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Şener Levent

açı
açı
YAZDIK DENİZ GEZMİŞ
DİYE DİYE…
n

2. sayfada

Ankara
KUKLA
hükümet arıyor
n50 yıl önce, 6 Mayıs 1972
şafak vakti faşist Türk
generalleri onları koparıp
bizden aldılar... Türkiye’de
devrimin en hızlı koşucusuydular... 50 değil, 100 yıl
geçse de unutulmayacaklar,
kalbimizde yaşayacaklar…

Unutmadık…
Unutmayacağız!

Faiz Sucuoğlu’nu UBP’deki Brütüs’ler vurdu. 16 UBP milletvekili Sucuoğlu’na karşı cephe aldı.
Milletvekilleri Sucuoğlu’nun UBP meclis grubundan yetki almadan CTP ve HP ile görüşmesinden
rahatsız oldu… Partideki kargaşa sürüyor, Sucuoğlu parti meclisini toplayamıyor…
nDün üç parti ile görüşen Ersin Tatar, bugün de CTP ile görüşecek… HP lideri Kudret
Özersay, görevin Sucuoğlu dışında başka bir UBP milletvekiline verilmesini demokrasiye
aykırı bulduğu için buna karşı çıkıyor ve “Biz bu süreçte yer almayız” diyor…

nCTP’nin net tavrı henüz belli olmadı… Dünkü
UBP-CTP-HP görüşmesinden sonra herhangi
2 ve 3. sayfalarda
bir sonuç çıkmadı…

SOL KÖŞE

Yakıt değişim ücreti...

Amcaoğlu: Suçtur

KENDİ AYAĞINA KURŞUN

Faiz Sucuoğlu’nu devirmek için Ankara’nın kullandığı iki piyon Erhan
Arıklı ile Fikri Ataoğlu… Yeni kurulacak
olan hükümette asla yer almamalı…
Başlangıçta kurulan hükümetten hiçbirinin şikayeti yoktu… Ama Ankara’nın
eli değince birden bire ayaklandılar…
UBP’ye verdikleri muhtıranın imzalanmayacağını ve hükümetin dağılacağını
biliyorlardı… Bir bakıma ikisi de kendi
ayağına kurşun sıktı. Sucuoğlu Ankara
tarafından istenmeyen adam ilan edildi.
Parti tabanı yine de Sucuoğlu’na sahip
çıkarsa ne yapacaklar? Merak ediyoruz
doğrusu!
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

Kavala İçİn
ortaK metİn

AYŞE’NİN TATİLİ
SÜRERKEN
KIBRISLI
“GEZİ”YE
ÇIKABİLİR Mİ?
Faize
Özdemirciler

11. sayfada

ONLAR
YAŞIYORLAR...

Ali Osman

ANKARA'NIN
YENİ
3. ÜÇLÜ
GOMBİNASI

Mehmet Levent

nElektrikte yakıt
değişim ücreti
Sunat Atun’un
işi… Buna karşı
çıkan Maliye
Bakanı Olgun
Amcaoğlu eski
Bakan Atun’u
dolaylı olarak suçladı…
nÖnerinin Atun’dan geldiğini
söyleyen Amcaoğlu “yasalara
karşı bu bir suçtur” dedi…
4. sayfada

DENİZLER VE
KOMMERLER

Aziz Şah

ÖLÜYÜ
DİRİLTMEK

Canan Sümer

n 4. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

AYŞE’NİN TATİLİ
SÜRERKEN
KIBRISLI “GEZİ”YE
ÇIKABİLİR Mİ?

Skandal Gezi kararından sonra Gezi
direnişinin fotoğraflarına bakarken, Gezi
bir rüya mıydı diye düşünmeden edemiyor insan.
Oysa Gezi bir rüya değildi, gerçekti.
Gezi’nin rüya olduğunu düşündüren,
sadece bir kere daha tekrarlanamayacak kadar benzersiz olması değil, Tayyip
Erdoğan’ın kâbusu olmasıdır
aynı zamanda.
Türkiye’de devletin tepelerinden aşağılara bir virüs
gibi yayılan ve toplumu zehirleyen nefrete rağmen, biraraya gelemeyeceği düşünülen bütün tarafları ortak
bir noktada buluşturan bir şeyin gerçek
olamayacağı düşünülebilir elbet, ama
gerçekti!
Dindarlarla ateistleri aynı sofrada buluşturan, Kürdü Türkü Ermeni’yi aynı
ağacın altında oturtan bu isyan o kadar
gerçekti ki, aradan geçen yıllara rağmen
“tek adam”ın kâbusu olmaya devam
ediyor.
Gezi kararı da zaten bu bitmeyen kâbusun bir sonucudur…
İstanbul’dan başlayarak Türkiye’nin
bütün şehirlerine yayılan ve milyonlarca
insanın katıldığı Gezi eylemlerini 8 kişinin sırtına yüklediler, 7 kişiye akıl
dışı hapis cezaları verdiler, kalktılar
buna bir de akla havsalaya sığmayan
ağırlaştırılmış bir müebbet eklediler.
Ne için? Olası isyanların önünü kesmek, korku yaymak ve Hünkârı memnun
etmek için.
Çünkü Türkiye’de yargıçların amacı
artık adaletin tecelli etmesi değil, “tek
adam”ın memnun edilmesidir…
Bu karar onu memnun etse de, devletin
güvenlik güçlerinin işlediği ve cezasızlıkla ödüllendirilen cinayetlerin, sakat
bırakılan gençlerin, kör edilen çocukların
verilmeyen hesabı, onun gücünün değil
güçsüzlüğünün bir göstergesidir…
Gezi direnişine katılan milyonlarca
insan arasından her biri kendi alanında
mücadelesini idealistçe sürdüren, her
biri Türkiye’nin karanlığında birer ışık
olan dünya güzeli insanları seçip cezalandırdılar.
Vicdanların üstünde tepine tepine verdiler mahkûmiyet kararlarını, idam cezası
kalkmamış olsaydı kuşku yok, gözlerini
kırpmadan idam da verirlerdi, zaten nicedir Türkiye’de egemen olan kanlı
koalisyon tarihte kurulan darağaçlarına
ağzı sulanarak bakıyor…
“Tek adam” bin odalı sarayında otururken dilediği kadar muzaffer saysın
kendini, çocuk ölülerinin üzerinde yükselen bu zafer kanlıdır kirlidir…
Diyelim ki ele geçirdiği devletin aygıtlarıyla saldıran “Tek adam” gerçekten
kazandı, öyle olsa bile, haklı olan Gezi’ydi ve hiçkimse dokunamazdı Gezi’nin suçsuzluğuna…
Türkiye’nin geleceği nasıl olsun diye
soranlara, Gezi gibi olsun diyecek binlerce insan var şimdi, biri de benim,
muhtemelen biri de sizsiniz…
Lideri olmayan Gezi’de halkların kardeşliği vardı, bu kardeşliğin karşısında
“Tek adam” rejiminin kalleşliği, örgütsüz
iyiliğin karşısında ise devleti ele geçiren
“Tek adam”ın örgütlü kötülüğü vardı…
Gezi direnişini coşkuyla izledik, o
direnişten payımıza hiçbir şey düşmedi.
Ama skandal Gezi kararından payımıza
bir şeyler düşecek mutlaka…
Kıbrıs’ta bir “Gezi” olabilir mi diye
sormuyorum bu yüzden, “Ayşe’nin Tatili” sürmekteyken, Kıbrıslı “Gezi”ye
çıkabilir mi?

YAZDIK DENİZ GEZMİŞ
DİYE DİYE…
Memleketini küfretmeden sevenlere
sempati duymadım hiçbir zaman…
An gelir…
Dozu kaçmış vatanseverlik bile canımı sıkar…
Seveceksen vatanını Deniz Gezmiş
gibi seveceksin…
Yusuf Aslan gibi…
Hüseyin İnan gibi…
Mahir Çayan, Sinan Cemgil ve İbrahim Kaypakkaya gibi…
Uzun bir seyahatten sonra vatanına
döndüğü zaman eğilip toprağı öpen
ve “ah vatanım” diyen bir burjuva
gibi değil…
Hiçbir zaman sahici gelmedi bana
bu vatan sevgisi…
Karadeniz’de yüzen bir gemideydim bir gün…
Odesa’dan yola çıkmış İstanbul’a
gidiyorduk…
Gemide birkaç Türk diplomatı da
vardı…
Güverteye çıkmış bakıyorlardı…
İstanbul görününce,
-Oh be vatanım, gözümde tüttü,
dedi içlerinden biri…
Gözünde tütmüş!
Türkiye o sıralarda yeni bir cehennemi yaşıyordu oysa…
Askeri darbe…
Tutuklamalar…
İşkenceler…
İdamlar…
Ben bunları gördükçe Türklüğümden utanıyor, öfkeleniyor ve kahırlanıyordum…
Diplomat ise,
-Gözümde tüttü, diyordu…
***
Bir gün de bir trendeydim…
Yıl 1975’ti…
Bu kez Moskova’dan trenle gidiyordum İstanbul’a…
Aslında pek yolcu olmadığı için
Moskova’dan İstanbul’a giden tren
yoktu…
Bir vagon vardı yalnız…
O vagon Sofya’ya giden trene ulanırdı…
Sofya’da da Münih’ten gelen ve
İstanbul’a giden trene bağlanırdı…
Tatile giden Almanya’daki Türk
işçileri bu treni kullanırlardı…
Benim seyahat ettiğim vagon diğerlerinden çok farklı, çok konforlu
bir vagondu…
Bu vagonda Sovyet diplomatları
olurdu genellikle…
Yemekli vagona geçtiğimde bazı
Türk işçileri ile tanıştım…

Kıbrıslı olduğumu öğrenince 1974
ile ilgili soru yağmuruna tuttular
beni…
Türkiye’nin zaferinden(!) çok memnundular…
İçlerinden biri,
-Çok zayiat var mı kardeş, diye
sordu bana…
Ne vatanseverlik bu vatanseverlik!
Savaş kötü, keşke olmasaydı demiyor…
O kadar yıkım…
O kadar ölü…
O kadar kayıp…
O kadar göç…
Ama Türk ordusunun verdiği zayiatı
merak ediyor yalnız…
***
Gerçek bir vatansever küfretmeden
sevemez memleketini…
Benim tepem atar, “pezevengin
memleketi” derim bazan…
Canın cehenneme Kıbrıs derim…
“Akdeniz’in fahişesi” diyenler
var…
Arif Hoca,
-Kıbrıs, orospum benim, demişti…
Tevfik Fikret de ünlü “Sis” şiirinde
“orospu” diye küfretmişti İstanbul’a…
“Örtün ey kart orospu” demişti…
Bu küfürleri “Bir başkadır benim
memleketim” şarkısından çok daha
içtenlikli, çok daha sevgi dolu gelir
bana…
Bilirim çünkü…
Bu küfür bir isyan…
Ve isyan memleketin dağına, taşına,

Şener Levent

açı

ovasına ve denizine değil…
Düzenedir…
Cennet gibi bir memleketi cehenneme çevirenleredir…
***
Seveceksen Deniz gezmiş gibi seveceksin yurdunu…
Uğrunda ölebilecek kadar çok seveceksin…
İstanbul’u Türk olduğu için değil,
iki kıta arasında dünyanın en güzel
şehirlerinden biri olduğu için seveceksin…
Senin umudunu yurdundan kesmemen elbette önemli, ama yurdunun
senden umudunu kesmemesi çok
daha önemli…
Zincire vurulduysa, zincire vurulmuş bir sevgilin gibi bak ona…
Annen gibi…
Onu kurtarmanı bekler değil mi?
Kurtaracaksın!
***
Biz Mayıs’ın 6’sında hep kederli,
hep dalgın, hep yumruklarımız sıkılı
uyanırız o günden sonra…
Dağlar Deniz çağırır…
Ağaçlar Deniz…
Denizler Deniz…
Ne haltedeceğimizi bilemeyiz…
Utançla, çaresizlikle karışık bir hüzün…
Senin gibi olamadı hiç kimse…
Hiçbirimiz…
Yakana yapışan generaller arasında
o ne vakur duruş…
Mahkeme salonunda parmağınla
işaret ettiklerin hep suçlu, hep alçak,
hep hain… Onlar öldüler…
Bir sen yaşarsın…

Erhürman: Hükümet kurma toplantısı değildi...

UBP-CTP-HP görüştü
HK- Ulusal Birlik Partisi (UBP),
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve
Halkın Partisi (HP) yetkilileri Cumhuriyet
Meclisi’nde bir araya geldi.
Toplantının ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basına açıklamada
bulundu.
Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu’nun daveti üzerine görüştüklerini belirterek, “Memleket ve ülke demokrasisi hakkında sohbet ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi” dedi.

Toplantının seçim veya hükümet kurma
amacıyla yapılmadığına dikkat çeken
Erhürman, “CTP olarak siyasi partilerden
görüşme talebi gelmesi durumunda geri
çevirmeyiz. Hükümet kurma toplantısı
değildi. Kimse bu senaryolara girmesin”
ifadelerini kullandı.
Özersay: Memleketin
sorunlarıyla ilgili görüştük
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın

Partisi (HP) yetkilileri Cumhuriyet Meclisi’nde bir araya geldi. Toplantının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı
Kudret Özersay, basına açıklamada bulundu. Özersay açıklamasında, "Dün
başlayan diyaloğun devamında 3 parti
bir araya geldi. Memleketin sorunlarıyla
ilgili sohbet ettik ve görüş alışverişinde
bulunuldu. Öğleden sonra siyasi parti
başkanları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın
daveti üzerinde Cumhurbaşkanlığı'nda
bir araya gelecek" dedi.
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UBP'de 16 vekil Sucuoğlu’na karşı
Sucuoğlu’nun UBP Meclis Grubu
ve Parti Meclisi’nden yetki
almadan CTP ve HP ile bir araya
gelerek hükümet kurma girişimi
bardağı taşıran son damla oldu.
Haber Kıbrıs- Özel
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun
UBP meclis grubu içerisinden de ciddi
anlamda güven kaybettiği iyice su yüzüne
çıktı.
Bayram süresince yapılan çalışmalarda,
“Sorun Faiz Sucuoğlu’nun kendisidir. Yöntemi çözüm değil kriz üretiyor. Sadece
Türkiye ile değil artık UBP milletvekilleri
ve tabanı ile de problem yaşıyor” görüşü
ağırlık kazandı.
Bayram tatilinde bir araya gelen Faiz
Sucuoğlu karşıtı milletvekili sayısının 16
olduğu öğrenildi. 24 vekilli UBP Meclis
Grubunda 16 isim Faiz Sucuoğlu’nun geri
çekilmesi gerektiğini düşünüyor.
Bu sabah UBP Meclis Grubu’nun toplanması için yapılan girişimler sonuçsuz
kaldı. Sucuoğlu’nun UBP Meclis Grubu

ve Parti Meclisi’nden yetki almadan CTP
ve HP ile bir araya gelerek hükümet kurma
girişimi bardağı taşıran son damla oldu.
Acil olarak meclis grubunun toplanmasını

isteyen 16 milletvekili Sucuoğlu’ndan geri
çekilmesini ve kuracağı herhangi bir hükümete güven oyu vermeyeceklerini Sucuoğlu’na iletme kararı aldı.

tatar siyasi partilerle görüştü

Atalay: İçinde veya dışında geniş
tabanlı bir mutabakat hükümetine
varız
Hükümet kurma çalışmaları kapsamında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen

Canan Sümer

ÖLÜYÜ DİRİLTMEK

Hükümet Kurma çalışmaları...

Ataoğlu: “Hükümetin çok hızlı bir
şekilde kurulması gerekiyor”
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı
Fikri Ataoğlu, hükümetin çok hızlı bir
şekilde kurulması gerektiğini vurgulayarak, oluşacak hükümet hangi modelde
olursa olsun, DP’nin sorumluluktan kaçmayacağını söyledi.
DP Genel Başkanı Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, oluşacak olan
hükümetin Cumhurbaşkanı’nın uhdesinde
olduğuna işaret ederek, milletin seçmiş
olduğu 50 vekilin sorumluluk taşıdığına,
milletin derdine çare üretme zorunluluğu
olduğuna vurgu yaptı.
Ataoğlu, vatandaşın lehine sunulacak
alternatiflerin hayata geçmesi gerektiğini
belirterek, Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinde bunları ifade ettiklerini kaydetti.
Her modelde, halkın faydasına bir
duruş sergileyeceklerini belirten Ataoğlu,
50 milletvekilinden kaçı hükümette yer
alırsa alsın, geriye kalanların da çözüm
önerileri sunması gerektiğini, kendilerinin
muhalefette olduklarında bile bu şekilde
ilgili bakanlara görüşlerini sunduklarını
söyledi.

Alaşya’dan notlar

YDP Genel Sekreteri Talip Atalay basına
açıklamada bulundu.
Atalay şu ifadeleri kullandı:
İstikrarlı bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için cumhurbaşkanı süreci başlattı.
YDP olarak ilkesel davranan, kendi
hükümet programı ve Türkiye ile yapılan
protokollere uyan ve sözlerini tutan bir
yapının hayata geçmesini istiyoruz.
Ülkenin hükümetsiz olmasından dolayı
biz de vicdanen rahatsızız.
İçinde veya dışında geniş tabanlı bir
mutabakat hükümetine varız. Hükümete
destek vermeye hazırız.
İnsanların sorunlarına çözüm bulunması
gerekiyor. İstikrarlı güvenilir risk alabilecek bir yapıya ihtiyaç var.
Bir arayış söz konusu farklı alternatifler
var. Diğer partiler de kendi aralarında
görüşüyor. Umutluyuz herkes çözüm bulmak için uğraşıyor. Cumhurbaşkanı da
bu durumdan rahatsız.
Siyaseten sözler bir yere bırakılmalı,
Türkiye ile yapılan protokol çerçevesinde
hareket edilmeli.
İstikrarlı, güvenilir ve iradeli bir yapıya
acil ihtiyaç var. Biz ülkeyi rahatlatacak
hükümet istiyoruz. Şekli şemali nasıl
olur önemli değil, bu hükümetin her yerinde oluruz, yeter ki ülke sorunları çözülsün, geleceğe umutla bakalım.
Görüşmede seçim sistemi görüşülmedi.
Şahsi görüşüm sistemi değişmek istemi-

yorsak o zaman sistemin çalışmasını sağlamalıyız. Sistem işlemiyorsa, bu sistemi
savunacak zemin kalmaz".
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar,
YDP’nin ardından Halkın Partisi (HP)
Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul
etti.
Özersay: HP olarak demokratik
teamüllere aykırı oluşumların
parçası olmayız
Hükümet kurma çalışmaları kapsamında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay basına açıklamada bulundu.
Özersay'ın açıklaması şöyle:
Ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizle
ilgili olarak HP nin görüşlerini paylaştık.
Memleketin düzlüğe çıkması ve demokrasinin zedelenmemesi için bir formül
üzerinde çalışıyoruz.
Değişik olasılıkları paylaştık. Yapıcı
bir tutum ortaya koyuyoruz. Demokrasi
ve ülke için yapıcı bir tutum sergiliyoruz
HP olarak demokratik teamüllere aykırı
oluşumların parçası olmayız. Demokrasiden yana tarafız.
Demokratik teammülere aykırı bir görevlendirme olursa Halkın Partisi bu sürecin içine girmez.
Demokrasiye sahip çıkılması ve bu
devletin kurumlarının erezyona uğramaması için çalışacağız"

Asıl elektrik meselesini konuşmamız
gerekirdi şimdi...
Ama hükümet işini konuşmaya mecbur
bırakıyorlar bizi…
Vatandaş da bir tuhaf…
Hükümetsiz kaldık diye sızlanıp duruyor...
Ne demek hükümetsiz kaldık…
Biz hiçbir zaman hükümetsiz kalmayız...
Türkiye hep başımızda çünkü…
Her işimize bakan o değil mi?
Hükümetsiz yerine kuklasız kaldık deseniz daha doğru…
Alıştığımız kuklaları göremeyince neden birdenbire feveran etmeye başlıyorsunuz ki?
Türkiye burada işgalci olarak görünmekten çekinmese ve burada demokratik
bir hukuk devleti olduğunu ispat etmeye
çalışmaktan vazgeçse, bir vali gönderir
ve işi bitirirdi…
Müdahale diyorsunuz…
O da yanlış…
Burada bir işgal yönetimi varsa, hangi
müdahaleden söz edilebilir ki?
İşgalci kendi kendine mi müdahale
ediyor?
***
UBP'den Türkiye'ye karşı durmasını
beklemek ölü gözünden yaş beklemek
demektir…
Bakın arkadaşları bile terketmiş Faiz
Sucuoğlu'nu…
16 UBP milletvekili bir bahane ile
karşısına geçmiş…
Neymiş?
CTP ve HP ile parti meclisi kararı olmadan görüşmeye oturmuş…
Bu da sebep mi?
Ankara'nın emrine girdiklerini ele veriyor bu da…
Ya CTP ile HP?
Faiz Sucuoğlu'nun dışlandığı bir hükümeti kuracak kadar yüzsüzleştiler mi?
Bunu yaptıkları takdirde komploya
boyun eğmiş olurlar ve talimat yaveri
olduklarını kanıtlarlar ancak bize...
***
Bir de neye şaşırıyorum…
Yaşanan onca rezilliği dert etmeyip
de hükümetin kurulması gaylesinde olanlara…
Kurulsa sanki irade, yetki sahibi bir
hükümetimiz olacak…
Tüm sorunlarımızı çözecek icraatlar
yapacaklar…
***
Kulak misafiri oldum bir sohbete…
Biri ötekine soruyordu…
-Sence hükümet kurulacak mı?
Diğeri dalgın bakışlarla sanki bir matematik problemi çözer gibi düşündü
biraz ve “galiba kurulacak” dedi…
Fıkra gibi mi oldu bizim bu hükümet
kurma işi?
Evet, aynen öyle…
Yaşananlar, tam da bu fıkradaki absürtlükler gibi…
“Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa götürülürken tabut
köylülerin elinden düşüvermiş.
Tabutun içindeki ceset düşüp dereye
yuvarlanmış.
Akıntı, cesedi dinamitle avlanan balıkçıların yanına sürüklemiş.
Balıkçılar ‘Acaba adamı dinamitle
biz mi öldürdük’ diye endişeye kapılarak, cesedi askeri kışlanın tellerine
bırakmışlar.
Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaştığını düşünerek cesedi yaylım ateşine
tutmuş.
Hemen ambulans çağrılmış.
Delik deşik olan ceset, hastaneye
kaldırılmış. Operasyon 6 saat sürmüş.
Ameliyattan çıkan doktor, alnından
akan terleri silmiş ve:
-Çok zor oldu ama galiba yaşayacak,demiş…”
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Her 6 Mayıs gelende darağaçlarında kahır
Devrimin Deniz'leri kabarır yüreklerde
Faşizmin kanlı gözleri karardıkça kararır
Korku yok, pişmanlık yok Deniz'lerin gözlerinde

KALAY-KALAYCI

“ZALİM ESED”
ESAD MI OLDU ŞİMDİ?

TC Anayasa Mahkemesi, haklarında sınır dışı kararı verilen onlarca Suriyeli'nin ayrı
ayrı yaptıkları başvuruları 13 Nisan’da karara bağladı. “Ülkemizde savaş var. Bizi
geri gönderirseniz kötü muameleye maruz kalırız” diyerek bireysel başvuruda
bulunan Suriyelilerle ilgili kararda, “Kötü muamele göreceklerine dair delil yok”
denildi. Karara göre Suriyeliler’in ülkelerine gönderilmesinde hukuki olarak bir
sorun yok. Yaaaa… şimdi böyle mi oldu? Suriyelileri ülkelerinden koparana kadar
döndürdüğünüz dolapların benzerini, onları ülkelerine geri göndermek için
döndürüyorsunuz. Zalim Esed, Esad mı oldu şimdi?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ONLAR YAŞIYORLAR...

Bugün 6 Mayıs…
50 yıl önce Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının
idam edildikleri gün bugün…
Böylesi günlerde bir hüzün çöker içime…
Sesim güzel değil, alıp başımı bir yerlere gideyim..
Şarkı söyleyim onlar için…
Bağıra bağıra, haykıra haykıra sloganlar atayım…
Henüz lisedeydik o günlerde…
Ekmek elden su gölden günleri…
Kızlar, Nisan yağmuru gibi kısa süren aşklar…
Bir de futbol merakı vardı…
Gazeteleri hep spor sayfalarından başlardım
okumaya…
Siyasete meraklı arkadaşımdan duydum Deniz
Gezmiş’lerin asıldığını…
Lefke Gazi Lisesi’nde sınıfımızın karşısında
küçük bir tepe vardı…
Teneffüslerde orda toplanırdık genelde…
“Şaki”lerin idamını yazıyordu gazeteler…
Gazeteci Hüseyin ilk teneffüste motosikletiyle
gelir ve abone öğretmenlerin gazetelerini getirirdi…
Ben de genellikle bir “Milliyet” gazetesi
alırdım her gün…
Arkadaşım o gün elimden gazeteyi aldı ve
birinci sayfadan okumaya başladı…
Yorumladı da…
Bu asılan gençler kimdiler?
Neden asılmışlardı?
Şaki ne demekti?
Anarşistin anlamı nedir?
Soramadım, sormadım da kimseye…
Gülmesinler bilgisizliğime diye…
Eve gelir gelmez araştırmaya başladım…
Kafir, isyankar falan çıktı karşılığı…
Allaha, millete isyan eden başkaldıran…
Karışıklık yaratan…
Ne yapmışlar bu insanlar diye araştıracak
pek olanağım da yoktu…
Daha sonraları futbolla birlikte siyasi konularla
da ilgilenme kararı aldım…
Devrimi, devrimciliği öğrenmeye çalıştım…
Denizlerin öldürülmelerine acıdım…
Aradan geçen yıllar içinde bu acımayı başka
haksızlıklarla birleştirdiğimde gidip CTP’ye
bile üye oldum sonrasında…
Berberoğlu’nun 1973 seçim konuşması vardı
köyümüzde…Sancaktarlığın emriyle bu konuşmanın yapılmaması için gereken yapılacaktı.
Ben de oradaydım…
Tam konuşacağı sırada ışıklar söndürüldü…
Ve ekip pilli megafonlarıyla konuşmalarını
yaptı… Yasaklara karşı hep ezilenin yanında
durulur ya, işte bu hislerle saygı duydum sevgi
besledim CTP’ye…
Delege olduktan sonra, MYK kararına itirazdan
arkadaşlarımla partiden atıldık...
Bugünlerini gördükten sonra iyi ki atmışlar
diyorum şimdi...
Acıma duygusunun yanlışlığını yıllar sonra
okuduğum Can Yücel’in şiirinde keşfettim…
“En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de devrim
O, onun en güzel yüz metresini koştu
En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak
En hızlısıydı hepimizin
En önce göğüsledi ipi
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Ama aşk olsun sana çocuk aşk olsun”
***
Bugün 50. ölüm yıldönümleri…
Faşizme karşı hıncımız hiç bitmedi bitmeyecek… Deniz, Yusuf, Hüseyin…
Onları öldürenler yok oldu, onlar hep yaşıyor…

ANKARA'NIN YENİ
3. ÜÇLÜ GOMBİNASI

Olgun Amcaoğlu:

YAKIT DEĞİŞİM BEDELİ
YASALARA KARŞI BİR SUÇTUR

KP
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu,
Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan
ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp
sunduğu ‘Sabah Postası’ programına
katılarak değerlendirmelerde bulundu.
Maliye Bakanlığı görevine başladığının 6’ncı günü olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyledi.

FATURALARDAKİ YAKIT
DEĞİŞİM BEDELİ… “BU,
YASALARA KARŞI SUÇ
İŞLEMEKTİR”
Tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili sözler sarf
eden Amcaoğlu, vergide tekerrürün
yasalara karşı suç işlemek olduğunu
belirtti. 22 Şubat tarihinde geçirilen
nizamname ile birlikte iki ayda bir
tarife belirleme şansının sağlandığını
söyleyen Amcaoğlu, “Hem alıyorsunuz hem de bir kez daha almakla
ilgili yaptığınız sözleşmelerin hilafına aykırı gelecek mevzuatı Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz”
dedi.
Amcaoğlu, bir önceki bakan Sunat
Atun’un bu öneriyi uzmanların hazırlaması sonucu Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü de ifade etti.

(Alternatif)
Alkollü sürücü direksiyon başına
geçince kaza yaptı.
Polisten verilen bilgiye göre;
Girne-Tatlısu Anayolu'nun 1718'inci kilometreleri üzerinde, Paul
James Mcmanus (E-47) yönetimindeki GM 099 plakalı araç ile
191 mlgr. alkollü içki tesiri altında,

Girne istikametine doğru seyrettiği
sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun
solundan dışarıya çıktı, yol kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan
olmadı. Soruşturma devam ediyor.

Elektrik faturalarında
tartışmaya neden olan ‘yakıt
değişim bedeli’ ile ilgili
sözler sarf eden Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu,
vergide tekerrürün yasalara
karşı suç işlemek olduğunu
belirtti.

Tatar Ankara ile "İstişareyi" ve "Değerlendirmeleri" tamamladı!
Oradan yol haritasını büyük bir gurur
ve bayram mutluluğuyla aldı!
Durum yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Peşpeşe gelen istifalardan sonra hükümeti
kurma görevinin Sucuoğlu'na değil, UBP
içinden başka bir milletvekiline verileceği
ve bayram sonrasında yani bugün yarın
yeni bir üçlü gombinanın vücut bulacağı
konuşuluyor şimdi!
***
Oybirliğiyle karar almıştı UBP.
Hükümeti kurma görevinin Sucuoğlu'ndan başka birisine verilmesini asla
kabul etmeyecekler.
Ne başka bir partiye...
Ne de UBP içinden başka birisine.
Bu durumda akla gelen soru şu:
"Sucuoğlu'ndan başka kimseyi kabul etmeyiz" diyen UBP şimdi ne yapacak?
"Dik dur" çağrıları yapmışlardı Sucuoğlu'na.
Kuşkusuız "Ankara'ya karşı bir dik duruştu" bu çağrıda murad edilen.
Ve Sucuoğlu da eminim bunu böyle biliyordu.
Biliyordu ama ne yazık bildiğini okumadı!
Sunat Atun kendisine "Kime karşı dik
duracaksın? Türkiye'ye karşı mı?" diye
sorunca, "Afrika gazetesine ve gazetecilere
karşı" yanıtını vererek kelleyi kurtaracağını
sandı!
Afrika-Avrupa'ya düşman olmak, Tayyıp
Erdoğan'ın gözünde prim yapmak olur
diye düşündü!
Ve 22 Ocak 2018'deki linç barbarlarına
kucak açarak başlattığı Afrika-Avrupa düşmanlığını, hiçbir haklı, vicdani ve insani
yanı olmadığını bile bile her şart altında
sürdürdü!
"Koltuk" dedi...
Başka birşey demedi!
***
UBP'nin eski patronlarından Derviş Eroğlu da konuştu işte!
Herkes birşeyler çalıp söylerken, o da
kendi fikrinin UBP için çok kıymetli olduğunu zannederek beyan etti görüşünü!
"En vahim hata, Türkiye ile ters düşmektir" diyerek, Sucuoğlu'na "dik dur"
çağrıları yapan UBP'ye ciddi uyarıda bulundu!
Oysa böyle bir uyarıyı aklından geçirebilecek en son kişidir Eroğlu.
Hatta hiç düşünmemesi gereken kişi.
Zamanında cumhurbaşkanlığına aday olduğu bir seçimde, "Arkamda 40 MİT ajanı
dolaşıyor" dediği unutulur mu hiç?!
Kendisi bunu söylerken Türkiye ile ters
mi düşmüştü ki Ankara öyle bir ajan ordusu
salmıştı peşine?!
O deneyimi yaşadıktan sonra "En vahim
hata, Türkiye 'nin KKTC ile ters düşmesidir"
demesi gerekmez miydi?
Zamanında Dr. Küçük, "Türkiye bir
kazık gönderse ve sokun bunu kıçınıza
dese sokarız" derken ne kadar doğru söylemiş!

6 Mayıs 2022 cuma_Layout 1 05.05.2022 23:07 Page 5

5

6 Mayıs 2022 Cuma

Onuncu köy
MUHALEFET OLSA…

DENİZLER

Mehmet Davulcu
Ortaokul 2. sınıftayım. Ortaokula başladığımdan beri her gün Kalavaç ilkokulundaki
öğretmenime bir gazete alıp götürüyorum.
Parasını öğretmenim peşin veriyor. Bu nedenle her gün gazete okuyorum. İleride
gazeteci oluşumun bir nedeni de bu olabilir.
O zaman 2 gazete vardı. Halkın Sesi ve
Bozkurt Gazeteleri. Önceleri dönüşümlü
alırdım. Ancak ilerleyen günlerde manşetlerine bakıp ona göre almaya başlamıştım.
Dev Genç'lilerin haberlerini de takip ediyordum.
İdam haberini radyodan duydum.
O tarihten sonra her 5 Mayıs'ta 6 Mayıs
olmasın diye düşünüyorum.
Biliyorum, devrimcilerin bedenleri öldürülse de fikirleri ölmez.
Devrim yürüyüşü sürüyor...

UBP DOĞUMU

Mustafa Gürkan
UBP yeni bir ''9’lar hareketi'' vakası yaşıyor belli ki...
Geçen sefer içlerinden memlekete bir DP
çıkmıştı…
Bu sefer içlerinden ne çıkar bilmem ama
belli ki doğum yakın...

İŞGALİN BEDELİ

Meriç Erülkü
İşte böyle kandırıyorlar. Aslında hepimizi
"su katılmamış gerizekalı" yerine koyuyorlar:
"Son 47 yılın en soğuk ayı" dediler, Mart
ayı elektrik faturalarında indirim yaptılar.
Sevindiydiniz değil mi?
Şimdi sakince kalkıp Mart ve Nisan faturalarınızı önünüze alınız. Mart faturasında
yapılan "indirimi" ve Nisan faturasında yapılan "Yakıt değişim ücreti" bindirimini bir
inceleyin.
Ben işyerimdekine baktım...
Mart indirimi: 8184 TL (fatura 21,424
TL)
Nisan bindirimi (yakıt farkı): 7776 TL
(fatura 45,842 TL)
Bu durumda gerçekte yapılan indirim:
8184 - 7776 = 408 TL
Bu 408 TL'yi ben onlara iade etmek istiyorum. En azından indirim yaptık falan
demesinler. Minnet borcum kalmasın bu
zeki arkadaşlara.
Yakında zam yaptık dememek için "elektrik iletim bedeli", "tahsilat bedeli", "kayıp-kaçak bedeli" adı altında kalemler eklenip faturalarımız şişecek. Zaten ödeyemeyeceğiz, o yüzden kafaya takmayın. Ne
demişler: "Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın" kardeşim.

KAKA’LI

Yüksel Ekenoğlu
K.K'lının ne pahalılık umurunda, ne döviz
karşısında eriyip giden maaşı umurunda
ne de KIB-TEK den yediği kazzık omurunda.
Gelecek ülkeyi terketmiş o da umurunda
değil.
Varsa yoksa İŞBİRLİKCİ BAŞININ kim
olacağı.
Müdahale varmıydı yokmuydu.Varsa çık
halkın önüne açıkla.
Yoksa hükümeti neden bozdun onu da
çık açıkla.
Lanet olsun kurtulduğun güne.

GOMBİNA

Cenk Özdağ•
Bir KKTC Atasözü:
Dün hangi gombina oldu deme, bugün
hangi gombina olacak de.
Yeni hafta daha çok dalavereye gebe.

Mustafa Billur / Tufan Erhürman ve CTP'li vekiller soruyor: Müdahale mi? Ne
müdahalesi? Var mı? Yok mu? Ne zaman oldu? Kim yaptı? Kanıt var mı? O kanıt elle
tutulur ve teyit edilebilir mi? Hah, şimdi oldu, tescillendi! Eee? Ama açıklamadınız?
Napacayık şimdi? Dön başa. Ne müdahalesi? Kedi olabilir mi acaba? Kedidir kedi...
1974'ten beri TC işgâl ve istilası altındaki Kuzey Kıbrıs'ın, KKTC'ci ana muhalefet parti
siyasileri böyle işte...Odadaki fil ile mücadele etmeye niyetleri yok çünkü!

Serdinç Maypa
Memleketin içine eden lüzumsuz yine
konuştu… Ne oldu Faşist efendi?
Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan görevden alınınca seni arayıp “ya
bu işi engelle yoksa sen de benimle gidersin” dediği iddiaları ne oldu sindin
beklen unutulsun? Sırf o yüzden onun
görevden alınmasını engellemek için Hükümetin içine ettiğin iddialar üzerinde
yapışılı duruyor Erhan Arıklı!
Sayıştaylığın meydana çıkardığı usulsüzlük ve Anayasayı çiğnediğin içinde
menfaat, çıkar tespit edilen ve suçlu bulunduğun o kirli mazot işi ne oldu?
Sana soruyorum Kıbrıslı Türk düşmanı!
Yargılanmanı gerektiren o Sayıştay raporları da üstünde yapışmış duruyor ne
oldu?
Yolları kontrol ediyor-muş, seni kim
kontrol etsin len?
Ve sen Kıbrıslı!
Utanmaz arlanmaz bir Kıbrıslı Türk
düşmanının elinde oyuncak oldun ve hiç
bir şey yapamıyorsun hiçbir halt yememiş
edaları ile Faşist Arıklı’nın aha böyle
uzaktan haberlerini okuyorsun şimdi!
Memlekette adam gibi Muhalefet olsa
bu usulsüz tipin dokunulmazlığı şimdiye
kalkmış olması gerekirdi ama dediğim
gibi memlekette Muhalefet olsa!

ANKARA VE MUHTARLARI
Ulaş Barış
Son durum: UBP-CTP-HP liderleri buluşup konuşmuşlar. CTP liderine göre ‘bu
bir hükümet kurma toplantısı’ değilmiş.
HP lideri ise ‘memleket meselelerini konuştuk’ diyor. Faiz Bey’e destek olaydınız
bari, yanındayız diyeydiniz. Böyle kuru
kuru görüşme mi olur?
***
23 Ocak seçiminin üzerinden sadece
101 gün geçti. O günden bügüne yaşanan
pervasız müdahale ve diğer rezillikleri
görünce, boykotun ne kadar doğru bir
duruş olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Sadece 184 gün önce %60.7 oyla parti
başkanı, 101 gün önce ise %39.61 oyla
başbakan olan Faiz Sucuoğlu’nun siyasi

hayatı bitti ya da bitmek üzere. Ve biz
hala daha bu ülkenin demokratik şekilde
seçilmiş bir iradeyle yönetildiğini düşünüyoruz?
Son durum: Tüm bu yaşanan rezaletler
üzerine ana muhalefet lideri ve bazı diğer
vekillerin söylediği ‘bu maskaralıktan
kahraman çıkmaz’ ifadeleri dikkat çekici.
Çünkü niyet olduktan sonra gayet güzel
çıkar. Ancak buna soyunan birisi yok.
Onun için korkmayın.
HP lideri Özersay, başbakan yerine
UBP içinden bir vekile görev verilip eski
hükümetin (DP-YDP ile) kurulmasını
‘ülke demokrasisine darbe’ olarak niteledi.
E Faiz Bey yerine bu vekilin kuracağı
yeni bir hükümet (misal HP ile) az darbe
mi?

Son durum: Ana muhalefet liderimizin
UBP’deki süvari değişikliği söylentileriyle
ilgili ‘maskaralık’ ifadesinden başka diyeceği bir şey var mı? Gerçi ona tapınan
facebook avukatları bu soruma kızacak,
bana gazetecilik dersi vermeye kalkacak
ama yine de sorayım.
Son durum: UBP’de Faiz Bey dışında
bir vekilin CTP ve HP’ye ‘gelin geniş
geniş kuralım’ demesi halinde, bu partilerin
buna cevabı ne olur? CTP daha önce ‘sadece seçim hükümeti’ demişti. Peki ilahlar
‘reform hükümeti’ güzellemesini yapıp
‘nazikçe’ bastırırsa cevap değişir mi? Son
durum: Memlekette büyük bir rejim krizi
ve çöküş yaşanırken, Ersin Bey, Gönyeli’de
Cikko’nun kahvede vatandaşlarla resim
çektirdi. Diyeceklerim bu kadar.

TATAR’IN KABUSU
Mehmet Ekin Vaiz
Ersin Tatar: Be gardaş artık dayanadım
akşam aradım Ankara’yı…
Müsteşar: Eee?!
Ersin Tatar: Dedim sever sayarım sizi
ama bu gadar da müdahale olmaz be
gardaş… Yeter artık…
Müsteşar: Ne dediniz?!
Ersin Tatar: Açık açık söyledim… O
parayı da dedim başımıza kakacaksanız
vermeyin artık dedim…
Müsteşar: Efendim?!

Ersin Tatar: Millet İradesi deyince övünmeye bir harman yer istersiniz dedim,
bize gelince da atanmış memurlar bizim
seçilmişlere fırça çeker… Olacak iş değil
dedim…
Müsteşar: Allahım neler duyuyorum!
Ersin Tatar: Sen kimsin falan dediler,
dedim ben Kıbrıs Türk Halkı’nın seçilmiş
Cumhurbaşkanıyım… Nesdersa olsun
dedim bu saatten sonra… Arayıyorum
hemen BM’yi dedim müzakereler başlasın
derhal… Ne be bu… Bağımsız devlet

diye çıktık yola, muhtar gadar yetkimiz
yok…
Müsteşar: Eee? Sonra?
Ersin Tatar: Sonra bindim arabaya tam
geçiyorum ara bölgeye… O saat Sibel
Hanım uyandırdı beni… Meğer üstüm
açılmış da sayıklarım…
Müsteşar: Hah! Ben en iyisi gideyim
bir tansiyon hapı bişey içeyim efendim…
Baştan ne söylemezsiniz şu rüyadır…
Ersin Tatar: Ne rüyası be gardaş kabus… Resmen kabus…

KIBRISLI OLAMADIK BİR TEK… HEPİMİZ FAİZ’İZ!
Özgün Kutalmış
Öleceğim aklıma gelirdi de, bir gün
UBP ve Genel Başkanına sahip çıkacağım
aklıma gelmezdi. Yeni Hükümeti kurması
için biatçı Ersin Faiz Sucuoğlu'na görev
vermeyecekmiş. Tüm UBP'li üyeler ve
milletvekilleri; Meclisteki çarıklı ve benzinci hariç, diğer partiler lütfen parti çıkarlarını bir tarafa bırakın ve onurumuza
sahip çıkın. Kıbrıs'ta TC'nin işgali artık
UBP Kurultayına yapılan müdahalelerden

sonra, şimdi yine UBP üzerine ve Sucuoğlu'nun başbakan olmaması için yapılan
müdahaleler sonrası katmerli bir şekilde
tescillendi. Sendikalar ve tüm sivil toplum
örgütleri; bir an önce canlanın!
Canlanın ve bizi sokağa dökün. Yalnız
bu defa başbakanlık veya Meclis önünde
değil, işgalcinin temsilciliği önünde toplanın.
Halkın içinden gelen sloganları atmalarına ve istedikleri pankartları taşımalarına

da engel olmayın. Ölümden öte köy
yoktur. Kıbrıs Türkü şimdi o eşiktedir.
UBP'li üyeler ve dostlar tekrar ediyorum,
partinize ve başkanınıza sahip çıkın.
Sayın Sucuoğlu! Sen de kendi ve ailenin
onuruna sahip çık. TC seni neden istemiyor?
En küçük detayına kadar açıkla. Sol
parti başkanlarının hala daha yapamadıklarını sen yap. Seni lider bilip peşine
düşelim.
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AP'den Kavala için ortak metin:

'türk hükümeti aB sürecini bilerek sona erdirmiştir'
Avrupa Parlamentosu (AP), müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman
Kavala için bir karar metni yayınladı.
Metinde, bağlayıcı olan Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
kararının yerine getirilmediği ve bu
şekilde Türk hükümetinin "AB üyelik
sürecini bilinçli olarak sonlandırdığı"
ifadeleri dikkat çekti.
AP'de Hristiyan Demokrat, Sosyal
Demokrat, Liberal, Yeşil ve Sol gruplarca ortak kaleme alınan metinde
şu ifadelere yer verildi:
"AİHM'nin bağlayıcı kararına açıkça meydan okuyan Türk hükümeti,
AB üyelik sürecini yeniden canlandırmaya, diğer müzakere başlıklarını
açmaya, açılmış olanları kapatmaya
dayalı her türlü umudu bilerek ortadan
kaldırmıştır"
Karar metni perşembe günü genel
kurulda oy çoğunluğu ile kabul edildi.
Amor: Bu, Avrupa'ya net bir
siyasi mesajdır
Strasburg'daki genel kurul toplantılarında çarşamba günü ele alınan
"Osman Kavala'nın Durumu" başlıklı
karar tasarısı hakkında AP Türkiye
Raportörü Nacho Sanchez Amor de
şunları söyledi:
"Bu, sadece bir adalet komedisi
değil, Türk yargı sisteminin bir parçası
olan AİHM kararlarını yerine getir-

TC ‘ENFLASYON ORANI YÜZDE
69.97’ DEDİ, BAĞIMSIZ
EKONOMİSTLER İSE 156.86!

memenin siyasal sonuçlarından tamamen haberdar olan Türk makamlarının bize gönderdiği net bir siyasi
mesajdır.”
Borrell: Türk yargısının bağımsız
olmadığına dair yeni bir örnek
Kavala davasıyla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu’nda yapılan görüşmelerde, Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de söz aldı.
Borrell, Kavala kararının sadece
Türkiye'nin bir iç meselesi olmadığını,
katılmayı arzu ettiği AB'nin temel
değerleriyle de ilgili olduğunu belirtti:
"Kavala ve yedi sanıkla ilgili olarak
derinden üzücü bir karar verildi. Bu
karar, AİHM'i göz ardı etmekte ve
Türkiye’de sivil toplum için var olan

alanın küçüldüğüne dair ürkütücü bir
işaret vermektedir. Avrupa Konseyi,
halen devam etmekte olan ihlal sürecini başlatmış olup kararın akabinde,
bir kez daha Sayın Kavala’nın serbest
bırakılması çağrısında bulunulmuştur.
Birçok usule aykırı ve kusurlu olan
bu yargılama ve karar, Türkiye’nin
temel haklar alanında daha da geriye
gittiğini gösteren endişe verici işaretlerin bir yenisidir.
Sistematik olarak Türk yargısının
bağımsız olmadığına dair yeni bir
örnek teşkil eden bu trajik karar sonucu ortaya çıkan durum, sadece
Türkiye’nin bir iç meselesi değildir.
Bu aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve katılmayı arzu ettiği Avrupa Birliği’nin
temel değerleriyle ilgilidir."

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ'NİN BAŞKANI NİZAM...

teŞvİK UYGUlamaSInIn neDen YenİDen
DÜZenlenmeSİ GereKtİĞİnİ SÖYleDİ
“TEŞVİKLER HÜKÜMET
POLİTİKASINDAN ÇIKARILIP
DEVLET POLİTİKASI HALİNE
GETİRİLMELİ”
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.
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.

GÜNLÜK

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.
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.

TC devletinin Erdoğan’dan talimat alan kurumu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) yıllık enflasyon oranını yüzde 69.97
açıkladı… Bağımsız bilim insanlarının oluşturduğu Enflasyon
Araştırma Grubu-ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 156 olarak
açıkladı… Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG, TÜİK açıklamasından önce kendi
rakamlarını açıkladı. Arada uçurum var… Türkiye’deki rakamlar
böyle ise, işgal bölgesindekini varın siz hesap edin… TC
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da enflasyon
raporuna ilişkin sunumunda enflasyonun 2022 yılsonunda
yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceği, 2023 yılsonunda yüzde
12,9’a gerileyeceğinin tahmin edildiğini söylemişti. Kavcıoğlu'nun bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 23,2,
gelecek yıl için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyordu… Erdoğan
rejimi rakamlarla oynayarak sefaleti örtebileceğini zannediyor… Kavcıoğlu’nun sunumunda en dikkat çeken revize ise
gıda fiyatları tahmininde oldu. TCMB'nin 2022 yılsonu gıda
fiyatları tahmini yüzde 49 olarak revize edildi. Merkezin daha
önceki yılsonu gıda fiyatları tahmini ise yüzde 24,2 idi…
ENAG ile TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının arasındaki
uçurumdan dolayı, hazırlanan bir yasaya göre izinsiz enflasyon
rakamı açıklayanlar, TÜİK’in onaylanmadığı istatistikleri açıklayanlar üç yıla kadar hapis cezası alabilecek… Erdoğan hayat
pahalılığını yasaklıyor!
MASGARALIK
UBP-CTP-HP genel
başkanları mecliste
biraraya geldi. CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman,
toplantının hükümet
kurma toplantısı
olmadığını söyledi, HP
Genel Başkanı Kudret
Özersay ise “memleketin
durumuyla ilgili sohbet
ettik” dedi. İşiniz gücünüz
masgaralık…
*
ABSÜRT BİR ŞEY
Maliye Bakanı Olgun
Amcaoğlu, “Türkiye ile
imzalanan Mali İş birliği
protokolünde absürt bir
şey yok” dedi. Absürt olan
bir Maliye bakanının
absürt bir şey olmadığını
söylemesidir…
*
GEZİ YALANLARI
Erdoğan Gezi yalanlarına
devam ediyor. Şimdi de
şöyle dedi: “İşte
Dolmabahçe Camii...
Hatırlayın o geceyi. Bira
kutularıyla caminin
içlerinde oturan
müptezeller, camiden
buradaki makamımıza
kadar kanallar açmak
suretiyle geldiler, sonra da
Gezicilere beraber
buradan Taksim
Meydanı'na yürüdüler.”
Din kardeşi olsaydık, atma
Recep derdik…
*
MUHALEFET BOŞLUĞU
Ersin Tatar “KKTC’de
hükümet boşluğu yoktur”
dedi. Doğrudur. KKTC’de
muhalefet boşluğu vardır.

“Tırnak”...
"Bu olayın, ayrıca, Türkiye’nin
uluslararası hukuk
çerçevesindeki taahhütleri
açısından da çok ciddî sonuçları
olacaktır. Hatırlanacağı gibi,
Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin Kavala davasında
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nden doğan
yükümlülüklerini ısrarla ihlâl
etmeye devam etmesi (özetle,
Kavala’yı AİHM kararlarına
rağmen tahliye etmemesi)
nedeniyle Türkiye hakkında
başlattığı ‘’ihlâl prosedürü’’
devam etmektedir. Şimdi Ceza
Mahkemesinin bu kararı
Türkiye’nin Avrupa Konseyi
üyeliğinin gereklerini yerine
getirmemekte kararlı olduğunun
yeni bir göstergesi olarak
algılanacaktır. Bu da Türkiye’nin
Avrupa Konseyi üyeliğinden
çıkarılması ihtimalini
güçlendirmektedir. "
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)
" Maalasef kırk yıldır otoritesiyle
ülkeyi yönetenler,
gücü kendilerine olan
yakınlıklarına göre,
yakınlarındaki diğerlerine de
kazandırdılar...
Orta Çağdaki krallar gibi!
KKTC’de güç sahibi yapılanlar
ise, KKTC'yi bir orta çağ
belâgati ile yönettiler
çoğunlukla...
Neticede sıradanlık ve
vasatlık, herseyi ve herkesi
yeyip yuttu..."
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
UBP

Kıbrıslı Türk partilerini YDP
yönetiyor artık… Bir dönem
Din İşleri Başkanlığı yapan,
FETÖ’den de tutuklanıp daha
sonra serbest bırakılan, YDP
vekili Talip Atalay
‘‘Türkiye’deki sistem
üzerinden konuşuluyor ama
örnek alabileceğimiz başka
Başkanlık sistem modelleri var.
Ancak siz Başkanlık sistemini
konuşmak istemiyorsanız, bu sistemi
işleteceksiniz. Yoksa bu sistemi savunacak zemininiz kalmaz’’
diyerek sopayı gösterdi… Erdoğan tipi başkanlık sistemi
istemezseniz dediklerimizi yapacaksınız, patron biziz diyor!..
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Muavinliğini ve Veto
yetkisini beğenmeyenleri maskara etti Ankara!
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6 Mayıs 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

DENİZLER VE KOMMERLER

Yarım asır geçmiş Denizlerin idamının üzerinden…
Bugünkü Türkiye ve Ortadoğu’nun aldığı şeklin miladıdır
onların idamı.
Bugünkü uzlaşmaz anti-emperyalist gelenek de yine
onların uzlaşmazlığının mirasıdır.
Kimi idam sehpasında Deniz’ler gibi, kimi elde silah
Mahir’ler gibi, kimi de işkence tezgâhında İbo’lar gibi
ölerek bir miras bıraktılar.
1968 dünya çapında bir devrim dalgasıydı.
En kanlı muharebelerini Türkiye’de yaşadı…
Çok acelesi vardı 1968’lilerin, hemen devrim yapacaklardı, bu yüzden çok hızlı radikalleştiler: Üniversite işgallerinden toprak
işgallerine, işçi ve köylü mücadelelerinden
şehir ve kır gerillasına, ABD ile savaştan
İsrail ile savaşa, NATO’ya karşı mücadeleden
Ortak Pazar’a (bugünkü AB) karşı mücadeleye… Bütün
dünyayı karşılarına aldılar! ABD Büyükelçisi Kommer’in
arabasının yakılmasından 6. Filo askerlerinin denize dökülmesine anti-emperyalist bir geleneği yarattılar.
***
Pek bilinmeyen bir detaydan bahsedeyim 50’nci yılda.
1968’lilerin ODTÜ’de arabasını yaktıkları ABD Büyükelçisi ‘Vietnam Kasabı’ Kommer’in şoförü Kıbrıslıydı,
Kıbrıs’ın Afrikalılarından. Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nde
çalıştığı sırada, başka bir büyükelçilikte çalışması teklif
edilir–yanılmıyorsan Avusturalya. Bizim Kıbrıslı uzak
olduğu için kabul etmez, Ankara önerilince gider.
Oğlundan dinledim...
Öğrenciler arabanın etrafını sardığında bizim Kıbrıslı
şoför de oradaydı…
Kommer’in arabasını yakan öğrenciler şoförü de dövmek
için yönelirler. Bir yumruk kalkar Kıbrıslıya vurmak üzere,
tam o sırada yumruğu havada başka bir el tutar. Deniz’in
elidir o…
-Bizim emekçilerle işimiz olmaz, diyerek çekip alır
Kıbrıslı şoförü ortalarından.
(Bildiğim kadarıyla Kommer’in arabasının yakılması
olayında Deniz Gezmiş yoktur. Babasının oğluna oğlunun
bize anlattığı gibi yazdım…)
***
Temmuz 1968’de 6. Filo askerlerinin denize dökülmesi
ve 1969’da CIA’nın Vietnam’da pasifikasyon (baskı, terör,
işkence, katliam) sorumlusu Kommer’in aracının yakılması
Türkiye’ye o güne kadar giydirilen NATO gömleğinin
yırtılıp atılmasıydı. Bu yüzden acımasızca –tam Kommer’in
uzmanlığıyla- pasifikasyon yöntemleriyle bir kuşağı yok
ederek bugün Türkiye’yi yöneten kadrolara yer açtılar.
Bu durumu Kommer şöyle itiraf eder:
‘‘ODTÜ olayı bence siyaset bilimi açısından yeni bir
gelişmenin göstergesiydi. Amerika’nın meselenin siyasi
boyutunu göremeyip başarısızlığa uğramasının göstergesi.
Biz o yıllarda müfredatını teknik alanlara oturtmak suretiyle
ODTÜ öğrencilerini politika dışında tutabileceğimizi sanmıştık, elektriğin ve fiziğin ağır konsantrasyon gerektiren
dersleri o günkü kafamıza göre öğrencilerin politize olmasını
önleyecekti. Halbuki üniversiteyi, giderek politize olan
Türkiye’nin dışında tutabilmek olanaksızdı’’…
***
Böyle yıldönümleri geçmişi yad etmenin ötesinde günümüzün çelişkilerini serer ortaya…
Biz kendi özelimizde söyleyelim:
Dün 5 Mayıs’tı ABD’den barış ve özgürlük beklediniz…
Bugün 6 Mayıs, Denizlerin idamının 50’nci yılı. Deniz’in
idam sehpasında söylediği gibi ‘Kahrolsun ABD emperyalizmi’ diyorsunuz…
Yarın 7 Mayıs, ABD Kıbrıs Özel Temsilcisi milyonuncu
kez ‘‘Kıbrıs’ta iki bölgeli iki toplumlu federasyondan
yanayız’’ dese, sorgulamadan sevineceksiniz…
Daha ‘dün’ ABD’nin Ukrayna kasabı Victoria Nuland
geldi Kıbrıs’a, aynı Kommer gibi! Çiçeklerle karşıladınız
onu…
Bugün 6 Mayıs, 6. Filo’yu denize döken gençliğin katledilmesi karşısında hüzünlüsünüz… Yarın 7 Mayıs, Ukrayna’da NATO güçlerini ve faşist kontrgerillayı alkışlayacaksınız…
Daha ‘dün’ ABD Büyükelçiliği Kıbrıslı gençlere ‘yılın
aktivisti’, ‘yılın cesur kadını’, ‘yılın en iyi projecisi’ ödülleri
verdiğinde sevindiniz…
Bugün 6 Mayıs, ABD Büyükelçisi Kommer’in arabasını
yakan gençleri anıyorsunuz… Yarın ABD’den fon isteyip
sözde insan hakları projesi yapacaksınız bre sahtekârlar!
***
Bugün Denizleri anıp yarın Kommerlerin kapısında
uşaklık yapılmaz!

KADINLARI ÖZGÜR BIRAKAN
ADAMLARI ALNINDAN ÖPÜN
Sürekli dışlanan, başınızın tacı edip kendinizi kral
hissetmek istediğiniz, sonunda ise kendinize köle edip
duygularını sarı papatyaların yaprakları gibi koparıp
sever sevmez falı yaptığınız ve kendi çizdiğiniz falda
sevmez çıkarsa hesabını yine ona sorduğunuz kadınlar.
Sevdiğiniz için, sevmediğiniz için, aldattığı için, aldatıldığı için, güzel olduğu için, çirkin olduğunuz için
öldürdüğünüz kadınlar. Bıçakla, tüfekle, yumrukla,
sözle, tokatla…
Nâzım Hikmet şöyle der:
“Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır
acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan
karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.
Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların
göllerde ışıyan seher vakıtları gibi”
Der de, hanginiz o sevinçleri o gözlerde bıraktınız?
Bırakmış olanı alnından öpmeli insan. Çünkü alın en
önemli yeridir bedenin. Alnınızın açıklığı, dilinizin zihninizin açıklığı ile alakalı olmalı. Ne kadar susar,
kapanırsanız o kadar birikir dağlarınız. Sonra o dağlar
içinize yıkılır, kapanır her bir duygunuz içinde kalırsınız
bir çıkmazın. Karabasanlar gelir gözlerinize yerleşir o
zaman. Görmez olursunuz ama hep duyarsınız. Kulaklarınız görme duyunuzu üslenir.
Gülten Akın’dan dizeler:
“kısık bir perdenin o gerçeği
gösterdiğinden umutlu
bir perdenin kısık yeri kadar
incelen kadınlar
dünya, nedir onlardaki yansın
demir mi, ateş mi, belki cehennem
pervaneler işte, renkli camlara
çarpa çarpa hayal kanatlarını
tükenen kadınlar”
Kendinizi tüketmemek uğruna, kadını tüketmeyi
tercih ettiniz. O kadar bencildiniz, o kadar bencil ki
kendicil hastalığınız bitmedi. Bir virüs gibi yaydınız
türünüzü, haksız olduğunuzda size haksızsın diyen
olmadı. Hiç ceza almadınız ama hep cezalandırdınız.
Kadınlar birer birer intihar etti, öyle yazdınız öyle
çizdiniz resmi. Kimse inanmadı, siz dâhil. Tüm dünya
habersiz bir şekilde sadece haberleri izledi. Yazıklamalar
yazdı, yuhalamalar dile getirdi. Fayda etmedi.

Şaiir Gözüyle
Tüge Dağaşan

“Sevmek, gene sevmek için çocuk doğuruyorsunuz”
der Özdemir Asaf kadınlar için.
Size rağmen bitmedi kadınların içinde taşıdığı sevgi.
Yeniden doğmak için bazen ölümü göze alarak doğurdular. Siz onları her öldürdüğünüzde onlar bir çocuk
doğurdu dünyaya. Sizin büyütemeyeceğiniz olgunlukta.
Kadın olmaları bile sizin için aykırı olmalarına yetti.
Ne güzel söyler Haydar Ergülen:
“Yazın bittiği her yerde söylenirse
kadının gittiği de her yerde söylenir
kadın gittiği her yerde şiir diye söylenir:
Kadının gittiği yazın bittiğidir, her yerde
yaz biter kadın giderse, bunun sonu şiirdir,
yazın sonu şiirdir, şiirdir aşkın sonu…”
Aşk ne uzun bir kelime, ne uzun bir tanım, ne kadar
göreceli… Aşkı gördüğünü sanır çoğu adam kadının
yüzünde. Oysa kadının göz rengini dahi bilmez, gözünün
altında iki beni vardır bilmez, yanaklarında çukurlar
vardır fark etmez. Kadınlar yanağındaki çukura gömer
acılarını. Bu yüzden çoğu zaman görülmez acıları. Bazı
kadınların yaşları yanağına değil burnuna süzülür bu
yüzden. Bazı adamlar yüzünü koparır kadınların, rengini
çalar daha çok renklensin diye teni. Bir çiçek misali
elinde sıkar, koparır, kökünü zedeler kendinden başka
yerde köklenmesin diye. Ama bilmez kadındır isterse
yeniden doğurur köklerini, yeniden tutunur ve filizlenir,
hayat ağacıdır biraz da kadın. Hayatın kendidir, adam
da kadından gelmiştir bunu bile fark etmez.
“Sen kapalı, mahzun odalarda/ kırık oyuncaklara
karşı bir çocuk./ Ürperiyorsun denizin çığlıklarını duydukça/ dudakların kaskatı öpüldükçe neden?/ Kaç ölüm
tasarlıyorsun çıkmazında/ belli, yoruldun kendini denemekten” der Ahmet Oktay.
Kadını yordun mu kadın artık dünyayı görmez.
Dünyayı yaratır. Kim çıksa karşısına engel diye aşar
geçer. Gerekirse gözü kara, gerekirse ruhu aya gider.
Öyle parlar ki adam kör olur görmez.
“Ama kadınlar, Tanrım/ Öyle sevdim ki onları/
Gelecek sefer dünyaya/ Kadın olarak gelirsem/ Eşcinsel
olurum” der Cemal Süreya.
Kendini sevmekle işe başlamalı kadın. Kimse kendini
sevmeden bir başkasını zaten sevemez.
Sevgi dilin değil bedenin eylemidir. Bu yüzden kadını
özgür bırakan adamlar alnından öpülmelidir. Çünkü
kadın özgür olduğu zaman dünya da özgür olacaktır.

HaKSen, Hava Sporları Federasyonu
çalışanları ile birlikte eylem yapacak
HAKSEN, üyeleri olan, Hava
Sporları Federasyonu
çalışanları ile yarın saat
10:00’da Başbakanlık önünde
araçlı eylem gerçekleştirecek
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-

SEN), üyeleri olan, Hava Sporları Federasyonu çalışanları ile bugün saat
10:00’da Başbakanlık önünde araçlı
eylem gerçekleştirecek.
HAKSEN’den yapılan açıklamada,
“4 aydır maaşlarını alamayan, 18
aydan bu yana yatırımları yapılmayarak

büyük mağduriyet yaşayan” Hava
Sporları Federasyonu personeline destek olmak amacıyla; tüm sendikalar,
sivil toplum
örgütleri ve siyasi partiler yarınki
eyleme katılarak destek vermeye davet
edildi.
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Sosyal Medya

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

HALK SAĞLIĞI

Erol Şeherlioğlu
Ülkemizin Kulak Burun Boğaz ailesinin duayeni
Dr. Ali Niyazi Fikret'i sonsuzluğa uğurladık.
İnsana olan sevgisini,
Hekimlik mesleğine olan tutkuya çeviren ve
bunu ölene kadar sürdüren Hocamızı, hep minnet
ve şükranla anmaya devam edeceğiz.
Meslek ahlakını, bilgiyi paylaşmayı dünyadaki
mesleki gelişmeleri takip etmeyi, alçak gönüllüğü
ardından gelen bizlere nezaketle aktarma gayretini
son günlerine kadar sürdüren Abimizi, bu değerleriyle birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.
Işıklar yoldaşı olsun...

ÖYLE BİR YAVRUNUN
DERDİ VAR BENDE

Fatma Kişmir
Deniz Gezmiş idam edilir ve o günden sonra
annesi Mukaddes Gezmiş çok uzun süre konuşmaz, konuşamaz sürekli radyo dinler. Radyoda
Deniz’in sevdiği türküleri dinler ve içten içe
ağlar, gene bir gün radyo dinlerken radyoda şu
türkü vardır:
"yüce dağ başında yanar bir ışık
düşmüşem derdine olmuşam aşık
al buğday benizli zülfü dolaşık
dividim kalemim yazarım
öyle bir yavrunun derdi var bende"…
İşte tam da o anda mukaddes ana türküye
eşlik etmeye başlar.
"Öyle bir yavrunun derdi var bende" der.
Ve o günden sonra tekrar konuşmaya başlar… "Öyle bir yavrunun derdi var bende"…

TMT’NİN ZAFERİ

Harper Orhon
BUNDAN SONRA...
Son iki yılda yaşadıklarımıza bilhassa UBP’nin
içinde yaşadıklarımıza bakıldığı zaman hiç kimsenin yerinin garantisi olmadığı görülmüştür.
Her ne kadar müdahale yoktur dense de müdahalenin daniskası yapılmaktadır.
Biat etmedin veya az biat ettin gideceksin
kardeşim.
Hukukmuş etikmiş ahlakmış hiç bir önemi
kalmadı söylendi mi yapacaksın ne hukuka ne
ahlaka ne de etiğe bakacaksın.
Bu duruma nasıl gelindi yine UBP tarihinde
yatıyor…
Yani TMT’nin kurulduğu günlerden bugüne
gelme süreci içindedir bugün yaşananlar.
Senden değildir diye hiç ses çıkartmadın.
Bu toplumun değerleri sırf biat etmedikleri
için teker teker yok edildi. Yok edilenler sizden
değildi diye alkış tutan ne yazık ki UBP’yi kuranlardı.
Buraya taşınan nüfusun hep UBP’ye oy vereceği
düşünüldü. Onlar burada çoğalırken UBP’nin
oyu da çoğaldı diğerlerinin ise azaldı.
Gün geçtikçe şükran politikaları arttı kendilerinden olmayanlar şikayet edildi. Bir şekilde
susturuldu.
Akıncı’nın gönderilmesi ardından artık atın
dizginler tamamen buradaki memurların eline
geçti. Başarmışlardı çünkü.
Bu nedenle TC’nin yönetici kadrosunun bu
müdahale ile ilgisi çok olduğunu sanmıyorum
onun için kim olduğu önemli değil kendi istediklerini yapması önemli. İşte burada buradaki
memurları sisteme giriyor kraldan çok kralcılar.
Burada geldikleri gün kendilerini kaf dağında
sananlar. Artık kalite düştü biat şükran artık TC
yöneticilerine değil buradaki memurlarına indi.
Ne diyelim hayırlı olsun.
Bu günü UBP ve DP kendileri hazırladı.
Bu siyaset sahnesine çıkacaklar artık seviyenin
nerede olduğuna iyi bakmak zorunda. Mideleri
kaldırıyorsa siyaset yapacaklar, müdahale yok
diyecekler ama bir memurun önünde secdeye
duracaklar.
Seviye bu artık buna alışmanız gerek. TC’ye
ziyarete gittiğinizde sizi mevkidaşınız değil vali
yardımcısı ya da kaymakam yardımcısı karşılayacak çünkü bu ülkeyi getirdiğiniz durum bu
öyle eşit egemen devlet falan değil.
Sizin bu topluma kendi çıkarlarınız için gördüğünüz reva bu, ne yazık ki…

BAYRAMDA EN ÇOK
KİMLERİN KULAKLARI
ÇINLADI?

9 mülteci polis sorgusuna alındı
Kıbrıs Cumhuriyeti Liman Polisi’nin,
önceki gün sabaha karşı, Dillirga bölgesine bağlı Aşağı Pirgo deniz bölgesinde, içinde 9 mültecinin bulunduğu
şişme bot tespit ettiği belirtildi
9 mülteci polis sorgusuna alındı
Alithia gazetesi Polis Genel Müdürlüğü İletişim Bölümü yetkilisinin
açıklamasına dayanarak, çarşamba

günü 01:15’te ilk önce, Pomu bölgesinde bilinmeyen bir hedefin, daha
sonra yürütülen çalışmalar neticesinde
de sabah 05:15’te içinde 9 mültecinin
yer aldığı şişme botun tespit edildiğini
yazdı.
Gazete bahse konu mültecilerin, Liman Polisi eşliğinde, Aşağı Pirgo’da
bulunan limana götürüldüğünü ve
polis sorgusuna alındığını belirtti.

Kıbrıs türk Basın tarihi
Belgeseli halkla buluşuyor
Kıbrıs Türk Gazeteciler
Birliği’nin (KTGB) Avrupa
Birliği (AB) tarafından
finanse edilen “Mümkün:
Daha Güçlü, Özgür, Etik
Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlanan “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeselinin galası 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak
Gala, saat 20.00’de KTGB Konferans Salonu’nda yapılacak
KTGB üyelerinin davetli olduğu
belgesel galası, saat 20.00’de KTGB
Konferans Salonu’nda yer alacak.
KTGB’den yapılan açıklamaya
göre, senaryo yazarlığını ve yönet-

menliğini Vasvi Çiftçioğlu’nun yaptığı “Kıbrıs Türk
Basın Tarihi” belgeseli,
Kıbrıs’ta Osmanlı Türkçesi’yle yayımlanan ilk
gazete Ümid’den bugüne
kadarki süreci konu alıyor.
Arşiv bilgileri, gazete kupürleri ve grafikler yanında birçok gazeteci, araştırmacı-yazar ve
fotoğrafçı ile yapılan röportajlarla
zenginleştirilen belgesel, KTGB’nin
2012 yılında yayımladığı “Kıbrıs
Türk Basın Tarihi” kitabından sonra
Kıbrıs Türk basın tarihiyle ilgili yeni
bir önemli kaynak niteliği taşıyor.

ANASTASİADİS ATİNA’YA GİDİYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın, Yeni Demokrasi partisinin
kongresine katılmak üzere Atina’ya gideceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in kongrede baş konuşmacı olacağını
kaydederken, programının resmen açıklanmadığını; ancak Yunanistan Başbakanı
Kiriakos Miçotakis ile büyük olasılıkla görüşme yapacağını yazdı.
Haberde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da 8 Mayıs’ta, kongrede konuşma
yapacağı belirtildi.

GÜNEY KIBRIS İLE FRANSA ARASINDAKİ
ASKERİ İŞBİRLİĞİ GENİŞLETİLİYOR

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında 2020 yılının Ağustos ayında uygulamaya konan
savunma işbirliğinin, sahil güvenlik alanına da genişletileceği bildirildi.
Politis gazetesi, “Fransa Jandarması Da Bizim Yanımızda” başlığı altında verdiği
haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında Ağustos 2020’de uygulamaya konan
savunma işbirliğinin kıyı şeridinin güvenliğinin sağlanması alanına da
genişletilmesi için düğmeye basıldığını yazdı.
Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında, Fransa’yla askeri alandaki
işbirliğinin Rum Sahil Güvenlik birimleri ve Fransa Deniz Jandarma Komutanlığı
işbirliğine genişletilmesi için Rum Savunma Bakanı Stefi Draku’ya yetki
verildiğini belirtti. Draku’nun, Fransa’yla işbirliğinin sahil güvenlik alanına da
genişletilmesi için Fransız yetkililerle temaslarda bulunacağını belirten gazete,
işbirliğinin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, terörizmle mücadele ve gemicilik
güvenliğinin sağlanmasını içermesinin beklendiğini vurguladı.

GÜNEY KIBRIS’TA 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.

YUNAN KURYEDEN ÇIKAN KAPSÜL SAYISI 86

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.

Bayram tatili bitti. Bu sürede sadece vatandaş
değil devlet de tatildeydi. Özellikle hükümetin
varlığı ve yokluğu üzerinde mutlaka konuşmalar yapılmıştır. Kıbrıslı bu konu gündeme
geldiğinde ve canı çok sıtkınsa hemen “Birbirlerini yesinler” der. Analiz yapmaz.
Entelektüeller bu konuda daha çok konuşup
fikirlerini açıklama şansı bulurlar. Cumhurbaşkanı Tatar’ın tutumundan tutun da başbakana, ana muhalefet partisi başkanına kadar
hepsinin kulakları çınlatılır. Öven de olur elbette söven de.
Ne ilginçtir ki bizde istifasını sunan bir
başbakana hükümeti kurma görevi tekrar verildi. Bu konuda elbette bir engel yok ama
işin mantığı da yok. Yapılması gereken Ana
muhalefet partisinin başkanına bu görev verilmesiydi. Yapılmadı. Yapılamadı.
Sucuoğlu tekrar görev aldığında işinin
kolay olacağını, Atun’dan bu şekilde kurtulacağını sandı. Türkiye’deki Erdoğan rejimini
hesaba katmadığı için evdeki hesap çarşıya
uymadı. Bu kez küçük ortaklar mızıkçılık
yapmaya başladılar. Tabii ki bunu Türkiye
adına yaparak Sucuoğlu hükümetinin tekrar
kurulmasına engel oldular. Sucuoğlu’na Atun’u
yemenin bedelini bu şekilde ödettiler.
UBP içinde, YDP ve DP’nin boylarına
postlarına bakmadan kafa tutmaları birçok
kişiyi sinirlendirdi. Yapılan müdahalenin Türkiye tarafından yapıldığını açıkça seslendirmeye başladılar.
Ne ilginçtir ki Tufan Erhürmen bile bir
müdahale olduğunu artık gizlemden söyleyebilmekte ama bu müdahaleyi yapan Erdoğan
rejimine yönelik söz söylemekten çekinmektedir.
UBP içinde bu tartışmalar sürerken Dr.
Derviş Eroğlu bayramı bahane ederek UBP
içindeki müdahale karşıtı homurtuları susturmak için devreye girdi. Yaptığı açıklama
ile :” "Bütün tecrübemle vurgulamak isterim
ki, yapacağımız en vahim hata Türkiye ile
ters düşmek, karşı karşıya gelmek olur. Tüm
siyasi partilerimiz ve halkımız buna azami
dikkati göstermeli..."
Eroğlu bu açıklamayı isteyerek mi yaptı
yoksa bir yerlerden kendisinin müdahale etmesi gerektiği telkini mi aldı bilinmez. Ancak
gerçek olan bir şey vardır. Hatırlanacağı gibi
Denktaş ve Eroğlu’nun ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilmişti.
Yaptığı açıklama ile bunun sebebini arkasında
dolaşan MİT ajanları ile açıklamıştı. Türkiye’ye kafa tutamamıştı yani.
Elbette Dr. Derviş Eroğlu 1974’ten sonra
kurulan düzende önemli makamlarda görev
yapmış ve bunu da Türkiye’ye borçlu olduğunun farkında olan politikacıdır. Böyle konuşması normal. Ne de olsa bu düzenden
beslenen bir politikacıdır kendisi.
Şimdi gözler tekrar Tatar’da hükümet
kurma görevini kime verecek. Bu konuda
teamüller ana muhalefet partisi Erhürman’ı
göstermektedir. Erhürmen’ın bir çoğunluk
hükümeti kurması çok zor. Bunu ancak UBP
ile yapabilir. Diğer seçenek bir azınlık hükümeti kurmasıdır o da alacağı desteğe bağlı.
Bu zayıf olasılıklardan sonra akla gelen
en iyi çözüm erken seçim. Bu da Yüksek seçim Kurulu’nun uykularını kaçırır sanırım.
En sonunda içimdekini yazayım: Kim hükümet kurarsa kursun Erdoğan rejiminden
icazet elmadan bunu yapamayacağı gün gibi
ortadadır.
Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme
hakkı Türkiye tarafından ellerinden alınmıştır.
Bu hakkı tekrar kazanmanın tek bir yolu
vardır. O da çözüm ve birleşik Kıbrıs’tır.
Gerisi yalan dolan.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

KKTC’NİN
GAZİSİ ÇOK,
“GEZİ”Sİ YOK
KISACA...
DEMOKRATLAR!

Özersay, ‘Demokratik teamüllere
aykırı biçimde bir görevlendirme
yoluna gidilirse bunun parçası
olmayız’ dedi. Yani, Sucuoğlu dışında
bir UBP’liye hükümet kurma görevi
verilirse biz yokuz dedi… UBP’li bazı
vekiller de Sucuoğlu’nun UBP’den
yetki almadan CTP ve HP ile kahve
içmesine çok kızmış, hiç demokratik
değil demiş… İşgal altında amma
çok demokrat var!

Bizim Mandra
Ve Ankara, "Anavatan", "Ettırnak" dendiğinde
mangalda kül bırakmayan
UBP'yi de, bir Osmanlı kılıcı
darbesiyle ortasından ikiye
böler! Ulusal birlikçiler
şaşkınlık ve şok içindedir.
Parti içinden ilk kez
"Türkiye'ye karşı dik
durmamız lazım" sesleri
yükselirken bir kısım
UBP'liler de, "Velinimet
bildiğimiz anamız bize bile
bunu yaptıysa, "Rumcu"
diye damgaladıklarına
bakalım neler yapar"
diyerek yaşananlardan
kaygılarını dile getirirler...

DİP NOT
Avrupa İstatistik Ofisi
(Eurostat), 2021 sığınmacı
verilerine göre AB’ye
sığınma başvurusu yapan
Türkiyelilerin sayısı
2021'de yüzde 45 arttı…

KHK’lı intihar vakaları artıyor.
Bu devletin sıradanlaşmış kötülüğüdür…
Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden
sonra çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 134 bin kişi kamu görevinden ihraç
edildi. Bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı
hüküm giydi, bir kısmı ise suçsuz bulunmalarına rağmen görevlerine iade edilmedi.
Kamu görevinden ihraç edilen birçok kişi
toplumdan dışlandı. Bu mağduriyeti yaşayanlardan biri de Emine Üzel Ahmadi oldu.
Ahmedi’nin dört aylık bir bebeği vardı, yaşadığı adaletsizliğe dayanamayarak bayramın
ilk günü kendini asarak hayatına son verdi.
KHK Platformu Birliği üyesi Özlem Gürcü’ye göre intihar vakalarının en önemli nedenlerinden biri ihraç edilenlerin yüzde
99’unun adli ve idari sicillerinin tertemiz olması, kamu görevlerindeki statülerinin saygınlık taşımasına rağmen bir gece verilen kararlarla “terörist ve hain” ilan edilerek ‘lekelenmeleri’dir. Gürcü şöyle konuştu:
“İnsanlar haysiyetlerine yönelen bu ‘tecavüzü’ kaldıramadılar. Gerçekte kaç kişinin
öldüğü, maalesef bilinmemektedir. Çünkü
toplumda hakim kılınan linç atmosferinde
KHK’lıların kendileri veya aileleri KHK’lı
olduklarını söylemekten çekinmektedirler.
Sosyal medya başta olmak üzere kamuoyuna
yansıyan intihara dayalı KHK’lı ölümlerin
130’dan fazla olduğu söylenmektedir.”
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun paylaşımı
şöyle:
“Bir KHK’lı intiharı daha!.. Emine Üzel
Ahmadi Niğde’den ihraç. 4 aylık bebeği olmasına rağmen dün kendini asarak intihar
etti. Allah rahmet eylesin. İnsanlar çıkmaz
sokakta çaresizliğe itildi. Şu ana kadar 100’den
fazla intihar olduğunu biliyoruz. Yakınlarının
da intihar ettiğini biliyoruz. KHK ile mes-

VİRGÜL

DİRİLİŞ FAİZ!

UBP’li vekiller açık açık, ulu orta ‘‘Türkiye
Sucuoğlu’nu istemiyor’’, ‘‘Faiz Sucuoğlu bizde
insan içine çıkacak yüz bırakmadı’’ gibi sözler
söylüyor… Muhalif kesim ise ‘‘Hepimiz Faiz’iz’’
kıvamına geldi, UBP’liler ise sırtını döndü… UBP’yi
bunca senede tanıyamadıysanız, ne yazık…
‘‘Türkiye Sucuoğlu’nu istemiyor’’ sözünü rahatlıkla
söyleyip, bunu sorgulamayan bir sürü var
karşınızda! Siz ‘‘Hepimiz Faiz’iz’’ diyebilirsiniz ama
UBP başkanını çoktan gözden çıkardı… UBP’den
direniş beklemek saflıktır! 48 senede hiçbir şey
öğrenmemektir…

PROTOKOLLE
YÖNETİLİR
İŞGAL
BÖLGESİ!

“Yeniden Doğuş Partisi
olarak yaklaşımımız TC
ile yapılan protokollerin
gereğini yapabilecek bir
hükümet oluşmasıdır…”
Talip Atalay (Din İşleri
eski Başkanı)

leklerinden ihraç edilenler sözde vatandaş
muamelesi görüyor. Bu olaylara yol açanları
da sessiz kalanları da aynı şekilde kınıyorum.
4 aylık bebeğini bırakıp intihar etmiş ve
insanlar hala sessiz.”
KHK’lı akademisyen Doç. Dr. Fatma Zehra
Fidan ise şunları söyledi:
“İntihar, Camus'nün deyimiyle, insanın
hayatla ilgili beklentisinin tükendiği ve ‘Çabalamaya değmez’ dediği noktada gerçekleşiyor. KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen
insanlar, bir ‘suç’ işlemeyen fakat ‘terörist’
olarak yaftalanan insanlar. Devlet tarafından
aşağılanarak yokluğa mahkum edilen bireyler
kendilerini ait hissettikleri aile, arkadaş ortamına sığınma yoluna gitmişler ancak kabul
görmemişlerdir. Düne kadar kendisiyle gurur
duyan aileleri tarafından ‘sen Fetöcüsün’ ithamına maruz kalma, dost bildiği kişiler tarafından yok sayılma, KHK kitlesi için artık
sıradanlaşmış kötülüklerdendir. Kutsal saydıkları devlet tarafından terörist ilan edilme,
aile ve eş dost tarafından dışlanma, iş bulamama nedeniyle hissedilen çaresizlik, dinsel
çevre konusundaki hayalkırıklığı, bir zamanlar
üstü olduğu kişiler tarafından aşağılanmak.
(Bir hakime hanım, gardiyanların tavırlarını
içine sindiremediğini, bu adaletsiz sisteme
boyun eğeceğine onuruyla ölmeyi tercih
ettiğini söyledi.) Bu intihar vakaları istemli
ölüm olarak adlandırılamaz. Devletin görevi,
yurttaşının güvenliğini sağlamaktır; ölüme
göndermek değil. İntiharları devlet cinayetleri
olarak adlandırıyorum.”
(Bu yazı Seda Taşkın’ın artıgerçek’te
yayımlanan “KHK’lı intihar vakaları artıyor: Sıradanlaşmış kötülük” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 6 Ekim 2021

Kabrin kapalı kısımlarının fuhuş ve
uyuşturucu yuvası olduğunu söyleyen
Serdar Denktaş, sadece sivil toplum
ve halk inisiyatifi olarak bu parka
sahip çıkıldığını söyledi…

Gözden kaçmayanlar...

ANKARAZEDELER

Kulağımıza gelenlere göre bayramda
Türkiye’ye tatile giden bazı vekiller
AKP’lilerle özel görüşmeler yaptı… Ayrıca
bu haberlere paralel olarak, Haber Kıbrıs’a
göre de bayramda UBP’liler boş
durmamış… Şimdilik 24 UBP vekilinden
sadece 8’i Sucu’dan yana. Ankara’nın
koltuğundan ettiği Oğuzhan Hasipoğlu da
Sucuoğlu ile beraber; HP-CTP ile
görüşmeyi de olumladı… Ankara’nın
istemediği Sucu ile, Ankara’nın bakanlıktan
ettiği Hasipoğlu omuz omuza! Bugün
Türkiye Sucuoğlu’nu istemiyor diye
başkanını gözden çıkaranlar, yarın ilhak
referandumu olsa ne yapar siz düşünün…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Londra Temsilciliği, Brexit’in
yarattığı küresel ekonomik etkiyi
ülkemiz adına bir fırsata
çevirmemize destek olacaktır…”
Ersin Tatar

Karikatür: İbrahim Özdabak
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

BÖLE BÖLE NERE BÖYLE?!

Ramazan Bayramını bitirdik nihayet.
Müslümanların bayramları, dini günleri
bitmez.
Çat kapı Kurban Bayramı gelecek.
O da dört günlük tatil.
Çalışa çalışa bir yerlere gelinir ama böyle
tatil yapa yapa nereye?
Bulunduğumuz coğrafya bu.
Değiştirmek zor.
Alıp hani Kıbrıs’ı çekip götürsek garkariyaların ulaşamayacakları okyanusun bir
yerine.
Söyleyin, fena mı olur?
Mümkün olsaydı 1974’e
dönerdim.
Savaş öncesine.
Bilerek bugünleri o güne
dönebilseydim.
Darbeyi bildirerek cumhurbaşkanına, uyarırdım ki
tedbir alınsın…
Alınsın da ülke bölünmesin.
O kadar insan katledilmesin.
Ne kadar yazık ettik, ne kadar ihanet ettik…
Bilseydik gelişmelerin nereye varacağını…
Şimdi her şey ortada…
Bölünmemesi, başka ülkeye bağlanmaması
gereken ülke ikiye ayrılmış durumda.
Bir tarafta Türkçe konuşan Kıbrıslılar
diğer tarafta Rumca.
Böyle kalsa bir yerde anlayabilirim.
Ama onlar da bölüne bölüne gidiyorlar.
Şimdilerde Mağusa sahiline gidip bakıyorum.
İskele denilen Trigo’moya.
Gökdelenler doldurmuş ekin tarlalarını.
Adeta denize set çekilmiş.
Rüzgâr yok, akım yok, buğday, yok arpa
yok.
Ne var?
Bol bol Rus, Azeri, İranlı, Ukraynalı,
Trabzonlu ve daha birçok ülkeden yerleşikler.
Ayni şekilde Girne, Lefkoşa ve diğer yerleşim yerleri.
Güneyde de durum farklı değil.
Git Leymosun’a bak.
Git Baf’a bak.
Nereye gidersen git, ama bak.
Betonun amacı bu…
Senden başkasına yer yapmak, alan açmak.
Ancak kuzey daha değişik…
Garagöze döndürülmüş partiler sarmış
her yanını kuzeyin.
Neymiş?
O hükümeti beğenmediler, değiştirelim.
Hayır değiştirdiğini de beğenmediler,
emir geldi, değiştirmeli.
Öyleyse ben şimdilik yokum, başkaları
gelsin otursun, demek zorunda kalan bir
parti başkanı.
Ne oldu?
Beş günlük hükümet rekoru kırıldı dünyada.
Çünkü iradeyi biz verdik o bölünmeden
sonra. Meşhur kurtuluşa kaçarken böldüğümüz günleri hatırla.
Baslara bine bine geldiğimiz kuzey ve
bıraktığımız güney.
Küçük toprak parçasında, üstelik az nüfus
ile rahat yaşayacak yerde.
Rahat durmadık.
Olan oldu artık değiştiremeyiz, demek
için vakit erken.
Yapılacaklar hala varken…
Hala bitmemişken.
Oturup, düşünüp, karar vermeliyiz.
Yoksa Kıbrıs’ı böle böle cep ülke yapacaklar.
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KaSUlİDİS İle DenDİaS
teleFonDa GÖrÜŞtÜ
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias, İsrail Dışişleri Bakanı
Yair Lapid ve ABD Dışişleri Bakanı
Antony Blinken’in, dört ülkenin “3+1”
işbirliği çerçevesinde, 9 Mayıs Pazartesi
akşamüzeri telekonferans yöntemiyle
bir görüşme yapacakları haber verildi.
Alithia gazetesi, Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papayoannu’nun dün diplomatik muhabirleri
bilgilendirmesi sırasında yaptığı açıklamada, telekonferansın konusunun,
Doğu Akdeniz’deki siyasi gelişmeler

ile enerji alanı da dâhil olmak üzere işbirliğinin çeşitli alanlarda genişletilmesi
olduğunu yazdı. Dört bakanın programının yüz yüze görüşme yapılması için
uygun olmamasından ötürü, görüşmenin
telekonferans yöntemiyle yapılacağı
kaydedildi.
Papayoannu, bununla birlikte, telekonferansın yapılacak olmasını önemli
bir adım olarak nitelendirdi.
Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias’ın dün bir telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

TÜRKMENKÖY-DÖRTYOL ANAYOLUNDA KAZA 4 YARALI
Türkmenköy-Dörtyol anayolunda
meydana gelen trafik kazasında dün 4
kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Malik Nadeem Awan (E-35), yönetimindeki
KC 285 plakalı araçla seyrettiği sırada
dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan
çıktı ve bir takla attıktan sonra yaklaşık
3 metre derinliğindeki dere yatağında

durdu.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunup, ağır şekilde yaralanan Shah Zaib
Hassan (E-22) ve Afzal Ahmed (E41) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu, Muhammed İkram (E21) ve Hassan Ali (E-23) ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma
devam ediyor.

18150 test yapıldı, 52 pozitif vakaya rastlandı
Son 24 saatte yapılan test sayısı
18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlanmıştır"
34 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 8 kişi
Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
52
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287

Toplam Vaka Sayısı: 93.902
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 92.927
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
741
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
6
Karantinadaki Vaka Sayısı : 734
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 253

Sosyal Medya

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ’NDE
“TANINMAMIŞ DEVLETLER
İNSAN HAKLARI HUKUKU
İLE BAĞLI MIDIR?” KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk
Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Müdürlüğü’ne bağlı Hukuk Kulübü
tarafından, Hukuk Fakültesi’nde
“Tanınmamış Devletler İnsan Hakları Hukuku
ile Bağlı Mıdır?’’ konulu seminer düzenlendi.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Hukuk
Kulübü’nün başlatmış olduğu “Adaletsizlikle
Dertlenerek İlgilenen İnsan: Kültürlü
Hukukçu Seminerleri Dizisi’’nin dördüncüsü
olan seminerde, konuşmacı olarak katılan
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Erçakıca, devletin tanımını yaparak;
tanınmış devlet ve tanınmamış devlet
ayrımlarını dinleyicilerle paylaştı.
Birleşmiş Milletler’in konu ile ilgili karar ve
raporları katılımcılara aktarılarak söz konusu
metinlerin insan hakları ile bağlantıları
kurulan seminerin sonunda katılımcıların
sorularını yanıtlayan Erçakıca’ya DAÜ Hukuk
Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nazime
Beysan tarafından teşekkür belgesi takdim
edildi.
HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARILI
ÖĞRENCİLERİNE YÜKSEK ŞEREF VE
ŞEREF BELGESİ TAKDİM TÖRENİ
DÜZENLEDİ
DAÜ Hukuk Fakültesi, 2021-2022 Akademik
Yılı Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref
Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerine
ödül töreni düzenledi.
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren
DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut
Turhan, öğrencileri geçirdikleri başarılı
dönem için kutlayarak, yüksek şeref ve şeref
belgesi almanın önemine vurgu yaptı,
öğrencilere başarılarının devam etmesi
temennisinde bulundu.
Açılış konuşmasının ardından başarılı olan
öğrencilere belgeleri Prof. Dr. Turgut Turhan,
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Arzu Alibaba ile
Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç, Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Gündüzler, Yrd. Doç. Dr.
Nazime Beysan, Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano
Rodoslu, Öğretim Görevlisi Nail Gün ve
İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad
tarafından takdim edildi.

31 YAŞINDAKİ ŞAHIS 13
YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SİLAH
DOĞRULTARAK TEHDİT ETTİ

Lefkoşa, 5 Mayıs 22 (TAK): Limasol’da 31
yaşındaki bir kişinin, silah doğrultarak 13
yaşındaki bir çocuğu, kardeşi kendisine
küfrettiği gerekçesiyle tehdit ettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Aşağı Polemidya’daki bir
parkta önceki akşam meydana gelen olayda,
10 yaşındaki çocuğun 31 yaşındaki kişiye
küfür ettiği ve bu kişinin de, av tüfeğini
alarak çocuğu park içerisinde aramaya
başladığını yazdı.
Çocuğu bulamayan söz konusu şahsın,
çocuğun 13 yaşındaki kardeşine silah
doğrulttuğunu ve tehdit ettiğini kaydeden
gazete, 13 yaşındaki çocuğun korkudan
bayılarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Gazete, 31 yaşındaki şahsın yakalandığını ve
dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak,
aleyhinde 4 günlük tutukluluk emri
verildiğini yazdı.

NEDENİNİ BİLEN VAR MI?
Tema Irkad

UBP de neler oluyor?..
Dışa yansıyan biçimi sanki de Türkiye ile ters düşen yönetimin Faiz
Sucuoğlu özelinde bir karşı çıkış yaşanıyormuş gibi yansıyan kısmı yalan...
Ama bir gerçek...
Faiz Sucuoğlu Türkiye tarafından
istenmiyor...
Neden?
Bir kere siyasi nedenlerdendir diyenlerin tam ağzının orta yerine...
Bu güne kadar Hangi UBP'li bilhassa
Kıbrıs konusunda Türkiye ile ters
düştü?
Hangisi temenna etmedi...
Sadakatını göstermek uğruna hangısı
kıçını bile terketmedi?
Hayır siyaseten bir ayrıcalık yaşanıyor demek meseleyi hafife indirge-

mek ya da tam gerçeği bilmeden konuşmaktır...
Gerçekten ama ha...
Hele de son iki senede yaşananlar
UBP ve yönetimini öyle rezil bir duruma soktu ki..
Buna rağmen istenmeyen Faiz Sucuoğlu binbir entrika ile hem parti
başkanlığı hem de başbakanlıktan alaşağı edilen Ersan Saner'den devraldığı
rezil olmuş bir parti ile seçimlerden
büyük zaferle çıkmıştır...
Peki istenmiyordu madem niye Türkiyeli oylar UBP'ye kaydırıldı?
Niye Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki
UBP seçimlerden zaferle çıkartıldı?..
Hem parti tabanından hem de genelde KKTC seçmeninden olur oyu
alan Sucuoğlu neden süt dökmüş kedi
haline girdi...

Neden yalanlara tevessül etti...
Neden neden?
Ve MYK kararlarına aykırı hareket
ederek dıştan bakan atamak mecburiyetinde kaldı ve şu anda neden siyasetten dahi dışlanacak bir durumdadır...
Sucuoğlu'nun bu güne kadar Türkiye
aleyhine davrandığını gördüm diyen...
Aleyhte konuştuğunu duydum diyen
beri gelsin ve tek bir cümle kursun
isterse...
Bulunmayacak...
Peki ama iki dönemdir parti başkanlarına yönelik tüm entrikalarla çalkanacak yerine UBP'de esas parti başkanı olması istenen kimdir?
Neden doğrudan onu aday gösterip
başkan olmasına gidilmiyor?..
Neden... Neden.. Nedennnn?
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

KIBRIS KRALLIĞI

Yıllar önce göç etmek zorunda kalıp Kıbrıs’ı
terk ederek, deniz aşırı ülkelerin birinde yaşayan
ve sürekli mesajlaştığım okurlarımdan birisi,
Çarşamba günkü yazımla ilgili -özelden- ilginç
açıklamalarda bulundu…
Okurum da, toplum olarak dün nerelerden,
bugün nereye geldiğimizin farkında…
On yıllardır ileri gideceğimize, fazlasıyla
gerilere düştüğümüzün da farkında, hemfikir bizimle…
Okurumun özelden yazdıklarını okuyunca, aklıma bir fıkra
düştü: “Nasreddin Hoca sormuş: -Bir insanın öldüğü nasıl
anlaşılır?
-Eli ayağı buz gibi olur, demişler.
Bir kış günü ormanda odun keserken elinin
ayağının buz gibi olduğunu görünce:
-Ben öldüm! diyerek, karların üstüne uzanıvermiş. Biraz sonra aç kurtlar gelip eşeğine
saldırmış, yemeye başlamışlar. Hoca dayanamayıp başını kaldırmış, kurtlara seslenmiş:
-Yiyin bakalım, yiyin! Buldunuz sahibi ölmüş
eşeği!”
***
Kimseyi suçlamak için değil elbette, ama
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumun içinde bulunduğu durumu analiz edince, bugün toplum
olarak hiç da iyi bir yerde bulunduğumuz söylenemez!
-Haksız mıyım?
Kim, ne dersa desin…
Kim, yaşananlara ne taraftan bakarsa baksın,
bize göre toplumu yöneten atalarımızdan birçoğu, yıllar içinde yaptıkları büyük hataların
farkına varamadılar; ya da çok geç fark ettiler
ne büyük hatalar yaptıklarını…
Şimdikiler de, benzer durumdadırlar maalesef…
“İdealist” olarak düşünenler ve birileri tarafından kandırılanlar için, belki de geçerli
değildir yazıp/söylediklerim…
Yine de, yaşananların nedenleri içinde, “korku/korkutma” ilk sıradadır…
Her zaman korkutuldu insanlarımız!
Öldürülmekten korktu, nitekim yaptılar, öldürdüler!
Dayaktan korktu insanımız, nitekim dövdüler
de! Dağ’da, Lefkoşalı iri cüsseli mücahit, “Kambur Salahi’nin” o meşhur söylemini yine hatırlatalım:
-Beni Yaman değil, zamandır döven!
Zaman, öyle denk gelmeseydi o dayağı kesin
yemezdi tanıdığımız “Kambur” Salahi.
***
Kıbrıslının, tarih boyunca “güçsüz”(!) olduğuna inandırılması, Kıbrıslılara karşı yürütülen
psikolojik savaşı kurgulayanların, ilk hedefiydi…
Topluma liderlik ettiği söylenenler de Kıbrıslıları, kolaylıkla öldürülebilecek “sineğe” ya
da basılarak ezilebilecek “karıncaya” benzetirdi
yıllarca…
Toplumun çoğunluğunun okuma özürlü olması, bu konularda da işe yaradı!
Kıbrıs’la ilgili Kıbrıslı yazarların, örneğin
Haşmet Gürkân’ın yazdığı kitapları dâhi eminim
çoğu Kıbrıslı okumadı…
Okusalardı, bir zamanlar -1361 ile 1448
yılları arasında- Kıbrıs Krallığı’na bağlı Kıbrıslı
askerlerin, Anadolu’nun güneyinde ayak basacak yer edinerek, Antalya’yı 1361 ile 1373
yılları arasında ve Mersin’i (Corycus) da 1361
ile 1448 yılları arasında işgal ettiklerini, öğrenmiş
olacaklardı…
On yıllardır okullarımızda, ‘Kıbrıs Tarihi’nin
ne şekilde okutulduğu, hepinizin malûmudur…
Birlikte düşünelim isterseniz, gözle görülür
asırlık Lüzinyan eserleriyle doludur Kıbrıs, en
şahaneleri Lefkoşa ve Mağusa’daki Kralların
taç giydiği katedrallerdir…
Dünyanın, Kıbrıs Krallığı -İngilizcesiyle, The
Kingdom of Cyprus/ Latincesiyle, Regnum Cypri/
Fransızcasıyla, Royaume de Chypre)- diye bilip
çağırdığı Krallık, Osmanlı’dan daha fazla bir
süre yönetmiştir Kıbrıs adasını!
Gene gonuşuruk buraşda.

Her taşın altında
Ankara mı var?
Geçen hafta siyaset dünyamızda yaşanan curcunayı değerlendirdiğimiz
yazının daha mürekkebi kurumadan
kendimizi yeni bir curcunanın içinde
buluverdik. Tam hükümet programı
Mecliste okunmuş ve oylama yapılacakken koalisyon hükümetinin iki küçük ortağı deklarasyon imzası diye
bir “bozuşma mukavelesi” ortaya attılar
ve bunu gerekçe göstererek UBP ile
koalisyondan çekildiklerini duyurdular.
Bunun üzerine Başbakan Faiz Sucuoğlu görevi iade edeceğini açıkladı.
“Bayram bayram” Kıbrıs Türkünü
böylesi bir koalisyon hükümetinden
mahrum etmiş oldular.
Küçük ortakların seçime gitmek istemedikleri, gittikleri takdirde silinip
yok olacakları ortadayken neden bu
siyasi riski aldıkları kamuoyunda
önemli bir soru olarak duruyor. Rivayet
muhtelif. Ankara’nın UBP’yi dizayn
etmek ve Sucuoğlu’nu yemek istediği
iddiası öne çıkıyor. Bu iddianın her
geçen gün daha bir berraklık kazandığı
da konuşuluyor. İddialar arasında Cumhurbaşkanı’nın UBP içinden yeni bir
vekile hükümeti kurma görevini verip
vermeyeceği hususu da var. Bunun
da UBP’den gelecek gayri-resmi telkinlerle şekilleneceğini ve bu ismin
partinin “abisi” olarak Ünal Üstel’i
işaret ettiği iddiasını öne çıkarıyor.
Öte yandan küçük ortakların kendi
güçleriyle bu karşı duruşu sergilemeyecekleri açık olduğu için bu tutumları
ister istemez “siyasi Ankara”yı adres
yaptırıyor.
”Her taşın altından Ankara çıkıyor”

Haber Kıbrıs

algısının yaygın olması KKTC siyasetinin zavallı oluşuyla doğrudan bağlantılıdır. Ankara’dan yetkili veya yetkisiz, “ipini koparan” bazı figürler
buradaki aktörlerin korkaklığını ve
vizyonsuzluğunu gördüğü için bu zaafları istismar ediyor olabilir. Bunun
ne kadar doğru olduğundan emin değilim ama emin olduğum şey şudur
ki, siyasetimiz küçük hesapları yüzünden her beceriksizliği Ankara şalıyla
örtmeye ve istismar etmeye devam
ediyor. Üstüne üstlük siyasi rekabet
içinde olan her partinin içinde kümelenmiş kötü niyetli çıkar grupları, girdikleri bilek güreşine suyun öte yanından “yetkili-yetkisiz” birilerini de
dahil edip güçlenmeye çalışıyor.
Bu arızi durum ve siyasi riyakarlık
merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş sonrası başlamıştır. Onun döneminde Ankara ile kurulan seviyeli
ve nitelikli ilişki son on yıldır tersine
döndü. Anavatanla aramıza nifak sokmak isteyenlerin senelerce yapamadığını biz kendimiz yaptık. Muhalefetin
bir bölümünde ezelden beri var olan
“Ankara alerjisi” UBP tabanında da
filizlenmeye başlaması bunun sonucudur.
İşin tuhaf tarafı, Ankara’nın içinde
bulunduğu jeostratejik, ekonomik, siyasi ve uluslararası gündem KKTC’nin
“muhtarıyla” ilgilenecek vakit bırakmıyor. Ayrıca Ankara’nın mahalli düzeyde kurultaylara, parti dizaynlarına,
hükümet oluşumuna müdahale ediyor
görüntüsü vermesinin kimseye hiçbir
faydası yok. ”Her taşın altından Ankara

Mehmet Hasgüler
çıkıyor” algısını tedavülden kaldırmak
için asıl görev Türkiye’ye düşüyor.
Türkiye bu iddialara son verecek net
bir pozisyon almalı ve bu durumu
KKTC’deki tüm partilere bildirmelidir.
Elbette bu durum onları da rahatsız
ediyorsa tabii… Ankara’daki yetkililer
kendilerine ulaşan Kıbrıs Türk siyasilerine veya onların aracılarına da
aynı net mesajı vermelidir.
Bütün bu olan bitenin Kıbrıs Rumlarıyla iki devletlilik ve eşit statü
teziyle uluslararası ortama hava attığımız dönemde olması da ayrı bir komedi. Yani iki devlet istemeden önce
kendi içimizde devlet olmanın gereklerini tamamlamamız gerekmez mi?
Şu manzarayla kim bizi bir devlet
olarak ciddiye alır?
Devlet olma ciddiyeti demişken,
bayramda elektrik faturalarında “Yakıt
Değişim Ücreti” adıyla yeni bir girdinin
yer aldığını gördük. Anlayacağınız,
yüklü elektrik kazığına gösterilen tepki
sonucu ve hükümeti yıkan bakan değişikliğinden sonra geri çekildiği iddia
edilen zam bu sefer başka kılıkta yeniden hortlamıştı. Ahali haklı olarak
infial içinde. Bu tür oyuncuklar hükümetin başını çeken başta başbakan
olmak üzere tüm yetkilileri rezil ediyor.
Elbette rezil olmaları da hedefe giden
yolda mübah sayılıyorsa onu bilemem.
Bütün bu yazılanlar son bir haftada
art arda ortaya çıkan acayipliklerin
ve tartışmaların gölgesinde kaleme
alınmış fikri çıkarımlardır.

Papa Francis, rusya-Ukrayna
savaşından nato’yu sorumlu tuttu
Katolik dünyasının ruhani lideri,
"NATO'nun, Rusya'nın kapısında
havladığını" söyledi.
(Bugün Kıbrıs)
Papa Francis, Rusya – Ukrayna savaşının sorumlusu olarak NATO’yu işaret
etti.
Katolik dünyasının ruhani liderinin,
İtalya’nın önde gelen gazetelerinden
Corriere Della Sera’a verdiği söyleşi
dün yayımlandı.
85 yaşındaki Papa, “NATO’nun, Rusya’nın kapısında havlamasının” istilaya
yol açmış olabileceğini söyledi.
İttifakın yakın ülkelerdeki varlığının
Moskova’yı “kışkırttığını” söyleyemeyeceğini ifade eden Papa, bu durumun
istilayı “belki de kolaylaştırdığını” savundu.
Papa Francis, “Ukrayna’da çatışmayı
meydana getiren diğer devletler” dedi.
Ancak herhangi bir devlet ismi vermedi.
Papa ayrıca Ukrayna’daki durumu, “Suriye, Yemen ve Irak gibi uluslararası çıkarların körüklediği diğer çatışmalara”
benzetti.
“Ukraynalılara silah tedarik etmek
doğru mu?” sorusuna cevap veremeyeceğini belirten Papa, şöyle konuştu:
“Kesin olan şu ki bu topraklarda silahlar deneniyor. Savaşlar bunun için
yapılıyor: Yaptığımız silahları test etmek
için.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e

yakınlığıyla bilinen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’le yapacağı toplantıyı,
“muğlak” görüleceği gerekçesiyle iptal
ettiğini duyuran Papa, bir telefon görüşmesinde Kirill’i, “Putin’in papaz yardımcısı” haline gelmemesini söyleyerek
uyardığını ifade etti.
Katoliklerin lideri Putin’le görüşmek
istediğini de dile getirdi. Savaşın başlamasından yaklaşık üç hafta sonra Rusya’ya mesaj göndererek Moskova’ya
gitme arzusunu ilettiğini açıklayan Papa,
şöyle konuştu:
“Elbette ki Kremlin liderinden onay

gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt
alamadık. Putin’in şu anda bu görüşmeyi
yapmak istememesinden korksam da
halen ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet
nasıl durdurulamaz.”
Papa daha önce gündeme gelen Kiev
ziyaretiyle alakalı da şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda Kiev’e gitmiyorum. Önce
Moskova’ya gitmeliyim, önce Putin ile
görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Ben de bir rahibim, başka
ne yapabilirim? Putin kapıyı açarsa
elimden geleni yaparım.”
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Günün Manisi - Emine Hür

Can hapsolmaktan bıktı
On gün tam moral yıktı
Bugün pi-si-ar yaptım
Şükür negatif çıktı

Özdeyişler

Tadımlık

"Talihsizlik sırasında bile,
talih açık bir kapı bırakır."
Cervantes

senden bana birşeyler kalsın
sözden, sesten ve resimden
bir şarkıyı dinlerken
Hakkı Yücel

Kitap Dünyası

DÜŞÜŞ
Albert Camus
Can Yayınları

Ümit İnatçı Sanat Merkezi'nden bahar sayısı:

Ars Aksis Sanat Dergisi

LEFKOŞA
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1
03922276549

Ars Axis'in ilk sayısı çıktı. Ümit
İnatçı Sanat Merkezi yayını
olarak çıkan ve baskısı Söylem
Matbaa'sında gerçekleşen
uluslararası çok dilli sanat
dergisi Ars Axis'in bahar sayısı
kitapçılarda.

Belgesel Anneler Günü’nde
izleyiciyle buluşacak
Özgür gazete
Ülkenin tanınmış eğitimci, araştırmacı
ve yazarlarından Neriman Cahit’in belgeseli, Gönyeli Belediyesi ile Kadın Öyküleri Derneği işbirliğinde Gönyeli’de
vatandaşla buluşacak
Neriman Cahit Hanımefendi belgeseli,
Gönyeli’de gösteriliyor
Belgesel, “Anneler Günü” nedeniyle,
Kıbrıs’ın tüm annelerine ithaf edilerek
gösterilecek, ayrıca etkinlik içerisinde
Neriman Cahit’in anlatılacağı bir de
panel yer alacak. Panelin moderatörlüğünü Eralp Adanır yaparken, Hasan Kahvecioğlu ve Yaşar Ersoy konuşmacı
olarak yer alacak.
Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda 7 Mayıs Cumartesi günü saat
17.00’da gerçekleştirilecek etkinlikle
Neriman Cahit’in hayatının anlatılacağı
belgesel, Gönyeli ve tüm halkın gösterimine sunulacak.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan duyuruda belgesel gösterimine katılacak
olanların 05338594398 numaralı telefona
katılımın bildirilmesi istendi.

DÜN

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayınlarından
üç ayda bir çıkacak olan Ars Axis adlı
uluslararası sanat dergisinin ilk sayısı
çıktı.
Sanat ve görsel kültür alanlarını kapsayan, sanat düşüncesi, kritik ve incelemelerle Kıbrıs ve uluslararası sanat ortamına katkı koymayı ve özellikle Avrupa
ve Orta Doğu sanatı arasında bir köprü
kurmayı amaçlayan bir dergi niteliğinde
olan Ars Axis, ortak dili İngilizce olan
çok dilli bir dergidir.
Yayıncılığını ve editörlüğünü Ümit
İnatçı’nın yaptığı uluslararası sanat dergisinin, başta Kıbrıs olmak üzere İtalya,
İngiltere, Türkiye ve İran’da dağıtımı
yapılacaktır.
Dünyanın belirli sanat merkezi ve müzelerine de dağıtımı yapılacak olan dergi
Kıbrıs sanatının dünyaya, dünya sanatının
da Kıbrıs’a tanıtılması açısından önemli
bir rol üstlenecektir.
Mevsimsel sayılarla üç ayda bir çıkacak
olan Ars Axis yetkin sanat eleştirmeni
ve sanatçıların metin ve eserlerine yer
verirken nitelikli çalışmalar yapan genç
sanatçı ve yazarlara da yer verecektir.
İlk sayıda katkılarıyla yer alan İtalya’dan Bruno Cora ve Aldo Iori, Türkiye’den Ali Akay, Emre Zeytinoğlu ve İsmet Değirmenci, Kıbrıs’tan Yiannis Toumazis ve Ümit İnatçı derginin diğer sayılarında da katkılarına devam edecektir.

ENVER ALİBABA ECZANESİ
Atatürk öğretmen akademisi karsısı.
fikriye hüseyin sokak.no:1 a küçük
kaymaklı lefkoşa
03922271311
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa
Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı,
Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur
Market karşısı)
03928150188
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61

Derginin
yazar kadrosu her sayıda
artarak büyüyecektir.
İtalya’dan
Nuvolo Ascani, Almanya’dan Klaus Münch,
Türkiye’den
Server Demirtaş, İran’dan Aydin Agdashloo ve Kıbrıs’tan Ümit İnatçı’nın eserlerine
yer verilen bu sayıda Lefkoşa Pieridis
Sanat Vakfı ve Arkın Auguste Rodin Koleksiyonu hakkında da söyleşiler yer almaktadır.
Derginin sunumu ve tanıtımı için yakın
bir tarih ve yer belirlenerek tüm ilgililere
davet yapılacaktır.

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

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

14.80 14.93

EURO
Alış Satış

15.67

15.80

Nöbetçi
Eczaneler

S.T.G.
Alış Satış

18.40 18.60

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B
Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser
Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla Gazi Mağusa
03923648494
MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı
Mağusa
03923663773
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
Konum Getir
İSKELE
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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AB GEÇEN YIL 267 BİN 360 SIĞINMACIYA KORUMA STATÜSÜ VERDİ
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin,
2021 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 267 bin 360 oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, geçen yıl koruma statüsü
verilen kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde
5 düştü.
2020'de, 281 bin 55 olan koruma statüsü
tanınan kişi sayısı geçen yıl 267 bin 360'a
geriledi.
Koruma sağlanan kişilerin yarısına mülteci
statüsü verilirken, yüzde 30'una ikincil koruma ve yaklaşık yüzde 20'sine insani
koruma sağlandı.
Sığınma isteyen kişilere en fazla Almanya
koruma sağladı. AB ülkelerinden koruma
statüsünün yüzde 33'ü Almanya'dan, yüzde
17'si Fransa'dan, yüzde 12'si İtalya'dan ve
yüzde 8'i İspanya'dan verildi.
AB ülkelerindeki koruma imkanından en
çok Suriyeliler faydalandı. 69 bin 140 Su-

riyeli, toplam sayının yüzde 26'sını oluşturdu.
Suriyelileri 53 bin 605'le Afganlar takip
etti.
AB ülkelerine geçen yıl yanında herhangi
bir refakatçisi bulunmayan 23 bin 255 çocuk
sığınma başvurusunda bulundu.
18 yaşından küçük olup AB ülkelerine

sığınma başvurusu yapanların sayısı 2020
yılında 13 bin 550 olarak belirlenmişti. Bu
sayı 2021'de yüzde 72 arttı.
Refakatçisi olmayan çocuklar en fazla
Afganistan (yüzde 53), Suriye (yüzde 16)
ve Bangladeş'ten (yüzde 6) Avrupa ülkelerine
geldi.

'TANRININ ELİ' FORMASI 7,1
MİLYON STERLİNE SATILDI

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando
Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda
meşhur "Tanrının eli" golünü attığı sırada
giydiği Milli Takım forması, açık artırmada
7,1 milyon sterline (133 milyon TL) alıcı
buldu.
Eski İngiltere orta saha oyuncusu Steve
Hodge, Meksika'daki çeyrek finalin
ardından Maradona'dan aldığı formayı 36
yıl sonra açık artırmaya çıkardı.
Maradona Kasım 2020'de öldüğünde
formanın satılık olmadığını söyleyen
Hodge, daha sonra müzayede evi
Sotheby's ile anlaştı.
Müzayede evi, forma için 4-6 milyon sterlin
tahmini fiyat belirledi. Çevrim içi olarak 20
Nisan'da başlayan ve bugün sona eren
açık artırmada formaya 7 milyon 124 bin
500 sterlin verildi.
Sotheby's müzayede evinden yapılan
açıklamada, ulaşılan fiyatın bugüne dek
spor alanında yapılan açık artırmalarda
kaydedilen en yüksek meblağ olduğu ve
bir rekor kırıldığı bildirildi. Formayı hangi
kişi ya da kurumun satın aldığına dair ise
bilgi verilmedi.
Daha önce en yüksek fiyata alıcı bulan
forma, 2019'da 5,6 milyon dolara (82,8
milyon TL) satılan New York Yankees
oyuncusu Babe Ruth'un beyzbol forması
olmuştu.
Sporla ilgili yapılan açık artırmalarda
bugüne dek ulaşılan en yüksek meblağ,
2019'da yapılan bir müzayedede, 1892
tarihli Olimpiyat Manifestosu'na ödenen 8,8
milyon dolar (8,4 milyon euro) olmuştu.

AMERİKAN MERKEZ
BANKASI (FED),
ENFLASYONLA MÜCADELE
İÇİN SON YILLARIN EN
YÜKSEK FAİZ ARTIŞINI
YAPTI

Amerikan Merkez Bankası (Fed) son
yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi
50 baz puan yükseltti.
2000 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek
bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen
enflasyon ile mücadele etmek için para
politikasında sıkılaşmaya gideceğini
duyurdu.
Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi'nin
(FOMC) 50 baz puan faiz artışına gitmesini
bekliyordu.
Böylece politika faiz oranı yüzde 0,25-0,50
aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine
yükseltildi.
Fed, bir önceki toplantının yapıldığı Mart
ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz
artırımına gitmiş ve politika faizini 25 baz
puan artırmıştı.

UGANDA'DA OTOBÜSÜN
DEVRİLMESİ SONUCU 20
KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uganda'nın batısındaki Kabarole
bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu
7’si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.
Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent
Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü,
Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki
Kabarole'de devrildi.
Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü
Faridah Nampiima yaptığı açıklamada,
"13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20
kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i
erkek, 9'u kadın” dedi.
Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir
trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını
bildirdi.
Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım
etmek üzere bölgeye ulaştı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk
edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi
yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.

AFGANİSTAN'DA MEYDANA
GELEN SELLER
NEDENİYLE EN AZ 18 KİŞİ
HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı
yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az
18 kişi yaşamını yitirdi.
Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle
Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi
Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen
sellerle ilgili açıklama yaptı.
Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili
olan şiddetli yağışların yol açtığı seller
nedeniyle en az 18 kişinin hayatını
kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını
belirtti.
Arama-kurtarma ekiplerinin afet
bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim,
ölü ve yaralı sayısının artabileceğini
söyledi.
Sellerde en az 100 evde tahribat meydana
geldiğini ve onlarca hayvanın da telef
olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin
zararlarını karşılamak için ellerinden
geldiği ölçüde maddi destekte
bulunacaklarını kaydetti.
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UKRAYNA: RUS ORDUSU
24 BİN 700 ASKERİNİ
KAYBETTİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus
ordusunun yaklaşık 24 bin 700 asker,
196 uçak, 155 helikopter ve 1092 tankını
kaybettiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus
ordusunun 24 Şubat-5 Mayıs
dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı
açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus
ordusunun son 24 saatte 200 askerini
daha kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24
bin 700 asker kaybettiği ve Ruslara ait
196 uçak, 155 helikopter, 1092 tank, 2
bin 651 zırhlı araç, 499 top, 169
roketatar sistemi ve 83 hava savunma
sisteminin imha edildiği belirtildi.
Rus güçlerinin 1907 araç, 10 gemi ve
hafif sürat teknesi ile 312 insansız hava
aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada,
Rusların fırlattığı 89 seyir füzesinin de
Ukrayna hava savunma birliklerince
vurularak imha edildiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25
Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da
1351 Rus askerinin öldüğü
duyurulmuştu.

BRENT PETROLÜN VARİL
FİYATI YAKLAŞIK YÜZDE 4
ARTARAK 110 DOLAR
SINIRINA YAKLAŞTI
Brent petrolün varili, uluslararası
piyasalarda 109,13 dolardan işlem
görüyor.
Önceki gün 108,31 dolara kadar
yükselen Brent petrolün varil fiyatı,
dünü 104,97 dolar seviyesinde
tamamladı. Gün içinde en yüksek 109,70
doları gören Brent petrolün varil fiyatı,
saat 16.30 itibarıyla kapanışa göre
yüzde 3,96 artışla 109,13 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI)
ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı
buldu.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik
petrol ambargosu önerisi sunmasının
ardından fiyatlar yükselişe geçti. Avrupa
Komisyonu Başkanı Rusya'ya yönelik
altıncı yaptırım paketinin ayrıntılarını
açıkladı.
Avrupa Parlamentosunun genel kurul
toplantısında konuşan Avrupa
Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, komisyonun "ham ve rafine
edilmiş, deniz yoluyla taşınan ve boru
hattıyla taşınan tüm Rus petrolüne
ithalat yasağı" önerdiğini söyledi.
Karar kabul edildikten sonra, ham petrol
yasağı altı ay sonra yürürlüğe girecek
ve yıl sonuna kadar rafine petrol
ürünleri yasaklanacak.
Yaptırımların büyük ölçüde Rus
petrolüne bağımlı olan AB üye ülkelerini
vuracağını kabul eden von der Leyen,
"Bunu yapmak zorundayız." dedi.

ÇİN, EVEREST DAĞI'NA
"DÜNYANIN EN YÜKSEK
METEOROLOJİ
İSTASYONUNU" KURDU
Çinli bilim insanları Everest Dağı'na en
yüksek irtifadaki meteoroloji gözlem
istasyonunu kurdu.
Yerel basındaki haberlere göre, buzul
bilimci Yao Tandong önderliğindeki
araştırma ekibi, bugün yaptıkları
tırmanışta istasyonu 8 bin 800 metre
irtifaya konuşlandırdı.
Yeni istasyon, ABD ve İngiltere'den
bilim insanlarının 2019'da 8 bin 430
metrede kurdukları "Balkon İstasyonu"
adı verilen üniteyi geride bırakarak en
yüksek irtifadaki meteoroloji istasyonu
oldu.
12 kişilik ekip, 8 bin 300 metrede
kurdukları geçici kamptan yerel saatle
3.00'te hareket ederek saat 13.00'te
istasyonun kurulumunu tamamladı.
Dünyanın en yüksek zirvesi olan
Everest'teki buzul kalınlığını ölçecek
hassas radar donanımına sahip
istasyon, Asya'daki 10'dan fazla büyük
nehre su sağlayan bölgenin iklimi ve
buz örtüsünün durumuna dair veri
sağlayacak.
ÇİN'İN "ZİRVE GÖREVİ"
Çinli bilim insanları, "Zirve Görevi" adını
verdikleri araştırma projesi kapsamında
Everest Dağı'nda 5 bin 200 ila 8 bin 800
metre irtifalarında 8 meteoroloji gözlem
istasyonu kurmayı planlıyor.
İstasyonlardan 4'ünün 7 bin metre
irtifanın üzerinde olması hedefleniyor.
28 Nisan'da başlayan keşif görevine 16
araştırma grubu oluşturan 270'den fazla
araştırmacı katılıyor.

İRAN MEDYASI, İSRAİL
ADINA CASUSLUKLA
SUÇLANAN İSVEÇLİ
AKADEMİSYENİN İDAM
EDİLECEĞİNİ DUYURDU

rUSYa: FÜZelerle lvİv ve DİĞer
YerlerDeKİ 6 traFo merKeZİnİ vUrDUK
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor
Konaşenkov, Donbas’taki Ukrayna askeri
birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silahların sevkiyatının yapıldığı Lviv
başta olmak üzere bazı tren istasyonlarındaki
6 trafo merkezinin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.
Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus
askeri birliklerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna’da Rus ordusunun taarruzlarının
devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Donbas’taki Ukrayna askeri birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde
üretilen silah ve mühimmat sevkiyatının
yapıldığı Lviv, Podbortsı, Volonets, Timkovo
ve Pyatihatka tren istasyonları bölgesindeki
6 çekiş trafo merkezi vuruldu” dedi.
Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Novoya
Dmitrovka’da Toçka-U füze sistemi, Sanceyka, Krısino ve Volnoyansk’ta 3 adet S-

300 hava savunma füze sistemi yönlendiricisi
ve Novoaleksandrovki’de de cephanelik ile
askeri teknik araç ve birliklerin toplandığı
9 alanın imha edildiğini aktardı.
Rus hava muharebe taktik birliklerinin
40 Ukrayna askeri nesneyi bir gecede yok
ettiğini ifade eden Konaşenkov, füze birliklerinin de 2 komuta merkezi, Grad çok
namlulu roketatar, D-30 obüs ve birliklerin
toplandığı 4 alanı yok ettiğini kaydetti.
Konaşenkov, topçu birliklerinin, 16 komuta
merkezi, 2 akaryakıt deposu ile 476 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını, Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracı ile 4
Smerç füzesini havada vurduğunu dile getirdi.
Sözcü Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna
ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter,
706 insansız hava aracı, 287 hava savunma
füze sistemi, 2 bin 807 tank ve zırhlı araç,
321 çok namlulu roketatar, 1279 obüs ve
havan topu, 2 bin 609 özel askeri araç yok
edildi” ifadelerini kullandı.

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı
iddiasıyla idama mahkum edilen İranİsveç 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.

BOSNA HERSEK'TE GENEL
SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Bosna Hersek'te uzun süredir devam
eden seçim yasası reformu
tartışmalarına rağmen ülkenin seçim
komisyonu, genel seçimlerin 2 Ekim'de
yapılacağını duyurdu.
Bosna Hersek Merkezi Seçim
Komisyonunca (CİK), bugün yapılan
açıklamada, ülkedeki Devlet Başkanlığı
Konseyi üyeleri, Bosna Hersek
Parlamentosu üyeleri, Bosna Hersek
Federasyonu Parlamentosu üyeleri, Sırp
Cumhuriyeti Halk Meclisi üyeleri, Brçko
Bölgesi Meclisi üyeleri ve kanton
meclislerinin üyeleri için seçimlerin 2
Ekim'de yapılmasına karar verildiği ifade
edildi.
7 üyeden oluşan CİK'in 6 üyesi
seçimlerin belirtilen tarihte
düzenlenmesi yönünde oy kullanırken 1
üye karara itiraz etti.
Komisyon kararına karşı olan Vlado
Rogic, ülkede uzun süredir devam eden
seçim yasası reformu olmadan
seçimlerin yapılmasının doğru
olmadığını savundu.
Seçim tarihi, oy çoğunluğuyla kabul
edildi.

RUSYA: “UKRAYNA'YA
SİLAH TAŞIYAN NATO
ARAÇLARI MEŞRU
HEDEFİMİZDİR”

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,
Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO
ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus
ordusunun meşru hedefi olduğunu
söyledi.
Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı
toplantıdaki konuşmasında, Rus
ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda
sözde Donetsk ve Lugansk Halk
Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta
kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini
belirtti.
Rus askerlerinin sivilleri korumak için
kapsamlı önlemler aldığını söyleyen
Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her
gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin
sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını
ifade etti.
Mariupol şehrinin Rus ordusunun
kontrolü altında olduğunu dile getiren
Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün
başladığını aktardı.
"AZOVSTAL'DAKİ GÜÇLER SİLAH
BIRAKMA TEKLİFİNİ YOK SAYDI"
Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında
bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir
şekilde kuşatma altında olduğunu
kaydeden Şoygu, "Milliyetçilere,
hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk
normlarına uygun muamele görme
garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve
silahlarını bırakmaları yönünde
tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok
sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz" diye
konuştu.
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RuSYa uEFa'Dan
aYRıLMaYa HazıRLanıYOR
Rusya Futbol Federasyonu gelecek sezon takımlarının
avrupa kupalarında mücadele etmesine izin
verilmemesi üzerine uEFa'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Federasyon asya Futbol Konfederasyonu'na katılmak
için çalışmalara başladı.

Masa tenisinde son
ayak Lefkoşa’da

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
tarafından bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası
Karmalar Ligi’nin 4’üncü ayağı 7 Mayıs
Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.
Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine
tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Keyf-i
Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen
İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı
geçtiğimiz Cumartesi günü Lefke Avrupa
Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken, 4’üncü
ve son ayak 7 Mayıs Cumartesi günü başkentte yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
Salonu’nda gerçekleştirilecek olan son ayak
sabah saat 10.00’da başlayacak. Maçların
ardından dereceye giren sporculara ödülleri
takdim edilecek.

Ortaokul atletizm eleme yarışları başladı...

İlk günün birincisi Şht. Turgut
n Yarışların ilk gününde kızlarda
ve erkeklerde Şehit Turgut
Ortaokulu takımsal sıralamanın ilk
basamağında yer alırken,
Çanakkale Ortaokulu da ikinci
sırada günü noktaladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği
2021-22 Öğretim Yılı Ortaokullu Yıldızlar
Atletizm Eleme Yarışları dün başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlar
yarın tamamlanacak ve finallere kalacak
olan okullar belirlenecek. Yarışların ilk
gününde kızlarda ve erkeklerde Şehit Turgut
Ortaokulu takımsal sıralamanın ilk basamağında yer alırken, Çanakkale Ortaokulu
da ikinci sırada günü noktaladı. Kızlarda
üçüncü sırayı İskele Evkaf Türk Maarif
Koleji, erkeklerde üçüncü sırayı Yakın
Doğu Koleji (Lefkoşa) elde etti. İlk gün
sonunda branşlarda elde edilen dereceler
ve ilk 10 sıra takım sıralaması şu şekilde:

Salah'tan Real Madrid'e gözdağı:
Görülecek hesabımız var

Real Madrid, Manchester City'yi inanılmaz
bir geri dönüşle saf dışı bırakıp finale adını
yazdırırken; Eflatun Beyazlılar'a gözdağı
geldi. 2018'de finali İspanyol devine kaptıran
Liverpool'un Mısırlı yıldızı rakibine gözdağı
verdi ve "Görülecek hesabımız var" mesajını
paylaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Liverpool finali oynanacak. İki ekip 28 Mayıs'ta
Fransa'nın başkenti Paris'te kozlarını paylaşacak. Liverpool, İspanyol temsilcisi Villarreal'i; Real Madrid ise İngiliz ekibi Manchester City'yi saf dışı bırakarak finale adını
yazdırdılar.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Salı günü BT Sport'a verdiği röportajda
finalde rakip olarak Real Madrid'i istediğini
söylemişti. Liverpool'un gol silahının bu
isteği gerçek oldu. Bu, bir anlamda 2018
Şampiyonlar Ligi finalinin de rövanşı olacak.
O maçı Liverpool 3-1 kazanmış; Mohammed
Salah, ilk yarıda Sergio Ramos'la girdiği
mücadele sonucunda sakatlanarak kenara
alınmak zorunda kalmıştı.
Liverpool'un Villarreal'i elediği maç sonrası
Real Madrid'den intikam almak isteyip istemediği sorusuna, "2018 finalinde onlara
karşı kaybettik, bu yüzden onlara karşı oynamak ve maçı kazanmak istiyorum" yanıtını
veren Salah, sosyal medya hesabından İspanyol devine gözdağı verdi ve "Hesaplaşma
zamanı" ifadelerini kullandı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Yıldız Kızlar 1. Gün Takım Sıralaması (İlk 10)
1. Şht. Turgut Ortaokulu
319 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu
289 Puan
3. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji
286 Puan
4. Oğuz Veli Ortaokulu
283 Puan
5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)
274 Puan
6. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü
266 Puan
7. Erenköy Lisesi Orta Bölümü
262 Puan
8. Levent Kolej
256 Puan
9. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü
250 Puan
10. Polatpaşa Lisesi Orta Bölümü
242 Puan
Yıldız Erkekler 1. Gün Takım Sıralaması (İlk 10)
1. Şht. Turgut Ortaokulu
291 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu
287 Puan
3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)
271 Puan
4. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü
261 Puan
5. Türk Maarif Koleji
253 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl. 245 Puan
7. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu
239 Puan
8. Dipkarpaz Ortaokulu
236 Puan
9. Bayraktar Ortaokulu
230 Puan
10. Erenköy Lisesi Orta Bölümü
226 Puan
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