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Ersin Tatar görevi Faiz Sucuoğlu’ndan başka bir UBP’li milletvekiline verdiği takdirde CTP ile HP’nin
meclisi boykot etmesi gerekir… AKP iktidarına kimin ne zaman rest çekeceğini merak ediyoruz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 8 Mayıs 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 664 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ANKARA KUKLA BULMAKTA
SIKINTI MI ÇEKİYOR?
n

2. sayfada

GKK ile Polis Genel Müdürlüğü’ne mahkemeden emir

Yakalanmayan
9 saldırganın
isimlerini açıklayın

n 22 Ocak 2018 olaylarıyla
ilgili olarak gazetemizin
GKK ile Polis Genel
Müdürlüğü ve diğer
sorumlular aleyhine açtığı
davanın ilk aşamasında
mahkeme PGM’ye hala
yakalanmayan
9 saldırganın isimlerini
açıklaması için emir verdi…

n Emir gazetemizin avukatı Öncel Polili’nin talebi
üzerine verildi…
n Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran tarafından
12 Nisan 2022’de verilen bu emre göre, Polis Genel
Müdürlüğü’nün bu tebliği aldıktan sonraki 15 gün içinde
yakalanmayan 9 saldırganın isimlerini açıklaması
istendi…
n Yargıç Elkıran kararında, PGM’nin bu emre
uymaması halinde tutuklanabileceğini veya mallarına
el konulabileceğini belirtti…
l 3. sayfada

SOL KÖŞE

YA BİZ, YA ANKARA
Ersin Tatar’ın görevi Faiz Sucuoğlu’na
vermeyeceği kesin… Zaten bunun için
UBP’ye “Başka bir isim bulun” dedi
ya… Bunun Ankara’nın talimatıyla
gerçekleştiğini biliyor artık herkes…
Dolayısıyla hiçbir partinin buna oy
vermemesi gerekir. Bunu kabullenmek
demek Ankara’nın talimatına boyun
eğmek demek… Meclisteki CTP ve HP
ortak bir bildiri yayınlayarak ilan etmeli
bunu… Hatta görevin Sucuoğlu’ndan
başkasına verilmesi halinde meclisi
boykot edeceklerini açıklamalı… Bu
oyunu ya biz kazanacağız, ya Ankara!
KÖŞECİ

İÇİM TIKA BASA
SONBAHAR

TECSCİLLİ
MÜDAHALE!

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

GERİ ADIM

Faize Özdemirciler

Ali Osman

ÜÇLÜ GÖRÜŞME
BAHANE
ANKARA’YA
BİAT ŞAHANE!
Mehmet Levent

YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİK
KARŞISINDA KAFASI
KARIŞIK KIBRISLININ
İNTİHARI

NEREYE
BAKSAK
YÜREK
GARIŞTIRAN
BİR ÇÜRÜME

Aziz Şah

Canan Sümer

‘Yakıt Değişim Bedeli’ kaldırıldı, paralar iade edilecek...

n 3. sayfada
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Şener Levent

Açı
Rum tarafının Türkiye ile iyi geçinme
politikasına karşılık kuzeyde Türkiye’ye
başkaldıranlar çoğalıyor…
25 yıl önce biz bu gazeteyi çıkardığımızda “işgal” sözünü bile ağzına almayanlar şimdi Türkiye’yi açıkça “işgalci” diye suçlamaktan çekinmiyorlar…
Türkiye burada yaptıklarıyla toplumun
büyük çoğunluğuna kendini sevdiremedi…
Tam tersine, herkesi kendinden uzaklaştırdı…
1974’teki askeri harekattan sonra onu
haklı bulup savunanlar bile artık yanıldıklarını itiraf ediyorlar…
“Biz bugünler için mi adada öldük
öldürüldük” diye hayıflananların haddi
hesabı yok…
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmenin tek
çıkış yolu olduğunu söyleyenlerin oranında da artış var…
Ancak siyasi partilerimizle örgütlerimizde bu yönde bir kıpırdanma yok
henüz…
Aslında siyasi iradeyi eline almak
için eşsiz bir fırsat daha geçti toplumumuzun eline son zamanlarda…
Ama bu fırsatı kullanmak için kimsede
ne bir istek, ne bir heves var…
Ankara’daki iktidar bütün ağırlığıyla
çökmüş üstümüze işte…
“Burasını siz idare edemezsiniz, ben
idare ederim” diyor…
Seçim yaptırıyor burada, ama seçimin
sonucunu tanımıyor…
Aslında sandıktan çıkan bütün kuklaları makbul, ama o en iyisini seçmeye
çalışıyor…
Derken bir de tartışma başlatıyor…
Başkanlık sistemine geçilsin…
Parlamenter sistemde hayır yok!
Ankara’nın müdahalesini bir türlü
kabullenmek istemeyen ana muhalefet
partisi CTP de nihayet bunu kabullenmiş
gibi…
Ama Türkiye’ye asla işgalci demiyor…

Çıplak Gerçek
Tony Angastiniotis
Kendi kendine, zihnine
ve yüreğine, fikirlerine ve
inançlarına, ilke ve değerlerine, felsefene ve teorilerine, ebeveynlerine ve
ırkına, rahiplerine ve ustalarına, vatanına ve partine, bayraklarına ve sembollerine, tarihine ve heykellerine hiç karşı çıkmamışsan, hiç var olmadın demektir… Bilgi yüklü bir bilgisayar gibisin,
her şey sistemin önceden programlanması ışığında gerçekleşir... Programlanmayı sorgusuz sualsiz kabul
ettiysen, bu sana güvenlik hissi verir,
ancak bu çerçeve içinde özgür bir
insan olarak tanımlanabilir misin bilmiyorum...
Özgür insan kimdir? Koskoca Nikos
Kazancakis bu soruya “ölümden korkmayan insan” demişti. Onu sorgulayacak kadar uzun boylu değilim, ancak
ben buna bazı eklemeler yapacağım…
Özgür insan, iradesi yara almadan
dünyayı dolaşan kişidir. Manipüle etmez, vicdanını satmaz, taviz vermez...
Sessiz kalmayı tercih edebilir, ama

ANKARA KUKLA BULMAKTA
SIKINTI MI ÇEKİYOR?

Ve demeyecek de…
TMT yemini gibi bir yemini var sanki
bu konuda…
Müdahale sözü işgalin karşılığı değil…
Nedir?
Sanki biz egemen ve bağımsız bir
hukuk devletiyiz de birileri işimize karışıyor demektir…
Ne kadar saçma değil mi?
Müdahale ettiğini söylediğiniz devlet
48 yıl önce askeriyle gelip işgal etmiş
burasını…
Ve işgalci olduğu anlaşılmasın diye
korsan bir devlet kurmuş burada…
Sizi de kuklaları olarak bu devletin
başına dikmiş…
Siz de sahiden kendinizi bakan, başbakan ve milletvekili mi zannettiniz?
İşgalcinin maşası olduğunuzun farkında değil misiniz hala?
Ne demek müdahale?
Burasını zaten o yönetmiyor mu?
Sizin bazen bunu unutup kendi kendinize gelin güveyi olmanıza şaşırıyor
herhalde…
Ve yumruğunu masaya vurup,
-Kesin sesinizi, benim dediğim olacak,
diyor. O koltuğa benim istediğim adam
oturacak…

Bu kaba müdahaleleri yapmaktan
artık hiç çekinmeyen Ankara’ya sizin
söyleyecek bir çift sözünüz yok mu?
Tüm muhalif kesimler bir araya gelip
Türkiye’ye karşı bir ses veremez mi?
Üyesi olduğumuz Avrupa Birliği’ne,
-Kıbrıs’ta Türkiye’nin işgaline daha
ne kadar göz yumacaksınız, diye soramaz mı?
İşgal altında olduğumuzu kanıtlamak
için sayısız delil var elimizde…
***
Ankara Kıbrıs’ta yaptıklarına göz yumuldukça daha da cesaretleniyor ve
daha da ileri götürüyor işlerini…
Bizim de kabahatimiz çok…
Mustafa Akıncı’ya sivil bir darbe
yaptı…
Kabullendik…
Sineye çektik…
Ne yazık Akıncı da sineye çekti…
Bu seçim sonucunu meşru saymasa
ve dünyaya ilan etse, durum çok farklı
olurdu…
Ankara tepkisizliğimizi görünce daha
da pervasızlaştı…
Ve kendine biat edenleri de tokatlamaya başladı…
Toplumumuzun en büyük sağcı partisi
UBP…

Milliyetçi…
Et ve tırnakçı…
Ankara’nın bu tokatlarını ne kadar
hazmeder acaba?
Kimse yuvasından fırlayıp,
-Yeter be, demez mi?
***
Kısacası şu:
Ne yönetimde, ne de muhalefette Ankara’nın karşısına dikilmeye cesaret
eden yok!
Sağımızın cesaretsizliğini anlıyoruz
da, solumuza ne oluyor?
Burada Türkiye işgalci olduğunu açıkça ortaya dökmekten çekinmiyor da,
siz bunu terennüm etmekten bile korkuyor musunuz?
Şimdi olup bitenleri de kabullenir ve
sineye çekersek, Türkiye’nin bundan
sonraki adımlarının ne olacağını da mı
göremiyorsunuz?
Çok yazık!
Nasıl toplumsal bir intihar bu intihar…
***
Ankara yeni kuklalar arıyor burada…
Keşke hepiniz de buna hayır dese…
Tarihe adını yazdırmak isteyen hiç
kimse yok mu aramızda?

Özgür insan kimdir?
ilkelerinden ve inançlarından asla hiç
kimse için ödün vermez. Kalbi, -kendi
iyiliği için- taviz vermeye zorlayanlara
karşı sevgiyle dolu olsa da yüreğinin
sesini dinler. Özgür insan hiç çekinmeden gerçeğe odaklanır ve bıçak kemiğe dayanana kadar, etini yırtmasına
izin verir. Güneş sonsuza dek kararsa
bile gerçeğin ışığına özlem duyar. Bilmek ister… Ancak meraktan değil…
Gerçek, onu hayatta tutan hammadde
olduğu için… Dünün gölgelerinden
korkmaz, çünkü geçmişe bugünün ışığıyla bakar…
Özgür insan hata yapmaktan, ifşa
olmaktan, sorumluluk almaktan ve
özür dilemekten korkmaz. Ruhunun
kozasında sürekli bir merkezkaç rotasında solucandan kelebeğe, kelebekten kartala dönüşür. Ruhu bulutların
tepelerine uçar, ama aynı zamanda
bir ayı gibi güçlü basar ve izini toprağın
derinliklerinde bırakır.
Özgür insan, tüm yozlaşmış iktidar
sistemlerinin korkulu rüyasıdır, hırsla
hareket etmez, aklında hiçbir gizli
gündem ve dipnot yoktur. Nettir…

Her anı doğal ve kendiliğinden yaşandığı için, hiç kimse anarşik hareketlerini kontrol edemez.
İktidarlar, onun çığlıklarından korktukları kadar, sessizliklerinden de korkarlar, çünkü dalgalar üzerinde vahşi
bir canavar gibi öfkeli bir şekilde savaşırken, varlıklarından derinliklerinde
sakinliklerini korurlar. İktidarın tehdit
ve şantajları, korkuyu hareketsiz bırakmış bir kalpte işe yaramaz araçlardır.
Bütün bu felsefi sözleri neden yazdığımı merak etmişsinizdir. O kadar
güncel konu var ki… Ukrayna’daki
savaş, Kıbrıs’taki siyasi gelişmeler,
çevre, basın özgürlüğü… Dürüst olmam gerekirse, “özgür insan” konumun, her konuyla alakalı olduğunu
düşünüyorum. Siyasi erkin ve tüm iktidarların empoze edebileceğini düşündüğü şey, algımızla ve ne kadar
tahammül etmeye istekli olduğumuzla
ilgilidir. Kıstas biziz... Sorgulamadan,
içsel bir devrim yaşamadan, bize yüklenen programların kölesi olursak, kelepçelerimizi gururla sallayacağız ve

onları nazar boncuklu bilezik sanacağız. Dünyayı değiştirmek istersek,
önce biz değişmeliyiz.
Köleleştirilmiş kişinin talebi olmaz,
durumun normal olduğunu düşünür.
İtaat etmeyi ve sözlerini ölçüp tartmayı
öğrenir… “Evet efendim… Siz ne
derseniz… Yasa böyle der… Fasarya
istemem… Sin da gülle geçsin… Herkes böyle yapar… Komşular ne der…
” O kadar eğitimli ki, hücreye tek başına girip kapıyı arkasından kilitler
ve sefaletinin tadını çıkarır. Özgür
insan sistemle oynayabilir ama ona
tapmaz, işine gelmez… Yaşamını sürdürmek için hücreye saray, sefalete
bolluk, haksızlığa adalet demez….
Yalnız kalma pahasına da olsa adımlarını, vicdanının çığlığına göre ayarlama sorumluluğunu üstlenir. Bu, onun
devrimci manifestosudur!
Sözünü ettiğim özgürlük, armağan
edilmez, devlet bunu sana hediye olarak vermez. Kanatlarının açılmasını
engelleyen zincirleri fark edebilmen
için, aynanın karşısında saatlerce durman gerekir.
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Adressiz yazılar

Ödeyenlere paraları iade edilecek

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

İÇİM TIKA BASA
SONBAHAR
Öfkesiz meydanlar, küskün sokaklar
ülkesindeyiz, kuru yapraklar gibi önce
sokaklardan meydanlara dökülen sonra
da eve süpürülen kuru kalabalıklar,
kurunun yanında yanan yaşlar ülkesindeyiz…
Güven sözcüğü itimatın yüzüne tüküre
tüküre hızla geriye doğru ilerliyor.
Eski sözcüklerin kalbini burkuyor
yeni sözcükler yüzeysel anlamlarıyla ve ah o eski şarkılar, nasıl da dimdik duruyorlar anlamlarıyla yeni şarkıların karşısında…
Hiçbir güç yaşayan kelimelerin önünü kesemez, bir
kelime kullanılıyorsa yaşıyor demektir,
hiçbir güç onu öldüremez, bir erkek
üzüldüm yerine maraz ettim diyorsa,
bir kadın hayalkırıklığına uğradım değil
hüsrana uğradım diyorsa, şapka çıkaracaksınız öyleyse, melâl ve istiklâl dahil
eskidi diyerek ölü muamelesi yaptığınız
ve hatta yaşarken gömdüğünüz bütün
sözcüklerin önünde…
Siz şapkanızı çıkarırken, ben de bir
şairden ölümün ih(ti)mallerini öğrenip
can havliyle ekleyeceğim kendimi
Mayıs’a…
Şarkıları hiç karıştırmayalım, çünkü
ne kadar ararsanız arayın Şehnaz
Divan’ın eline su dökecek yeni bir şarkı
bulamazsınız…
Suçsuz tutsaklar, rehine kadınlar ve
erkekler, parmaklıklar arkasında ne
yapıyorlar şimdi acaba?
Nasıl geçer birkaç gün kapalı bir odada, birkaç ay nasıl geçer, birkaç sene
nasıl, nasıl geçti Selahattin Demirtaş’ın,
Gültan Kışanak’ın yılları, nasıl geçiyor
dört duvar arasında, hafızası devletin
saldırısına uğramış Aysel Tuğluk’un
günleri mesela,
unutarak mı hatırlayarak mı?
Peki ya o adlarını bile bilmediğimiz
masum insanların nasıl geçti habersiz
o güzelim yılları dört duvar arasında?
Bin türlü dolap dönüyor, bin türlü
entrika, kirli bir ampul bütün partilerin
içine sızmış, her siyasi partinin içinde
ampule hayran bir idare lambacığı, siyaset içinde siyaset, komplo içinde komplo…
Aşk içinden aşk, her şeyin içinden
bakıldığında görünmeyen bir şey çıkıyor,
herkesin içinde bir başka ben pusuya
yatmış bekliyor, benim içimde bir ben
derin uykusundan yeni yeni uyanıyor,
fotoğrafların içinden çıkarak dışına yerleşiyor…
Herkesin yüzünde bir yüz, her yüzün
altında birkaç yüz, yalanların içinden
gerçekler sızar, gerçeklerin içinden
yalanlar fışkırır habire.
Bilmem ki, aynalar benim hangi
yüzümü saklar, yüzüm kendini hangi
aynalarda arar?
Dört ciltlik bir roman okumuştum
yıllar önce, ikinci ciltte birincide bir
kişinin ağzından anlatılanları başka bir
kişi yalanlamıştı, üçüncü ciltte ikincide
anlatılanlar, dördüncü ciltte de üçüncüde
anlatılanlar yalanlanmıştı, romanı bitirdiğimde elde var hüzün değil de gayriihtiyari elde var yalan demiştim…
Dışarıda yaza hazırlanan bir bahar
var, benimse dökülüyor yapraklarım henüz kurumadan, içimi hiç karıştırmayın,
içim tıka basa sonbahar.

Alaşya’dan notlar

NEREYE BAKSAK
YÜREK GARIŞTIRAN
BİR ÇÜRÜME

‘Yakıt Değişim Bedeli’ kaldırıldı

Elektrik faturalarına yansıyan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması kararı
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, “Elektrik İnkişaf (Değişiklik-No 3) Nizamnamesi”ni onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımladı. Kararda, Nisan 2022 ayı tüketimi faturalarında tüm
tarifelere uygulanan Yakıt Değişim Değeri karşılığı ücretinin ve buna denk gelen KDV
tutarın tüketicilerin tüketim bakiyesinden düşürüleceği belirtildi.

Cihat Yaycı:

Sismik gemileri KKTC'ye
devredelim, bayrağı çeksinler
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı,
"Devletimiz eğer kendi bayrağı ile sondaj
ve sismik araştırma faaliyeti yapmayı şu
an uygun görmüyor ise, bizim gemilerimiz
belli bir süreliğine KKTC’ye devredilebilir.
KKTC’ye devrettikten sonra bunlara KKTC
bayrağı çekilir." dedi.
Yaycı şöyle devam etti;
"Bu girişime Yunanistan-Rum ikilisinin
kışkırtmasıyla itiraz etmeye kalkacak Avrupa Birliği kendi tezleriyle çelişir. Çünkü

AB, Kıbrıs Adası’nda Türkler ve Rumların
tümünün hakkı olduğunu savunuyor. O
zaman KKTC bayrağı asılı araştırma gemileri kendi tezlerini çökertir.
Eğer itiraz ederlerse doğrudan Türkiye’ye
bir şey söyleyemezler. Söylerlerse de
Türkiye çıkıp, ‘Biz KKTC’yi bağımsız
bir devlet olarak tanıyoruz, ona müracaat
edin’ der. Bu müracaatın gerçekleşmesi
durumunda ise KKTC tanınmış olur.
Böylece bir taşla birkaç kuş vurmuş oluruz."

GKK ile PGM'ye...

Mahkemeden emir
Avrupa (Özel) - 22 Ocak 2018
olaylarıyla ilgili olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü
ve diğer sorumlular hakkında gazetemizin
açtığı davanın ilk aşamasında mahkeme
Polis Genel Müdürlüğü'ne, yakalanmayan
9 saldırganın isimlerinin açıklanması
için emir verdi.
Bu emir gazetemizin avukatı Öncel
Polili'nin talebi üzerine verildi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı
Düriye Elkıran tarafından 12 Nisan 2022
tarihinde verilen bu emre göre, Polis
Genel Müdürlüğü'nün bu tebliği aldıktan
sonraki 15 gün içerisinde yakalanmayan

9 saldırganın isimlerini açıklaması talep
edildi.
Mahkeme Başkanı Elkıran ayrıca Polis
Genel Müdürlüğü için kararına şu notu
da ekledi:
"Eğer siz yukarıdaki davalı No7, verilen
emre uymayacak olursanız tutuklanabilir
veya mallarınıza el konulabilir"...
Bilindiği gibi 22 Ocak 2018'de, Tayyip
Erdoğan'ın hedef göstermesi üzerine
gazetemiz linç saldırısına uğramış ve
polis de bu saldırıya sessiz kalmıştı.
Olaydan birkaç gün sonra ise 6 saldırgan
tutuklanıp yargılanmış, 9 saldırganın ise
yakalanamadığı açıklanmıştı...

Her zaman kan kokar yırtılan haritalar…
Asker postallarının ayak bastığı topraklar…
Bayraklar ne kadar büyük olsa da…
Marşlar ne kadar gür çıksa da hiç dinmez, hiç gitmez bu koku…
Gelir bulur beni…
Cennet değil cinnet ülkesinde yaşadığımızı hatırlatır…
Okuduğum ilkokulun önünü süpüren
Rum esirler, siyah beyaz bir film karesi
gibi geçer gözümün önünden...
Terkedilen o evi…
Duvardaki evlilik fotoğrafından gülümseyerek bakan simsiyah saçlı o kadını
hatırlarım…
Kapıları ardına kadar açık dolapları…
Yağmalananlardan arda kalan, etrafa
saçılmışkap kacak ve kıyafetleri…
Ganimet furyasına kendini kaptırmayan
var mıydı savaş sonrası?
Varsa da çok fazla değildi sanırım…
***
Bugün de halâ o zamanların ruh ve
zihniyeti yok mu ama?
Nereye baksak doymak bilmez bir arsızlık…
Nereye baksak “yürek garıştıran” bir
çürüme.
Pis bir rant kokusu…
Haksızlık…
Hukuksuzluk…
Ta o zamanlardan başladı bu çürüme…
Bu talan…
Bu yüzsüzlük…
***
-Kıbrıs’a istila için değil, barış için
asker çıkardık, demişlerdi…
Ama Türk askerinden sonra TC sermayesinin “yayılmacı çıkarları” da Ada’nın
kuzeyini istilaya başladı…
Dönemin Türkiye basını bunu,
“Kıbrıs’a önce ordumuz, hemen ardından da iş adamlarımız çıkartma
yaptı” diye manşet yapmıştı.
Kıbrıstürkü’nün bankalardaki mevduatları 36’dan Türk Lirasına çevrilmiş,
halkın parası “zibil” olmuş.
Kurulan merkez bankasının başına da
Türkiye’den bir genel müdür atanmıştı.
Denktaş yönetimi eli ile birçok malın
Türkiye dışından alınmasına yasak getirilmiş…
KİT’ler TC ile ortaklığa açılırken, yönetimleri de Türkiye’nin eline verilmişti.
Sanayi Holding’e bağlı 227 adet fabrika,
atölye ve işletmeye, Denktaş yönetiminin
onay ve kararı ile Türkiye’den ortak alınırken başına da emekli bir albay atanmıştı.
O dönem Türkiye’de bile olmayan teknolojiye sahip tüm fabrika ve işletmeler
bir bir batırıldı.
KKTC’nin ilanından sonra bile, ürettiklerini rahatlıkla satabilen Kıbrıslıtürkler,
1991 yılında o dönemin UBP hükümetinin
aldığı kararla, kullanılan “Port of Famagusta” mührünün yerine KKTC mührü
kullanmaya başlayınca, Kıbrıslı Rumlar
konuyu AB Adalet Divanı’na taşıdı.
Mahkeme 3 yıl sürdü.
Kıbrıs Türk tarafı, tüm ısrarlara rağmen
davaya taraf olup, kendini savunmadı.
Böylece KKTC’de üretilen ürünlerin
AB ülkelerine girmesi tamamen engellendi.
Alın size üretemeyen, satamayan beslenmeye muhtaç bir toplum…
Tüm bunları zorla yaptırmadı bize kimse…
Çıkar uğruna, güle oynaya kabullendik
her şeyi…
İrademiz elimizden alınmadı…
Biz irademizi teslim ettik…
İşte tam da bu yüzden masum değiliz
hiçbirimiz…
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Yerim dar, yenim dar diye diye tutturmuş
Oynamaya gönlü olmayan adam
CTP de erken seçim diye tutturmuş
Maksat kurtulmak Ankara’yı kızdırmadan
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

TECSCİLLİ MÜDAHALE!
Bir süre önce genel seçimler yapıldı...
O seçimler sırasında eskiden sol olan ama
hala tüzüğünde "sosyalist" olduğu yazan
CTP'nin başkanına bir soru sorulmuştu...
Müdahelelerle ilgiliydi bu...
Gerçi ondan önce Ledra Palace'ta yapılan
bir toplantıda KTOEÖS Başkanı Selma Eytlem'in Türkiye'nin burada herşeye hakim olduğunu, müdahalelerde bulunduğunu söylemesi üzerine mikrofon karşısına gelerek "ben
katılmıyorum" demişti...
Neyse seçim döneminde, daha doğrusu
bunu KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine getirelim önce...
CTP seçime katıldı...
Neden mi katıldı?
Akıncı kaybetsin diye...
Yerine gelecek olan da belliydi...
Tatar...
Tatarın nasıl bir gayıt olduğu ortada...
Kısa süre sonra ya da bir seçim sonra
Tatar ağzıyla kuş tutsa seçilemezdi!
Akıncı seçilirse Tufan'ın pek şansı olmazdı
bir sonraki seçime de...
Aday oldu...
İkinci turda da ikili oynanarak Akıncı'ya
kaybettirildi, Tatar kazandı!
Bu durumda CTP en büyük rakibi olarak
gördüğü Akıncı'yı ekarte ederken Tayyip'in
de aferinini aldı!
Tufan yaşanan hükümet oluşumları sonucunda Tahsin Ertuğruloğlu'nun Sucuoğlu'na
"TC seninle çalışmak istemez" demesini müdahalenin tescillenmesi olarak yorumladı...
Bu müdahaleye sebep olarak da UBP'nin
"Türkiye bizi ister" demesine bağladı...
Oysa bunları demeseydi Türkiye müdahale
etmeyecekti!
Böyle diyor Tufan!
O nedenle Tufan "Ankara bizi seviyor"
demez..
Ya ne der?
"Ankara benim ikinci vatanımdır" der ve
orada kaldığı süre içerisnide böyle bir duygu
elde ettiğini anlatır...
Müdahalelerin davet edildiğinden dem
vurdu Tufan ve bu konuda UBP'yi suçladı...
Keşke abilerine de bir sorsaydı...
Çağlayan'da generallerle yapılan bir yemekte hükümete gelebilmek için nasıl taahhütler verdiklerini öğrenirdi...
Bu gazete sayfalarına kendileriyle birlikte
olan eski bir gazeteci tarafından aktarıldı...
Hala da yaşamakta...
Şinasi Başaran...
Ona sorup öğrenebilirdi..
Yani eğer Türkiye sadece çağrı yapildığı
için müdahale etmişse abilerinin de çağrısı
sonucu CTP'ye de müdahale edilmiştir...
Nasıl ki şimdi hiçbir UBP'li çıkıp da Tahsin
Erturğuloğlu'nun sözlerini yalanlamamışsa,
o zaman da bu yazılanları hiçbir CTP yetkilisi
yalanlamadı...
***
Müdahale yıllardır vardır...
Açık veya kapalı...
Sadece seçimlerde değil hayatın her alanında işgalci müdahalesi kaçınılmazdır...
Tufan erken seçim çağrısı yapmıştı birkaç
gün önce...
Hani da müdahale olursa seçime girmeyecekti...
Bak müdahale kendi deyişiyle "tescillendi"...

KALAY-KALAYCI

CTP Başkanı Tufan Erhürman “erken seçim” dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde erken
seçim alternatif değil. Hükümet kuracak kişiyi UBP parti organları belirlesin”
dedi. CTP’li Doğuş Derya ise Tatar’a şöyle cevap verdi: “UBP görevi vereceği
ismi yetkili organlarında belirlesinmiş. Sanki yüzde 60 ile seçilen Sucuoğlu
yokmuş gibi! Tatar, emir alıyormuş gibi yapıyor ve aklımızla dalga geçiyor.” Sen
da bizim aklımızla alay ediyorsun Doğuş Derya… Tatar emir alıyormuş gibi değil,
emir almıyormuş gibi yapıyor…

Nisan ayı enflasyonu
%5.07 olarak açıklandı
En yüksek fiyat artışı yüzde
134.76 ile beyaz lahanada...
İstatistik Kurumu, Nisan ayı Tüketici
Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı
En yüksek fiyat artışı yüzde
134.76 ile beyaz lahanada...
Nisan ayında yüzde 5.07 olan enflasyon, önceki yılın Aralık ayına göre
yüzde 34.20 ve bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 88.81 arttı.
Nisan ayında fiyatı en fazla artan
üç malın yüzde 134.76 ile beyaz lahana, yüzde 112.84 ile çiçek lahanası
ve yüzde 91.78 ile bira alkollü içecek
(teneke kutuda) olduğu belirtildi.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren
ilk üç malın ise yüzde 49.58 ile bakla,
yüzde 45.05 ile salatalık ve yüzde
40.00 ile piyango bileti (TC) olduğu
kaydedildi.
En yüksek artış alkollü içecekler
ve tütün ana grubunda meydana gel-

di...
Ana harcama grupları itibariyle bir
önceki aya göre en yüksek artış yüzde
17.16 ile alkollü içecekler ve tütün
ana grubunda meydana geldi.
Giyim ve ayakkabı ana grubunda
yüzde 10.27, gıda ve alkolsüz içecekler
ana grubunda yüzde 8.70, konut, su,
elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana
grubunda yüzde 6.01, lokanta ve oteller
ana grubunda yüzde 4.82, mobilya,
ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana
grubunda yüzde 4.81, ulaştırma ana
grubunda yüzde 4.08, çeşitli mal ve
hizmetler ana grubunda yüzde 2.47,
sağlık ana grubunda yüzde 1.43,
eğlence ve kültür ana grubunda yüzde
0.89, haberleşme ana grubunda yüzde
0.53 ve eğitim ana grubunda yüzde
0.33 artış oldu.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 556 maddenin ortalama
fiyatlarında artış, 44 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana
geldi.

Barçın: Güneye göre yüzde 932
daha fazla enflasyon yaşıyoruz!
Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Milletvekili Devrim
Barçın, açıklanan enflasyon
verilerine işaret ederek, son
25 yılın en yüksek enflasyonu
olduğunu vurguladı...
Devrim Barçın: Bir de tüm
Dünya’da yüksek enflasyon var demezler mi?..
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Barçın, İstatistik Kurumu, nisan
ayı hayat pahalılığını yüzde 5.07 olarak
açıklaması üzerine açıklama yaparak,
hayat pahalılığının Nisan 2022’de
aylık yüzde 5.7, Aralık ayına göre
yüzde 34.20 ve yıllık yüzde 88.81
olarak açıkladığı belirtti ve “Bir de
tüm Dünya’da yüksek enflasyon var
demezler mi!” dedi.

TATAR EMİR ALIYORMUŞ
GİBİ Mİ YAPIYOR?

“Bunu gündem yapmazsak,
sorunlarımıza asla ama çözüm
bulamayacağız”
“Evet Dünya’da enflasyon yükseldi
doğrudur ama mesela Kıbrıs
Cumhuriyeti‘nde Nisan 2022 sonu
itibariyle yıllık enflasyon %8.6 iken
bizdeki yıllık enflasyon %88.81’dir”
diyen Barçın, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
göre yüzde 932 daha fazla enflasyon
yaşandığını söyledi.
Çözümün belli olduğunu söyleyen
Barçın, “Çözüm sorunun temelini
konuşmaktır ve sorunun temeli de
Türkiye’deki Hükümetin izlediği yanlış
ekonomi politikaları nedeniyle bizim
de TL kullanmamıza binaen TL’de
yaşanan aşırı değer kaybı ile
fakirleşmemizdir. Bunu gündem yapmazsak, sorunlarımıza asla ama çözüm
bulamayacağız” dedi.

Ön bölümü tamamen yandı...

Gönyeli’de araç kundaklandı
Gönyeli’de bir araç park halinde bulunduğu sırada kundaklandı. Aracın ön
bölümü tamamen yandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
dün saat 02.00 sıralarında Ahmet Adışanlı’ya ait ikametgahın garaj yolu
içerisinde park halinde bulunan pick-up türü aracının motor bölümü üzerine
meçhul şahıs/şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp yakılarak, kasti hasara
uğratıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın ön bölümü
tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

ÜÇLÜ GÖRÜŞME
BAHANE ANKARA’YA
BİAT ŞAHANE!
Önceleri “Dik dur” demişlerdi Sucuoğlu’na.
Neye karşı olacaktı bu dik duruş?
Türkiye’nin gittikçe daha çok çığırından
çıkan pervasız müdahalelerine karşı.
Bunun için de parti meclisi tabandan gelen
sese de kulak vererek oybirliğiyle Sucuoğlu’na destek kararı almış, bu karar Ankara’yı
çok kısa bir süre için de olsa, Sucuoğlu’nun
defterini dürme planlarında daha ileri gitmekten alıkoymuş, kaleyi içten fethetmek
için yeni stratejilere yöneltmişti.
Tahmin edilenden çok kısa sürdü yeni
planlama ve uygulaması da çok kolay oldu.
***
24 UBP milletvekilinden 16’sı Ankara’ya
tavla teslim olmakta gecikmediler.
O kadar ki, onları bu kadar kolay teslim
alacağını, sanırım Tayyıp Erdoğan bile aklından geçirmiş değil!
***
Kişiyi yücelten onurudur.
Çamurlarda çirkeflerde süründüren ise
onursuzluğu.
***
Şimdi gözler ve kulaklar parti tabanından
gelecek sese yöneldi.
Ya 16 vekilin peşinden giderek çamurlarda
çirkeflerde sürünme onursuzluğunu seçecekler…
Ya da Sucuoğlu’nun yanında durarak Ankara’ya teslim olmayıp onurlarını yüceltmeyi…
***
Gelelim 16 vekilin Sucuoğlu’ndan desteklerini çekerek Ankara’ya tavla teslim olmasına…
Bunun için ileri sürdükleri gerekçe, inanılmaz derecede saçma bir komediden başka
bir şey değil.
Meğer neymiş daha düne kadar Sucuoğlu’nun yanında dururken birdenbire Ankara’ya
tavla teslim olarak Sucuoğlu’na karşı cephe
almalarının gerekçesi biliyor musunuz?
Sucuoğlu UBP meclis grubundan yetki
almadan CTP ve HP Genel Başkanlarıyla
görüşme yapmış!
Yani denebilir ki bu görüşme bahane…
Ankara’ya sonuna kadar biat edip teslim
olmak şahane!
***
Sanırım bu 16 milletvekili o ana kadar
Ankara’nın müdahalelerine karşı Sucuoğlu’nun yanında durmaktan dolayı pişman
olmuşlar ya da bir şekilde pişman edilmişlerdi
ve Ankara’ya teslim olup onunla birlikte
Sucuoğlu’na karşı cephe almak için yana
yana fırsat kolluyorlardı.
Tam da böyle bir fırsatı yakalamak için
dört gözle beklerken, Sucuoğlu’nun CTP
ve HP Genel Başkanlarıyla gerçekleştirdiği
üçlü görüşmeyi bile fırsat olarak kullanmaktan
çekinmediler.
***
UBP tabanı şimdi tarihi bir sınavın eşiğinde.
Ya “Anamızdır, ister sever ister döver”
diyerek boyun eğip bugüne kadar yaptıkları
gibi kelleyi teslim edecekler…
Ya da “Artık yeter” diyerek bu zillete son
verip onurlu yaşamı seçecekler…
Biliyorum, UBP felsefesinin fıtratında
böyle bir şey yok!
Yine de umut penceremi tamamen kapatmaya gönlüm elvermedi.
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Onuncu köy
ETİK DEĞİL AMA
YASAL

HİTLER GERİ
DÖNDÜ

Mehmet Salih
Dün dersi her zaman lazım…
Facebook hatırlatıyor, 7 Mayıs 2019'da
Mecliste arazi tartışması çıktı ve S.
Denktaş Gayrı Yasal bir şey yok etik
kısmını halledeceğim deyeli 3 yıl geçti...

Hasan Çötok
Çok ilginç olaylar oluyor dünyada...
Mesela Berlin'de 8 Mayıs sabah saat
6.00 dan itibaren 9 Mayıs 22.00 ye
kadar "belirli" semtlerde askeri üniforma
ve nişan taşınması, SSCB döneminde
ve günümüzde Rusya'da Hitler
faşizminin yenilgi sembolü olan Sankt
Georg nişanının ve bununla bağlı olarak
"Z" ve "V" harflerinin gösterilmesi,
SSCB, Donbass, Luhansk, Rusya ve
Ukrayna bayraklarının ve bunu sembolize edecek tüm göstergelerin
taşınması "yasa" gereği taşınması
yasaklanmıştır.
Kısaca bir bilgi... 8 ve 9 Mayıs
Berlin'in bu semtlerinde Kızıl Ordunun
Hitler faşizmi üzerine zaferi olarak
kutlanır ve birçok sağ olan Kızıl Ordu
askerleri üniforma ve nişanlarıyla yürür
ve birçok insan SSCB bayrağını taşır.
Anlaşılan Almanya'ya Adolf Hitler
geri gelmiş...

DİK DUR EĞİLME BU
MANDIRA SENİNLE
Mahmut Anayasa
Son günlerde siyasi kulislerde en çok
kullanılan üç kelime:
1- Yetkili organ
2- Dik dur
3- Eğilme
Siyasi literatürün Türkçe azizliği…
*
UBP’li arkadaşlar, isim belirlemek
için kasmanıza gerek yok, bir dombula
çekin, herhangi bir sırayı dolduran
Başbakan olsun…
*
“Hafta sonu değerlendirip karar
vereceğim” cümlesinin Türkçe meali:
“Vali beyi bilgilendirip, Fuat beyden
dönüş bekleyeceğim”…
*
Kurultayda %60 ile Genel Başkan
seçilen, seçimlerde ise %40 oy alan parti
başkanının Başbakan olamadığı ülkeye
“KKTC”.
Bu sisteme “Parlamenter”.
Bu sisteme oy verenlere “Seçmen”.
Sistemin tümüne de “Demokrasi”
denir…
Yersen…

GERİCİLİĞİN YAKIN
TARİHİ
Nuh Çetin
Amerikan gemilerinin önüne iki grup
genç yerleşti.
Bir grup genç "Kahrolsun Amerika !"
diye haykırıyor, öteki gruptakiler ise
"Komünistler Moskova'ya !" diyerek bu
gençleri katlediyordu.
ABD gemilerini korumaya alanları
biz ilerde Cumhurbaşkanı yaptık.
ABD'ye direnenleri ise astık...
*
Gericiler kazandı, Conilere yurdumuzu
ve genelevlerimizin kapılarını açtık.
Coniler gericilerin bu iyiliğine defalarca
karşılık (!) verdi.
Gemimizi batırdı, askerimizin başına
çuval giydirdi, gericileri birbirlerine
karşı darbe yaptırdı, yurdumuza milyonlarca yabancı insan sokuldu, BOP
yolculuğu sürüyor...
*
Ha, bunlar "Komünistler Moskova'ya
!" diye haykırıyorlardı ya ?
Moskova'yı kapı komşusu yapanlar
bunlar oldu. Moskova'da oturan zat da
bizimkileri kapısında bekletip, videoya
çekerek dünyaya gösterdi:
Şaşmaz sağduyusunu sevdiğim
halkıma, gericiliğin yakın tarihi...

ÇÖZÜMÜN ENGELİ
DE İŞGALCİ
Nidai Mesutoğlu
Kim hükümet kurarsa kursun Erdoğan
rejiminden icazet almadan 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.

PİLLİ DEMOKRASİ

DERSİM KATLİAMI
Attila Tuygan
Bakanlar Kurulu’nca 4 mayıs 1937’de
alınan, Dersim’i tarihe kanla gömme arzusunun cisimlenmiş hali 'Tunceli Harekât
Kararı'nın yıldönümü.
Önce o dönemde bölgede kervancılık
yapan Hacı Reşo'nın anlattıklarını okuyalım:
"Uzun bir yolculuktan sonra birliği buldum. Ormanlık bir alanın bitişiğinde genişçe
yüksek bir düzlük vardı. Arkası kayalık ve
uçurum olan bu alanda 400-500 kadar
kişiyi, içinde çocukların da olduğu kadın
ve erkekleri diz üstü namaz safları gibi
dizmişlerdi bu düzlüğe. Yüzleri ormana
doğru çökmüş vaziyette idiler. Erkeklerin
elleri arkadan birbirlerine bağlıydı. Her
bir safın başından sonuna kadar 4-5 kişiye
bir asker düşecek şekilde süngülü olarak
başlarında dizilmişlerdi. Birden, hayatımda
unutamadığım, kulaklarımdan gitmeyen
korkunç bir vaveyla koptu... Herkes
bağrışıyordu. Askerler süngülerle hepsini
öldürmeye başlamıştı... Çok kısa sürmüştü
her şey.. Çok korkunçtu... Çocuk, kadın
hepsi süngülerle öldürüldü. Ürkmüştüm...
Hemen katırlarımı aldım izin istemeden
oradan ayrıldım. Geriden yer yer iniltiler
geliyordu. Yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun
kanlı bedenleri can çekişiyordu."

Yine gerçeklere ilişkin en iyi
tanıklıklardan biri, bir dönemlerin duayen
siyasetçisi ve Süleyman Demirel'in en
yakın
dostlarından
İhsan
Sabri
Çağlayangil'den gelir. Çağlayangil
katliamlar sırasında yedeksubaydır ve
harekatın ardından kurulan mahkemede,
idama mahkum edilen sanıkların infazını
düzenlemekle görevlendirilmiştir:
"Neticeyi söylüyorum. Bunlar mağaralara
sığınmışlardı. Ordu zehirli gaz kullandı.
Mağaraların kapısının içerisinden bunları
fare gibi zehirledi. Ve yediden yetmişe o
Dersim Kürtlerini kestiler. Kanlı bir harekât
oldu. Dersim davası da bitti. Hükümet
otoritesi de köye ve Dersim'e girdi. Bugün
Dersim'e rahatça gidebilirsiniz. Jandarma
da girer, siz de girebilirsiniz."
Orkçılık ortak paydasında buluşan milliyetçi/ulusalcı kesimler 'Türkiye'nin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikrini temel ilke
edinmiş bir cumhuriyet olduğunu';
dolayısıyla 'hukuka olan inancı ve hümanist
ve aydınlanmış bir devlet fikri ile
bağnazlığa, gericiliğe ve feodal sisteme
son verdiğini; genç cumhuriyetin öncülerinin
gericiliği nerede ve hangi şekilde ise,
kararlılıkla tepelemiş olduğunu' iddia ededururlar..

EGO
Ümit İnatçı
Kusur, hata ve kaza toplam hayatımızı
oluşturan göreli olumsuzluklardır; önemli
olan niyette gözetilen erdemdir. Kusursuz
olan kötülüktür, her iyilik içinde kendi
noksanlığını taşır; çünkü hiçbir iyilik yeterli
değildir. Her kötülük ise her zaman istenmeyen fazlalıktır. Erdemli kişinin kendini
her zaman doğru yerde görme çabası hiçbir
zaman tamama varma mutluluğuna
erişemeyecektir, bu yüzden erdemli insan
çilelidir. Her kişi kendi yaptıklarının
toplamıdır; kişiyi sadece söylediklerinden
değil yaptıkları üzerinden de değerlendirmek
lazım. Düşüncenin samimiyeti yapılanların
toplamında kendini doğrular; harcanan sözlerde değil. Neyi nasıl yaşıyorsak oyuz.
*
Egodan arınmışlık halleri adına özenli

bir mütevazılık sergileyenlerin seçkinci
tavırları hemen kendini ele veriyor. Mikro
iktidar çatışmalarını ve benmerkezci
fırsatçılığı "yüksek ego" yerine koyanlar
"ego"yu yani "ben"i olumsuzlayan moralist
bir argüman ortaya koymaktan öteye
gidemiyorlar. Bütün sorun zaten ego'su
belirti halinde bile olmayan eksik bireylerin
bir "kişi"ymiş gibi itibar talep etmesidir.
Ego'su olmayan altruist de olamaz; her kişi
önce kendini özerk bir "ben"de var kılar.
İğreti egoların yüksek ego olarak
tanımlanması alıntı fikirlerle toplumsever
rollere bürünmek isteyenlerin işidir. Keşke
her bireyin sağlıklı bir egosu olsa, çünkü
her sağlıklı egonun mutlaka bir alter ego
yansıması vardır: karşılıklı anlayışa dayalı
ortak yaşamın temeli de budur. Egosuz
insan köle ruhludur.

Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar: Efendim madem UBP’liler
bir vekil seçecek ki Başbakan olsun
birini önerebilir miyim?
Ersin Tatar: Hayırdır? Kimi deycen?
Müsteşar: En zor zamanımızda, bütün
dünya pandemi ile boğuşurken bu halkı
kim korudu efendim?
Ersin Tatar: Ma kim?! Ali Pilli?!
Vazgeç yahu sen da…
Müsteşar: Madem dış müdahale var,
bu müdaheleye en iyi kim direnebilir
efendim?
Ersin Tatar: Be gardaş sen
anlamadın… Bize talimat aldığı zaman
bunu derhal uygulaycak adam lazım…
Müsteşar: Ali Pilli bence bu yüzden
ideal adam efendim!
Ersin Tatar: Be gardaş Ali Abiye ta
meram anladasın, dönsün ta o sana
gendi meramını anlatsın da sen
anlayasın! E zaten Türkiye usanacak
vazgeçecek talimat vermekten! Eksik
olsun böyle müdahale deycek!
Müsteşar: İşte efendim Demokrasi
için tam da bu yüzden en büyük şansımız
Ali Pilli…

KKTC ŞAKA OLSUN
DİYE KURULDU
Hüseyin Yalyalı
Kayyum, talimatları yerine getirmek
için çırpınıyor.
Sorun KKTC’yi şaka olsun diye
kurmadığını söyleyenlerden UBP
söylediklerini yine ve yeniden inkar
edecek mi?
Aslında bazı soruların yanıtı değişmez
ya…

TUFAN
ERHÜRMAN’IN
İMZALAMADIĞI
RAPOR
Pınar Barut
O günlerde dünyanın konuştuğu müdahale raporu hakkında tek kelime etmeyenler, bu rezilliğe ve irade
tecavüzüne sessiz kalanlar, görmezden
gelenler, zannetmesin ki bugün iki
eleştiri yaptılar diye gelinen noktada
payları yok!
Hepiniz oradaydınız!
Hepiniz suçlusunuz!
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Rana Sarro
UBP kurultayında
direk müdahaleyle
adaylıktan çektirilen
Faiz Sucuoğlu’na
görünen o ki ülkemiz
siyasi arenası dar

ediliyor.
Başbakanlık görevini Sucuoğlu’na
yaptırmamaya kararlı gibiler…
Tufan Erhürman, son yaşanan
hükümet krizinde Tatar ve
Sucuoğlu’nun açıklamalarının,
Türkiye’nin müdahale ettiğine yönelik algı oluştuğunu, bunun gerçek
olup olmadığını Sucuoğlu’nun
açıklaması gerektiğini söylemişti.
Bilindiği üzere, kurultayın ikinci
turunda ciddi bir gücü olduğu bilinen
ve kazanacağına kesin gözle bakılan
Sucuoğlu’nun kazanmasını istemeyen bazı odak noktaları,
Sucuoğlu’nu adaylıktan çektirmişti.
Dün Sucuoğlu’nu aradım ve sordum. “Sorun Türkiye mi?”
İlk etapta açık konuşmak istemedi.
“Kısmen, dolaylı olarak” dedi.
“Bana pek dolaylı gibi gelmiyor”
dedim.
“Doğru, kurultayın bir benzeri”
dedi.
Bugün gelinen noktada her şeye
rağmen UBP’nin genel başkan olarak
seçtiği ve Kıbrıs Türk halkının
Başbakan olarak seçtiği Faiz
Sucuoğlu’nu belli ki Türkiye
hükümeti istemiyor.
Tabi, UBP paçayı çoktan
Türkiye’ye kaptırmış durumda.
Önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde
ve sonra UBP kurultayında iradeyi
teslim etmiş.
Sucuoğlu dik durarak kaptırılan
paçayı kurtarmaya çalışıyor ama
nafile.
Tatar faktörü var.
Sucuoğlu ülke içinde sevilen,
sayılan, tercih edilen, onaylanan ve

UBP paçayı kaptırdı
bir kere!

taktir edilen bir siyasi.
Ülke içinden Sucuoğlu’na ciddi
bir destek var.
Benimsenmiş ve tercih edilir,
desteklenir durumda.
Sucuoğlu’na destek yalnız parti
içinden de gelmiyor.
Diğer siyasi partilerle özellikle de
ana muhalefet partisiyle de arasının
iyi olduğu, diyaloglarında oldukça
başarılı olduğu ve tercih edilen bir
hükümet ortağı ve bir başbakan
olduğu görülüyor.
Faiz Sucuoğlu’nun muhalefet partileriyle de dirsek temasında olması
aslında ülke tarihinde bir ilk.
Sucuoğlu’nun medya, basın ile
de ilişkileri oldukça iyi durumda.
Hükümetin istifası ve Başbakan
Faiz Sucuoğlu’na yönelik “müdahale” iddiaları sonrasında UBP içinden destek mesajları paylaşılmaya
başladı.
Yaşanan hükümet krizi üzerine
durumun perde gerisini ve vahametini fark eden bazı UBP’li belediye
başkanlarından tutun da, ilçe
başkanlarına, bazı milletvekilleri,
bazı örgüt başkanları, gençlik kolları
ve bazı belediyelerin meclis üyeleri
Sucuoğlu’nun arkasında olduklarının
sinyallerini vermeye başladılar.
Ulusal Birlik Partisi’nin altı ilçe
başkanı genel başkan Faiz
Sucuoğlu’nun yanında olduklarını
açıkladılar.
Serdarlı Belediye Başkanı ile
meclis üyeleri de kamuoyuna duyuruda bulunarak Sucuoğlu’na açık
destek verdiler.
Tufan bey, Sucuoğlu ile yaptığı
görüşmede, Sucuğlu’na bizzat
“Türkiye müdahale etti mi etmedi
mi?” diye sormadı mı?
Sormuş, önceki günkü görüşmede
bu konu konuşulmuş.
Sucuoğlu’na sordum… “Bu

konuyu da konuştuk tabii” dedi.
Görüşme sonrası basına açıklama
yapan Erhürman bu konuya niye
değinmedi?
Halbuki, 25 Nisan tarihinde
Sucuoğlu’nu Türkiye’ye karşı dik
durmaya davet etmiş, Sucuoğlu’nun
halka açıklama borcu olduğunu
söylemiş ve “Türkiye müdahale etti
mi etmedi mi? Buna Sn. Sucuoğlu
cevap vermeli” demişti.
Çünkü Erhürman açıklamalarında
Sucuoğlu’nu sıkıştırıyor gibi görünse
de, aslında perde gerisinde
Sucuoğlu’na bir nevi el altından
destek açıklamalarıdır bunlar.
Faiz beyi teşvik ediyor, halka esas
sorunu açıklaması konusunda.
Faiz bey açık açık açıklayamasa
da, halkın gözünü açıyor, ülkede
yaşanan siyasi krizin ana nedeni
konusunda.
Açık açık kimse diyemiyor, sorunun ana kaynağını.
Fakat danışıklı dövüş yapıyorlar
aslında.
CTP belli ki Sucuoğlu’nu benimsiyor.
Bu ülkenin en büyük iki siyasi
partisinin dayanışmasıdır bana göre.
Ben uzaktan bakınca öyle görüyorum.
Aslında yanıtı biliyor herkes ama
kimse dillendiremiyor.
Faiz Beyle telefonda konuştum
ve bizzat sordum bu soruyu… “Kurultaydaki olayların bir benzeri”
dedi.
Evet kurultayda dik duramadı,
şimdi durmaya çalışıyor ama çoktan
geçti borun pazarı.
Yakayı kaptırdık çoktan.
Anlayacağınız ülke içinden, ana
muhalefet partisi dahi Sucuoğlu’ndan
memnun.
Fakat anlaşılan o ki, sorun muhalefetin de, sınırların da çok ötesinde.

ANASTASİADİS’TEN BIDEN’A MESAJ
“ULUSLARARASI
HUKUKA, DENİZ
HUKUKUNA,
DEVLETLERİN TOPRAK
BÜTÜNLÜĞÜ,
BAĞIMSIZLIĞI VE
EGEMENLİĞİNE SAYGI
ŞARTI İLE HİÇBİR
DEVLETLE İŞBİRLİĞİNİ
DIŞLAMIYORUZ”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in,
Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis
aracılığıyla ABD Başkanı Joe
Biden’a mesaj gönderdiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler,
Yeni Demokrasi (ND) kongresinde
konuşmak gerekçesiyle Atina’ya
giden Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in, 16 Mayıs’ta
Washington’da ABD Başkanı
Biden ile görüşmesi öncesinde
Miçotakis’le dün bir araya
geldiğini yazdı.
Habere göre, görüşme sonrasında
basın toplantısı düzenleyen Anastasiadis Rum ve Yunan hükümetleri
olarak, “Uluslararası Hukuka ve
Deniz Hukuku’na, devletlerin
toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve
egemenliklerine saygılı olmak
kaydıyla hiçbir devletle işbirliğini
dışlamadıklarını” söyledi.
Miçotakis ile Kıbrıs sorunu da
dahil geniş bir konu yelpazesini

ele aldıklarını söyleyen Anastasiadis “Sayın Nuland’ın ziyareti,
diyaloğun yeniden başlaması
şartlarının yaratılması için BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs temsilcisi atama çabaları ve Sayın
Tatar’a
göndermek
üzere
hazırladığım somut teklifler içeren
mektup konularını ele aldık” dedi.
Görüşmeleri sırasında, Rum ve
Yunan hükümetlerinin hedef ve
eylemlerinde eşgüdüm olması için
Miçotakis’in yapacağı ABD ziyaretini de masaya yatırdıklarını
anlatan Anastasiadis, “Bu
çerçevede Yunan Başbakanı,
Amerikan
Başkanı
ile
görüşmesinde yayılmacı emellerin
veya düşmanca eylemlerin
tehlikelerine dikkat çekecek”
iddiasında bulundu.
Anastasiadis, şunları ekledi:
“Kıbrıs ve Yunanistan olarak,

hiçbir
devletle
işbirliğini
dışlamıyoruz. Ne kurduğumuz
üçlü işbirliklerinden, ne de çoklu
işbirliklerinde.
Talebimiz,
uluslararası hukuka, Deniz
Hukuku’na, devletlerin toprak
bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliklerine saygıdır.
Görüşme gündemimizde enerji
krizi ve bölgedeki enerji
çalışmaları da yer aldı. Bu
çalışmalar Türkiye’yi, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümden
edinebileceği menfaatleri anlamaya
yöneltebilir.”
Politis ise Miçotakis’in, Anastasiadis’le görüştükten sonra Rum
ve Yunan hükümetlerinin “Doğu
Akdeniz’de
barış
unsuru
olduğunu” savundu ve “bu nedenle
taşıyıcıları Rusya ve Türkiye olan
yayılmacı revizyonizme karşı duruyoruz” dediğini yazdı.

GÜNLÜK
İKİ İMAM İLE BİR HUKUK
PROFESÖRÜ HEMFİKİR!

YDP’li iki imam ve bir hukukçu Tufan Erhürman Ankara’nın
istemediği Faiz Sucuoğlu’nu istemiyor… ‘‘Ankara’nın istemediğini ben de istemem’’ diyen CTP ‘müdahale’ye ortak sayılmaz mı? Erhürman dedi ki; CTP, özellikle Tahsin Ertuğruloğlu’nun basında yer alan –Ankara Sucuoğlu’nu istemezifadesiyle teyit edilen müdahalenin bir mahsulü olduğu görülen,
Sucuoğlu dışındaki bir UBP vekilinin başbakanlığındaki bir
hükümeti meşru bulmadığı için yer almayacak… Yani CTP,
40 bin askerin işgali altında ahiret sorusu gibi sorduğu
‘müdahale var mı, yok mu?’ sorusuna cevap buldu; Ankara’nın
Faiz Sucuoğlu’nu devirdiğini öğrendi CTP… Ve diyor ki: Sucuoğlu’nun olduğu bir hükümeti istemeyiz Ankara’nın emrettiği
gibi… Sucuoğlu’nun olmadığı bir hükümeti de istemeyiz…
Ankara müdahale ettiği ve Ankara müdahalesiyle iki buçuk
ay içinde iki kez istifa ettiği için Sucuoğlu başarısızdır, diyor
CTP. Sucuoğlu, TC ile imzaladığı protokolü hala muhalefet
partileri ile dahi paylaşmamış… Bu yüzden Sucuoğlu ile hükümet kurmazmış CTP… Protokolün bir tarafı Sucuoğlu ise,
diğer tarafı Ankara’dır! TC Elçiliği’ne neden sormazsınız
protokolü?.. Sucuoğlu hükümeti TL kullanımından dolayı
elektrik zammı ve alkollü içki zammında gelgitler yaşamış…
TL kullandığımız için yaşanan ekonomik krizin nedeni de
zaten TC değildir… Peki, 2018 yılında Dörtlü Hükümet
sırasında KKTC Merkez Bankası Müdürü koltuğu boşken,
Mustafa Akıncı’nın bir Kıbrıslıyı atayın önerisini neden geri
çevirdi ‘başarılı’ ve ‘müdahalesiz’ başbakan Tufan Erhürman,
da boş koltuğa Ankara’dan bürokrat atandı?
SURİYELİLER VE
TÜRKİYELİLER
Türkiye’deki Suriyeliler çok
konuşuluyor, bu konuda
çok kitaplar yayınlandı
Türkiye’de. Kıbrıs’ın
kuzeyindeki Türkiyeliler
neden bu kadar
konuşulmadı acaba?
*
HAÇANA BİR SEÇİM?
Ersin Tatar “Erken seçimi
konuşmak alternatif değil”
dedi. İlk defa doğru bir şey
söyledi. Haçana bir seçim?
*
KİM KABUL ETMİYOR?
Tufan Erhürman
"Sucuoğlu'na görevin bir
kez daha verilmesi kabul
edilebilir gözükmüyor"
dedi. Kim kabul etmiyor?
Ankara mı? Asıl soruyu
sorup cevabını vereceksin
önce Tufan hoca: “Türkiye
Sucuoğlu’nu neden
istemiyor?”
*
FASULYENİN YAHNİSİ
CTP'li Filiz Besim “Olanları
siyaset kurumu çözecek.
Hepsi aynıdır diyerek
olmaz” dedi. Fasulyenin
yahnisi gitti da aynisi
gelmedi mi yani?
*
NERESİ GİZLİ?
Enerji Verimliliği Derneği
Başkanı Görkem Çelik,
elektrik faturalarına
yansıtılan yakıt değişim
ücretinin gizli bir zam
olduğunu söyledi. Hiç de
gizli değildi aslında. Kazık
memleketin boyunu aştı,
neresi gizli?

“Tırnak”...
"Halbuki şimdi tam da yapılması
gereken dış karışmasız
demokrasiyi yaşama geçirmek ve
Ankara’daki müdahalecilere
“bırakın da işimizi yapalım”
diyebilmekti.
Maalesef UBP’de bunu
söyleyebilecek yürekli insan
sayısı çok azdır. Onların sesi de
çoğunluğun gürültüsü arasında
kaybolup gider. UBP bunu
yapamayacağına göre muhalefet
bu konuda daha açık olmalıdır.
Çünkü bu yapı sürdürülebilir
olmaktan çoktan çıktı."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)
"Heraklitos’un sözü de bu kavram
da sıcaklığını bugüne kadar
korudu. Öyle ki; yönetmek,
sadece kendinle ya da kendinden
olanla ilgili bir kavram değildir.
Yönetmek, senin oluşumunun
tamamını sağlayan ‘herkesle’
ilgili bir kavramdır. Yönetmek
için, yöneteceğinizin herkesin
sizi oluşturması gerekmektedir.
Seçimler sadece demokrasinin
bir sonuç uygulamasıdır. Önemli
olan seçilenin hakkını vere vere
‘herkes’ olabilmesidir.
Ancak herkes olmak herkesi
yönetmek erdemine sahip
olmamız anlamına gelir. Bu de
seçimin getirdiği temsili
demokrasi ile değil, tam
anlamıyla katılımcı demokrasi
ile olabilir. "
Ferhat ATİK
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

KUDRET
ÖZERSAY

Geriye ‘‘KKTC’ci’’
diyebileceğimiz kala kala
bir tek Özersay kaldı…
KKTC anayasasını
savunma konusunda
tavizsiz davranan bir tek
o! Özersay dışında bir
de ‘‘KKTC’ci sol’’ var;
yakında denize beleşe
girmek anayasal hakkımızdır
diyecekler, her yerin birinci, ikinci ve
üçüncü derece askeri bölge olduğunu söylemeden…
Sağcılar içerisinde ise kala kala bir Gudri kaldı ciddi
ciddi KKTC’yi savunan! Tufan Erhürman da son
düzlükte KKTC’yi sattı. Sucuoğlu dışında bir UBP’linin
görevlendirilmesine tek karşı çıkan Gudri!
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Gavur imam
Oz Karahan
Gerçek sosyalistler ve kendini sosyalist
olarak adlandıran kişilerin farkı bazı
günlerde
kendiliğinden
ortaya
çıkmaktadır.
Bu günler de genellikle hayatlarını
milli kurtuluş mücadeleleri adına yitirmiş
kahramanların dünyadan göçtüğü günler
olmakta.
6 Mayıs da bu günlerden biri...
Türkiye’de yaşamış devrimci Deniz
Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarının yıl
dönümü.
Her sene gericiler ve yazımın başında
belirttiğim, aslında sosyalist olmayıp
kendini öyle addeden kişilerin aynı noktada buluştuğu ve bu devrimci gençlerin
anti-emperyalist mücadeleleri ve mücadele metodlarını eleştirdiği bir gün.
Sahte sosyalistlerin kendi aralarında
anlaşarak dile getirdiği ortak zırva bu
gençlerin “sınıf bilincinden uzak bir mücadele” verdikleri yönündeki bir söylem
olur.
Bu şaşırtıcı değil elbet.
Çünkü aynı güruh sadece Deniz
Gezmiş’ler değil, dünya üzerinde var
olmuş bütün anti-kolonyal mücadelelere
de mesafelidir.
Bu sebeple Kıbrıs konusunu, 27
Mayıs’ın hem Türkiye hem Kıbrıs için
önemini, Makarios’un anti-kolonyal
cephedeki yerini, Ayhan Hikmet’i, Ahmet
Muzaffer Gürkan’ı, İhsan Ali’yi, Derviş
Ali Kavazoğlu’nu anlayamazlar.
Bu sebeple anti-emperyalist ve milli
bir mücadele vererek sosyalizmin dünya
üzerinde elde ettiği sayılı zaferlere
ulaşmasını sağlamış Bağlantısızlar
Hareketi’nin de parçası olan dünya liderlerine burun kıvırırlar.
Ama ne diyor Lenin:
“Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek
aşamasıdır”.
İşte bu sözün doğruluğunu anlamak
için ise sadece bir gerçeği görmeniz
yeterlidir.

ÇÜNKÜ “EMPERYALİZM, KAPİTALİZMİN
EN YÜKSEK AŞAMASIDIR”...

Şener İzmen

U.....BE.....
PEEEE.......

O gerçek de tarih boyunca sosyalizm
için mücadele verip bunun bedelini
hayatları ile ödeyen insanların neredeyse
tümünün emperyalizm karşısında milli
kurtuluş mücadelesi veren insanlar
olduğudur.
Kıbrıs ve tüm dünya için her zaman
söylediğim ve Das Kapital okumaktan
beyni sulanmışları hiddetlendiren bir
sözüm var.
“İşgal altında sınıf mücadelesi verilemez”...
Bu söz Lenin’in söyledikleriyle de
aynı doğrultudadır.
Sebebi ise çok basit.
Sömürgeci ve kapitalist devletler, başka
coğrafyalardaki halkları, doğayı ve tüm
kaynakları sömürerek kendi işçi sınıfına
nispeten yüksek bir yaşam standardı
sağladığından kendi devletlerinde proleter
bir devrim olabilmesi imkânsızdır.

Emeği, doğası ve tüm kaynakları
sömürülen coğrafyalardaki halkların
geleceği ise kendi burjuva sınıfı tarafından
değil, sömürgeci devletler tarafından
çalınmaktadır.
Bu sebeple sömürge coğrafyalarında
“sınıf temelli” bir mücadele vermek veya
istemek sömürgecilerin ekmeğine yağ
sürecek “hedef şaşırtma” eyleminden
başka bir şey değildir.
“İşgal altında sınıf mücadelesi” istemenin bedeli yoktur.
Sahte kişisel tatminler yaratır, sömürgeciye zarar vermez, lümpendir.
Bu güruh tarih boyunca var olmuş ve
var olmaya devam edecektir.
Ancak bu güruhun dünyaya mal olmuş
gerçek devrimci değerlere saldırmalarına
izin vermemeliyiz.
Her zamanki gibi bedel ödemek
pahasına...

ABD’NİN SİLAH AMBARGOSU…

KASULİDİS: AMBARGO YAKINDA KALDIRILACAK
ABD’nin
Güney
Kıbrıs’taki
büyükelçiliğinin Rum yönetimine, 40 yıldan
uzun süredir yürürlükte bulunan silah ambargosunun
tamamen
kaldırılması
prosedürünün başladığını bildirdiği iddia
edildi.
Fileleftheros, Rum yönetiminin, TürkiyeABD ilişkilerinin büyük bir hızla ve sürekli
iyileşmekte olduğu bir dönemde Amerikan
silah ambargosunun tamamen kaldırılması
prosedürünün başlatıldığı mesajı alındığını
ileri sürerek, “geri sayıma” başlandığını
yazdı. Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis, RİK’e verdiği söyleşide,
ABD’nin silah ambargosunu tamamen
kaldırma prosedürünü başlattığını söyledi.
Bu bilginin kendisine Güney Kıbrıs’taki
ABD Büyükelçiliği tarafından iletildiğini
kaydeden Kasulidis,, ambargonun 8 ile 12
ay içerisinde tamamen kalkacağı kanaatinde
olduğunu ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria
Nuland’ın kısa süre önce yaptığı ziyarete
de değinen Kasulidis, Nuland’ın Türkiye’de
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı
Mayıs 2023’e kadar Kıbrıs sorununda hiçbir
şey görüşülmeyeceğine dair Türk tezini
itirazsız kabul etmesinin “hayal kırıklığı”
yaşadığına işaret etti.
Kasulidis odak noktasında kapalı Maraş’ın
Rumlara verilmesi teklifinin bulunduğu
güven yaratıcı önlemler paketini ısrarla ileri

Sosyal Medya

götürdüklerini ve bu yönde Kıbrıslı Türk
siyasilerle temas ettiğini anlattı. Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a göndereceği
mektubun
hazırlandığını
ancak
gönderilmediğini de belirten Kasulidis mektupta Anastasiadis’in, “müzakerelerin Crans
Montana’da kaldığı yerden devam etmesi”
tezinin de yer aldığını söyledi.
Alithia “Amerikan Ambargosu, Rusya’ya
Yaptırımlar Nedeniyle Kaldırılıyor… Rus
Gemilerine Kolaylığa Son Verilmesi Şartı
Yerine Getirildi” başlıklı haberinde, Kasulidis’in, “ambargonun tamamen kaldırılması

prosedürü başladı” açıklamasının perde
arkasını aktardı.
Gazeteye göre, Rum yönetimi, Ukrayna
işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan
yaptırımlar nedeniyle de, Menendez-Rubio
yasa tasarısına karşı yükümlülüklerini ve
en önemli şartı olan, Rus savaş gemilerinin
limanlarına demirlemesine müsaade etmeme
şartını yerine getirmiş oldu. Rum yönetimi,
AB’nin Rus gemilerine limanlarını kapatma
kararı olmamasına rağmen 3 Mart’ta, 5 Rus
savaş gemisinin ikmal için Rum limanlarına
girmesini yasakladı.

Maşallah ne değerli siyasetçiler
ne
değerli
yetiştirmişler
arkadaşlıklar
dostluklar
pekiştirmişler !!...
İçlerinde ne cevherler varmış,!...
Yalakalar,
Hacılar hocalar, kaçakçılar, adapas sahtekârları , jet
skandalcıları,hapse
giren çıkan ilçe
başkanları, ortadan
toz olan başbakanlık
yapmış
firari,
sapıklar, peşkeşciler, ispiyoncular
ne ararsanız var.
Mübarek siyasi parti değil de
sanki mafia örgütü...
Bakarmısınız?
Kurultay yapılıyor, kazanan
şahıs ,Anavatan'ı tarafından bir
fiske ile kenara alınıp "hade mahalleye"
deniliyor, kuyrukçu gelene de
" Hazırlan boşbakan olacaksın "
deniliyor ve bu arkadaş da
arkadaşının hakkının bile bile
çiğnenmesine göz yumarak,
balıklama
"kayyum
boşbakanlığına "atlıyor...
Ne güzel arkadaşlık !! ne güzel
dayanışma !!..
Herkes bir birinin kuyusunu
kazmak için sırada bekliyor ve
bu şahıslar ülke yönetirlermiş...!!!
Boşbakanlığı elinden alınan
garibimin el etek öpmesi de bir
işe yaramıyormuş, neyse ki bir
şans daha yakalıyor ve hiç toz
kondurmadığı 'Anavatan' ı bu kez
hükümeti kurmasına izin veriyor
!!...
Ne izin ama, izni veren istediği
kişiyi bakan yapıyor,istemediği
kişiyi eve gönderiyor,binlerce
üye, seçmeni de seyrediyor...
Tek bildikleri "iktidar bizim
işimiz.
En büyük parti biziz "!!!
En büyük parti bir fiske ile
serseme dönüyor, gemilerle
taşınanların iradesi ile maskaranın
maskarası oluyor...
Saray kayyumu ise Diyar diyar
gezip "Aha bende varım " dercesine kendini hatırlatmaya
çalışıyor.
Varsın kendini kaymakamlar
veya muhtarlar karşılasın ne
gam...
Ah ah ah toplum ne hallere
düşüruldü, !
" Zenginliğimiz "denilerek,
oy deposu görülen kendi gelen
ve.taşınanlar, Çarıklı,sarıklı gibi
faşistler bizimle oynuyorlar.
En büyük partinin haline
bakınız...
Dağılmaya doğru giderken,
TATAR DA TOROSLARA
BAKIYOR ...!!
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YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİK KARŞISINDA
KAFASI KARIŞIK KIBRISLININ İNTİHARI
Tarihi bir anın fotoğrafıdır YDP’li iki imamın
UBP’ye verdiği muhtıranın karesi…
İlahiyatçı, ülkücü-Türkçü faşist Erhan Arıklı
ile hem AKP’den milletvekili aday adayı olan
hem de FETÖ’den tutuklanıp serbest kalan
Din İşleri eski Başkanı Talip Atalay’ın TMT’nin
siyasi devamı olduğunu söyleyen UBP’ye verdiği muhtıra tarihimizde yerini aldı.
***
Kıbrıslının aklı ya sonradan
gelir başına, ya da aklı başındayken sonradan çark eder…
Sağcısı sonradan akıllanır pişman olur ama düzeltemez hiçbir
şeyi…
Solcusu doğru bildiğinden
sonradan şaşar popülizm uğruna…
Ancak gerçek inatçıdır, sağcının pişmanlıkları
ile solcunun ihanetleri arasında kalan genç kuşakları yok eder, vatansız bırakır!
7 Şubat 1975’te Kurucu Meclis’te şair-yazar
Özker Yaşın, 100 bin olduğu varsayılan Kıbrıslı
Türk nüfusunun 200 bine yuvarlanması için
1974’te savaşan askerlere ve şehit düşen askerlerin eşlerine ve çocuklarına vatandaşlık
verilmesini savunur. Yani varolan Kıbrıslı nüfus
kadar nüfus taşımaktır ilk hedefleri!
Bundan tam 14 sene sonra aynı Özker Yaşın
Türkiye’den taşınan yerleşimci nüfus için bir
şiir yazar:
ONLAR
"Onların gelişiyle
Değişti kaderimiz
Onların gelişiyle
Bitti güzellikler.
*
Onlar Cehennemin elçileri
Mutsuzluk zebanileriydiler.
Ağızlarında kanlı bıçaklar
Simsiyah atlar üzerinde geldiler,
Ve çekirge sürülerine benzer
Kara bir bulut gibi
İndiler adamıza
Ağaçları kemirdiler
Bahçelerimizi kuruttular
Sütsüz bıraktılar bebelerimizi...
*
Onlar yağmaladılar evlerimizi
Sevincimizi acıya çevirdiler.
Kuşları kaçırdılar
Suyumuzu zehirlediler
Kirlettiler denizimizi...
*
Onlar güçtüler
Onlar kaba kuvvettiler
Onlar doğduğumuz topraklarda
Soluk almamızı engellediler
Onlar yurdumuzdan soğutup
Kaçırdılar bizi...
***
Hep sonradan gelir Kıbrıslının aklı başına,
hep sonradan!
Dr. Küçük’ün de sonradan geldi aklı başına…
İşgalin dördüncü yılı dolmadan, 25 Mayıs
1978 tarihinde kendi imzasıyla Dr. Fazıl Küçük,
Halkın Sesi Gazetesi’nde ‘GERİ GÖNDERİLMELİ’ başlığıyla Türkiye’den taşınan yerleşimci
sömürgeci nüfusun geldikleri yerlere geri gönderilmesi için Bülent Ecevit’e şöyle der:
‘‘SAYIN ECEVİT HÜKÜMETİNDEN RİCAMIZ, KURTARDIKLARI BU ADAYI YİNE
KENDİ ELLERİYLE MEZAR YAPMASIN’’…
İşgalin dördüncü yılında yerleşik nüfusun
geri gönderilmesini isteyen Dr. Küçük’ü İsmet
Paşa 9 Mart 1964 gönderdiği mektupla, terk
ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına geri
dönün diye uyarmıştı:
“…Türkler Kıbrıs devlet teşkilatındaki görevlerini ve yerlerini almamağa devam ederlerse
Kıbrıs Rumlarının devlet işlerini tek başlarına
ve Türk hak ve menfaatleri zararına yürütmeleri
karşısında, tarafımızdan yapılacak itiraz ve şikayetleri cihan efkarı haklı bulmayacaktır.”
Dr. Küçük, İsmet Paşa’nın uyarısını başını
iki elinin arasına alıp, hiç düşünmeden 10 Mart
1964 tarihli mektupla reddeder:
‘‘Cumhur Başkan Muavini ve gerekse Türk
vekiller, mebuslar ve memurlar devlet teşkilatındaki vazifeleri başına dönmemeğe azimlidirler.
Dönme mecburiyeti hasıl alacak olursa Cumhurbaşkan Muavini, vekiller ve mebuslar istifa
etmeğe kararlıdırlar. Anavatan Hükümetimiz
Rumlarla işbirliği yapılması fikrinde ısrar
edecek olursa hiç olmazsa bunu açığa vurmadan
işbaşında olanlar hakkında bir siyasi melce
temin etmek imkanlarının araştırılması istirham

olunur’’…
‘‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki makamlarımıza
dönmemekte azimliyiz’’ diyen Dr. Küçük’ün
izinden gidenler de 1964’ten beridir, ‘‘Rumlar
bizi cumhuriyetten attı, haklarımızı gasp etti’’
diye mağduru oynayarak, dünya karşısında
maskara olup ‘diplomasi’ yaptığını zanneder!
Dr. Küçük İsmet Paşa’nın uyarısını dinlemedi,
Ecevit’e de gönderdiği nüfusu geri alması için
yalvardı:
‘‘SAYIN ECEVİT HÜKÜMETİNDEN RİCAMIZ, KURTARDIKLARI BU ADAYI YİNE
KENDİ ELLERİYLE MEZAR YAPMASIN’’…
Şimdi ise UBP, yerleşimci nüfustan iki
imamın ağzına bakar!
***
18 Ekim 1979’da ‘‘YARIN GEÇ KALABİLİRİZ’’ başlıklı bir yazı yazar Özker Özgür
Yenidüzen’de.
Yazının yerleşimci nüfus sömürgeciliği bağlamında en kritik bölümünü aktarıyorum:
(KTFD’de Haziran 1976 Genel Seçimleri’nden sonra) ‘‘UBP, üç yılda, Türkiye’den
ithal ettiği faşistleri Ada’da örgütleyerek, körpe
demokrasimizi büyük ve korkunç bir tehdit
altına almıştır. Bu güçlere dayanan UBP, toplumu
Devlet Başkanlığı katından, yeraltı yöntemlerine
başvurmakla tehdit edecek denli ileri gidebilmiştir. Bu faşist öğeleri devreye sokan UBP,
Anayasa’ya karşın Federe Devlet’in statüsünü
değiştirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı’’…
-‘‘Türkiye’den ithal edilen faşistler’’ diyor
Özker Özgür işgalden 5 sene sonra yerleşimci
nüfusa.
Aynı Özker Özgür işgalden 16 sene sonra,
TC Büyükelçisi İnal Batu’nun kurdurduğu
YDP’ye methiyeler düzüyordu!
İnal Batu’nun TC Büyükelçiliğinde emekli
Albay Aytaç Beşeşler’e kurdurduğu YDP’ye;
Beşeşler’den sonra Türkiye’deki Doğruyol Partisi Kurucular Kurulu üyesi olan ve Genel Sekreter Yardımcılığı yapan, Niğde’den milletvekili
adayı olup seçilemeyen Orhan Üçok lider oldu!
Tam anlamıyla, dört dörtlük bir yerleşimci
sömürgeciliği fotoğrafı…
Albay Beşeşler 20 Temmuz Harekâtı’nda
ilk personel hizmet taburunda sefir subayı,
1979’a kadar yerleşimci nüfusla temas halinde
Sivil Savunma (Özel Harp) uzmanı, 1984’te
de TC Elçiliğinde kurulan YDP’nin başkanı.
Ondan sonraki başkan da Tansu Çiller-Mehmet
Ağar’ın DYP’sinin kurucularından biri…
Tam anlamıyla, dört dörtlük bir ‘Derin Devlet’
fotoğrafı…
***
26 Mart 1990 tarihli yazısında şöyle diyordu
Özker Özgür:
‘‘CTP, TKP ve YDP her konuda anlaşabilen
üç parti değillerdir. Farklılıkları vardır. Buna
karşın demokrasiyi UBP’ye katlettirmeme konusunda anlaşmışlardır. Bu Kıbrıs Türkleri ve
YDP tabanı açısından büyük bir olumluluktur.
Şu ya da bu nedenle birbirine yabancı gibi
duran CTP, TKP ve YDP tabanı birbirlerine
süratle ısınmaktadırlar. Eskiden olmayan diyalog
şimdi vardır. Sınıfsal köken olarak birbirlerinde
pek farkı olmayan CTP, TKP ve YDP tabanı
iskân, uyuşturucu ve eski eser mafyasının saldırısı altında olduklarını farketmişlerdir. Köylerde elimizi sıkan YDP’lilerin elleri de bizimkilerin elleri gibi nasırlıdır. El sıkışları en
az bizimkilerinki kadar içtendir.
23 Şubat’ta Rum tarafında Kıbrıslı Rumlara
da söylediğimiz gibi 1974’ten sonra Kıbrıs’a
gelip yerleşen Türkiye doğumlular Kıbrıs sorununun çözümünde bir engel oluşturmamalıdırlar. Ancak konunun insancıl yönünü göz
ardı etmemek gerekir. İnsanlar politika öyle
gerektiriyor diye yerden yere eşya parçaları
gibi fırlatılmamalıdırlar.

Türkiye’den Kıbrıs’a kaçak işçi akını, Kıbrıs’tan bizim insanımızın göçü bizi kaygılandırmaktadır, ne var ki 1975’te Türkiye’den
Kıbrıs’a üç yaşında gelen önümüzdeki seçimlerde de oy kullanacak olan genç ‘Ben artık
Kıbrıslıyım’ diyorsa bizim ona:
‘Hayır, sen Kıbrıslı olamazsın’ demeye hakkımız var mı?
Dünyamız bir ilişkiler ve çelişkiler yumağıdır.
Kıbrıs’ımız da öyle’’…
***
‘Çelişkiler yumağı’ olan Kıbrıslı solcuların
kafasıydı!
Özker Özgür’ün kafası ve diğerlerinin…
Temelleri 1974’ten önce atılan Askeri Rejim’in
adını koyamadıkları, yürütülen yerleşimci sömürgeciliğini (KTÖS dışında) kavrayamadıkları
için, günlük ruh durumlarına, psikolojilerine
ve duygusal gelgitlerine bağlı analizler yapıyorlardı.
1984’te TC Büyükelçiliği’nde Kıbrıslıların
iradesine karşı yerleşimci sömürgeciliğinin tek
bir parti çatısı altında örgütlendiğini duyduğunda
öfkelenen Özker Özgür ‘‘PROTEKTORA MIYIZ?’’ diye yazıyordu…
1990’da yerleşimcilerin ellerindeki ‘nasır’ları
fark edince, TC Devleti’nin planlı-programlı
gece yarısı BM’den gizleyerek karanlıkta adaya
gizli gizli çıkardığı SAVAŞ SUÇU nüfusu Kıbrıslı ilan ediyordu; sanki de Kıbrıslı olmak hukuki değil de ‘duygusal’ bir ‘ruh durumu’ymuş
gibi!
Dünyada SETTLER COLONİALİSM dediğimizde, YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ
dediğimizde uluslararası platformlarda Filistin
ile birlikte Kıbrıs’ın adı konuşulur; korkak ve
popülist Kıbrıs solu ise bir yandan, ULUSLARARASI HUKUK’la abdest alır günde beş
vakit, diğer yandan da İŞGALCİSİNDEN KORKUSU’ndan ve KKTC seçimlerindeki ‘oy kaygısı’ndan dolayı parmağının arkasına saklanır.
Buna da Özker Özgür gibi ‘dünyamız çelişkiler
yumağı’ der!
Çelişkiler yumağı olan Kıbrıslı solcuların
kafasıdır…
***
KKTC 12 Eylül Rejimi tarafından kurulunca,
Şubat 1984’te Kurucu Meclis’te Anayasa Komitesi toplandığında ‘‘Anayasaya aykırı olarak
kurulan Kurucu Meclis neyi kuracak?’’ diyordu
Özker Özgür.
1990’da YDP övgüsü yapan Özker Özgür;
TC Büyükelçiliği’nde yerleşimci sömürgeci
nüfusun partileştirildiğinin haberini aldığında
2 Şubat 1984’te şöyle yazar:
‘‘1975’te bir deneyim yaşadık. O günün koşullarında güçler ayrılığı ilkesine uygun bir
Anayasa’yı Kurucu Meclis’ten geçirmek mümkün olmuştu. Şimdi koşullar değişti. Egemenler
cumhurbaşkanının ağırlıkta olduğu bir düzeni
akıllarına koymuşlarsa Kurucu Meclis’i kullanmak isteyeceklerdir’’…
Özker Özgür’e ‘koşullar değişti’ dedirten
ne idi 1984’te?
-1981 seçimleri!
Denktaş’a ve Türkiye’ye karşı kazandıkları
seçimden sonra TC Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ‘‘CTP-TKP-DHP hükümeti kurulamayacağını, müsaade etmediklerini’’ söyledi.
‘‘1975’ten 1984’e bir deneyim yaşadık. (…)
1981 seçimlerinden sonra TC Dışişleri UBP
dışında bir koalisyon kurulmasına fiilen engel
oldu. O zaman federe devlet idik. Şimdi KKTC
olduk. İsmimiz değişti, cismimiz değişti mi?
TC Büyükelçiliği UBP Kurultayı’nda kimlerin
bakan adayı olacaklarını, kimlerin olmayacaklarını belirlemedi mi?
Tüm bunlar olurken ülkede Anayasa ve Siyasal Partiler Yasası yürürlükte idi. TC öğesi
anayasa falan tanımıyordu(…)’’…

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
‘‘Şimdi bir de Türkiyeliler Partisi’nden söz
ediliyor. TC Elçiliği Türkiye’den aktarılan
nüfusa ayrı parti kurdurtuyor. Türkiye’den aktarılan nüfusun ileri gelenleri köyleri dolaşarak
hava atıyorlarmış.
1981 seçimlerinde TC Büyükelçiliği İsmail
Tezer’den ve partisinden (Yerleşimcilerin
YDP’den önceki faşist Türk Birliği Partisi.
Tezer de Albay’dı! A.Ş.) yana çalıştı. 1984’te
Elçilik tüm Türkiyelileri bir çatı altında toplamaya çalışıyor.
Güdülen amaç nedir?
1981’de Türkiyelilerin bloke oyları olmasaydı
Denktaş seçimleri kaybedecekti. Şimdi de
Elçilik aynı güdü (saik) ile yola çıkıyor. Anayasa’da Denktaş’a istediği yetkileri verdirtmek,
arkasından da onu yeniden seçtirmek.
Başka bir deyişle Ankara’daki yönetim tam
kendine göre yetkili ve etkili birini, yani Denktaş’ı dorukta tutmak istiyor. Amaçlanan budur.
Biz protektora mıyız?
Denktaş’a sorarsanız biz Türkiye’nin protektorasıyız, yani himayesinde yaşayan bir devletçiğiz.
Bize sorarsanız biz bağımsız, bağlantısız
Kıbrıs’ın kopmaz bir parçasıyız.
Anayasa falan derken iş bu noktada düğümleniyor’’…
***
1984’de yerleşimci sömürgeciliği Özel
Harp’çiler tarafından partileştirilirken teşhisi
doğru koyan Özker Özgür, 1990’da duygusal
durumu değişince analizi bozuyor: TC Elçiliği
yerleşimci sömürgeciliğinin partisini sola yamayıp, solu sağa çekerek en ölümcül ayarını
çekiyor bize! Kıbrıslı sol, ‘Kıbrıs Türk halkının
solu’ olma yoluna giriyor. Yerleşiklere hitap
edebilmek için popülistçe dilini yontuyor, programını dönüştürüyor, teslim bayrağını çekiyor!
1981’de işgal bölgesinde TC Devleti muhalefete
karşı seçimi kaybedince, Denktaş 12 Eylül’ün
gücünü arkasına alarak ‘‘Sol güçlendi, tedbir
almamız lazım’’ parolasıyla darbeyi Kıbrıs’a
taşır. Bunun için önce KKTC kurulur, sonra
TC Elçisi’nin ‘‘KTFD anayasası değişmeyecek’’
sözü ile kandırılan solun başına ‘Kurucu Meclis’
darbesi indiğinde neye uğradıklarını şaşırırlar:
TC Elçisi bizi kandırdı, ‘ah, vah’ sesleri çıkar!
Sonra da TC Büyükelçiliği’nde kurulan yerleşimci sömürgeciliğinin teşkilatı Yeni Doğuş
Partisi, 1985 Darbe Anayasası’na ve Denktaş’ın
cumhurbaşkanlığı adaylığına destek verir.
1990’da Özker Özgür’ün öv öv bitiremediği
YDP, 1985’te Kıbrıslı Türk ahalisinin mezar
taşı olan KKTC anayasasını ‘nasırlı’ ve ‘içten’
elleriyle balyozla çakar!
Kutlu Adalı ise ‘TC Elçisi tarafından kandırılmış’ solun karşı çıktığı Anayasa Referandumu
konusunda 7 Mayıs 1985’te Ortam’da şöyle
yazar:
‘‘Eğer halkoylamasına yurttaşlığa kabul edilmiş binlerce evetçi taşıma oy katılmamış
olsaydı; Kıbrıs Türkü kendini yıllarca ezen,
sömüren, hor gören, maceracı, baskıcı şoven
yönetim ve onun memurlarına unutamayacakları
bir şamar indirecekti. Rum’a değil Ankara’ya
direnmeli.
Verilen hayır oyları Kıbrıslı’nın Kıbrıslı
olarak direnmesinden başka bir şey değildir.
Yurttaşlığa kabul işlemlerinin her seçim döneminde hızlandırılması boşuna değildir. Korkarız
bu sonuçtan sonra yurttaşlığa kabul işlemleri
daha da hızlandırılacak ve Kıbrıslı Türkler’in
direnmesinin iyice kırılmasına çalışılacaktır.
(…)
Şimdi şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz. Kıbrıslı olarak sonumuz ne olacaktır?
Biz, ülkemize, cumhuriyetimize Kıbrıslı olarak
sahip çıkamadıktan sonra, başka güçlerin emri
altında kışla hayatı yaşamışız, buna yaşamak
denir mi?’’
***
İnal Batu’nun TC Büyükelçiliğinde emekli
Albay Aytaç Beşeşler’e kurdurduğu YDP, tam
anlamıyla dört dörtlük bir yerleşimci sömürgeciliği fotoğrafıydı…
Albay Beşeşler’den sonra Tansu Çiller-Mehmet Ağar’ın DYP’sinin kurucularından Orhan
Üçok’la da, tam anlamıyla dört dörtlük bir
‘derin devlet’ fotoğrafı oldu…
2022 yılında ilahiyatçı faşist Erhan Arıklı
ve Din İşleri eski Başkanı Talip Atalay’ın
UBP’ye verdiği muhtıra ise ‘Yeni Türkiye’nin
fotoğrafıdır!
TMT’yi TC’den atanan Özel Harpçiler yönetirdi, UBP’yi de TC’den atanan iki imam
yönetiyor işte…
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

DÜŞMANININ
DÜŞMANI
DOSTUN
DEĞİLDİR
KISACA...
TL-TC
‘‘Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Nisan 2022
sonu itibariyle yıllık enflasyon %8.6 iken
bizdeki yıllık enflasyon %88.81'dir. Yani
%932 daha fazla bir enflasyon yaşıyoruz
Güney'e göre’’ dedi Devrim Barçın…
Sorunumuz TC ve TL… CTP’liler
‘‘müdahale var mı yok mu?’’ diye
soracağına; 2018’de KKTC Merkez
Bankası’nın müdürlüğüne bir Kıbrıslıyı
atamak varken neden Ankara’dan
atanmasına olur verdi Tufan Erhürman?

Bizim Mandra
CTP “Yerim dar, yenim
dar” bahaneleriyle
Ankara’nın dizayn etmeye
çalıştığı hükümet kurma
oyununa dahil olmak için
“Mutabakat hükümetiyle
erken seçime gidilmesini”
şart koşar. Vatandaşlar,
“Erken seçimi de Ankara
yapmayacak mı? Ne
değişecek?” diyerek
CTP’yi bir türlü
anlayamadıklarını
belirtirken sokaktaki adam
“Erken seçim bahane, bu
aşamada hükümete
girmemek şahane” diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
TC Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Dünya Sağlık Örgütü
toplantısında, bugüne
kadar Türkiye’deki sağlık
tesislerinde 754 bin Suriyeli
bebeğin dünyaya geldiğini
açıkladı.

Tarih 8 Ekim 2021

“Bir ay önce ‘Suriyelileri göndermeyeceğiz’
diyenler, şimdi panikte!
11 yılın sonunda Suriyeliler ve diğer ülkelerden gelen milyonlarca yabancı göçmen, Türkiye siyasetinde yeni gerilim başlığı olarak ilk
sıraya oturdu.
Toplumun geniş kesimlerinin yaşam koşulları
güçleşirken, sığınmacılara kamu kaynaklarından
yapılan harcamalar, pek çok kamusal hizmetin
milyonlarca Suriyeliye bedelsiz sunulması tepkilerin hızla yaygınlaşmasına zemin hazırladı.
Erdoğan, muhalefetin eleştirileri üzerine
2020’de ‘Suriyelilere 40 milyar dolardan fazla
harcadık, evelallah bir 40 milyar dolar daha
harcarız’ demişti. Sığınmacılara yapılan harcamaların 60-70 milyar doları bulduğu tahmin
ediliyor.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın
son güncel rakamlarına göre resmi kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyon 762 bin 686.
Suriyeliler ve yabancılar konusunu parti politikası olarak ilan eden Zafer Partisi Genel
Başkanı Ümit Özdağ, bu sayının 8 milyonun
üzerinde olduğunu iddia ediyor. Özdağ, Türkiye’ye sığınmacı akınının ‘batılı emperyalist
ülkelerin Türkiye’de iç savaş başlatma ve
ülkeyi parçalama projesi’ olduğunu öne sürüyor.
Zafer Partisi’nin hazırlattığı ‘Sessiz İstila’
isimli belgesel kurgu filmde 2043 yılında İstanbul’un yabancıların kontrolüne geçtiği, Türklerin azınlık haline geldiği ve Türkiye’nin parçalandığı senaryosu işlenirken, filmin yapımcısı
ve yönetmeni gazeteci Hande Karacasu gözaltına
alındı. Özdağ’ın filmi kendisinin sipariş ettiğini,
senaryosunu onayladığını ve finansmanını sağladığını açıklaması üzerine Karacasu serbest
bırakıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı,
Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer’in
yabancı düşmanlığı yaptığını öne sürerek Göç
İdaresi tarafından haklarında suç duyurusunda

VİRGÜL

KKTC’YE İNANMAK!
Serdar
Denktaş
çoktan
söyledi
Tatar’ın
cumhurbaşkanı olmadığını… Tatar’ın en çok
bozulduğu laflar ‘papağan’ ve ‘atanmış’tır.
Serdar ise, hiçbirini demeden direkt, “Tatar’a
artık cumhurbaşkanı demiyorum” dedi… ‘‘Tatar’ın
kapasitesi yoktur ve artık kendisine Cumhurbaşkanı
da demiyorum… Sadece Tatar diyorum. Çünkü
söyledikleri ve yaptıklarıyla bizleri hem yurt içinde
hem yurt dışında gülünç duruma düşüyor’’ dedi.
Yani Serdar KKTC’ye inanıyor ama Tatar’ı
cumhurbaşkanlığına layık görmüyor. CTP’liler ise
hala cumhurbaşkanı diye hitap ediyor Tatar’a!

VE
GUDRİ’DEN
ERS’E
BİR HAVA
TOPU…

‘‘Cumhurbaşkanı Anayasanın
kendisine verdiği görevi
UBP’ye havale ederek topu
kucağından atmaya
çalışıyor…’’
Kudret Özersay
(Son KKTC’ci)

bulunulacağını duyurdu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde
Esad yönetimiyle diyalog kuracaklarını, Türkiye’deki Suriyelilerin iki yıl içinde ‘davulzurna ile ülkelerine gönderileceklerini’ ifade
etmişti. Kılıçdaroğlu ayrıca iktidarın Suriyelilere
vatandaşlık vererek ‘seçmen’ yapacağı iddiasında.
Erdoğan mart ayında CHP liderine ‘Suriyelileri göndermeyeceğiz’ karşılığını verdi. Ancak
geçen ay önce Bahçeli Suriyelilerin ‘misafirliklerinin uzadığını’ belirterek, Ramazan Bayramında ülkelerine gidenlerin geri dönmelerinin
engellenmesi çıkışında bulundu. Erdoğan Suriyelilerin ‘onurlu’ bir şekilde ülkelerine gönderilmelerine zemin hazırlanacağını açıkladı.
Erdoğan 3 Mayıs’ta İdlib’te yaptırılan briket
evlerin teslim törenine video konferansla katılarak yaptığı konuşmada; “Ülkemizde misafir
ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü
geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin
hazırlıkları içindeyiz” sözleriyle geri adım atmaya hazırlandıklarının işaretini verdi.
Kılıçdaroğlu Erdoğan’a “Güvenlik güçlerini
teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın
geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki
yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine
hepimizin karnı tok.” dedi.
CHP milletvekili Erdoğan Toprak da “Bir
ay önce ‘Suriyelileri göndermeyeceğiz’ diyenler,
milletten esirgenen milyar dolarları Suriyelilere
harcamakla övünürken şimdi panikte! Vatandaşımız ev alamazken Suriyelileri gönderebilmek için 100 bin bedava ev yapıp, maaş vererek
ikna çabasında!” ifadelerini kullandı.
(Bu yazı Zülfikar Doğan’ın ahval’da yayımlanan “Suriyeli sığınmacılar siyasi
tansiyonu yükseltirken, Erdoğan’ı geri
adıma zorluyor” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Başbakan Ersan Saner’in yangın bağışı
diye Fuat Oktay’a sunduğu 17 milyon
TL’lik yardım haberlerinin yalan ve
uydurma olduğu ortaya çıktı! Kudret
Özersay, “Başbakan Saner Türkiye’ye
gidip de Fuat Oktay’a toplanan parayı
sundu şeklindeki haberler yalandır” dedi…

Gözden kaçmayanlar...
KORSAN DEVLET
TC Devleti’nin garantörü olduğu Kıbrıs
Cumhuriyeti karasularında doğalgaz
arama gemisi yüzdürmesi korsan
faaliyete giriyordu. Bu sebepten gemileri
Antalya’ya bağlamak zorunda kaldılar…
Tümamiral Cihat Yaycı korsanlık
yapmaya çare buldu: ‘‘Devletimiz eğer
kendi bayrağı ile sondaj ve sismik
araştırma faaliyeti yapmayı şu an uygun
görmüyor ise, bizim gemilerimiz belli bir
süreliğine KKTC’ye devredilebilir.
KKTC’ye devrettikten sonra bunlara
KKTC bayrağı çekilir’’ dedi… TC
bayrağı ile korsanlık yapamazsak, biz
de KKTC bayrağı ile yaparız dedi
komutan… Yakışır!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Tatar, emir alıyormuş gibi
yapıyor ve aklımızla dalga
geçiyor. Buna Cumhurbaşkanı
değil ama sanki Cumhurbaşkanıymış gibi denir!’’
Doğuş Derya (CTP)

Karikatür: Hassan Bleibel
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen
Tatar’a, Sucuoğlu’na
yüklenen yüklenene,
meydanı boş bulup eleştiri
yapmayı ,sözde muhalefet
sözde siyaset yaparım
anlayışında olanlar bana
UBP’den , Tatar’dan, Sucuoğlu’ndan
daha trajikomik geliyor .
Bu memlekette muhalet yaptığını
sananlar, en başta CTP olmak üzere
bana göre UBP’yi ne kadar
eleştiririrlerse eleştirsinler, UBP’den
hiçbir farkları yoktur hatta UBP’den
bana göre çok daha fazla suçludurlar!
CTP’li vekil, Doğuş Derya Tatar’ı
eleştiriyor, ve diyor ki, UBP görev
vereceği ismi yetkili organlarında
belirlesinmiş, sanki %60 ile seçilen
yokmuş, UBP-MYK en erken zamanda
kararını belirlesinmiş, yani Tatar emir

Sosyal Medya
İlker Özkunt

GELMİŞ GEÇMİŞ EN
ÇAPSIZ YALAKA VE
MUHALEFET
Kin ve nefret taşınması en zor olan
yüklerdir bir insan için. Akıllı olan insan
bu yükten kurtulur. Kimseye kin ve nefret
beslemez. 30 yıl, 40 yıl bu nefreti taşırsan
senin beynin de zehirlenir. O beyinden
düzgün bir fikir çıkmaz. Ve bunca zaman
o kin ve nefreti taşıyan insanları kim
olurlarsa olsunlar, hayatımdan çıkardığım
için kimsenin söyleyecek lafı olamaz.
*
Gerçekten artık ruhum bunalmaya
başladı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda
oturan maskara hükümeti kurdurmamak
için elinden geleni yapıyor. Ne TC
Elçisinin işaret ettiği şahsa verecek
hükümeti kurma görevini ama güvenoyu
alabilmesini garanti etmek için de gizli
gizli kulisler yapılmaktadır.
Bu kepazelik ortada dönerken bizim
anlı şanlı ve sert muhalefet yapacağını
açıklayan Tufan bey ne yapıyor. Hiç.
Kocaman bir hiç. Bu maskaralığa, bu
kepazeliğe laf üretmekten başka tepki
veremiyor. Kıbrıs’ın içine sıçtınız beyler
el birliğiyle. Millet bokunda boğulurken,
siz koltuk derdiyle milletin yok oluşunu
seyrediyorsunuz.
*
Daha önceleri Kudret Özersay'a defalarca seslenmiş ve Türkiye’ye güvenmemesini dile getirmiştim. Kullanılıp
atılacağı ikazını defalarca yapmıştım.
Tolga Atakan şahidimdir. Aynı senaryo
tekrarlanıyor. Ersin Tatar TC’nin fütursuzca isteklerine boyun eğip hemen yapmaya çalışıyor, onların papağanı gibi her
Allahın günü iki devlet masalını tekrarlıyor
ya. Çok uzak değil, onu da çöpe
atacaklardır. Bunu azıcık tarihi
değerlendirebilenler görüyorlar. Ama ne
yazık ki onurlu davranmayı kısacık da
olsa saltanata tercih edemiyorlar. Ersin
Tatar, sen de bir kullan at kağıt mendilsin
kardeşim. Yarın öbür gün, o makamdan
şutlanacaksın ama bu içine sıçtığın
toplumun içinde yaşamaya devam edeceksin. Edebilirsen tabii. Seni de ikaz
ediyorum. Gelmiş geçmiş en çapsız, en
yalaka, en boş, en maskara adamsın siyasi
hayatımızda. Öyle anılacaksın. Bu senin
ve ailen için ne kadar gurur verici
olacağına sen karar ver. Bütün bunları
sana özelden de yazdım, biliyorsun, o
nedenle buraya da aynılarını yazıyorum.
Gerçi özelden beni engelledin yazmayayım
diye ama buradan engelleme şansın yok.
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En az onlar kadar suçlusunuz!
almıyorum gibi yapıyor ve aklımızla
dalga geçiyor.
Derya hanım da meydan boş ,Tatar’a
yüklenme nasıl olsa en kolay iş, Tatar’a
yüklendikçe yükleniyor.
Türkiyeden emirler geldiğini
söylemiyor, ama Tatar’ın emir
almıyormuş gibi davrandığını söyleyebiliyor .
Yeni birşey keşfetmiş gibi emir almıyor
gibi davranan Tatar’ın nereden emir
aldığını da söyleseydi ya !
Herkesin bildiğini bilmezmiş gibi yaparak konuşması Doğuş Derya ve partisi
CTP’yi UBP’den veya Tatar’dan faklı
yapmıyor ki!
Eğer Doğuş hanım için Tatar emir
gibi
davrandığını
almıyormuş
söylüyorsa , bizler de emri verenlerin
kim ve kimler olduğunu bilmiyormuş

gibi davrandığı için Doğuş hanımı mı
eleştirelim?
Tatar kimden emir alıyor ama emir
almıyormuş gibi yapıyor Doğuş hanım?
Emirleri verenleri bilmiyormuş gibi
davranmanız sizleri Tatar’dan faklı
yapmıyor Derya hanım , Tatar’ın Anastasiadis veya Putin’den emir alacak
hali olmadığına göre kimlerden emir
ve talimatlar aldığını bilmiyormuş gibi
davranmanız ayni sahnede, ayni filmde,
ayni senaryoda rol aldığınızı gösterir!
Siz ve CTP lideri Tufan bey, UBP
kurultayına Türkiye tarafından müdahale
edilip, kurultayın iptal emri verilirken
ki
bilmiyormuş
gibi
nasıl
davrandıysanız, Tatar da sizin
yaptığınızın aynısını yani MIŞ gibi
davranıyor...
Hepsi bu!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis,
AB’nin Rusya’ya uygulamayı önerdiği 6’ncı
yaptırım paketinin içeriğinden memnun
olmadıklarını açıkladı.
Alithia gazetesi, “Kıbrıs 6’ncı Yaptırım
Paketinden Memnun Olmadığını Dile Getiriyor” başlığı altında verdiği haberinde,
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis
ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in
AB’nin Rusya’ya uygulamayı önerdiği 6’ncı
yaptırım paketinin içeriğinden memnun
olmadıklarını dile getirdikleri açıklamalarına
yer verdi.
Habere göre, Anastasidis, Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le
yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında,
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulanmasını
talep ettiği 6’ncı yaptırım paketinden
duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Rusya’nın işgaline karşı olduklarına işaret
eden Anastasiadis, yaptırım uygulanmasından
yana olduklarını ancak AB tarafından
alınacak yaptırım kararlarının bazı AB üyesi

devletlere hizmet ederken, bazı AB devletlerinin çıkarları aleyhine olmaması gerektiğini
vurguladı. Yaptırımlar konusunda Yunanistan,
Güney Kıbrıs ve Malta’nın görüşlerinin de
dikkate alınması gerektiğini vurgulayan
Anastasiadis, bu konuda Miçotakis’le tam
bir görüş birliği içerisinde olduklarını belirtti.
Öte yandan, Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis de dün yaptığı bir açıklamada, Güney
Kıbrıs ekonomisini etkileyebilecek
yaptırımlardan kaçınılması için yoğun çaba
gösterdiklerini ifade etti. Kasulidis, her
gelen yeni yaptırım paketinin, bu
yaptırımlardan etkilenen ülkeler için bardağı
taşıracak son damla olma ihtimalinin
bulunduğunu kaydetti. Gazete, AB tarafından
önerilen yeni paketin Rus vatandaşlarına
taşınmaz mal satışının durdurulmasını içermesi sebebiyle Rum ekonomisini, özellikle
emlak ve hukuk alanlarını etkileyeceğini
belirtirken, yaptırımlar sebebiyle Rus
yatırımcıların Türkiye ve Dubai pazarlarına
yöneldiklerini da öne sürdü.

GÜNEY KIBRIS, RUSYA’YA
YAPTIRIMLARDAN MEMNUN DEĞİL

AİHM KARARLARININ
UYGULANMASINDA GECİKME
Güney Kıbrıs’ta sınır dışı edilmek üzere
tutuklu bulunan yabancı uyruklu iki şahsın,
tutuklu bulunma süreleri ve koşulları sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtıkları ve kazandıkları
dava sonrasında, Rum yetkili makamlarının,
AİHM kararını uygulamamaya devam ettikleri belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta
sınır dışı edilmek üzere tutuklu bulunan
yabancı uyruklu iki şahsın, tutuklu bulunma
süreleri ve koşulları sebebiyle Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtıkları
davayı kazanmalarının ardından, Rum yetkililerin, AİHM kararında yer alan şartları
yerine getirme konusunda çok ağır
davrandıklarını, buna karşın Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’ne hesap vermeye de
devam ettiklerini yazdı.
Gazete, Vietnamlı Thi Nguyen Khanh
ve İranlı Mustafa Haghilo isimli şahısların,
sınır dışı edilmeyi beklerken 5 yıldan fazla
bir süre Güney Kıbrıs’taki nezarethanelerde,
insani olmayan koşullar altında
tutulduklarının, 2018 yılında AİHM
tarafından verilen kararla tescillendiğini
belirtti.
Bu karar sonrasında şahıslara
tazminatlarının ödenmesine karşın Rum
makamların, yabancı uyrukluların

tutuldukları koşulların iyileştirilmesi
yönünde kararda yer alan maddeleri hayata
geçirmekte çok yavaş kaldığı ve Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne raporlar
sunmak zorunda kaldığı da belirtildi.
389 IRKÇILIK VAKASI
Öte yandan gazete bir diğer haberinde,
Güney Kıbrıs’ta yaşanan ırkçılık olayların
dün Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde
ele alındığını, komitede gündeme gelen
bilgiler ışında, 2005 yılından günümüze
kadar kayda geçirilen ırkçılık vakalarının
sayısının 389 olduğunu yazdı.
Gazete, ırkçı olayların sadece Rum polisi
tarafından kaydedilebildiğinin vurgulandığı
görüşmede, Rum polisinin bu olaylara müdahalede ne kadar etkin olabildiği sorusunun
da gündeme getirildiğini aktardı.
Habere göre, Rum Milletvekili Aleksandra Attalidu komitedeki konuşmasında,
“Astromerit” sınır kapısına 500 metre
uzaklıkta bir duvara yazılan ırkçı sloganlara
ilişkin yoğun şikayetler aldığını dile getirdi
ve sınır kapısında görevli polislerin, “Astromerit” yerel makamlarının her gün
kullandıkları bu yolda yer alan ve her
gün gördükleri bu ırkçı söylemleri
kaldırmak için hiçbir şey yapmadıklarını
ifade etti.

Sosyal Medya
Bülent Dizdarlı

YENİ TİP HEPATİTE
KARŞI SAĞLIK
BAKANLIĞIMIZI
TEDBİR ALMAYA
ÇAĞIRIYORUM...
W.H.O her ne kadar “ Yeni
varyantlara karşı hazırlıklı olun”
diye uyarsa da, Dünya üzerinde
Covid-19, Pandemisi endemiye
dönüşme eğilimindedir.
Ancak yine aynı Dünya Sağlık
Örgütü bu dönüşüm gerçekleşse de
başka hastalıkların olabileceği
sinyalini veriyor.
Nitekim son zamanlarda çocuklarda görülen yeni bir Hepatit salgını,
hepimizin gündemindedir. Elde
edilen bilgilere göre bu a tipik
hepatit önceden bilinen hepatitlerin
hiçbirine benzemiyor.
Çocukları tutuyor ve özellikle immün sistemi zayıf çocuklarda
karaciğer transplantasyonu dahi
gerektire biliyor, hatta ölüm
gerçekleşebiliyor.
Yetkililerimiz hükümet kurma
derdinde ama bu işler zaman
kaybına gelmez. Sağlık Bakanlığımız
bu konuda tedbir aldı mı? Açıkçası
bilmek istiyoruz. Kimse bu konuda
yine “bize uzak, bizi teğet geçecek”
dememeli.
Covid-19
da
yaşadıklarımız ders olmalıdır.
Sağlık Bakanlığı derhal, Çocuk
hastalıkları uzmanları, enfeksiyon
hastalıkları uzmanları, ve gastrohepatoentereloglardan oluşan bir
komite kurmalıdır.
Bu komite hastalıkla ilgili dünya
literatüründen bilgiye ulaşıp, diğer
meslektaşlarıyla paylaşmalıdır. Söz
konusu komite ayrıca aşağıda ki
konuları esas alan protokolü
hazırlayıp tüm sağlık birimlerinin
bilgisine getirmelidir.
Söz konusu protokolün esasını
aşağıdaki hususlar oluşturmalıdır :
1- Hastalıkla ilgili tüm bilinen
semptomlar ilgili hekim guruplarına
ve acil servislere yazılı olarak
bildirilmelidir.
2- Hastalığın tanısı ve takibiyle
ilgili laboratuvar kit ve malzemesi
hızla temin edilmelidir.
3- Vakanın tespitiyle yapılacak
olanlar bir protokolle madde madde
saptanmalıdır.
4- Vakaların hastaneye kabul yatış
ve takip prosedürlerinin belirlenmelidir
5- Organizasyondan sorumluların
ve klinik veya hastanenin önceden
belirlenmesi gerekmektedir
6- Dünya’da uygulanan tedavi
protokolünün saptanması ve ilgili
hekimlere duyurulması şarttır.
Dr. AliPilli istifa etmiş bir
hükümetin bakanı olsa da vakit kaybetmeden ilgili komiteyi kurup
çalışmalara başlamalıdır.
Zira Covid -19 da bazı tedbirleri
geç almakla büyük bedeller ödedik.
Bunun tekrarını yaşamamak için
şimdiden hazırlık gerekir.
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NEREDE O ESKİ GÜNLER?
Yine bir Pazar günündeyiz…
Bugün anneler günü…
Kimse, gökten zembille inmediğine
göre herkesin bir annesi olmalı; bugün
hayatta olan annelerin elleri öpülmeli,
kutlanmalı bu günleri, hayatta
olmayanlar için de rahmet dileyelim,
ışıklar içinde uyusunlar…
Dünyanın değişik ülkelerinde,
değişik günlerde kutlanmakta olsa da
anneler günü kutlu olsun…
***
Eski günler aklıma düştü yine…
yılların
başıydı,
Polis
90’lı
Örgütü’nde subaydım o yıllarda…
Siyasetle direkt veya endirekt ilgim
yoktu, ancak her zamanki gibi
yaşananları izliyordum…
O günlerde de bir “kabine krizi”
yaşanmıştı…
Bilirsiniz, “görünürde” Denktaş,
Eroğlu rekabeti vardı…
Dönemin Cumhurreisi R. R.
Denktaş da, zamanın UB Partisi Genel
Başkanı
D.
Eroğlu
yerine,
yanılmıyorsam
UB
Partisi
“milletvekili” Olgun Paşalar’a görev
verdiydi…
Paşalar görevi kabul edince bir süre
ortalık çalkalandı durdu, ardından
Paşalar görevi geri iade etti
Denktaş’a…
Tam aklımda değil, ancak UB
Partisi’ndeki 9’lar hareketi sanırım o
günlerde başladı ve akabinde D Parti
oluşturuldu…
Geçenlerde de yazdım, “UB Partisi
içinden yeni bir parti çıkacağa
benzer” dedim…
Ne dersiniz, tarih yine tekerrür
edecek galiba…
Anımsayacaksınız, yanılmıyorsam
2010 sene sonu ile 2011 sene başında
da Eroğlu, İ. Küçük vakası
yaşandıydı…
Eroğlu, Dr. A. Kaşif’i destekliyordu
o günlerde…
Günümüzde de, farklı değildir
yaşananlar!
Tıpkısının aynısı…
Birilerinin
talimatları
doğrultusunda, geçmişteki olaylardan,
“Copy paste” -Türkçesiyle, kopyala
yapıştır- yapmışlar sanki…
Baksanıza, yaşanan “kabine krizi”
ile ilgili “çözüm” bulduğunu zanneden
Cumhurreisi E. Tatar, şimdi de bir
“milletvekiline” görev vereceğini
söylemekte…
Anayasal yönden bir sakıncası
olmayabilir belki, ancak yapılacak
görevlendirme, kesinlikle etik ve
“demokratik teamüllere” uygun

Rüzgara Karşı

düşmez!
Öyleyken Cumhurreisi Tatar’ın,
UB Partisi’nin yetkilileri, bir
“milletvekili” belirlesin görevi ona
vereyim, mealinde sözler sarf ettiği,
sosyal medyada dillendiriliyor…
Ne dersiniz sevgili okurlar, yeni bir
Paşalar vakasının dejavusunu mu
yaşayacağız yakında?
Bu yazı Cuma gecesi yazıldı,
yaşanacakları birlikte göreceğiz!
***
Ne da “güzel idare ediyorlar
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlar olarak
bizleri”(!); şaşmamak elde değil…
Yine de işgal altında, ateşkes
koşullarında
Türkiye’nin
Alt
Yönetimi kabul edilen bir idare
altında
yaşadığımızı
unutmadığımızdan
dolayı
şaş(a)mıyoruz!
***
Kıbrıs’ın
güneyindeki
Kıbrıs
Cumhuriyeti
hükümeti,
uzay
çalışmaları için bağlantı kurma
aşamasına geldi…
Konuyla ilgilenen “İleri ülkelerle”
anlaşma imzalıyor!
Aynı tarihlerde, “Bağımsız ve da
egemen
KKTC’nin”
siyasi
“yöneticileri” da dış müdahaleleri
inkâr ettiklerinden olacak, Başnazır’ın
kimin olması gerektiğinin kararını
vermeye “zorlanıyor ‘kimseden
direktif almayan’ bağımsız KKTC’nin
Cumhurreisi!”
En çok oy alan -neredeyse
parlamentonun yarısı kadar, 50’de 24
iskemle- siyasi parti başkanına,
Nazırlar Kurulu’nu kurma görevi
verilemeyeceğini
söyleyen
bir
Cumhurreisi ile karşı karşıyayız!
***
Bütün bu olaylar yaşanırken
yurttaş, pahalılıktan, işsizlikten ve
parasızlıktan
dert
yanmayı
sürdürüyor!
Bu anneler gününde, parasızlıktan
dolayı annesine dilediği hediyeyi
alamayan kaç kişi var sizce?
Her şeye, “döviz kurlarının
yükseldiği” ileri sürülerek yapılan
zamlar, “döviz kurlarının düşmesine
rağmen” bir türlü geri alınmıyor!
Pahalılık azalacağına, artmaya
devam ediyor!
Denetim yok, marketlerin çoğunda
ithal ürünlerin raf fiyatı, güneydeki
marketlerin fiyatlarını geçti…
İşsiz kalan yurttaş, Kıbrıs’ın
güneyinde ekmek parası kazanmanın
yolunu arıyor…
Kepenk kapatan esnaf sayısı o kadar

Bülent Tümen
çok ki, sayılamaz hale geldi…
İşin
doğrusunu
öğrenmek
istiyorsanız,
kepenk
kapatmayan/indirmeyen
esnafın
sayısına bakın, gerçeği ancak o zaman
öğrenirsiniz…
Yükseköğrenimdeki öğrenci bursları,
aylardır yatırılmıyor!
Hava Kurumu çalışanları, aylardır
maaş alamadıklarından evlerine
ekmek götüremiyor, okula giden
çocuklarına harçlık veremiyorlar!
“Seçildiklerini” söyleyen siyaset
erbabının çoğunluğu da, bir yerlerden
gelecek talimatları beklediğinden, o
“görev” dışında, başka hiçbir “şey”
için kılını kıpırdatmıyor!
***
Ha, unutuyordum, her gün kesilen,
astronomik
zamlardan
dolayı
gönderilen faturaları ödenemeyecek
olan, bir da elektrik sorunu var
KKTC’de
yaşayan
sıradan
insanların…
“İşi bilen” bir dostum:
-Sen duymadın mı gardaş, “Elektrik
faturalarından alınacak parayla,
bütçe
açıklarının
kapatılacağı”
söylemi ayyuka çıktı, dedi…
Sohbetimizde,
elektrik
faturalarındaki “sokak aydınlatma”
kaleminden toplanan paralarla,
kurumdan emekli olan personelin
maaşlarının neredeyse tamamının
ödendiğinden de bahsetti…
Hesabını yapmadım, ancak az-buz
bir para değildir o kalemde toplanan
meblağ…
Gerçi, her ay bir tamam parasını
ödesek dâhi, bizim sokağın lambaları,
çözemediğimiz bir nedenden ötürü
aylardır yanmıyor…
Sigortası mı sökülüyor/alınıyor,
yoksa bize özel başka bir sorun mu
var, belki da özellikle bizim sokağın
lambaları söndürülüyor, anlayamadık
gitti…
Kuruma telefon etmeye kalktığımız
zaman da, evde ev telefonu
olmadığından,
mobil
telefonla
dakikalarca -neredeyse saatlercebekleyip duruyoruz…
Sonra
da,
aylık
sokak
aydınlatmasına
ödediğimiz
meblağdan daha fazla bir parayı, o
konuşma için mobil telefon şirketine
ödemek zorunda kalıyoruz!
Ne
“garip”
bir
memlekette
yaşadığımızı, sizler çok daha iyi
biliyorsunuz!
Nerede o eski günler?
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

HEMŞİRELER VE EBELER BİRLİĞİ ANKARA’DAYDI
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB),
ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yaparak, Anıtkabir
ve Türkiye Türk Hemşireler Derneği’ni ziyaret etti.
KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen tarafından yapılan
yazılı açıklamada, 2017 yılında kurulan derneğin “ilk
yurt dışı” temasını Anıtkabir'e ve Türkiye Türk
Hemşireler Derneği Ankara genel merkezine yaptığı
belirtildi.
Özgöçmen, dünya ve yakın coğrafyadaki meslektaşları
ile eğitim, sosyal, maaş, özlük hakları ve çalışma
koşullarıyla bilimsel çalışmaları hakkında bilgi alışverişi
ve iş birliği amacıyla bu ziyareti yaptıklarını kaydetti.
Ali Özgöçmen, “Ankara ziyaretimizde öncelikle
önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Anıtkabir’ine
ziyarette bulunarak saygı sevgi ve şükranlarımızı
sunduk. Akabinde Ankara Türk Hemşireler Derneği
genel merkezine ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi.

Sosyal Medya
Mustafa Billur

HÜKÜMET
ANKARA’DA!
Hâlâ
HÜKÜMET
kurmaya
çalışanlar, "hükümete girmeyiz" diyenler, hükümete girmek için can atanlar,
ve tüm bu siyasal particiklerin destekçileri uğraşıp didinip duruyorlar!
gülüyorum!
Serhan
Bense
Gazioğlu'nun muhteşem karikatürlerinden birinde yalın bir şekilde
belirttiği gibi:
HÜKÜMET ANKARA'DA!
*
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!
*
Doğuş Derya Hanımefendi, atanmış
CB Tatar'a "emir almıyormuş gibi
yapıp aklımızla dalga geçiyor" diye
çıkışmış!
Yani Tatar emir alıyor demeye getiriyor...
Yapma yahu! Sanki zamanında "TC
kalk derse kalkarım, otur derse otururum" diyen bendim?!
E peki, o emir alıyor ise, siz ne
yapıyorsunuz?
Daha birkaç yıl önce İşgâl mişgal
demedim, etmedim diyerek işgalciyi
temize çıkarırken, aklayıp paklarken,
Doğuş Derya Hanımefendi bizim
aklımızla ne yapıyordu mesela?
Aklımızla ısbasdıra mı oynuyordu
kendileri, yoksa daha "samimi" bir
ilişki içerisinde miydi?
Bu işler böyledir işte...
Ya içindesiniz o çemberin, ya
dışında.
CTP ve CTP'liler, o çemberin
içindedir.
Çıkmayacaklar da, çünkü esasen
çemberde HİSSE sahibidirler!
Düzenin sürmesinde en az UBP
kadar katkıları vardır...
*
"Bu memleket bizim" platformunun
ne TC devletiyle, ne de TC haklarıyla
hiçbir sorunu olmadığını açıklamasının
üzerinden iki ay geçti...
Peki
kiminle
sorunu
var
sendikaların?
*
TC ve KKTC devleti ile sorunum
olduğu gibi, TC halkları ve KKTC
toplumu ile de sorunum vardır. Aksini
iddia etmek, halklarla ve halklarda
sorun olmadığı iddiası, halkların devletlerdeki sorumluluklarını örtbas
etme çabasından öte bir şey değildir.
TC özelinde, hem AKP, hem MHP,
hem CHP seçmeni ile sorunum vardır.
TC'de en az sorunum olan kitle HDP
seçmenleridir.
Halkları "suçsuz zavallı bilinçsiz
insanlar" olarak gören anlayış yanlıştır.
Halklar davranışlarının, tutumlarının
sonucunu hak ettikleri şekilde yönetilerek çekerler. Devletler, halklarının
yansımasıdır.
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Günün Manisi - Emine Hür

Beden verdi onayı
Hasda geçirdim ayı
Ben büyük şampiyonum
Yendim ya koronayı

Sosyal Medya
Kaya Turkmen
20 yıldır ülkemizin üzerine çöken organize
kötülük, Cumhuriyetin yüz
geliştirdiği,
yıldır
olgunlaştırdığı ve üzerine
titrediği ne kadar ilke, kurum, kural, yöntem varsa, hepsini elinin
tersiyle itip siyasal islamcı hedeflerinin
peşinden koştu.
Memleketin fabrika ayarlarıyla oynadı,
genetiğini bozdu, dejenere etti. Tanınmaz
hale getirdi.
İşe devlet yapılanmasından başladı.
Yürütmeyi tek adamda topladılar. Eğitim
derecesi bile tartışılan tek bir “Şahsım’ın”
kararına bağladılar her şeyi. Her şeyi.
Çamlıca Tepesine yapılacak caminin kaç
minareli olacağından, yeni havaalanının
nerede inşa edileceğine, asgari ücretin
miktarından, hangi sit alanlarının imara
açılacağına kadar her şeye tek bir kişi karar
veriyor.
Hangi ülkeyle ilişkilerin bozulacağına da
o karar veriyor, Kars’ın Digor ilçesi sağlık
ocağına hangi hekimin atanacağına da.
Hele ekonominin kitabını yazdığını
söyleyen o tek kişi “Faiz sebep, enflasyon
netice” demiyor mu? Paramız pula
dönüşüyor, fiyatlar fırlıyor. Giderek çoğalan
bir vatandaş kitlesi yoksulluğa sürükleniyor.
Sadece domatesi, patlıcanı değil, yakında
çıkacak kirazı da taneyle alacağız bu gidişle...
Yasamayı maymuna çevirdiler. Kanun
teklifleri saraydan geliyor. Muhalefetin önergeleri reddediliyor. İktidarın yüzlerce milletvekili ‘kaldır parmak, indir parmak’...
Tek bir iktidar milletvekilinin bu yöntemden
rahatsız olduğunu duymadık bugüne kadar...
TBMM’nin kanunla kabul ettiği uluslararası
sözleşme Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
iptal ediliyor. Devletin bütçesini atanmış
bir memur sunuyor parlamentoya.
Yargıyı yürütmenin alet kutusunda hazır
bekleyen, Saraydan gelen talimata göre
hareket eden bir sindirme aracına

DÜN

Kitap Dünyası

Özdeyişler

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

“En mükemmel
adalet vicdandır.”
Victor Hugo

Tadımlık
Sevgilim derim karıma
sevinci biraz daha erteleyelim
Biraz daha kederle değelim
çocuklarımızın bulutlu saçlarına
Fikret Demirağ
“Acıların aynasında” adlı şiirinden

İadeyi itibar...
dönüştürdüler. “Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi” adlı rejim kurulalı beri mahkeme
kararları Şahsım’ın arzusuna, ruh haline ve
ihtiyacına göre şekil alıyor. Bugün casuslukla
itham edilen rahip yarın serbest bırakılıyor.
Alman ajanı olarak gösterilen gazeteci ertesi
gün uçakla Almanya’ya gönderiliyor. Konsoloslukta alçakça adam öldürenler, gün
geliyor din kardeşi diye anılmaya başlıyor.
Şahsım beğenmediği mahkeme kararlarını
uygulamıyor.
Anayasa
tanımıyor,
Mahkemesinin kararını beğenmediğinde
“Tanımıyorum, uymuyorum”, Gezi kararı
söz konusu olduğunda “Kimse kusura
bakmasın, bu ülkede yargı var” diyor...
Yargı var da... Hukuk yok. Adalet yok.
Yargı var da... Memleketin uyuşturucu
ticareti, kara para aklama, yolsuzluk, mafyasiyaset-devlet ortaklığının merkezi haline
gelmesine engel olamıyor.
“Yargıdan müsaade alacaksak ben bu
makamda durmayayım” dememiş miydi
şahsım bir keresinde?
Hayat tarzımıza karıştılar. “İslam bize
göre değil, biz İslam’a göre hareket edeceğiz”
dediler. “Nefsimize ağır gelse de hayatımızın
merkezine dönemin koşullarını değil, dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz” dediler.
Kadıköy vapurundan inen gençlerin
kıyafetlerini dillerine doladılar. Aynı evde
kızlı erkekli oturan öğrencilere parmak
salladılar. İçki içenlere söylemediklerini
bırakmadılar. Covid yasaklarını kaldırdılar,
müzik yasağını kaldırmadılar. Geç saate
kadar müzik olunca temas kuralı
unutuluyormuş. Öyle dedi içişleri bakanı.
Kur’anın eşcinselliğe karşı olduğunu
söylediler de, hırsızlığa, yolsuzluğa, israfa,
sebepsiz zenginleşmeye, kul hakkı yemeye,
dini istismar etmeye izin vermediğini
söylemediler. “Devletin kasasından
çıkmıyorsa yolsuzluk sayılmaz” dediler.
Yolsuzluk sayılmayınca günah da
yazılmıyordu zahir...
Yalan söylediler bini bir paraya. İftar

Nöbetçi
Eczaneler

sofrasında bile yalan söylemeye devam ettiler: “Camide içki içtiler” dediler...
“Başörtülü bacımın üzerine işediler” dediler...
“Görüntüsü var” dediler. Göstereceklerdi
cuma günü. Dokuz yıl geçti. Dört yüz altmış
sekiz cuma.
“Gezi kararı bazı çevreleri rahatsız etti”
dediler. Etti tabii. Ben çok rahatsız oldum.
Delili olmayan bir suçlamayla bir insanı
ebediyen hücreye tıktılar. İnsan olan, vicdanı
olan rahatsız olmaz mı?
Cumhurbaşkanının ifadesiyle “Alçakça
şehit edilen” Kaşıkçı’nın katli davasına
ilişkin dosyanın katile teslim edilmesinden
de rahatsızlık duydum.
Hukuk devletiyle bağdaşmayan, hukuka
ve yargıya güveni yerle bir eden bu kararları,
yalpalamaları, çelişkileri, U dönüşlerini
Dışişlerimiz dünyaya nasıl anlatıyor merak
ediyorum.
Parçası olduğumuz, inşasında yer aldığımız
Avrupa insan hakları sistemine kafa tutan
davranışları nasıl savunabilirler ki? Ankara’dan “Söyleyin onlara içişlerimize karışmak
kimsenin haddi değildir” talimatı mı alıyorlar
acaba?
Yerlerinde olmak istemezdim.
Türkiye itibarlı bir ülkeydi eskiden.
Diplomatlarına saygı duyulurdu. Ne diyecekleri merak edilirdi. Görüşleri kıymetliydi.
Bir ülkenin itibarı, sarayların ve odalarının
sayısı, konvoydaki araçların modeli, hangardaki uçakların büyüklüğüyle ölçülüyor
sandılar.
Oysa bir ülkenin itibarı, ilkelerine
sadakatiyle, inanılırlığıyla, güvenilirliğiyle,
öngörülebilirliğiyle ölçülüyor.
Bir ülkenin itibarı, yaşattığı adaletle, insan
haklarıyla, demokrasiyle, kurumlarıyla
ölçülüyor.
Bir ülkenin itibarı vatandaşlarının mutluluk
derecesiyle ölçülüyor.
Organize kötülükten kurtulduğumuzda
itibarımıza da yeniden kavuşacağız.
Ağız tadımıza da...

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

Tel: 0533 849 18 47

Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat
No:65 Gönyeli 03922234604
PERVİN ECZANESİ
Haydar alieyev cad.berber tarlası
dük.12/c hz.ebubekir cami çaprazı türk
hava yolları karşısı bozalp komplex küçük kaymaklı 03922252818
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne 0392 821 34 34
AŞAR KARAOĞLANOĞLU
ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
03928223885
ÖNCEL MAHMUTOĞLU
ECZANESİ
Ecevit Cad.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1
Hirondel Kavşağı Yeni Belediye Binası
çaprazı Papageno ve Halk Bankası yanı
Girne 03928150850
MAĞUSA
ÇİSEM ECZANESİ
Halil Hamza Yolu Kaliland Bölgesi
Alasya park sitesi karşısı
0392 365 40 04
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut
Apt.Gazi Mağusa 03923655959
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan
Balıkçı yanı) 03927141222
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele 05391099577

ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life
Sitesi LAÜ YOLU 0392 727 76 46

Acil Telefon
Numaraları

ARAZİ ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar
Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa 0392 223 93 93

LEFKE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

LEFKOŞA

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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TUZLUCA’DA SAKİN
15 YAŞINDAKİ
OMECHENKO KAYIP
Tuzluca’da sakin 15 yaşındaki
Mariam Omechenko, kayıp
olduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamaya göre,
Omechenko önceki gün saat
19.00 sıralarında kaldığı evden
ayrılarak, geri dönmedi.
Omechenko aranıyor.

KURT’UN ÖLÜM SEBEBİ
“KALP YETMEZLİĞİ VE
KALP KRİZİ”

“İZCİ ŞARKILARIMIZ”A SPOTIFY VE YOUTUBE'DAN ULAŞILABİLECEK
KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin
hazırladığı 13 parçadan oluşan “İzci
Şarkılarımız” adlı albümün lansmanı dün
yapıldı.
Kız İzci Örgütü Derneği’nden verilen
bilgiye göre, lansman etkinliği, dün akşam,
Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği kompleksindeki The Paradise Park’ta düzenlendi.
“İzci Şarkılarımız” adlı albüm, izci liderlerinin ortaklaşa yazdığı sözler ve sanatçı
Soyhan Bilgeer’in besteleriyle Kıbrıs’a
özgü izci şarkılarından oluşuyor.
Yakın bir tarihte hayatını kaybeden kurucu başkan Güner Necat’a ithaf edilen
albümde, Kıbrıs İzciliğini, Kız İzci
Örgütünün tarihini, kültürünü ve
önemsediği değerleri konu alan 10 yeni

şarkı ile izciler için önemli üç (Ateş Valsi,
Düşünce Günü Romansı, Veda Valsi) izci
şarkısı yer alıyor.
KKTC Kız İzci Örgütü Derneği izcileri
ve gönüllülerinin bir araya geldiği dün
akşamki lansman etkinliğinde, izci ateşi
yakıldı. KKTC Kız İzci Örgütü Derneği
Başkanı Esen Bahadır’ın açılış
konuşmasının ardından albümde yer alan
bazı şarkılar seslendirildi.
Esen Bahadır, “Bu önemli günde gururluyuz; çünkü bizler gerçek izci liderleri
olarak bize yakışanı yapmaya, türemizdeki
gibi usanmadan, bıkmadan çalışmaya, üretmeye, çocuklarımız ve gençlerimize
yaptığımızın hizmetler eliyle topluma
hizmet etmeye devam ediyor, kalıcı eserler

bırakmaya gayret ediyoruz. Hem de, ne
mutlu bize ki, bunu kendi toplumumuzda
yetişmiş müzisyenler, liderler ve gençlerle
yapıyoruz” dedi.
Bu albümle birlikte, derneğin “yeni bir
ilki başarmış olmanın gururunu” yaşadığını
belirten Bahadır, bu albümdeki izci
şarkılarının nesiller boyunca söylenmesi,
gençlere, izcilere de daha iyi eserler
bırakmak adına ilham vermesi temennisini
de dile getirdi.
Albümün 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’nda gençlere armağan olarak
paylaşılacağı da belirtilen açıklamada,
dileyenlerin o tarihten itibaren albümün
tümüne derneğin Youtube kanalından ve
spotify’dan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Yaşar Kurt’un (E-57) yapılan
otopsisinde, ölüm sebebinin
“kalp yetmezliği ve kalp krizi”
sonucu olduğu tespit edildi.
Kurt, 5 Mayıs’ta araç ile seyir
halinde iken aniden
rahatsızlanarak, yaşamını
yitirmişti.

KUZEYDEN 132 KARTON
SİGARAYLA GÜNEYE
GEÇMEYE ÇALIŞTI
Aşağı Pirgo-Yeşilırmak kara
kapısından dün KKTC’ye giriş
yapan iki Rum gencin, KKTC’den
satın aldıkları sigaralarla Güney
Kıbrıs’a dönmek isterken Rum
makamlarınca tutuklandığı
bildirildi.
Fileleftheros’a göre
beraberlerindeki 132 karton
sigarayı Rum Gümrük
görevlilerinden saklamaya
çalışan gençler, araçlarında
arama yapılmasını engellemek
için kaçmaya çalıştı, bu sırada
araçtaki bazı sigara kartonları
etrafa saçıldı.
KKTC’den satın aldıkları 132
karton sigaraya Rum makamlarca
el konulan gençlere 200 Euro
para cezası kesildi.

GÜNEYDE YILLIK
ENFLASYON
BEKLENTİSİ YÜZDE 6,8

İKİNCİ BAHAR YAŞAM KULÜBÜ ANNELER GÜNÜ’NÜ UNUTMADI
Anneler Günü kutlamaları çerçevesinde Gazimağusa Belediyesi
İkinci Bahar Yaşam Kulübü tarafından yaşlı bakım evlerine
ziyaretler düzenlenirken, hem yaşlı bakım evlerinde bulunan
annelere, hem kulüp üyesi olan annelere çiçek verildi.
Kent genelinde toplam 2 bin 550 üyesine çeşitli hizmetler sunan
ve yılın her günü üyeleriyle birlikte olan İkinci Bahar Yaşam
Kulübü ekipleri Anneler Günü dolayısıyla bin 562 üyesini evlerinde
ziyaret etti.
Bu arada Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, fedakarlık,

sonsuz ve koşulsuz sevgi kelimelerinin vücut bulan hali olan
annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Toplumun en küçük yapı taşı
olan aileyi bir arada tutanının anneler olduğunu söyleyen Gazimağusa
Belediye Başkanı İsmail Arter, annelerin hakkını ödemenin mümkün
olmadığını ifade etti. Sınırsız sevgi ve fedakârlıkla toplumun
geleceğini yetiştiren annelerimizle sadece yılın bir gününde değil
her gününde onların sevgilerine ve emeklerine layık olmamız
gerektiğini söyleyen Başkan Arter, tüm annelerin Anneler Günü'nü
kutladı ve sağlıklı günler diledi.

ŞAİR HAVVA TEKİN
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Kıbrıslı şair ve yazar Havva Tekin, Lefkoşa Başkent Lions
Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte sanatseverlerle bir araya geldi.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’den yapılan açıklamaya göre,
Tekin etkinlikte, “Başarı Ekseninde Kadın” konulu konuşma yaptı.
Tekin konuşmasında, kadının, geleceğin toplumunu inşa etmedeki
rolünü değişik açılardan irdeledi. Kadının toplumun temel taşı
olduğunu vurgulayan Tekin, toplumu oluşturan kadınlar ve erkeklerin
her iki cinsin de kadınlar tarafından yetiştirildiğini ifade etti.
Tekin, çocuk yetiştirmede kadınlara çok büyük görevler düştüğünü
kaydetti.
Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Hava
Tekin, söyleşinin sonunda şiirlerini de seslendirdi.
Ankara’da yaşamını sürdüren Havva Tekin, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yılı eser yazma yarışmasında “Çocuk
Romanı” büyük ödülünü almıştı.

Rum Merkez Bankası, 2022’ye
dair yıllık enflasyon tahminini
revize ederek, yüzde 2,5’ten
yüzde 6,8’e yükseltti.
Fileleftheros “Dizginlenemez
Pahalılık Seyri” başlığıyla
manşete çektiği haberinde,
piyasada daha büyük pahalılık
şoku beklentisinde olan Rum
Merkez Bankası’nın, daha önceki
yüzde 2,5 düzeyindeki enflasyon
beklentisini yüzde 6,8 olarak
revize ettiğini yazdı.
Gazete, Rum İstatistik Dairesi
verilerine dayanarak Nisan ayı
enflasyonunun yüzde 8,8’e
fırladığına dikkat çekerek, bu
oranın “yakında daha iyi günler
olacağına” dair hiçbir iyimserliğe
olanak tanımadığını kaydetti.

GÜNEYDE 3 BİN 664
YABANCI ÖĞRENCİ
Güney Kıbrıs’taki üniversitelerde
toplam 3 bin 664 yabancı uyruklu
öğrenci öğrenim görüyor.
Fileleftheros gazetesi, Güney
Kıbrıs’taki üniversitelerde şu
anda 14 ülkeden 3 bin 664
yabancı uyruklu öğrencinin
bulunduğunu, ilk sırada ise
Hindistan’dan gelen öğrencilerin
yer aldığını yazdı.
Gazete, Hindistan’dan bin 293
öğrencinin Rum üniversitelerinde
öğrenim görmekte olduklarını
belirtirken, ardından 787
öğrenciyle Nepal ve 235
öğrenciyle Bangladeş’in yer
aldığını aktardı.
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Akansoy: Kıb-tek’in batırılmasının hesabı sorulacak mı?

“Arıklı da Ataoğlu da Ankara’nın
iki dudağına bakıyor”

olasılığı çok yüksektir. Dolayısıyla bu krizin
devam etmemesi için Cumhurbaşkanına
bize bu yetkiyi ver diyoruz. Kuramazsak
bizden sonra başka birine görevi vermeyeceksiniz. Vermeniz demek krizin devam
etmesi demektir. Şimdi Sucuoğlu, ya bir
hükümet kurar ya da bir başka vekil üzerinden hükümet kurulur, deniyor. Böyle
bir noktada yine UBP, DP ve YDP ‘ye
muhtaç demektir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, gelinen aşamada
çok büyük bir ekonomik ve siyasi krizin
olduğunu söyleyerek, bunların aşılabilmesi
için ciddi siyasi hareketlere ihtiyaç olduğunu
belirtti
Akansoy: UBP Kurultayına ve
seçmene müdahale yapıldı
Haber Kıbrıs Web TV‘de Ali Baturay‘ın
sorularını yanıtlayan Akansoy, 2020 yılı
ekim ayında yapılan cumhurbaşkanlığı
seçiminin aslında bir deprem olduğunu ve
şu anda yaşamakta olduklarımızın da aslında
o depremin artçıları olduğunu söyledi.
Akansoy, UBP Kurultayına, seçmene
müdahale
yapıldığını
belirterek,
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar’ın zorla seçtirildiğini, Ersan
Saner’in ara formül olarak başbakan
yaptırıldığını, tüm bunların UBP içindeki
sistemi doğal olarak bozduğunu belirtti.
Herhangi bir büyük partide yaşanan
sarsıntının ülkede de sarsıntıya yol açmakta
olduğunu söyleyen Akansoy, bu müdahaleleri yapanların tam da bu sarsıntıyı
yapmak istediklerini, ülkede taş üstüne taş
konmamasını, huzursuzlukların olmasını
istediğini ve evin anahtarının kendilerinde
olmasını istediklerini söyledi.
“Arıklı da Ataoğlu da Ankara’nın iki
dudağına bakıyor”
Akansoy, gelinen aşamada çok büyük
bir ekonomik ve siyasi krizin olduğunu
söyleyerek, bunların aşılabilmesi için ciddi
siyasi hareketlere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Bir partinin toplumsal güven erozyonuna
uğramışsa yeniden toparlanmasının kolay
olmadığını, zamana ihtiyacı olduğunu
söyleyen Akansoy, “Öyle bir çelişki içindeyiz ki bir yandan UBP ile hükümet kuran
iki küçük parti demokrasi sınırları dışına
çıkarak 100 maddelik bir muhtıra sundular.
Hükümet programına rağmen, bunlar olmazsa olmaz dediler. Tüm bunlar aslında
müdahale süreçlerinin devam ettiğinin
göstergesidir” dedi.
Akansoy, Erhan Arıklı’nın da Fikri
Ataoğlu’nun da halk iradesine değil
Ankara’nın iki dudağına baktığını belirterek,
“Bizim demokratik sistemimiz gereği siyasi

Sosyal Medya
Serdinç Maypa
Tüm UBP üyelerine, yandaşlarına
sesleniyorum!
Faiz Sucuoğluna desteğiniz bakıyorum
da tüm sosyal medya sayfalarında çarşaf
çarşaf!!
%60 oyla Seçtiğiniz Başkanınıza sahip
çıkmak tabi ki önemli ve güzel bir hareket
fakat,ona destek olmak onu o görevde istemeyen onu o Koltuktan almak isteyenler
orta yerde belirgin bir şekilde dururken
sizlerin bu destek mesajcıklarınız ile onu
desteklediğinizi veya o mesajların o sahte
bağlılık göstergeleriniz ile iş ola
bağlılığınızı gösterip işe yaradığınızı
düşünmeniz kendiniz ile tezat!
Gerçekten bu kadar “İradenize”,UBP
iradesine ve seçtiğiniz insana bağlılık ve
sahip çıkmak Faiz beyi koruyup kollamak
o
koltukta
kalmasını
sağlamak
istiyorsanız,ona destek verilecek yer Sosyal
medya sayfaları değil onu oradan al aşağı

“SON GELİŞMELER
IŞIĞINDA KIBRIS
SORUNU” KONULU
KONFERANS
Girne Düşünce Derneği, “Son
Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu”
konulu konferans düzenliyor.
Konferans, 11 Mayıs Çarşamba
günü, saat 20.00’da Girne’de The
Colony Hotel’de yer alacak.
Konferansa, Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP) Milletvekili Asım
Akansoy ve AKEL Eski Genel
Sekreteri Andros Kipriyanou
konuşmacı olarak katılacak.
Toplantı moderatörlüğünü Ahmet
Gürol Efsun’un yapacağı etkinlikte,
tüm konuşmalar Türkçe/Rumca
çeviri yapılacak.

BUGÜN ANNELER GÜNÜ

“Yetkiyi almaya hazırız”
Akansoy, “Biz bu yetkiyi almaya hazırız.
İlla ki bizim tek parti olarak bizim baskın
olacağımız bir hükümetten bahsetmiyoruz”
diyerek, CTP’nin bu tavrının krize oynamamak, popülizm yapmamak olduğunu
kaydetti. Akansoy, ülkenin hükümetsiz
kalmaması gerektiğini ifade ederek, çok
ciddi sorunlar olduğunu, “ne yapılırsa
yapılsın bir an önce hükümet kurulması
gerekir” diye konuştu. Akansoy, “bu olmayacaksa da biz CTP olarak bir an önce
seçime gidelim diyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün Anneler Günü. Her yıl mayıs
ayının ikinci pazarında anneleri
onurlandırmak ve anmak amacıyla
kutlanan Anneler Günü, aralarında
KKTC’nin de bulunduğu birçok
ülkede yarın kutlanacak.
Koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle son iki senedir KKTC’de
salgının gölgesinde kutlanan
Anneler Günü’nün, bu yıl, son
günlerde ülkede Kovid-19 vaka
sayılarında gözlemlenen düşüşle
birlikte bir nebze de olsa daha
rahat bir şekilde kutlanması
bekleniyor.

“Bu durum da sadece UBP’ye değil
Kıbrıs Türk halkına zarar veriyor”
Akansoy, bu işin sonunun olmadığını,
bütün partilerin tehdit altında olduğunu
ifade ederek, bunu durdurmanın tek yolunun
siyasi partilerin kendi iç bütünlüğünü, iç
demokratik düzenlerini kurarak, sağduyu
ile hareket etmesi olduğunu kaydetti.
Parti içi demokratik düzen bozulmaya
başlanırsa partilerin değil o ülkenin zararına
olacağını belirten Akansoy, “Görüyoruz
bu durum da sadece UBP’ye değil Kıbrıs
Türk halkına zarar veriyor, istikrarsızlık
yaratıyor” dedi.

“Bu kriz kısa vadede çözülmeyecek”
Akansoy, şunları belirtti, “UBP şu anda
bir kriz içindedir. Bu kriz kısa vadede
çözülmeyecek. Böyle bir ortamda herhangi
bir milletvekiline görev verilse bu görev
nereye kadar nasıl sürdürülebilir? Bunlar
ciddi soru işaretleridir. Herhangi bir milletvekiline verilecek olan hükümeti kurma
görevi anlaşılan YDP ve DP ile devam
edecek. Azınlık hükümeti kurulabilir mi?
Kurabilir. YDP ve DP’nin desteğiyle kurulur
ve bu da bizi yine bir seçime götürecektir
diye düşünüyorum.”

GÜNEY LEFKOŞA’DA
EKİLİ HAŞHAŞ BİTİKİSİ
ELE GEÇİRİLDİ

“Ülkenin içinde bulunduğu ciddi
sorunları aşabilecek sorumluluk sahibi
bir ekip oluştururuz”
Akansoy, şöyle devam etti, “CTP elini
taşın altına koymaya her zaman hazırdır.
Biz diyoruz ki bu görevi almaya hazırız.
Ülkenin içinde bulunduğu ciddi sorunları
aşabilecek sorumluluk sahibi bir ekip
oluştururuz. Bu ekip teknokrat mıdır, yarı
teknokrat mıdır, siyasi mi bunlar bizim
sorumluluğumuzda. Ancak bizim dışımızda
kurulacak herhangi bir başka hükümet
modelinin bu ülkede krizi devam ettirme

“Tatar’ı seçtiren Ankara’dır ve her
istediğini yaptırabilecek durumdadır”
Akansoy, “Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nun
Sayın Sucuoğlu’na Türkiye seni istemiyor”
demesinin müdahalenin resmi teyidi
olduğunu söyleyerek, “müdahalesiz bir sisteme geçmenin bu ülkede demokratların
sol görüşlülerin olduğu kadar, tüm yurtseverleri ve elbette UBP’nin de bir
konusudur” dedi.
Akansoy, “Ankara sizce Sayın Tatar’dan
memnun mu?” sorusu üzerine, “Tatar’ı
seçtiren Ankara’dır. Ve her istediğini
yaptırabilecek durumdadır.”

partilerin yönetimleri ve başkanlarını
delegeleri ve üyeleri seçer. Herkesin bu
tercihe ve halka saygı duyması gerekir.
UBP’nin başında Sucuoğlu varsa vardır.
Sucuoğlu’nu görevlendirmek ya da
görevlendirmemek bir dış unsurun görevi
olamaz” diye konuştu.

Gidin elçiliğin önünde eylem yapın
eden,etmek için herşeyi yapan TC
Elçiliğinden çıkıp AKP Elçiliğine dönüşen
o binanın önüdür o yer..!
Neden oraya gidip desteğinizi “Faizi
yedirmeyiz” martavalınızı orada okumuyorsunuz ?
Yemiyor mu?
O zaman bırakacaksınız
sahte
kahramanlıkları..
Bırakacaksınız bu sahte destek gösterilerini ..!
Onu,Faiz beyi istemeyenler belli iken
ve o istemeyenlerin yerleri de orada
Meclisin karşısında bir yere gitmemiş ve
hala orada duruyorken sizin bu iki yüzlü
davranışlarınız değil Faiz Sucuoğlun’u
güzelim Kıbrıs’ımızın varlığını,yaşam
şeklini onurunu ve gururunu bile yok ederken
sizin
Sosyal
medyadan
yayınladığımız o destek mesajları,onur ve
gurur nedir bilmeyenlerin Partisinin Sosyal

medya hesablarından yayınladıkları sahte
ve iş ola o destekleriniz şovdan öteye
geçmez!
Yapmayın yeter..
Çünkü yeterince rezil ve komik halinize
bu rezil halinize daha rezil sıfatlar yüklüyor,
Kıbrıslıların gerçek Vatanseverlerin çok
daha midelerinin bulanmasına neden oluyorsunuz!
Faiz Sucuoğlunun olduğu makamdan
almak isteyenlerin binası,yeri belli hade
be koçlarım,
hede be Arslanlarım Hade be UBP’nin
meşhurrrrrr kadın kollları..
Hodri meydan gidin TC Elçiliğinin
önüne Faiz Beye destek verin Pretestonuzu
desteğinizi “onu yedirmeyiz” laflarınızı
orada gösterin..!
Yemiyor mu?
Bre sizi gidi sahte Vatan severler siziii!!

Güney Lefkoşa’da Rum polisi
tarafından bir eve düzenlenen
baskında, evin yanındaki tarlada
ekili 30 kök haşhaş bitkisi ele
geçirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum
polisinin Güney Lefkoşa’daki bir
eve düzenlediği baskın sonrasında
ekili halde 30 kök haşhaş bitkisi
tespit ettiğini, olayla ilgisi
bulunduğuna inanılan 40 ve 44
yaşlarında üç kişinin ise
tutuklandıklarını yazdı.
Baskında ayrıca, haşhaş
yetiştirmede kullanılan aletler ve
kurumuş haşhaş bitkileri de ele
geçirildi.

DÜNYA KİLİSELER
KONSEYİ HAZIRLIK
KONFERANSI GÜNEYDE
YAPILIYOR
“Dünya Kiliseler Konseyi”nin
Ortodoks Hazırlık Konferansı’nın
10-16 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta
yapılacağı bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Dünya
Kiliseler Konseyi’nin Eylül
başlarında Almanya’da yapılacak
11’inci Genel Kurulu’nun daha iyi
organize edilmesi maksadı taşıyan
konferansa, Ortodoks ve antik
doğu kiliselerinden 60 temsilci
katılacak. Hazırlık konferansına
sözde “Konstantia ve Mağusa
Metropolitliği”nin, Paralimni’deki
“geçici merkezinde” ev sahipliği
yapacağı iddia edildi.
Habere göre, sözde “Konstantia ve
Mağusa Metropoliti” Vasileos Rum
Ortodoks Kilisesi’nin Dünya
Kiliseler Konseyi’nin asil
üyelerinden olduğunu ve genel
kurul toplantılarının her 10 yılda bir
yapıldığını söyledi.
Moskova Patrikhanesi’nin, Ukrayna
Kilisesi’ne bağımsızlık tanıdığı için
Fener Rum Patrikhanesi’ne savaş
açması nedeniyle “Pan Ortodoks”
toplantılarının çöktüğünü hatırlatan
Vasileos, Paralimni’deki hazırlık
konferansının, Moskova ve
Ukrayna da dâhil Dünya Kiliseler
Konseyi’nin bütün üyelerinin bir
araya geleceği ilk toplantı
olacağına işaret etti.
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Türkiye’de derbi günü

Türkiye Süper Lig’de 36. Hafta maçları
bugün devam ediyor.
Bugün Altay-Giresun, Malatya-Rize,
Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşacak.
İstanbul derbisinde ezeli rakipler karşı
karşıya gelecek.

Remzi 25 golle “Gol kralı”
Süper Lig Gol Kralı, 25
golle Mesarya futbolcusu
Remzi Betmezoğlu oldu.
Baf Ülkü Yurdu maçında
hat trick yapan Remzi gol
krallığını elde etti...

Futbol Süper Lig’de 30. Hafta maçları
ile birlikte normal sezon tamamlanırken
son haftaya kadar devam eden gol krallığı
yarışında da sonuç belli oldu.
Süper Lig Gol Kralı, 25 golle Mesarya
futbolcusu Remzi Betmezoğlu oldu. Baf
Ülkü Yurdu maçında hat trick yapan
Remzi, 22 gole ulaşan Cihangir futbolcusu Mishali’nin 3 gol önünde gol
kırallığını ilan etti. Remzi sezonun ilk
devresinde Türk Ocağı Limasol’da forma
giyiyordu. İkinci devrede ,se Mesarya
formasıyla gollerine devam etti ve gol
krallığı ünvanını aldı.

Yıldız bisikletçimiz Emre
Kaplan Türkiye Milli
Takım kampında

Takımlar
1.Mağusa TG
2.MA Yeşilova
3.Doğan TB
4.Yenicami
5.Gönyeli
6.Mesarya
7.Lefke
8.Dumlupınar
9.Cihanfgir
10.Kaymaklı
11.Göçmenköy
12.T.Ocağı
13.Hamitköy
14.Baf Ü.Yurdu
15.Biantlı
16.Girne H.E.

“Birkan Uzun Zirve Koşusu” bugün
gerçekleştiriliyor. Organizasyon
Geçitkale’de bulunan Mersinlik
Piknik Alanı’nda saat 09.00’da
başlayacak...

Türkiye Bisiklet Federaysonu tarafından
25-27 Mart 2022 tarihlerinde Aydın /
Didim’de gerçekleştirilen Türkiye
Şampiyonası 3. Etap Puanlı Yol
Yarışları’nda Yıldız Erkek A kategorisinde
Türkiye birincisi olan başarılı bisikletçimiz
Emre Kaplan, Türkiye Milli Takım kampına
katıldı. Emre, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bu yıl Konya’da 5.’si düzenlenecek
olan İslami Dayanışma Oyunları hazırlık
programı çerçevesinde Konya’da 5 Mayıs’ta
başlayan ve 13 Mayıs’a kadar sürecek
kampta çalışmalarını Milli Takım ile
sürdürecek.
Başarılı sporcumuz Milli Takım kampının
ardından Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu
Yıldız Karması kafilesine katılarak, 15
Mayıs’ta yapılacak olan Türkiye Bisiklet
Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet
programındaki '' Türkiye Şampiyonası 4.
Etap 745. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Karaman Yol Yarışları''nda
mücadele edecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

ve çeşitli aktiviteler de yer alacak.
Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak yapılması planlanan “Birkan Uzun
Zirve Koşusu”nun yer yıl farklı bölgelerde
yapılması düşünülüyor. Bu yıl ilk kez
yapılacak olan etkinlikte kadınlarda ve
erkeklerde birinci olacak isimler 10 Temmuz
2022’de Almanya’da gerçekleştirilecek organizasyonda ülkemizi temsil etme hakkı
da kazanacak. Federasyondan yapılan
açıklamada etkinlikle ilgili kayıt ve bilginin
05338631067 numaralı telefondan
alınabileceği,
ayrıca
https://www.ktaf.org.tr/detail/index/121
linkinden kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

Ahmed Sami Topcan Kupası 15 Mayıs 2022 Pazar günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve AKSA A2 Süper Lig ile
AKSA A2 1.Lig şampiyonlarını karşı karşıya getirecek olan Ahmed Sami Topcan Kupası'nın tarihi
belli oldu. Buna göre AKSA A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile AKSA A2 1.Lig
şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü TSK arasında oynanacak Ahmed Sami Topcan Kupası 15
Mayıs 2022 Pazar günü, saat 17.00'de Cihangir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım
2021-2022 Futbol Sezonu Ahmed Sami Topcan Kupası şampiyonu olacak.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Gönyeli:
1-1
Yenicami – Yonpaş Dumlupınar: 4-2
Girne H. Evi – Hamitköy:
0-7
Binatlı – Cihangir:
1-4
Mesarya – Baf Ü. Yurdu:
4-0
K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova: 4-0
Mağusa T. Gücü – Göçmenköy: 3-0
AKSA Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Esentepe:
0-1
Maraş – SFC Dörtyol:
6-3
Çetinkaya – Karşıyaka:
2-2
Gençler Birliği – CB G. Gücü: 2-1
8 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Lefke
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Düzkaya
İncirli – Çanakkale
Yalova - Görneç

Süper Lig Puan Durumu

“Birkan Uzun Zirve
Koşusu” yapılıyor
Atletizm Federasyonu’nun Amerika’da
geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına
düzenlediği “Birkan Uzun Zirve Koşusu”
bugün gerçekleştiriliyor. Organizasyon
Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik
Alanı’nda saat 09.00’da başlayacak.
“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda
dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak
KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak
Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine
ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına düzenlenecek etkinliğe Vakıflar İdaresi ana sponsor
olurken, Oero Trading Ltd., Mr. Brown,
Powerade ve Geçitkale Belediyesi de destek
veriyor. 5 ve 10 kilometre olarak kadınlar
ve erkekler kategorilerinde yapılacak olan
zirve koşusunda ilk üç içerisine girecek
olan isimlere para ödülü takdim edilecek.
Zirve koşusunun ardından zirveye halk
yürüyüşünün de gerçekleştirileceği etkinlikte
yemek stantları, çocuklar için oyun alanları

Futbolda sonuçlar ve
günün programı

Puan
59
51
51
50
50
49
49
48
48
42
39
38
35
22
16
6

Birinci Lig Puan Durumu
Takımlar
1.Çetinkaya
2.CB G.Gücü
3.Değirmenlik
4.G.Birliği
5.Karşıyaka
6.Esentepe
7.Dörtyol
8.Yeniboğaziçi
9.Düzkaya
10.Mormenekşe
11.Maraş
12.Yalova
13.İncirli
14.Çanakkale
15.Görneç
16.B.Bağcıl

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

Puan
68
63
58
57
54
47
46
41
41
38
36
32
30
14
11
0

