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Ankara Dr. Küçük'ün görevine son verir ve "Bize atak adam lazım" diyerek yerine Denktaş'ı oturturken,
Dr. Küçük, "Benim etim kart, düdüklüde bile kaynamaz" demişti. Faiz Bey'e de öyle mi diyorlar acaba?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Hepsi de Türkiye’nin müdahalesiyle gittiler!..

Sunat in, Faiz out
Necati Özkan

Zeka Bey

Ahmet Mithat Berberoglu

Dr Fazıl Küçük

Mustafa Akıncı

Bayram geçip gitti ve oyun yeniden başladı. UBP allem gallem! Ersin Tatar'ın hükümeti kurma
görevini yeniden Faiz Sucuoğlu'na vermeyeceği anlaşılıyor... Ankara Sucuoğlu'nu istemiyor, ama
neden istemediği anlaşılamadı henüz... Sucuoğlu ise hala "müdahale yok" deyip duruyor!

UBP kulislerinde Hasan Taçoy veya Ünal Üstel'e
görevin verileceği konuşuluyor... Bu durumun
netleştiği ve hatta kabinede yer alacak olan
bakanların isimlerinin bile belli olduğu söyleniyor...
SOL KÖŞE
BOŞUNA BEKLERSİNİZ
Anlaşılan Recep Tayyip Erdoğan
bizim et ve tırnakçı takımı da yolmaya
karar verdi... Bir Sunat Atun için
hükümeti yıktı, şimdi de Sunat'lı bir
hükümet kuracak! Faiz Bey'i hap gibi
yutacaklar! O biçare de ne yaptıysa
yaranamadı bunlara... Derviş Eroğlu
da dile geldi sonunda, "Türkiye ile
sakın ilişkilerinizi bozmayın" dedi...
Sucuoğlu hala "müdahale yok"
diyor... El insaf! Müdahalenin Allahı
var! UBP'den Türkiye'ye karşı dik
durmasını mı bekliyorsunuz? Boşuna
beklersiniz...
KÖŞECİ

İşgal altında

Parti tabanının Faiz Sucuoğlu'na sahip çıkıp çıkmayacağı
merak ediliyor... UBP parçalanmanın eşiğine geldi... Parti
"Ankara'ya karşı dik duralım" diyenlerle "Ankara ile
3. sayfada
çatışmayalım" diyen iki gruba bölündü...

UBP-CTP-HP mi?

Devirm Barçın:

n Siyasi kulislerde bayram süresince konuşulan diğer
konu UBP-CTP-HP koalisyonu. Ancak üç parti başkanı
hükümette yer almayacak... Bu model üzerinde de
çalışmalar yapılıyor...
n Başbakanlığın Faiz Sucuoğlu dışında başka bir UBP'li
milletvekiline verilmesi düşünülüyor, ancak henüz herhangi bir
isim açıklanmadı...
n Üç parti başkanının bu konuya sıcak baktığı belirtiliyor...
Ancak konuyu yetkili kurullarında tartıştıktan sonra karar
verecekler...
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Devrim Barçın,
Türkiye'nin
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bulundu...
3. sayfada

RAİF İLE ARİF

BECERİKSİZLİĞE
VERGİ

Aziz Şah

Dolgun Dalgıçoğlu

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Canan Sümer

Ali Osman

Mehmet Levent

14218 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 49 pozitif vakaya rastlandı...
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Şener Levent

İŞGALCİDEN GÜLERYÜZLE
KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?
Artık çözüm beklentisi olmayan
Kıbrıs'ta herkes inanılmaz bir teslimiyetçiliğin rehaveti içinde...
Sanırım işgalcisinekarşı ciddi bir
biçimde direnemeyen tek halk Kıbrıs
halkıdır dünyada...
Daha doğrusu tarihte bu bir ilk...
İşgalcisi ile barışık...
Onunla karşılıklı iyi ilişkiler kurarak
ondan kurtulmayı hayal ediyor...
Tam bir ütopya...
Ama dünyanın bugünkü halini
gördükten sonra bunu da normal
karşılamak gerekir herhalde...
Haktan yana değil, güçten yana bir
dünya var karşımızda...
Sanırım bunu en iyi bilenlerden biri
de Kıbrıslırum toplumudur...
Çok çekti bunun acısını çünkü...
Dünya 1974'te yaşanan olaylara
sessiz kaldı...
Şimdi Rusya'nın Ukrayna işgaline
tepkinin binde biri gösterilmedi Kıbrıs
işgaline ve istilasına...
Savaştan sonra da kimse Türkiye'yi
adadan çıkarmak için kılını kıpırdatmadı...
Türk ordusunun neredeyse adanın
yarısını zaptetmesine herkes göz
yumdu...
Oysa Kıbrıslırum siyasiler dünyanın
bu işgali kabullenmeyeceğine ve bunun
için de Türkiye'ye karşı gerekli baskıyı
uygulayacağına inanıyorlardı...
Kimsenin Türk askerini adadan
çıkarmak için elini kolunu kıpırdatmadığını görünce hayal kırıklığına
uğradılar...
Herşeyi iyi hesaplamış olsalar bunun
böyle olacağını bilebilirlerdi
aslında...
Sonuçta bu iş bir NATO işiydi...
Yani şu anda Ukrayna'yı işgal etti
diye bağırıp çağıran NATO yaptı
Kıbrıs'ta ne yaptıysa...
***
Rum tarafı dünyanın Kıbrıs için
Türkiye'ye baskı uygulayacağından
umudunu kesince, yalnızlığının farkına
vardı...
Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak bir
yana, daha da güçlendirdiler onu
adada...

Ortadoğu'nun jandarması gözüyle
baktıkları Türkiye'yi hiç gücendirmediler...
Bunun için de savaştan sonra buraya
nüfus taşımasına, ganimet için sahte
koçanlar çıkarmasına ve adanın
kuzeyini kolonileştirmesine hiç ses
çıkarmadılar...
Rum tarafı kendi şartlarında
Türkiye'yi hiçbir çözüme razı
edemiyor...
Türkiye hiçbir çözüm istemiyor
zaten...
Mevcut statüko, yaniçözümsüzlük
bütün çözümlerden daha iyi onun

için...
***
Umutsuzluktan kaynaklanan bir
rehavet var şu anda adada...
Her iki tarafta da...
Yaz geldi...
Kış uykusu bitti...
Siestalar başlıyor...
Deniz ve dağ sefaları...
Kendi kıyılarına çekilmiş herkes...
Herkes kendi yarımında kendi hayatını yaşıyor...
Kuzeyden güneye, güneyden de
kuzeye akın edenler var ancak...
Alıştık...

Açı
Barikatlardan kimlik göstererek
geçip gitmeye...
Alıştık ara bölgeye, ara bölgede
"fotoğraf çekilmez" levhalarına...
Ateş-kes'e de alıştık, işgal yokmuş
gibi yaşamaya da...
İşgalden bahsedenlere federal çözüm
isteyenlerden kızanlar bile var...
Onlara göre Türkiye ile kavga
etmemek lazım...
İyi geçinmeli, tatlı dille kurtulmalı
ondan...
Dediğim gibi tarihte bir ilk bu...
Bunu çok denedi Kıbrıslırum siyasilerden bazıları...
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile kucaklaştılar, muhabbet
ettiler...
Ama anlaşılan onu hiçbir şeye ikna
etmeyi başaramadılar...
İşgalcisi ile böyle kucaklaşan başka
bir siyasi görmedim hiç!
***
Kıbrıs'ın işgaline karşı dünyanın
sergilediği kayıtsız tavrı gördükten
sonra Rum tarafının korkusunu da
anlamak mümkün...
Ya Türkiye Kıbrıs'ta daha ileriye
giderse ne olacak?
Kimse yardıma koşmayacak değil
mi?
Burası Ukrayna değil çünkü...
İşgalci de Rusya değil...
Tüm dünya Ukrayna'yı Rusya'nın
elinden kurtarmak için seferber oldu
ama Kıbrıs için kimse sesini çıkarmaz...
Küçücük bir Kıbrıs uğruna kocaman
Türkiye'yi feda etmezler...
Bunun farkında olan Tayyip Erdoğan'ın bunun için hiçbir çekincesi kalmadı adada yeni adımlar atarken...
Bakın, işgal topraklarındaki müdahalelerini açığa döktü artık...
İstediği
hükümeti
kuruyor,
istemediğini bozuyor...
Parti başkanını bile o belirliyor...
Burasının kendi kontrolü altında
bulunduğunun bilinmesinden artık hiç
çekinmiyor...
Bizim siyasilerimiz ise işgal
altında olduğumuzu bile hala söyleyemiyorlar...

UBP'de sancılı bekleyiş...

Parti bölünecek mi?

(Topuz Gazetesi) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, bayram sonrasında
hükümeti kurma görevini, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve Parti
Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu'nun itirazlarına rağmen UBP'li başka
bir vekile vereceği söyleniyor.
Parti kulislerinde Hasan Taçoy veya Ünal Üstel'e görevin verileceği
olayın neredeyse netleştiği hatta, kabinede yer alacak yeni bakanların bile
isimlerinin belli olduğu konuşuluyor.
Bilindiği üzere Faiz Sucuoğlu böyle bir şey olursa bu oluşumda yer
alanların partiden ihraç edileceğini söylemişti.
Bakalım Faiz Sucuoğlu ve ekibine yapılan "siyasi darbe"ye karşı Sucuoğlu
söylediğini yapabilecek mi?
Böylesi bir durumda UBP'den kopmalar olacağı ve sağda muhtemel yeni
bir siyasi parti oluşumuna gidileceği öngörülüyor...
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UBP-CTP-HP denemesi mi?

Üç parti başkanının da
hükümette yer almayacağı
geniş tabanlı UBP-CTP-HP
koalisyon modeli için çalışma
başlatıldı...

Ülke siyaseti bayram tatili dinlemiyor.
Yeni hükümet modelleri gündeme geliyor,
siyaset kazanı kaynıyor.
Faiz Sucuoğlu’nun Başbakan olmayacağı
bir model üzerinde çalışmalar yapılıyor.
SES KIBRIS’ın elde ettiği son bilgiye
göre, parti başkanlarının hükümette
olmayacağı geniş tabanlı yeni bir hükümet
modeli için kollar sıvandı.
İsmi henüz belirlenmeyen ancak üzerinde
anlaşma sağlanacak bir UBP’li vekilin
Başbakanlığı’nda UBP-CTP-HP hükümeti
için bayram tatilinde hummalı çalışmalar
yürütülüyor.
Üç parti başkanının da konuya sıcak
olduğu ancak konuyu yetkili kurullarında
tartışmak istediği için resmiyete dökülmüş

Canan Sümer

UBP MÜDAHALE
OLDUĞUNU
AÇIKLAR MI?

bir durum yok.
Ancak sorunların üzerinden gelinebilmesi için geniş tabanlı bir hükümet modeli
üzerinde duruluyor.
UBP-CTP-HP’nin toplam vekil sayısı
45’e ulaşıyor.
Bilindiği üzere UBP-DP-YDP koalisyon
hükümeti konusunda anlaşılmış ancak
güven oylaması yapılacak olan cumartesi
gününün bir gece öncesinde DP ve YDP
aldıkları karar ile hükümete güven oyu

vermeyeceklerini açıklamışlardı.
Bu gelişme üzerine de Başbakan Faiz
Sucuoğlu hükümeti kurma görevini
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmişti.
Tatar ise henüz hükümeti kurma görevini
her hangi bir vekile vermiş değil.
Son günlerde Sucuoğlu dışında bir vekile
hükümeti kurma görevi verilebileceği ortaya atılsa da UBP MYK cumartesi günü
aldığı karar ile böyle bir duruma onay
vermediğini kamuoyuna duyurmuştu.

Devrim Barçın:

Türkiye'nin müdahalesini açıkça
halkla paylaşmaya hazır mısınız?
CTP Milletvekili Devrim Barçın, "Siz
toplumla, Türkiye'nin ve TC'deki AK
Parti hükümetinin müdahalesini ve müdahalelerini söylediğiniz ‘mutabakat’
hükümetini kurmak için açıkça basın
önünde halkla paylaşmaya hazır mısınız
bizim gibi?” diye sordu.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya
üzerinden bir paylaşım yaptı.
Bazı Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP)

mensup kişilerin ‘Gelin AK Parti’nin
bu müdahalesine karşı birlikte mücadele
edelim’ dediğine işaret ederek, şöyle
devam etti:
“Peki! Siz toplumla, Türkiye'nin
ve TC'deki AK Parti hükümetinin
müdahalesini ve müdahalelerini
söylediğiniz ‘mutabakat’ hükümetini
kurmak için açıkça basın önünde
halkla paylaşmaya hazır mısınız bizim
gibi?”

Kalkanlı'da ana su deposunun alanı koyun sürüsüyle kapatıldı
KP - Kalkanlı'da içme ve kullanma
suyunun dağıtımının yapıldığı ana
su deposu alanı koyun sürüsüyle
kapatıldı. Yaşananlar köy sakinlerini
şaşkınına çevirirken, bir vatandaş,
Kıbrıs
Postası'na
ulaşarak,
fotoğrafları iletti.
Konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na
ulaşan vatandaş, Kalkanlı köyünün
içme ve kullanma suyunun
dağıtımının yapıldığı ana su deposu
alanına koyun sürüsüyle kapatıldığını
belirtti. Alanın kapısına ise kilit
olarak topuzun konulduğunu ifade
eden vatandaş, konuyu Güzelyurt
Belediyesi'ne bildirdiklerini söyledi.
Vatandaş ayrıca, Güzelyurt Belediyesi'nin olayı polise ileteceğini
söylemesine rağmen, konunun polise
iletilmediğini de iddia etti.

MÜDAHALENİN GELDİĞİ SON NOKTA...

n Ülker Fahri
Türkiye hükümetleri tarafından,
Yıllardır CTP’ye ve muhalif gazetecilerle
aydınlara yapılan baskı ve müdahaleler,
artık
UBP’ye de yönelmiş durumdadır.
UBP’de kimin parti başkanı, kimin
Başbakan ve kimin Bakan olacağına veya
olamayacağına kadar açıkça müdahale
edilmektedir.
Umarım, AKP istedi diye,
1. UBP içinde bir grup, sırf koltuk uğruna,
daha birkaç ay evvel, her türlü baskıya
rağmen %65 oy alarak seçilen Parti
Başkanlarını kurban vermeyecek ve bir

Alaşya’dan notlar

milletvekili Başbakanlığında hükümet
kurmayı reddeceklerdir.
2. CTP bu kirli siyasetin parçası olmayacak
ve UBP DP YDP’nin kuracağı böyle bir
hükümet kurulması halinde, oynanan oyunu
bozmak için Meclisi boykot edecektir.
Kimse unutmasın,
Gün gelir,
Demokrasi ve Hukuk herkese lûzum edebilir. Sarı Öküzü yedirtmemek gerek,
Bir kere yedirdin mi,
Devamında,
Siyahı, beyazı, beneklisi istenecektir.
Sarı öküzü yedirenlere sıra geldiğinde
ise onları kurtaracak biri bulunmayacaktır.

***
Ha, milliyetçiliği silah olarak kullanan
işbirlikçilere fırsat vermemek için,
Söylemekte yarar var.
Bu iş,
Anavatan-Yavruvatan meselesi değildir.
Türkiyeli Kıbrıslı meselesi de değildir.
Bu iş,
Türkiye’den sonra Kıbrıs’a uzanan
AKP’ye hakim Siyasi Hırsın,
Kıbrıslıların iradesi tamamen ortadan
kaldıracak ve talimatla hareket edecek “BİATCI” kadrolardan oluşacak, kalıcı bir
yönetim oluşturulmasına yönelik bir operasyondur.

Sendikalar hayatı durdurmayı başaramadı,
ama bayram başardı…
Üç gün durdu hayat...
Kimseden ne bir eylem, ne bir bildiri...
Sokaklar sessizleşti...
Mangallar yakıldı...
Aile fotoğrafları çekildi…
Uzun zamandır birbirini görmeyenler
buluştu, hasret giderdi…
Bayram boyunca yürek hoplatacak hiçbir
haber olmadı...
Bir tek elektrik haberi...
Yakıt değişim ücreti diye yeni bir şey
eklemişler faturaya…
Tam bir soygun…
Elektrikte yüzde üçyüzlük fiyat artışını
ne de güzel kamufle ettiler ama…
Cin gibi ya başımızdakiler…
Millet yüzde üçyüzlük artışı bıraktı şimdi
yakıt değişim ücretini konuşup tartışıyor…
Ne demek yakıt değişim ücreti diye sorup
duranlar var…
Ben söyleyeyim…
Açıka biz sizi kazıklamaya devam ediyoruz diyememenin diğer şekli…
Ha bir de ne buyurmuş efendiler?
Güneş panelinden elektrik üretenler de
bu
yakıt değişim ücretini ödeyecekler…
Al sana bir konu daha…
Otur kalk bunu konuş…
Oyalan biraz…
Ama haklı olarak sövüp sayıyor güneş
paneline yatırım yapıp elektrik üreten vatandaş…
-Sizin yakıt değişiminizden bana ne be
garagözler, diyor adam…
***
Bayram vesilesiyle hayat durdu dedik
ama siyasi kulislerde dedikodu, söylenti
çok…
Kurulacak hükümet modelleri ile ilgili…
Bir tanesi şu,
Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olmayacağı
bir hükümet kurulacak…
UBP-CTP-HP…
Bu üç partinin başkanları hükümette yer
almayacakmış ama…
Kısacası hükümette yer alacak banko
isim Sunat Atun…
Ve Tahsin Ertuğruloğlu…
Ne gombina çevrildiğini anlamak hiç de
zor değil…
Ve bu gombinadaAnkara ile TC Elçiliği’nin parmağının olduğunu…
Faiz Bey Ankara tarafından istenmiyor…
Nedenini bilmiyoruz ama…
UBP’de kimin parti başkanı olacağına…
Kimin başbakan olup kimin bakan olacağına Türkiye karar veriyor…
Bu ayan beyan ortada…
Ama birileri hala sorup duruyor…
Müdahale var mı yok mu?
Açıklasınlarmış…
***
UBP’liler ne diyor bu duruma?
Nasıl hazmediyorlar?
Yüzde altmışın üzerinde oy alarak partinin
başına gelen Faiz Sucuoğlu’nun değil da
UBP’li başka bir vekilin başbakan olmasını
nasıl karşılıyorlar?
Sindirebiliyorlar mı bu kepazeliği?
Yine, yeniden UBP-DP-YDP hükümeti
kurulacak diyenler de var…
Faiz Bey’in tutarsız davranışları varmış
ve güven vermiyormuş DP ve YDP’ye…
O yüzden hükümeti kurmak için başka
bir milletveklini görevlendirecek Ersin Tatar…
Alın size siyasi kulislerden bir haber
daha…
Başbakanın Ünal Üstel olması düşünülüyormuş…
En yaşlı ve en tecrübeli olduğu için, diyorlar…
Vallahi tecrübe konusuna katılırım bak…
Adının karışmadığı skandal kalmadı…
Adam skandallar kralı…
Ama hiç kimse de hesap sormadı ondan…
Başbakanlık koltuğuna da en çok o yakışır
bence...
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AY A
K
AL A İFİL
DİR

Fatura gönderiyormuş Elektrik Kurumu
Güneşten solar enerji alanlara da
Var mı bir akıl bize izah etsin bu durumu?
Güneşin imzası var mı bu faturalarda?

KALAY-KALAYCI

ERDOĞAN SURİYELİLERE
SURİYE’DE EV YAPIYOR

Tayyip Erdoğan, video mesaj yöntemiyle İdlib'de inşa edilen evlerin açılışına
katıldı ve "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü
geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" dedi.
Suriyelilere yaşayacak ülke bırakmadılar. Suriyelileri mülteci yaptılar şimdi de
“misafir” diyorlar. Suriye topraklarını işgal ettiler şimdi de Suriyelilere kendi
ülkelerinde ev yapmakla övünüyorlar. Kıbrıs’ın kuzeyine doldurdukları nüfus
için de Türkiye’de ev yapacaklar mı acaba?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

HER SABAH TOROSLARA
BAKMAYA DEVAM ET

BARIŞ KİMDEN
SORULUR?
Bir fıkra vardı...
İşte, adamın biri ölmüş ve diğer tarafa
gitmiş...
Oradakiler ona dünyada neler olup bittiğini sormuşler..
O da "Vallahi, demiş Bektaşi sadrazam
oldu, anlayın dünyanın halini"...
Tam olarak belki böyle değil ama olsun...
Anlatmak istediğim şu...
Tayyip Erdoğan sıfır düşmanlık diye
geldiği ve şimdi padişah mertebesine
eriştiği saray yaşamı sırasında neler yaptı,
hepsini yazmama sanırım gerek yok...
Suriye'ye düşman oldu...
Orada Esad'a karşı savaşan cihatçıların
yanında yer aldı...
Onlara silah ve diğer teçhizat, sağlık
yardımlarında bulundu...
Oraya gönderdiği Türk askerleriyle bir
bölgeyi işgal altına aldı...
Libya'da yine taraf oldu...
Oraya da asker gönderdi...
Mısır'la Sisi nedeniyle kişisel düşmanlık
yarattı...
Suudi Arabistan'la da hakeza...
Irak'ı söylememe gerek yok...
Ve Suriye savaşı sırasında bir ABD'nin,
bir Rusya'nın yanında yer aldı...
Şüphesiz bunlar yapılırken de Osmanlı
padişahları gibi har vurdu harman savurdu
ve ekonomiyi yerle bir etti...
Kendine öyle bir paye verdi ki, sağlıktan,
eğitimden, ekonomiden, spordan yani hayatın her alanından sorumlu kişi ilan etti
kendisini!..
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bazı
kararları medya karşısına çıkıp kabul etmediğini açıkladı...
Yani en büyük hukukçu da o...
Ancak "Dünya beşten büyüktür" diyerek
dünyadaki en büyük altıncı adam olduğunu
ispatlayamadı bir türlü...
Şimdi yarattığı Türkiye gibi zavallı ve
çökmüğş durumda ama hala gücünü kullanmaya devam ediyor...
Tüm çevresinde yarattığı bu düşmanlık
zincirini kırmaya çalışıyor aklınca...
Yakında seçim var ya, iş dış güçlerin
desteğine kaldı anlaşılan...
Suudi Arabistan ziyaretinden sonra gazetecilerin sorularına yanıt verdi...
Konu Ukrayna Rusya savaşı...
"Büyük ihtimalle Putin ile bir görüşme
yapacağız... Ukrayna da, Rusya da hububat ihracatında destek istiyorlar...
Arzumuz İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirmek... Ukrayna'nın
doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm
noktası Türkiye olacaktır..."
Açıklamasının özeti bu...
Suriye'de hala askeri bulunuyor, Libya'da
da...
Kıbrıs'ta adanın yarısını işagali altında
bulunduruyor ve burada maskaralıklarla
yönetimler kurudurup yıktırıyor...
Ukrayna Rusya savaşına çözüm bulacak
adama bakın!
Barış kime kalmış dünyada?!

KIBRISLI TÜRKLERİN İLK KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI...

DR. ALİ NİYAZİ FİKRET SON
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret,
son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybettiği 93 yaşına kadar
mesleğini yapan Dr. Fikret, İsmail
Safa Camii’nde dün kılınan öğle
namazının ardından Lefkoşa
Mezarlığı’na defnedildi.
60 yılı aşkın süre hekimlik yapan
Dr. Ali Niyazi Fikret için Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.
Törene, Dr. Ali Niyazi Fikret’in
ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı
Kudret Özersay, CTP milletvekilleri
Sıla Usar İncirli ile Filiz Besim,
meslektaşları, sağlık çalışanları ve
sevenleri katıldı.
TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Ali
Niyazi Fikret’in bir yıl önce kaybettiği
babası Rüstem Tatar’ın en yakın
dostu, kendisinin de doktoru olduğunu
kaydederek, “Herkesin sevdiği bir
insandı. Kıbrıs Türk halkına verdiği
hizmetler unutulmayacak” dedi.
Dr. Ali Niyazi Fikret’in adadın her
yerinden hastası olduğunu ifade eden
Cumhurbaşkanı Tatar, “Hastalarla
nasıl iletişim kuracağını bilen bir

doktordu. Bu işin üstadıydı…Değerli
bir büyüğümüzdü” şeklinde konuştu.
PİLLİ
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Ali
Niyazi Fikret’in gece gündüz demeden
adanın her yanından gelen hastalara
hizmet verdiğini kaydederek, “Dr.
Ali’nin özverisi yeni yetişen Kıbrıslı
Türk hekimlere de örnek oldu” dedi.
KIZLARI DR. ALİ’Yİ ANLATTI: “YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSAN…”
Dr. Ali Niyazi Fikret’in kızları
Meliha Fikret Kaymak ve Selda Fikret
Paşa babalarını anlattı. “Hastane
babamın eviydi. Hastaneyi, hastalarını
her zaman çok sevdi” diyen Meliha
Fikret Kaymak, 1 Nisan’da doğan
babasının şaka yapmayı seven neşeli
bir insan olduğunu söyledi.
Dr. Ali’nin üniversite yıllarına işaret
eden Meliha Fikret Kaymak,
“‘Paramız yoktu ama mesuttuk’ derdi.
Aza kanaat getirip güzel şeylere
bakardı. Yeri doldurulamayacak bir
insan. Her şeyi ona borçluyuz” dedi.
Selda Fikret Paşa ise, “Babamla
çok güzel anılarımız var. Hayatımızın
her alanını etkiledi. Ardından
yazılanlar, gelen mesajlar bizi çok
sevindirdi, gurur verdi…Her zaman
bizimle olacak” şeklinde konuştu.

Bir bayram daha geldi geçti.
Adı şeker, kendi zehir gibi acı!
"Nasıl geçirdiniz?" diye sormak abes böyle
bir bayramı.
***
Yer Lefkoşa açık pazarı.
Ekranda bir kadın vatandaş.
Gazetecinin kendisine tuttuğu mikrofona, acı
ve kahır dolu titrek ve ağlamaklı bir sesle konuşuyor.
"Ben bu bayram hayatımda ilk kez çocuklarıma
hiçbir şey alamadım. Ben utanıyorum. Ama
bize bu acıyı ve utancı yaşatanlar utanmıyor.
Yazıklar olsun!"
***
Dini inancım yok.
Ama bayramların birtakım güzelliklere vesile
olduğunu, şans verdiğini düşünürdüm hep.
Işid barbarlarının "Allahüekber" diye tekbir
getirerek Allahın adına kafa kestikleri, insanları
diri diri yaktıkları, yüksek binaların tepesinden
attıkları ve Türkiye'deki Tayyıp iktidarının
"öfkeli çocuklar" diyerek bu barbarların sırtını
sıvazlayıp onları kuş sütü ile besledikleri günden
beri...
Artık hiç kimseye "İyi bayramlar" ya da
"Bayramın kutlu olsun" demiyorum!
Hele hele kutlu olmadığını, içinden binbir
zorlukla geçmeye çalıştığımız zehir zemberek
günlerde kutlu olamayacağını bile bile!
***
Bu gereksiz açıklama ile zamanınızı aldıysam
kusura bakmayın.
Bir dostun "Bayramımızı kutlamadın" diyen
samimi sitemi olmasaydı bunu hiç düşünmezdim..
***
Her Allahın günü değil, her saat, hatta belki
her dakika başı zamlanmayan bir soluduğumuz
hava kalmıştı.
Arap çöllerinin tozu toprağı şimdi onun da
içine etti!
Orhan Veli yaşasaydı, "Bedava yaşıyoruz bedava/ Hava bedava, bulut bedava" diye övgüler
düzer miydi böyle bir havaya?
Şöyle keyfince soluyup ciğerlerime dolduramadıktan sonra?!..
***
Tayyıp Erdoğan'ın siyaset sahnemizde tozu
dumana kattığı yetmezmiş gibi...
Havamız da "Ortadoğu üzerinden taşınan toz
zerreciklerinden" toz-duman içinde!
Meteorolojinin orman yangın tehlikesi uyarılarına şimdi bir yenisi daha eklendi.
"Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların
tedbirli olmaları..."
***
Olan Tatar'a oldu!
Kaç gündür Toroslara bakar bakar hiçbir şey
görmez koyu bir toz dumandan başka!
Bre aman zaman...
Nere gitti benim canım Toroslarım?!
Bir yere gittikleri yok Ers!
Arabın tozu onları yuttu!
Birkaç gün onlarsız olmaktan başka çaren
yok!
Bir yanda toz-duman olmuş bir hükümet!
Bir yanda toz duman olmuş Toroslar!
Hükümeti dert etme...
O iş Tayyıp'ın işi!
Senin yapacağın birşey yok!
Rahat ol!
Her sabah Toroslara bakmaya devam et!
Eminim, bayram namazında arabın tozunu
dağıtması için Tanrıya dualar ettin!
Merak etme.
Hazret bu dualara kayıtsız kalmaz!
Değil mi ki Ebubekir Camisinde bu bayram
namazını eda ettin...
Haktaala elbet tozu dumanı dağıtır, Toroslarının
önünü açar, seni onlara kavuşturur!
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Onuncu köy
DENİZLERİN İDAMI
Nuh Çetin
O yıllarda basın ve CIA beslemeleri
ilericilere "anarşist" sıfatını yapıştırmıştı.
Oysa K.Maraş'ta, Çorum'da toplu
katliam yapanlar dahil, sağdaki haydutlara
kimse anarşist demiyordu.
İlerleyen yıllarda anarşist kelimesinin
yerini "terörist" tanımı altı.
Günümüzde bile terörist dendiğinde
çoğunun aklına çoluk çocuk kesen, asker
yakan, beline bomba bağlayıp toplu
katliamlar yapanlar gelmiyor.
*
Gelelim, manşet habere:
Manşette geçen haber, Jandarma Genel
Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken'e
yapılan suikast ile ilgiliydi.
Kısa bir süre önce Deniz Gezmiş ve
arkadaşlarının idamları onanmıştı.
İdamların engellenmesini sağlamak
için bir gün önce 4 genç bir yolcu uçağını
Bulgaristan'a kaçırmış ve hükümetle
pazarlığa başlamıştı.
Ancak ilerici çevreler bir uçak
kaçırmakla Deniz Gezmiş'in serbest
bırakılmasının mümkün olamayacağını
hesaplamışlar, bunun yanına bir eylem
daha eklemek gerektiğini düşünmüşlerdi.
Bu nedenle Jandarma Genel
Komutanını da kaçırmaya karar verdiler.
Uçağı kaçırdıktan bir gün sonra eyleme
geçtiler.
Ancak başarılı olamadılar.
Jandarma Genel Komutanı yaralı olarak
kurtuldu.
Gazete bu olay üzerine yaşananları
anlatıyor.
*
Biz bu gazeteyi okuduğumuz gün ise...
6 Mayıs 1972 gününün erken saatlerinde
bir
öğrenci
yurdunun
yemekhanesinde arkadaşlarla sohbet ediyorduk ki, kapı hızlı bir hareketle açıldı.
İçeriye ağlamaktan kızarmış gözleriyle
üç arkadaş daldı.
Yalnızca:
- Astılaaar... Astlaaar.. diyebiliyorlardı.
O yıllarda iletişim kanalları şimdiki
kadar hızlı değildi.
Biraz sonra öğrenebildik ki, o gece
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını asmışlardı.
*
Tam 50 yıl önce bu dakikalarda,
demokrasi tarihine kazınan bu kara lekeyi
kıfayetsiz birkaç cümleyle anlatmaya
çalıştığım bu sahneler eşliğinde
yaşıyordum.
Hiç de unutamadım...

HAKİKAT FİZİKTEDİR,
KİMYADADIR,
BİYOLOJİDEDİR..
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, tabiattır, bedendir,
soluktur... Metafizik insan evladının fantastik eğlencesidir, hakikat fiziktedir,
kimyadadır, biyolojidedir... En hakiki
bayram insanlığın doğayla ve kendiyle
barışık yaşamasıdır.

RUSYA-NATO
DOĞALGAZ-PETROL
ÇIKMAZI
Hasan Çötok
Almanya'nın Rusya ambargosu neticesinde birkaç ay içinde Gaz alımı %55
den, % 35 e, petrol alımı %35 den % 12
ye ve kömür alımı %50 den % 8 e
düşmüş. Dün AB kararıyla AB içinde
olan şirketlerin Rusya'dan petrol alımı
yasaklanacak. Peki bu durumda Rusya
zarar edecek, fakat ihtiyacı olan bu gaz,
petrol ve kömürü Almanya ve AB nereden ve hangi fiyatla alacak?
Bunu bilen elbette vardır fakat yazan
neden yok?

TL’NİN BEDELİ

tl

Plumer Osman - Günün şakası… Zaten şaka gibi yaşıyoruz…

BİR ARŞIN GRAVAT!..
Yıldıray Paralı
Bir arşın gravat, beyaz gömlek, takım elbise, makam, bakan, makam, müsteşar,
makam, özel kalem müdürü, genel müdür,
müdür ve gider...
Toplumun içinde öyle bir yürüyüşü var,
bu dağları ben yarattım.
İşin mi var?
Ayıp ettin, hemen, hemen hallederiz. Yahu
bizim çocuk şeytana uydu çalıştığı yerde
birşeyler çaldı. Hiç önemli değil. Şimdi ben
ararım hallederim. Çocuğa iş, o kolay, al
bu kağıdı yarın git falanı gör.
Beee çocuk tamam değil..!
Siz, oyunuzu kime vereceğinizi bilirsiniz.
Sahip olduğu makamı sadece oturduğu
koltuktan ibaret sanıyor. Ve onu koruduğu
ve sahip çıktığı gibi, içinde oturduğu binaya
bakmıyor. Kaç tane odası var bile bilmiyor.
Uhdesinde bulunan kurumlar ile ilgili
herşeyden bihaber, çalıyorlar.
Ödesin geri.
Çalışmıyorlar.

Nedir be Mehmet, Ayşe falan yaptığınız.
Terfi var. Bizim çocuğu unutma.
Eeee liyakat, geldi mülakat hallederiz.
Bee çocuk yapamaz...
Otursun orda alsın parasını bişeye
garışmasın. Söyle gendine sağda solda
gonuşmasın haaa...
Ve bunlar uzar gider.
Kurumlar batar. Bunun bedelini de bunu
talep edenler öder.
Ondan sonra başlar kanunsuz, hukuksuz
uygulamalar.
Zehir olan hayatlar, huzursuzluk, mutsuzluk, güvensizlik.
Başka ülkelerde bir belediyenin sorumlu
olduğu elektrik üretimini, buralarda
Cumhurbaşkanı, Başbakan, 11 tane bakan,
50 milletvekili ile onların hiyerarşisi
başaramıyor.
Ve bırakmayı da bilmiyorlar.
Onur yok, gurur yok, uhdesindeki kurum
çalışmıyor.
En iyi yaptığı şey ZAM..!

HANİ SİZ KIB-TEK'İN
BATIRILMASINA KARŞIYDINIZ?
Tamer Zaim
KIB-TEK'in yürürlüğe koyduğu Yakıt
Değişim Ücreti tartışıladursun, bu
fiyatlandırma yönteminin AB Direktiflerinin
öngördüğü bir yöntem olduğundan bahseden
yok.
Söylemlerin çoğu popülist ve şahsi menfaat
odaklı. Siyasi partiler ise gerçek enerji
fiyatının belirlenmesini savunma noktasında
ürkek ve kaçamak oynuyor. Bir taraf çok
uzun süre zararına satış yapılmasına izin
vermiş, borcu büyütmüş, diğer taraf fiyatlar
sübvanse edilmeli diyor. Sübvanse edince
kim ödemiş olacak? Hani siz KIB-TEK'in
batırılmasına karşıydınız? Halbuki işin
doğrusu enerjiyi kim kullanıyorsa gerçek
fiyat üzerinden ödemesi, külfetin eşit ve
adil şekilde dağıtılması. Kazançların ise bu
ödemeleri yapabilecek seviyelere getirilmesi.

Yani enflasyon kayıplarını dikkate alarak
dövize endekslenmesi. Ama nedense
kazançlardan bahseden yok.
Şimdi dönelim Yakıt Değişim Ücretine.
Kıbrıs Elektrik İdaresi (EAC) 2008 yılından
beri Fuel Adjustment Coefficient adı altında
yakıt değişim ücretini faturalara yansıtıyor.
Hem şebekeye satılan yenilenebilir enerji
tarifelerinde, hem de şebekeden alınan enerji
tarifelerinde FAC uygulanıyor. Burada
şaşılacak bir durum yok çünkü yakıt
fiyatlarındaki dalgalanmaları son kullanıcılara
en adil şekilde yansıtan fiyatlandırma metodu
bu. Yani bu metodu KIBTEK keşfetmemiş!
Belli bir yakıt maliyeti üzerinden baz tarifenizi belirliyorsunuz, sonra her fatura dönemi
yakıt maliyetinizdeki artış veya düşüşü ayrı
bir kalem olarak faturaya yansıtıyorsunuz.
Şeffaf ve anlaşılır bir yöntem.

YERLEŞİMCİ NÜFUSA KARŞI ÇIKMADAN
‘MÜDAHALELER’E KARŞI ÇIKAMAZSINIZ
Osman Belin
Bu memlekette siyasi demografik kültürel ve ekonomik olarak istila olduğunu
teşhis edip açıkça beyan etmeyen ve bununla uluslararası hukuk platformları dahil
mücadele etmeyen hiçbir kurumun, ayrıcalıklı olarak bu sonuçlardan muaf kalması
söz konusu değildir.

Mustafa Gürkan
Kıbrıs-Macaristan arası 1.769 km..
Gidiş-Dönüş uçak bileti 20 euro=312

Lefkoşa-Iskele arası 66.6 km..
Gidiş-Dönüş benzin parası 150 tl
Yani yurt dışına gitmek, memlekette
bir yerden 1 yere gitmekten daha
ekonomik artık...

KKTC HALKI
DEDİKLERİ!
Derman Saraçoğlu
Son zamanlarda ‘KIBRISLILAR’a
bir şeyler oldu.
Vur vuranın kır kıranın destursuz bağa
girenin...
Hattı hesabı yok. Hesabını tutan da
kalmadı güzelim memlekette;
Papaza gelen babakyaya da gelsin
modu, yaygınlaştıkça yaygınlaşıyor.
Lefkoşa Sanayi bölgesinde park halindeki iki aracın üzerinden jantları, 4
lastiği ve iki adet aküsü çalındı. Polis,
hırsızlık olayının 29 Mart ile 21 Nisan
tarihleri arasında meydana geldiğini
açıkladı. Olayla ilgili 22 yaşındaki H.Ö
dün tespit edilerek, tutuklandı. Kaynak:
Park halindeki araçtan hırsızlık: 2 aracın
jant, lastik ve aküsünü çaldılar.
''KIBRISLILAR'' NE OLDU YAHU
SİZE AMA?

DİRENİŞ ÇADIRI
Dize Irkad
1 Nisanda başlayıp 1 Mayısa kadar
süren bir aylık direniş çadırındaki mücadelemizi başka alanlara doğru taşıma
kararı aldık. Bu süreç zarfında tüm
samimiyeti, desteği ve yardımları ile
yanımızda olan yurttaşlarımıza tüm
kalbimizle teşekkürlerimizi iletiriz. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayıp,
zamanlarından feda eden vatanseverler,
biz gençlere yeniden bir umut ışığı oldu.
Bu umut ışığı, içimizdeki arzuları daha
da büyüterek alternatif ve devrimci
eylemlerle bizi yeniden gündeme getirecektir.
Yelpazenin farklı kategorilerinden gelen bu yoldaşlar ile çıktığımız yolun,
tüm soldaki siyasilere örnek olmasını
diler, safları daha da sıklaştırmamız
gerektiğini arz ederim. Sizleri bir arada
görmek çok güzeldi yoldaşlarım… Bu
güzelliğin
kimse
tarafından
bozulmamasını temin eder ve ortak
noktalarımızdan asla vazgeçmeyerek
bizden önceki nesillerin yapamadığını
yapmaya devam edelim.
Gelecek bizimdir! Sağcıları mutsuz
etmek bizim elimizdedir! Esenlikle
kalın… Sokaklarda ve bir gün yeniden
aynı platformlarda görüşmek ümidi ile!
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GÜNLÜK
TC’NİN MÜDAHALELERİNİ
DÖKÜN ORTAYA!

Şair Gözüyle
Tüge Dağaşan
Zeus aşkına o
nasıl bir senaryo,
nasıl bir oyundu
öyle?
Girne Belediyesi
tarafından düzenlenen 1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro
Oyunu Yazma Yarışmasında birincilik ödülü alan bu oyun Burçhan
Göze’ye ait.
Burçhan Göze, İzmirli olmasına
ve Kıbrıs’ta 2014’te sadece üç gün
bulunmasına rağmen 2021 yılında
böyle bir oyunu nasıl ortaya koydu?
Nasıl bu kadar biz olabildi? Eşi ile
İstanbul’da Altı Üstü Kabare adlı
tiyatroları var. Kabare oyunları
yazıyor, hep yazsın!
Gibetsu ve Tiyatro SU’nun ortak
oyununda Derman Atik ve Cenk
Gürçağ’dı yönetmen.
Bu metin bize neden bu kadar
tanıdık geldi? Çünkü TC ve KKTC’de acılarımız aynı, zaten İzmirliler de Kıbrıslılara yakındır derler.
İzmir’de bulunmadım, Makedonya
Krallığı’nda da bulunmadım. Fakat
bazı şeyler değişmiyor. İlla ki birileri
halka hükmedecek.
Oyun başlarken demokrasi ne işe
yarar diye soruyor halk! Tanrı mı
hayvan mı yoksa yenilir mi içilir
mi? Eti de serttir şimdi onun. Herkes
demokrasiyi yemeye başlarsa tükenir
mi?
Krallık babadan oğula mademki
geçer, kralı da babası mı seçer?
“Krallar gibi yaşarım çünkü ben bir
kralım” diyor şarkıda. Sahnenin
ışıkları kapanırken, kapatmayın ben
kralım dese de halktan yumrukları
yer ve ışıklar kapanır. O sırada
seyirci “vur vur” diye bağırır. Oyuncuya vurmak kolay da zam yapana
neden vurulmaz.
Kipris ülkesi. Bizim ülkemiz, sizin
ülkeniz. Oyunun geçtiği bu ülkede
çeşitli sınıflar var; işçi, işsiz, çiftçi,
tüccar, öğretmen, öğrenci vs. Bir de
Kerhanezyum var.
Gondea ve Luricina sahnede.
Büyük İskender onursal firavun
oluyor Gondea da. Kipris ülkesini
geniş sınırlara ulaştırıyor. Kralımız
çok yaşa!
Kral bir de yağmur vergisi ekliyor
vergilere. Düdük sesi ile kralın huzuruna çıkıyor Luricina.
Elye, oğlu Pygmalion için gelir
kralın huzuruna, oğlu depresyonda.
Babası yüzünden kadınlardan nefret
ediyor. Hatta annesinden. Dönem
Helenistik dönem, kadınlar özgür.
Seyirciden büyük bir alkış, peki

“Natürmort Resim Sıçıyor
Çocuklar!”

Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali

kadınlar özgür mü gerçekten?
Şarkıda diyor, tersyüz olan dünyayı
düzeltecek bu kadın.
Metindeki şarkı sözleri muazzam,
müzisyen Kamil Atik müzisyen
Adamos Katsandonis:
“Dışlanmış ya hep kadın /
Cinayette geçiyor sade adın /
Yasalarla korunamadın / Tersyüz
olmuş dünyayı inşa edecek kadın.”
Tahtın tek varisi Pygmalion sevdiği
kadının heykelini yapıyor. Babası,
sevdiği kadını yani Galatea’yi sürgün
ediyor. Elye haremi toplayıp
Karpaz’a tatile gidince Gondea’nın
etrafında ona hizmet edecek kimse
kalmıyor.
Luricina daha büyük bir düdükle
geliyor. Yeni emir Gondea’dan habersiz bir şey icat edilmeyecek. Pers’ten
Mısır’dan güzel kızlar geliyor.
Gondea, Luricina’ya sen az pezevenk
değilsin diyor. Gerisi Zeuskerim.
Kerhanezyum’da herkesin işi var
yalnız izin belgesi şart.
Yağmur yağsın diye dua ederler
yağmur yağmaz. Yağmasın diye beddua ederler yağmur yağar. Kralın
dayattığı saçma vergiler halkın
dilinde. Altı aydır sandalet
satamadıklarından
sandalet
tamirciliği diye bir meslek çıkıyor.
Leblebiyi siyaha boyanınca zeytin,
ekmeği kırmızıya boyayınca et
sanıyor, natürmort resim sıçıyor
çocuklar!
Demokrasi yine gündemde. Kiprisli halkının sesi saraydan duyuluyor.
Bir seyyah geliyor, anne tarafı Kiprisli, baba tarafı Mısırlı, enişte tarafı...
Kanı bozuk yani ama ırkçılık henüz
icat edilmedi.
Öğrenciler bir öğrenciden şikâyet
eder. Sürekli ödevleri yapıyor ve
öğrencileri öğretmene şikâyet ediyor.
Böyle birine yalaka denir mi hoca?
Bu arada Luricina her sistemin
yalakası oluyor.
Pygmalion’un yaptığı heykel tıpkı
Galatea oluyor. Elye oğlunun
kadınlardan nefret ettiğinden
yakınırken kral Gondea akıllı olan
o diyor.
Bir kadına karı demeyeceksin
Gondea!
Diyojen ölmüş. Pygmalion yas
tutar, Gondea üzülme der ona senin
için bayram ilan ettik bugünü. Pygmalion haklı, yas günü derler cahil
adam. Elye, anma bayramı diye
düzeltir. Kafayı yemek üzeredir Pygmalion. Kendini Danimarka prensi
zanneder oysa Kipris prensidir.
Haberci geliyor. Büyük İskender

dünyayı fethedemeden ölmüş.
Demokrasinin eserleri, parlamentoda kavga...
Bu oyunu politikacılar izlemedi
ne sağ taraf ne sol. Solun da zaten
rot balans ayarı kaçtı sağa çekip duruyor uzun zamandır.
Tuvalet vergisi uyduruk vergiler
derken halk sıçamıyor. Yeme içme
yok kabızlık var. Miting şart.
Kral salıncağında sallanırken
Luricina düdüksüz geliyor elinde
mektuplar. Büyük İskender ölmese
krala büyük saray yaptıracaktı. Zeus
sonumuzu hayır etsin.
GİT: Gizli İstihbarat Teşkilatı. Her
söylenen anında saraya giriyor.
Soytarı kraldan şikayetçi olan halk
vergileri kaldırmasını istiyor. Sıçmak
haktır vergisi alınamaz.
Afişte kaçan bir adam var, onun
kim olduğuna takılanlar var.
Başımızda krallar var.
Pygmalion, kandırılır. Bazı şartları
yerine getirirse Galatea heykeli
canlanacaktır. Şartlar ise şunlardır;
demokrasi Kıbrıs’a gelecek, vergi
kalkacak, kral krallığı bırakacak.
Ailece tahtın etrafında oturan Elye,
Gondea, Pygmalion ve Metharme
hoş sohbet içindedir. Ta ki Matharme,
Amadyes’e aşkını açıklayana kadar.
Demokrasi teröristine aşık Matharme’nin işi zor. Gondea, Pygmalion’un isteklerinden sonra tipini
sindiremiyor içine. Luricinaaaa yetiş!
“Parmaklıklar ardına tıkılamaz
hiçbir düşünce / sevgi aşk yolumuz
/ hapsedilemez onurumuz”
Zeus kurtarsın kardeş. Ne mahkumusun? Aşk! Düşünce suçlusu!
Kalavaç niye zindanda? Efendisinin bir parçası çünkü.
Pygmalion kadın bedeninin parayla
satılmasına karşı. Kerhanezyum’da
hiç bulunmadı.
Elye önce Gondea’yı öldürüyor
sonra kendini ve bu müjde diye veriliyor. Çünkü demokrasi geliyor ülkeye.
Pygmalion aday olmuyor.
Digomo’ya kimse oy vermese de
seçiliyor. Kim oy verdi buna? Ayhan
ne oluyor? Açıktır mikrofon duyduk.
Seyirciden kopar o an alkış.
Yaptıklarını yapmaya devam edecek
başkan. Balkon konuşması icat edildi
ne de olsa. Fakat çok sürmez başkana
suikast ve başkan öldürülür.
Amerikan demokrasisi hızla gelir.
“Halk düşünür çare arar
Demokrasi son karar
Sözlükte anlamın arar
Bilmez ki ne işe yarar”

CTP vekili Devrim Barçın, ‘‘…‘Gelin AKP’nin bu müdahalesine
karşı birlikte mücadele edelim’ diyor ‘bazı'’ UBP'li arkadaşlar
sohbetlerde’’ dedi… Kimdir bu UBP’liler? Milletvekili ve bakan
sıfatı taşırlar mı? Barçın diyor ki: ‘‘Siz toplumla, Türkiye’nin ve
TC’deki AKP Hükümetinin müdahalesini ve müdahalelerini söylediğiniz ‘mutabakat’ hükümetini kurmak için açıkça basın önünde
halkla paylaşmaya hazır mısınız bizim gibi?’’… CTP gerçekten
hazır mı TC’nin müdahalelerini kamuoyu önünde açıklamaya?
2020’de Ankara’nın Mustafa Akıncı nezdinde irademize karşı
yaptığı darbe hakkında hazırlanan ‘Müdahalenin İstihbarat Tablosu’
raporunu hazırlayanlara önce ifade veren Tufan Erhürman daha
sonra ifadesinin raporda yayınlanmasını, yani kamuoyu ile paylaşılmasını kabul etmemişti… Raporda Akıncı’nın, Serdar Denktaş’ın
ifadeleri yer alırken Erhürman’ın ifadesi izin vermediği için yayınlanmadı… CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu durum
raporu hazırlayanlar tarafından açıklanınca, bu raporun “şahsına
ve CTP’ye yönelik bir itibar suikastına” dönüştürülmeye çalışıldığını
söyledi… AKP-MHP ile MİT’in seçimlere müdahalesinden bahsedilen bir rapor için ‘şahsına yönelik saldırı’ diyen Erhürman, 2
senedir kıvranıyor ‘müdahale var mı yok mu’ sorusuyla… Devrim
Barçın UBP’ye diyor ki: TC’nin müdahalelerini halkla paylaşmaya
hazır mısınız bizim gibi?’’… Raporda şöyle denmişti: Seçime
CTP adayı olarak katılan Tufan Erhürman ile yapılan görüşme
metne dökülmüş, ancak kendisi rapor yayınlanmadan hemen önce
beyanlarının altına imza atmayı doğru bulmadığını belirtmiştir.
Bu yüzden, kendisiyle 07.01.2021 tarihinde yapılan röportaja
raporda yer verilmemiştir’’…
1 MİLYON SURİYELİ
Suriye'nin İdlib kentinde inşa
edilen evlerin teslim törenine
katılan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Türkiye'de
bulunan 1 milyon Suriyeliye
evler yapılacağını söyledi.
Kıbrıs’a doldurduğun
nüfusuna da Türkiye’de ev
yapsana.
*
EMRULLAH
Pegasus'a ait Ankara-Ercan
uçağı, arıza nedeniyle
Antalya Havalimanı'na
mecburi iniş yapmıştı. Hava
Trafik Kontrolörleri
Sendikası Başkanı Cem
Kapısız, “Havacılık
güvenliğinden feda edip özel
sektörün cebini zengin
ediyorlar” dedi. Kıbrıs
Emrullaha güzel…
*
YÜZDE 34
MetroPOLL anketinin
sonuçlarına göre
Cumhurbaşkanlığı
seçiminde Millet İttifakı'nın
adayı olması halinde
Mansur Yavaş, Tayyip
Erdoğan'a karşı ilk turda
açık ara kazanıyor. Yavaş
yüzde 44, Erdoğan yüzde
34.3… Hala daha yüzde 34,
pes yani…
*
DİLSİZ HUKUKÇULAR
Ayşegül Baybars zamanında
imzalanan, suçlu iadesi ile
ilgili protokolün halka
açıklanmayan eklerinde
neler var? Gıyabımızda
yargılanıp ceza alınca,
cezamızı nerde çekeceyik?
Hade bakalım 22 Ocak
saldırısının dilsiz
hukukçuları söyleyin!

“Tırnak”...
"Gelmiş geçmiş tarihimizin en
büyük toplumsal eksikliği;
yapıcı "kolektif bilinç", bu
ülkede bilerek ya da bilmeyerek
geliştirilemedi, geliştirilmek
istenmedi...
"Paylaşımcılık" ruhu da, "ortak
akıl" da hep eksik kaldı bu
ülkede...
Bu ülkenin ciddi sorunları var...
Bu ülkenin ciddi gelecek
endişeleri ve kaygıları var...
Geçim derdine düşen, çok zor
durumda olan esnafımız, iş
insanımız, ilaç bulamayan
hastalarımız, saygı ve değer
görmeyen yaşlılarımız,
geleceğini görmeyen
gençlerimiz, mekanik ruhsuz
yetişen çocuklarımız var bu
ülkede...
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)
"Servet sahibi olanlar parayla
her şeyi yapabileceklerini
sanmaya başlarlar. Ama para
ile sadece para ile yapılabilen
şeyler yapılabilir. İnsanın
hayatı küçük ama egosu
büyüktür. Para sadece
cüzdanı değil egoyu da
şişirir. İnsanların da
insanlığın da başına gelen en
büyük felaketlerin nedeni de
bu şişme insanlardır. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

KUDRET
ÖZERSAY

Kişisel çıkarı için,
‘Cumhurbaşkanlığı’
koltuğuna oturtulmak
adına 4’lü Hükümeti
bozan, kahve bile içmem
dediği UBP ile kahve falı
bakan, neredeyse bugün
günlük olarak
yaşadığımız
‘müdahaleler’in ilk fitilini
yakan, sonra Ankara tarafından
yüzüstü bırakılan Kudret Özersay, ‘‘Siyasi
partiler demokratik teamüllere aykırı şekilde sırf
hükümette olmak için temsil ettikleri iradeyi bir kenara
koyarlarsa ve bir duruş sergilemezlerse, orta ve uzun
vadede bunun bedeli ağır olur’’ dedi… Doğru dedi!
Çavuşoğlu’ndan ne söz almıştın?
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Tarihi bir fotoğraftır YDP’nin UBP’ye
muhtıra verdiği ‘an’ın fotoğrafı…
Türkiye’nin Kıbrıs’a yerleşimci nüfus
taşımasına maşa olan UBP’ye yerleşimci
sömürgeci nüfusun partisi YDP muhtıra
veriyor.
UBP’nin oyu azaldıkça nüfus taşındı,
Denktaş seçimi kaybedince yerleşiklere
parti kurduruldu.
İşte sonuç…
Kendi yarattığı zindanın
esiri bir gardiyan!
Ankara adına yerleşimci
nüfusun partisinden iki
ilahiyatçı UBP’ye muhtıra
veriyor…
Sadece UBP’ye değil, CTP’ye, HP’ye,
DP’ye, TDP’ye, TKP’ye, BY’ye… KKTC’ye kayıtlı olup yerleşimci nüfusu
savunan bütün partiler kendi yarattıkları
zindanın esiridir.
UBP gibi nüfus taşımamış olabilirsiniz
ama suçunu sahiplendiniz. Dağıtılan işgal
‘vatandaşlık’larını normalleştirdiniz. Demografi mühendisliği ile siyasal mücadelenin sosyal zeminini yok ederek
elinizi kolunuzu bağlamalarına alkış tuttunuz. İşgal rejimini ve demografi
mühendisliğini oy kaygısıyla sahiplendiniz. ‘An’ı düşündünüz, yarını değil!
Kıbrıslı Türk olmayı ‘KKTC
vatandaşlığı’na indirgediniz. Kendi
kimliğinizi kendi elinizle yok ettiniz…
YDP’nin UBP’ye muhtıra verdiği
fotoğrafta iki kişi var: Din İşleri eski
Başkanı Talip Atalay ile ilahiyatçı Erhan
Arıklı…
İki imam bir UBP’ye bedeldir!
Ecevit’in taşıdığı nüfus Erdoğan’ın
imamı olmuş işte…
Kansız Soykırım’da süreklilik esastır!
İki yerleşimci ilahiyatçı parmağında
oynatıyor koca UBP’yi!
1958’de kurulan TMT’nin siyasi kolu
olduğunu söyleyen UBP’ye 1985’te TC
Büyükelçiliği’nde kurulan YDP muhtıra
veriyor…
TMT’yi de TC’den atanan komutanlar
yönetirdi, UBP’yi de TC’den atanan YDP
yönetiyor işte…
***
YDP’nin UBP’ye verdiği muhtıradan
önce Serdar Denktaş, Raif’i ve Arif’i
hatırladı…
“Kendi vatanında vatansızlığa mahkum
edilmek istenen dünyadaki ender halklardan biri olma durumundan
kurtulmalıyız” demişti Raif Denktaş 13

RAİF İLE ARİF

Sosyal Medya
Cemal Yıldırım

ZANETTOS'UN
SİNEMASI
"KALLİTHEA"...

Mayıs 1983’te…
Henüz Baba Denktaş sonumuzu getirmek için KKTC’yi kurmadan önce…
TC Büyükelçisi İnal Batu tarafından
YDP kurulmadan önce…
Son yaşananlarda Raif ’in sözünü
hatırladı Serdar Denktaş.
Raif “Kendi vatanında vatansızlığa
mahkum edilmek istenen dünyadaki ender
halklardan biri olma durumundan
kurtulmalıyız” dediği zaman, Baba
Denktaş henüz “Gelen de Türk giden
de, beğenmeyen çeksin gitsin”
dememişti…
Raif 1983’te uyardı, Baba Denktaş
1994’te kovdu Kıbrıslı gençleri kendi
öz yurdundan!
Dünyada kaç lider vardır kendi yurdundan gençleri kovan?
Denktaş’ın Kıbrıslı gençleri öz yurdundan kovduğu günlerde YDP DP’ye
katıldı…
Herşey göstere göstere geldi, direnmemek için direndiniz!
***
Son yaşananlarda önce Raif’i, sonra
Arif’i hatırladı Serdar Denktaş:
-‘‘Tatar Hükümet kurma görevini iki
gün önce istifasını kabul ettiği kişiye
aynı hükümeti kurmak için görev verdi.
Bu maskaralık değil de nedir? Arif Hasan

Tahsin rahmet istedi’’ dedi.
Serdar Denktaş da ‘Arif hocanın
dediğinden’ dedi…
Maskaralık nedir bilir misiniz?
1974’ten beridir toplumu yok edilirken,
ahalisi vatansızlaştırılırken, ülkesi altından
çekilip alınırken sesini çıkarmayıp,
yaşanan Kansız Soykırım’ı başka başka
maskelerle örtmektir maskaralık!
Maskaralık, gerçeği gizlemek için
yüzünüze geçirdiğiniz maskelerle
yaptığınız soytarılıktır.
21 Haziran 1989’da Arif Hasan Tahsin
şöyle diyordu:
‘‘1974 sonrasının Kıbrıslı Türkler üzerinde yaptığı tahribat, Makarios-Grivas
ikilisinin yaptığı tahribatın çok üstündedir.
Kıbrıslı Türkler tarihin hiçbir döneminde,
bu denli yüksek sayıda ülkelerini terketmek zorunda bırakılmamışlardır. (…)
Kıbrıs’ta bugüne dek varolan iddialı
Kıbrıs Türkü ortadan kaldırılmış olacaktır.
Bu mu Türkiye’nin Kıbrıs’ta istediği?
Buysa, 1974 sonrasında başlatılıp
günümüze dek sürdürülenler doğrudur,
sürdürülsün’’…
Maskara, kendi toplumu Türkiye
tarafından yok edilirken ‘Türkiye düşmanı’
yaftası yememek için kılıktan kılığa girip
suratına maske geçiren aydın ve politikacı
şarlatanlardır!

TATAR, DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların ve sağlık personelinin bayramını kutladı. Tatar’a ziyareti esnasında Sağlık Bakanı Ali
Pilli de eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı’nın üçüncü
gününde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastalar ve sağlık personeli ile bayramlaştı. Tatar ziyareti
esnasında yaptığı konuşmada, doktorların ve sağlık personelinin zor şartlarda dahi görevlerinin başında olduğunu belirterek, tüm
sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bugün Larnaka'ya bağlı
Aradippou'da çok güzel ve
bir
buluşma
anlamlı
gerçekleştirdik..
1959 yılından beri faaliyette
olan, eski bir sinema
salonundaydım...
Resmen
büyülendim...
Sinema salonu sahibi sevgili
Zanos Gokkinoftas ile tanıştım...
Zanettos ile tanışmama aracı
olan Kıbrıslırum şair, yoldaş,
Mihalis P. Hristofidis, Süt
Babam filmini, Pantheon
sinemasında izledikten sonra,
bu filmi mutlaka Aradippou'
daki sinemada göstermemiz
gerek dedi ve beni Aradippou'ya
davet etti.
Oğlum Vedat'ı da yanıma
alarak gittik.. Hayatını sinema
salonuna adamış, bir ömür
harcamış ve halen mücadelesine
devam eden sevgili Zanettos ile
buluştuk...
Zanettos'un
sineması
"Kallithea" adında müthiş bir
mekan...
Buram buram tarih ve sinema
kokan büyülü bir yer ve Süt
Babam filmini burada, bölge
halkına izletebilmek için
anlaştık...
O kadar çok mutlu oldum ki
anlatamam...
Zanettos, tam bir sinema
tutkunu, emekçi biri.
Onu tanımaktan onur duydum...
Salonun giriş kısmında, yıllar
önce izlediğim ve bir daha izine
ulaşamadığım, Kostas Demetriou'nun Hasan Bulliler filminin
afişine rastladım...
Müthiş bir filmdi.. 1980'li
yıllarda VHS'lerden izlemiştim...
Zanettos dedi ki "kopyası
bende var sana veririm"...
Çok mutlu oldum... Bu arada
Zanettos bana, 1959 yılında
açılan sinemasında, o tarihten
itibaren izlettiği filmlerin gün
be gün tuttuğu listesini de gösterdi..
Bir insan yaptığı işi ancak
bukadar sevebilir..
Zamanım olsa sabaha kadar,
bu
büyülü
mekanda
dolaşabilirdim.. Benim için unutulmaz bir gündü.
Süt Babam, 16-22 Mayıs
haftası, her gece 20:30 da burada
gösterimde olacak...
Tüm Larnakalı dostlara duyurulur...
Bu anlamlı buluşmaya aracı
olduğu için de, sevgili Mihalis'e
teşekkürü bir borç bilirim.
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MOTOSİKLET TUTKUNU KADINLAR

NİYAL ÖZTÜRK’ÜN MOTOSİKLET
TUTKUSU HENÜZ 12 YAŞINDAYKEN
BABASININ VE DAYISININ
MOBİLETLERİNİ GİZLİCE
KAÇIRARAK SÜRMEKLE
BAŞLAMIŞ… BUGÜN “KIBRIS
KADIN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ
DERNEĞİ”NİN BAŞKANLIĞINI
YÜRÜTÜYOR...

Motosiklet tutkunu kadınların 2018’de
kurduğu Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri
Derneği (Biker Ladies Cyprus), kadın motosikletçileri bir araya getirmek yanında geleneksel cinsiyet normlarını kırmayı ve trafikte
motosiklet sürücülerinin varlığı konusunda
farkındalığı artırmayı hedefliyor.
30 civarında üyesi olan dernek, Güney
Kıbrıs’taki benzer dernekle ortak etkinlikler
ve iş birliği de yapıyor.
Derneğin Başkanlığını yürüten Niyal Öztürk,
çok yönlü bir kadın… İyi bir akademik
eğitimi, yurt dışı iş deneyimleri, profesyonel
olarak müziğe ilgisi var.
Motosikletle macerası ise 12 yaşındayken
babasının ve dayısının mobiletlerini gizlice
alıp sürmesiyle başlamış. Lise yıllarına
geldiğinde, babasının mobiletini kullanmasına
ses etmemeye başlamışlar. 15 yılı aşkın
süredir ise hem tutku hem ulaşım aracı olarak
motosiklet kullanıyor.
Kıbrıs Kadın Motosiklet Sürücüleri Derneği
(Biker Ladies Cyprus) Başkanı Niyal Öztürk,
TAK’ın sorularını yanıtladı, kendini ve derneği
anlattı.
Niyal Öztürk 1976’da Lefkoşa doğmuş.
Ailesiyle birlikte 5 yaşındayken Kanada’ya
göç etmiş. Kanada’da anaokulu, ilkokulun
yarısı derken ailesi Kıbrıs’a geri dönmeye
karar verdiği için seksenlerin ortasında kendini
yeniden adada bulmuş….
Devamını şöyle anlatıyor:
“Kanada’da da bir devlet okulunda okuyordum ama burada beni okula yolladıklarında
o zaman çocuk aklımla imkanlar arasında ne
kadar büyük fark olduğunu uzun süre kafama
taktığımı hatırlıyorum. Lefkoşa Türk Maarif
Koleji’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanınca 1993 yılında İstanbul maceram başladı. Orada Uluslararası İlişkiler ve
Politika Bölümünü bitirdim. Okul bitince,
‘ya Sabancı ya Koç Holding’ diye, kendime
bir hedef koydum ve ilk başvurduğum iş
olan Sabancı Holding bünyesindeki Pilsa
Elektroniğe kabul edildim. Orada Teknosa’nın
kuruluşunda görev aldım, teknoloji ürünleri
sorumlusu olarak çalıştım. Kısa süre sonra
kendi şirketimi kurarak ses ve görüntü sistemleri ve kendi patentimizde olan elektronik
ürünlere yönelik mobilyalar satmaya başladım.
2006 yılında ailevi nedenlerle Kıbrıs’a geri
dönme gibi bir fırsat olunca hemen harekete
geçtim, pılıyı pırtıyı toplayıp memlekete geri
döndüm. Bir sanayi işletmesinde genel müdürlük yaptıktan sonra Sanayi Odası’nda İş
Geliştirme Bölümü’nün kurulmasında görev
aldım ve burada genel sekreter yardımcılığı
görevini yürüttüm. Ardından 2010 yılından
itibaren 10 yıldan fazla Avrupa Birliği’nin
Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik finanse ettiği
ekonomik kalkınma programlarında uzman
ve kıdemli uzman olarak çalışma fırsatım
oldu. Burada, Lefkoşa Surlariçi Kalkınma
projesi, Karpaz Zeytin ve Üzüm kümelenme
projeleri ve girişimcilik geliştirme programları
gibi çalışmalarda aktif rol oynadım. 2019
yılından beri ise kurumlara, belediyelere,
odalara ve işletmelere proje geliştirme ve
kurumsallaşma konusunda hizmet veren KMC
Danışmanlık’ta yönetici ortak olarak
çalışıyorum. Arada bir fırsat yaratıp University
of Salford’dan pazarlama üzerine üst lisansımı
tamamladım.”
MÜZİK MACERASI İSTANBUL’DA
BAŞLADI
“İş hayatında tüm bunlar olurken, İstanbul’da başlayan profesyonel müzik maceram
hep devam etti” diyor Niyal Öztürk….
Şu anda grubu “Niyal Öztürk Band” ile
ada genelinde birçok mekânda ve etkinlikte
sahne almaya devam ediyor. Pandemi müzik

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

MÜDAHALE!

2018 yılında kadın motosiklet sürücülerini
artırmak misyonuyla Kıbrıs Kadın Motosiklet
Sürücüleri Derneği’ni (Biker Ladies Cyprus)
kurduklarını anlatan Öztürk, amaçlarını “bir
yandan kadın motosikletçileri bir araya getirmek, bir diğer yandan ise geleneksel cinsiyet
normlarını kırmak ve trafikte motor sürücülerinin varlığı konusunda farkındalığı artırmak”
olarak ifade ediyor.
Öztürk, farklı şehir ve yaş gruplarından,
küçük veya büyük motosiklet sahibi 30’u
aşkın üyeleri bulunduğunu ve ada genelinde
düzenli olarak sürüş etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.
Güney Kıbrıs’taki Cyprus Women Motorbikers ile iki toplumlu etkinlikler düzenleyerek
aktif iş birliği yaptıklarını söyleyen Öztürk,
şunları anlatı:
“Bu iş birliği sayesinde ortak tutkumuz
olan motosiklet konusunda bağ kurarak üyelerimizin birbirini tanımasını ve arkadaşlık
bağlarının güçlenmesini sağlıyor ve bu sayede
toplumlar arası güvenin artırılmasına katkı
sağlıyoruz. Bu çok basit ama önemli etkinlikler
hepimizin birbirine karşı bakış açısını ve
empatisini çok geliştirdi.”
çalışmalarına kısa bir ara vermesine neden
olsa da, şimdilerde yeniden Lefkoşa ve
Girne’deki bar ve otel programlarına devam
ediyor.
Niyal Öztürk, “bana çok heyecan veren
yepyeni projem” diyerek iki toplumlu “Let’s
Sing Together Band”dan da söz ediyor. Türkçe
ve Yunanca ünlü hit parçalardan oluşan
repertuarlarıyla hem adanın iki tarafında hem
de BM ve AB desteğiyle birçok konser
vermişler. Bir sonraki konserleri ise 12 Haziran’da Lefke Festivali’nde yer alacak.
VE MOTOSİKLET TUTKUSU
Niyal Öztürk, Kıbrıs Kadın Motosiklet
Sürücüleri Derneği”nin hayat bulmasını
sağlayan motosiklet tutkusuyla ilgili de şunları
anlattı:
“Motosikletle ilgili maceram, 12 yaşında
başladı. İlk olarak babamın ve dayımın mobiletlerini gizli gizli kaçırarak sürmeye
başladım. Bu yıllarca devam etti. Lise
yıllarında ailem artık babamın mobiletini
kullanmama ses etmemeye başladı. Adaya
geri döndüğüm yıl ise ilk vitesli motosikletimi
aldım. 15 yılı aşkın bir süredir motor
kullanıyorum. Zaman içerisinde bu konudaki
yetkinliğimi artırdım ve kullandığım motorları
büyütmeye başladım.
“ŞU ANDA 750CC’LİK HARLEY
DAVIDSON STREET
KULLANIYORUM”
Şu an 750cc’lik bir Harley Davidson Street
kullanıyorum. Hem şehirde sürülebilecek
kadar hafif hem de uzun yol gidilebilecek
kadar güçlü bir motor. Hem yaz hem kış
aylarında kullanmayı seviyorum. Özellikle
bahar ve yaz aylarında işe gidip gelirken de
motosikletle gidiyorum. Müşterilerim de iş
arkadaşlarım da bana alıştılar.”

ŞAŞIRANLAR... TEZAHÜRAT
YAPANLAR…
Öztürk, “Motosiklet sürerken bizi en çok
eğlendiren şeylerden biri yolda bizi gören
insanların verdiği tepkiler oluyor” diyor ve
ekliyor: “İnsanların ansızın karşısına çok
sayıda kocaman motor süren kadın çıkınca
insanlar çoğunlukla şaşırıyor, bazen tezahürat
ediyor. Bu tepkileri görmek bizi mutlu ediyor.”
Öztürk, bir ülkenin medeni olup olmadığının
çoğu zaman trafiğinden gözlemlenebileceğine
işaret ederek “Ben Kıbrıs’ı çok aşırı medeniyetsiz bulmuyorum, özellikle Lübnan ve
Türkiye’deki trafikle kıyasladığım zaman…
Ancak, bir Avrupa veya Amerika değiliz
orası da kesin…” diyor.
“MOTOSİKLETLİLERE SAYGI
YOK…
“Bu çılgın trafikte nasıl motosiklet
kullanıyorsunuz?”
sorusuyla
sıkça
karşılaştıklarını belirten Öztürk’ün bu soruya
yanıtı da şöyle:
“Açıkçası, motorunuz büyüdükçe ve sesi
arttıkça insanlar sizi daha çok görüyor ve
dikkat ediyor. Esas sıkıntıyı çekenler küçük
motor kullananlar. Ancak bununla da bitmiyor.
Yolların durumu ve yol işaretlerinin eksikliği
gibi altyapı problemleri de motosiklet sürücülerinin aleyhine olan unsurlar. Kuzey Kıbrıs’ta
trafik çılgın olmasa da motosikletliye karşı
saygı yok maalesef.
Bunun nedeni bir yandan bu kültürün
gelişmemiş olması, bir yandan da ehliyetsiz
veya kurallara aykırı motosiklet kullanan
birçok sürücünün hem kendini hem trafikteki
diğer kişileri tehlikeye atması. Kurallara
uyulan ve karşılıklı saygı olan bir trafikte
bırakın motoru, bisikletliler bile huzur içinde
olabilir.”

Ne müdahalesi, neye müdahale
edildi, ilk defa mı müdahale oluyor, kim nereye müdahale etti?
Müdahale eden kim, Anastasiadis mi, yoksa uzaylılar mı?
Ankara'cı Tufan'ın sözlerine
karşılık, yüzlerce
soru sorabiliriz, ne
diyor Tufan bey pardon Ankara'cı Tufan
bey?
''Müdahale artık
açık bir şekilde belirlendi!''
Bu kadarını olsun söyleyebildi
artık, Sucuoğlu'na sordu, Tatar'a
sordu, bilmiyor gibi yaptı, cevap
alamadı, belki ben değil, onlara
söyletebilirim diye uğraştı.
Uğraştı ama beceremedi,
herkesin bildiğini, herkesin
duyduğunu da söylememek
olamazdı.
Din işleri görevlisi, eski müftüye
sorsa, yahut CTP ve kendisiyle
ortaklık yapmak için can atan
Arıklı'ya sorsa, onlar ona hemen
müdahalenin yapıldığını ve kimlerin yaptığını kolaylıkla söyleyebilirlerdi.
Sonunda birşeyler söyledi, zorlana zorlana müdahale var, açık
bir şekilde belirlendi dedi.
Dokunsalar ağlayacak bir halde
idi, ilk defa anavatanının, TC'li
yöneticilerin beğenmeyebileceği
birşey söyleyebilmişti.
Söylemiş oldu ama isim
zikretmedim derse belki Ankara'dakiler çok kızmazlar.
Neden ağlamaklı bir haldeydi,
kolay değildi bunca yıl
Ankara'nın, buraya yollanan nüfusunun dertleriyle uğraşan ,
"İRADE Lefkoşa'dadır" bile
diyen, TV'deki konuşmasında
kendisine sorulan müdahale var
mı sorusuna ''Hayır'' diyen birinin
bu hale gelmesi kolay değil.
Müdahale var derken bir taraftan
da Ankara'ya destek atışı yapması,
giderayak bu işi seçim temizler,
Kıbrıs Türk halkı seçimle iradesine sahip çıkar demesi Ankara'ya
,müdahale var dedim ,ama isim
vermedim,üstüne birde seçim
isteyip ,sizleri zor durumda
bırakmadım mesajını vermeyi de
ihmal etmemiş!
Ankara artık bu müdahale var
sözünü pek kurcalamasın yani ,
bu kadarcık kusur kadı kızında
da olur misali Tufan'ın bunca
yıllık makam ve koltuk hevesine
bir çare bulsun.
Artık Tufan hayranı Arıklı'nın
yanında müftü de var, müftü
Tufan'ın müdahale var sözü için
okur üfürür, Tufan da tövbe edip
MÜDAHALE
sözünü
söylememiş olur.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

BAYRAM
SENİN NEYİNE
ZAM DAMLAR
YÜREĞİNE
KISACA...
İŞGAL BÖLGESİ

YKP, TDP ve BKP dışındaki partiler
Şener Levent’e Ankara’da verilen
mahkumiyet hakkında açıklama
yapmadı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
açıklama yapmadı. Ancak Sınır
Tanımayan Gazeteciler Türkiye
raporunda yer verdi Levent’e verilen
mahkumiyete… Kıbrıs olarak değil,
Türkiye olarak! AİHM boşuna AltYönetim demedi… Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği bilmez ama Sınır
Tanımayan Gazeteciler bilir işgali!

Bizim Mandra
Dar ve sabit gelirli vatandaş
için zehir gibi acı olan Şeker
Bayramı toz-duman içinde
geçip giderken, hükümeti
kurma görevinin 3. kez
Sucuoğlu'na
verilmeyeceğinin ilk sinyalleri
de gelmeye başlar. Şimdi en
çok merak edilen nokta,
"Sucuoğlu'ndan başka
kimseyi kabul etmeyiz" diyen
UBP'nin bu tavrını nasıl ve
nereye kadar
sürdürebileceğidir. Sokaktaki
adam "Dik dur" demek
kolay... Sucuoğlu dik
duramadı sıra sizde" diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
Ukrayna Parlamentosu,
"Rus yanlısı" siyasi
partilerin yasaklanmasını
onayladı. 450
milletvekilinden 330’u evet
oyu kullandı.

Utanmadan kutladığınız bu bayram neyin bayramı?
Ziyaretler, mesajlar, nutuklar, vaatler, kutlamalar… Bayrammış... Ve ben; kederle, öfkeyle, çaresizlikle “Bu neyin bayramı?” diye
soruyorum tüm siyaset erbabına; soygundan
talandan pay almak için muktedirlerin çevresine kümelenmiş çanak yalayıcılara; medya
kalemşörlerine; ahlaklarıyla birlikte vicdanlarını da yitirmiş sıfatları prof, uzman olan
ekran güllerine; “engereklere, yılanlara, aşımıza ekmeğimize göz koyanlar”a.
Kutladığınız bayram neyin bayramı? Neyi
kutluyorsunuz? Kendi bekanız uğruna komşu
ülkelerin topraklarında ölmeye ve öldürmeye
gönderdiğiniz evlatlarımızın şehit olmalarını
mı?
Bayram şekeri bile alamayan, çocuğuna
torununa üç kuruş bayram harçlığı veremeyen,
ucuz ekmek için kuyruğa giren halkın açlığını,
yoksulluğunu, umutsuzluğunu mu?
Neyi kutluyorsunuz? Sizler gibi riyakâr
değil gerçek yurtsever, topunuzdan daha
temiz, suçsuz günahsız binlerce insanı: misal,
Gezi kumpas davasında engizisyon mahkemelerini aratan yargı aparatının eliyle rehin
aldığınız ülkenin övünç kaynağı namuslu
aydınları demir parmaklıklar ardına attırmanızı
mı?
Neyi kutluyorsunuz? İktidarınızı sarsabilecek, muhalif güçleri, barış, özgürlük, hak,
adalet diyenleri bertaraf etmek için uyguladığınız baskıları, zulmü mü; anayasayı fütursuzca ilga etmenizi, yerine ucube “şahsım”
rejimini geçirmenizi, hukuku guguk yapmanızı
mı?
Neyi kutluyorsunuz? Ülkemizi uyuşturucu
ticareti, kara para aklama, yolsuzluk, mafyasiyaset-devlet ortaklığının payitahtı haline
getirme başarınızı mı, kirli siyasetinizi mi?
Bunları kutluyorsanız, kutlayın, yiyip için,
çalın oynayın, nutuklar atın, görkemli kabuller,
törenler düzenleyin; bu bayramı hak ediyor-

VİRGÜL
MÜDAHALE NÜFUSLA YAPILIR

TC’nin seçimlere nasıl müdahale ettiğini bile
anlamamış gibi yapıyorlar. Müdahalenin
kaynağı nüfustur. Erhürman 2020’deki darbe
için: ‘Seçim çalışmaları için Türkiye’den adaya
bazı milletvekillerinin geldiğinin duyulduğunu, geçmiş
dönemlerde de seçimlere müdahalenin yaşandığının
bilindiğini, 1990 seçimlerinde yaşananlarla ilgili olarak
Meclis’te Araştırma Komitesi kurulduğunu ve
müdahale olduğunu saptayan bir rapor hazırlandığını,
orada Türkiye televizyonlarında KKTC seçmenin oy
verme davranışını etkileyecek çok sayıda program
yapıldığını’’ söylemişti… Nüfustan bahseden yok…
TC kanallarını izleyip karara varır zaten ‘Kıbrıslı’!

DEMOKRASİ
OLMADIĞINI,
İŞGAL
ALTINDA
OLDUĞUMUZU
ÖĞRENİYOR

‘‘Evet demokrasilerde
çareler tükenmez ama bu
cümle demokratik teamüller
içerisinde kaldığınız sürece
doğrudur…’’
Kudret Özersay (Eski
Toparlanıyoruzculardan)

sunuz.
Acının, ölümün, zulmün, gaddarlığın bayramı olmaz. Açlığın, yoksulluğun, yoksunluğun bayramı olmaz. İşte bu yüzden 2022'nin
Ramazan Bayramı halkın bayramı değil.
Buruk bayram tebrikleri alışılmış ezberlerden,
büyüklere ziyaretler geleneklerimizin son kırıntılarından, birbirimizi aramamız yalnızlığımızı aşma çabasından ibaret. Belki bir tek
mezar ziyaretleri bu bayramın ruhuna uygun,
çünkü acıyı ve yası hatırlatıyor.
Bu ülkenin ne zamandır gerçek bir bayramı
yok. Yok, çünkü ne sevincimiz ne de yasımız
ortak. Yok, çünkü bu toplumun bağrına kama
sapladılar, milleti birbirine düşman ettiler.
Birilerinin sevinci ötekilerin acısı, kederi,
yası oluyor. Gerçek bayramımız yok, çünkü
toplumsal dokusu lime lime edilmiş bir
ülkenin ortak sevinci, ortak umudu olmaz.
Yok, çünkü sevinçler elimizden alındı, yerine
yalanlara bulanıp yutturulmaya çalışılan sözde
müjdeler, sabun köpüğü hayaller, sahte umutlar
ve düşmanlıklar kondu. Yok, çünkü kin ve
nefret söyleminizle, kirli siyasetinizle, sizler
gibi düşünmeyen, sizlerin inandığına inanmayan, sizin gibi yaşamayan herkese yönelen
düşmanlığınızla toplumu böldünüz, ayrıştırdınız, ortak değerleri berhava ettiniz.
Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Herkesin, özellikle muhalefetin; şehit cenazeleri
gelirken, insanlar açken, binlerce kişi keyfî
tutuklamalarla zindanlardayken, “bu neyin
bayramı” diye cesaretli şekilde sormalarını,
şehit kanına bulanmış bayram olmayacağını,
bu savaşın durması gerektiğini kitlelere anlatmalarını istiyorum.
(Bu yazı Oya Baydar’ın T24’te yayımlanan “Utanmadan kutladığınız bu bayram neyin bayramı?” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

Tarih 5 Ekim 2021
Konser vermek için adamıza gelen, ancak
sahte PCR testi ile giriş yapmak isterken
yakalanan Bülent Ersoy’un 21 kişilik
orkestrası hapse mahkum oldu. Orkestra
şefi Onur Özçağlayan 45 gün, diğer 20
sanık ise 1’er ay hapis yatacak…

Gözden kaçmayanlar...
BİT YENİĞİ
2020’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde
TC’nin yaptığı darbe ‘Müdahalenin
İstihbarat
Tablosu’
raporu
adıyla
yayınlanmıştı.
Müdahale
hakkındaki
ifadesini imzalamayı reddeden Tufan
Erhürman’ın söyledikleri yayınlanmadı...
Erhürman daha sonra yayınlanmasında bir
sakınca yok demişti ama unutuldu! Hazır
‘müdahaleler’ gündemdeyken hatırlatalım…
Ne oldu Erhürman’ın ifadesi? Serdar
Denktaş, kendisini MİT görevlisi olarak
tanıtan bir kişinin “Eğer adaylıktan
çekilirseniz Türkiye ile kuramadığınız
ilişkileri (Tayyip Erdoğan ile) bundan sonra
kurabileceksiniz”
dediğini
aktardı…
Erhürman’a ne dedi MİT?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘UBP’nin 15 bin üyesinin oyuyla
seçilmiş parti genel başkanı var…
UBP’nin başka bir vekiline hükümeti
kurma görevinin verilmesini kabul
etmeyiz…’’
Oğuzhan Hasipoğlu
(Ankarazedelerden)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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BECERİKSİZLİĞE
VERGİ
Her başarısızlığa bir mazeret üretmekte
üstüne yoktur beceriksizlerin.
Beceriksizlerin
beceriksizliklerinin
faturasını ödeyenler ise bu işlerden haberi
bile olmayanlar.
Alın size bir örnek…
Zamlı elektrik faturalarının mazereti…
“Yakıt Değişim Ücreti.”
Kaçabilecek bir yer gösterin.
Zırt, der, giderim.
Yok.
Dört tarafı da deniz ise burası, adadayız.
Ada derken aman da aman zeytinler,
portakallar, ekşiler.
Bir
tarafta
sahil
gezintileri, bir tarafta doğal
yeşillikler.
Bir
tarafta
tarihi
kalıntılar, bir tarafta doğal
kayalıklar.
Mağaralarımız var hem
dene mağara…
Korsanlardan kaçanların saklandıkları
yerler.
Deniz kıyısı değil de ilk köylerin
tepelerde, iç taraflarda yapılması tesadüf
değildir.
Koşular ne sağlıyorsa onagöredir yaşam
biçimi.
Zorlayarak yapılan her şey yıkımla
sonuçlanır.
yerlere
yüksek
katlı
Olmadık
binayaparsan sonunu da düşünmeliydin.
Söyle şimdi, fazla nüfus buradan
umudunu
kesip
kendi
ülkesine
döndüğünde o gökdelenleri ne yapacaksın?
Düşünecek kafa yapısında olsaydın,
bugünleri görmezdik.
Böyle fazladan işler başımıza gelmezdi.
Sen işi yaparken arkasını bilemedin.
TL’ye geçerken neredeydi aklın?
Türkiye’den nüfus taşırken havada
mıydın?
Taşıdıklarına arsa, ev, mal dağıtırken
gerisini düşünemedin değil mi?
Bilemedin ki mal biter, dostluk da biter.
İlelebet nüfus taşıyacan, mal verecen, oy
alacan, seçilecenama ne mal bitecek, ne
sana oy veren.
İşte yolun sonu ufak ufak görünüyor.
İyi ki korona geldi mi demeli?
Başın duvara toslayınca nereye
saldıracağını bilemedin her yerde
bilemediğin gibi.
Nereden vergi toplayacağını şaşırdın.
Hem maaşları veremiyorsun, hem sana
ait yükümlülükleri yerine getiremiyorsun.
Elektrikte tökezledin.
Suda tökezledin.
Yolda, şehirde tökezledin.
Çünkü gereğinden fazla açıldın.
Ne gereği vardı mesela bukadar cami
yapmaya?
Bu nüfus gittiğinde o kadar camiyi
beraber mi götürecekler sanıyorsun.
Orada kalacak camiler.
Ve sen onları da korumak için,“Cami
Koruma Vergisi” bile çıkartacaksın.
İşte gülüm bu durum bile gösteriyor ki…
Tutulan yol yanlış.
Yanlışın neresinden dönülürse kardır.
Ve bir an önce TL’den Euro’ya geçmeli.
Ayrıca bunu yaparken Kıbrıs’ın Avrupa
ülkesi olduğunu hatırlamalı ona göre
davranmalı.
Yoksa.
Bu kafa ile.
“Kafayı Düzeltme Vergisi” bile koyarsın
lakin o kafayı yine de düzeltemezsin.
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GANİMETE DAYALI MAMMA
KÜLTÜRÜNÜN ÖTESİ
Son seçim "boykot" kararını ifade edenlerin, hem sağdan hem soldan yediği linç
bir tarafa, abuk sabuk yorumlarla konunun
içeriğini tartışmaktan kaçanların aşağılayıcı,
ötekileştirici ifadelerine katlanmak durumunda kaldık.
"Boykot" tavrında genel bir uyum
olduğunu, ideolojik yaklaşımın herkeste
aynı olduğunu söylemek doğru olmaz.
Boykot edenlerin farklı motivasyon ve
anlayışları vardı.
Mesela, boykot tepkisini kendi üstüne
yamamayı deneyip, konuyu uluslararası
platformlara taşıyacağını söyleyenler de
vardı hatırlıyor musunuz?
Oysa ki, uluslararası platformlar zaten
"kktc’yi tanımadıklarını" ifade ettiklerinde,
bizim bin yaşındaki politikacılar ne demek
istediklerini bugüne kadar belli ki hiç
düşünmediler.
Mesela, uluslararası toplum bakanına
"bakan" demez, vekiline "seçilmiş temsilci"
gibi ayırt edici bir şeyler koyar. Nihayetinde
adanın kuzeyindeki icra makamının
uluslararası ölçekte "Türkiye’nin alt yönetimi" olduğu ifadesi bakidir. Siz bunu gidip
ifade ederseniz, en fazla duyacağınız "biz
bunu en başından beri söylüyoruz" olur.
Ancak, diğer tarafta idarenin tanınmamış
olması, idarecilerin rolünün olmadığı
anlamına gelmez.
Yani siz emek piyasasına yönelik önlem
alacaksanız, bu iradeyi gerçekleştirme kudretini sergilemenize hiçbir uluslararası
aktör karşı çıkmaz. Hatta, belli başlı
adımlarda uluslararası anlamda destek de
görebilirsiniz. Ancak teknokratik çözümler
için zaten yöneticinin hangi partili
olduğunun pek de anlamı yoktur. Niyetinin
kamu yönetimini modern değerlerle
gerçekleştirmesi yeterlidir.
Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik yönetişimci
yaklaşım, kurumların güçlü olması, ticaretin
daha kolay yapılması, kamu sektörünün
performansının daha güçlü olması gibi
örnekler, kktc’nin tanınmasını sağlamaz,
ancak adanın kuzeyinde yaşayan insanların
koşullarının daha iyi olmasına neden olur.
Adanın kuzeyinde yaşayan insanların bugün
yaşadığından daha iyi yaşamasına ise herhalde kimse karşı değildir. Kktc’yi
tanımayan uluslararası aktörler de buna
karşı değildir.
Gel gelelim, daha iyi yaşama sonucunu
yaratacak olan bürokrasinin iç işleyişinde
çözümlenirken, bürokratik kurumların
başındaki kişilerin meşruluğunun gözden
geçirilmesine yarayan seçim sonuçlarının
anlamsızlığı yaşadığımız son süreçte bir
kez daha ortaya çıkmıştır.
Son bir yıl içinde kaç kez UBP-DP-YDP
koalisyonu kuruldu, ben artık sayısını unuttum. Son koalisyon bozulduktan sonra,

Mertkan Hamit

şimdi ortalıktaki iddialara göre, başbakanın
değiştirilerek bir koalisyon kurulacağı
senaryoları ortada...
Faiz Sucuoğlu neden ekarte edildiği
hakkında bir fikrim yok. Ancak Ulusalcı
bir partinin %60 oyuyla seçilmiş bir kişinin
dahi "kktc’nin çıkarlarını savunamayacak
durumda" olduğunun düşünülmesi ihtimali
dahi, seçimdeki oy oranı ile adanın kuzeyindeki iktidarın gerçekte kim olduğu konusunda açık bir tezatlık bulunduğunu gösteriyor.
Hal böyle olunca, iktidar partisindekilerin
sessizliği anasından ilk kez tokat yeyen
şımarık çocuğun çaresizliğini hatırlatıyor.
Tokat konusunda daha deneyimli olan ana
muhalefet partisindeki üye dostlar ise tek
başına iktidar olacaklarına dair umutları
olmalarının anlamsızlığının farkında olup
olmadıklarını da bilemiyorum.
Ancak, ana muhalefetin tek başına iktidar
olabildiği ya da HP gibi görece temiz bir
parti ile kurulacak bir koalisyon sürecinde
dahi ana akım muhalefet partiler için
iradenin kendilerinde mi yoksa başka bir
yerde olup olmadığı ile ilgili tek atımlık
kurşunları olduğu ve başarısız olmaları durumunda birbirlerini suçlarken, esas olarak
deniz ötesindeki iktidarın sorumluluğunu
saklayacakları bir duruma sebep
olmamalarını ummaktan başka bir şey
içimden geçmiyor.
Bir diğer önemli nokta ise meclis dışında
kalan solun, ikna edici, sloganların ötesine
giden, kitlelerin güven duyacağı bir
ifadesinin henüz oluşmamasından ileri
gelmektedir.
Her ne kadar, meclis dışındaki solun
dikkate değer bir kesimi, boykot tavrını
dikkate alarak "geniş bir sol koalisyon"
inşa etme niyetini ifade etse de, şimdilik
bunun ete kemiğe nasıl bürüneceğine dair
bir yaklaşım dahi ortada yok.
Kendini, bu geniş koalisyondan ayrı
olarak konumlandırarak hareket etmeyi
tercih eden diğer küçük yapıların ise
işbirliklerini güçlendirmek yerine, pür-i
pak bir zeminde mücadeleyi hedeflemeleri
ise en çok CTP'ye yaradığı kesin. Nihayetinde, meclis dışı sol parçalı görüldükçe,
güçten yana oy verecek olan geniş bir seçmen kitlesinin, iradelerini CTP'den taraf
kullanacağını söylemek mümkün.
Gel gelelim, yönetime ister muhalefet
ister iktidar olarak talip olan statüko karşıtı
oluşumların tümünün belki de dikkate
alması gereken nokta, dönüşümün sadece
bir ifade, bir istek ile sınırlı olmadığı aynı
zamanda bunun da bir ekonomisi olduğu
gerçeğidir. Maalesef, verili koşullar, hiçbir
ülkede ve hatta hiçbir kolonide olmadığı
kadar acıdır.
Kamu iradesini ele geçireceğini düşünen
oluşumların, kamu iradesinin dönüştürücü

BAZI MARONİTLER KENDİLERİNİ
KKTC’DE YAŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERİP
GÜNEYDEN PARA ALIYOR
Bazı Maronitlerin, kendilerini KKTC’de yaşıyormuş gibi gösterip Güney
Kıbrıs’tan para aldıkları; ancak gerçekte Güney Kıbrıs’ta ikamet ettikleri
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, konunun Başkanlık Komiserliği’ne iletildiğini
ve bu çerçevede Rum polisi ve Kişisel Nitelikli Bilgilerin Korunması
Komiserliği ile temasa geçildiğini kaydederek, Metehan Kapısı’ndan
geçiş yapan Maronitlerin kayıt altına alınacağını ve KKTC’de ikamet
edip etmediklerinin tespit edileceğini yazdı.
Haberde, bu uygulamanın kişisel bilgilerinin gizliliğinin ihlal etmemesi
için de bazı tüzükler hazırlanacağı ifade edildi.
Gazete, bir kişinin KKTC’de ikamet ediyor addedilmesi için karşı
tarafa ayda 16 gün geçiş yapması gerektiğini kaydetti.
Haberde ayrıca, Maronit köylerinde yaşayanların yüzde 80’inin köye
yeniden yerleşenler (yaklaşık 280 kişi), yüzde 20’sinin de 1974’ten bu
yana o köylerde yaşayanlar ve 80 yaşın üzerindekiler (52 kişi) olduğu
belirtildi.

gücünü yitirmiş olduğu, etki yaratma
gücünün beklentileri karşılamaktan uzak
olduğunu not etmek gerekmektedir. Maaş
ödemekten fazlasını yapabilmekten uzak
bu kamu yönetiminin dönüştürücü olması
için gereken finansmanın kaynağı ise bu
dönüşüme karşıdır. Bu yüzden kamu iradesi
eliyle dönüşümü sağlamak, iktidara gelindiği
zaman müdahale ile karşılaşacaktır.
Bu durumda, önü kapalı bu çözümde
ısrar etmenin yaratacağı etkinin daha büyük
hayal kırıklıkları yaratacağı gibi bir olgu
karşımızdadır. Boykot ise boş vermiş bir
tavır olarak ifadelendirilse de, iki unsuru
açık bir şekilde ifade ettiği genel kabul
görmektedir.
Birincisi TC - kktc ilişkilerinin zemini
yanlıştır. İkincisi, TC - kktc ilişkilerinde
zemin ancak Kıbrıs'ın geleceğinin
belirleneceği ve uluslararası hukuk ile
uyumlu çerçevede anlam taşıyacaktır.
Bu açıdan, Kıbrıs sorunu ile bağlantı
sadece "iki toplumlu iki bölgeli siyasi
eşitliğe dayalı federal çözüm" sloganından
çok daha derin olarak ifadelendirilmeli ve
politikaları şekillenmelidir. Bunun için de,
seçmenin aradığı kapsamlı bir barış politikası
ile birlikte, TC - kktc ilişkilerinin ele
alınması gereklidir.
Bunun için de sadece sosyal medya
görsellerine değil, çok daha geniş bir
çerçeve içinde ele alınacak politik bir manifestoya ihtiyaç vardır. Sadece bugünün
sorunlarını değil, yarının da sorunlarının
çözümünü barındıran, ekonomik, sosyal,
ekolojik ve politik anlamda belirsizlikleri
ortadan kaldırırken kamunun yeniden
şekillenmesini ön plana çıkaran bu yaklaşımı
kurmak ve 1974 yılından sonra UBP ile
oluşturulan ganimete dayalı mamma
kültürünün ötesine geçecek bir anlayış
ihtiyacını gerekli kılmaktadır.
Elbette, ülkedeki insan kaynağının deneyimi böylesi bir dönüşüme hazır olmadığı
sonucunu verebilir. Ancak yaşanan
ekonomik kriz, siyasi liderliği son derece
önemli bir hale getirmektedir. Siyasi
liderliğin, teknokratik çerçevenin ötesinde
daha derin sorumluluklarında alınmasını
gerektirir. Bunu sırtlamak bence tek bir
siyasi partinin ötesinde bir sorumluluktur.
Bu açıdan meclis içi ve dışı muhalefetin
ortak bir manifestoyu çalışması ve ortak
bir seçime girmeseler bile temel anlamda
ortaklaşılacak siyasi çerçeveyi belirlemeleri
son derece önemlidir.
Tabii ki siyasi kibir bunun önünde yer
alabilir. Ülkeyi dönüştürme iddiasında
olanların ise, kendi kadrolarındaki yerleşik
siyasi kibri yenemeyecek olması doğal
olarak, iddia edilen hedeflere ulaşılıp
ulaşılamayacağının da doğal bir testi
olacaktır.

ANASTASİADİS STATLARDA
POLİS VARLIĞININ
ARTIRILMASINI EMRETTİ
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in,
cumartesi günü Antonis Papadopulos stadında
oynanan Anorthosis-Apollona futbol maçı
sırasında çıkan ciddi olayların araştırılmasını ve
kendisine detaylı bilgi verilmesini istedi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum
Sözcü Marios Pelekanos Anastasiadis’in Rum
futbolunda son haftalarda meydana gelen ciddi
gelişmelerin araştırılması, derhal detaylı bir rapor
oluşturularak saptanan açıkların derhal kapatılması
ve cumartesi günküne benzer olayların bastırılması
için gerekli prosedürlerin belirlenmesi yönünde
direktif verdiğini açıkladı.
Pelekanos futbola ilginin önümüzdeki hafta
artacak olması nedeniyle Anastasiadis’in, hem
statta görev yapan polis sayısının artırılmasını
hem de uygulanan önlemlerin sertleştirilmesini
istediğini söyledi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Geçenlerde, “yeni” üçlü
koalisyon kabinesinin
dağılmasını duyduğum
gece, bir “üzüntü sardı”
beni, bir “üzüntü” hiç
sormayın, anlatamam…
O
gece
kravat
takmadığım halde nefesim daraldı,
soluduğum hava çok fena bir şekilde
sıktı boğazımı aniden…
“Üzüntü,” başka hiçbir şeye
benzemez!
O gece uykumu tam alamadım, arada
gözlerim kapanır kapanmaz, kötü kötü
rüyalar görüp, tavandaki mertekleri
saymaya giriştim defalarca…
O gecenin sabahında “üzüntüm”
sürüyordu; “moralsiz, bitkin” bir
vaziyette kalktım yatağımdan…
Koalisyonu boan küçük ortak
partilerin, çekilmeden önce istifa
etmeyen genel başkanları nazır
efendiler, kabineden çekildiklerini
açıkladılar öyleyken işgal ettikleri
iskemleleri terk etmediler!
24 iskemle sahibi partinin genel
başkanı, Başnazır Dr. F. Sucuoğlu,
istifa etmek zorunda kaldı…
“Üzüntüm” bitmedi, şimdi bu
parasızlıkta, memlekette yeniden genel
seçime gidilecekse n’olacak?
O da başka bir “üzüntü” vesilesi
oldu herkese(!)…
Cumhurreisi
E.
Tatar’a
da
“üzüldüm vallahi”…

“ÜZÜNTÜLERİMİZİ BİTİR
ALLAH’IM!”
Ekselansları Tatar, beraberindeki
ilgili ve yetkililerle, Londra’ya
yapacakları ziyareti, bu yüzden
ertelemek zorunda kaldı…
Bir “üzüntü” da ondan çektik;
sormayın,
“vallahi”
onu
da
anlatamam…
“Üzüntü, üzüntü üstüne” geldi…
Katlandı, çoğaldı “üzüntüler!”
Tam da, “dövizin düşme eğilimine
girdiği dönemde” memlekette her şey
yolundaykana; “göz duttu kabineyi,
seçilmiş siyaset erbabını da…
Ondan
olacak
ki,
ansızdan
“nedensiz”
ortaya
çıktı
bu
“üzüntüler”…
Oysa sırada yapılacak daha çok başka
“güzel işler” vardı, onlara da
“bakacaktı”(!) Nazırlar Kurulu;
“karar” almak gerekirsaydı “gerekli
kararları” anında alacaklardı…
“Kısmet” olmadı!
Hem, denizlerdeki “gaz işleri” da,
tam yolundaykana…
Gerçi, içeriği “tam” açıklanmadıydı
ama “olsun,” o kadar da “önemli bir
mesele değil” aslında, üstelik 2022
senesinin “mali protokolü” da,
koalisyon kabinesi görevdeykana,
“imza edildiydi”…
“Dert üstü, murat üstü” idi
memleketteki durumcuklar!
N’olduysa oldu, şimdi her şeye,
baştan başlanacak…
“Nazar” değil da nedir yaşananlar?

***
Anladığım, sadece biz değilmişiz
“üzülen,” başkaları da varmış…
Eski cumhurreislerinden birisi da
konuştu:
-En vahim hata, “Saray rejimiyle”
ters düşmektir, ya da:
-En vahim hata, Türkiye ile karşı
karşıya gelmek olur, mealinde
cümleler kurarak, onursal başkanı
olduğu
partisinin
yetkililerine
nasihatte bulundu…
Açıklama duyulunca, 24 iskemle
sahibi olan bir siyasi partinin
durumunu sorgulamaya başladı
“vatandaş”…
Ne demek, “Anavatan” Türkiye ile
karşı karşıya gelmek?
Acaba o parti içinde birileri, “Saray
rejimiyle” ters mi düştü, ya da düşmek
üzeredir da, böyle bir açıklamaya mı
gerek duyuldu?
“Tam olarak anlayamasam” da, bir
“üzüntü” da o cümlelerden dolayı
sardı bizi…
Salı günü bilinen açıklamayı,
gazetemizde ve Facebook’ta birçok
sayfa
arkadaşımın
iletilerinde
okuyunca, ekstra bir “üzüntü”
daha…
Bu kadar “Üzüntüye” dayanmak
kolay değil!
Yeni kabineyi kurdur,
“Üzüntülerimizi bitir Allah’ım!”
Gene gonuşuruk buraşda.

İran İsveçli akademisyeni idam edecek
HK- İran'da İsrail adına casusluk yaptığı
iddiasıyla idama mahkum edilen İran-İsveç
çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza
Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz
edileceği bildirildi.
İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) ismi
açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere
göre, "İran'da İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve İranlı nükleer fizikçilerin
öldürülmesinde rolü olduğu" iddiasıyla ölüm
cezasına çarptırılan akademisyen Celali'nin
infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceği
kaydedildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska
Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi
olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı.
Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat
teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan

idama mahkum edilmiş ve karar İran Yüksek
Mahkemesi tarafından 2017'de onaylanmıştı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı da 2018'de Tahran'da
tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini
duyurmuştu.
Celali hakkında 2017'den bu yana ertelenen
idam kararının "savaş suçu" ve "kasten cinayet"
iddialarıyla İsveç'te yargılanan İranlı eski yargı
yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis
talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati
çekti.
İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında
rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te
tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki
iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2
Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na
çağırmıştı.

KORUÇAM’DAKİ OKUL FAALİYETE GEÇİYOR
Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış
Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Maronit
toplumunun desteklenmesinin Rum tarafının
ulusal hedefi olduğunu söyledi.
Alithia gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler
Komitesi
toplantısının
ardından
açıklamalarda bulunan Fotiu’nun, Maronit
toplumunun
desteklenmesi
hedefi
çerçevesinde 2023-2024 yılında Koruçam’daki ilkokulun yeniden faaliyete geçirilmesini
planladıklarını söylediğini yazdı.
Bölgedeki ilkokulun 1997-1998 yılına
kadar faaliyette olduğunu anımsatan Fotiu,
ilkokulun yeniden faaliyete geçirilmesini
onaylamakla birlikte, genç çiftlerin desteklenmesi programını da başarıyla
uyguladıklarını ifade etti.
Genç çiftlerin Koruçam’a yerleşmesini
istediklerini belirten Fotiu, ancak bu şekilde
bölgede bir okul olabileceğini ve bölgeyi
canlandırabileceğini söyledi.

Haberde, Göçmenler Komitesi Başkanı
Nikos Kettiros’un da, Maronit toplumunu
desteklemek adına ellerinden geleni
yaptıklarını ifade ederken, orada yaşayanların

bazı önemli problemleri bulunduğunu ve
bunlardan birinin, köye yeniden yerleşenlerin
listesinin netleştirilmesi talebi olduğunu
söylediği kaydedildi.

Sosyal Medya
Mehmet Salih

TERTİPLENME SIRASI
UBP'DE...

UBP’de olan biten de, DP ve
diğerlerinde olduğu gibi AKP'nin
genetiğiyle oynanan, “Beyaz Türk tipi”
rejimin, eski Osmanlı ve hilafet rejimine
Adanın kuzeyini harmanlama çabasının
sadece siyasi artçı depremlerinin etkisi…
Adaya getirildik getireli varlığımız,
pişmiş yemeğe üstten eklenen tuz misalidir, ne Adaya huzur ve tat verebildik,
ne huzur ve tat bulabildik...
Ne yerli olabildik ne Adalı gibi
yaşayabildik…
Adaların coğrafi karakteridir, doğal
olarak kıtalardan ayrı ve bağımsız doğar,
ahalisinin ne yaşam biçimleri ve kültürleri, ne ekonomileri ne de siyasi
yapılanmaları kıta ülkeleriyle uyumludur.
Rahmetlik Hasan amcamın dediği
gibi,450 sene geçti hala adada
"Eğretiyik"...
Ada ahalisi, herhangi bir kıta ülkesinin
etkisiyle seçilenlerin ellisi birden aynı
partili olsa ne olur, hepsi muhalefet olsa
ne olur…
Gerçeği inkar ederek, talimatla 5 seçim
daha yapıp, 20 hükümet daha bozup
kursanız ne olur, kurmasanız ne olur…
Kıbrıslılar için, "TC ya da İngiliz,
Yunan kimdir necidir, neyin garantörüdür
Kıbrıs’ta?" diye hep birlikte hatırlayıp
sorana kadar da bu kuşatma ve siyasi
depremler kendi gerçeklerini dayatarak
sürecek…
Kabullendiğiniz müdahaleden şikayet
etmekten ziyade, olan bitenin şimdi
itirafıdır zor gelen…
Yani sadece UBP'de değil, adanın
kuzeyinde inandırıcılığını yitirmiş yalancı
çobanın akıbetidir yaşanan…
Ne kadar yüksek sesle ciyaklasanız
şimdi kimse dönüp yüzünüze bakmaz...
DP'de Serdar’ın ve Arabacıoğlu’nun,
CTP'de Ferdi’nin, Kalyoncu’nun
Yorgancıoğlu’nun bakmadığı gibi...
Onların buyrukları ve istenileni
verdikçe sizin iki büklüm halleriniz hiç
bitmeyecek…
İlahiyat lisesinin açılışına kırlangıç
gibi dizilip makas sallarken de aynı
şeyleri yazıp söylemedik mi...
Neden şimdi farklı davranalım...
Aynı müdahaleyi, Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde yaşarken, hiçbir şey
olmamış gibi davranmadık mı…
Daha da geri gidersek,1958'lerden
beri olduğunu fiilen bildiğimiz müdahaleye, neden şimdi şikayetci olalım…
Hala, müdahale var mı yok mu dahi,
söylemeye karar veremiyorsunuz...
Önce gerçeği kabul edip, Kıbrıs’ın
kuzeyinde fiili bal gibi bir "İŞGAL"
var deyemedikten sonra…
İşgalci sizin seçtiğinize değil, kendi
istediğine makam ve görev verir...
Ana sorunun işgal olduğunu kabullenip
itiraf edersanız işleriniz de kolaylaşır...
Çünkü, işgal varken, "ya işgalciden
yana olunur, ya da işgale karşı"...
Ya İşgalci defol dersin, ya da E. Tatar
gibi "Sahip çok yaşa"…
Topluma ve kendinize dürüst olun en
azından, zaten kimse sizi işgali
eleştirmeye veya sevmeye zorlayamaz...
Makyajınız her fırsatta akıp yüzünüze
bulaşıp mahcup olacağınıza gerçeği
itiraf edin yalan söylemekten kurtulun...
İkisinin arası yoktur, bu gerçeği inkar
etmenin artık siyasi kazancı da kalmadı...
Siz sağ elinizle sol kulağınızı tutmak
zorunda kalmaz, bizi de size bunları
söylemek zorunda bırakmazsınız...
Rahmetlik amcamın dediği gibi
"Eğretiyik" ve bu küçük Ada'nın coğrafi
ve yaşamsal genel kültür karakterine
uyumlu kalıp siyaset üretemezsek bu
Ada bizi kusacak…

5 Mayıs 2022_Layout 1 04.05.2022 22:27 Page 12

12

5 Mayıs 2022 Perşembe
Özdeyişler

Tadımlık

"Özgürlüğe sahip olabiliriz,
ancak bir kere kaybedildiğinde
bir daha asla geri gelmez."
J.J. Rousseau

Bir şarkının damarlarında
yaşıyorsun
hiçbir kantar çekmiyor seni
dünyanın hiçbir pazarında
Özdemir İnce
"Barış" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

KAYIP SÖZ
Oya Baydar
Roman
Can Yayınları

Kesintilerle zorum
Aldı gitti diyorum
Bütün o manileri
Tekrardan yazıyorum

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
GÖNÜL ECZANESİ
Şht.gaz.hasan tahsin cad.. hacı ali
apt. no:13 lemar yolu - sülkem simit evi çaprazı ortaköy 229 31 33
HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı
Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3
yanı Surlariçi 0392 228 65 05
SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa 03922255728
GİRNE
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur
Mumcu Bulvarı Girne (Karakum
Lemar Karşısı - İktisat Bankası
Yanı) 03928160543
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu
Cad. Green Petrol karşısı Dükkan:
5 Alsancak-Girne 0533 846 33 30
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne 05338265191

FODER, fotoğraf sezonu gezileri devam ediyor...

MAĞUSA

FODER’liler Lefke bölgesini görüntülediler
çekimleri yapıldı. Lefke Barajı,
Gemikonağı Göleti CMC
hamamları ve bölge doğası belgelendi. Sonra Yeşilırmak köyü
piknik alanında mola verildi. Burda da bölge doğa – manzara ve
köye hareketlilik katan çilek
tarlalarındaki çekimler güne ayrı
bir renk kattı. Gemikonağı yolu
üzerinde bulunan (CMC) eski
maden limanı ve ardından
günbatımının fotoğraflanmasıyla
gezi on buldu. Üyelerin objektiflere yansıyan görüntülerinden
birkaçını sizlerle paylaşıyoruz.

Mustafa ERKAN - KıbrısTürk
Fotoğraf Derneği (FODER),
geçtiğimiz hafta düzenlenen gezi
organizasyonda FODER üyeleri
Lefke bölgesinde ilginç mekanlarda
fotoğraf
çekimleri
gerçekleştirdiler.
Sezonun
dördüncü gezisinde, Güzelyurt'ta
buluşan gezgin üyeler Akçay
Köyüne gittiler. Akçay’da, Akçay
1. Çocuk Ve Bahar Şenliği’nin
yapıldığı yer ziyaret edildi. Lefke,
Karadağ bölgesinde CMC maden
işletmeleri araçlarının müze haline
dönüştürüldüğü yerde fotoğraf

DÜN

ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı
Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil
Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı
Boğaz İskele 0533 834 82 51
LEFKE

ARAZİ ARANIYOR
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

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI





DOLAR
Alış Satış





14.54 14.64

EURO
Alış Satış

15.78

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.08

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ



HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı 03923655518

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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Güney Kıbrıs’ın 2026’da Afrodit yatağından doğal gaz ihraç etmesi bekleniyor

Pilidu: Türkiye’ye yönelik boru hattı zor bir girişim
Rum Enerji Bakanı Nataşa
Pilidu, Güney Kıbrıs’ın
“Afrodit” yatağından 2026
yılında doğal gaz ihraç
etmesinin beklendiğini
söyledi...
Alithia gazetesinin manşetten yer verdiği
habere göre Pilidu, altyapılarla ilgili birçok
seçenek bulunduğunu ve bunlardan birinin
“Kıbrıs’ın doğal gaz yataklarının”, İsrail’le
birlikte veya İsrail’den ayrı bir şekilde,
Mısır’a yönelik boru hatlarıyla birbirine
bağlanması olduğunu ifade etti.
Çeşitli doğal gaz yataklarından,
Mısır’daki altyapılara yönelik boru
hatlarına sahip olan şirketlerle temaslar
gerçekleştirildiğini de belirten Pilidu,
şirketler tarafından yapılan görüşmelerin
de ileri safhada bulunduğunu, çünkü
şirketlerin de, altyapıların ortaya konulan
zaman takvimleri içerisinde (3-4 yıl
içerisinde) geliştirilebilmesi için, sürece
dâhil olmaları gerektiğini söyledi.
Birincil hedefin, tek yanlı olarak ilan
edilen Rum MEB’indeki 12’nci parselde
yer alan “Afrodit” yatağından doğal gaz
ihraç edilmesi olduğunu dile getiren Pilidu,
hem Glafkos yatağı, hem de ENI-Total
konsorsiyumunun
sondajlarının
sonuçlarının büyük öneme sahip olacağını
ifade etti.
Pilidu’nun açıklamalarının Rum Meclisi
Ticaret Komitesinin toplantısının ardından
yapıldığını yazan gazete, Pilidu’nun yaptığı
açıklamada, enerjiden sorumlu AB komiserine gönderdiği mektupla, Güney
Kıbrıs’ın, doğal gaz yataklarına sahip
olan bir Doğu Akdeniz ülkesi olarak,
AB’nin enerji meselelerindeki önemli
pozisyonunu analiz ettiğini belirtti.
Pilidu, AB Enerji Komiseriyle bir hafta
önce yaptığı ve çok yapıcı olarak
nitelendirdiği telekonferansta, Güney

sonuçlarının “resmin tamamı açısından
büyük öneme sahip olacağını” dile getiren
Pilidu, kalkınma senaryosunun elle tutulur
olduğunu, bununla birlikte 5’inci parseldeki
sismik araştırmaların da yaza kadar
başlamasının beklendiğini dile getirdi.
Programın hızlandırılmasına dair niyet
olduğunu da söyleyen Pilidu, programı
daha detaylı bir şekilde ele alabilmek için
13 Mayıs’ta Chevron şirketiyle görüşme
yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kıbrıs’ın muhtemel rolüyle ilgili detaylı
yazılı planların sunulmasının istendiğini
de söyledi.
“TÜRKİYE’YE YÖNELİK BORU
HATTI ZOR BİR GİRİŞİM”
Avrupa Birliği doğal gaza ihtiyaç duyarken, Güney Kıbrıs’ın kendi doğal gaz
yataklarını
değerlendirip
değerlendirmeyeceği konusundaki bir
soruya ise “çabanın bu olduğu” yanıtını
veren Pilidu, Türkiye’ye yönelik boru
hattının oldukça zor bir girişim olduğunu
ve bunun teknik ve ekonomik zorluklarla
birlikte, diğer boru hatlarının karşı karşıya
kaldığı aynı problemlerle karşılaşmasının
muhtemel olduğunu dile getirdi.
Bahsedilen zaman takvimleri içerisinde,
Güney Kıbrıs’tan doğal gaz ihraç edilmesi
için başlıca hedefin Afrodit yatağı olduğunu
dile getiren Pilidu, Güney Kıbrıs’ın
yataklarına ne kadar çok teyit edilmiş
doğal gaz miktarı eklenirse, yatakların
geliştirilmesinin de o kadar kolay olacağını
ifade etti.
Dolayısıyla hem “Glafkos” yatağıyla
ilgili sonuçların, hem de ENI-Total konsorsiyumunun yaptığı sondajların

PELEKANOS 3+1 GÖRÜŞME
HAKKINDA KONUŞTU
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere
göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios
Pelekanos ise açıklamasında, enerji
güvenliği ve Rus doğal gazına olan
bağımlılıktan kurtulmanın, Güney Kıbrıs,
Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanlarının,
ABD Dışişleri bakanının da katılımıyla
gerçekleştirecekleri 3’lü görüşmenin gündeminin üst sıralarında bulunacağını söyledi.
“Kıbrıs bölgesinin bu meseleye gerek
doğal gaz yatakları gerek de elektrik
bağlantılarıyla katkıda bulunabileceğini”
ifade eden Pelekanos, 4 ülkenin işbirliğini
önemli olarak nitelendirerek, bunun Doğu
Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve istikrarın
korunması da amaçlanarak, daha da
güçlendirileceğini söyledi.
3+1 görüşmeyle ilgili detayların
önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade
eden Pelekanos, bunun muhtemelen mayıs
ortasında gerçekleştirileceğini ve
görüşmenin ev sahipliğini ise Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken’in yapmasının beklendiğini dile
getirdi.
Gazete, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve
İsrail Dışişleri Bakanlarının Washington’a
mı seyahat edeceklerinin, yoksa telekonferans yöntemiyle mi görüşeceklerinin
belirsizlikte olduğunu da ekledi.

ALTIN PASAPORTLAR VE ANASTASİADİS
İtalyan Devlet Televizyonu RAI3’ün çok
sevilen “Report” isimli yayınında Güney
Kıbrıs’ın “yatırım faaliyetlerini meraklı gözlerden uzak yapmak isteyen işadamlarının
sığınağı” olarak lanse edildiği bildirildi.
Fileleftheros haberi “İtalya’da da Afişe…
İtalyan Devlet televizyonu Vatandaşlıklar
ve Oligarklarla İlgili Rezilliği Yeniden Gündeme Taşıyor… Başkan’ın Eski Ofisine de
Baskın Yaptılar… Kıbrıs’ın Sarayları Rus
Oligarkların Birçok Sırrını Barındırıyor”
başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Habere göre, El Cezire Televizyonu’ndan
bayrağı alan RAI3, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in eski avukatlık ofisi
başta olmak üzere gazeteci ekibinin
avukatlarına soru sormaya çalıştığı ancak
cevap alamadığı avukatlık ofislerinin görüntülerini yayımladı.
“Kremlin’in Çocukları” başlığı altında
Vladimir Putin’in çevresinden Rus
işadamlarına atıf yapılan yayında bu kişilerin
hiçbir engelle karşılaşmadan ekonomik
çıkarlarına hizmet etmek için gerek Rum
yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık
uygulamasından yararlanarak pasaport
aldığına, gerekse Rum Şirketler
Mukayyitliği’ne kayıt yaptırdığına dikkat
çekildi.
Yayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis tarafından kurulan avukatlık
ofisine sürekli ve çok net atıflar yapıldı.
Report programı adına araştırma yapmak
üzere Güney Kıbrıs’a giden RAI3 muhabiri
Julio Valecini programda şu ifadeleri kullandı:

BİRİ 17 YAŞINDAKİ 3 RUM
GENÇ KOKAİN TABANCA
İLE YAKALANDI
Rum polisinin, rutin trafik kontrolü
çerçevesinde durdurduğu bir araçta
satışa hazır kokain paketleri
bulması üzerine başlattığı
araştırmada 17 yaşındaki Rum kızın
tasarrufunda 3 adet tabanca buldu.
Fileleftheros ve diğer gazetelere
göre, Larnaka’da, 23 ve 27
yaşlarındaki gençlerin aracından
satmak maksatlı olduğuna inanılan
her birinde brüt 10 gram kokain
bulunan 32 poşet ve 14 tane de boş
mermi kovanı buldu. Araştırmasını
genişleten polis 2 gencin 17
yaşındaki kız arkadaşları ile Kalo
Horio Atış Alanı’nda atış talimine
gittikleri bilgisini aldı ve 17
yaşındaki kızın evinde yaptığı
aramada 3 tabanca, 40 Adet 7,65’lik
mermi ele geçirdi.

GÜNEYDE MART
AYINDAKİ İŞSİZLİK ORANI
YÜZDE 5,9’A GERİLEDİ
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi
(Eurostat) verilerine göre, Güney
Kıbrıs’ta geçtiğimiz Şubat ayında
yüzde 6.3, 2021 yılının Mart ayında
ise yüzde 8.2 olan işsizlik oranının,
bu yılın Mart ayında yüzde 5.9’a
gerilediği ifade edildi.
Eurostat’ın verilerine göre,
geçtiğimiz yılın Mart ayında 31 bin
olan işsizlerin sayısının bu yılın
Mart ayında 28’e bine düştüğünü
yazan gazete, kadınlar arasındaki
işsizlik oranının yüzde 6.5, erkekler
arasındaki işsizlik oranının yüzde
5.3, 2021 yılının Mart ayında gençler
arasında yüzde 18.4 olan işsizlik
oranının ise yüzde 16’ya gerilediğini
ekledi.

LARNAKA
HAVAALANI’NDA
APPROACH RADAR
SİSTEMİ DEVREDE
Larnaka Havaalanı’nda dün
Yakınlaşma Radar Sistemi
(Approach Radar) dönemine girildi.
Rum hava trafik kontrolörlerinin bu
sistemle uçakları, iniş yapana kadar
radardan izleme olanağına
kavuştuğuna dikkat çekildi.
Haravgi ve diğer gazeteler yeni
devreye giren ve havaalanı
çevresindeki yaklaşık 60 deniz
millik alanı tam zamanlı izleme
olanağı tanıyan sistemin güvenlik
düzeyini önemli ölçüde
iyileştireceğine ve uçaklar iniş
prosedürünü tamamlayana kadar
radardan izlenebileceği için Hava
Trafik Kontrol Kulesi tarafından
verilen hizmetin verimliliğini
artıracağını yazdı.

YUNAN KURYEDEN ÇIKAN
KAPSÜL SAYISI 86
“Kıbrıs’ın sarayları Rus oligarkların birçok
sırrını barındırıyor. Avukat Nikos Anastasiadis
tarafından kurulan güvenilir hukuk şirketinin
merkez ofisi Limasol’da bulunuyor. Anastasiadis daha sonra Kıbrıs Cumhuriyeti
başkanlığına seçildi. Çıkar çakışması
olmaması için (hukuk şirketinin)
müdürlüğünü onun yerine kızları yürütüyor.”
Bu anlatımın ardından Valencini’nin Limasol’daki avukatlık şirketi ofisinde, “Nikos
Hr. Anastasiadis &Ortakları DEPE” adına
Theofanis Filippu ile yaptığı kısa söyleşiye
yer verildi.
Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Miron
Kikolatos RAI3 muhabir grubuna, Anastasiadis’in vatandaşlıkları araştıran komiteye
ifade verdiğini söyledi. Sayıştay Başkanlığı
Basın Sözcüsü Marios Petridis de RAI3’e

açıklama yaptı. Kendisine Sayıştaylık
araştırması sırasında baskı ve tehdit alıp
almadıkları sorusuna olumlu cevap verdi,
“hükümet Sayıştay Başkanı’nı görevden
almayı düşünüyor şeklinde bazı ifadeler
okuduk” dedi.
Haravgi Rum yönetiminin Rus oligarklarla
ilgili bilgi vermediğini, Çekya Ekonomik
Analiz Dairesi’nin izini sürdüğü Rus
oligarkların şüpheli mal varlıklarının izinin
çoğu kez Güney Kıbrıs’a ulaştığını ancak
Rum yetkililerin bilgi vermeyi ve iş birliği
yapmayı çoğu kez reddettiğinden şikayetçi
olduğunu yazdı.
Habere göre konuyu Ekologlar Hareketi
konuyu yazılı açıklama ile gündeme getirdi
ve bunun, Anastasiadis hükümetinin ilk
vukuatı olmadığına dikkat çekti.

Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a
sistemli şekilde uyuşturucu
kaçakçılığı yapan çete hesabına
kuryelik yapan 19 yaşındaki
kuryenin vücudundan çıkardığı
kapsül sayısının 86’ya ulaştığı,
taşıdığı kokainin bir kiloya yakın
olduğu bildirildi.
Haravgi ve diğer gazeteler 28
Nisan’da Atina’dan Larnaka
Havaalanı’nda yakalanan kuryeden
çıkan 86 kapsülün her birinin 10
gram kokain ihtiva ettiğini yazdı. 19
yaşındaki kuryenin, Güney Kıbrıs’a
çatal-bıçak ambalajı içerisinde 3,5
kilo kokain sokmaya çalışan 34
yaşındaki Yunan kuryenin
yakalanmasından 24 saat sonra ele
geçirildiğine dikkat çekti.
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ÇİFTÇİLER TEŞVİKLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTİYOR
n “TEŞVİKLER HÜKÜMET
POLİTİKASINDAN ÇIKARILIP
DEVLET POLİTİKASI HALİNE
GETİRİLMELİ”

n “ARPADA KİLO BAŞI 7 TL’Yİ
KABUL ETMEYE HAZIRIZ. 7 TL
KABUL EDİLMEZSE HASADIN
CİDDİ BİR KISMI RUM’A GİDECEK”
n “GELİR DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN
TOPRAĞI DOĞRU
İŞLEYEMİYORUZ”
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanlık
görevini devralan Mehmet Nizam,
sürdürülebilir tahıl üretimi için teşvik sisteminin tekrardan ele alınıp ödeme takviminin
yasa ile belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Nizam, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı
açıklamada, Mevcut teşvik sistemi ile
toprağın doğru işlenemediğini, gerekli
gübrelemenin yapılamadığını, dolayısıyla
arzulanan rekoltenin de alınamadığını,
kuraklık riskinin de arttığını belirtti.
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ
VE MAZOT DESTEĞİ
TAKVİMLENMELİ VE YASA İLE
GÜVENCE ALTINA ALINMALI
Hububat üretimindeki maliyet artışı ile
birlikte üreticinin bir sonraki yıl ekip ekmeme
konusunda kararsız kaldığını belirten Nizam,
çiftçilere verilen “Doğrudan Gelir Desteği”
ile “Mazot Desteğinin” günün şartlarına
göre yetersiz kaldığını söyledi.
Devlet tarafından üreticiye verilen
Doğrudan Gelir Desteği ile Mazot Desteğinin
yetersiz oluşunun yanında ödemelerde de
çok gecikmeler yaşandığını anlatan Nizam
bu nedenle ödeme tarihleri belirlenip yasa
ile güvence altına alınması gerektiğini söyledi.
DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ
Doğrudan Gelir Desteği’nin tahıl üretiminin mali açıdan sürdürülebilir kılınması
için verilen bir destek olduğunu ifade eden
Nizam, dönüm başına verilen desteğin 43
TL olduğunu, bugün bu miktarın “çerez
parası” olduğunu, bu para ile eskiden 18
kilogram kimyevi gübre alınırken bugün 5
kilo alınabildiğini belirtti.
Tahılda dönüm başına 25 kilogram taban
gübresi kullanılması gerektiğine dikkat çeken
Nizam, Doğrudan Gelir Desteği’nin dönüm
başına kilo temelinde kimyevi taban gübresi
olarak belirlenmesi gerektiğini, bu durumda
üreticinin gübre fiyatlarındaki değişikliğinden
etkilenmeyeceğini anlattı. Nizam, üreticinin
verilecek teşvikle 18 kg taban gübresi alabilmesi halinde, tahıl alanına gerekli besinin
verebileceğinin altını çizdi.
Doğrudan Gelir Desteği ödeme takviminde
de ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, 2021’de
ödenmesi gereken desteğin bir kısmının

halen ödenmediğini belirten Nizam, yürürlükteki yasada desteğin ödenmesinin
emredildiğini ancak ne zaman ödenmesi
gerektiğinin belirtilmediğini kaydetti. Nizam,
dolayısıyla hükümetlerin Doğrudan Gelir
Desteği’ni öteleyebildiğini ve kendi uygun
gördüğü zaman ödediğini anlattı.
Bu sorunun kalıcı çözümünün, ödeme
takviminin belirlenip yasa ile güvence altına
alınması olduğunu belirten Nizam, “nasıl
ki kamu çalışanları zamanında ödeniyor,
Doğrudan Gelir Desteği’nin de takvimde
belirtilen tarihlerde ödenmesi gerekecek”
dedi.
MAZOT DESTEĞİ
Mazot desteğinin de yetersiz bir seviyeye
gerilediğini belirten Nizam, üreticinin toprağı
ekime doğru bir şekilde hazırlayabilmesi
ve bakım için dönüm başına 12 litre mazot
harcaması gerektiğine dikkat çekti. Bugün
mazot desteğinin mazota yansıtılan verginin
iadesi şeklinde olduğunu ve bunun 12 litre
mazotta 13 TL’ye mukabil geldiğini ifade
eden Nizam, bunun da bir dönüm için
harcanması gereken 12 litre mazota yarım
litreden biraz fazla mazot desteği anlamına
geldiğini anlattı.
Mazot desteğinin yetersiz kalması yanında
ödeme tarihlerinin de Bakanlar Kurulu’nun
inisiyatifinde olduğunu, geç ödemelerde
çiftçinin yine mağdur olduğunu kaydeden
Nizam, mazot desteğinin dönüm başına litre
bazında olarak belirlenmesi, ödeme tarihlerinin de yasa ile belirlenmesi gerektiğini
ifade etti.
Nizam, “teşvikler hükümet politikasından
çıkarılıp devlet politikası haline getirilmeli”
dedi.
ARPA FİYATINDA
UZLAŞAMADIK… ARPANIN
GÜNEYE GİDİŞİ ENGELLENMELİ
Nizam, üreticinin halen ürün fiyatının
açıklanmasını beklediğini ancak Bakanlık
ile
henüz
fiyat
konusunda
“uzlaşamadıklarını” belirten Nizam 2021
hasadının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından
kilosu 2.15 TL’ye alındığını, Nisan’da Devlet
adına ithal edilen arpanın maliyetinin ise
kilo başı 7 TL olduğunu, Türkiye’den Kuzey
Kıbrıs’a arpa getirmenin, arpanın alış dışında
kilo başı 2 TL maliyeti olduğunun altını
çizdi.
Tahıl fiyatlarının zirve yapmasının etkisiyle
Güney Kıbrıs’tan Kuzey’deki tahıl için talep
oluştuğunu kaydeden Nizam, “Kilo başı 8.5
TL civarında teklifler alan çiftçiler var,
arpanın Güney’ye gitmesinin önüne geçemezsek, paramızla da dahi
arpa
bulamayacağız” dedi.
Arpa fiyatlarının dünya borsası ve maliyet
raporları dikkate alınarak belirlendiğini
kaydeden Nizam, “Kilo başı 7 TL’yi kabul
etmeye hazırız. 7 TL kabul edilmezse hasadın
ciddi bir kısmı Rum’a gidecek” uyarısında

bulundu.
REKOLTE 55 BİN, İHTİYAÇ 170
BİN TON
Bu yıl rekoltenin 2021’in biraz üzerinde
55 bin ton beklendiğini, yıllık ihtiyacın
ekim de dahil 170 bin ton olduğunu belirten
Nizam, Mart 2021 ile Mart 2022 arası 125
bin ton ithal edildiğini belirtti.
Rekoltenin hiçbir zaman 150 bine
çıkmadığını belirten Nizam, 1 veya 2 kez
120 bin tonun üzerine çıktığını, ancak yeterli
teşvik verilmesi, üreticinin de doğru toprak
işleme ve bakım yapması halinde, ihtiyaç
kadar rekolte alınabileceğine inandığını
söyledi.
GELİR DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN
TOPRAĞI DOĞRU
İŞLEYEMİYORUZ
Nizam, “Şu anki teşvikle bu mümkün
değildir, toprak doğru işlenemediği ve gerekli
bakım yapılamadığından da kuraklık olasılığı
da artar. Gelir düşük olduğu için torağı
doğru işleyemiyoruz” dedi.
VERİMLİ TOPRAKLAR
BETONLAŞTIRILIYOR
Dünyada bir hububat savaşının verildiğini,
bunun nedeninin pandeminin yanısıra,
dünyanın tahıl deposu olarak bilinin Ukrayna
ile Rusya arasındaki savaş olduğunu kaydeden Nizam, dünya tahıl borsasında fiyatların
tavan yapmasında, nüfustaki artış ve TL’nin
değer kaybının da etkili olduğunu anlattı.
Tahıl savaşı ve pandeminin bir ülkenin
tahıl açısından kendi kendine yeter olabilmesinin önemini bir kez daha gösterdiğini
ifade eden Nizam, ancak ülkede en verimli
toprakların betonlaşma uğruna kaybedilmekte
olduğunu belirtti.
Nizam, “İnşaatlar için kıraç arazilerin
kullanılması gerekiyor, verimli arazilerde
inşaata izin verilmesi uzun vadede çok
büyük kayıplara neden olacak. Verimli
toprakların yasa ile koruma altına alınması
gerekiyor. Toprak koruma yasası şart” dedi.
KABA YEM İÇİN MESARYA’YA SU
GETİRİLMELİ
Yılda 80 bin ton mısır, 40 bin ton da soya
ithalatı yapıldığını da belirten Nizam,
Türkiye’den gelen suyun Mesarya’ya getirilmesiyle kaba yem (mısır ve soya)
ihtiyacının da karşılanabileceğini ifade etti.
Nizam şu anda Türkiye’den gelen su
işlenirken gelen suyun 3’te birinin denize
boşaltıldığını ifade etti. Nizam Haspolat
Atık Su İşleme Tesisinden çıkan suyun
büyük ölçekte üretim için yeterli bir miktar
olmadığını, halihazırda kullanıldığı belirtti.
Birliğe kayıtlı 13 bin üye bulunduğunu
kaydeden Nizam, üyelerinin yüzde 6070’inin hayvancılık ile de ilgilendiğini de
aktardı.

49 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
KKTC Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2022
koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık
Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre son
24 saatte toplam 14.218 test yapıldı, 1
kişi vefat etti, 49 pozitif vakaya rastlandı.
31 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 10 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
4 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 14.218
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.796.137
Toplam Vaka Sayısı: 93.849
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sa-

yısı: 92.792
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 823
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı : 816
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

LEFKOŞA’DA PARK
HALİNDE DURAN
ARAÇLARDAN HIRSIZLIK
Lefkoşa Sanayi bölgesinde, 29
Mart-21 Nisan tarihleri arasında,
park halinde bulunan iki farklı araç
üzerinden jantları ile birlikte 4 adet
lastik ve iki adet akü çalındığı tespit
edildi.
Polis Basın Subaylığı, meselede
zanlı olarak görülen H.Ö.’nün (E22), dün tutuklandığını,
soruşturmanın devam ettiğini
kaydetti.

MEVLEVİ’DE YANGIN
Polis, Mevlevi’de, Cemal
Limasollu’ya ait bahçede, önceki
gün saat 14.00 sıralarında meydana
gelen yangın sonucunda, 2 adet
zeytin, 10 adet harnup fidanı ve 100
metrekarelik alandaki kuru otun
yandığını bildirdi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü, soruşturma devam
ediyor.

İSKELE ÇÖPLÜK
BÖLGESİNDE YANGIN
İskele çöplük bölgesinde de önceki
gün saat 21.00 sıralarında meydana
gelen yangının bölgedeki kuru
otlara sirayet etmesi sonucu, 50
dönümlük alandaki kuru otlar ile 3
dönüm biçilmemiş buğday yandı.
Polis, yangının, itfaiye ekipleri,
İskele Belediyesi ve bölge halkının
yardımları ile söndürüldüğünü,
soruşturmanın devam ettiğini
duyurdu.

KIBRIS, YUNANİSTAN VE
İSRAİL ARASINDA
METEOROLOJİ
ANLAŞMASI
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve
İsrail’in, iklimsel değişiklik,
atmosferdeki toz, tahmini hava
durumu, yangın tehlikeleri gibi
konularda üç ülke arasında
meteoroloji işbirliği sağlanması
amacıyla bir anlaşmanın
imzalandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, ilgili
anlaşmanın dün Güney Kıbrıs’ta
imzalandığını bununla birlikte
uzman görüşü, yazılım modelleri ve
uzmanlık alanlarında görüş
alışverişinde bulunulmasının da
beklendiğini yazdı.
Habere göre Rum Meteoroloji
Dairesi Müdürü Kleanthus
Nikolaidis her ülkenin meteoroloji
dairesinin belirli konular üzerinde
duracağını, Güney Kıbrıs grubunun
klimatoloji ve meteorolojik
gözlemler konularını ele alacağını
söyledi.
Habere göre anlaşmayı Yunanistan
Meteoroloji Dairesi adına Dimitrios
Sideridis, İsrail adında ise Nir Stav
imzaladı.

DENYA YAKININDA ARA
BÖLGEDE BULUNAN
BİZANS KİLİSESİ’NDE
AYİN YAPILDI
Rumların 29 Nisan’da, Denya
yakınında ara bölgede bulunan
“Ayios Perniakos” Bizans Kilisesi
yıkıntıları arasında ayin yaptıkları
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, ayini sözde
“Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti
Neofitos’un yönettiğini ve ayine
katılanlar arasında Denya Muhtarı
Hristakis ile eski Rum Başsavcı
Kostas Kliridis’in de bulunduğunu
yazdı.
Haberde, ayin için gerekli olan tüm
kilise teçhizatlarının yıkıntılar
arasına kurulduğu ve eski Roma
İmparatoru Konstantin’in
Anadolu’da kurduğu kiliselere atıfta
bulunulduğu ifade edildi.
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Galatasaray'da, Domenec
Torrent dönemi bitiyor
Galatasaray yönetimi, beklenilen sonuçlarının
alınamaması ve camiadan gelen tepkiler üzerine
tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.
İspanyol çalıştırıcının menajeri İstanbul'a geldi.
Yönetimin, Torrent ile ekonomik olarak en uygun
şekilde vedalaşmak istediği kaydedildi.

Bağcıl’ın bir yöneticisi
KTFF’yi yanıltmaya
yönelik eyleminden
dolayı disipline veridi

Avrupa’da rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları bu akşam oynanıyor. İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0
kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht
Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırlayacak...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı
turnuvasının finalistleri, bugün 22.00'de başlayacak
karşılaşmaların ardından belli olacak.
İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında
Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek.

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı
ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla
kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

Çocuk fitness takımı
Hırvatistan’da
Halter Vücut Geliştirme Federasyonu
Nev Çocuk Fitness Milli Takım
Sporcuları 6-8 Mayıs 2022 tarihinde
Hirvatistan'da düzenlenecek “IBFF
Uluslararası Balkan Cocuk Fitness
Sampiyonasi”na katılıyor. IBFF Uluslararasi Balkan Cocuk Fitness
Sampiyonası’nda KKTC NEV Fitness
Team Acrobatic-Fitness Fitness-dans,
Acrodans, Fit-Kids, kategorisinde toplam
4 sporcumuz ülkemizi en iyi sekilde
temsil edecek. Federasyon Asbaskanı
Neval Çelebioğlu Akgürgen ülkemizi
temsilen uluslararası alanda hakem
olarak gorev alacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Ruso Ortaokulunda,
sporcular onure edildi

Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulunda, eğitimin
yanı sıra spora da özel önem veriliyor.
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu müdürü Ergin Mazharoğlu, okulu Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından düzenlenen yarışmalarda başarıyla temsil eden sporcuları ve Beden Eğitimi
öğretmenlerini onure etti.
Bayram öncesinde yarışmalarda başarılı olan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu cimnastik
takımı, yüzme takımı ve judo takımına öğle yemeği düzenleyen müdür Ergin Mazharoğlu,
İstiklâl Marşı töreni öncesinde de sporcuları tüm okulun önüne çıkarıp alkışlattı.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Geçtiğimiz hafta Merit Alsancak Yeşilova
ile Mesarya arasında oynanan AKSA Süper
Lig 29. hafta müsabakasında, Merit Alsancak
Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel’in müsabaka hakemlerine yönelik küfürlü, kişilik
haklarına saldırı niteliği taşıyan ve tehdit
içerikli söylemlerinden dolayı KTFF Disiplin
Talimatının 41. maddesi uyarınca KTFF
Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Yine aynı maçta, Merit Alsancak Yeşilova
taraftarlarının yaratmış olduğu saha
olaylarından dolayı, Merit Alsancak Yeşilova
SK’nın, KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk
edilmesine karar verildi.
Bostancı Bağcıl Kulüp yöneticilerinden bir
kişi KTFF veya ilgilileri yanıltmaya yönelik
eylemleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 48.
maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk
edilmesine karar verildi.

Futbol liglerinde 30.
ve son hafta
maçlarının programı
6 Mayıs Cuma
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan T. Birliği – Gönyeli
Atatürk Stadı
Yenicami – Yonpaş Dumlupınar
7 Mayıs Cumartesi
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Girne H. Evi – Hamitköy
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Cihangir
100. Yıl Stadı
Mesarya – Baf Ü. Yurdu
Cihangir Stadı
K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – Göçmenköy
AKSA Birinci Lig
Osman Ergün Mehmet Stadı
Yeniboğaziçi – Esentepe
Necip H. Kartal Stadı
Maraş – SFC Dörtyol
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Karşıyaka
Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – CB Gençlik Gücü
8 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Lefke
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Düzkaya
Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
İncirli – Çanakkale
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova - Görneç
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