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Ersin Tatar görevi Faiz Sucuoğlu’na değil, UBP’li başka bir milletvekiline verecekmiş! İsterse vermesin!
Ustaları getirdikleri gibi götürmesini de bilirler! Sucu’nun suyu yaramadı, Anamur suyu içsinler!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 4 Mayıs 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 660 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ÇAĞIMIZIN KAHRAMANI
MUJİCA
n

2. sayfada

Hiçbir örgütümüzün bildiri yayınlamadığı Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü ülkelerin bu konudaki son durumu ile ilgili raporunu açıkladı...

Levent’e
hapislik
rapor edildi
Yeni hükümet...

Tatar Sucuoğlu’na vermeyecek

UBP-DP-YDP hükümetinin kurulması için
anlaşmaya varıldığı, ancak DP ile YDP’nin şartı
ile Tatar’ın görevi Sucuoğlu’na vermeyeceği ve
UBP’nin başka bir milletvekiline vereceği ileri
sürülüyor… Güvenilir kaynaklardan elde edilen
bilgilere göre UBP-DP-YDP hükümeti oluşumu
için anlaşmaya varıldı. UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu’nun tutarsız tavırlarından ve güvenilir
olmadığından dert yanan DP ve YDP, UBP’de
yeni bir milletvekilinin Ersin Tatar’dan hükümeti
kurma görevini alıp 3 partili hükümetin kurulması
için çalışmaların başladığı ve bayram sonrası
oluşumun gerçekleşeceği ifade ediliyor...

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün yayınladığı raporda Kıbrıs 180 ülke arasından 81. sırada yer alırken,
Türkiye 149., Yunanistan ise 108. sırada yer aldı... Raporda Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Şener Levent
aleyhinde açtığı ceza davasına da gönderme yapıldı ve hapislik kararının paraya çevrildiği belirtildi...
n Erdoğan'ın otoriterliğinin basın özgürlüğünü hiçe saydığını belirten Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü, cumhurbaşkanına hakaret ve örgüt üyeliği gibi uyduruk
gerekçelerle keyfi kovuşturma yapıldığını vurguladı...

SOL KÖŞE
Dün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
Günü idi. Ama siyasi partilerimizden
hiçbiri hiçbir bildiri yayınlamadı...
Sendikalarımız ve örgütlerimiz de
yayınlamadı... Sevgililer Günü kadar
değerli değil mi acaba basın
özgürlüğü günü? İşin tuhafı böyle
özel günlerde demeç vermeyi çok
seven Ersin Tatar da konuşmadı...
Ama onu mazur görmek gerek yine
de... Dün öyle bir gün olduğunu
kimse
ona
söylemediği
için
bilmiyordu herhalde...

İndi bindi ücreti 14 TL oldu

l Trafik Dairesi Müdürlüğü
otobüs minibüs tarifesinde
indi bindi ücretini 14 TL'ye
yükseltti...
l Bir minibüs şoförü, "Fiyatlar
4,5 TL'den bu miktarlara
yükseldi... Aylarca 9 TL gitti,
ancak gelinen son durumda son
tarife 14 TL oldu, şimdilik
uygulamıyoruz bunu... 12 TL'de
devam ediyoruz" dedi... 4. sayfada

KÖŞECİ

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Yakıt değişim ücreti...

Şehir dolmuşlarına zam...

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

İşgal altında

n Çeşitli siyasi baskılardan dolayı Kıbrıs'taki
gazetecilerin kendilerine oto-sansür uygulamak
zorunda bırakıldıkları da kaydedildi... 3. sayfada

DOLDURALIM
TASIMIZI
ŞARAPLA,
TOPRAKLA
DOLMADAN

BAYRAM
SAÇMALAMALARI

SUCUOĞLU'NA
AÇIK MEKTUP

Canan Sümer

Ali Osman

Mehmet Levent

Kurum için şartmış!

n Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı
Meftun Orkun'a göre, yakıt değişim
ücreti kurumun devamlılığı için
zorunlu imiş!
6. sayfada

Antalya uçağı...

Zorunlu iniş yaptı

n Pegasus Havayolları uçağı Ercan
Havaalanı'nda yaşanan arıza
nedeniyle Antalya Havalimanı'na
zorunlu iniş yaptı...
4. sayfada
MAYMUNLARA
ÖFKELENMEYİ
ÖĞRETMEK

Aziz Şah

Vakalardaki düşüş sürüyor... 1870 test yapıldı, 57 pozitif vaka...

Bir şey
yapmalı

Hüsnü
Mahalli

n 13. sayfada
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Şener Levent

Açı
Jose Mujica'ya hayran olmayan kimse
var mı aramızda?
Bana göre çağımızın en büyük kahramanlarından biri...
Dünya öyle bir devlet başkanını hiç
görmedi ve göremeyecek de galiba...
Bizim burada tanıdığımzı devlet başkanları ile kıyaslanamaz, yanyana bile
konamaz hatta...
Hayatı roman dersem tam roman...
Sıradan bir roman değil ama...
Çok kitap yazıldı hakkında...
Çok film çekildi...
Ben bir tanesini izleyebildim yalnız
ve filmden sonra donup kaldım...
Büyülendim...
Asıl adı Mujica ama, El Pepe de derler
ona...
***
1970'li yıllarda Uruguay'da faşizmin
tırmandığı sıralarda rejimi devirmeye
kalkan bir gerilla idi Mujica...
Solcu arkadaşlarıyla birlikte rejim
sahiplerine karşı amansız bir mücadeleye
girişmişlerdi...
Bilirsiniz...
O sıralarda Türkiye'de de, Yunanistan'da da faşist darbelerle iktidarı ele
geçiren askeri cuntalar vardı...
Aynı anda Latin Amerika da baştanbaşa
kaynıyordu...
Latin Amerika'ya ilham veren
Küba'daki Fidel Castro devrimiydi...
Bir askeri kuşatmada kıskaç altına
alınan Mujica, karşılıklı çatışmada vuruldu, düştü...
Yerde yaralı halde yatarken altı kurşun
daha sıktılar ona...
Ölmedi...
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı...

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
İki hafta önce herkesin
gündeminde olan mülteciler
konusu
unutulmuşsa benziyor.
Muhalefetin, muhaliflerin ve muhalif geçinenlerin her zamanki
hali. İktidarın yarattığı
gündemin peşinde üç beş
gün koşar sonra da iktidarın gündeme
taşıyacağı yeni konuları beklemeye koyulurlar.
Herkes her şeye alıştı ve alıştırıldı.
Dünyada benzeri olmayan sefalet
yaşam standartlarına da.
Muhalefet ülkenin ve toplumun en
stratejik konularında bile kararlılık ve
süreklilik gösteremediği gibi bu konularla
ilgili hiçbir adım atmıyor.
Mülteciler konusunda olduğu gibi.
Bunun farkında olan Cumhurbaşkanı
Esad belki de muhalefetin elini
güçlendirmek için kendisi bir adım attı.
Perşembe günü açıklanan Af Yasası
ile Esad “Devlete karşı terör saldırılarında
bulunanlar dahil tutuklu, hükümlü ve
kaçak olanların tümünü” affetti.
Türkiye’yi ilgilendiren boyutuyla buradaki mülteciler kişisel olarak bir terör
saldırısında bulunmamış ve kimseyi
öldürmemişse bu aftan yararlanacak.
Asker kaçakları dahil herkes konsolosluğa
giderek kimseyi öldürmediğine dair yazılı
bir beyanda bulunacak ve aftan yarar-

ÇAĞIMIZIN KAHRAMANI MUJİCA

Ve şansı da yaver gitti orada...
Gerillalara sempati duyan bir doktora
denk geldi ve o doktor kurtardı hayatını...
***
Sonrası mı?
Hücre ve işkence...
İşkencenin alası...
Kendisiyle birlikte yakalnmış olan iki
yakın arkadaşıyla 12 yıl hapis yattı...
İdamdan beter olan bir hapislik...
Tecritte...
Kuyu gibi bir çukurda...
Dışkı ve idrar arasında...
Karınca buldu yedi...
Böcek buldu yedi...
Onu insanlığından çıkarmak için
ellerinden geleni yaptılar...
Götürüldüğü bir doktordan tek bir şey
istedi...
Düşünmemek için hap versin ona...
***
Belgesel tadındaki bu filmi izlerken
düşünüp durdum hep...
Bu adam bu delikten nasıl çıktı ve

nasıl cumhurbaşkanı oldu...
Aklım almadı...
Ama çıktı işte...
Ve ülkesindeki en yüksek makama seçildi...
Onunla birlikte hapis yatan bir diğer
arkadaşı da savunma bakanı oldu...
***
Önce Uruguay senatosuna seçilen Mujica, 2010'da da sol cephenin ortak adayı
olarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı...
Urugay halkının gösterdiği bu duyarlılığa hayran kaldım...
Devrimci halk buna derim işte...
Seçildikten sonra cumhurbaşkanlığı
sarayına oturmadı...
O sarayı konutsuz ailelere tahsis etti,
kendisi bir çiftlikteki, mütevazi evinde
yaşamaya devam etti...
Makam arabası istemedi, kendine yeni
bir araba da almadı, 1987 model eski
Wolksvagen'ini kullanmaya devam etti...
Makam şoförü de almadı...
12 bin dolarlık maaşının yüzde dok-

sanını hayır işlerine bağışladı, ayda
yalnız 775 dolarla geçindi...
İki polisin dışında hiç koruması olmadı...
2012'de BBC'ye verdiği bir demeçte
şöyle dedi:
"Bana en yoksul devlet başkanı diyorlar. Ama ben kendimi yoksul hissetmiyorum. Yoksul insanlar sadece
pahalı bir hayat tarzını sürdürmek
için çalışıp her zaman daha fazlasını
isteyip duranlardır"...
Vosvos arabasını satması için bir Arap
şeyhi tarafından kendisine 1 milyon
dolar teklif edildi, o ise bu teklifi ciddiye
bile almadı...
Yolda belde durup otostop yapanları
da sık sık bu arabasına alıyordu...
***
Evet, şu koca dünya böyle bir lideri
hiç görmedi ve göremeyecek de...
Biz hep hasret yaşayacağız böyle bir
lidere...
Bizde hem saltanat sürerken kıyaklara
boğulurlar, hem de saltanatları sona
erdikten sonra...
Yine ofis, yine makam aracı, yine
özel şoför ve koruma tahsis edilir
onlara...
Mujica gibi bir lideri tanıdıktan
sonra, buradakiler daha da küçüldü
gözümde...
Şöyle diyor Mujica:
"Yaşadıklarım olmasaydı, bugün olduğum kişi olmazdım. Bundan hiç
şüphem yok. Hapisanenin, hücrede
tecridin üzerimde büyük etkisi oldu.
Düşünün, yedi-sekiz yıl boyunca tek
bir kitap bile okumadım"...
Dünyaya verdiği hayat dersi, bir okulun
verebileceğinden çok fazla...

Bir şey yapmalı
lanmak istediğini söyleyecek.
Hepsi bu kadar.
Koğuşturma, soruşturma ya da dönme
durumunda sorgulama ve hesap sorma
olmayacak.
Amaç toplumsal barışı yeniden tesis
etmek.
Türkiye’de söyleminde samimi olan
herkese düşen görev bu konuda Esad’a
yani Suriye devletine yani 11 yıldır acı
çeken Suriye halkına yardım etmektir.
Bunu yapmayanlar, yapamayanlar ya
da herhangi bir nedenden dolayı çekinenler bir daha bu mülteci konusunu
konuşma zahmetinde bulunmasın.
Konuşmakla hiçbir yere varılmaz,
Suriye sorunu çözülmez ve Türkiye’deki
mülteciler ülkelerine dönmez ve dönemez.
Bu konuyla ilgilenenler işlevsel tutum
ve davranış göstermeli ve harekete
geçmelidir.
Sözüm meclisten dışarı ama harekete
geçenler bile bazen kendi söylemleriyle
çelişiyorlar.
İçeride her şey ortada olduğu için
dışarıdan iki örnek verelim.
Biri günümüzden diğeri 20 yıl öncesinden.
Tony Blair İngiliz İşçi Partisi’nin lideriydi.
Yani “sol” söylemleriyle seçim
kazanmıştı.
Peki ne yaptı?

İngiliz medyasının deyimiyle ABD
Başkanı Bush’un “fino köpeği” olarak
davranmış ve Amerikalılarla birlikte
hareket ederek Irak’ı işgal etmişti.
Peki İngiliz seçmen ne yaptı?
Bir dönem daha Blair’i seçti sonra da
İşçi Partisi’ne desteğini sürdürerek 2010’a
yani ‘Arap Baharı’na kadar iktidarda
tuttu.
Sonrasında Muhafazakar Parti üç
dönemdir iktidarını koruyor ve İşçi Partisi’nin halk desteği giderek azalıyor.
Ders alan yok.
Başka bir örnek.
Almanya’da Eylül’de yapılan seçimlerde Yeşiller Partisi oy oranını 4 yıl
önceki seçimlere göre 5.8 puan artırarak
%14.8 ile üçüncü olmuş ve 118 sandalye
kazanmıştı.
Bu gücüyle Parti; Sosyal Demokratların
kurduğu hükümetin ortağı olmuş ve
önemli bakanlıklar almıştı. Partinin lideri
Annalena Baerbock Dışişleri Bakanı
olmuştu.
Peki seçmenler neden oylarını bu partiye vermişti?
Savaş karşıtı ve barıştan yana olması,
insanı önceleyen sosyal ve çevresel
konulara karşı duyarlı olmasından dolayı.
Peki Baerbock ne yapıyor?
Ukrayna savaşında Neo-Nazilere sahip
çıkararak Kiev’e silah göndermesi için
baskı yapıyor.
Peki kime?

Kendisi gibi kadın olan Savunma
Bakanı Sosyal Demokrat Christine Lambrecht ve onun gibi Başbakan Olaf
Scholz’a.
Baerbock Hitler’i özlemişe benziyor.
Yeşiller ve Sosyal Demokrat’ların Nazi
artığı Zelenski yandaşlarına desteği tam
bir ibretlik.
Önceki gün İtalyan televizyonuna
konuşan Lavrov “Bir Yahudi olarak Zelenski’nin Nazilere ve Hitler’e hayranlık
duyduğunu çünkü Hitler’in kanında
Yahudilik olabileceğini” söyledi.
Zavallı Almanlar.
Ülkelerinde 80 kadar Amerikan üssü
var ve benzeri durumdaki ülkelerin
insanları gibi bunamaya başlamış Cowboy Biden’den korkuyorlar.
Zavallı Alman Yeşilleri; Sovyetler
Birliği olmasaydı belki de Hitler şimdi
onlarla eğleniyordu.
Onları kurtarmak için 26 milyon Sovyet
insanı canını feda etti ama onlar yeni
tür Hitler’lerin kölesi olmayı tercih ediyorlar.
Zelenski’nin Berlin Büyükelçisi bile
her gün onlarla dalga geçip hakaret
ediyor ama adamlar derin uykuda.
…
Sevgili Dostlar;
Barış, dostluk ve toplumsal
dayanışmanın egemen olacağı bir ülkede
hepinize sağlık, esenlik ve umut dolu
bir Bayram diliyorum.
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Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 149. sırada

Raporda Levent’e hapislik de yer aldı
Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü'nün
(RSF)
dünyada
yayınladığı basın özgürlüğü raporunda
Kıbrıs da yer aldı...
Çeşitli baskılardan dolayı Kıbrıs'ta
gazetecilerin oto-sansür uygulamak
zorunda kaldıklarını belirten Sınır
Tanımayan Gazeteciler Örgütü
raporunda, Şener Levent'e Ankara'da
verilen ve daha sonra para cezasına
çevrilen hapislik kararına da
gönderme yaptı...
Kıbrıs, raporda basın özgürlüğü
açısından 180 ülke arasında 81. sırada
yer aldı... Yunanistan 108., Türkiye
ise 149. sırada...
evrensel.net - Ülke, 3 Mayıs Dünya
Basın Özgürlüğü Günü'ne yine gazetecilere yönelik baskılarla girdi. Sınır
Tanımayan Gazeteciler (RSF) Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye
180 ülke arasında 149. sırada.
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü
Günü'ne Türkiye yine gazetecilere yönelik soruşturma, yargılama, gözaltı ve
tutuklamaların gölgesinde girdi.
Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler
(RSF) örgütünün her yıl açıkladığı Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl
180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer
aldı. Basın özgürlüğü mücadelesi, geçen
yılki raporda 153'üncü sırada olan ülkeyi
dört sıra yukarı taşıdı.
2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülkeden 8’inde özgürlük durumu “iyi”, 40’ında “tatmin edici”,
62’sinde “sorunlu”, Türkiye’nin de
aralarında olduğu 42 ülkede “kötü”, 28
ülkede ise “çok kötü” kategorisinde yer
aldı.
Endekste 2005 yılında 98’inci sırada
yer alan Türkiye, 2010 yılında 138,
2015’te 149, 2020’de 154’üncülüğe
gerilemişti.

"ERDOĞAN'IN
OTORİTERLİĞİNE BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HİÇE
SAYILMASI EŞLİK ETTİ"
Endeskte Türkiye ile ilgili şu
değerlendirme yer aldı:
"Recep Tayyip Erdoğan’ın aşırı yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığına
ve otoriterliğine, basın özgürlüğünün
hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler eşlik etti.
Yargı, Erdoğan’ın talebi üzerine tutuklamalar yapsa da bazı hakimler
‘aşırıya kaçan baskıya’ ses çıkarmaya
başladı:
Bazı
gazeteciler,
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘örgüt
üyeliği’ veya ‘örgüt propagandası’
gerekçelerine dayandırılan keyfi
kovuşturmalarda beraat etti.
Gazetecilere yönelik tutuklamanın
yerini adli kontrol aldı. Temmuz 2021’de
gazeteciler, AFP fotomuhabiri Bülent
Kılıç’ın şiddet görerek gözaltına
alınmasının ardından, olağanüstü hal
ilanından sonra ilk kez kitlesel eylem
yaptı.
Son iki yılda Türkiye’de iki gazeteci
öldürüldü: Ses Kocaeli gazetesi sahibi
Güngör Arslan 19 Şubat 2022’de; Bursa
Rahmet FM çalışanı Hazım Özsu da
Mart 2021’de uğradıkları silahlı saldırılar
sonucu yaşamlarını yitirdiler. Cinayet
zanlıları tutuklandılar."
İLK SIRADA NORVEÇ, SON
SIRADA KUZEY KORE YER ALDI
Norveç’in ilk sırada yer aldığı Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi’nin ilk onunda
dokuz Avrupa ülkesi ile birlikte Orta
Amerika ülkesi Costa Rica da yer aldı.
Eski Sovyetler Birliği üyesi Estonya ise
4. sırada bulunuyor.
Avrupa'da sıralama sonuncusu olan
Bulgaristan'ın (91) yerini Yunanistan
(108) alırken Almanya (16), Fransa (26)

ve İngiltere (24) listenin üst sıralarında
yer aldı.
Raporda, İngiltere’nin iki yıllık
prosedür sürecinin ardından Wikileaks
kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye
(42) iadesinin önünü açması da not
edildi.
RSF, gazeteci olmamakla birlikte
gazeteciliğe katkıda bulunduğu gerekçesiyle Assange'ın iadesine "bu tür katkılar
adına kötü bir ilk örnek oluşturmaması
için" karşı çıktığını kaydetti.
28 ülkede medya özgürlüğü durumunun “çok kötü” kategorisinde yer aldığı
RSF Endeksi’nde, Ukrayna’ya işgal
girişiminde bulunan Rusya 155. sırada
yer alırken Çin (175), Myanmar (176),
Türkmenistan (177), İran (178), Eritre
(179) ve Kuzey Kore (180) son
sıralardaki ülkeler oldu.
ENDESK NASIL
HAZIRLANIYOR?
RSF Basın Özgürlüğü Endeksi'nde
180 ülke değerlendirmeye alınıyor.
Çeşitli indikatörler kullanılarak, gazetecilere ve medyaya yönelik ihlaller niceliksel hesaplamaya dönüştürülüyor.
Çalışmanın ikinci ayağında, RSF'nin
seçtiği, gazeteciler, akademisyenler ve
insan hakları savunucularından oluşan
yüzlerce medya özgürlüğü uzmanının
123 soruya verdiği yanıtları temel alan
niteliksel bir araştırma yapılıyor.
Basın Özgürlüğü Endeksi'nin alt kategorilerinde, her ülkede gazetecilerin
ve medyanın politik durumu, yasal durumu, ekonomik durumu, sosyal durumu
ve güvenlik durumu incelenerek 0-100
puan arasında bir değerlendirme puanı
hesaplanıyor. Bu kategorilerden elde
edilen ortalama puan, ülke sıralamasını
ortaya çıkarıyor.
Basın özgürlüğünde en iyi puan 100,
en kötü puan 0 kabul ediliyor.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

DOLDURALIM
TASIMIZI ŞARAPLA,
TOPRAKLA DOLMADAN
Nasıralı İsa,
-Bugünün kaygısı bu güne yeter, yarının kaygısını yarına bırak, der ama
yarını düşünmemek mümkün mü?
Her sevinçli, her mutlu anda bile neden
bir hüzün var her zaman?
Bitecek o an çünkü…
İstesek de istemesek de bitecek…
Ancak zor anlarımız için de öyledir…
Onlar da bitecek ve geçecek bir gün
mutlaka…
Biz mutlu anlarımıza, mutlu günlerimize bakalım şimdi…
Hayatımızın da bir gün biteceğinden
emin olarak yaşamıyor muyuz?
Ana gülüyoruz…
Seviyoruz, sevişiyoruz…
Ağaç ekip çiçek yetiştiriyoruz…
Güneşin doğuşunu seyretmek için sabahlıyoruz bazen…
Ona benzer bu da…
İsa boşuna söylememiş demek ki…
Yarının kaygısını yarına bırak…
Ömer Hayyam da demiş işte:
“Doldur tasını şarapla, toprakla dolmadan”…
Ama yüzlerce yıl sonra Nazım nasıl
karşılık vermiş Hayyam’a:
“-Şarapla doldur tasını, tasın toprakla dolmadan, dedi Hayyam.
Baktı ona gül bahçesinin yanından
geçen uzun burunlu, yırtık pabuçlu
adam:
-Ben, bu nimetleri yıldızlarından
çok olan dünyada açım, dedi,
Şaraba değil, ekmek almaya bile
yetmiyor param...
***
Ölümü, ömrün kısalığını tatlı bir
kederle düşünerek şarap içmek lâle
bahçesinde, ayın altında...
Bu tatlı keder doğduk doğalı nasip
olmadı bize:
Bir kenar mahallede, simsiyah bir
evde, zemin katında…”
Kim haklı?
Hayyam mı yoksa Nazım mı?
Sanırım nasıl bir hayat yaşadığımıza
göre değişir bu soruya vereceğimiz cevap
da…
Bazı ünlü sözler ya da şiirler vardır…
Nasıl yaşamamız gerektiğini…
Aslolanın ne olduğunu hatırlatır bize,
“Ömür dediğin üç gündür…
dün geldi geçti yarın meçhuldür…
O halde ömür dediğin bir gündür,
o da bugündür…”
Günü yaşa diyen bu mısralar bir anlam
ifade eder mi hayatı kahırla geçen bir
insana…
Mümkün mü bu felsefeyle yaşayabilmesi?
Bakın çevrenizdekilere…
Kendinize…
Yakınlarınıza…
Ya hala geçmişin labirentlerinde dolaşıyor birçoğu…
Ya da gelecek kaygısı belirlemiş hayatını…
***
Düşünün…
Nedir “bugün” dediğimiz an?
Geçmiş acıların, başarısızlık ya da zaferlerin üzerine inşa ettiğimiz…
Geleceğe dair hayallerimiz ve korkularımızla şekillendirdiğimiz değil mi?
Ne geçmişi silerek…
Ne de geleceği umursamadan yaşayabiliriz…
Bugünü, dünden ve gelecekten bağımsız yaşamak zor…
Yaşadığını zannedenler olabilir ama…
Bir de hiçbir şeye kafa yormayanlar…
Belki de en doğrusunu onlar yapıyor…
Hadi dolduralım tasımızı şarapla, toprakla dolmadan…
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K
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DİR

Bir soluduğumuz hava kalmıştı zamlanmayan
Onun da içine etti arabın tozu
Hükümetin işi bile tozdan dumandan
Yok mudur bir yiğit alsın eline topuzu?

KALAY-KALAYCI

DEMOKRASİ SORUNU DEĞİL
İŞGAL SORUNU

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Ersin Tatar’ın artık UBP ile herhangi bir
formülün işlemediğini görmesi gerektiğini söyledi. Doğrudur! Boşbakan Faiz
Sucuoğlu’nun istifasını daha kaç kere kabul edecek ve daha kaç kere ona
hükümet kurma görevi verecek? Bunlar maskaralıktan da ötedir, bu da doğru.
Ama muhalefetin de artık KKTC meclisinde oturmakla bu ülkede bir şeyi
değiştiremeyeceğini anlaması gerekmez mi? Oysa Sorakın "Demokrasi
sorununu çözmemiz gerekir" diyor hâlâ. Kıbrıs’ta demokrasi sorunu yoktur,
işgal sorunu vardır…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BAYRAM
SAÇMALAMALARI
"Bayram geldi neyime/Kan damlar
yüreğime" diyordu şair...
Uzun zamandır bayram falan kutlamadım
ben...
Zamların altında ezilirken giyinip kuşanıp
bayram yapmak akıl işi değil...
Bugün harcanacak tek kuruşun yarın bir
ihtiyacın eksilmesi demektir...
Hoş akıllı "gayıt" olduğumu söyleyemem...
Var herkes gibi bende bir delilik!
Şarkı söyleyebilsem, yani sesim güzel
olsa mutlaka durmadan şarkı söylerdim...
Bazan şarkı sözleriyle uydurduklarımı bir
araya toplar ve durmadan konuşurum...
"Ey siyah gözlü kadın/Nedir senin göbek
adın/Bahçelerde maydanoz/Bu ne biçim
lacivert/ Gel bize bazı bazı... Dağ başını
duman almış/Korkma sönmez bu şafaklarda
yüzen alsancak..."
***
İşte tam da burada aklıma yaşadığım bir
olay gelir...
2000 yılında casusluk komplosuyla
yakalanmıştık...
Polis herkesi bir karakola aktarmıştı.
Benim payıma da Değirmenlik Karakolu
düşmüştü...
Hücrem bodrum katındaydı...
Hava aldığım küçük pencere karakol
bahçesinin zemini ile birdi...
Bir sabah üstte yüksek sesle konuşmalar
gelmeye başladı...
Meğer hükümet tüketim maddelerine hatırı
sayılır oranda zam yapmıştı...
Karakol amiri "Nerde bu gazeteler, gazeteciler bunları neden eleştirmezler" diye
bağırıyordu...
Polislerden birisi de "Amirim gazeteciler
hapiste" deyince "Çıkarın onu içerden"
dedi...
Gelip beni bodrum katından çıkadrdılar
ve amirin yanına götürdüler...
"Aç buzluğu kendine yiyecek birşeyler
bul" dedi...
Açtım üstte yarım karpuz vardı, altta da
yarım ekmek...
Kaprpuzun suları ekmeği ıslatmıştı...
Bir parça kesip yedim...
"Kahve de yap kendine" dedi...
Kahve yaptım aldıkları sigaralarımı istedim, verdi...
Bir süre yukarıda kaldıktan sonra, "Artık
yerine dönmen lazım birisi gelirse bizim de
başımız belaya girer" diyerek beni hücreme
gönderdi...
Taş yatağın üzerindeki grasso kokan battaniyeyi yastık yaparak uzandım...
Karakoldaki genç bir polis de telefonunu
alıp gelmiş ve hücremin küçük penceresi
dışında sevgilisiyle konuşmaya başlamıştı...
Ayakkabılarını görüyordum sadece..
Ve birden İstiklal Marşı'nı söylemeye
başladı...
Anlaşılan ya benim gibi sesi kötüydü ya
da şarkı falan bilmezdi...
Aklıma bu anım geldi yukarıda yazdığım
İstiklal Marşı'nın bir satırından sonra...
"Uzun, ince bir yoldayım/Çarşamba'yı sel
aldı/Telgrafın tellerine de kuşlar kondu/
Dumanlı dumanlı oy bizim eller"...
Saçmalamayıp da ne yapacağız bu diyarda?

SUCUOĞLU'NA AÇIK
MEKTUP

Şehir içinde dolmuşlara
indi-bindi ücreti 14 TL'ye yükseldi
Trafik Dairesi Müdürlüğü otobüs minibüs tarifesinde indi bindi
ücretini 14 TL'ye yükseltti ancak minibüsçüler şimdilik yolcu
lehine bu tarifeyi uygulamıyor...
Kıbrıs Postası'na konuşan başkent
KP - Hayat Pahalılığı, alım
gücünün düşmesi toplumun en az Lefkoşa'da bir minibüs şoförü "Fiygelir elde eden kesimini vurmaya de- atlar 4.5 TL'lerden bu miktarlara yükseldi. Aylarca indi bindi 9 TL gitti
vam ediyor...
Şehir içinde dolmuşlara indi bindi ancak gelinen son durumda son tarife
14 TL... Şimdilik uygulamıyoruz
ücreti 14 TL'ye yükseldi.
Son bir yılda toplu taşımada zamlar bunu..12 TL'de devam ediyoruz.
Akaryakıt zamları, toplu taşımacılık
yüzde yüzü geçti.
Trafik Dairesi Müdürlüğü otobüs sorunlarında devletin bu konuda umurminibüs tarifesinde indi bindi ücretini samazligi bizi mahvediyor. Bu
14 TL'ye yükseltti ancak minibüsçüler taşımayı kullananlar toplumun en az
şimdilik yolcu lehine bu tarifeyi kazanan alt kesimi.. Yazık diyoruz."
diye konuştu.
uygulamıyor.

Alsancak’ta trafik kazası: 2 yaralı
Alsancak’ta önceki akşam 23.45 sıralarında, alkollü araç sürücüsü yolda
yaya olarak bulunan 2 kişiye çaptı. Kazada yaralanan şahısların tedavisi
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 02.05.2022 tarihinde,
saat 23.45 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Sezai
Kaya (E-35) yönetimindeki LB 291 plakalı araç ile 279 mlgr alkollü içki
tesiri altında, batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o
esnada karşıya geçmek için yolun güney kısmında yaya olarak beklemekte
olan Hasan Kaya (E-21) ve Nihat Kaya (E-24)’ya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Hasan Kaya ve Nihat Kaya kaldırıldıkları Girne
Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, her iki şahıs da
sağ ayak kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.
LB 291 plakalı araç sürücüsü Sezai Kaya tutuklanmış olup, soruşturma
devam ediyor.

Ankara-Ercan uçağı Antalya’ya
zorunlu iniş yaptı!
KP - Pegasus Hava Yolları'na ait PC1885 kodlu Ankara-Ercan uçağı
Ercan Havalimanı'nda yaşanan arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na
mecburi iniş yaptı. Ankara’dan önceki akşam 22.30’da kalkan uçağın
Antalya'ya ikinci denemesinde inebildiği öğrenildi. Pilotun Antalya
Havalimanı’nı geniş ve aydınlık olduğu için tercih ettiği de gelen bilgiler
arasında yer aldı. Kıbrıs Postası'na ulaşan yolcular ise havada yaşanan korku
dolu anların ardından yaklaşık 7 buçuk saat boyunca adaya gelmek için
havalimanında beklediler..

Hade Faiz bey...
Bir defa da doğruyu söyle bu topluma.
Tıpkı "Belediye sayısının düşürülmesi Türkiye'nin talebidir" dediğin gibi.
Tıpkı Fuat Oktay'a "Hayat pahalılığı ödeneğinin, 13. maaşın kaldırılmasını kabul edemem, yerine getiremeyeceğim sözleri veremem" dediğin gibi...
***
Sırasında bu doğruları söyleyebilen adam,
öyle bir yanlışı nasıl yapar?!
Nasıl "Türkiye içişlerimize hiç karışmadı,
karışmıyor" der?!
Bak Tufan hoca bile kabul etti!
O Tufan ki bugüne kadar sokaktaki en sıradan vatandaşın bile dile getirmekten çekinmediği Türkiye müdahalelerini ağzına
bile almıyordu!
Şimdi "Müdahale var" diyor!
Hem de "Açık müdahale" diyor!
Sen ise Ankara'dan gelen kroşelerle kaç
kezdir iki seksen yere serildiğin halde, hâlâ
"Türkiye içişlerimize karışmıyor" diyorsun!
Eğer bu son Ankara tokadı da aklını başına
getirmediyse doğruları toplumunla paylaşma
bazında, kusura bakma ama yapacağın en
doğru iş, mahallenin yolunu tutmaktır!
***
Siyaset de neymiş?..
"En önemlisi sağlık" demişsin.
Ha şöyle...
İşte böyle...
Tıpkı bunun gibi çık ve topluma doğruları
söyle...
Söz...
Artık sormayacağım ama izin ver de son
bir kez sorayım bu son Ankara tokadından
sonra...
"Türkiye içişlerimize karışıyor mu, karışmıyor mu?"
***
Şimdi durup dururken bir de "dik durma"
meselesi attın ortaya, derdin azmış gibi!
Dikleşme ve dik durma sorunu yaşayanları
heyecanlandırdın!
Ama hacı Sunat'ın gonnara yemediğini ve
"Kime karşı dik durmalıyız, Türkiye'ye karşı
mı?" sorusunu alnına dayayacağını bilmen
lâzımdı.
Kırk yılın gıtmırında ağzından doğru bir
lâf çıksa kıyamet mi kopardı?!
Çıkmadı işte!
"Evet Türkiye'ye karşı" diyemedin!
Oysa tarihi bir yanıt olurdu bu.
Onurunu, vicdanını ve insanlığını yüceltirdi.
Sen ise, bütün yanlışlarından dönmek için
ayağına kadar gelen belki de bu son fırsatı
da bir anda harcayarak "Afrika'ya ve gazetecilere karşı dik durmalıyız" diyerek kendini
biraz daha dibe bıraktın!
Bunun bir şaka ya da espri olduğunu düşünmüyorum.
22 Ocak 2018'de Afrika'ya karşı İslamofaşist
linç barbarlarının yanında, onlarla kucak kucağa nasıl dik durduğunu herkes biliyor!
Bu yanıt sürpriz olmadı kimse için!
***
En çok da neye şaşırdım biliyor musun?
3. Sucuoğlu kabinesi için görev beklentisi
içinde olmana!
Oysa ne güzel yazdı Ece hanım?
"Yanıldın sevgilim yanıldın".
Keşke o duygu dolu şiiri yaşlı gözlerle defalarca okusan...
Çok şey anlatıyor sana...
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Onuncu köy
EĞİL SUCUOĞLU,
ARKANDAKİLERİ GÖRELİM!

SIRADAKİ UŞAK!
Mustafa Billur
Hade CTP!
Hade CTP'liler!
Sıra sizde!
İşgâl düzeni ve rejim tekliyor!
Koltuk değneği olma vakti!
Ne zaman koalisyona gireceksiniz???
Gözümüz yollarda kaldı!

Özgün Kutalmış
Bugün Diyalog'da sözde içerili bir gazeteci
de Sucuoğlu'na çekil diye yazdı. Hatta daha
ileri giderek siyaseti bırakmasını da tavsiye
etti. Dik dur Sucuoğlu. Bu toplum ne çekiyorsa
hep dik duramayan omurgasız siyasilerden
çekiyor. Uğradığın baskılar yüzünden gereksiz
gel gitlerin oldu. Artık anlamışsın ki korkunun
ecele faydası yok. Her gün ölmektense
vuruşarak bir defa ölmek yeğdir. Üstelik bizi
omurgasız siyasilerimiz eliyle yoğa yazmaya
çalışanların fıtratında vardır. Eğilip bükülenleri
ezerler. Ancak bükemedikleri bileği de öperler.
Dik dur Sucuoğlu! Biz onlara değil, onlar
bize muhtaçtırlar. Cemal Özyiğit'in dediği,
Kıbrıs Türkü İngiliz'e ve Rum'a boyun eğmedi.
Şimdi kendini bilmez üç beş hacı ve imama
mı boyun eğecek?

BAYRAM
Ümit İnatçı
Tanrıların icadından günümüze
medeniyetlerin en karanlık yüzü dinler
oldu. Bilimsel icatlar dışında başka icat
tanımıyorum. Adaletin tecellisi yerine
kaderin tesellisi olarak kutsallık atfedilen
dini günler fakirleri avutmak üzere
tanrılık iktidarını elinde tutanlar
tarafından belirlenmiştir. Bir iyilik timsali
olarak gelenekselleşen dini bayramlar
kötülükleri gizleyen en geçerli töresel
araçlardır. Tek hakikat kozmostur, tabiattir, bedendir, soluktur... Metafizik
insan evladının fantastik eğlencesidir,
hakikat fiziktedir, kimyadadır, biyolojidedir... En hakiki bayram insanlığın
doğayla ve kendiyle barışık
yaşamasıdır(Üİ)

SEÇİM YOK!

Murat Kanatlı
Kesin bilgi, erken seçim yok! Her seçim
mevsiminde "özel günler" kaçırılmaz, sıralı
şablon açıklamalar yayınlanırdı, bugün basın
özgürlüğü günü, resmi açıklama yok, demek
ki seçim yok... Bu arada basın emekçilerinin
editöryal bağımsızlığının daha etkin
işleyebildiği, tüm sosyal haklarını alabildiği
günler dileriz, ve elbette Ersin Tatar ve benzerlerinin ispiyoncu, gammazcı, antidemokratik tavırlarına, polisin askerin bütün
tehditlerine rağmen özgür basın için direnenlere selam olsun…

MAHSUPLAŞMA

Tamer Zaim
Diyelim ki domatesin bol olduğu zamanda
amatör olarak ürettiğimiz organik domateslerin
hepsini tüketemedik.
Mahallenin bakkalı ile bir anlaşma yapalım.
Tüketemediğimiz domatesleri alsın ve kendi
müşterilerine satsın. Kaç kilo aldığını da bir
deftere yazsın. Domates üretiminin olmadığı
veya domatesin pahalı olduğu mevsimde de
nereden isterse bulsun ama bize defterde
yazan kadar domates versin.
Adil olur mu? Bunun adına mahsuplaşma
diyebilir miyiz?
Kanımca "mahsuplaşma" diyebilmek için
alınan ve geri verilen ürünün o günkü değerinin
tespit edilmesi ve bu değer üzerinden
mahsuplaşılması daha adil olur.
Aksi takdirde taze ve organik domates
yiyelim derken bakkalın sırtına bindirdiğimiz
finansal külfetle onu batırırız.

ŞEKER BAYRAMI

Ali Nesin
Benim çocukluğumda bu bayrama Şeker
Bayramı deniyordu. Şimdi Şeker Bayramı
diyenleri neredeyse taşlıyorlar, illa Ramazan
Bayramı demek lazımmış... Niye illa öyle
demek lazımsa... Ben bu bayramda ziyaretçilere şeker verildiğinden öyle deniyor
zannederdim, meğer aslı Şükür Bayramı
imiş. Belki "çok şükür orucumuzu tuttuk,
ibadetimizi yaptık, Müslümanlığın gereklerini
yaptık" anlamında. Belki de "şükürler olsun,
oruç bitti, artık istediğimiz kadar yiyip içebiliriz"
anlamında. Belki de sadece "Allah'a şükürler
olsun" anlamında. Eskitürkçede şükür ve
şeker aynı biçimde yazılır: şin-kef-rı, yani
şe-ke-re. Cümlenin gelişinden anlaşılır şükür
mü şeker mi olduğu. (Çarşıdan bir kilo şükür
aldım denemeyeceğine göre...) Nasıl olmuşsa
bir zaman sonra Şükür Bayramı Şeker
Bayramı olmuş, aynı yazılmış ama farklı
okunmuş.
İsteyen istediğini der elbet, ben kadim aile
geleneklerine uyarak Şeker Bayramı diyorum.
Bu vesileyle Şeker Bayramınız (ya da her
ne diyorsanız o bayramınız, bu bayramınız
yani) kutlu olsun.

YAĞCILARDAN YAĞMACILARDAN PARALILARDAN,
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN
Hatice Teralı Incirli
Bayram gelmiş neyime…
Kan damlar yüreğime...
Sevgili facebook arkadaşlarım hepinize
sağlıklı güzelliklerle dolu günler dilerim.
Sağ olana, sağlıklı olana, her gün bayram;
deyceğim ama Kıbrıs’ımızda eski günlerimizi
arar duruma düşürenler bizlere huzur
bırakmadılar...
Sağolsun gelen giden da olmasa yatakta
kalacaktım.
Be kardeşim akşamı zor buldum...
Birer neskafe içtik eşim da ben da
odalarımıza çekildik.
Bugün Yenidüzen çıkmadı…
Avrupa’yla bir Kıbrıs gazetesi aldık...
Aylardır Kıbrıs almazdık…
Kitap mı gazete mi?
72 sayfa... Mesajlarla bayram kutlamaları..
Kimlerden mi?
Yağcılardan yağmacılardan paralılardan,
belediye başkanlarından...
Bakanlardan... da gideeer...

Vay yavolem...
Sevdiğim bir iki yazarı da okumadım...
Hade televizyonlara bir bakayım dedim…
Eski yeni bakanlar, parti başkanları, hayatta
olduklarını unuttuğumuz ahı gitmiş vahı
kalmış cumhurbaşkanları…
Geçmişte imzaladıkları anlaşmaları da
unuttular…
İki devletli çözümden bahseder garibanlar…
Ne eskilerde hayır ne yenilerde gün...
Televizyonda yarışmaları izlerim...
Birkaç sorunun cevabını bilince kendimi
alkışlar sevinir mutlu olurum...
Avrupa gazetesi okuyanların bayramını
da ben yürekten kutlarım.
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyım.
KC kimliğim var...
Mutluyum, gururluyum, umutluyum..
Kazasız belasız bir bayram geçirmenizi
dilerim...
Herşey gönlünüzce olsun.

GÜNEŞ UBP’DİR...
Cenk Özdağ
Solar enerji kurulumu yapan firmalardan
birisinin sloganı "güneş fatura göndermez"
idi.
Ne bilsindi adamlar, güneş fatura göndermez ama bizim haramiler onun yerine
da gönderir.
*
GÜNEŞTEN DOĞMAMA
PROTESTOSU
Yurdumuzda adı entrikalarla dolu bir
siyasi parti ile ilişkilendirilen yaşam kaynağı
yıldızımız Güneş adı temize çıkana kadar
KKTC'de doğmama eylemi başlattı.
İHA Haber Ajansı muhabiri Cenk Özdağ'ın
"nedir be bay son durum, senin adını da
kötüye çıkardı bunnar, napmaya çalışın
bamma" sorusu üzerine Güneş cevap olarak
şunları söyledi:

"Bırak yau Cenk gardaş, asaplarım bozuktur zaten.
Etişmez beni bayrak ve sembol yaptılar
gombina dolu partilerine, şimdi bir da benim
üzerimden elektrik vergisi alırlar. Olacak iş
değil.
Halbuki benim fotonlarım bütün Güneş
Sisteminde bedavadır, adım temizdir. Bunnarnan işim olmaz.
Hep alavera, hep dalavera işleri Galakside
kepaze oldum, diğer yıldızların yüzüne bakmaya utanır oldum. Sagitarius Kara Deliğine
atasım ver gendimi, gurtulayım bitsin bu iş
artık. Büyük patlamadan beri böyle kepazelik
görmedi Evrenimiz.
Adım temize çıkana gadar doğmamaya
garar verdim, görsünler bakalım el mi
yaman, Güneş mi yaman".
İŞLEMBEDEN HABER AJANSI

SÖMÜRGECİLİK
KARŞITI MÜCADELE
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
DE-KOLONYAL MÜCADELE VAR
MISINIZ?
KKTC YOL DEĞİL YOLSUZ
KALMAKTIR!
AKIL ALMAZ DEDİĞİNİZ OLAYLARIN TÜMÜ İŞGAL REJİMİNE
DENK GELİYOR.
Tıpkı Kürtler gibi Filistinliler gibi
yurtsuzlaşıyoruz. Doğup büyüdüğümüz
topraklarda ötekileştiriliyor, göç etmek
zorunda
bırakılıyoruz.
Kamu
kurumlarımız, yerli işbirlikçiler ve AKP
sermayesi tatafından işgal edilmiş durumda. Kamu ve doğal kaynaklarımızı
Türkiye Devleti yıllardır sömürüyor.
Bu politikası yıllardır değişme ugramadı.
Adanın kuzeyi tam anlamıyla Türkiye'nin
bir uydusu.
Kimilerinin "kriz", "kaos" veya "koltuk
kavgası" diye açıklamaya çalıştığı akıl
almaz olayların akıl alır tarafından bakabilirsek KKTC'nin kolonyal anlayışla
yönetildiğini görebiliriz. Tabii öncelikle
görmeye niyetli olmak gerek...
Türkiye'nin tahakküm politikaları her
geçen gün daha fazla kişi tarafımdan
farkediliyor. Aslında büyük deprem yaz
1974'te yaşanmıştı. Yıllardır artçı
sarsıntılar hissedilmedi. İdare edilmeye
çalışıldı. Sıradaki çöküş!

ALTIN TEPSİDE
HEDİYE ETTİĞİMİZ
CUMHURİYET
Münür Teralı
Kıbrıs Cumhuriyeti nüfusunun
tamamına 5G hizmeti vermeyi başaran
ilk AB ülkesi oldu.
Kıbrıs Cumhuriyeti'ni terkedip,
haşmetinden,
egemenliğinden,
eşitliğinden, özgürlüğünden ve
meşruluğundan sual olunmaz kktc'ye
vardık.
Bizde değil 5G, 3G bile doğru düzgün
çalışmaz, tabi elektrik varsa veya bizim
elektrik ve internet alacak paramız varsa.
Kötü tercihler, iyi sonuçlar doğurmaz.
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EĞİL SUCUOĞLU, EĞİL!

Volkan: Kuzey Kıbrıs’ta her 12-13
erişkinden biri astım hastası!
Uzm.Fzt.Ayşe Volkan,her yıl
mayıs ayının ilk salı günü ‘Dünya
Astım Günü’ olarak kutlandığını
belirtti.
Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Uzm.Fzt.Ayşe
Volkan, astım hastalığının dünya
genelinde halk sağlığını tehdit eden
önemli bir sağlık sorunu olduğuna
işaret ederek, astım tedavisinde ve
hastalığa ait semptomların kontrol
altına alınmasında fizyoterapistlerin
önemine işaret etti.
Volkan, astımı kontrol altında olan
birçok kişinin astım belirtileri göstermeden günlük yaşam aktivitelerini
aktif ve sağlıklı bir şekilde sürdürebildiklerine işaret ederek, bunun için
mutlaka bireylerin sağlık profesyonelleri tarafından aktif bir yaşam
için bilinçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi
gerektiğini
vurguladı.
340 MİLYON ASTIM HASTASI VAR
Volkan, yaptığı yazılı açıklamada,
astım hastalığının çok sık görülmesi

ve farkındalığın artmasını sağlamak
için her yıl mayıs ayının ilk salı
günü ‘Dünya Astım Günü’ olarak
kutlandığını belirterek, Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada yaklaşık 340 milyon astım hastası
olduğunun tahmin edildiğini, Kuzey
Kıbrıs’ta ise yaklaşık her 12-13
erişkinden biri ve 7-8 çocuktan
birinin astım hastası olduğunu söyledi. Astımın, tekrarlayan nefes darlığı,
nefes alıp verirken hırıltı sesi, göğüste
baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle
kendini gösteren, akciğer içi hava
yollarında daralmaya neden olan ve
alevlenmeler (ataklar) ile seyreden
kronik bir akciğer hastalığı olduğunu
aktaran Volkan, “Genellikle sigara
dumanı, iç ve dış hava kirliliği,
mesleki ve alerjen ajanlara maruz
kalınması astım ataklarının
gelişmesine ve tedavi ile birlikte
kontrol altına alınsa da, zamanla
akciğer hava yollarında kalıcı hasarlara neden olmakta ve hastalık seyrini
olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.
Volkan şöyle devam etti:
“Akciğer hava yollarında görülen
değişiklikler; astım hastalarında solunum kasları üzerine binen yükü

artırır ve solunum kas kuvvetinde
azalmalara yol açarak, özellikle nefes
darlığı gelişmesine neden olur. Astım
hastalarının günlük yaşamlarında
her
an
nefes
darlığıyla
karşılaşılabileceği
gözden
kaçınılmamalı ve bu durumlarda nefes darlığını azaltmak ve kontrol
altına almak için fizyoterapistler
tarafından nefes darlığını azaltıcı
yaklaşımlar hastalara öğretilmelidir.
Özellikle astım tedavisinde mutlaka yer alması gereken bir diğer
önemli nokta da egzersiz eğitimidir.
Astım hastaları, nefes darlığının
artacağını düşündüklerinden hareket
etmekten korkarlar. Bu sebeple kaslar
zayıflar ve fonksiyonel kapasiteleri
azalır. Ancak düşünülenin aksine
hastalığın kontrol altına alındığı
dönemlerde düzenli egzersiz yapmak
yararlıdır. Astımlı hastalarda, egzersiz
mutlaka
kişiye
özel
programlanmalıdır. Egzersizin hangi
şartlarda yapılması gerektiği, ne
sıklıkta, ne kadar süre ve şiddette,
hangi tip egzersizlerin uygun olacağı
gibi prensipler için mutlaka fizyoterapistlere danışılması gerekmektedir.”

Meftun Orkun: Yakıt değişim ücreti

kurumun devamlılığı için zorunlu
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı
Meftun Orkun, yakıt değişim
ücretinin nizamnamede
yayınlandığını, kurumun devamlılığı
için de ‘zorunlu’ olduğunu kaydetti...
Ayşe GÜLER (Yenidüzen) - Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Meftun
Orkun, yakıt değişim ücretinin nizamnamede
yayınlandığını, kurumun devamlılığı için de ‘zorunlu’
olduğunu kaydetti. YENİDÜZEN’e konuşan Orkun,
faturalara kilovat başına 60 kuruş ekleneceğini,
kullanıma göre bu ücretin değişeceğini aktardı.
“Kurumun üretim kabiliyetine devam edebilmesi
için böyle bir adım gerekiyordu” diyen Orkun,
güneyde de benzer bir uygulama olduğundan bahsetti, “Süreç içerisinde savaş biter, fiyatlar aşağıya
düştüğünde 60 kuruş da sıfıra inecek” yorumunda
bulundu.
Söz konusu kararın 17 Şubat’ta Resmi Gazete’de
yayımlandığını dile getiren Orkun, yeni yönetim
kurulunun göreve 4 Nisan’da başladığını, kendilerinden önce alınan bir karar olduğunu kaydetti.
Orkun, şöyle devam etti: Elektrikte tarife düzenlemesi en son Mart 2019’da yapılmıştı. O zaman
dolar kuru 5.63 TL’ydi. Alınan yakıtın tonu da 455
dolardı. Çeşitli nedenlerle yıllarca, tarifede düzenleme yapılamadı. Elektrik kurumu ciddi sıkıntı
yaşamaya başlandı. Yıllar sonra dolar 20 TL’ye

Herkes Faiz Sucuoğlu’na ‘dik dur’ diyor… Aslında kime
karşı dik durması gerektiğini net olarak söyleyen kimse yok…
Dik durma Sucuoğlu, eğil… Arkana saklananları görelim…
Önüne perde olduğun işgali göster bize… Beyaz Ev’de olanları
göster… Kurultay’da dönen dolapları… Yoksa sen de Serdar
Denktaş gibi ‘‘Bir tek gün bile Türkiye’den ‘Şunu şöyle yap’
diye bir talimat almadım’’ mı diyeceksin bize?.. Bak, Serdar
Türkiye’den talimat almadım diyor ama, 2020 Cumhurbaşkanlık
Seçimi’nde canını yedi Türkiye basınına ‘Türkiye düşmanı’
olmadığını ispat etmek için… Sen böyle şeyler söyleme
Sucuoğlu, ibret al Serdar’dan! O ‘talimat almadım’ dediği için
Denktaş soyadına rağmen ‘Türkiye düşmanları’ listesine girmeyi
başardı… Bak Sucuoğlu! Serdar canını yiyor Türkiye düşmanı
olmadığını ispat etmek için: “Bir yanlışa dur bakalım demek
Türkiye’yi sevmemek demek değildir. Beni suçlayanlar, hakaret
edenler karşısında bu kadar nefreti hak ettiğimi düşünmüyorum”… İbret al Serdar’dan Sucuoğlu!.. ‘‘Türkiye yanlış yaptı’’
diyor Serdar, ‘‘Ben de yanlışa yanlış derim’’ diyor… Hiç
yanlışa yanlış denir mi? Senin Denktaş soyadın da yok… Açık
açık söyle: Talimat aldım de… Dik durma eğil, arkandakileri
göster topluma… Hem arkandakiler de güneş görsün biraz,
önlerinden çekil güneşlerini kesiyorsun… Dr. Küçük gibi ol
Dr. Sucuoğlu… ‘Siyasi görüşümüz yoktur, Türkiye ne derse,
Türkiye ne isterse onu yaparız’ de kurtul!.. Dr. Küçük de kurtulamamıştı ya… Onu da Ankara’ya çağırıp etini düdüklü tencereye atmışlardı… Çekil demişlerdi, Cumhurbaşkanlığı Muavinliği’ne aday olmak istemesine rağmen çekildi…
İMA ETMEKLE OLMAZ
Gazeteciler Birliği’nin
yaptığı açıklamada
“Gazeteciler aleyhine açılan
ceza davaları, totaliter
rejimlerin örnek alınmasının
somut yansımasıdır”
deniliyor. Totaliter rejimler
derken Tayyibistana
dönüşen Türkiye’yi
kastediyorlar. İma etmekle
olmaz, adını koymak
lazım…
*
İDLİP
Tayyip Erdoğan, Suriye’nin
İdlib kentinde düzenlenen
evlerin teslim töreninde
video mesaj yöntemiyle
konuştu. İdlip Türkiye
toprağıdır sanki. İdlip
Türktür Türk kalacaktır,
değil mi?
*
VATANİ GÖREV
TC Savunma Bakanlığı,
asker alma yönetmeliğinde
değişiklikler yaptı. Buna
göre bedelli askerlikte
güncel kur hesaplanacak.
Vatani görevin bedelini
döviz istemeye
utanmıyorlar…
*
NON BİS İDEM
2014 yılında açılan Gezi
davasında beraat edenler
yeniden yargılandı ve
mahkum edildi. Eski
Roma’dan beri evrensel
kural olan ‘Non Bis İdem’
ilkesine göre bir kişi aynı
suçtan iki kere
yargılanamaz. Lefkoşa’da
beraat eden Şener Levent
de Ankara’da
yargılanamaz…

“Tırnak”...
"Şu günlerde hükümet çiçeğinin
yeniden solması üzerine bazı
çevrelerde erken seçim takıntısı
yeniden nüksetti. Erken Genel
seçimler öncesinde ısrarla
vurgulamıştık. Bu sistemle seçime
gidilmesi halinde alınacak
sonuçlar değişmeyecektir! Yine
aynı uyarıları yapmak zorundayız.
Seçimlerde barajın yukarılara
çekilmesi, karma oy kullanımının
sonlandırılması, hükümet
edenlerin adil düzeni oluşturmayı
hedeflemesi, adama göre iş değil,
işe göre adam sisteminin
kökleştirilmesi, devlet kapısının
“deniz” olmaktan çıkarılarak
çalışma disiplininin ana unsur
olarak benimsenmesi artık
kaçınılmaz olmuştur. Deniz bitti,
çorağın ortasında ve yapay
yöntemlerle çiçek açamayacağı
artık bilinmelidir!"
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)
"Ülke sorunlar yumağı, ve
yumak giderek daha da
büyüyor... Çözümden kaçarak,
dünyadan giderek uzaklaşarak,
üretimden koparak ve taşıma
suyla buraya kadarmış...
"Ümmet" yaratmakla sorunlar
çözülecek mi? "Oldu-bitti"lerle
sorunlar çozülecek mi?
Alın yazısıymış gibi, birileri
tarafından yönetilip, manipüle
edilmekle sorunlar çözülecek
mi?!"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

KKTC

kadar çıktı.
Bu nedenle fiyatlarda bir düzenleme yapılması
gerektiği daha da şiddetle hissedildi. 2.70’nin 2
TL’si yakıt, 70 kuruşu da diğer maliyetlerdi. 2.70
TL belirlendiğinde, dolar 13.5 TL’ydi. Borsada da
fuel oilin tonu 580 dolardı. Dönüp baktığımızda
fuel oil 780 dolara kadar çıktı. Süreç içerisinde
savaş biter, fiyatlar aşağıya düştüğünde 60 kuruş
da sıfıra inecek.

10 yıldır devam eden
Güzelyurt-Lefke yolu
inşaatı için 2018’de
dönemin Ulaştırma
Bakanı Tolga Atakan bitti
bitiyor demişti;
Güzelyurt-Lefke
çevreyolunun GüzelyurtDoğancı bölümü
tamamlanarak hizmete
açıldı demişti, ama altyapı
çalışmaları devam ediyordu...
Sonra Resmiye Canaltay oturdu
Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna, aynılarını o da
söyledi… Erhan Arıklı oturtuldu şimdi o koltuğa, 20
Temmuz’a kadar bitireceklermiş… Heyyyttt be! 20
Temmuz törenlerine kurdele yetiştirme telaşı… Reis
gelip kurdeleyi kesip Maraş’tan sonra bir de Lefke
açılımı yapacak!
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4 Mayıs 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

MAYMUNLARA
ÖFKELENMEYİ ÖĞRETMEK
Herşeyin olduğu gibi ‘maskaralık’ kelimesinin de
fıcırığı çıktı…
Hiçbir konuyu bağlamında konuşamayan bir gürültünün ortasında gürûhlaştı bu ahali. Kelimelerle değil
uğultuyla konuşuyor, aklıyla değil burnuyla düşünüyor.
Öfkelenmiyor, cinnet geçirmiyor, herkes aynı anda
saçmalarken bile bir ‘kitle ruhu’ndan bahsedilemez:
Herkes ayrı ayrı hesap kitap yapıyor kişisel ikbali
için. Herkes ayrı ayrı yalan söylüyor birbirine. Yalanda
mutabakat olduğu için anahtar dönmüyor kilitte.
Gerçeğin peşindeki insan beynini ve
kalbini birleştirip düşünür. Çıkar güden
gürûh ise burnuyla düşünür. Kokuyu
takip eder, korkuların kokusunu, sırların
kokusunu. Bu küçük kasabaların, taşra
siyasetinin kuralıdır.
Hiçbir şeyin farkında değildir, bir
virgül bile olmadığının bilincinde değildir ama kendini nokta zannederek
‘Biz bitti demeden bitmez’ der. Herşeyi
bilirmiş gibi karşısındakine ‘peee, sen da hiçbir şey
bilmen’’ diyebilmenin körlüğü vardır üzerinde.
Gürûhlaşan bu ahaliye, bazıları ‘halk’ bile diyor.
Sonra da ‘Venceremos’ marşını söylüyorlar hep bir
ağızdan!
Kendi kendilerini gofa getirip ‘‘Rum’a ve İngiliz’e
boyun eğmeyen bu halk…’’ diye yalanlarını süslediler
mi; sorgulayan herkesi ‘provokatör’ ilan edebilirler
artık… ‘Körü körüne İngiliz dostluğu güttük’ diyen
Denktaş’ın sözünün bile hükmü yoktur, kasabadaki
fantezilerin karşısında!
Kendi kendine aynada bile yalan söyleyen bir kalabalıktan halk olmaz; öfkelenmeyen bir kalabalıktan
halk olmaz; kalbi ve beyni yerine burnuyla düşünen
kalabalık gürûhtur.
Gürûh sanıldığının aksine ‘temkinli’dir; bu yüzden
öfkelenmez. Kendisini zora sokacak hiçbir laf etmez
ve eyleme girişmez. Çünkü burnuyla düşünür.
Toplumsal her sorunun ‘koltuk kavgası’na indirgenmesi burun tıkanıklığının sonucudur. Hayatta
herşeyi koltuğa indirgeyenler, her sorunu koltuk kavgası
olarak algılar.
‘Maskaralık’ olmayan şeylere maskaralık deme maskaralığıdır bu…
TC Dışişleri Bakanı istedi diye ‘KKTC Dışişleri
Bakanlığı’ koltuğundan biri indirildi, diğeri bindirildi.
Koltuktaki indirilince, o başka koltuğa bindirildi, o
binerken diğeri indirildi. Sonra aynı işlem Maliye Bakanlığı koltuğu için uygulandı. İndi-bindi yaptılar…
Ardından DP ile YDP, UBP’ye Ankara adına muhtıra
verdi.
Bu yaşananların hiçbiri ne ‘koltuk kavgası’dır ne
de ‘maskaralık’…
Bu yaşananların başka bir adı var: Koltukla terbiye
etme! Sömürgecilik bir terbiye sistemidir. Sürekli
terbiye eder…
Koltuk sömürgecinin işbirlikçilerini eğittiği bir
araçtır. Kimin efendi olduğunu göstermek için önce
koltuğa oturtur, sonra kaldırır. Koltuğa oturmadan
önce söylediklerinizi koltukta yutturur size; sonra da
kaldırıp kimin efendi olduğunu gösterir. Siz kendinizi
‘halk’ zannederken koltuğa oturtur, hiçbir ‘halt’ olmadığınızı, yetkiniz olmadığını gösterir. Sonra tekrar
oturttuğunda artık siz eğitilmiş bir uşaksınız.
Mehmet Ali Talat’ın dediği gibi: ‘Ankara otur derse
otururum, kalk derse kalkarım’…
Sömürgeci koltuğa oturtarak ve kaldırarak eğitir işbirlikçilerini…
Askerde yat-kalk-sürün, sivilde otur-kalk!
Sürüne sürüne erkek, otura-kalka uşak olunur!
Bu süreç maskaralık ve koltuk kavgası değildir. Sömürgecinin uşak eğitimidir.
Kafesteki maymuna verilen muz eğitimi gibi…
Burnuyla düşünenler ‘koltuk kavgası’nı ilgiyle izler,
çünkü koltuğa oturma sırasının kendilerine geleceğini
hayal ederler. Bu sebepten temkinlidirler. Öfkelenmezler.
Efendiyi kızdıracak laf etmezler.
Meydanın ortasında bir kafes var. Bütün ahali o kafeste olanları izliyor…
Kafesin içinde maymunlara muz eğitimi veriliyor.
Efendi kafesteki muzlara izni dışında dokunan maymunları önce kendisi dövüyor. Sonra yeni bir maymun
salıyor kafesin içine. Maymun doğal olarak muzlara
yöneliyor; bunu gören diğer maymunlar ise efendi
yerine dövüyorlar o maymunu.
İşte, 1974’ten beridir yaşanan ‘hükümet krizleri’ bu
maymun-muz-efendi diyalektiğidir.
Bu maskaralık değildir, sömürgeci eğitimdir.
Burnunuzla değil, beyniniz ve kalbinizle düşünmeye
başlayınca; ‘temkinli’ davranmak, alaya vurup esaretinize ‘maskaralık’ demek yerine öfkeleneceksiniz…
Öfkelenin ulan!
Elektrik faturasıyla bile ‘diplomat’ gibi konuşuyorsunuz…

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...

Erdoğan’ın basın için “virüs” nitelemesi
baskıların boyutunu gösteriyor
BBC - Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü (RSF) tarafından hazırlanan
2020 yılı basın özgürlüğü endeksinde
Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü
sırada yer aldı. Türkiye, geçen yıl 157.
sıradaydı.
Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısıyla
ilgili basın örgütlerinden farklı
açıklamalar yapıldı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası raporuna göre 1 Nisan 2020 tarihi
itibariyle yargı reformuna rağmen 85
gazeteci hala hapiste.
Diyarbakır merkezli çalışma yapan
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği raporuna
göre ise bu sayı 104.
Erdoğan'ın basını 'virüs' olarak
nitelemesine atıf yapıldı
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği
açıklamasında Türkiye'de 'basına yönelik baskıların sistematik hale geldiği',
'hükümete yakın olan gazetecilerin'
dışında kalan tüm gazetecilerin 'bu
baskıdan nasibini aldığı'nı savunuluyor:
"Öyle ki, muhalif basının bir parçası
olup da hakkında soruşturma veya dava
açılmayan gazeteci neredeyse yok. Tüm
dünyada ilk hedef Koronavirüs ile etkin
bir mücadele yürütmek iken Türkiye'de
gazetecilerin böylesi bir süreçte bile
hedef tahtasına oturtulması basın
özgürlüğü tablosunu daha da
karartmaktadır.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basını
'Virüs' diye niteleyen açıklaması,
baskıların boyutunu göstermek
açısından yeterli bir örnektir. Hal böyleyken, bir kez daha hatırlatma ihtiyacı
duyuyoruz; Basın yok edilmesi gereken
bir virüs değil, özgür bir toplum için
olmazsa olmazlardandır."
TGS raporunda 2020 Türkiye'sinde
gazetecilerin kalemlerini özgürce
kullanamadığını ifade etti:
"Son 10 yılda medya çalışanları üz-

erindeki baskının sadece parmaklıkların
ardıyla sınırlı olmadığını, medya
sahipliğinin yandaşlaştırıldığını, davalar
ile gazetecilerin yıldırılmak istendiğini,
medya çalışanlarına fizikî saldırılarla
gözdağı verildiğini herkes biliyor.
Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken
toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor."
TGS, Türkiye'de medya
özgürlüğü alanında yaşanan
ihlallerini şu şekilde sıraladı.
'Yargı Reformu'na rağmen 85 gazeteci
hâlâ hapiste (1 Nisan 2020 itibarıyle
bu sayı 86'ydı)
Son bir yılda 103 gazeteci, 108 kez
gözaltına alındı.
Gazeteciler en az 239 günü gözaltında
geçirdi.
Son bir yılda 28 gazeteci cezaevine
girdi.
Bu gazetecilerden 9'u hâlâ tahliye
edilmedi.
6 gazeteci, iddianame hazırlanmasını
bekliyor.
11 gazeteci gözaltındayken darp
edildiğini beyan etti.
2 gazeteci çıplak aramaya maruz
kaldığını bildirdi.
Son bir yılda gazetecilere en az 76
yeni soruşturma açıldı.
Gazetecilerin sanık veya davalı
olduğu en az 166 yargılama yapıldı.
48 gazeteci beraat etti.
Gazeteciler toplamda en az 178 yıl
6 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldılar.
Gazeteciler aleyhine en az 148.380
TL tutarında adli para cezası verildi.
Son bir yılda en az 37 gazeteci fiziki
saldırıya maruz kaldı.
Fiziki saldırıya uğrayanların 23'ü
ulusal, 14'ü yerel medya çalışanı.
Son bir yılda RTÜK'ten medyaya 20
idari yaptırım kararı çıktı.
RTÜK toplamda 16 defa yayın durdurdu.

KANSER NEDENİYLE AMPUTE OLAN KADIN KOŞUCU REKOR KIRDI…

104 günde 104 maraton!
Kanser nedeniyle sol bacağını kaybettikten sonra koşuya başlayan bir
kadın, 104 günde 104 maraton koşarak
art arda en fazla maraton koşan kişi
olarak Guinness Dünya Rekorları
kitabına girmeye hak kazandı.
46 yaşındaki Jacky Hunt-Broersma,
Ocak ayı ortasından beri günde
yaklaşık beş saatini 42 kilometre
koşarak geçirdi.
30 Nisan Cumartesi günü 104'üncü
maratonunu tamamlayan HuntBroersma'nın sözcüsü, Guinness
rekorları için inceleme ve kayıt
işlemlerinin üç ay kadar sürdüğünü
söyledi.
Güney Afrika'da doğan, İngiltere
ve Hollanda'nın ardından ABD'nin
Arizona eyaletinde yaşayan Jacky,
hastalıktan sonra hiç geri
kazanamayacağını sandığı özgüvenine
koşma sayesinde ulaştığını belirtiyor.
2002'de henüz 26 yaşındayken
Hunt-Broersma'ya Hollanda'da doktorlar Ewing sarkomu adı verilen
nadir bir kemik kanseri teşhisi koydu.
Kanserin yayılmasını önlemek için
teşhisten iki hafta sonra sol bacağı
ampute edildi.
"Her şey çok hızlı gelişti" diyen
Hunt-Broersma, ilk birkaç yıl

hayatındaki değişikliği kabullenmekte
zorlandı. Kansere yakalandığı için
öfke duyuyor, diğer insanlardan farklı
olduğu için utanıyordu. Protezi görünmesin diye dışarı çıktığında sadece
pantolon giyiyordu.
2016'da koşmaya başladı. Uzun
mesafe koşulara uygun bir protez bacak aldıktan sonra ilk 10 km koşusuna
kayıt yaptırdı.
Koşudan önceki gece fikrini
değiştirip yarı-maraton kategorisinde
katılmaya karar verdi.
"Ya hep ya hiç tarzı bir insanım.
Sınırları zorlamayı ve ne kadar ileri
gidebileceğimi görmek istiyorum"
diyor.

MAĞUSA SAKİNİ
ERCÜMENT SALDIRAY
ANİDEN
RAHATSIZLANARAK
HAYATINI KAYBETTİ
Gazimağusa’da sakin 52 yaşındaki
Ercüment Saldıray, önceki gün
saat 21.00 sıralarında, kalmakta
olduğu ikametgâh içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını
yitirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre,
Saldıray’ın ölüm sebebi yapılacak
otopsinin ardından belli olacak.

LEFKOŞA
SURLARİÇİ’NDE ÇIKAN
KAVGADA ÜÇ KİŞİ
YARALANDI
Önceki akşam saatlerinde
Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde iki
grup arasında yaşanan tartışma
sonucu çıkan kavgada üç erkek
şahıs yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada, dün,
saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da
Surlariçi bölgesinde, aralarında
yaşanan tartışma sonucu U.G.(E36), B.K.(E-36), H.M.(E-34) ve
Y.Ö.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf
olan H.M.(E-28), O.K.(E-20), D.R.(E28) ve B.K.(E-25) ile kavga ettikleri
esnada almış oldukları darbeden
dolayı 34 yaşındaki Y.Ö. ile 36
yaşındaki B.K.’nın dişleri, 25
yaşındaki B.K.’nın ise ayak
parmağı kırılarak vahim zarara
uğratılmış oldukları belirtildi.
Söz konu şahısların tutuklandığı ve
soruşturmanın devam ettiği de
kaydedildi.

KAYIP OLDUĞU
BİLDİRİLEN JOHN
IDEMUDIA BULUNDU
Polis, 30 Nisan tarihinden beridir
kayıp olduğu bildirilen 27
yaşındaki John Idemudia’nın dün
Lefkoşa’da bulunduğunu bildirdi.

ALSANCAK’TA ALKOLLÜ
İÇKİ TESİRİ ALTINDAKİ
SÜRÜCÜ İKİ YAYAYA
ÇARPTI
Önceki gece saat 23.45 sıralarında,
Alsancak’ta Karaoğlanoğlu
Caddesi üzerinde, 35 yaşındaki
Sezai Kaya yönetimindeki LB 291
plakalı araç ile 279 mlgr alkollü içki
tesiri altında, batı istikametine
doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği
sonucu, o esnada karşıya geçmek
için yolun güney kısmında yaya
olarak bekleyen 21 yaşındaki
Hasan Kaya ve 24 yaşındaki Nihat
Kaya’ya çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Hasan
Kaya ve Nihat Kaya kaldırıldıkları
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde
yapılan tedavilerinin ardından, her
iki şahıs da sağ ayak kırığı teşhisi
nedeniyle müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü Sezai Kaya’nın
tutuklandığı, polis soruşturmasının
devam ettiği kaydedildi.

BOSTANCI, ESENTEPE,
DOĞANCI İLE
GÜZELYURT’TA
METREKAREYE 2
KİLOGRAM YAĞIŞ
KAYDEDİLDİ
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte
meydana gelen yağışların yörelere
göre dağılımını açıkladı.
Buna göre, önceki sabah saat
08.00 ile dün sabah saat 8.00
saatleri arasında, Bostancı,
Esentepe, Doğancı ile Güzelyurt’ta
metrekareye 2 kilogram yağış
kaydedildi.
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

UBP VE CTP!

LEFKE-GÜZELYURT YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, 10 yıldır devam eden GüzelyurtLefke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan
verilen bilgiye göre, ilgili firma yetkilileri
ile yerinde incelemelerde bulunan ve bilgiler
alan Bakan Arıklı, yol yapım çalışmalarının
süratlendiğini, hedeflerinin 20 Temmuz’dan
önce çalışmaların tamamlanması olduğunu

söyledi.
Bakan Arıklı şöyle konuştu:
"Bu yol, tıpkı diğer anayollarımız gibi
Anavatan’ımızın bize armağanı. Kendi iç
sıkıntılarımız ve prosedürlerimiz dolayısı
ile 8-10 ayda bitirilebilecek bu yol 10
yıldan beri bitirilemedi.
Bu bizim büyük bir ayıbımız. Şükür engeller kalktı ve yol yapım çalışmaları
süratlendi. 20 Temmuz’dan önce bitirilecek

ve açılışı bu şanlı günümüzde olacak.
Bayram günü, hafta sonu, tatil demeden
gece gündüz çalışan ilgili firmayı ve buradaki tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyorum."
İlgili firma temsilcisi Anıl Aksu ise,
"Önümüzdeki engeller kalktı. Şimdi hedefimiz, hem burayı hem de yapımını
üstlendiğimiz diğer köy yollarını 20 Temmuz’a yetiştirmek" dedi.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Erdoğan: 1 milyon Suriyelinin dönüşünü
sağlayacak proje hazırlığındayız
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyon Suriyelinin
dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız."
dedi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
katıldığı AFAD koordinasyonunda İdlib’de
inşa edilen briket evlerin anahtar teslim
törenine video mesajla katıldı.
TC
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
"Vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz"
Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz
yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz
bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir
mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır
ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her
türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de, tarihimiz de
bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu
vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla
dünyanın karşısına çıkıyoruz.
"Mazlumlara bakarken biz sadece
insan gördük, görüyoruz"
Bu huzur-u kalple batılıların sergiledikleri
ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakar tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz
sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine,
inancına, konuştuğu dile bakmıyoruz. Yardım
için ayak bastığımız coğrafyaları doğal
zenginliklerine göre de tasnif etmedik, etmiyoruz. Sadece insan, sadece mazlum,
sadece mağdur görmek, bunun için harekete
geçmemizi gerektiriyor. Bu anlayışla sadece
Suriye’de değil, dünyanın pek çok yerinde
yardım ve destek programları yürütüyoruz.
Yıllardır Afrika’nın ve Balkanlar’ın pek
çok yerinde zengin bir yelpazedeki faaliyetlerimizle dostlarımızın yanındayız.
Afganistan’dan Pakistan’a, Bangladeş’ten
Filistin’e, Yemen’den Ukrayna’ya kadar
geniş bir coğrafyadaki insani yardım
operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Afganistan’a içinde
5 bin ton insani yardım malzemeleri olan
10 ayrı iyilik treni gönderdik. Ukrayna
topraklarındaki savaş başladığından beri bu
ülkeye 100 tır insani yardım malzemesi
sevk ettik. Ciddi sıkıntılar yaşayan Lübnan’a
sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 3
iyilik gemisi ulaştırdık.
Suriye’nin çeşitli bölgelerinde toplamda
yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Velhasıl tüm
mazlumların ve mağdurların yanında yer
almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha
önce dünyanın milli gelirine göre en çok
yardım yapan ülkesiyken, şimdi artık tüm
alanlarda dünyanın en çok yardım yapan
ülkesi konumundayız. Paylaşmanın, infakın
özellikle bereketine inanan bir millet olarak
yaptığımız bu yardımların karşılığını rabbimizin çok daha fazlasıyla bize ihsan
ettiğine inanıyoruz.
"Güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin
Suriyeli geri dönüş yapmıştır"
Tabii sadece mazlumların canlarını ve
onurlarını kurtarmak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine
dönüşü için de her türlü gayreti gösterdik,
gösteriyoruz. Türkiye’nin Suriye’de
derinleşen insani trajedi karşısında sınır

ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından
bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere
yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş
yapmıştır.
"1 milyon Suriyeli kardeşimizin
gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje
hazırlıkları içindeyiz"
Göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejimizi, gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek
projelerle destekliyoruz. Özellikle briket
evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli
kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü
sağlayacak proje hazırlıkları içindeyiz. Bu
projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil
toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata
geçireceğiz.
Azzez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve
Rasulayn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki
yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu
proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan
okul ve hastaneye kadar günlük hayatın
tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar
kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı
içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye’nin
diğer kısımları da zaman içinde güvenli
hale geldiğinde oralarda da benzer çalışmaları
yürüterek gönüllü geri dönüşler için gereken
zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız.

UBP bildiğiniz gibi darmadağın, ne
diyeceklerini, ne yapacaklarını
bilemiyorlar, ne yapacaklar, her
zamanki gibi susup oturacaklar,
Türkiye'den gelen emirleri uygularken
birbirlerinin de kuyularını kazmaya,
hesaplaşmalara
arada
devam
edecekler! CTP desen her zaman
UBP'yi
parçalama,
bölme heveslilerinin
yahut
yardımcısı
koltuktan kalksın ben
oturayım
derdiyle
hareket
ederek
Türkiye'nin
yazdığı
oyunlarda rol alan
siyasi partilerden biri.
Her iki parti de Türkiye tarafından
nasıl istendiyse kullanıldı, hiçbirinin
de kullanılmak umurlarında olmadı,
uslu bir şekilde bile bile sıralarının
gelmesini beklediler. Yıllardır ayni
senaryoda rol almak onlar için hiç
sıkıntı yaratmadı, onur, gurur,
toplumun saygınlığı onlar için hiç
önemli olmadı, tek düşündükleri
kendilerinin
ve
yandaşlarının
nemalanmaları oldu. Şimdiki durum
yine eskisi gibi, yine Türkiye kendi
çıkarları için istediği partiyi istediği
siyasetçiyi kullanacak, yeni bir siyaset
uygulayacaksa o siyasetine hangi
parti, UBP mi, CTP mi uyar, ona göre
seçim yapar, planlar.
Arkasından baktı bu siyasi partiler
anlaşamıyor, Türkiye için ortaklık
yapamıyorlar, hade seçime gidin der,
ardından, taşıdığı nüfusla istediğini
seçtirir, sözde iktidar yaptırır.
Nasıl olsa burada Kıbrıslı olmayı
benimsememiş, burasının Türkiye
olduğunu düşünen, Türkiye'nin
peşinde ve emrinde olduğunu, bir
işaretle yerine getiren, Kıbrıslılar da
kim oluyor diyebilen taşıma bir milis
ordusu var, bu yüzden Türkiye için bu
işler çocuk oyuncağı. Bu saatten sonra
ne UBP'nin, ne CTP'nin Türkiye'nin
emirleri, baskılarına karşı duracağını,
yazdığı senaryolarda rol almayacağını
düşünebilmek için aptal değil zırdeli
olmak lazım!
Diğer partiler TDP, TKP, DP, HP,
onlar zaten her iki partiye koltuk
değneyi olmaktan öteye gidemedikleri
açık, YDP desen onların ne olduğu
zaten belli!
Geriye kalan parça parça küçük
siyasi partiler ve örgütler var, bunlar
birleşebilip tek bir noktada kalıp
çözümü zorlamaya başlayıp, çözüm
ve barış yanlılarını örgütleyebilir,
peşinde taşıyabilir mi?
Sorun burda, BKP, YKP başta
olmak üzere diğer örgütlerle yeni bir
başlangıç yapabilirler mi?
Kurulu partileri veya örgütler
olduğu yerde devam etsin ama yeni
bir kuruluşta görev alıp çözüm ve
barış yolunda mücadele edebilsin.
Bu
mücadele
başlatılırken
güneydeki çözüm ve barış yanlılarını
da bu kuruluşa dahil ederlerse ortaya
küçümsenmeyecek bir potansiyel
çıkacağı aşikar! Gerçek yurtseverler
ancak böyle mücadele verebilir, ancak
bu mücadele Kıbrıs Cumhuriyeti
şemsiyesi altında olmalı, bu da
olmazsa egemenlerin her istediği
anında yerine getirilecek, hatta onların
dediği gerçek olacak ''Beğenmeyenler,
kapılar açık, güneye gitsin''...
Ama bunu yapmağa da fırsat
verirlerse!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

KIBRISLIYA
HER GÜN
BAYRAM
KISACA...

ŞÜKRAAAN!
Lefke-Güzelyurt yolu için, ‘‘Bu yol,
tıpkı diğer anayollarımız gibi
Anavatanımızın bize armağanı. Kendi
iç sıkıntılarımız ve prosedürlerimiz
dolayısı ile 8-10 ayda bitirilebilecek bu
yol 10 yıldan beri bitirilemedi. Bu
bizim büyük bir ayıbımız’’ dedi
yerleşik faşist Erhan Arıklı… TC kendi
çıktığı ihaleyle yaptığı yolu 10 senedir
bitiremiyor, ama suç ‘bizde’…

Bizim Mandra
Bayram seyran dinlemez ve
arap çöllerinden kalkan toz
fırtınası bir kez daha
mandra üzerine bir kâbus
gibi çöker. Tozdan
dumandan geçilmez.
Vatandaşlar çamaşır gibi
temizlik işlerini ertelemek
zorunda kalırlar. Herkes,
"Eskiden bu kadar toza
dumana bıoğulur muyduk?"
diye hatırlamaya çalışrırken,
sokaktaki adam
"Zamlanmayan bir
soluduğumuz hava kalmıştı.
Arap çöllerinin tozu toprağı
onun da içine etti" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Türkiye, Sınır Tanımayan
Gazeteciler (RSF) örgütünün
her yıl açıkladığı Dünya
Basın Özgürlüğü
Endeksi’nde bu yıl 180 ülke
içerisinde 149'uncu sırada.

“Hani unutursak kalbimiz kuruyordu? Nasıl
bir kalpmiş! Kurumadı mı kalbiniz?”
Benim öfkem Gezi kararından ibaret değildi. Bir siyasetçinin taşıdığı popülist kaygıları taşımadım. O yüzden muhalefetteki
atalete, rehavete eleştiri yaparken frene
basma ihtiyacı hissetmiyorum.
Mevzu örgütsüz olan yurttaşlar değil tüm
örgütlü yapıların sınıfta kalması.
Korku çok insani bir zaaf. Mesele korkuya
teslim olma halini aşıp bir kendi kendini
kandırmaya, “seçimde gidiyorlar” ataletine
dönüştü. Pardon, bir dakika, nasıl gidiyorlar?
Bu kesin bilgi mi, ataleti, korkuyu görünmez
kılma çabası mı?
Gezi davasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi’nin en büyük salonunda toplasanız
200 kişi vardık ama kararı okuyan hakimin,
o bir avuç insanın itiraz seslerinden korkup
kaçtığını görmek çok çarpıcıydı. Kararı
okumayı bile bitiremedi ve kaçtı gitti. 200
kişiyle yüz yüze gelmeye korkan bir insan,
on binlerin sesinin yankılandığı bir ortamda,
hukuk dışı bir karara imza atabilir miydi?
Hayır. Toplumsal itiraz görünür olmadığı
sürece bu tür kararları almaya devam edecekler.
Bu karar Gezi isyanını değil Gezi isyanıyla
ortaya çıkan barış içinde birlikte yaşama
arzusunu mahkûm etmiştir. Bu kararla bize
işçileri katletmeye, çocukları cemaatlerin
rehinesi haline getirmeye, ağaçları kesmeye,
dereleri kurutmaya, basın hürriyetini çiğnemeye, ülkeyi yağmalamaya, öldürmeye,
işkence yapmaya devam edeceğiz ve yargılanmayacağız diyorlar. Din şarlatanlığıyla
kurduğumuz suç düzenini devam ettireceğiz
diyorlar.
Maalesef Türkiye’de bütün beklenti parlamenter muhalefete sıkışmış vaziyette. Gürültülü bir sessizliğin hakim olduğu sosyal

VİRGÜL

AÇIK MÜDAHALE

İlk kez ‘Müdahale açık gerçekleşti’ diyor Tufan
Erhürman… Akıncı deliğe süpürülürken bile bu
kadar net konuşmadı! UBP’ye hükümet
kurdurulmayınca anladı ‘açık müdahale’yi… Madem
ki müdahale açık gerçekleşti, ne yapmak lazım, onu
söyle… Siyasetçinin görevi, olanları rötarlı olarak
itiraf etmek değildir. Ahali sizin şimdi söylediğinizi 40
senedir söylüyor! Müdahalelere karşı çözüm olarak,
müdahale yapılacak erken seçim mi?.. Muhalefetin
tek söylediği ‘erken seçim isteriz’… Bu yeni
müdahalelere davet değil mi?

FAŞİZMİN
GEREĞİ:
İŞÇİYE TATİL
VE HAK YOK!

‘‘Bayram günü, hafta sonu,
tatil demeden gece gündüz
çalışan ilgili firmayı ve
buradaki tüm emekçi
kardeşlerimizi kutluyorum’’
Erhan Arıklı (YDP)

medyadaki tepkiler bile bununla sınırlı. Bir
önceki Gezi duruşması öncesinde “Geziyi
Savunuyoruz” isimli Twitter hesabının paylaşımlarını retweet edince, altına hemen
yorum geliyor: “Hangi vekiller var orada?”
Pardon da arkadaşım, sen neredesin? Faşizmle sosyal medyadaki birtakım paylaşımları beğenerek, paylaşarak mücadele
edemezsin. Can Atalay ve arkadaşları, birkaç
hafta önce Kadıköy’de Soma ile ilgili bir
basın açıklaması yaptılar. 301 emekçi katledildi ve herkes “unutursak kalbimiz kurusun” diyordu. 10 kişiyle yaptılar basın
açıklamasını. Hani unutursak kalbimiz kuruyordu?
Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için,
Roboski için, hani unutursak kalbimiz kuruyordu? Ya nasıl bir kalpmiş bu! Kurumadı
mı o kalbiniz?
Bu insanların “Ben korkuyorum da 73
yaşına hapishaneye girecek olan Mücella
Yapıcı neden korkmuyor?” diye sormaları
gerekmez mi? Tayfun Kahraman’ın, Hakan
Altınay’ın çocukları iki yaşında. Onların
çocukları çocuk, kendileri baba değil mi?
Suçsuz yere hapiste tutulan Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Gültan Kışanak’ın
çocukları yok mu? Mücella’nın iki kızı var,
Mine Özerden yurtdışında olduğu için beş
yıldır kızını göremiyor, Çiğdem Mater’in
yapacağı sinema işleri var. Can Atalay da
bir anne-babanın çocuğu. Osman Kavala
malvarlığını bu ülkenin kültürel gelişimine
yatırmak yerine kendi konforuna harcayıp
yaşayabilirdi. Türkiye’nin demokratikleşmesi
neden hep bir avuç insanın görevi oluyor
da sessiz yığınların olmuyor?
(Bu yazı Ahmet Şık’ın artıgerçek’te
yayımlanan söyleşisinden alınmıştır…)

TARİH 4 Ekim 2021
Kıbrıs’ın en tarihi ve en çok turist çeken
yerlerinden biri olan Apostolos Andreas
Manastırı tam bir çöplüğe dönüştü…
Çöp yığınları dağ gibi… Bu fotoğrafı
çeken sanatçı arkadaşımız Yıltan Taşçı
“28 Eylül’de çektim bunu…

Gözden kaçmayanlar...

BRÜTÜSLER

Faşist Arıklı ile bir olup UBP’ye verdikleri
‘eylem planı’ muhtırası için, “Faiz
Sucuoğlu’na güven duymadık, samimi
değil” dedi Fikri Ataoğlu… Ataoğlu DP
Genel
Başkanı…
2020
Cumhurbaşkanlık Seçimi’nde DP’den
gelme Serdar Denktaş Cumhurbaşkanı
adayı iken o Ersin Tatar’ı destekledi…
Kendi partisinin adayı yerine, Ankara’nın
adayını destekledi Ataoğlu… Şimdi de
Ankara’nın muhtırasını verdi UBP’ye…
Ama
Sucuoğlu
güvenilmezmiş!
Diyanellos’ta oturanlar içinde bir diğerini
sırtından bıçaklamayacak bir tane
güvenilir muhterem var mı?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“DP ve YDP ateşten gömleği
giymekten imtina ettiler, UBP
buna hazırdı…”
Oğuzhan Hasipoğlu
(Ankarazedelerden)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

RAHATI BEKLEMEYİN...
Her gün yeni bir fotoğraf ile geliyor savaş...
Karşımızda yerini alıyor.
Deseler ki; “Koronadan daha kötüsü var
mı?” yok, derdim elbette.
Ne kötüydü o günler.
Kapanma, yasaklar, engeller.
Polis peşinden koşuyor ki sokağa çıktın.
Tek başınasın, mahalledesin, kimseyle ne
temasın var ne bulaştırır ne bulaşırsın.
Ama yasak, der polis…
Savaşı yaşadık Kıbrıs’ta.
Yokluğu gördük.
Ayrılığı, aykırılığı.
Sadece bizdik dünyada.
Torbaların arkasında hayatımız vardı.
Hiç bitmeyecek sandığımız
o günler geride kaldı.
O dönemde ne Beatles ne
BeeGees.
TomJones bile silinip gitmişti hayatımızdan.
Sanki dünya durmuştu…
Rumca şarkıları yasakladı bu zihniyet.
Dimdik yürüyüp gittiğimiz o günler bitince
hayata döndük.
Güneş yeniden parladı, bulut yeniden yağdı.
Makariosçok kötü günler geçirdi kuraklık
döneminde.
Yağmur bombasını ilk o günlerde duymuştum…
Sonra darbe yaşandı.
O, savaştan beterdi…
Sonra savaş.
Kıbrıs’ın bölünmesi.
Halkın ayrılması.
İyi değildi dünya.
Hiç düzelmeyecek sandığımız günlerden
geçtik.
Sağ-sol davaları.
Bombalar, kışkırtmalar, ölmeler, öldürmeler.
Kötüydü, kötü.
Kötü günler geride kaldı, denilen günlerde
pat diye korona patladı.
Dünyayı sardı.
Dünya yeniden durdu.
Havada uçak sayısı sıfıra yakındı.
Uçaklar durunca, ozon tabakası yenilenmeye, dünya, atmosferine kavuşmaya başladı.
Oh, be diyecektik de salgın sürüyordu.
Tercih yapmamız istense, aslında korona
günlerini tercih bile edebilirdik sırf dünyanın
kurtulması adına.
Korona bitti.
Öyle dediler en azından.
Bitti, derken savaş başladı.
Durmadan ilerleyen kötü günler raylarında
yol alan bir dünya.
Her kötü günü simgeleyen bir fotoğraf çıkıyor karşımıza.
Tankın önünü kesen çocuk…
Çıplak, ateşten kaçan yalınayak insanlar.
Başa doğrultulmuş silah…
Vinçlerde sallandırılan devrimciler.
Ve Rusya Ukrayna savaşında öne çıkan,
yıkıntılar arasında kırmızı salıncakta sallanan
çocuk.
Neticede dünyanın iyiye gittiğini göreceğiz
günleri hayal etmekten vazgeçmemiz gerektiğini bir daha anladım.
Yok çünkü.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber
ya hiçbirimiz…
Hepsi hikâye…
Deseler ki; “Koronadan daha kötüsü var
mı?” yok, derdim elbette.
Yok, derdim ama gördüm ki her yeni gün
bir öncesinden kötü.
Dünya durdukça, insan burada oldukça…
Ne insana ne dünyaya rahat yok.

TATAR, GAZİLERE ŞEREF MADALYASI TAKDİM ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu
Topaloğlu ile birlikte Kıbrıs Türk
halkının milli mücadelesine yapmış
oldukları üstün hizmetler nedeniyle
Görneç ve Gazimağusa bölgesinde
ikamet eden ve sağlık problemi yaşayan
gazileri ziyaret ederek şeref madalyası
takdim etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye

göre, toplumsal varoluş mücadelesi
yıllarında gazilerin ve mücahitlerin,
Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları
için kahramanca savaştığını belirten
Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadelede
cesaretle yer aldıkları için kendilerine
müteşekkir olduğunu söyledi.
Kıbrıs Türk halkını savunarak gösterdikleri
fedakârlıkların
asla
unutulmayacağını
dile
getiren

Cumhurbaşkanı Tatar gazilere hitaben;
“Verdiğiniz
mücadele,
bizi
duygulandırmaktadır. Devletim adına
size şükranlarımı sunuyorum. Devletimize yaptığınız katkılar ve gösterdiğiniz
kahramanca cesaret için size teşekkür
ederim. Biz yıllarca bu ülkede çok acılar
çektik. Bugün de vefa duygusu ile
buradayız. Şu anda bir KKTC varsa
bunu size borçluyuz” şeklinde konuştu.

“SİNEMACI NAFİ” ÖDÜLLERİNİN VERİLECEĞİ 4’ÜNCÜ SİNEVİZYON
ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NİN ÖN JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU
“Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından “Sinemacı
Nafi” olarak bilinen ve Mağusa’ya sinemayı ilk getiren Nafi
Hüseyin Rıza ödüllerinin verileceği 4’üncü Sinevizyon
Uluslararası Film Festivali’nin ön jüri üyeleri belli oldu.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay tarafından
yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon
Derneği tarafından organize edilen ve her yıl eylül ayında
gösterim yapılan festivalin başvurularının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, bu yıl yoğun ilgi gösterilen ve toplam 33 ülkeden
başvuru yapılan festivalde başvuru sayılarındaki artış nedeniyle
ön jüri oluşturulduğu kaydedildi. Aynı zamanda bu yıl festivale
KKTC’den de bir film başvurusu yapıldı.

Bu yıl kısa film ve belgesel film olmak üzere iki kategoride
ödül dağıtılacak olan ve yedi televizyon ödülü ile birlikte
toplam 13 ödül verilecek.
Festival jüri üyeleri, KKTC’den Yönetmen Doç. Dr. Pelin
Agocuk, Yönetmen Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük, Öğr. Gör.
Veysel Aras, As. Halil Arabacı, Senaryo Yazarı Şafak Yolcu,
Temsilci Cezar Ekinci, Ressam Bedia Kale; Türkiye’den Temsilci
Burcan Önal, Yönetmen Dr. Mehmet Köprü, Yönetmen Dr.
Deniz Telek, Yönetmen Öğr. Gör. Osman Çakır, YönetmenOyuncu İbrahim Sevinç; Azerbaycan’dan A.K.D.C. Bşk. Öğr.
Gör. Orhan Hasanoğlu ve Yönetmen Toğrul Abbasov, Hindistan’dan Yönetmen Dr. Ashvin Mathew ve İtalya’dan Yönetmen
Lia G. Beltrami’den oluşuyor.
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Rüzgara Karşı

GÜNEY KIBRIS'TA ADLİ
OLAYLAR

Bülent Tümen
KIBRIS’TA ESKİ BAYRAMLAR…
Bayram, bayram dediler, o da bitti…
Parasız bayram kutlaması mı olur?
Eskiden olurdu da, insanlar bayramlarda
para harcamaya başlayınca, parasız bayram
kutlama, biraz değil adamakıllı zor oluyor…
Bir tanıdık, “Beterin beteri var, yine de
halimiz şimdilik iyi; aç, ya da açıkta değiliz!”
deyiverdi…
Dilemem ama böyle giderse sıra ona da
gelecek!
Zenginler istediğini yapacak; satın
aldıklarını, yiyip-içip, gezdiklerini fakir fukara
ödeyecek, elektrik faturalarındaki gibi…
İnsanımızı
amma
da
inandırdılar ha sömürülmenin
meşruluğuna…
Sömürülme sanki kadermiş
gibi.
***
Kıbrıslar, tarih boyunca
Kıbrıs’ta kendilerine yeter
düzeyde
yaşamasını
bildiler;
et
bulamadıklarında ot yediler!
Yeni elbise/ayakkabı bulamadıklarında
eskileri yamalayıp/tamir edip giydiler…
Çalıştılar,
çabaladılar,
köylerinde,
mahallelerinde birbirleriyle yardımlaştılar, zor
günlerinde birbirlerine destek çıktılar…
Herkes bir diğerini tanır, kimin ne
yapabileceğini bilir, ona göre davranırdı…
1963 Noel’inde iki toplumun yeraltı
örgütlerinin baskısıyla, Türkçe konuşan
Kıbrıslılar nüfus olarak azınlıkta bulundukları
karma köylerden göç ettirilip Türkçe konuşan
Kıbrıslı nüfusun yoğun yaşadığı bölgelere
toplandılar…
Ermeniler, Yunanca konuşan Kıbrıslıların
yanına göçe zorlandı…
Kentlerde gettolaşma yaşanırken, birkaç
tanesi hariç, bütün karma köylerin tek toplumlu
yapıda olması için birileri, ellerinden geleni
yaptı…
Oysa karma köylerde, toplumlardan
birisinin bayramı/paskası olduğunda, diğer
toplum fertleri, bayramı olan kişilerin rutin
işlerini yüklenirdi…
Köylüsünün hayvanlarını -davarını- otlatma
işini dâhi, bayramı olmayan toplumun fertleri
-komşuları- üslenirdi…
Düğünlerde, cenazelerde, yemek yapma işini
üslendikleri gibi…
***
Eskiden bayramlarda, çekirdek aile fertleri
için alış-veriş üst seviyeye çıkardı…
Babaların, varlıklıysa ataların işi zordu…
Giyim, kuşam konusunda, mevsimine göre
çocuklara yeni elbise, yeni ayakkabı
ısmarlama işlerine, haftalar öncesinden
başlanırdı…
Ismarlama ayakkabı için kunduracılara
gidilir, ayak ölçüsü verilir…
Ismarlama urbalar içinse, kadın ya da erkek
terzilerine uğrayıp, önce ölçü verilir, sonra bir
ya da iki kez provaya gidilirdi…
Veresiye* da olsa, satın alınacak veya ürün
takası ile sağlanacak giyim kuşam ve
ayakkabılar, arife gününe hazır edilmeliydi…
Biraz da, şilin/kuruş cinsinden bozuk gümüş/bakırpara
hazır
ederdi
babalar/atalar…
Annelerin işi da zordu tabii, kimileri
evlerinde diker veya örerdi belli giysileri; tabii
sadece giyim ile bitmezdi işler, aile fertlerinin
bayram süresince ateş/fırın yakıp, yedirilip
içirilmesi da, anaların sorumluluğundaydı…
Baba, oğul, erkeği bol ailelerde analara
düşen sorumluluk, kızı bol olan evlere göre
daha zordu…
Tatlıcı dükkânları -çoğu Kırnılı- vardı
Şeher’de…
Ancak köy yerlerinde tatlıcı dükkânı yoktu,
onun yerine konu komşu köylü kadınlar,
birlikte yardımlaşarak yürütürlerdi tatlı
yapma işlerini…
Mayası olan Kıbrıslı aileler, bir süre daha
idare edecekler…
İyi ki barikatlar açıktır da aramızda
Kıbrıs’ın güneyinde çalışıp, para kazananlar
var…
Gene gonuşuruk buraşda.
(*) Veresiye = Parası ileride ödenmek üzere.

KIBRIS AB'DE NÜFUSUNUN TAMAMINA
5G HİZMETİ SUNAN İLK ÜLKE
Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği (AB) içerisinde, nüfusunun tamamına 5G
hizmeti sunan ilk ülke olduğu belirtildi.
Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Limasol’a bağlı Sikopetra köyünde
yapılan çalışmalarla birlikte, Rum Telekomünikasyon Dairesinin (CYTA) 5G
ağıyla ilgili çalışmalarının tamamlandığını ve Güney Kıbrıs’ın, AB içerisinde,
nüfusunun tamamına 5G hizmeti sunan ilk ülke olduğunu yazdı.
5G ağına ait son antenin dün Sikopetra köyünde hizmete girmesi dolayısıyla
bir tören düzenlendiğini ifade eden gazete, CYTA Yönetim Kurulu Başkanı
Mihalidis Yoannidis’in yaptığı açıklamada, Avrupa’daki başka hiçbir ülkenin
henüz 5G teknolojisiyle nüfusunun tamamına hizmet sunmayı başaramadığını,
bununla birlikte Kıbrıslı Rumların tümünün dijital dönüşüme katılmalarının
önemli olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen adli
olaylar dün Rum basınında da yer
aldı.
Fileleftheros gazetesi “Holiganlık
Geri Döndü” başlıklı haberinde,
Anorthosis-Apollon futbol takımları
arasındaki karşılaşmanın yapıldığı
stat çevresinin kısa bir süre
içerisinde savaş alanına dönmesi
neticesinde 20 yaşındaki bir gencin
yaralandığını yazdı.
Bahse konu gencin, holiganların
neden olduğunu evinin yanındaki
söndürmeye çalıştığını yazan gazete
20 yaşındaki gencin, molotof
olduğuna inanılan yanıcı maddenin
kıyafetlerine sıçraması sonucunda
yandığını belirtti.
Bahse konu gencin vücudunun
yüzde 45’inin yandığını belirten
gazete durumunun ciddi ancak stabil
olduğunu yazdı.
Fileleftheros gazetesi bir başka
haberinde Baf’a bağlı Kili
Muhtarlığı’na ait aracın ve yine
muhtarlığa ait para kasasının
çalındığını yazdı.
Aracın, Mesoyi köyünde polis
tarafından tespit edildiğini yazan
gazete içerisinde 500 Euro bulunan
para kasasının ise henüz
bulanamadığını belirtti.
Habere göre polis olayla ilgili geniş
çapta araştırma başlattı.
Fileleftheros gazetesi başka bir
haberinde 33 yaşındaki Nepal asıllı
kişinin, alkol tesiri altında Baf’ta
ikamet etmekte olan bir polise ait eve
taş attığını yazdı.
Habere göre bahse konu Nepalli polis
tarafından tutuklandı.

AKEL’DEN BAYRAM
MESAJI
AKEL’in, Ramazan bayramı nedeniyle
mesaj yayınladığı bildirildi.
Haravgi gazetesinin haberine göre
AKEL, mesajında Ada’da bayram
kutlayan tüm Kıbrıslı Türk yurttaşlara
sevgi, barış, sağlık ve ilerleme
dileğinde bulundu.
Habere göre AKEL, gelecek bayramı
tüm Kıbrıs halkının “ülkesinin gerçek
efendisi” olacağı, yabancı ordulardan
ve bağımlılıklardan kurtulmuş özgür,
yeniden birleşmiş ve federal bir
Kıbrıs’ta kutlamasını dilediğini
kaydetti.

GÜNEY KIBRIS’IN KİEV
BÜYÜKELÇİLİĞİ
KADEMELİ OLARAK
AÇILIYOR

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ
İÇİN AB NEZDİNDE GİRİŞİM
Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların,
yangın söndürme amaçlı kullanılmak
için başka uçuş unsurlarının temin edilememesi durumunda Rus “Kamov” helikopterlerinin kiralanmasına olanak
tanınması amacıyla AB nezdinde
girişimde bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesine göre Rum Tarım
Bakanı Kostas Kadis konu hakkında
yaptığı
açıklamada
Dışişleri
Bakanlığı’nın, başka uçuş unsurlarının
temin edilememesi durumunda Rus
yangın söndürme “Kamov” helikopterlerinin kiralanmasına izin vermesi için
Brüksel’e talepte bulunduğunu ifade
etti.
Kadis, Tarım Bakanlığı’nın özellikle
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin
ardından oluşan koşulların ardından
gerekli hazırlığa sahip olmak için her
türlü çabayı sarf ettiğini bununla birlikte
Rus çıkarlarıyla ilgisi bulunan şirketler
iş birliği yapılması konusunda
kısıtlamaların da bulunduğunu anımsattı.
Tüm bunların, ek uçuş unsuru temin
edilmesi sürecini etkilediğini ve bazı

gecikmeler yaşanmasına neden olduğunu
söyleyen Kadis, bir helikopter ve bir
uçak kiralanmasına yönelik ihaleden
sonuç alınamadığını belirtti.
Kadis açıklaması çerçevesinde ayrıca
ileriki günlerde konuya ilgi gösteren
şirketlerle, bir sonuca varmak amacıyla
müzakere sürecine başlayacaklarını da
söyledi.
Tarım Bakanlığı’nın bünyesinde 2
uçağın bulunduğunu söyleyen Kadis,
13 Mayıs’ta İspanya’dan iki uçak daha
beklendiğini anımsattı.
Kadis, Rum Milli Muhafız Ordusu’ndan bir helikopter ve polise ait bir helikopterin kendi emirlerinde olduğunu
ancak devletlerarası iş birliği aracılığıyla
ek uçuş unsurlarının temini için de
çabaların sarf edildiğini söyledi.
Kadis ayrıca “Kamov” helikopterlerini
kiralayan şirketin yetkilileri ile
geçtiğimiz hafta bir görüşme
gerçekleştirdiklerini, yeşil ışık yakılması
durumunda bu helikopterlerin en kısa
zamanda
gelmesi
ihtimalinin
bulunduğunu da ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göre, Güney
Kıbrıs’ın Kiev büyükelçiliğinin
bugünden itibaren aşamalı olarak
yeniden açılacağı haber verildi.
Haravgi gazetesinde yer alan
haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı
tarafından 15 Şubat’ta yayımlanan ve
bakanlığın “Kıbrıs vatandaşlarına”
Ukrayna’ya seyahat etmekten
kaçınmaları tavsiyesinde bulunduğu
seyahat talimatının geçerli olmayı
sürdürdüğü de belirtildi.
Gazete, buna ek olarak, daimi olarak
Ukrayna’da ikamet eden ve/veya
geçici olarak bulunan Ukrayna’da
bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti”
vatandaşlarına, ülkeyi terk etme
çağrısı yapıldığını da ekledi.

ÇEK MİLLETVEKİLLERİ
KIBRIS’I ZİYARET
EDECEK
Çekya Meclisi Avrupa İşleri
Komitesi’nden bir grup
milletvekilinin, üç günlük bir ziyaret
için Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Çek
milletvekillerinin Güney Kıbrıs
temasları çerçevesinde Rum Meclis
Başkanı Annita Dimitriu, Dışişleri
Bakanı Yoannis Kasulidis ve İçişleri
Bakanı Nikos Nuris ile görüşeceğini
yazdı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ah hotmail hotmail
Sitemim sana değil
Ceryanlar kesilince
Maniler kayboldu bil

Özdeyişler

Tadımlık

"En karanlık an, şafak
sökmeden önceki andır."
Paulo Coelho

asker yürüsün, bırakınız
çizmelerine çarpan kılıcıyla
ve korku girip çıksın
M. Kansu
"Her şey yürüsün, aksın" adlı
şiirinden

Kitap Dünyası
İKTİDARDA BİR
KARA KOYUN
SARAYSIZ BAŞKAN
JOSE MUJICA
Andres DANZA –
Ernesto TULBOVITZ
TEKİN

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
DAĞMAN ECZANESİ
Burhan nalbantoğlu devlet hastahanesi yolu ortaköy camii sırası aliriza
efendi cad.vakıflar işhanı ortaköy
lefkoşa 03923301022
DERYA ECZANESİ
Cengiz Topel Sok. Sütcüoğlu Apt.
No:3 Adidas arkası Dereboyu Lefkoşa
0392 227 61 98
YEŞİM ECZANESİ
Metropol Süpermarket karşısı Taşkınköy Lefkoşa 03922256918
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen
Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu 03928223842

DAÜ’DE AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMİ DÜZENLENDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci
Kulüpleri Birimi’ne bağlı Sinema Kulübü;
İletişim Fakültesi Dekanlığı ile Sinema ve
Televizyon Bölümü’nün desteğiyle sinemaseverleri açık hava film gösteriminde
buluşturdu.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, havaların
ısınması ile birlikte, sosyal aktivitelerini
arttıran Sinema Kulübü, DAÜ’lü öğrencilere
açık havada film izleme keyfi yaşattı.
İletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen
gösterimde, yönetmen Wes Anderson’ın 87.
Akademi Ödülleri’nde En İyi Yapım Tasarımı
ve Set Dekorasyonu, En İyi Özgün Film
Müziği, En İyi Kostüm Tasarımı ile En İyi
Saç ve Makyaj dallarında ödül alan Büyük
Budapeşte Oteli (2014) filmi izleyici ile
buluştu. Gösterim öncesinde kulüp yönetiminde
yer alan Berde Demir, Can Çelebi, Dilan
Yıldız, Fahad Tashadud, Ramazan Filicioğlu,
Sadık Kayrakçı, Selim Can Harbiyeci ve

DÜN

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta 0392 821 38
88
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven
Hastanesi karşısı 03923661909
MAĞUSA ECZANESİ
Liman yolu önder avm yanı, eşref
bitlis caddesi. magusa port resıdence
no:2 03923651920
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005

Volkan Lunkaya etkinliğe katılanlara kulüple
ilgili bilgiler sundu.
DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Sine-

ma Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Barçın
Boğaç, üniversitenin Sinema Kulübü altında
bir birliktelik ağı oluşturmaya çalıştıklarını
ifade etti.

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

Tel:0533 864 8771

Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

14.76 14.86

EURO
Alış Satış

15.78

15.87

S.T.G.
Alış Satış

18.75 18.87

ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke 7278 500

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele 0392 371 28 56
LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

İSKELE

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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SALGIN İZOLASYONU SONRASI ÇOCUKLARDA
ASTIM GÖRÜLME SIKLIĞI ARTABİLİR
MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE
HASTANESİNDEN PROF. DR.
MUHAMMED EMİN
AKKOYUNLU: "(SALGIN
SÜRECİ) ÇOCUKLAR DIŞARI
ÇIKAMADILAR, TOPRAKLA
HAŞIR NEŞİR OLAMADILAR,
DOĞAYLA YAŞAYAMADILAR.
DOĞADA, ÇEVREMİZDE VAR
OLAN, BELKİ DE ÇOK ZARARLI
OLMAYAN MİKROPLARLA
FAZLA KARŞILAŞAMADILAR.
BUNA BAĞLI OLARAK İMMÜN
SİSTEMLERİ GELİŞEMEDİ"
Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Muhammed Emin Akkoyunlu, salgında
izole bir yaşam süren çocukların, doğadaki
zararsız
mikroorganizmalarla
karşılaşamadıkları için immün sistemlerinin
gelişemediğini belirterek, ilerleyen dönemlerde çocuklarda astım vakalarının
artabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Akkoyunlu, 3 Mayıs Dünya
Astım Günü kapsamında, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, astımı "savunma sisteminin kendi kendine yaptığı, hava
yollarının daralmasıyla ilerleyen, dış ortamlardan gelen bazı etkenlere karşı da
aşırı duyarlılık gösteren bir hastalık" olarak
tanımladı.
Astımın, tüm dünyada yüzde 5 ile 20
arasında görüldüğünü, yaklaşık 300 milyon
civarında insanı etkilediğini anlatan
Akkoyunlu, bu hastalığın yılda 250 bin
kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.
Akkoyunlu, astım savunma sisteminin
aşırı duyarlılığını gösteren bir hastalık
olduğu için ana tedavinin savunma sistemini
baskılayıcı ilaçlardan oluştuğunu ifade etti.
AŞIRI HİJYEN VE AŞIRI
HİJYENSİZLİK ASTIMA NEDEN
OLABİLİYOR
Astıma yol açan "hijyen teorisinden"
bahseden Akkoyunlu, "Erken çocukluk
döneminde eğer izole bir fanus içerisinde
yaşamışsa, yani etraftaki mikroplardan biraz
daha uzak kalmışsa, buna bağlı olarak
savunma sistemi kendi gelişimini
tamamlayamıyor, astıma neden oluyor."
bilgisini verdi.
Prof. Dr. Akkoyunlu, astıma, "aşırı hijyen
veya aşırı hijyensizliğin" yol açabildiğine
dikkati çekerek, alerjen etki oluşturabilen
hayvan tüyleri, mantar veya maytlara (mite)
erken dönemde maruz kalmanın, deterjan
gibi çözücülerin çok kullanılmasının ya da
hava kirliliği yoğun olan bölgelerde
yaşanmasının da astıma sebep olabildiğini
anlattı.
Astımın, gelişmiş ülkelerde daha fazla
görüldüğüne değinen Akkoyunlu, şöyle
konuştu:

"Türkiye'nin şehirleşme potansiyelinin
artması, bununla beraber hijyen maddelerinin
daha yoğun kullanılması, hava kirliliğindeki
artışlar tamamıyla ele alındığında, astım
rakamında bir artış görüyoruz. Tam olarak
bir sayım yapılmış değil, bölgesel çalışmalar
var. Bu bölgesel çalışmalar üzerinden belli
rakamları biliyoruz. Pandemi öncesinde
yapılan çalışmalarda 3,5 milyon civarında
astım hastasının olduğunu biliyorduk. Şu
anda astım yükünün, özellikle viral
enfeksiyonların tetiklenmesiyle beraber çok
daha arttığını, çocuklarda biraz daha fazla
arttığını görüyoruz. Bunun da 4,5 milyonun
biraz daha üzerinde bir rakama tekabül
ettiğini biliyoruz."

Buna bağlı olarak, hijyen teorisinin
desteklediği gibi çocuklarda çok daha fazla
astım olma ihtimali var. İlerleyen süreçte
bu daha da yüksek şekilde görülecek."
Bunun sadece Türkiye'nin değil tüm
dünyanın problemi olduğunun altını çizen
Akkoyunlu, şöyle devam etti:
"Pandemiler sonrasında bu hastalıkların
piklerini görebiliyoruz. Ayrıca, pandemiyi
yapan viral enfeksiyonlar da astımın ortaya
çıkmasını ve tetiklenmesini sağlıyor.
Salgında hem çocukların izole yaşaması,
bakterilerden uzak kalması, aynı zamanda
viral enfeksiyonların da desteğiyle beraber
ilerleyen süre içerisinde çok daha fazla
astım vakaları görmeyi bekliyoruz."

TÜRKİYE VE DÜNYADA,
SALGININ ARDINDAN ASTIM
HASTALIĞI ARTABİLİR
Salgın nedeniyle iki yıldır izole yaşayan
çocukların bağışıklık sistemlerinin mikroorganizmalarla fazla karşılaşmaması ve "hijyen
teorisi"ne bakıldığında, bunun ileride astımı
tetikleyebilecek bir unsur olup olmadığına
ilişkin Akkoyunlu, şu değerlendirmelerde
bulundu:
"Bu, astımın gelişmesindeki teorilerden
birini destekleyen bir durum. Çocuklar
dışarı çıkamadılar, toprakla haşır neşir
olamadılar, doğayla yaşayamadılar. Doğada,
çevremizde var olan, belki de çok zararlı
olmayan mikroplarla fazla karşılaşamadılar.
Buna bağlı olarak immün sistemleri
gelişemedi.
Nasıl bu çocuklar sosyal bir ortama çıkıp
insani ilişkileri sağlayamadıkları için ileride
bazı problemler yaşayabilecekleri
düşünülüyorsa, savunma sistemi de böyledir.
Başka canlılarla ilişki kuramadığından
kişisel gelişimini bu çocuklarda sağlayamadı.

"MASKE, ASTIMIN ORTAYA
ÇIKMASINI ENGELLEYEN BİR
BARİYERDİ"
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu,
salgın süresince maske kullanımının astım
hastaları üzerindeki etkilerine dair, "Astım,
maytlar, ev tozu akarları veya polenler gibi
bazı tetikleyicilerle beraber etkilendiği için
maskenin kullanımı, astımın ortaya çıkmasını
veya alevlenmesini engelleyen bir bariyer
görevi görüyordu. Bu, astımlılar açısından
pozitif bir olaydı. Hatta astımlılara salgından
önce
de
bunu
öneriyorduk."
değerlendirmesini yaptı.
Salgında temizlik malzemeleri ve
dezenfektanların yoğun kullanılmasının ise
hastaları olumsuz etkilendiğinden bahseden
Akkoyunlu, Kovid-19'un da astımı
tetiklediğini ifade etti.
Prof. Dr. Akkoyunlu, özellikle bahar
aylarında, 10.00-16.00 saatlerinde toz ve
polenlerin yoğunlaştığına dikkati çekerek,
bu saat aralığında dışarı çıkacak hastalara
maske takmalarını önerdi.

1870 test yapıldı, 57 pozitif vaka daha
Son 24 saatte yapılan test sayısı 1870
olup, 57 pozitif vakaya rastlandı.
39 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 8 kişi
Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele,
1 kişi LefkeBölgesi'ndendir.
3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 1870
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927
Toplam Vaka Sayısı: 93.799
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 92.124
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.
Karantinadaki Vaka Sayısı : 834

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

PAPA, PUTİN İLE
GÖRÜŞMEK İÇİN
MOSKOVA'YA GİTMEK
İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Katoliklerin ruhani lideri Papa
Franciscus, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı
durdurmak üzere Moskova'da Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile
görüşmek istediğini belirterek, "Bu
kadar vahşet nasıl durdurulamaz."
dedi.
Papa, İtalyan Corriere della Sera
gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın
Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşın
ilk gününde Rusya'nın Vatikan
Büyükelçisine gittiğini anımsatarak,
"Büyükelçiliğe giderek, tüm dünyanın
göreceği şekilde bir tavır sergilemek
istedim. Büyükelçiden bu durumu
açıklamalarını istedim ve 'Lütfen
durun' dedim. Daha sonra savaşın 20.
gününde ise Kardinal Parolin ile
Rusya'ya bir mesaj göndererek
Moskova'ya gitmek için uygun
olduğumu ilettim. Elbette ki Kremlin'in
liderinin buna onay vermesi
gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt
alamadık.
Putin'in şu anda bu görüşmeyi yapmak
istememesinden korksam da halen
ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet nasıl
durdurulamaz. 25 yıl önce aynı şeyi
Ruanda'da yaşadık." ifadelerini
kullandı.
Papa, daha önce gündeme gelen
Kiev'e ziyaretiyle alakalı, "Şu anda
Kiev’e gitmiyorum. Önce Moskova'ya
gitmeliyim, önce Putin ile
görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini
hissediyorum. Ben de bir rahibim,
başka ne yapabilirim? Elimden geleni
yaparım eğer Putin, kapıyı açarsa…"
yorumunu yaptı.
Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'daki
silahlanmaya yönelik herhangi bir
yorum yapamayacağını ancak şu anki
savaşların üretilen silahları test etmek
için olduğunu kaydetti.
Papa ayrıca Macaristan Başbakanı
Viktor Orban ile 21 Nisan'da yaptıkları
görüşmeyi anımsatarak, "Orban ile
buluştuğumuzda bana Rusların her
şeyi 9 Mayıs’ta bitirmeye yönelik bir
planı olduğunu söyledi." ifadesini de
kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ise 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna
yaptığı açıklamada, "Rusya,
Ukrayna'daki özel operasyonun
tamamlanmasını, Nazizm'e karşı
kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar
hızlandırmayı amaçlamıyor.
Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih
üzerine yapay olarak uyarlamayacak.”
ifadeleriyle savaşın 9 Mayıs’ta biteceği
iddialarını geri çevirmişti.

RUSYA BAYRAKTAR
SİHA'LARININ
BULUNDUĞU HANGARI
VURDU
Rusya, Ukrayna'da içinde Türk yapımı
Bayraktar TB2 SİHA'larının da
bulunduğu bir askeri lojistik merkezini
vurduğunu duyurdu.
Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz
kıyısındaki Odessa kenti yakınlarında
bir lojistik merkezini yüksek
hassasiyetli füzelerle vurduğunu
açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığından
yapılan açıklamada, bir askeri
havaalanında bulunan lojistik
merkezinin, Ukrayna'ya Batılı
ülkelerden gönderilen silahların
depolanmasında kullanıldığı bildirildi.
Açıklamada, vurulan hangarlarda
"insansız Bayraktar TB2 hava
araçlarının yanı sıra ABD ve Avrupa
ülkelerinden gönderilen füze silahları
ve mühimmatın" tahrip edildiği
kaydedildi.
Odessa Valisi Maksim Marçenko dün
akşam yaptığı açıklamada Odessa'ya
füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve
yaralılar olduğunu bildirmişti.
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Galatasaray’da bir aday daha

Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılmasına
mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat
Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına
aday olduğunu açıkladı. 11 Haziran'da
yapılacak seçim öncesinde konuşan Develioğlu,
"Üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da
çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması
gerektiği kanaatine vardım” dedi.

Remzi gol krallığına yakın
Futbol Süper Lig’inde bitime bir hafta kala
Mesarya takımının golcüsü Remzi
Betmezoğlu 22 golle ilk sırada yer alıyor.
Remzi’yi 20 golle Cihangir’den Mishali
takip ediyor...

Futbol Süper Lig’in tamamlanmasına bir hafta kala ilk devrede
Türk Ocağı, ikinci yarıda da Mesarya forması giyen Remzi
Betmezoğlu gol krallığı sıralamasında 22 golle ilk sırada yer
alıyor. Sıralamanın ikinci basamağında ise Cihangir'in golcüsü
Lungelo Mishali 20 golle bulunuyor. Geçtiğimiz hafta cezalı
olduğu için Girne Halk Evi maçında forma giyemeyen Mishali'ye
karşılık Remzi Betmezoğlu zorlu Merit Alsancak Yeşilova
depalsmanında hat-trick yaparak ilk basamağa yerleşmişti.Ligin
son haftasında Mesarya, Play-out'a daha iyi bir puanla başlamak
isteyen Baf Ülkü Yurdu'nu konuk edecek.Cihangir ise ligden
düşmesi kesinleşen Binatlı'ya konuk olacak. Remzi ile Mishali'nin
ardından 17 golle Yonpaş Dumlupınar'dan Jonathan Weston ile
Lefke'den Kasım Tağman yer alıyor. Zirvenin 5 gol gerisinde
bulunan bu iki ismin son haftada gol kralı olma ihtimali oldukça
düşük ancak bir ihitmal şansları devam ediyor. Ligin son haftasında
Dumlupınar, Yenicami deplasmanında sezonu tamamlayacak. Lefke
ise Türk Ocağı deplasmanına konuk olacak.

LAÜ masa tenisinde boş durmuyor
Masa tenisinde büyük başarıları olan
Lefke Avrupa Üniversitesi genç kadrosunu
genişletti.
Aşkın
Demiray
koordinatörlüğündeki masa tenisi kulübü
genç takımı geniş bir kadro ile çalışmaları
sürdürüyor. Dinç Türeray’ın antrenörlüklerini
yaptığı genç masa tenisinde Arda, Ada,
Hasan ve İbrahim Özsoy Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda antrenmanlarını
sürdürüyorlar.
Aşkın Demiray LAÜ’nü sadece ülkemizde
değil Türkiye’de de şampiyonlukları olan
bir kulüp olduğunu ve bü ülkeye başarılı
gençler yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Aşkın Demiray pandemiden dolayı
gidemedikleri Türkiye Süper Ligi’ne yakın
zamanda yine devam edeceklerinin müjdesini
de verdi.

Final için sahaya çıkacaklar
Şampiyonlar Ligi'ndeki Real MadridManchester City rövanş maçı için geri
sayım devam ediyor. Real-City rövanş
maçı bu akşam...
La Liga şampiyonu Real Madrid, 4-3 kaybettiği
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında
Manchester City'yi ağırlayacak.
Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp
düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı
Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk
finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu
Stadı'nda oynanacak karşılaşma 4 Mayıs Çarşamba
günü 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı
yayınlanacak.
Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi
sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk,
tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile şampiyonluk
mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını
iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya
çalışacak.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Kempo milli takımı
Tunus yolcusu
Kempo Savunma Sporları
Federasyonu Milli takımı
Tunus’da gerçekleştirilecek
olan 18.İKF (Kempo Federasyonu)
Kempo
dünya
şampiyonasına katılıyor. 9-15
Mayıs tarihleri arasında
Tunus’un Hammamet şehrinde
gerçekleştirilecek olan 18.İKF
Kempo dünya şampiyonasına
katılacak olan Kempo milli
takım dünya şampiyonası için
hazırlıklarını yoğun bir şekilde
sürdürüyor.
Kempo Milli Takım
Kafilesi
Kempo Savunma Sporları
Federasyonu
tarafından
açıklanan Kempo milli takım
kadrosunda
Mustafa Bürüncük, Muhammet Ege Öztürk, Büşra Turan
yer alıyor. Tunus’un Hammamet
şehrinde
gerçekleştirilecek olan 18.İKF
Kempo dünya şampiyonasında
milli sporcularımız antrenör ve
takım kaptanı Mustafa
Bürüncük 65 kg ful Kempo
disiplininde, Büşra Turan 16
yaş bayanlar 65 kg semi Kempo
disiplininde, Muhammet Ege
Öztürk 16 yaş erkekler 69 kg
semi Kempo disiplininde
yarışacak. Kempo Savunma
Sporları Federasyonu başkanı
Mehmet İngenç’in kafile
başkanlığındaki Kempo Milli
takımın yer alacağı Tunus’un
Hammamet
şehrinde
gerçekleştirilecek olan 18.İKF
Kempo dünya şampiyonasına
yaklaşık 60 ülkeden 350 sporcu
katılacak.
Dünya Şampiyonaları
21-27 Ekim 2019 tarihleri
arasında Kempo milli takım
Portekiz'in Lizbon şehrinde
Avrupa şampiyonasına, Haziran
2020 yılında kurulan Kempo
Savunma Sporları Federasyonu
milli takım ilk kez resmi olarak
18-23 Ağustos tarihleri arasında
Ukrayna’nın Kyıv şehrinde
Combat Jiu-Jitsu dünya

şampiyonasına, Türkiye’nin
Antalya şehrinde 17.İKF Kempo dünya şampiyonasına resmi
olarak ilk kez, Tunus’un Hammamet
şehrinde
gerçekleştirilecek olan 18.İKF
Kempo dünya şampiyonasına
katılıyor.
Zor Şartlarda Ülkemizi
Temsil Etmeye Çalışıyoruz
Tunus’un
Hammamet
şehrinde gerçekleştirilecek olan
18.İKF
Kempo
dünya
şampiyonasına katılacak olan
Kempo milli takım hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç yaptığı açıklamada dünya
şampiyonasına gidiyoruz ancak
yüreğimiz buruk bir şekilde
gideceklerini belirterek gönül
isterdi ki 10/15 sporcu ile gidelim ancak maddi kaynak
bulunmadığı için az sayıda
sporcu ile gideceklerini söyledi.
Zor şartlarda katılacağımız organizasyonda ülkemizi en iyi
şekilde temsil ederek başarılı
bir şekilde döneceklerini ümit
eden başkan Mehmet İngenç
tüm halkımızın bayramını da
kutladı.
Kuzey Kıbrıs’ta Şampiyona
Kempo Savunma Sporları
Federasyonu başkanı Mehmet
İngenç, Dünya Federasyon
başkanı Amatto Zaharia ile
gerçekleştirmiş
olduğu
toplantıda Temmuz 2022 tarihinde
Akdeniz
Cup
şampiyonasını Kuzey Kıbrıs’ta
yapmayı planladıklarını, Dünya
Federasyonu’na
sunum
hazırladıklarını, yapılacak olan
direktörler toplantısında otel
ve maç tarihinin kesinleşeceğini
dile getirdi.
Başkanı Mehmet İngenç, ikinci kez katılacakları 18.İKF
Kempo Dünya şampiyonası
için Milli takım kafilesi 9 Mayıs
saat
03:15’te
adadan
ayrılacağını, 15 Mayıs Pazar
saat 02:00 de adaya döneceğini
söyledi.
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