KKTC seçimlerine bizzat
müdahil olmasına…
Binbir dalavere ile cumhurbaşkanı, başbakan, bakan atamasına şaşırmaz ama
hiç…
KKTC polisinin, hatta itfaiyesinin bile
TC Genel Kurmaylığına bağlı olmasına
da…
Federasyon isteyen Kıbrıslılar nankördür,
vatan hainidir ona göre…
Rumcudurlar…
Ve onlara “İsterseniz gidin güneyde yaşayın” deme hakkını da görür kendinde…
Federasyonun, 1974’ten sonra ortaya
koyulan bir Türk tezi olduğundan bihaberdir
ama…
***
-Sizin her şeyinizi biz ödüyoruz, der...
Ada’nın kuzeyinin Türkiye’nin çöplüğü
olduğunu görmez…
Göremez…
Türkiye’de yasaklanan kumarhanelerin
adadaki varlığını sorgulamaz…
Kendi ülkesinin mafya ve çetelerinin
buralarda neler döndürdüğünü…
Hangi peşkeş, yağma ve yasa dışı işlerin
içinde olduğunu sormaz…
Her gün artan camiler, tarikatlar ve ne
idüğü belirsiz dergâhlarla adanın kuzeyinde
yaratılmak istenen düzen açıkça ortada
olsa da pek sakıncası yoktur ona göre…
Çünkü Kıbrıslıtürklerin yeterince Müslüman olmadığına inanır…
Tıpkı yeterince Türk olamadıkları gibi…
-Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak, der durur…
“Kıbrıs Kıbrıslılarındır, Rum, Türk ve
Maronitlerin yüzlerce yıllık ortak yurdudur”
diyenleri bir kaşık suda boğmak ister…
Kıbrıs’ın geleceğini Kıbrıslıların tayin
etmesi tahayyül ve tahammül sınırlarının
dışındadır… Sadece ona ait değil ama bu
düşünceler…
“Kıbrıs’ı vatan bilen” büyük bir çoğunluk
da onunla hemfikirdir…
İşte bu yüzdendir ki, sizi kölesi yapmak
isteyenlere karşı vereceğiniz mücadeleyi
“Kıbrıs’ı vatan bilenler”le değil, onlara
rağmen verebilirsiniz ancak…
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Bunu da sineye çeker mi dersiniz CTP?
Tatar'ın Erhürman'ı kürsüden kovmasını
Bu rezalet olmalı bütün kulaklara küpe
CTP bilecek mi buna tepki koymasını?

KALAY-KALAYCI

BİR DA KÜLLİYESİ OLURSA
KÜLLİYEN DELİRECEK

Sanayi Odası Genel Kurulu’nda CTP lideri Tufan Erhürman’ın kürsüde konuşma
yaparken Türkiye ile imzalanan protokolü eleştirmesi üzerine Tatar, Erhürman’a
“Türkiye ve protokolle ilgili konuşma” diye bağırdı. Aman da aman dokunmayın
Tatar’ın anavatanına, dokunmayın protokole, hepiniz husolun da Tatar
konuşacak. Tayyip Erdoğan için “güç zehirlenmesi” ifadesini kullanırlar, Tatar
da güç da yok, herhalde güçsüzlükten zehirlendi. Silihtar’da oturmayı
sindiremedi, bir de külliyesi olursa, külliyen aklını kaybedecek gibi görünüyor…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ZEVKİNİ ÇIKARIN...

Bizden bu kadar mı dediniz?
Giyinip, süslenip "D" vitamini almak
için mi yürüyeceksiniz yeniden?
Öyleyse toplum olarak yapmamız gereken
tek bir şey kaldı!
Zevkini çıkarmak!
Bakanlar Kurulu her oturduğunda zam
üstüne zam yapmaktan başka birşey bilmiyor...
Hoş artık Bakanlar Kurulu'nun oturum
yapmasına da gerek kalmıyor...
Elinde malı olan herkes istediği fiyatı
etiketlerine yapıştırıp vatandaşa kakalamaya
çalışıyor...
Getirildiğimiz sistem öyle bir sistem ki
kaçmak veya eski günlere dönmek çok
zor...
Dizayn, günümüze göre ayarlandığı için
iki taş koyup altına da çalı çırpı yığarak
yemek pişirmek mümkün değil bu şartlarda...
Diğer konular da öyle...
İşe gideceksin, toplu taşımacılık yok...
Öğrencilerin özel deresleri, faaliyetleri
var, onları bundan mahrum bırakamazsın,
mecburen aracını kullanacaksın...
Bunun farkında olan yetkisiz yetkililer
sadece ellerine verilen bir gıdım yetkiyi
onu da emirlerle talimatlarla, protokollarla
alıp halkın ensesinde boza pişiriyorlar!
Dövizi durdurabilirsen durdur...
Maaşlar TL üzerinden ancak kiralar, taksitler, mal alımlar döviz üzerinden hesaplanıyor...
İşin içinden çıkılmaz bir hal aldı artık...
Akaryakıta yapılan her kuruş zam emekçi
insanların, çalışanların, işçilerin, memurların, dar gelirlilerin, esnafın ve de işsizlerin
ekonomik olarak iflasa sürüklenmelerine,
yaşamak için gerekli olan besini alamalalarına, eğitim haklarının kısıtlanmasına,
kısacası herşeye etki ediyor...
Eskiden eylemlerde "Zam, zulüm, işkence" diye slogan atar karşı çıkardık yapılanlara...
Zamların zulüm olduğunu işkence olduğunu, zulümün ve işkencenin sadece
tutuklulukta, hücrede esarette olmadığını
anlatmaya çalışırdık...
Şimdi kanıksadık...
Bir yürüyüş yaparak, pankart taşıyarak
efendice protesto ediyoruz artık...
Bize bu zulmü reva görenler de bundan
zevk alıyorlar...
Şimdi sıra bizde...
Biz de eğer bunların saltanatlarını başlarına geçiremezsek zevk almaya bakmalıyız...
Her zam yaptıklarında sokağa çıkıp bağırmalıyız...
"Bu yetmedi daha büyük", "Köküne
kadar oturt" demeliyiz...
Hatta kafamıza birer hunicik takalım...
"Dağ başını duman almış, bir kıvılcım
parlıyor mücahidin içinde, çatma kurban
olayım kaşlarını ey nazlı hilal, telgrafın
tellerine kuşlar mı konar, Çarşamba'yı sel
aldı"...
Böyle manasız mantıksız şarkılar türküler
marşlar söyleyelim...
Yıkılsın bu hale hükümet eden demeyelim, yıkalım başlarına statükolarını!

SANDIKÇILAR SENİNLE
GURUR DUYUYOR!

Ankara’ya gidiyorlar
Başbakan Ünal Üstel, Ankara’ya
resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Üstel’e, hükümet ortakları
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Erhan Arıklı da eşlik edecek.
Başbakanlık Basın ve Halkla
İlişkiler Müdülüğü'nden verilen bilgiye

göre, Üstel ve beraberindeki heyet
bugün saat 15.35’de Ankara’ya gitmek üzere Ercan Havalimanından
ayrılacak.
Ankara’da resmi temaslarda bulunacak Başbakan Ünal Üstel ve heyeti,
temaslarını tamamladıktan sonra 1
Haziran Çarşamba günü saat 12.50’de
adaya dönecek.

22 yeni vaka belirlendi
KKTCde covid 19 nedeniyle 1
kisinin yasamini yitirdiği bugün
toplam 7307 test yapıldı, 22 pozitif
vakaya rastlandı. Sağlik Bakanliğından
yapılan açiklamaya göre vakalardan
14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 1 kişi
Mağusa, 2 kişi Güzelyurt bölgesinden.
29 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7307
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
22
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı:

7.008.227
Toplam Vaka Sayısı: 94.963
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 94.366
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
361
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 9
Karantinadaki Vaka Sayısı: 352
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
238
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı :

43 yaşında kansere yenildi

Acil Durum Hastanesi’de Kovid-19 tedavisi gören 43 yaşındaki Zarif
Hacıküçük adlı hastanın mide kanseri olduğu öğrenildi. Zarif Hacıküçük
adlı hasta kovid-19'a yakalandı ve aşısız olduğu öğrenildi. Tedavi gördüğü
Acil Durum Hastanesi’de yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda gördüğü tedaviyle negatife döndü. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DP Serdarlı Örgüt Başkanı Küçükoğlu
yaşamını yitirdi
Demokrat Parti (DP) Serdarlı Örgüt
Başkanı Gürsel Küçükoğlu yaşamını
yitirdi.
Demokrat Parti, resmi internet sitesi
üzerinden Gürsel Küçükoğlu için
taziye mesajı yayımladı.
DP’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Partimize yıllarca emek vermiş,
Demokrat Parti Serdarlı Örgüt
Başkanımız, değerli büyüğümüz
Gürsel Küçükoğlu'nu, kaybetmiş
olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”

Yaşşa Ers...
Come on Ers!
Var ol!
Nur ol!
Analar bu vatana ne evlatlar doğururmuş
bir kez daha gösterdin!
Milli görev aşkıyla ve sandığı boykot
ederek gerçek varoluş mücadelesinin yolunu gösterenlere küfür ve hakaretler savura savura sandığa gidip yüce meclisimizi
ve hükümetimizi seçen cefakâr, vefakâr
ve zekâ küpü insanlarımıza, nasıl bir idareye ve idarecilere layık olduklarını bir
kez daha göstermiş oldun "devletin" tepesine oturtulmuş yüce bir kişilik olarak!
***
O ne müthiş bir müdahaleydi öyle!
O ne harikulade dört dörtlük yerine
oturtmaydı!
Üstelik uluslararası anlaşmalara ve hukuka uygun!..
Daha da önemlisi, anavatanının sana
verdiği hak ve yetkilere dayanarak!
Hık deyip ustasının burnundan düşen
bir görev ve sorumluluk anlayışıyla!
***
O ne müthiş, ne olağanüstü bir müdahaleydi öyle!..
Ki ustanın müdahaleleri o şu namı dünyayı dolaştı ve dolaşmaya da devam
ediyor, senin bu fevkalâdenin fevkinde
müdahalenin eline bir damla su bile dökemez!
O Tufanı kürsüden nasıl attın ama!
Sanayi Odası Genel Kurulu'nun kürsüsünde konuşurkan saatli bomba gibi patlayıp potinlerle ağzından içeri nasıl da
dalıverdin!
"Burası Türkiye'yi eleştirmenin yeri değil, uzatma fazla, biz de konuşacağız"(!)
***
Öyle ya...
Haçanabir o kürsüyü işgal edecek?!
Haçanabir senin konuşma hakkından
ve saatinden çalacak?!
Sanayi Odası davet edip konuşmasını
istediyse, sabaha kadar konuş demedi ya
ona!
Öyle değil mi Ers?!
Haddini bilmeliydi!
Ve sen de bildirdin!
Bu senin ustandan aldığın milli ve vatani
görevindi!
Kimseye yakışmaz böyle bir müdahale
sana yakıştığı kadar!
Sandıkçılar senin gibi bir lidere sahip
olmaktan sanırım büyük gurur duyuyorlardır!
***
Ve sanırım Londra'daki holiganların
"Come on Ers" çığlıkları, sana ulaşmak
üzere postalanmıştır bile!
***
Keşke o CTP liderine, oldu olacak, Türkiye'yi eleştirmenin yerini de söyleyip
bir iyilikte bulunsaydın!!
Adam bilmiyorsa ne yapsın yani?!
Yoksa ustana saygından mı bu sırrı vermek istemedin?!!
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Onuncu köy
AÇIK İHBAR

EKTİĞİNİ BİÇEN

Mahmut Anayasa
Sen gayrimeşru hükümetin Ekonomi Bakanını, gayrimeşru hükümetin dışardan
atanmış Dışişleri Bakanını, müdahale ile
o makama atanan Cumhurbaşkanını, gayrimeşru hükümetin atanmış Başbakanını
ve gayrimeşru hükümetin Başbakan yardımcısını, meşruymuş gibi muhatap alır
ve onlarla birlikte saf tutarsan, o şahıslar
da kendilerini sana karşı bal gibi de meşru
kabul eder…
Sonra da biri sana Mecliste “Zamanı
gelince öğrenirsin” der, diğerleri Mecliste
sana sırtını döner, bugün de kayyum çıkar,
sen konuşurken “Fazla uzatma” der…
Ne kadar ekmek, o kadar köfte…

Ülker Fahri
Yetkililer, Geçitköy-Tepebaşı yangınının elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıktığını söylüyor.
Oysa,
Geçitköy muhtarı,
Yangının, bölgede ormanlık alana
çöp boşaltan bir kamyonun kasasını
kaldırdığı esnada telleri koparmasının
neden olduğunu söyledi.
Ama,
Kimse muhtara kulak verip de o
kamyonu aramadı.
Kime ait bu kamyon?
Kim bu torpilli?
Polisi soruşturma yapmaya davet ediyorum.

"MÜCADELE" SÖZCÜĞÜ
ÖKSÜZ

Ümit İnatçı
"Mücadele" sözcüğü anlam ve eylem
açısından öksüz kalmıştır. "Üst yönetim"in
savaş suçlarıyla hesaplaşmadan kendine
gelecek sipariş eden siyasi akıl iflas etmiştir.
Söz dalaşmalarından ibaret bir karşıtlık
gösterisi en fazla egemene yarar. Muhalefete
ayırdıkları mevcudiyet alanı sadece bununla
sınırlıdır; muhalif olmanın gerekliliğini
yerine getirirken mevcut düzeni de onamış
oluyorlar. Böylelikle dünyaya demokratik
bir düzende yaşadığımızın kanıtını sunuyoruz. "Var oluş mücadelesi" denilen şey
ekonomik güvence kapsamına sıkışmış,
ontolojik anlamda toplumsal kurtuluşun
inkarına varan bir aldatmacaya dönüşmüştür.
"Alt yönetim" egemenin buyruğuna boyun
eğmekten başka halt yemeyen mahalli bir
memurlar kurumudur. Bu oyunda ısrar etmek zaten "yok oluş"un güzergahında ilerlemek demektir; varılacak yerde biz olmayacağız. "Var oluş mücadelesi"nin net
bir semantik göstergeye ve net bir eylem
stratejisine ihtiyacı vardır. Yoksa yokuz,
artık var oluştan bahsetmenin boş bir belagattan fazla değeri yok.

KEMAL TUNÇ

Türegün Tunç
Babam, 29 Mayıs 2007'de bu alemden
göçtün…
Sensiz 15 yıl…
Koca Kemal, çocuk Kemal...
Sen oyun arkadaşım, pirim, hocamdın…
Beni sevgiyle, şiirle büyüttün koca çınar…
Sana hayrandım...
Bilgine, insani erdemlerine, hayata bakışına...
Bu topraklarda çok haksızlığa uğradın
ama hep aşkla bağlı oldun Kıbrıs'a...
Yunus gibi karıncaya bakmayı, Hoca
Nasrettin gibi hayatı algılamayı öğrendim
senden…
Türegün senin gölgende her dem, şiirle
hemhal olmaya devam edecek koca çınar...

KAŞARLANMIŞ AŞK

Devrim Kara
Derin düşün, derin sev, derin sevil.
Herkes tarafından sevilmek isteyen insan,
kucaktan kucağa itilip durur ,kimseyi tutku
ile sevemez, üstelik hiç kimse tarafından
layıkıyla sevilemez. Aynı anda üç tavşanı
kovalayan tilki hiç birini yakalayamaz. Bir
kişiyi sevin, çok sevin...
Bedensel hazları değil aşkı, sevgiyi, yarenliği, yoldaşlığı öne çıkartın.
Kaşarlaşmış aşklardan kimseye fayda
gelmez.

HELİKOPTER ALMA
YETKİSİ

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
İtfaiye teşkilatı askere bağlı, asker
Ankara’daki Genelkurmay’a; KKTC
Merkez Bankası müdürü Ankara’dan
atanır, bütçe, para ve maliye politikası
Ankara’da belirlenir…
Et de bıçak da Ankara’nın elinde,
para da silah da, Merkez Bankası da
ordu da…

AB’NİN ORMAN YANGINLARINI GÖZETLEYEN KAMERA PROJESİ
Mehmet Salih
Sindiniz ve gulle geçince rahatladınız
mı başka yangın olmayacak mıydı…
Bir pireye, yorgan mı yakılır diyordunuz…
Hala gulle geçsin, biz yolumuza bakalım
mı diyorsunuz…
2 sene evvel neymiş gündem, yine yangınlar ve yanan ormanlar...
AB projeler mezarlığına döndürülen
Kıbrıs’ta…
Verimlilik takibi (Productivity Tracking)
yapılamayan ve yapılmayan, EU Ombudsmana götürülemeyen atıl projeler…
Facebook’un en sevdiğim yanı her sabah
kendi yüzüme tuttuğu aynadır.
Dün ne diyordum bugün hangi noktadayım, yüzleşmesidir bu ayna…
***
Sorumu tekrarlamakta fayda görüyorum:
Ormanların yangın gözetleyen kamera
sisteminin, uzun süredir çalışmaması hakkında herhangi bir açıklama okuyan duyan
oldu mu?..
AB'den soruşturma var mı veya açılacak
mı…
Kim açacak, kim bunun sorumlusu kardeşim…
Bir milyon euroluk, çalışmayan proje

ve hala ortada AB tarafından açıklama
yapan sorumlu yok…
Araştırılmayacak mı, hesap sorulmayacak
mı...
Suç veya ihmal yoksa araştırma yapmadan, olmadığına kim karar verecek…
AB KKTC'ye 950 bin euro hibe etmesiyle, KKTC mi ihaleye çıkıp kurdu,
projeyi ihale eden AB mi?
Biz para hibe yaparık ama gerisine karışmayık da deyebilir, yeter ki yetkili bir
sorumlu desin…
Bu nasıl karmaşık, açıklanamayan şaibe
kokan bir dolap ki, AB Kıbrıs Türk Toplumuna Destek İçin Çalışma Grubu susmakta ısrar ediliyor…
KKTC mi? AB'nin 7/24 Acil Afetlere
Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC)
mi rutin kontrolu yapan…
Bu projenin işlerliğinden kim/hangi kurum sorumlu...
RescEU mu sorumlu?..
Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon
Üyesi Christos Stylianides’e mi soralım?
AB’nin Sivil Koruma Mekanizması gönüllü bir sistem ama mutlaka bu vergilerin
doğru harcandığı veya harcanacağını kontrol eden bir merci var…
AB koordinasyonu veya (sorumlu adı
bulmak ne mümkün) sorumlunun adı ney-

se…
Bir pireye, yorgan mı yakılır diyorsunuz…
Gulle geçsin, biz yolumuza bakalım mı
diyorsunuz…
Kurumlara başka şahıslara başka prosedür
uygulanır mı dersiniz…
Ne derseniz deyin…
Bu felaket tekrarlanmaması için resmi
açıklamayı gerektiriyor...
Bunu istemek de en doğal hakkımız…
Ormanların Yangın gözetleyen kamera
sisteminin, uzun süredir çalışmaması hakkında, verimlilik takibi (Productivity Tracking) yapılamayan ve yapılmayan projelerin
nedenini, basın yolu ile resmi ağızdan
izah etmek açıklamak zorundasınız…
AB Kıbrıs Türk Toplumuna Destek İçin
Çalışma Grubu veya AB Koordinasyon'dan,
Veya Kıbrıs’ın kuzeyine projelerin hazırlanmasından sorumlu mercilerden, sorumlu olanın adı neyse fark etmiyor...
Evet, bu soru sormaya devam edilmelidir
ve edilecek...
Ormanların Yangın Gözetleyen Kamera
Sistemi’nin uzun süredir çalışmaması hakkında herhangi bir açıklama okuyan duyan
oldu mu…
Açıklama yapılmamışsa ne zaman yapacaksınız…

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN
Attila Tuygan
Ben Türkiye'deki kıçıkırık taraftar gruplarına elbirliğiyle fazla anlamlar yüklüyoruz
diye düşünürüm hep. Sözü edilen 'aykırı'
taraftar grupları nihayetinde futbol fanatiği;
genelde lümpen kültürden beslenen; çoğunluğu ülkemizde egemen ideolojiyle büyümüş, dolayısıyla milliyetçi damarları
güçlü; kendilerini çevrelerinde fonksiyonel
gözükmek, gaz almak-gaz vermek gibi
dürtülerle aidiyet duygusuna kaptırmış
gençlerden oluşur.
Ancak dünyada Zapatistalara yardım
gönderen İnter taraftarları; neo-nazilerin
analarını ağlatan ve hatta bazı oyuncuları

Nikaragua'da bizzat dövüşmüş St. Pauli'nin
taraftarları; her türlü özgürlükçü, sendikal
mücadeleye destek veren, maçlara kızıl
bayraklarla çıkan Livorno taraftarları;
maden işçilerini temsil eden Schalke 04'ün
taraftarları; her zaman İRA bayrakları taşıyan Celtic taraftarları; Franco'ya ve faşizme karşı duruşlarıyla nam yapmış Katalan
Barcelona ve Bask Atletico Bilbao taraftarları; kendi deyişleriyle 'Alttakiler'in ve
Che'cilerin takımı Boca'nın taraftarları da
var.
Ve TV8'de işçi sınıfı hareketinin tam da
göbeğinde kurulmuş takımlardan Liverpool
ile İspanya'nın faşist diktatörü 'el

Caudillo/ulu önder' Franco'nun takımı Real
Madrid şampiyonlar ligi finalini oynuyor.
Bendeniz de, bir zamanlar rakip takımların
soyunma odalarını askerleriyle basıp terör
estiren faşist Franco'nun mirası Real Madrid'in karşısında İskoç sosyalisti Bill
Shankly'nin kurduğu ve maçlarda açılan
Kürdistan'a destek pankartlarından, özellikle
liman işçilerinden oluşan ünlü 'kop tribünü'ne kadar her şeyde işçi sınıfıyla bağlantısını gösteren; "ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN" şiarıyla bir dönemler
sosyalist futbol gerçekliğinin adeta temsilcisi
haline gelmiş Liverpool'luyum bu gece…
Bastır Liverpool!
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Bilinmesi gereken

BİR ANALİZ

Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Uzmanalar, gülümsemenin ruh
sağlığına çok iyi geldiğini söylemektedir.
Güne, sizi gülümseten bir olayla
başladığınız zaman…
Etrafınıza olumlu bir enerji dağıtırsınız. Gülümseme, olumsuz
enerjiye karşı bir “kalkan” gibi
durur.
Gerçekten de böyle.
Olayları, gülümseten ve komik
şekilde ifade eder veya işitirseniz…
En stresli gelişmeler bile bu
yöntem ile anlatılınca, sizde yaratığı stresi azaltır.
Kiracı-ev sahibi sorunları, büyük
oranda, kiraların artırılmak isten-

mesi durumunda ortaya çıkar.
Kiracı kirayı düşürtmek, ev sahibi artırmaya çalışır.
Bu olayı, iki farklı senaryoda
düşünün.
Levent Kırca’nın skeçlerinden
birisinde idi kiracı-ev sahibi konusu…
Ev sahibi, kiracının kapısını çalar, “kirayı ucuzlattığını ve bundan doğan kira fazlalığını” bir
zarf içinde kiracısına iade etmeye
çalışırken…
Kiracı da, kiranın az olduğunu,
zam yapılması gerektiğini savunarak iadeyi almak istemiyor.
Ve kapıda tatlı bir tartışma yaşanır.

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

SIRADAN POLİTİKACILAR,
SIRADAN İNSANLAR...
Dün Pile’de bir etkinlik vardı…
Maria kendi çabaları ile iki
toplumlu koro ile bir konser ve
folklor etkinliği düzenlemişti…
Her iki toplumda da düğünlerin
yoğunlaştığı bu dönemde bu tip
etkinliklerin ne kadar rağbet göreceği iyi sorgulanmalı…
On beş, belki de yirmi seneden
sonra ilk defa gittim Pile’ye…
İlk bakışta gözlemlenebilecek
değişiklikler olmuş…
Bu sefer, güneyden gittim Pile’ye…
Nostalji yaşadım…
Hoş değildi gerçi geçmişte yaşadıklarımız…
Nasıl olsundu ki?
Toplumları tehdit ve korkularla
ayırmayı marifet sayan kafa yapısındaki politikacılar başta idi…
Pile’ye yolladıkları casuslarsa
insanlara “kumpas” kurmak için
kol geziyorlardı…
Gizlice kaydettikleri uyduruk
bir kasetle Şener Levent’i casuslukla suçlamak istemişler…
Kasette suç unsuru bulmaya
veya yaratmaya zorlamışlardı
ısrarla zamanın başsavcısını...
Ama adaleti saptıramamışlardı…
Askerin de sıkı kontrolü vardı
Pile’ye giriş ve özellikle çıkışlarda…
Çünkü Pile’den bir şey satın
almak yasaktı…
Benimse arabamın bagajında,
o gün Lefkoşa’dan satın aldığım
bir klozet vardı…
Uzun zaman aramış ve o rengi
bulamamıştım…
Asker, Pile çıkışında, bunu alacağız çünkü Rumdan alış veriş
yasak deyince benim tepkim, "Sakın o klozete dokunma” oldu…
“Onu size vermeyeceğim”...
Neyse, sorumlu komutan çağrılmış ve benim “klozet savaşım”
“Zaferle” sonuçlanmıştı…
Komutan anlayışlı davranmamış olsaydı ne olurdu bilemem…
İroniye bakın ki onlarca senelik
deneyimden sonra kendilerini yenilemeyen …
Eğer on sene hiç değişmemişseniz hiç yaşamamışsınız demektir, deyişine bakarsanız, bunlar
mezardan çıkan zombiler gibi-

dirler…
Ne kendilerini ne de insanları
severler…
Adam kıtlığına uğramış gibi
gene başta aynı politikacılar var…
Bireysellik…
İnsanlık…
Bağımsızlıklarını kaybetmişler…
Birlik ve adâlet umudundan
çoktan vaz geçmiş bu arkaik politikacılar, yaratıcılıktan ve eleştirel düşünceden uzaklaşarak…
Gerçek duygu ve düşünce yoksunluğu içinde kaybolmanın ve
yalnızlaşmanın dayanılmaz duygusundan kurtulmak için de velinimetleri efendilerine uyum
sağlamayı seçtiler
Ne pahasına?
Kendilerinde olması gereken
gücü ve iç zenginliğini kavrayamama veya unutma pahasına…
Uyum sağladığı kişilere bağımlı, fakirleşmiş bir nesne olmayı
seçtiler…
İyi beslenip iyi eğlendirilen,
küçük küçük ödüllendirilen sıradan insanlara dönüştüler…
Toplum ise sıradan politikacıların yönettiği sıradan bir toplum
oldu…
Demokrasi, özgürlük ve egemenlikten ezbere söz eden, ama
anlamını bilmeyen bir insan sürüsü haline geldik..
Yüksek eğitimli olsa bile…
Yüzeyin altına inip toplumsal
ve bireysel hayatın temelini oluşturan güçleri anlama yetilerimiz
zayıflamış
Türkiye’yi de, Atatürk’ün yaptığı tüm devrimleri sıfırlayarak,
şeriat yasaları getirmeye çalışan
bir diktatörün peşinden giderek…
2022 TC-KKTC İktisadi ve
Mali İşbirliği yalanı ile imzalanan
ve
Resmi Gazete'de yayınlanan
anlaşma Kıbrıslının tepeden tırnağa değiştirilmesi…
Eleştirenlerin ise hapsedilmesi
için hazırlanan bir toplum mühendisliği anlaşmasıdır…
Ankara bırak artık Kıbrıslılar
özgür ve üretken olsunlar…
Kendi adalarında onurları ile
yaşasınlar…
Başka türlü saygın olamayacaksınız…

Diğer bir senaryoda ev sahibi,
kiracıdan ya zammı kabul etmesini, ya da evi hemen boşaltmasını
isteyen acımasız tavrı.
Her iki olayda da işlenen konu,
“kira-kiracı” konusu.
İkisinde de kira konusunda farkındalık yaratılmak isteniyor.
Levent Kırca, stres yaratmadan
konuya değiniyor.
***
Ers, Kuzey’deki sistemin en tepesinde oturan kişi.
O da bir insan ve kendi kişiliği…
Kendi davranış ve konuşma şekli var.
Bulunduğu makamda, çok resmi
durumlar dışında ablos Ers gibi
yaşar ve konuşur.
Aklında olan, dilindedir.
Cumhurbaşkanı olduğunda bile
“Yani ben şimdi Cumhurbaşkanı oldum?” gibi, Kıbrıs ağzı
ile ifadelerde bulunduğu söylenmektedir.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel
Kurulu’nda Ers ile Erhürman arasında yaşanan söz düellosunu…
Gerçi sosyal medyaya da yansımıştı ama sabah gazete aldığımda yazılı olarak gördüm.
Ne yalan söyleyeyim, komik
bir olay olarak algıladım, gülümsedim.
Ers’ten beklenen bir konuşma
tarzı.
Hele Türkiye’ye dokunacak bir
ifade de kullanılmışsa…
Ers’in tahammül etmesi mümkün değil.
Protokol-motokol yok, Kıbrıslı
ağzı var:
“Kısa kes da biz da gonuşacayık!”
Devlet adamlığı ve etiğini düşündüğünüzde böyle bir müdahale
ve konuşma mümkün değil.
Ama diyoruz ya…
Kuzey Kıbrıs’ta sakat bir sitem
var.
En tepede olan da biliyor bunun
sakatlığını.
Dolayısı ile tepede bulunmak,
bu sorumluluğu taşımaya gerekçe
olamaz.
“Böyle konuşursam, devlet
adamlığına ve etik davranışa
uygun düşmez” yaklaşımı yerleşmemiştir düşüncesine.
Olmadık yerde, devlet ciddiyetinin dışına çıkılır.
Herkes bu olaya “Bak yahu!
Koskocaman Cumhurbaşkanı
nasıl davranır” diye değerlendirebilir.
Ama bence bu, Kuzey Kıbrıs’ta
oynanan komedide, başrolde olanların bile…
Devlet ciddiyeti gösterme gereği
duymamaları olayıdır.
Ers’in tutumu da bu açıdan normal karşılanmalı.
Ers, eğer Kuzey’deki sistemi
devlet olarak benimsese idi, konuşan kim olursa olsun bu tür
söylem ve müdahaleler yapamazdı.
Zaten, Kuzey’deki yapı gerçekten bir devlet mekanizması olarak
çalışsa idi…
Ülkede Kıbrıslı iradesinin etkisi
olsa idi…
Ers’in o makamda yeri olmazdı.
Vatandaş da böyle gündemle
uyanmazdı.

GÜNLÜK
TATAR NEDEN AZERBAYCAN’A
DAVET EDİLMEDİ?

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST)
Azerbaycan’da bir araya geldi. Erdoğan ile Aliyev gösterileri
izleyip, kardeşlik vurgusu yaparak, Silahlı İnsansız Hava Aracı-Akıncı'ya imzalarını attılar… Ersin Tatar ise o esnada Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayınladığı mesajda
şöyle diyordu: “Can Azerbaycan’ın özgürlüğüne kavuştuğu,
egemenliğini elde ettiği Bağımsızlık Günü’nün yıl dönümü.
Azerbaycan Devleti ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle münasebetimizin her alanda daha da ileriye gitmesi; Azerbaycan ve
KKTC arasında, sosyal ve kültürel temasların ileriye taşınması,
en büyük hedeflerimizden biridir… Hiç kuşkusuz, en kısa
zamanda iki devlet arasında en üst düzeydeki siyasi bağın daha
da artması, hepimizin gönlünden geçendir. Kıbrıs Türklerinin,
Azerbaycan halkı ile gönül bağı her daim güçlenerek gelişecektir.
Aynı milletin evlatları olarak biliyorum ki sizin de gönlü
bizimledir. Kaderimiz ve geleceğimiz birdir. Türkiye, Azerbaycan
ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda
bir bütün olacaktır’’… Tatar ‘üç devlet tek millet’ten bahsederken,
daha Azerbaycan’da bir festivale bile davet edilemiyor… 22
Ocak saldırganı faşistlerle beraber katıldığı Büyükkonuk EkoFestivali neyine yetmez… Hatırlanacağı üzere Tatar, Mayıs
ayının başında İstanbul’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı
toplantısına da davet edilmedi… Tatar’ın işi Tufan Erhürman’la
uğraşıp gündemi meşgul etmek, böyle önemli toplantılarda
görev vermiyor Türkiye ona…
ANLAM VE ÖNEM
Meğer Tatar, Erhürman’ın
günün anlam ve öneminin
tersine, KKTC-TC arasında
imzalanan mali protokol
üzerine konuşmasına
sinirlenmiş. Protokolden
başka anlamı ve önemi var
mıdır sanki içinden
geçtiğimiz günlerin?
*
U GAVVOLE
Tatar, Erhürman’ı
susturmaya çalıştı, sonra
da UBP’nin kendisine
destek veren açıklamasını
paylaştı. Ama anlaşıldı ki
UBP böyle bir açıklama
yapmadı. Skandal üstüne
skandal, yeter be gavvole
artık…
*
KIBRISLI YOKTUR
Bağımsızlık Yolu Sekreteri
Münür Rahvancıoğlu
“Türkiye kökenli Kıbrıslı
Türkleri dışlayan ve
anlamsız bir Kıbrıslılık
noktasından yaklaşan bir
muhalefet halkı böler”
dedi. Kıbrıs kökenli
Kıbrıslıtürkler, Türkiye
kökenli Kıbrıslıtürkler…
Nijerya kökenli
Kıbrıslıtürkler da var…
Kıbrıs’ta bir tek Kıbrıslı
yoktur. Tamam…
*
YOGA
Eskişehir Dede Korkut
Parkı'nda yoga yapan
kadınlara polis müdahale
etti. Tayyipgillere göre
yoga da dış mihrakların
işidir herhalde…

“Tırnak”...
"Sahi sözde reform paketinde
yoktu ama hayat pahallığının
devletin gelirlerine göre
belirleneceği söyleniyordu
değil mi?
Yani devlette varsa hayat
pahalılığı da var, yoksa
avucunuzu yalayın…
Şaka değil, artık unutun hayat
pahalılığını filan!
13’üncü maaş da aynı kefede…
Onun için hesabınızı kitabınız
ona göre yapın!
Ya asgari ücret?
Akaryakıt fiyatları çok değil bir
senede dörde katlandı…
6.5 TL nire, 23.5 TL nire?"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
"Kendi hayatımızı da
başkalarının hayatlarını da
nasıl kararttığımızı
göremiyoruz kimi zaman. Çok
basit çözümleri, bir dokunuşla
düzelebilecek olanı fark
edemiyor, kimi zaman daha da
karmaşıklaştırıyoruz.
Onca adaletsizlik içinde bir
adalet ve hakikat arayıcısı
olmak, sonuca ulaşmasak
bile anlamlı bir hayat
yaşamayı getirecektir bize.
Hedefe ulaşmasak da
yolculuğun değerini
bilebiliriz."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı
Kudret Özersay
Tatar-Erhürman kavgası
gündemi meşgul ederken
sine-i millete dönen HP
lideri Özersay uyardı:
‘‘Türkiye ile KKTC arasında
imzalanan antlaşma sanki
Meclis’te onaylanacakmış
gibi bazı açıklamalar
yapılıyor. Bu antlaşma
Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konuldu… Meclis’te
bu aşamada TC-KKTC
antlaşmasıyla ilgili bir şey yapılamaz,
Meclis’teki muhalefet de bunu gayet iyi biliyor ama
dillendirmekten kaçınıyor’’… Çünkü ‘‘meşru olmadığı
vurgulanan hükümetin Meclise dahi getirmeden bu
antlaşmayı yürürlüğe koyduğu ortaya çıkacak da ondan’’…
Meclis hükümsüz, söz-yetki-karar Ankara’da!
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30 Mayıs 2022 Pazartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

‘EMEKLİ İKRAMİYESİ’ İÇİN DEĞİL,
GENÇLERİN KENDİ GELECEKLERİ
İÇİN MÜCADELE

Gavur İmam
Oz Karahan

BOYNUNDA ANAHTARLA
EVİNE DÖNEN CİRA

Filistinli şair dostum Mahmud güneyde yaşayan bir
mülteci. Filistin’den sürgün olalı çok oldu. Suriye’de
mülteci kamplarında geçti ömrü. Ta ki emperyalistler
Suriye’yi bataklığa dönüştürene kadar…
Sonra Kıbrıs’a sürgün oldu. Kıbrıs’ın İsrail ile yakınlaşmasını korku ve tereddüt ile izler Filistinli Mahmud.
-Ya buradan da sürülürsek, demişti.
“Gidecek bir yer yok...”
Mahmud, bir gün bana George Habaş’la
fotoğrafını göstermişti. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin lideri olan Habaş…
***
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi’nden bir dostum var. Uzun zaman
önce üniversitede okurken bir Rum kızını
sevdi, evlenip geldiler…
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Kıbrıslı olmanın
tek bir kriteri vardır: Kıbrıs Cumhuriyeti hukuku!
‘Burayı vatan bilenler’ ya da ‘Türkiye kökenli Kıbrıslı
Türk’ deyince kimseyi Kıbrıslı yapamazsınız. Sadece
TC’nin asimilasyon ve ilhak politikasının sözcülüğünü
yapmış olursunuz…
Anadili gibi Rumca konuşur Demokratik Cephe’li
dostum ama her Filistinli gibi anahtarını boynunda taşır… 1948’de Siyonist çetelerin evlerinden attığı 800.000
bin Müslüman ve Hristiyan Filistinli kuşaktan kuşağa
‘anahtar’ emanet eder…
Çünkü zorla evinden atılan insanlar geri dönecekleri
günü bekleyerek yaşar…
***
Mesarya’da bir köy…
-Kadın boynunda anahtarla çıkageldi, dedi arkadaşım.
‘Anahtar’ kelimesini duyunca ne anlattığını hemen
anladım…
Oturduğumuz evin sahibi cira, çıktı geldi, boynunda
kolye gibi taşıyor anahtarı…
-Anahtar mutfak kapısına uyuyor…
‘Demek Ayşeler Fatmalar boynuna kurşundan kolye
asarken, Marialar Eleniler anahtardan kolye asardı’ diye
mırıldandım kendi kendime…
***

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi’nden
dostum ne zaman kuzeye geçse şöyle der:
-Yeni inşaatlar yapılmış Rumların topraklarına, yetişemiyorum hızınıza, barış marış olmaz burada…
Kurulu saat gibi her yolculuğumuzda böyle der, yolun
kenarındaki yeni inşaatlara bakarak…
-“Ne zaman gelsem KKTC’ye şaşırıp kalıyorum”
diyor Filistinli dostum…
-Daha kriz var, bir de olmasa!
Mantar gibi biten binaları göstererek hep sorduğu
soruyu bir daha sordu:
-“Kiminle barış yapacaksınız?”
Amma hızlı konutlaşıyorsunuz, dedi…
Cevap olarak ona:
-Aynı İsrail gibi, dedim.
Başını sallayarak beni onayladı…
İsrail de KKTC gibi işgal toprakları üzerine beton
dökerek tarihin bilge zeytininin kökünü kurutmaya çalışır…
Dostum soruyor ısrarla:
-Kiminle barış yapacaksınız?
-Bu arazilerin sahibi olan Rumlarla mı?
-Sizinle niye barışsınlar? Topraklarının yağmalanmasından duydukları memnuniyeti göstermek için mi?
***
Boynunda anahtarıyla çıkageldi cira evine, şükür ki
evinde oturanlar insandı, ganimet yiyerek yamyamlaşmadı,
buyur ettiler, kendi evinde misafir oldu boynundaki
anahtarla tarihle yaşıt zeytin…
Demokratik Cephe’li Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı
Filistinli dostumu ne zaman görsem utanırım, çünkü
bana hesabını sorar Rum arazilerine yapılan konutların,
yerleşimci sömürgeciliğin…
Yerleşimci sömürgeciliğin tüm mantığı budur: İşgal
bölgesindeki topraklarda yaşayan Kıbrıslılar yerleşimci
nüfus içinde eriyip Kıbrıslılıktan çıksın, boynunda anahtarıyla kendi evine gelen Marialar Eleniler de kapısını
açacak bir ev bulamasın…
Türkiyeli yerleşimci nüfus ile Kıbrıslılar arasında
hiçbir fark yoktur diyerek TC işgalini savunanlara baktığımda ülkesizliği iliklerine kadar yaşayan mülteci
dostum Mahmud’un sözlerini hatırlarım:
-‘‘Ya buradan da sürülürsek, gidecek bir yer yok...’’

Bu Memleket Bizim Platformu…
Toplumsal Varoluş Platformu…
Demokrasi ve İrade Platformu…
Çözüm ve Barış Platformu…
Birleşik Kıbrıs Platformu…
Toplumsal Hareket Platformu…
Sendikal Platform…
Ve daha onlarcası...
Bu yazdıklarım hafızamda olanlar
değil, otuz saniyemi vererek yaptığım
araştırma sonucunda karşıma çıkanlar.
Hepsinin içinde aynı particikler,
aynı sendikacıklar, aynı örgütcükler.
“Kombinler” farklı ama...
Türkiye hafifçe eleştirileceği zaman
farklı bir particik-sendikacık-örgütcük kombininin oluşturduğu platform
devreye giriyor.

Türkiye yerine UBP ya da Ersin
Tatar eleştirileceği zaman daha zengin bir kombin…
Hepsinin buluştuğu ortak nokta
ise kıytırık bildirilerdeki cümlelerin
başlangıcı.
“Bu toprakları vatan bilen” diye
başlayan cümlelerle insanlığa karşı
işlenmiş yerleşimci sömürgeciliği
suçu aklanmaya çalışılıyor “oy”
için...
“Bizim Türkiye devleti ile problemimiz yok” diye başlayan cümleler
ile de işgalci aklanıyor kişisel “istikballer” için…
Her gün yeni bir platform, yeni
bir bildiri ve yeni bir yürüyüş...
Ay yıldızlı bayraklar ile donatılmış
yürüyüşler.
Tüm bunlar üzerine yazmak veya

bunları düşünmek bile artık anlamını
yitirirken, bir şey hala can acıtıyor...
Gençlerin geleceklerini ellerinden
alan “emekli ikramiyesi” mücadelesi
veren ebeveynlerinin peşinden gitmeleri can acıtıyor!
Radikallikten korkan, işgale ve
statükoya razı, istilacının dilini kullanmaya meraklı olmaları can acıtıyor!
Bu topraklarda “yok oluşa hayır”
pankartlarının altında oturmak yerine,
bu toplumun Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
terk ettiği 1963 yılından beri “var
olmadığını” anladığımız zaman bir
şeyler değişebilir…
Ama bunun için o gençler ebeveynlerinin emekli ikramiyesi için
değil, kendi gelecekleri için mücadele
etmek zorundadır.

Polisten beş ilçede eşzamanlı asayiş ve trafik denetimleri
KKTC’de dün akşam beş ilçede eş
zamanlı olarak yasayiş ve trafik denetimleri yapıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre dün, 22:00-03:00 saatleri
arasında, beş ilçede; Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis
Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş
zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Lefkoşa
Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler
kapsamında; bölgede faaliyet gösteren
pansiyon, eğlence mekanları, kahvehaneler, kıraathaneler ve gece kulüpleri
kontrol edildi.
Denetimlerde ikamet izinsiz olarak
tespit edilen 3 kişi, para karşılığı fuhuşa
teşvik suçundan ise bir kişi tutuklanırken, izin şartlarına uymadığı tespit
edilen 2 gece kulübü aleyhinde de yasal
işlem başlatıldı.
Kumarhanelerde yapılan denetimlerde
kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları
yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek
aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 552 araç
kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen
106 araç sürücüsü hakkında yasal işlem
başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı
11 araç ise trafikten men edildi.
Gazimağusa
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet
gösteren eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar ile marketler kontrol
edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit
edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri

ve bulunmaları yasak olan toplam 10
kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal
işleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 850 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen
188 araç sürücüsü hakkında yasal işlem
başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 4
araç ise trafikten men edildi.
Girne
Girne’de gerçekleştirilen denetimler
kapsamında; bölgede faaliyet gösteren
kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol
edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit
edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri
ve bulunmaları yasak olan toplam 99
kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal
işleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 1800 araç
kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen
312 araç sürücüsü hakkında yasal işlem
başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 19
araç ise trafikten men edildi.
Denetimlerde ayrıca kontrol maksatlı
durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, araçlarında tecavüzi alet ve kama

bulundurdukaları tespit eidlen 2 kişi tutuklandı.
Güzelyurt
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler
kapsamında; bölgede faaliyet gösteren
bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan
yerler ve kahvehaneler kontrol edildi,
herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen
denetimler sonucu; 455 araç kontrol
edildi; suç işlediği tespit edilen 67 araç
sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 5 araç
trafikten men edildi.
İskele
İskele’de gerçekleştirilen denetimler
kapsamında; bölgede faaliyet gösteren
kumarhanelerde yapılan denetimlerde,
kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları
yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek
aleyhlerinde yasal işleme gidildi.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; 250 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 38
araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken çeşitli suçlardan dolayı 2 araç
trafikten men edildi.
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MECLIS GENEL KURULU
BUGÜN TOPLANACAK

Sosyal Medya

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün
toplanacak.
Genel Kurul'un saat 10.00'da başlayacak
bugün ki birleşiminin gündeminde,
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler
Komitesinin, Yayın Yüksek Kurulu
Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine
İlişkin Raporu var.

Bumin Bezmen

NEDEN BU HALLERE
GELMİŞİZ...

KAYIP İKİ ŞAHIS
BULUNDU

Polis, Dörtyol’da sakin Amira Filippova
(K-16) ve Gazimağusa’da, sakin Selda
Beyitoğluları’nun (K-37) bulunduğunu
duyurdu.
Filippova’nın cuma, Beyitoğluları’nın ise
perşembe gününden beri kayıp olduğu
bildirilmişti.

MARKETTEN KOZMETİK
ÜRÜNÜ ÇALAN 2 KİŞİ
TUTUKLANDI

Demirhen’da marketten kozmetik ürünü
çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Polisin, konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü
Süpermarkete müşteri olarak giden
N.R.(K-28) ve S.B.(K-31), toplam
değerleri 5.761,84 TL olan muhtelif
kozmetik ürünleri ile bayan giyim
eşyalarını beraberlerindeki çantalar
içerisinde koyup gizledikten sonra
ödeme yapmadan market dışarısına
çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit
edilmiştir. Bahse konu şahıslar
tutuklanmış olup, soruşturma devam
etmektedir.”

BAŞ HAKİM MEHMET
ZEKA BEY, ÖLÜMÜNÜN
38’İNCİ YILDÖNÜMÜNDE
ANILDI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki
görevi ve yaşamı boyunca verdiği
kararlar nedeniyle uluslararası alanda
isim yapmış Kıbrıslı Türk hukukçu, Baş
Hakim Mehmet Zeka Bey, ölümünün
38’inci yıldönümünde anıldı.
Balalan’daki büstü önünde düzenlenen
anma töreninde ilk konuşmayı Zekâ
Bey’in torunu Avukat Arkun Zekâ yaptı.
Arkun Zeka,Türk toplumu ve hukuk
camiası için yeri doldurulamayan bir kişi
olan dedesinin hayatı boyunca köyü
Balalan’dan hiçbir zaman kopmadığını
ve her zaman köylünün yanında
olduğunu anımsattı.
Balalan Muhtarı Turgut Özbalalanlı da
Zeka Bey’in, Balalan köyüne ve
bölgesine aşık bir kişi olduğunu dile
getirerek, özlem ve rahmetle andı.
Anma töreni Hasan Nihat’ın kendi
yazdığı “Baş Hakim Zeka Bey’i anmaya
geldik” isimli şiirini okumasıyla devam
etti. Törenin son konuşmasını yapan
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil
Sarıçizmeli ise Baş Hakim Zeka Bey’in
toprağa ve üretime büyük önem
verdiğini anımsatarak ata tohumunu
yaşatmak adına kurduklarını merkeze
Zeka Bey isminin verdiklerini ifade etti.
Anma töreni dua okunmasıyla son
buldu.

Sosyal Medya
Hayat Hüseyin
Mesele, Emperyal Ankara Otoritesi İktidarları’nın “KIBRIS’TA TÜRKLÜK
SÖZLEŞMESİ-İLHAK” projesinin en temel ayaklarından biri olan 1974 ve sonrası
Kuzey Kıbrıs’ta Adalı Kıbrıslı Rum, Maronit ve Ermeni’lere yapılan “etnik temizlik”le oluşturulan “işgal ve kolonizasyon rejimi” için Türkiye’den taşınan (
Cenevre Konvansiyonu ile yasaklanmış)
Türkiye Kökenli “koloni yerleşimcisi”lerini
‘Türkiye Kökenli Kıbrıslı Türk’ (!!!!????)
olarak yorumlamak Koloni rejimi’ne sadece “ÇANAK” tutmakla kalınmıyor.
Mesele, ADALI KIBRISLILAR’ın yerine taşınan ve sonradan çoğaltılan “koloni
yerleşimcisi”lerini (SUI GENERIS) başka

Arıklı’ya göre gaz KKTC üzerinden gidecekmiş
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, “Doğu Akdeniz gazının KKTC ve
Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesinin
yolu açıldı. Yakında KKTC için büyük
fırsatlar ortaya çıkacak. Gaz, Doğu Akdeniz’de barış rüzgarları estirecek. Bu gaz
KKTC’ye de ekonomik açıdan faydalar
sağlayacak” dedi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından
verilen bilgiye göre, Arıklı, Ardahan'ın il
olmasının 30. yılı dolayısı ile Ardahanlılar
Konfederasyonu’nun düzenlediği toplantıya
katıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, burada yaptığı konuşmada, “Doğu
Akdeniz gazının KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesinin yolu açıldı.
ABD, East Med projesine desteğini çekince
Rum-Yunan ikilisinin büyük umutlar
beslediği bu proje çöktü. Artık Rumlar
Doğu Akdeniz’de tartışmalı sahalarda
doğal gaz bulsa bile, bu gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndermekten başka

şansları yok. Sadece Rumların değil, İsrail'in
de başka şansı yok. Yakında KKTC için
büyük fırsatlar ortaya çıkacak.. Gaz, Doğu
Akdeniz’de barış rüzgarları estirecek. Bu
gaz KKTC ye de ekonomik açıdan faydalar
sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
Ersin Tatar değil de, Mustafa Akıncı
kazansa idi, Kıbrıs’ta federasyon kurulmuş
olacak, Türkiye Kıbrıs’tan dışlanacaktı.
Böylece Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz
hayata geçecekti. Tatar seçilince ABD
strateji değiştirdi. East Med Projesinden
desteğini çekti. Biz bunun farkında
olduğumuz için YDP‘in desteklemediği
kişi Cumhurbaşkanı olamaz demiştik. Öyle
de oldu” diye konuştu.
Ardahanlılara hitap etmekten büyük
mutluluk duyduğunu söyleyen Arıklı, “Ne
doğduğum yeri, ne de doyduğum yeri
inkar ederim. Azerbaycan kökenli, Ardahan
doğumlu bir Kıbrıs Türkü olmaktan gurur
duyuyorum” dedi.

KTEZO Türkiye ile imzalanan mali işbirliği
anlaşmasını “imha planı” olarak nitelendirdi
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası,
Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı "Kıbrıs Türkü için
imha planı" olarak nitelendirdi.
KTEZO’dan yapılan yazılı açıklamada,
söz konusu Antlaşmanın ülkedeki yoksullaşmaya rağmen devlet harcamalarını karşılamak için herşeyin zamlanmasını getireceğini, vergi ve sigorta primlerine artış,
emekli ve asgari ücretliden vergi alınmasını
öngördüğü ileri sürüldü ve “Dolayısıyla
protokole mevcut haliyle imha planı demek
abartı olmayacak” denildi.
-"Tarihin en ağır krizi..."
Temel girdilerin bazılarının son bir yılda
ortalama yüzde 300 zamlandığı, hayat pahalılığının yüzde 100’leri aştığı ileri sürülen
açıklamada, “Yeni vergileri uygulamaya
kalkışılması halinde ne küçük ne büyük
işletmeler ne de toplum dayanamaz” denildi.
"En ağır ekonomik krizin yaşandığı" da
belirtilen bildiride “İddia ediyoruz… Kıbrıs

Türk tarihinin her anlamda en ağır krizi
ile karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı.
-"Yerli ortak gösterme şartı
kaldırılıyor"
Anlaşmada ayrıca, ülkede yatırım için
yurt dışındaki yatırımcılara küçük büyük
olduğuna bakılmaksızın “yerli ortak veya
sermaye gösterme” şartı kaldırılacağının
da bulunduğu belirtilen bildiride “Bu
gelecek olanlara da Sanayi Bölgelerinden
yer verme taahhüdü yapıldığını biliyoruz.
Soruyoruz! Bütün bunların anlamı nedir?”
ifadeleri kullanıldı. Mevcut yapı da eleştirilen bildiride, “Kendi işini görmeyen, yapamayan, kendi göbek bağını kesmeyen,
kesemeyen bir yapıdan hayır gelmez. Yaratılan bu yapının öz eleştirisini yapıp,
ders çıkarmak yerine daha beteri için kolları
sıvamanın ne anlama geldiğini ifadelendirmeye kelimelerin gücü yeterli değildir”
denildi.

ZİHNİ, YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİK’TEN
ARINDIRMA-MAK
bir örneği olmayan kimliğe kavuşturmak
değildir.
Mesele “KIBRIS’TA TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ-İLHAK” projesinin ikinci etap
uygulaması olan sürecte hedeflenen 1960
KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI’nda tanımlanan ve Uluslararası Kurumlarda kabul gören “KIBRIS TÜRK
TOPLUMU”NU (TURKISH CYPRIOT
COMMUNITY) yok sayma ve bu Toplumu oluşturan Adalı “KIBRISLI TÜRK”
(TURKISH CYPRIOT” kimliğinin içine
yeni unsurlar ekliyerek, katarak, yorumluyarak sulandırmak, KIBRISLI TÜRK”
(TURKISH CYPRIOT” kimliğinin “etnik
asimilasyon inşası”nda “toplumsal soy-

kırım mühendisliği”ne soyunmaktır.
Asıl olan Mesele, Ada da “barış ve demokratik çözüm”üne karşı olan ‘göremiz
işgal ve koloni rejimi’ni dağıtma ve sömürgesizleştirme , onu değiştirme, yerine
daha adil ve tek ve bütün ada’da demokratik bir devlet koymaktır.
“İşgal ve koloni rejimi’ni dağıtma, sömürgesizleştirme mücadelesi”ne katılan,
“ADALI KIBRISLI”lardan çalınan ve
“koloni yerlesimci”lere sağlanan “maddi
haklardan ve statü”den feragat eden her
“Türkiye kökenli yerleşimci” tek ve bütün
ada’da oluşturulacak “demokratik devlet”te
“adalı yurttaş Kıbrıslı” olarak yeri vardır.

Neden bu hallere düştüğümüzü
CTP Genel Başkanı muhalefet lideri
Tufan Erhürman tespit etti, açıkladı,
bilenler bilmeyenlere anlatsın lütfen,
Erhürman sayesinde neden bu hallere düştüğümüz açıklandı!
Düştüğümüz bu hallerden, daha
doğrusu yerlerde sürünmemizin sebebi
neymiş biliyor musunuz?
Kendilerinin, daha
doğrusu Erhürman'ın
her konuşmasını Türkiye'yi eleştirme olarak yorumlanması nedeniyle bu hallere gelmişiz, halbuki Erhürman
''Ben Türkiye'yi eleştirmiyorum ki''
diye her zamanki gibi reddediyor!
Bir ipte iki cambaz misali, hangisi
Türkiye'ye daha fazla yaranma derdinde.
Tatar hayıflanmakta haklı, neden
mi, son yıllarda Tufan Erhürman,
Türkiye ye yaranma konusunda Tatarı ha geçti ha geçecek, bir yarıştır
da gidiyor!
Sayın Tatar, ara bölgede yabancı
katılımcıların olduğu bir yerde Tufan
beyin, kürsüye atılıp sendikacı kadının Türkiye hakkında söylediklerini tümüyle reddettiğini çabuk
unutmuş anlaşılan .
Seçimler sırasında TV'de Türkiye
aleyhine konuşmak isteseydi, hayır
Türkiye'nin herhangi bir müdahalesi
yok diye cevap verir miydi?
Sayın Tatar, Tufan bey için çok
haksız bir iddiada bulunmuş, Türkiye
aleyhine konuşma diyerek Tufan
beyi uyarmak istemiş!
Sayın Tatar, çok ama çok haksızlık
ediyorsunuz, siz koskoca Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsanız,
bunu büyük bir ölçüde Tufan beye
borçlusunuz, Tufan beyin Türkiye
lafını ağzına almadığını, asla Türkiye'yi eleştirmediğini çok iyi biliyorsunuz!
Sanırım artık dağ, deniz, bitta
yapma işlerine biraz ara verip Tufan
beyi kıskaca almanız gerekecek,
söylemedi demeyin size çok yaklaştı,
hatta geçiyor bile!
Sevgili dostlar şaka bir yana son
hallerimiz böyle, sonunda Tufan
bey açıkladı neden bu hallere düştüğümüzü, sakın Türkiye için eleştiri
yapmayın, sonra Tufan demedi demeyin, bak o herhangi bir eleştiri
yapıyor mu?
Tam tersi Tatar ve onun gibileri
eleştirdiğimiz, Tatar ve diğerlerini
eleştirip, onlar yapmış gibi yorumladığımız için bu hallere düştüğümüzü Tufan beye anlatacak birileri
yok mu yahu koskoca CTP'de?
Bir de cibbana çalarak Tatar'ın
istifasını istemezler mi, o daha da
komik, Tatar ordaysa, onun oraya
oturmasına en çok yardımcı olan
sizlersiniz!
Bu ülkede Tatar'ın istifasını isteyecek en son kişiler CTP'liler olmalı,
orada daha önce oturan süs bitkisinden kurtuldunuz, ya daha neyi
istiyorsunuz ki!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

SEN HUSOL,
GÖZLERİN
KONUŞSUN
KISACA...
NE DEDİ?
Tufan Erhürman’ın Türkiye aleyhine
tek kelime ettiğini duyan oldu mu
bugüne kadar? Peki CTP, Özker
Özgür’ün ‘‘davul bizim boynumuzda
tokmak Ankara’da’’ sözünden beridir
Türkiye’nin hizasında durmuyor
mu?.. TC’nin asimilasyon
politikalarını eleştiren Selma Eylem’e
bile ‘bunun konuşulacağı yer burası
değil’ diye karşı çıkan Erhürman’ın
Türkiye’yi eleştirdiğini nerden
duymuş Tatar?

Bizim Mandra
Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk
Sanayi Odası Genel
Kurulu'nda CTP lideri Tufan
Erhürman'ın konuşmasına
müdahale ederek, "Burası
Türkiye'yi eleştirmenin yeri
değil, uzatma fazla, biz de
konuşacağız" şeklinde
itirazda bulunması, siyasi
olgunluk ve etikten nasibini
almamış son derece
yakışıksız ve çirkin bir
davranış olarak
değerlendirilir. Sokaktaki
adam "Yalnız müstahakımız
değil, aynı zamanda
lâyıkımızdır!" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Tayyip Erdoğan’ın koruma
ordusu için bu yılın ilk dört
ayında toplam 155 milyon TL
harcanırken, korumalar için
yapılan günlük harcama ise
1,3 milyon TL’yi buldu.

TARİH 31 Ekim 2021
TC Büyükelçiliği’nde düzenlenen 29 Ekim
Cumhuriyet Resepsiyonuna Recep
Tayyip Erdoğan’ın üstünü çizdikleri davet
edilmedi. Davet edilmeyenler arasında
Mustafa Akıncı, Mehmet Ali Talat, Tufan
Erhürman ve Cemal Özyiğit de bulunuyor

“Ben, Aysel, Figen, Gültan terörist, silahlı
güçler ise sivil toplum örgütü”
AKP iktidara gelmeden önce bu güçlerden
rahatsızdı fakat iktidara geldikten sonra derin
devlet odaklı güçlerle uzlaşmaya gitti. Devletin
içinde değişik odaklara bağlı bir takım yapılanmalar var. Mesela bugün sadece İçişleri
Bakanı’na bağlı yapılanmalar var ve bence İçişleri Bakanı ‘gerçek derin devleti’ temsil
ediyor. Devleti temsil eden Erdoğan’dan çok
Süleyman Soylu’dur. Bugün SADAT var. Osmanlı Ocakları var, Osmanlı Ülkü Ocakları.
Devletin özel resmi teşkilatlarının dışında teşkilatlanmalar var, Milli Beka Harekatı var.
Zafer Partisi var o da organize bir güç olarak
çalışıyor. Bir devlete bağlı derin yapı bir de
devlet dışında başka yapılar. Birçoğu da silahlı.
SADAT başkanı faaliyetlerine ilişkin “İslami
ülkelere Özel Harp Teknikleri veriyoruz” açıklaması yaptı. SADAT kamuoyunda tepki çekmesinden dolayı Erdoğan, ilgisinin olmadığını
söyledi ama kimse inanmadı. Bugün devlet
tek bir odaktan oluşmuyor. Devletin Kemalist
kanadı, Soylu, Bahçeli, Berat ve Erdoğan
kanadı var. Bunların birçoğu birbirine güvenmiyor.
Tüm bu silahlı yapılar ve sivil siyaset adı
altında çalışma yürüten siyasetçilerin söylemleri
kadın katliamlarına etkisi var. Devletin dilinin
sertleştiği, ırkçılığın yükseldiği dönemlerde
kadına şiddet de artıyor. Çünkü o devlet
dilindeki şiddet erkekleri besliyor. Dizilerde,

VİRGÜL

HEVESİ KURSAĞINDA

Tatar yedi canını ‘tek millet, üç devlet’ diye… Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye, Azerbaycan,
Türkmenistan ve Macaristan’dan oluşan Türk
Devletleri Teşkilatı toplantısına da davet etmiyorlar KKTC’yi,
yani Tatar’ı… Azerbaycan’daki gayri resmi teknoloji
festivaline de! Hade diyelim ki, Türk Devletleri Teşkilatı
toplantısı ciddi ve resmi bir toplantıdır, sahte-korsan
KKTC’nin davet edilmesi Türkiye’nin başını ağrıtır… Ancak
Azerbaycan’daki gayri resmi bir festivale de çağırmıyorlar
Tatar’ı! Mustafa Akıncı da Azerbaycan’a resmi ziyaret
gerçekleştirmek istemişti ama hevesi kursağında kaldı!

PROTOKOL
YÜRÜRLÜKTE!

‘‘Protokolün Meclis’te onayı
gerekirdi ama yapmadılar ve
Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe koydular. Aslında
son yıllarda yapılan
protokollerde bu onay konusu
hep atlandı.’’
Kudret Özersay (HP)

devleti yönetenlerde şiddet dilinin gelişmesi
her şey kadına yönelik şiddeti arttırıyor. Büyük
bir cezasızlık var. ‘Bize bir şey yapmazlar’
diye yaklaşıyorlar. 33 yıllık avukatım ilk kez
Onur Gencer gibi bir katille karşılaştım. 90’larda
katiller ortaya çıkmıyordu ama Onur Gencer
kendini o kadar güçlü hissediyor ki duruşmada
hepimizi ve hakimi de tehdit etti duruşmada.
Katiller bile kendilerini güçlü hissediyorlar.
Eline silah almamış ben, Osman Kavala,
Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ Gültan Kışanak
terörist ilan ediliyoruz ama silahlı güçler sivil
toplum örgütü oluyo. Bence bu ironiyi Kemalistler çözsün. Her şeyin başında onların suskunlukları bugüne kadar her şeyi besledi.
90’larda karşı çıktıklarımıza karşı çıksalardı
bugün Türkiye buralara gelmezdi. Mağdur seçicilik yapıyorlar. İstanbul’da, İzmir’de bir kadına saldırı olduğunda herkes karşı çıkarken
Ekim Wan Tatvan’da öldürülüp çırılçıplak bedeni teşhir edilirken, sadece Kürt kadınları
buna karşı çıktı. Mağdur Kürt ve muhalif olduğunda kimse ses çıkarmıyor.
Artık kesinlikle birleşik cephe olması gerekir.
Ancak bizim coğrafyada çok farklı birleşik
cepheler kurmamız mümkün değil. Çünkü muhalefet ve iktidar aynı kaynaktan besleniyor.
“Bu yazı İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı, hukukçu Eren Keskin’in Mezopotamya
Ajansı’nda yayımlanan söyleşisinden alınmıştır…)

Gözden kaçmayanlar...

TEK MİLLET ŞARKISI

Tatar ‘tek millet, üç devlet’ deyip
duruyor kendi kendine... Ne
Azerbaycan’ın bundan haberi var, ne
de Türkiye’nin! Türkiye-Azerbaycan
ikilisi ile kendisini bir tutup KKTC olarak
bu ikisine üçüncü olarak eklenmiş, ‘üç
devlet, tek millet’ olmuş Tatar… TC’nin
işgal ettiği bir toprak parçasında
kurduğu korsan yapıyı AzerbaycanTürkiye ikilisinin yanında ‘eşiti’ olarak
görmek isteyip istemediğini
sorsaydınız önce… Bir azar da ‘tek
millet, üç devlet’ lafından
yemeyesiniz… Erhürman’a laf atıp
gündemi meşgul etmeye benzemez
bu işler!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Okullarımız sorunsuz
kapanacak… Asıl önemli olan
2022-23 döneminin sorunsuz
açılmasıdır…’’
Nazım Çavuşoğlu
(Eğitim Bakanlığı
koltuğunda oturur)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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Nidai Mesutoğlu

GERÇEKLERE DÖNÜN

Şimdi hemen herkesin dilinde bir şarkı
var…
Tatar istifa.
Makam karışık…
Bazen abuk bazen subuk makamı.
Sözleri hep aynı nakarat…
Dinleyenler keyif alır mı bilmem.
Kendisi keyiflenir mi onu da bilmem.
Oturduğu koltuğa yakışır mı?
Onu kendisine sormalı, “Yakışır mısın
oraya?” diyerek.
Daha ilk gün şaşırmıştı.
Ki sevinçle, cumhurbaşkanı oldum, dedi.
Sürprizdi.
Hiç hesapta yokken evini
saraya taşıdı.
Saray dediğin de saray yani.
Odaları çok fazla değildi
ama olsun kendi evinden daha
değişikti buraları.
Kapıda nöbetçiler var...
Ev işlerini yapan hizmetliler…
Ne çarşıya gitmek, hayat pahalı mı diye
düşünmek..
Ne de arabana benzin doldurmalı, “servis
zamanı mı?” demek.
Yat, kalk, gezileri düşün.
Nitekim…
O boşluk döneminde ne yapacağını bilmediğinden, kendi ülkesiymiş gibi Türkiye’nin şehirlerine koşarak gitti.
Orada nasılsa kendi ülkesi ile ilgili işler
durabilirdi.
Birileri zaman içinde ona anlatabilirdi
görevlerinin ne olduğunu.
Zaman kazanmak önemli…
Görüşmeler mi?
O da ne?
Soruyordu.
Sahi görüşmeler de mi var?
Biden hatırlattılar ki onun öyle bir görevi
yok…
Ve ayrı devlet lafını ağzına tutuşturdular.
Her açılında ağzı o cümle çıktı, görüşmeler
zaten durmuştu tam durdu.
Sonra Maraş tutturuldu ağzına.
İkinci çıkan ağzındanMaraş bizim, açacağız
tabii, oldu.
Halk u adam da ne diyor diye öylece
baktı.
Şimdi herkesin ağzında o şarkı var.
Tatar istifa…
Eder mi?
Neden etsin?
Onu o koltuğa oturtanlar b yaptıkları için
oturttular.
Tam biat.
Tam uyumlu…
Tam istedikleri gibi…
Pahalılık var ülkede, halkın çıkış yolları
tıkalı…
Sorun mu var?
Uçarak gitsinler.
Halk aç, ekmek alamıyorlar, sebze meyve
parası ellerinde yok…
Yemesinler veya porsiyonları azaltsınlar.
Gezmeye gitmesinler, araba yerine velesbit
kullansınlar.
Dert değil anlayacağını Tatar için çünkü
işin aslını bilmiyor…
Hazırlıksız yakalandığı cumhurbaşkanlığı
koltuğunda otururken çoğu şeylerin farkında
değil.
Veya rolünü çok iyi oynuyor, biz gerçeğin
farkında değiliz.
O yüzden.
O şarkıyı söylemeyi bırakın.
Gerçeklere dönün.
Çünkü ne Tatar Kıbrıslıtürklerin cumhurbaşkanıdır ne de KKTC devletleri.
Gerçeklere yani gerçek cumhuriyete dönün.

TATAR: “TÜRKİYE’Yİ
ELEŞTİRİYORSUN”
DEDİ. ERHÜRMAN :”
TÜRKİYE’Yİ
ELEŞTİRMİYORUM”
DEDİ

Rum yönetimi, kapalı Maraş konusundaki
şikayetlerinden beklediği cevabı alamadı
BM’den, Avrupa
Komisyonu’ndan ve yabancı
diplomatik kaynaklardan aldığı
cevaplar Rum yönetimini
“öfkelendirdi”
KKTC’nin turizm sezonu öncesinde
kapalı Maraş’taki plaja yeni şezlong
ve şemsiye yerleştirmesinden rahatsız
olan Rum yönetimi, konuyu şikâyet
ettiği uluslararası mercilerden beklediği cevabı alamadı.
Haftalık Kathimerini “Maraş Komplikasyonların Darboğazında” başlıklı
haberinde, Türk tarafının kapalı Maraş’la ilgili projelerini parça parça
uygulamaya koyması, uluslararası
unsurun da bölgedeki son faaliyetleri
çok da ciddiye almaması nedeniyle
“kapalı Maraş’ı kurtarma misyonunu
zorlaştırdığına” dikkat çekti.
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in durumu aktardığı BM Genel
Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi
Colin Stewart’tan, “konu sonraki rapora yansıyacak” cevabını aldığını
kaydeden gazete, yabancı diplomatik
çevrelerin de “yeni hareket yüzde
3,5’lük pilot bölge dâhilinde. Plaj
uzatılmadı, 40 metre kadar genişletildi” dediğine vurgu yaptı.
Gazete, haberin detayında, Kasulidis’in Stewart’a Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis kapalı Maraş
odağındaki Güven Yaratıcı Önlemler
(GYÖ) teklifini iletmesinden önce
KKTC tarafından yeni şezlong ve
şemsiye yerleştirilmesinin bölgede
daimilik ve normallik hissi uyandırdığı
şikâyetinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre Stewart’a Rum yönetiminin kısa süre önce Kıbrıslı Türklerin 6 hayvansal olmayan mamul
ürününün Yeşil Hat üzerinden geçirilmesine müsaade ederek “iyi niyet”
gösterdiğini söyleyen Kasulidis “bu-

nun da Türk tarafının tavrını değiştirmediğini” söyledi.
Stewart’ın, durumu izleyeceklerini
ve konuyu bir sonraki rapora yansıtacaklarını söyleyerek, kapalı Maraş
meselesini “önemsizleştirdiğini” yazan
gazete, bu cevabın Rum yönetimini
öfkelendirdiğini kaydetti.
Stewart’ın Mart ayında Kasulidis’e,
Türk tarafı iki bölgeli iki toplumlu
federasyona belki geri döner diye
Rum yönetiminin Ercan Havaalanı’nın
ve Mağusa Limanı’nın işletilmesine
ve meşrulaştırılmasına yeşil ışık yakmasını önerdiği, Kasulidis’in de, bu
önerinin kapalı Maraş’ın Rumlara
verilmesi meselesini ortadan kaldıracağı gerekçesiyle “bu tuzağa düşecek kadar saf değiliz” dediği belirtildi.
Gazete “Stewart’ın ‘tetikçisi’ diye
nitelediği İngiltere Dışişleri Bakanlığı
yetkilisi Ajay Sharma’nın da Rum
yönetiminin önüne benzer tezler koyduğunu savundu; BM Barış Gücü
ofisinin, Barış Gücü aracına mermi
sıkılması ile ilgili yazılı açıklama
yapma ihtiyacı duymasına rağmen
kapalı Maraş’taki yeni faaliyetler için
aynı ihtiyacı duymadığına dikkat çekti.
Haberde, Avrupa Komisyonu’nun
da BM kararları ile ilgili değişmez
söylemini tekrarlayarak benzer bir
tavır içerisinde olduğuna işaret edildi.
Habere göre “yabancı diplomatik çevreler de Maraş plajı meselesini daha
da önemsizleştirmeye çalışarak, Lefkoşa’ya, ‘bu hareket geçen yıl açılan
yüzde 3,5’lik
pilot bölge kapsamındadır, plajda
uzatma yoktur yaklaşık 40 metrelik
genişletme var’ görüşünü iletti. Dolayısıyla, bu yaklaşıma göre, kapalı
Maraş için eylem gerektirecek özel
bir mesele yoktur” ifadesi kullanıldı.

Güney, İsrail’le ortak tatbikat başlatıyor
Güney Kıbrıs ile İsrail ordusunun
ortaklaşa gerçekleştireceği “Agapinor-2022” tatbikatı bugün başlıyor.
Fileleftheros gazetesi, Rum Milli
Muhafız Ordusu (RMMO) ile İsrail
askeri kuvvetlerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri “Agapinor-2022” isimli
tatbikatın bugün başlayacağını yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki “İkili Savunma İşbirliği Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecek
ve 2 Haziran tarihine kadar devam

edecek tatbikatın, büyük çoğunlukla
“Kıbrıs Cumhuriyeti toprak ve hakimiyet alanlarında” icra edileceğini
belirtti.
Gazete ayrıca, söz konusu tatbikatın
iki ülke ortaklığıyla gerçekleştirilecek
en büyük tatbikat olacağını iddia ederken, tatbikatın Türkiye tarafından sert
tepkiyle karşılaştığını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
İsrailli mevkidaşına, tatbikattan duyduğu hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini
de öne sürdü.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 36.
Olağan Mali Genel Kurulunda elbette
siyasi partiler ve cumhurbaşkanı davet
edildiler. Onlara programda konuşma
hakkı da verildi . Protokol burada ters
işler. Protokolün en başındaki makamı
temsil eden en son konuşur. Burada
da Tatar’ın en son konuşması hem öncekilerin düşüncelerini dinlemek hem
de onlara verilecek yanıtı varsa vermek
amacı güdülür.
Hiçbir genel kurulda bu bir tartışma
ortamı olsun diye siyasiler konuşma
yapmaz. Yapmamalı.
Basına yansıyan haberlere göre CTP
Genel Başkanı Erhürman’ın ekonomiyi
ve dolayısı ile sanayicilerimizi yakından
ilgilendiren son protokol ile ilgili konuşma yapması normaldir. İyi ki de
yapmış.
Erhürman’ın konuşması sırasında
Tatar, hem konuşma süresine hem de
Türkiye’yi eleştiresine kızmış olacak
ki sözlü müdahale etme gereği duydu.
Bu aslında Tatar’ın : Ben Türkiye’deki
Erdoğan rejimine söz söyletmem abi”
düşüncesinden kaynaklanmış olabilir.
Ne de olsa bir vefa borcu vardır ve
vefasızlık Tatar’a yakışmaz(!)
Erhürman’ın Tatar’ın müdahalesine
verdiği yanıt ise çok daha önemlidir:”
, “Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları
veriyorum. Her şeyi Türkiye’yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten
bu hale geldik” dedi.
Aslında Erhürman CTP’nin Erdoğan
rejimine bakışını ortaya koymuştur.
“Türkiye”yi eleştirmem” demesi yine
gerçekleri gizleme peşinde olduklarının
da itirafı değil mi?
Oysa eleştirdiği protokolün mimarı
Türkiye’deki Erdoğan rejimi değil mi?
Türkiye’nin yaptıklarını görmeyip
hep suçlu olarak Tatar’ı işaret etmek
gerçekleri gizlemektir.
Bu olay sonrası CTP Tatar’ı istifaya
davet etti. Diyelim ki Tatar oturdu düşündü ve toplumun yararına olacağına
inandığı için istifa kararı saldı. Erdoğan’a görevden affını isteyen bir mektup
yazdı.
Tatar’ın cumhurbaşkanı olmadığı zaman tüm sorunların çözüleceğine mi
inanıyorsunuz? Onun yerine Erdoğan’a
önerilen kişiler arasından biri bu görevi
üstlenecek be Türkiye’ye bağlılığını
gösterip o makam seçtirilmeyecek mi?
Erhürman ve partisi sanıyor ki Tatar
istifa ederse güneş batıdan doğacak.
İşsizlik sorunu, pahalılık bitecek. Federal çözüm gerçekleşecek. Dünyaya
devletleri arasında haklı yerimizi alacağız. Toplum olarak dünyaya söyleyecek sözümüz olacak. Öyle mi dersiniz?
Siz inanıyor musunuz?
Asla bunların hiçbiri olmayacak.
Kendi egemenliğimize ve kendi irademize sahip çıkmadığımız sürece
bunlar hayalden öteye gitmeyecek.
Sorun Ersin Tatar değil sorun buradaki işbirlikçilerin Ankara’nın çıkarları
doğrultusunda iş yapmakta olmalarıdır.
Kıbrıslı Türkler mi?
Öyle bir sorunları geçmişte de olmadı
şimdi de olmayacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

“HA DE, HAYIRLISI!”

Yeni bir haftaya başladık…
Bir süredir, Pazartesi belirgisi -sendromuortadan kalktı…
Doğrusunu isterseniz, KKTC’deki ekonomik
ve siyasi durumun vahameti nedeniyle bütün
belirgilerden kurtulmuş olduk…
Olası gelişmelere “dayanabilmek için, olağanüstü bir güç geldi” Kıbrıslıyım diyen herkese…
Nereden mi geldi?
Nereden olacak, yarım asırdır
işgal altında, ateşkes koşullarında yaşayabilmenin sonuçlarından…
Dünyadan kopuk “dayanıyoruz,” sırf yabancıların çıkarlarına halel gelmesin diye.
***
Birçok ülkeye ait ekonomik göstergelere
baktım, geri kalmışından, sanayi toplumlarına
kadar; savaş geçirenlerden, on yıllardır barış
ve huzur ortamında yaşayanlara kadar…
İçlerinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan biz
Kıbrıslılar kadar, hızlı ve derinliği olan bir fakirleşme göremedim; araştırın, sizler da göremeyeceksiniz!
Hâlâ, KKTC Meclisinde “Ana muhalefet”
olarak bulunduğunu söyleyen siyasal “bir
parti” var…
Hani gazetemiz “Afrika/Avrupa” 22 Ocak
2018’de faşistler tarafından taşlanıp, orada
bulunanlar linç edilmek istendiği gün, bulundukları KKTC meclisinde perde aralığından
olayları seyreden ve hâlâ bu olay için sesini
çıkarmayan yöneticileri olan “bir parti”…
İşte bu partinin “milletvekilleri”:
Ekonomi veya Maliye Nazırına, son üç yıla
dair KKTC’deki milli gelirle ilgili yazılı bir
soru dâhi sormuyor!
“Ne gereği var?” değil ama!
***
Gerçi birceğez “milletvekili” çıkıp böyle
bir yazılı soru sormuş olsa, alacağı yanıt, kesinlikle inanılır olmayacak; neden, nedeni açık
değil mi? KKTC’nin “kalabalık” nüfus sayısını
bilen mi var?
Yanılıyor muyum?
KKTC yurttaşlarının perişan hali yetmezmiş
gibi, şimdi bir da her isteyen TC vatandaşı,
sermaye ve yurttaşlık kıstası aranmadan, işyeri
açabilecek adamızın kuzeyinde…
E, Alman Pastör Martin Niemöller’in (18921984) söylediklerini, defalarca bu köşeden
yazdığımız halde, KKTC’de kimsenin kulağına
küpe olmadı maalesef…
Önceki Başnazır F. Sucuoğlu’nun Ankara’da
TC yetkilileriyle imzaladığı, adına ister protokol
desinler, ister “uluslararası antlaşma” bu yeni
düzenlemeyle daha kimler fakirleşip göçe zorlanacak kimse şimdiden öngöremez!
Esas adı, Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller’in o meşhur söylemini yeniden yazmak
şart oldu:
“Önce sosyalistler için geldiler, ben sosyalist
olmadığım için sesimi çıkarmadım.
Sonra sendikacılar için geldiler, sendikacı
olmadığım için sesimi çıkarmadım.
Sonra Yahudiler için geldiler, Yahudi olmadığım için sesimi çıkarmadım.
Sonra benim için geldiklerinde, benim için
sesini yükseltecek kimse kalmamıştı!”
Düşünün, eğer kaldıysa iyimser bir veriyle
100 bin Kıbrıslının iş insanları ile esnafı kaç
kişi olabilir?
Bu insanların KKTC piyasasından, ekonomik
olarak sıfırlanması için kaç yabancıya gerek
vardır?
Çok değil birkaç bin yabancı bu topraklara,
sermayesi dâhi sorgulanmadan birilerinin özel
destek kredisi ile gelip işyeri açsa, o işi bilip
bilmediği hiç önemli değil…
O zaman KKTC’deki esnafla, iş insanları
n’olacak?
Bir haftada onlar da piyasadan silinecekler!
“Ha de hayırlısı!”
Gene gonuşuruk buraşda.

Rum basını “barut kokusu” alıyor
“Kıbrıs, İsrail, Yunanistan,
Türkiye ve Mısır Doğu
Akdeniz’deki doğal zenginlik
için ortak lisans vermeli”
Türkiye’nin, “Yunus” araştırma gemisinin ardından dün de “Çeşme” TSG
araştırma gemisinin Ege’de yapacağı
hidrokarbon arama çalışmaları için yeni
bir Navtex yayımlaması ve Yunanistan
tarafının buna gösterdiği tepkiler, Rum
basınında geniş yer buldu.
Alithia, haberi fotoğraf eşliğinde birinci sayfasından “Barut Kokuyor…
Türkiye Yasadışı Navtex İlan Etti ve
Çeşme Araştırmalar İçin Ege’ye Çıktı”
başlığıyla aktardı.
Haravgi “’Çeşme’yi Araştırmalar İçin
Ege’ye Gönderiyorlar… Erdoğan’ın
Kararından Sonra Türkiye İle Yunanistan
Arasındaki İlişkilerde Yeni Gerilim”
başlığını attı.
Her iki gazete de haberlerini detaylandırdıkları sayfalarında, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta Brüksel’de düzenlenecek
Avrupa Konseyi toplantısında Avrupalı
ortaklarından, “Türkiye’ye itidal çağrısı
yapmalarını isteyeceğini” hatırlattı.
Fileleftheros ise “Kıbrıs’ta Türk Ablukası” başlıklı analiz haberinde, Türkiye’nin 19 Mayıs’ta BM Genel Sekreteri’ne ilettiği mektupla Rum yönetiminin, enerji programlarını durdurmasını isteyerek, aksi halde hem kendinin hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını
savunacağını bildirdiğini aktardı.
Türkiye’nin Maraş’ta da yeni hareketlerde bulunmaya hazırlandığı görüşünü aktaran gazete, mektup diplomasisi
yürüten ve Maraş odağındaki Güven

Yaratıcı Önlemler tezinde ısrar eden
Rum yönetiminin kapalı Maraş’la ilgili
girişimlerinin işe yaramadığını vurguladı, “Temmuz, karada ve denizdeki
gelişmeler açısından kritik” yorumunu
yaptı.
“EastMed Türkiye’nin işbirliği olmadan hayata geçirilemez”
Aynı gazete, Tel Aviv Üniversitesi
Moshe Dayan Merkezi araştırma olan
Hay Eitan Yanorokak’ın bu gazeteye
verdiği özel söyleşide; Güney Kıbrıs,
İsrail, Yunanistan, Türkiye, Mısır’ın
işbirliği yapması ve Doğu Akdeniz’deki
doğal zenginliğin kullanılması için ortak
lisans vermesi gerektiği görüşüne yer
verdiğini yazdı.
Habere göre “Türkiye'nin işbirliği olmadan East Med projesinin hayata geçirilemeyeceğini herkes biliyor” vur-

gusunu yapan Yanorokak, özetle şunları
ekledi:
“EastMEd boru hattı, doğalgazı Kıbrıs
ve İsrail'den Yunanistan'a taşımak için
tasarlandı. Ama görünen o ki Türkiye
oyuna dâhil edilmeli. EastMed bu ülkeleri bölmek yerine birleştirebilir. Bu,
kulağa bilimkurgu gibi gelebilir ama
eski İsrail başbakanı David ben Gurion'un 'Orta Doğu'da gerçekçi olmak istiyorsanız mucizelere inanmanız gerekir'
sözünü hiç unutmuyorum. Bu bakış
açısıyla Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve Mısır işbirliği yapmalı ve Doğu
Akdeniz'in doğal zenginliklerinin yabancı şirketlere işletilmesi için ortak
lisanslar vermelidir. Bu bütün bu ülkelerin sonuca, yani doğal gazı Avrupa’ya
ulaştırmaya odaklanacağı bir çözümdür.”

RUM SAVUNMA
BAKANI PETRİDİS
PENTAGON İLE
İSTİŞARELERDE
BULUNMAYA GİDİYOR

Neofitu: Enerji konusu Kıbrıs
sorununun kilidini açabilir
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkan adayı
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, enerji
konusunun Kıbrıs sorununun anahtarı
olabileceğini, kapalı Maraş’taki eylemlerin de geri döndürülebilir olduğunu
söyledi
Neofitu: Başkan seçilirsem Türk
askerinin adada kalmasını kabul
etmeyeceğim
Kathimerini gazetesi, DİSİ Başkanı
ve Başkan adaylarından Averof Neofitu’nun Kıbrıs sorunu ve diğer gelişmeler
hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.
Neofitu, Crans Montana müzakereleriyle ilgili soruyla ilgili, Başkan seçilmesi durumunda kendisinin de Türkiye’nin garantörlüğünü ve Türk askerinin adada kalmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.
“Kıbrıs Avrupa’ya ait ve yeniden bir-

leşmesindeki en büyük güvenlik garantisi de Avrupa sistemi”
“Kıbrıs Avrupa’ya ait ve yeniden birleşmesindeki en büyük güvenlik garantisi de Avrupa sistemi” diyen Nefitu,
mevcut çıkmazdan Türkiye’nin sorumlu
olduğunu ve Türkiye’nin 2023 seçimleri
öncesinde tutum değiştirmesini beklemediğini söyledi.
Neofitu, enerji güvenliğinin de büyük
önem taşıdığını ve enerji sebebiyle
toplumun büyük bir pahalılık bedeli
ödemekte olduğunu belirterek, enerjinin
Kıbrıs sorunundaki durağanlığın kilidini
açacak anahtar olabileceğini ve Kıbrıs
sorununu özlü müzakerelere götürebileceğini ifade etti.
Neofitu ayrıca, kapalı bölge Maraş’ta
gerçekleştirilen faaliyetlerin, 2023 yılı
içerisinde özlü müzakerelerin başlaması
durumunda, geri dönülebilir unsurlar
olduklarını da söyledi.

Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis’in ABD Savunma Bakanlığı ile
istişarelerde bulunmak üzere bugün
ABD’ye gideceği bildirildi.
Fileleftheros ilk kez bir Rum Savunma
bakanının Pentagon, Dışişleri Bakanlığı
ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde
istişarelerde bulunacağına, ilgili
yetkililerle görüşeceğine ve düşünce
kuruluşları ile görüşmelere katılacağına
işaret etti.
Habere göre Petridis ABD ziyareti
çerçevesinde bir araya geleceği ABD
Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen
Hicks ile ikili savunma ve askerî işbirliği
konuları ile uluslararası ve bölgesel
konuları görüşecek. Petridis’in
Economist tarafından düzenlenecek New
York Mediterranean Summit’te de
konuşma yapacağı kaydedildi.

DAÜ’DE “DÜNYA
GÜNÜ” PANELİ
DÜZENLENDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ)
“Dünya Günü” dolayısıyla panel
düzenlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ
Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi
ile City Space Architecture işbirliğinde
gerçekleştirilen etkinlikte,
“Gezegenimize Kamusal Alan Aracılığı
ile Yatırım Yapmak” başlıklı çevrim içi
panel düzenlendi.
Modertörlüğünü Lusia Brave ve Pınar
Uluçay Righelato’nun yürüttüğü panele,
Finlandiyalı sanatçı Nina Backman ve
Mimar-Plancı Insaf Ben Othmane
Hamrouni davetli konuşmacı olarak
katıldı. Açılışta Dünya Günü’nün kısa
tarihçesine ve bu kapsamda etkinliğin
önemine dikkat çeken moderatörler daha
sonra konuşmacıları tanıttı.
Her yıl farklı temalar altında kutlanan
Dünya Günü, 52’inci yıldönümünde
“Gezegenimize Yatırım Yapın” teması ile
kutladı.
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Günün Manisi - Emine Hür

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

İnek yavrusu dana
Bir sır vereyim sana
"Yıldızın yoktur" dedi
Bir falcı kadın bana
“ŞİİRDEN KADINLAR”
İSİMLİ RESİM SERGİSİ
BUGÜN AÇILIYOR

Özdeyişler

Tadımlık

"Uyku uyanan acıların
en iyi ilâcıdır."
Cervantes

Senin derdin oy, benimki geçim
Beni devrim fıttırtıyor
Seni seçim
Aydın Adamoğlu

Kitap Dünyası

Şirinevler Eko Gün 12 Haziran'da yapılıyor

Ressam Ferhunde K. Öner’in “Şiirden
Kadınlar” isimli resim sergisi bugün
açılıyor.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı
Kültür Dairesi’nin, Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi (UKÜ) ile Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi Kadın ve Toplumsal
Cinsiyet Araştırmaları Merkezi
(UKAMER) paydaşlığında düzenlediği
sergi, bugün saat 18.00’de, Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi Eğitim ve Lisansüstü
Bilimler Merkezi’nde ziyarete açılacak.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre,
“Şiirden Kadınlar” isimli sergide, Bartın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Ferhunde K. Öner’in,
Kıbrıslı kadın şairler ile Kıbrıslı şairlerin
kadın temalı şiirlerinden esinlenerek
yaptığı 25 eseri sergilenecek.
Ressamın, 12 Kıbrıslı Türk kadın şairden
esinlenerek yaptığı portre çalışmaları ile
13 Kıbrıslı Türk şairin kadın temalı
şiirine ithafen yaptığı resimlerden
oluşacak sergisinde, Kültür Dairesi
Müdürü Şirin Zaferyıldızı
Zaimağaoğlu’nun da şair kimliği ile
portresi ve Ressam Ferhunde K. Öner’in
Zaimağaoğlu’nun kadın temalı şiirinden
esinlenerek yaptığı resim de yer alacak.
Kültür Dairesi’nin Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi ile UKAMER paydaşlığında,
yazın sanatı ile resim sanatını kadın
teması merkezinde buluşturmak
amacıyla düzenlediği sergide, portreleri
yer alacak şairler; Aliye Ummanel, Emel
Kaya, Fatma Akilhoca, Fatoş Avcısoyu
Ruso, Feriha Altıok, Filiz Naldöven,
Nafia Akdeniz, Neriman Cahit, Pembe
Marmara, Şirin Zaferyıldızı ve Urkiye
Mine Balman olacak.
Ressam Ferhunde K. Öner’in “kadın”
temalı şiirlerden esinlenerek yaptığı
resimlerin şiirleri ve şairleri ise şöyle
sıralandı:
“Kadınım” Neriman Cahit, “Kayıp”
Fikret Demirağ, “Rüyayı Ne Sanmak”
Emel Kaya, “Kadın Lefkoşa’m” Şirin
Zaferyıldızı, “Şiirsiz Kadınlar” Tamer
Öncül, “Charon” Nafia Akdeniz,
“Ulubat’ın Serabı” Senem Gökel, “Aşk
İrisi Gözlerinin Posteri” Fikret Demirağ,
“Son Melek” Zeki Ali, “İçin Dışın
Şiirbuğusu” Fikret Demirağ, “Ay Yüzlü
Kadın” Tamer Öncül, “Şiirella” Neşe
Yaşın, “Kutsal Zaman Figürüyüm Ben”
Emel Kaya.

DÜN

Şirinevler-Ayermola Eko Gün 12 Haziran
Pazar günü düzenleniyor.
Şirinevler Muhtarlığı ile Dikmen Belediyesi'nin iş birliğinde organize edilen eko gün
etkinlikleri saat 11.00'de Şirinevler köy
meydanında yapılacak törenle başlayacak.
Zeki Karahanoğlu ile Gardaşlar Grubu'nun
da sahne alacağı günde Dikmen Belediyesi
Folklor Ekibi, YDÜ Latin Dans Grubu ve
"Cimnastik Federasyonu" gösteri yapacak.
Eko günde çocukların da eğleneceği mani
atışması ve yüz boyama gibi etkinlikler de
düzenlenecek.
Çeşitli yarışmaların da yapılacağı etkinlikte
zengin çeşitli köy ürünlerinin satışının
yapılacağı stantlar kurulacak.

Pilli
Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli, eko günle
ilgili açıklamasında, gün boyu sürecek etkinliklerle her yaştan vatandaşa güzel saatler geçirtmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Pilli, "Toplum olarak zor günlerden geçtiğimiz
bir dönemde halkımızın bir nebze de olsa
sıkıntılarını unutabileceği bir gün geçirmesini
arzu ettik. Tüm vatandaşlarımız davetlidir.
Halkımızın rahat bir şekilde gelip hizmet alması
için park dahil her türlü önlemi aldık. Mutlaka
bekleriz" dedi. Serkan Pilli, festivalin hayata
geçmesinde Dikmen Belediyesi'nin değerli
katkıları bulunduğunu belirterek, Başkan Yüksel
Çelebi, belediye çalışanları ve köylülere
katkılarından dolayı teşekkür etti.

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf
Galeria K.Kaymaklı
Tel:2272064
Öznem Kılınçkını Eczanesi
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
Tel:2271110
La Pharma Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
Tel:2231414
GİRNE
Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü
karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
Tel:8153620
Mehmet Gaziköylü Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
Tel:05338431899
Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
Dük.N0:5 Alsancak Girne
Tel:05338463330
MAĞUSA
Kunter Güven Eczanesi
Karakol Sok.N0:' Mağusa
Tel:3661909
Asya Tekbıyık Eczanesi

“Adın Yok” şarkısının lansmanı yapıldı
Sevgen İzel’in söz ve bestesini yaptığı “Adın
Yok” şarkısının lansmanı yapıldı.
Lefkoşa’da The Paradise Park’ta düzenlenen
lansmana, sanat ve siyaset dünyasından kişilerin
yanı sıra pek çok davetli katıldı.
UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, katıldığı
etkinlikle ilgili yaptığı yazılı değerlendirmede,
henüz 22 yaşındaki Sevgen İzel’in 2 kitaba, 1
uzun metrajlı olmak üzere 6 farklı kısa filme
imza attığına vurgu yaptı. Savaşan, Sevgen
İzel’in, bir yandan tıp eğitimi alırken, bir
yandan da sanata duyduğu büyük ilgi ile

yarattıklarının takdire şayan olduğunu kaydetti.
Ahmet Savaşan, “İnanıyorum ki İzel ailesinin
özel kızları Sevgen hem sağlık hem de sanat
alanlarında gerek ailesini gerekse de ülkemizi
gururlandıracak pek çok başarıya imza atacaktır.
Adı Yoktu şarkısının gerek ülkemizde gerekse
de Türkiye’de ses getireceğinden kuşkum yok.
Başta İzel ailesini böylesi özel ve başarılı bir
evlat yetiştirdikleri için tebrik ediyor, aynı
zamanda da Adı Yoktu şarkısının ortaya
çıkmasında emeği geçenleri kutluyorum”
ifadelerini kullandı.

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

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

16.25 16.45

EURO
Alış Satış

17.40

17.68

S.T.G.
Alış Satış

20.54

20.77

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
Tel:05338680901
GÜZELYURT
Sercan Avcı Eczanesi
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
Tel:7144894
LEFKE
Şifa Bıldır Eczanesi
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1
Lefke
Tel:05338419578
İSKELE
Avicenna Eczanesi
Bakçeler Köyü Bereket Sok. No:2/4
Kordonboyu cad.İskele
Tel:05428550115

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Ali Baturay
Bu ülkede saygısızlık, nezaketsizlik, fütursuzca davranmak da normalleşmeye başladı.
Üstelik bunu daha çok yapanlar, devletin
tepesindekiler.
Bu ülkenin yöneticilerinin saygısızlıkları
da sıradanlaştı.
Bu saygısızlıkların normal karşılanmasını
istiyorlar, çünkü kendileri yanlış yaptıklarını
düşümüyorlar.
Gün geçmiyor ki Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar bir tuhaflığa imza atmasın.
Hatırlayacaksınız, daha önce 14 Mart
Tıp Bayramı töreninde Türkiye’den gelen
konuk hekimin konuşmasına müdahale edip,
“Türkiye’nin bu konularını burada konuşamazsınız, kendi meselenizi orada konuşun”
demiş, herkesi şoke etmişti.
Tatar’ın o müdahalesi günlerce konuşulmuş, çok sert bir şekilde eleştirilmişti.
Ancak Tatar bundan ders çıkarmadı,
dün Sanayi Odası’nın mali genel kurulunda
benzer bir harekette bulundu.
Tatar, bu kez de CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman konuşurken müdahale etti,
“Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil,
biz de konuşma yapacağız, uzatma” dedi.
Bu yapılan tek kelimeyle saygısızlıktır… Tufan Erhürman’a karşı da saygısızlıktır,
Sanayi Odası yöneticileri ve üyelerinde de
saygısızlıktır, orda bulunan tüm konuklara
karşı da saygısızlıktır.
Hatta şımarıklıktır, kendini bilmezliktir,
hadsizliktir…
Daha önceki cumhurbaşkanlarından hatta
diğer yöneticilerden de görmediğimiz bir
hareket ya da hareketler zinciri...
Nerede nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını bilmeyen bir cumhurbaşkanı.
Bize daha ilkokula giderken öğretilmişti,
kişinin misafir olduğu bir yerde nasıl davranılacağını ama koskoca cumhurbaşkanı
misafir olduğu ortamda nasıl davranması
gerektiğini bilmiyor.
Misafir olduğu bir ortamda başka bir misafire müdahale ediyor.
Ev sahibi konumundaki Divan Başkanı
Musa Sönmezler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet
ettik konuşsun diye, siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek uyarmak zorunda kaldı.
Yani Musa Sönmezler, nazik bir şekilde
Cumhurbaşkanı Tatar’a fırça attı.

Cumhurbaşkanının ağırlığına
yakışmayan davranışlar…

Başka birisi olsa, bu uyarı nedeniyle utancından yerin dibine girerdi ama Tatar’ın
umuru bile olmadı, çünkü o yaptığının doğru
olduğuna inanıyor.
Ülkenin en tepesindeki kişi kurultayda
uyarılmayı, fırça yemeyi bile hazmedebiliyor.
14 Mart Tıp Bayramı’nda konuk doktora
müdahale ettiğinde de Tatar’ı salondaki hekimler alkışlarla protesto etmişti ama hiçbir
şey olmamış gibi orada oturmaya devam
etmişti, protesto edilmeyi hazmetmişti.
Bırakın kurultayı murultayı, normal bir
sohbette bile konuşanın sözü kesilmez ama
Cumhurbaşkanı Tatar, o kadar insanın içinde
kürsüde konuşma yapan kişinin sözünü kesiyor, konuşmanın içeriğine müdahale ediyor.
Gerçekten akıl alır gibi değil, bence bunlar
iyi bir ruh halinin hareketleri değil.
Ne ilginçtir ki, 14 Mart Tıp Bayramı’nda
konuk olarak konuşma yapan Türk Tabipleri
Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç.
Dr. Ali İhsan Ökten’e de CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman’a da “Türkiye’yi eleştiriyorsun” suçlaması yaptı.
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, AKP Hükümeti’ne sağlık politikasıyla ilgili eleştiriler yaparken Tatar, dayanamamış, “Türkiye’nin
bu konularını burada konuşamazsınız, kendi
meselenizi orada konuşun” demişti.

Dün de Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolü eleştirirken
Tatar diye dayanamadı ve “Burası Türkiye’yi
eleştirmenin yeri değil” dedi.
Kendisinin olduğu ortamlarda Türkiye
hükümetinin eleştirilmesine ya da kendisi
öyle algıladığında dayanamıyor, müdahale
ediyor.
Zannediyor ki gidip birileri şikâyet edecek
kendisini, onun bulunduğu ortamda Türkiye
Hükümeti’ni eleştirdiler de izin verdi diye.
Nasıl bir ruh haline girdiyse artık.
Bu arada Tatar, her taraftan kendisine
tepki gelince de açıklama yapma ihtiyacı
hissetti ve bağırmadığını, başka bir etkinliğe
gideceği için uyarı yaptığını, bunun müdahale
sayılmayacağını, Erhürman’ın konuşmasını
gereksiz uzattığını söyledi.
Biz Sayın Tatar’ın nasıl bir konuşma şekli
ve tonu olduğunu çok iyi biliyoruz ama
zaten saygısızlığın ses tonu ile bir ilgisi
yoktur, saygısızlık saygısızlıktır. Müdahale
etmemiş de uyarmış, özrü kabahatinden büyük…
Siz aceleniz olduğundan değil, “Türkiye
Hükümeti’ne eleştiri olduğunu” düşündüğünüzden müdahale ettiniz, zaten ağzınızdan
çıkan “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri
değil” sözü ile diliniz sizi ele veriyor.
Tatar, yaptığı birçok hareket ve söylediği
sözlerle ilgili sürekli açıklama yapma ihtiyacı
hissediyor, hep yanlış anlaşılmaktan dem
vuruyor, sürekli açıklama yapıp, “onu değil
bunu demek istemiştim, onu değil bunu
yapmıştım” diye. Sürekli açıklama yapma
ihtiyacı hisseden kişidedir sorun, başkasında
değil. Bir değil iki değil bin kere açıklama
yaptınız…
Bu şımarıkça, saygısızca tavırlar bir cumhurbaşkanı ağırlığına yakışmamaktadır ama
maalesef Sayın Tatar, birkaç günde bir başka
fiyaskolarla karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten
yaptıklarıyla kamuoyunu yormaktadır.
Ha bu arada, medyada pek yer almadı
ama Sanayi Odası Kurultayında, o salonda
yer alan bazı arkadaşlarımız, Başbakan Ünal
Üstel’in de Tufan Erhürman’ın konuşmasına
müdahale ettiğini, onun da yerinde duramaz
bir halde olduğunu ve “Türkiye Hükümeti
eleştiriliyor” psikozuna onun da yakalandığını
söyledi. Sayın Üstel, anlaşılan Sayın Tatar’ı
taklit etmeye meyilli ama kendisine hiç tavsiye etmem, Tatar hiç iyi bir örnek değildir…

Erhürman, UBP’nin açıklamasını yanıtladı
“Ekonomik sıkıntılarla, göçle, varoluş endişesiyle boğuşmak zorunda bıraktığınız bu
halkı bildik numaralarla susturamayacaksınız”
ifadelerini kullanan Erhürman “TürkiyeKKTC ilişkilerini getirdiğiniz nokta konusunda
ise eleştiri yapmaya da, konuşmaya da devam
edeceğiz” dedi.
Erhürman’ın açıklaması şöyle:
"UBP Genel Merkezi"nden yapılan açıklamada, "Tatar ve Türkiye'ye yönelik yanlış
tavırlarımı gözden geçirmeye" davet edilmişim.
"Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol üzerinden Türkiye'ye yönelik yaptığım
saldırıların kabul edilemez olduğu" kaydedilmiş. "Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Devletine
ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür
söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz" denilmiş.
Tam da beklenen açıklama geldi "UBP Genel
Merkezi"nden. 1. Önce Tatar ile Türkiye
Cumhuriyeti'ni ve onun yetkililerini özdeşleştir.
2. Sonra, imzaladığın protokole sahip çıkamadığın için, yapılan eleştirileri "Türkiye'ye
yönelik saldırı" olarak nitelendir. 3. Nihayetinde, "Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Devletine
ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür
söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz" deyip,
hangi hitap ve söylemlerden bahsettiğini açıklamayarak, yarattığın bulanıklıktan medet

ummaya kalk! "Saldırı"nın hayatta tercih ettiğim bir yöntem olmadığını UBP'ye oy verenler dahil, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimleri
bilir. Ne söylediğim, nasıl hitap ettiğim de
ortada.
Ama her zamanki gibi imzanıza sahip çıkamayıp, Türkiye'nin ardına saklanmaya kalkarak, bu ülkenin ve bu halkın ekonomik
olarak en zor döneminde Meclis'e getirdiğiniz
bu "iktisadi ve mali işbirliği anlaşması"na
yönelik tartışma ve eleştirileri baskılamaksa

niyetiniz, bilin ki nafile çaba! Tatar ayrı bir
bahis. Oradaki seviye ve üslubu muhatap almayacağımı daha önce söyledim! İmzaladığınız protokol ve her zaman doğru zeminde
iyi ilişkiler olması gerektiğini söylediğimiz
Türkiye-KKTC ilişkilerini getirdiğiniz nokta
konusunda ise eleştiri yapmaya da, konuşmaya
da devam edeceğiz. Ekonomik sıkıntılarla,
göçle, varoluş endişesiyle boğuşmak zorunda
bıraktığınız bu halkı bildik numaralarla susturamayacaksınız!

Sol Gençlik: Utanıyoruz

Sol Gençlik, geçtiğimiz günlerde öğle
sıralarında Geçitköy bölgesinde meydana
gelen yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Sol Gençlik tarafından yapılan yazılı
açıklamada, liseli genç Mustafa Akkus’un
yalın ayak ve kova ile yangına söndürme
çalışmalarına dikkat çekerken, “Liseli
genç bir arkadaşımız olan Mustafa Akkus
elinde bir kova su ile yalın ayak olduğuna
bakmaksızın yangın söndürme çalışmalarına girişiyorken nasıl oluyor da böylesine yozlaşmış bir idarenin temsilcileri
ayni bölgede durabiliyor ve demeç vermekte hiç tereddüt etmiyorlar” ifadeleri
kullanıldı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Sıradanlaşmış olmasına rağmen yine
doğamız yanıyor ve toplumsal anlamda
tasfiye edilişimizin sonuçlarını her geçen
gün daha da ağır bir şekilde yaşıyoruz.
Hükümet son dört yıldır şekil itibari ile
değişse de ayni zanaatın ve düzenin sonucu olmaktan vazgeçmiyor.
İdarenin sorunu bir devlet olmaktan
çok uzak ve sadece sömürge dönemi
temsiliyetini devam ettirmekle uğraşıyor.
Bu sebepledir ki bir yandan ellerinde
çalılar ile Geçitköy / Panagra yangınını
kontrol altına almaya çalışan itfaye emekçileri varken idarenin ilgi alanı çevre ve
toplum için yangın helikopteri sağlamak
olamıyor. Liseli genç bir arkadaşımız
olan Mustafa Akkus elinde bir kova su
ile yalın ayak olduğuna bakmaksızın
yangın söndürme çalışmalarına girişiyorken nasıl oluyor da böylesine yozlaşmış bir idarenin temsilcileri ayni bölgede durabiliyor ve demeç vermekte hiç
tereddüt etmiyorlar. Topraklarımızda demokrasiyi ortadan kaldıran bu idarecilerin
sorumsuzlukları yüzünden daha kaç
hektar yanar kaç genç arkadaşımız kendini
feda eder bilinmez ama şu iyi bilinmelidir
ki toplumu yardıma muhtaç bırakanları
biz affetmeyeceğiz.
Atanmış idarecilerin beton temsiliyet
binaları inşa etmesine ise müsade etmeyeceğiz.
Çocukların ve gençlerin geleceğine
kesilmiş tüm bu ağır faturaların yerine
zenginliklerimizi korumak hepimizin gayesidir. Türkiye’deki tek adam rejimi
tarafından atanmış bir kayyumun temsiliyet sarayını istemiyoruz! Tüm bu kayıpların yaşanmayacağı bir gelecek hayalimizdir!
Ve bizim olacaktır!”

FUHUŞ YAPTIRIYORDU
TUTUKLANDI!

Lefkoşa'da meydana gelen fahişelik
meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı
Rosemary Ese Bramıoh mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis
çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.
Polis, huzurda bulunan zanlı Rosemary
Ese Bramıoh’un “Fahişelik Yaptırma,
Kontrolü Altındaki Binada Fuhuş
Yapılmasına İzin Verme, Fuhuşa Teşvik”
suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 2022 Şubat-Mayıs ayları içerisinde
zanlı Rosemary Ese Bramıoh’un kontrolü
altınla bulundurduğu Şht Ahmet Hasan
Sokak Harise Hanım Apartmanı Kat 6 Daire
21 içerisinde aynı yerde sakin G.L.S. ve
M.M. U.’nun fuhuş yapmasına izin vererek
ikametgah içerisinde para karşılığı fuhuşa
teşvik ettiğinin tespit edildiğini anlattı.
Polis, zanlının derdest emri gereği
tutuklandığını ve adı edilenin tasarrufunda
bulunan fuhuştan temin edilen kazançları
gösteren iki adet defter ve fuhuş geliri
olduğuna inanılan 12.500 TL ve 50 dolar
nakit paranın emare olarak zapt edildiğini
belirtti. Polis, meselenin tahkikatının yeni
başladığını ve temin edilmesi gereken
ifadeler ile ayrıca olay mahallinde
incelenmesi gereken kamera görüntüleri
olduğundan zanlının tasarrufunda bulunup
emare alınan paraların akıbeti ile ilgili
soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.
Polis, zanlının serbest kalması halinde
alınması gereken ifadelere olumsuz yönde
etki etme olasılığı olduğundan
soruşturmanın selameti açısından zanlının
3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
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“İşgal altındaki bölge” sözüne tahammül edemedi…

ERHÜRMAN TC İŞGALİNİ GENE REDDETTİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü
10. Olağan Kurultayı yapıldı, başkanlık görevine Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya
getirildi.
Cumartesi günü CTP Kadın Örgütü'nün,
"Çok Olacağız" sloganıyla gerçekleştirdiği
Kurultay'a AKEL’in kadın örgütü POGO
da katıldı.
POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri
Skevi Koukouma yaptığı konuşmada şöyle
dedi:
"Kıbrıs Türk toplumunun içişlerine dışarıdan yapılan müdahalelere karşı gösterdiğiniz
direnişten dolayı sizleri tebrik ediyoruz.
Ankara ile işgal altındaki bölge arasında
imzalanan ve CTP'nin yoğun baskılarının
ardından içeriği 36 gün sonra geçen hafta
gün ışığına çıkarılan yeni protokol, Kıbrıslı
Türklerin toplumsal varlığına, özgürlüklerine
ve haklarına bir darbeyi daha teşkil etmekte
ve Kıbrıs sorununu daha da çıkmaza sok-

maktadır"…
POGO temsilcisinin “işgal altındaki bölge”
demesi üzerine kürsüye gelen CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman işgal olmadığını
söyledi:
"Öncelikle, konukların konuşmalarına yönelik olarak çok tercih ettiğim bir şey
değildir ama Sayın POGO temsilcisinin burada yaptığı konuşmada kullandığı bazı terimleri CTP olarak kabul etmediğimizi bizim
işgal altındaki bölge terminolojisini reddettiğimizi açık bir şekilde söylemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındayım"…
POGO Kadın Hareketi temsilcisine Kıbrıs’ta işgal olmadığını söyleyerek cevap yetiştiren Erhürman’ın konuştuğu bu kurultayda, Doğuş Derya Kadın Örgütü başkanı
yapıldı.
Erhürman
Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman,

Kurultayda yaptığı konuşmada, bugüne
kadar kadınların CTP’de hep önde olduğunu,
bundan sonra daha da önde olacaklarını belirtti.
Çok kritik bir dönemde bu kurultayın
gerçekleştiğini ifade eden Erhürman, “Demokrasimiz, Kıbrıs Türk halkının sosyal
ve ekonomik hakları ve irademiz her gün
tahrip ediliyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının
buna dur deme gibi tarihsel bir yükümlülüğü
olduğunu dile getiren Erhürman, bunun geleceğe ve varoluş mücadelesine yönelik bir
yükümlülük olduğunu belirtti.
İncirli
Önceki Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar
İncirli de “Toplumsal cinsiyet eşitliğine,
kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete
karşı yürütülen mücadelede, ülkenin eşitlik,
adalet, haysiyet ve barış mücadelesine emek
veren tüm kadınlara yürekten teşekkürlerimi

sunuyorum” dedi.
Derya
Kadın Örgütü Başkanı olan Doğuş Derya
ise yaptığı konuşmada “demokrasiye yapılan
müdahaleler ve uygulanan emek düşmanı
politikalarla toplumun iradesinin gasp edildiğini ve halkın derin bir yoksullaşmanın
içine itildiğini” ileri sürdü.
Toplu iş sözleşme hakkında, sendikal faaliyetlerde sınırlandırma getirilmeye çalışıldığını; iktidarın ifade ve düşünce özgürlüklerini bitirmeye, basın özgürlüğüne saldırarak
halkın sözünü azaltmaya çalıştığını savunan
Derya, “Gazetecilere, yazarlara, sendika ve
siyasi parti başkanlarına, hatta gayrimeşru
makamlarına muhalif olan her yurttaşın sosyal medya hesaplarına taarruz ederek, doğruyu söylemenin dirayetini azaltmak istiyorlar” dedi.

2022 Ali Nesim Edebiyat Ödülü
töreni yarın yapılıyor
BM Güvenlik
Konseyi,
Kaddafi'nin
ailesine seyahat
izni verdi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe ve
oğulları Muhammed’e altı ay geçerli
seyahat izni verildiğini açıkladı.
BMGK'nin resmi internet sitesinden
yapılan açıklamada, Kaddafi ailesinin
üç ferdine yönelik seyahat izinlerinin 1
Haziran-30 Kasım tarihlerinde geçerli
olduğu duyuruldu. Açıklamada, bu
kişilerden ve seyahat edeceği ülkelerden,
BMGK'nin Libya Komitesi'ne bildirimde
bulunmaları istendi.
Öte yandan BMGK Libya Komitesi'nin
gerektiği takdirde bu kişilerin seyahat
iznini uzatabileceği ifade edildi.
BMGK, 27 Şubat 2011’de oy birliği
ile Muammer Kaddafi başta olmak üzere
Kaddafi'nin ailesi ve yakın çevresinden
16 kişiye seyahat yasağı getirmişti.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk
Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş
ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali
Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs
Türk Kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk
Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından
itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” veriliyor.
Ödül töreni yanında Kıbrıs Türk Yazarlar
Birliği 40. Yılını da kutlayacağı etkinlik 31
Mayıs 2022 Salı saat 19.30’da Hidden Garden-Lefkoşa’da yapılacak ödül töreni gerçekleştirilecedk.
Aynı etkinlikte, 40. yıl anısına Birliğe
maddi manevi desteği olan Girne Belediyesine, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kültür
Dairesi’ne de teşekkür plaketleri sunulacak.
Törende ayrıca Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Eralp Adanır’ın hazırladığı Birliğin
öyküsünü anlatan 40. yıl kitabı ve Kültür
Dairesi’nin katkılarıyla çıkan, Birlik Başkanı
Prof.Dr.Şevket Öznur, editörlüğünü yaptığı
Ali Nesim’in bugüne kadar yayımlanmamış
olan “Karagöz Yeniden Kıbrıs’ta” kitabı,
tanıtılıp konuklara hediye verilecek.
2022 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri verilecek yazarlar şöyle:
Araştırmacı-Yazar-Şair Mahmut İslâmoğlu,
(Onur Ödülü)
Gazeteci-Yazar Mustafa Doğrusöz, (Vefa
Ödülü)
Araştırmacı Yazar Hüseyin Kaba, (Araştırma Ödülü)
Turgül Tomgüsehan, (Roman Ödülü)
Şair Mustafa İzzet Adiloğlu, (Şiir Ödülü)
Yazar Fezile Olkanlı, Girne Belediyesi
(Genç Yazar Teşvik Ödülü)
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Ronaldo'ya İtalya'dan
süRpRİz talİp

İngiltere premier league ekiplerinden Manchester
United forması giyen Cristiano Ronaldo, başarısız
tamamlanan sezonun ardından takımdan ayrılabilir.
portekizli yıldız için Çizme basınının iddiasına göre
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı
Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.

Real Madrid, 14. kez kupaya uzandı

Batmazoğlu
turnuvasında
şampiyon
Galatasaray

Merhume Güner Batmazoğlu anısına bu
yıl 9’uncusu düzenlenen Masterler futbol turnuvasının final maçı oynandı.
Merhumenin oğlu Kemal Batmazoğlu tarafından organize edilen turnuvaya Türkiye
Şöhretleri, Galatasaray Masterleri, Fenerbahçe
Masterleri ve Kemal Batmazoğlu Futbol Masterleri takımları katıldı.
Atatürk Stadı’nda iki gün süren turnuvanın
finalini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da protokolden izleyenler arasında yer aldı.
Final maçında Galatasaray Masterleri ile
Kemal Batmazoğlu Masterleri karşı karşıya
geldi ve mücadeleyi Galatasaray Masterleri
kazanan taraf oldu.
Final sonrası düzenlenen törende katılan
takımlara, hakemlere, katkı koyanlara ödülleri
Batmazoğlu ailesi ve Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar tarafından takdim edildi.

n"Devler Ligi"nin en başarılı
takımı Real Madrid, müzesine bir
Şampiyonlar Ligi kupası daha
ekledi. Liverpool'u 1-0 mağlup
eden İspanya temsilcisi Real
Madrid, dev turnuvada 14. kez
şampiyon oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu. Böylece İspanyol ekibi, dev turnuvada 14. kez şampiyon oldu. İşte 36 dakika geç başlayan finalde yaşananlar. "Devler Ligi"nin en başarılı takımı Real Madrid,
müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha
ekledi. Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016,
2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan
eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu
sona ulaştı. İtalyan Carlo Ancelotti ise

Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez şampiyonluk
yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe
geçti.
KUPAYI REAL KAZANDI, BONUSU
CHELSEA KAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City ve
finalde de Liverpool'u devirip kupaya uzanan Real Madrid, bu başarıdan dolayı
İngiliz ekibi Chelsea'ye bir bonus ödeyecek.
2019 yazında Chelsea'den Real Madrid'e
115 milyon euro + bonuslar karşılığında
transfer olan Eden Hazard'ın transfer kontratında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
bonusu olduğu öğrenildi. Buna göre İspanyol ekibi, "Maviler"e tam 15 milyon
sterlin daha ödeyecek. Çok büyük bedelle
ve çok büyük umutlarla transfer olmasına
karşın Real Madrid'de sakatlıklar ve form-

suzlukların etkisi ile asla istenen seviyeye
gelemeyen Belçikalı oyuncu, bu sezon
maç başına 39 dakika ortalama ile toplam
23 maçta forma giyebildi. Hazard, Real
Madrid'e transfer olduğundan beri 66 maça
çıktı ve 6 gol atıp 10 asist yapabildi.
Ancelotti hangi takımlarla
Şampiyonlar Ligi'ni kazandı?
Real Madrid'in başına ikinci kez geçen
Carlo Ancelotti, Milan'la 2002/03 ve
2006/2007 sezonlarında Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğu yaşadı.
2013/14 sezonunda ise Real Madrid'le
bu sevinci yaşayan İtalyan antrenör, bu
sezonla birlikte başkent ekibiyle de ikinci
kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
Bu sonuçla birlikte Carlo Ancelotti, ilk
sırayı paylaştığı Zinedine Zidane ve Bob
Paisley'i geride bıraktı.

U15'de Koop
şampiyonluğa yakın

Basketbol Federasyonu tarafından organize
edilen U15 Erkekler Ligi final serisinde
üçüncü maç bugün oynanacak. Serinin ikinci
maçında YDÜ ile Koopspor, RA 25 Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçın galibi
Koopspor bu maçta da 84-71'lik skorla galibiyete ulaşarak seride durumu 2-0'a getirdi.
Koopspor bu akşam oynanacak serinin üçüncü
maçını kazanması halinde şampiyonluğunu
ilan edecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Yüzme Aday Hakem Yetiştirme Kursu tamamlandı
Su Sporları Federasyonu’nun 26-29 Mayıs
2022 tarihlerinde düzenlediği Yüzme Aday
Hakem Yetiştirme Kursu’na 46 aday, Yüzme
Hakem Gelişim Semineri’ne ise 32 mevcut
hakem katıldı. Açılışı ve ikinci günü Kıbrıs
Türk Spor Yazarları Derneği’nde yapılan
kurs ve seminer, üçüncü ve dördüncü gün

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulunun konferans
salonunda devam etti. Federasyon Başkanı
Ender Yeşilyurt şu açıklamayı yaptı: “Kurs
ve seminerin gerçekleşmesi için yoğun
mesai harcayan Merkez Hakem Kurulu
Başkanı Aytekin Zekai’ye ve Cumhurbaşkanı
Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı’ya teşekkürü

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

borç biliriz. Kurs ve seminerin gerçekleşmesinde eğitmen olarak destek aldığımız
Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Komitesi Başkanı
Niyazi Alper Dirim ve Merkez Hakem Kurulu Koordinatörü Muharrem Öznalbant’a
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız”.

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

