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Ersin Tatar'ın istediği ismi UBP'liler belirledi mi acaba? Eğer henüz belirlemedilerse, tombala
çeksinler, ilk sırayı dolduran kazansın! Demokratik teamüller gereği yazı-tura da atabilirler!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 9 Mayıs 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 665 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
BARIŞÇI GÖNÜLLERDE YATAN
ASLAN BAŞKA
n

2. sayfada

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın açıkladı...

CTP hükümeti
kurmaya talip
UBP'nin meşru bir hükümet kurma ihtimalinin ortadan kalktığını söyleyen Erdoğan
Sorakın, "Hükümeti kurma görevi ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a
verilmelidir" dedi... Ersin Tatar'ın bugün görevi kime vereceği merak ediliyor... Sucuoğlu
dışında UBP'de Ünal Üstel, Hasan Taçoy ve Nazım Çavuşoğlu'nun ismi öne çıkıyor...
n "Seçimlerde oluşan halk iradesinin yönetim mekanizmalarına
yansıtılmasını engellemek demokrasiyi katletmekle eşdeğerdir.
Bunu yapanar da, yapılmasına fırsat yaratanlar da aynı
derecede sorumludurlar" diyen Sorakın, Türkiye'yi açık
biçimde suçlamaktan kaçındı...
SOL KÖŞE

BİR VALİ GÖNDER

Merakla bekliyoruz... Ersin Tatar görevi
kime verecek bakalım... Yeni bir
hükümet oyunu daha başlıyor bugün...
UBP'de bazı isimler öne çıkmış. Ünal
Üstel, Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu...
Görevi yeniden Faiz Sucuoğlu'na
vermediği takdirde, büyük bir rezalete
daha imza atılmış olacak... Ve bu da yeni
bir kara sayfa olarak eklenecek UBP
tarihine... Muhalefet bunu kabullenirse,
bir kara sayfa da ona ulanacak...
Türkiye'ye tam bir teslimiyetçilik sayılır
bu... Hükümete ve meclise gerek yok o
halde... Bir vali göndersin ve olsun
bitsin!

KÖŞECİ

İşgal altında

n CTP ile görüşmesinde Tufan
Erhürman'a Türkiye'nin müdahalesi
olduğunu söylediği halde, Erhürman'ın
topluma bunu açıklamaması hayret
uyandırdı...
3. sayfada

Uçak biletleri uçtu!

n Ercan-İstanbul 4 bin 150, Ercan-Londra ise
11 bin 14 TL oldu...

n KKTC'de herhangi bir nedenle yurtdışına gitmek artık hayal oldu...
Güneydeki havalimanları da olmasa vatandaş hiç uçamayacak...
n Baf'tan Londra'ya 3 bin 571, Larnaka'dan Londra'ya ise 2 bin
306 TL...
n Ercan-İstanbul bileti Larnaka-Londra biletinin iki katı... BafLondra bileti ise Ercan-Londra biletinden yaklaşık 4 kat ucuz!..
(15. sayfada)
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Eski Kıbrıs gibidir
anneler
Tüge Dağaşan
n 8. Sayfada

LOKMACININ KUZEYİ
VE GÜNEYİ
Selma Bolayır
n 6. Sayfada

ÖZGÜVENSİZ
KIBRISLI
KENDİNE GEL!

İCAZETSİZ
yazılar...

KAMUDA

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Yaz mesaisi bugünden itibaren başladı...

HAYATIN TIRTILI
MI YOKSA
KELEBEĞİ Mİ
OLMAK
İSTİYORSUNUZ?
Canan Sümer

n 4. sayfada
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Şener Levent

Açı
Kıbrıslıtürk barışçı başka, Kıbrıslırum barışçı başkadır.
İkisi de çözüm ve barış ister...
Ama çözüm de başka, barış da başka...
Şunu teslim etmeliyiz herşeyden
önce...
Her iki taraftaki barışçıların barış
istemi bir zorunluluktan kaynaklanıyor...
Kıbrıslırum barışçılar tek devlet,
tek halk, tek bölge çözümünün imkansız olduğuna inandıkları için federal bir çözüme razı oldular. Şimdi
önerilen federal çözüm 1974'ten önce
Rumlar tarafından asla kabul edilebilir
bir çözüm değildi. Türk taraına verilen
en büyük taviz sayılabilir bu...
Federal çözüm 1974'ün bir yavrusu...
İşgal ve istilanın bir dayatması...
1974'te yalnız enosis hayalleri yıkılmadı Kıbrıslırumların, bütün bir
Kıbrıs hayalleri de yıkıldı..
Ağır şartlar altında makul olarak
görünen federal çözüme razı olundu...
Herkesin gönlünde yatan aslan bu
değildi aslında...
***
Federal çözüm talebi olan Kıbrıslıtürk barışçılara gelince...
Onlarınki de bir zorunluluktan kaynaklanıyor...
Onların da gönlünde yatan aslan
başka...
Ve bugünkü duruma bakınca çok
daha net görünüyor artık bu...
Bana göre şiddetle karşı çıktıkları
iki devletten yanadır onlar da...
Ama iki devletin imkansız olduğunu
düşündükleri için federal çözüm istiyorlar...
Mesela şu anda bazı devletlerin
KKTC'yi tanıması durumunda buna

BARIŞÇI GÖNÜLLERDE YATAN
ASLAN BAŞKA

karşı çıkacaklarını hiç sanmam...
Daha fazlasını da söyleyim...
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği
KKTC'yi ayrı bir devlet olarak tanısalar, buna hiç karşı çıkmazlar!
Yani KKTC'cidirler sonuçta...
Ama KKTC'nin tanınma ihtimalinin
bir ütopya olduğuna inandıkları için
federal çözüm talebini öne sürüyorlar...
***
Kıbrıuslırum barışçı garantör istemiyor...
Kıbrıslıtürk barışçı garantör istiyor
ve Türkiye'nin garantör olmadığı bir
çözümü kabul etmiyor...
Rum barışçı siyasi eşitliği bireysel
eşitlikte görüyor...
Türk barışçı için ise ancak toplumsal
bir siyasi eşitlik olabilir...
Rum barışçı Türkiye'nin 20 Temmuz
1974 askeri harekatını bir işgal ve
istila hareketi olarak değerlendiriyor...
Türk barışçı ise bu harekatın garantörlük hakkından ileri geldiğini
söylüyor...

Korkusuz

Çirkef

Hüsnü Mahalli
Çarşamba günü İdlib’te inşa edilen briket
evlerin dağıtım törenine
video mesajı gönderen
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Güvenli bölgelere
şimdiye kadar 500 bin
Suriyeli dönüş yaptı. 1
milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü
sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.
Peki İdlib neresi?
Suriye toprağı ve 2015’de Kaide’nin
Suriye kolu Nusra ve benzeri gruplar
tarafından işgal edildi.
Rusya destekli Suriye ordusu İdlib’i
geri almak için her harekete geçtiğinde
Türkiye müdahale etme tehdidinde
bulunuyor zaman zaman da çatışma
çıkıyor.
34 Türk askerinin şehit olduğu Şubat
2020’de olduğu gibi.
İdlib ve çevresi terör örgütü Nusra’nın işgali altında ama kontrol büyük
ölçüde Türk ordusunda.
Nusra; kendisi ve bölgede yaşayan

Türk barışçı Türkiye'den taşınan nüfusla Kıbrıslıtürkelr arasında artık bir
ayırım yapmıyor ve "hepimiz KKTC
halkıtız" diyor... Hatta bu ayırımı yapanları "ırkçı" diye yaftalıyor! barışçı
gibi onlara "yerleşikler" demiyor...
Rum barışçı ise 1974'ten sonra adaya
taşınan Türkiyeli nüfusu yasadışı bir
nüfus olarak kabul ediyor ve bir çözüm
durumunda ancak burada doğan ve
Kıbrıslılarla evlenenlere vatandaşlık
verilebileceğini savunuyor...
Türk barışçı bir çözüm durumunda
Kıbrıslıtürklere bırakılacak toprak toprak oranının %28'den aşağı olmamasını
istiyor...
Rum barışçı ise %18 olan Kıbrıslıtürk nüfusuna %25'ten çok topreak
bırakılmasına karşı çıkıyor...
Tüm bunlar da 1974 işgal ve istilasına göre biçimlenmiş taleplerdir aslında...
Türk barışçı siyasi şartlara göre bir
çözüm ister...
Rum barışçı ise bunu bir hukuk sorunu olarak değerlendirir...
Yani birine göre sorun siyasidir, di-

ğerine göre ise hukuki...
İki tarafın çözüm ve barışçıları bugüne kadar siyasi bir cephe oluşturamadılarsa işte bu farklılıklar yüzünden
oluşturamadılar...
Ama yine de bunlar biraraya gelip
"Kıbrıs'ta barış engellenemez" diye
her iki dilde birlikte haykırmaya engel
değil...
"Çözüm hemen şimdi" diye pankart
açmaya da engel değil...
Çözüm taleplerimizde birliktelik
yoksa da, biz bu meydanlarda ortak
bir barış yürüyüşü yapabiliriz yine de
değil mi?
***
Türkiye'nin kaba müdahalelerinden
artık iyice bunalmaya başlayan Kıbrıslıtürkler siyasi irade talep ediyorlar...
Farzedin ki elde ettik bunu...
Türkiye hiçbir işimize karışmamaya
razı oldu...
Çok merak ediyorum, o zaman ne
yapacaksınız...
Rum tarafının karşısına dikilip "Biz
garantör istemeyiz" diyebilecek misiniz?
Yüzde 25 toprağa razı olacak mısınız?
Siyasi eşitlikte Rum tarafının şartlarını kabul edecek misiniz?
Neyse, Türkiye hiçbir zaman yakamızdan düşmek niyetinde olmadığına
göre, fazla uzatmaya gerek yok...
***
Gönüllü bir barışçılık yok Kıbrıs'ta...
Gönüllü bir teslimiyetçilik var...
Herkesin gönlünde yatan aslan başka...
1974 şartlarına göre zorunlu bir çözüm ve barış...
Ama gönlümüzdeki aslan fırsat bulup
dışarıya fırlarsa onu kim engelleyecek?

bir milyon nüfus için gereksinim duyduğu her şeyi Türkiye’den karşılıyor.
Bölgede çağ dışı, ilkel, bağnaz ve
yozlaşmış bir yaşam biçimi egemen.
Şimdi Ankara Türkiye’deki Suriyelileri o bölgede yerleştirmeye çalışıyor.
Başka ifadelerle Nusra’ya “Alın bunları ne yaparsanız yapın” der gibi.
Bu da normal çünkü Savunma Bakanı
Akar kısa bir süre önce “Biz Suriye’nin
kuzeyinde ve Türkiye içinde toplamda
dokuz milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz” demişti.
Karışık ve karanlık bir hesap.
Anlamı:
Suriye sorununu çözmeyiz, mültecileri de göndermeyiz.
“Kim ne der ne yapar umurunuzda
değil çünkü medya kontrolümüzde ve
olmayanları da biz kontrol altına alırız”.
Neydi kural: Kimin sesi daha yüksek
çıkıyorsa o haklıdır!
Ukrayna savaşında olduğu gibi.
Savaşın ilk günlerinde Ruble dolar
karşısında yaklaşık yüzde seksen değer

kaybetmişti.
Bildik azman ve uzmanlar “Rusya
batmak üzere” diyerek zil takıp göbek
atmışlardı.
Yalakalık ruhlarına işlemiş.
Peki ne oldu sonrasında?
Ruble bırakın savaş öncesini iki yıl
öncesindeki değerinden bile daha fazla
değer kazandı.
Pakistan’ın darbeci Cumhurbaşkanı
Ziya Ül-Hak bakın ne güzel anlatmış
Amerikancı olmayı:
“ABD ile iş tutanlar biraz da kömür
ticareti yapanlara benzer. Mutlaka
elleri yüzleri kararır”.
Bu tiplerin tedavisi de kolay değil.
Gökyüzünden onur ve özgürlük yağsa köle ruhlu bu tipler değmesin diye
şemsiye açarlar.
Herkes bulunduğu konumda büyük
patrona hizmet eder.
Dolaylı ya da dolaysız.
Hiç beklemediğimiz anda bu tipler
talimat gereği gerçek kişiliklerini ortaya
koyarlar.
Parayı veren düdüğü çalar ya da

çaldırır.
Paranın da kimde olduğu ortada.
Ukrayna’ya silah yetiştirmeye çalışan
Lockheed Martin, Raytheon, Boeing,
Northrop Grumman ve General Dynamics gibi Amerika silah şirketlerinin
hisseleri son iki ayda ortalama % 20
değer kazanmış.
Bu yüz milyarlarca dolar demektir.
Silah şirketleri demek Pentagon demek. Pentagon demek CIA, Yahudi
lobileri ve karanlık sermaye grupları
demek.
Türkiye başta olmak üzere dünyanın
bir çok ülkesinde adamları var.
Her düzeyde, her alanda ve her kafada.
İki yüzlü, oportünist yani fırsatçı,
lümpen, vefasız ve küstahlar.
Tek kelimeyle tiksindirici.
Yazıp konuşmanın da bir anlamı
kalmadı.
Onun için de herkesin gündemindeki
iki konuya değinmek istemedim.
Anlatılacak çok şey var ama zamanı
gelince!

9 Mayıs 2022_Layout 1 08.05.2022 21:57 Page 3

Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

DÖNÜLECEK TEK
EV ANNEDİR
Çözülmemiş olan çözülmemiştir, çözülmedikçe düğümlenir, düğümlendikçe
çözülmesi daha da zorlaşır, düğümlendikçe büyür, büyüdükçe mide başta olmak üzere bütün organlara yayılır, yayıldığı bölgeleri işgal eder, istila eder,
yayıldıkça bilmemenin huzursuzluğuna
dönüşür, teşhisi konulmamış bir ur gibi
büyür durur içinizde…
Çözülmüş sırların üzüntüsünden çok
daha büyüktür çözülmemiş sırların
yarattığı tahribat.
Çözülmüş nihayette adı üstünde
çözülmüştür…
Bilmek üzücüdür belki
ama bilmenin üzüntüsü geçicidir, bir yerden sonra ferahlığa rahatlığa dönüşür,
içinizde büyüyen urun teşhisi konulduktan sonra, tedaviye başlanır, tedavi süreci
ağrılıdır inişli çıkışlıdır uykuludur ama
dayanılmayacak ağrılar değil bunlar,
çünkü yolun sonu aydınlıktır, tedavi de
zaten şiirli şarkılıdır…
Bazen “Yaktım gemilerimi dönüş yok
artık geri”dir…
Bazen “Tak etti canıma bu maskeli
balo ve onun sahte yüzleri”dir…
Bazen “Son ümidim de bitti kuş gibi
uçtu gitti geri kalan hep yalan içimde
acı hicran”dır…
Bazen “Ayrılık ümitlerin ötesinde bir
şehir ne bir ses ne bir haber ne de bir
selam gelir”dir…
Kavga bittikten sonra yapılacak en
iyi şey özgürlüğün koynundaki zehir
zemberek acıları bal eylemek, sahte
umutlarla hayal deryasında yüzmektense,
gerçeklerle omuz omuza verip umutsuzlukla bilenmektir…
Çünkü umutlu bir şekilde yan gelip
yatmaktan ve pineklemekten çok daha
iyidir umutsuzlukla ayakta kalmak ve
bilenmek…
Çünkü bilenmek bilmekten kaynaklanır, bilenmek bilmemekten iyidir…
Bilmemenin, bilmek istememenin sahte huzuru ve fotoğraflara hapsolan göstermelik mutluluğu, bilmenin hakiki
acısından beslenen o muazzam iç huzurla
karşılaşana kadardır…
Bilmek bilmemekten iyidir, bilmemek
insanı yer bitirir çürütür, bilmek her
halükarda güçlü kılar…
Böyle durumlarda, memleketmiş, vatanmış, ülkeymiş, kimlikmiş, pasaportmuş, Kıbrıs Cumhuriyetiymiş, Kuzey
Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetiymiş, Kıbrıslıymış, Türkmüş, bitişik yazılan Kıbrıslıtürkmüş, ayrı yazılan Kıbrıslı Türkmüş, bunların hepsi teferruattır…
Çünkü bir ülke artık onu sevmeyen
bezirgânların elinde, satılık arsaya dönmüşse, ülke diye yazılıp cehennem diye
okunuyorsa, orada kendinize dönmekten
başka yapılacak fazla bir şey yoktur,
kendine dönmekle kendine gelmek arasındaki yol sanıldığından da uzundur,
kendine dönmek başka kendine gelmek
başkadır…
Ruhunu şeytana satmış büyük adamların kurdukları kirli tezgâhların parçası
olup da sonra hiçbir şey olmamış gibi
davrananları sürekli affedip, her seferinde
onlarla yeniden başlamanın, onlarla yeniden yola çıkmanın bir anlamı yoktur…
Babanız bir kere ölmeyegörsün, sizin
artık ne dönülecek bir köyünüz vardır,
ne de dönülecek bir ülkeniz, adınız
“yersiz”, soyadınız “yurtsuz”dur…
Dönülecek tek bir ev varsa, o da annedir…

AMCAOĞLU: YAKIT DEĞİŞİM BEDELİ
YASAL SIKINTI YARATABILİRDİ

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik faturalarındaki “Yakıt Değişim Bedeli”nin kaldırıldığını hatırlatarak,
ödenmiş faturalarda önümüzdeki ay
mahsuplaşma yapılacağını belirtti.
Bakan Amcaoğlu, elektrik faturalarına
yansıyan ve tartışmalara neden olan 'Yakıt
Değişim Bedeli'nin kaldırılması ile ilgili
yazılı açıklama yaptı. Maliye Bakanı
Amcaoğlu, “Yakıt Değişim Bedeli’nin

uygulamada kalmasının ileride yasal
sıkıntılar yaratabileceği bir yana, vatandaşı
da bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla
bu karar alınmıştır” dedi.
“Amacımız her hangi bir kişi ya da
kurumu suçlamak, eleştirmek değildir,
ortada bir yasal sorun vardır ve bunu
aşmak için karar üretilmiştir” diyen Bakan
Amcaoğlu, çoklu tarifeyle ilgili
çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

TDP Mağusa Olağanüstü Kongresi yapıldı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
Mağusa İlçe Olağanüstü Kongresi, 7
Mayıs 2022 Cumartesi günü Mağusa
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre
Sarayı’nda saat 16.00’da gerçekleştirildi.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı'nın ve
İlçe Başkanlığına aday olan Ece Balcı'nın
konuşmasının ardından seçimlere geçildi.
Balcı, İskele İlçe Başkanı İlknur Işıl
Türkmen'den sonra ikinci kadın İlçe Başkanı
oldu.
Ece Balcı başkanlığında Yönetim Kurulu
ve Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu:
İlçe Yönetim Kurulu:
Mustafa Çaltinoğlu
İlyas Yağlı

Şifa Çika
Mete Aykent
Pembe Yıldırım
Olgu Tansuğ
Osman Günhan
İmren Seyis
Sıdıka Ünüvardır
İlçe Yönetim Kurulu Yedek Üye:
İlhan Onbaşı
Yusuf Çohar
Mehmet Gül
Seyit Soydan Cambazoğulları
İlçe Disiplin Kurulu:
Mustafa Tekman
Server Erozan
Çetin Veziroğlu
Nadire Deniz

CTP hükümeti kurmaya talip
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın,
UBP’nin meşru bir hükümet kurma ihtimalinin ortadan kalktığını ifade ederek,
“Hükümeti kurma görevi Ana Muhalefet
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a
verilmelidir” dedi.
Sorakın açıklamasında, ‘seçimlerde
oluşan halk iradesinin yönetim
mekanizmalarına yansıtılmasını engellemenin demokrasiyi katletmekle eşdeğer’
olduğunu belirterek, “Bunu yapanlar da
yapılmasına fırsat yaratanlar da aynı derecede sorumludurlar” dedi.
23 Ocak’ta yapılan genel seçimlerde
seçmenlerin, seçime katılan siyasi partilerin
programlarına, geçmiş icraatlarına,
başkanlarına ve aday kadrolarına göre oy
kullanarak meclis aritmetiğinin oluşmasını
sağladıklarını hatırlatan Sorakın, “Bunlara
ilaveten antidemokratik uygulamaları ve
bazı partilerin vaatlerini de unutmamak
gerekir” ifadelerini kullandı.
“YENİ BİR HÜKÜMET
KURULMASI GEREKİYOR”
Erdoğan Sorakın, gelinen aşamada yeni
bir hükümetin kurulması gerektiğini belirterek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Sn. Tatar’ın hükümeti kurma görevini,
kurultayında büyük bir oy farkıyla başkan
seçilmiş, seçimlerde başarı sağlamış, ancak
kurduğu hükümetlerin çeşitli nedenlerle
sürdürülmesini sağlayamamış parti
başkanına vermek istememesi doğal olmakla birlikte, görevi UBP içerisinden
başka bir milletvekiline vereceğini

açıklaması demokratik teamüllerle
bağdaşmıyor.
Üstelik UBP içerisinden başkan dışında
herhangi bir milletvekili başkanlığında kurulacak olan hükümet yasal olsa bile meşru
olmayacaktır.”
UBP’nin meşru bir hükümet kurma ihtimalinin ortadan kalktığını ifade eden
Sorakın, “Hükümeti kurma görevi Ana
Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmelidir.
Demokratik teamüller de bunu gerektirmektedir.” dedi.
“CTP HÜKÜMETİ KURMAYA
TALİPTİR”
Sorakın’ın açıklamasının devamı şu
şekilde:
“Tufan Erhürman başkanlığında bir
hükümet kurulması mümkün olmazsa,
yapılması gerekense yeniden halk iradesine
başvurmak olmalıdır.
Sn cumhurbaşkanına söylediğimiz budur.
Demokratik olan da budur.
CTP hükümeti kurmaya taliptir. Bu
anlayışla teknokratlı/ teknokratsız bir
toplumsal mutabakat hükümeti kurarak
uzlaşı ile tespit edilecek makul bir sürede
yeniden halk iradesine başvurmak en doğru
karar olacaktır.
Görev Sn. Tatar’da. Demokrasinin katledilmesinin, müdahalelere fırsat
yaratılmasının sorumlularından biri olan
Sn. Tatar’ın ülke demokrasisine ve insanına
var olan saygısını bir kez daha görmüş
olacağız.”

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

HAYATIN TIRTILI MI
YOKSA KELEBEĞİ Mİ
OLMAK
İSTİYORSUNUZ?
Kabuğumuza çekilmiş ve güvende
olduğumuzu sandığımız bir sığınakta
zannediyoruz kendimizi…
Kırmak gerek o kabuğu…
Kimse bulamaz kendini o kabuğu
kırmadan…
Yalnız bize değil, tüm canlılara mahsus
bir şey bu...
Kelebeklere bakın...
Minicik bir tırtıl, ama nasıl bir kelebek
olma arzusu içinde...
Her tırtıl kelebek olamazmış ancak…
Yeni öğrendim bunu da…
Kelebek olacak tırtılın önce kendi kabuğundan vazgeçmesi ve kendi varlığını
gelecekteki varlığı için yok etmesi gerekiyormuş…
Ayrıca yeterince hayalci hücrelere
sahip olmalıymış…
Bu hayalci hücreler tırtıl olmaktan
sıkılan “rahatsız” hücrelermiş…
Bu hücrelere sahip hayalci tırtılların
diğer tırtıllardan farkı buymuş işte…
Rahatsız olmaları…
Rahatsız olmayanlar tırtıl doğar ve
hep tırtıl olarak yaşarlarmış…
Bizim için de aynı değil mi?
Mücadele edemez rahatsız olmayan
ve hayal kuramayanlar…
Sürünerek yaşasalar da mutlu ve
güvende olduklarına inanırlar…
Bu yüzden mücadele de etmezler…
Tırtılın kelebek olabilmesi için nasıl
ki rahatsız olup kabuğunu kırması
gerekiyor…
İnsan da kabuğunu kırabilmesi için
rahatsız olmalı…
Dert etmeli kendine birşeyleri…
Algılayan…
Görüp duyabilen insandır işte o…
Değişim isteyendir…
Hayatın kelebeği mi yoksa tırtılı mı
olmak istiyorsunuz?
Bunu seçmek sizin elinizde…
Ya tırtıl olup yerlerde sürünür…
Gelip geçenin üzerinize basacağı anı
beklersiniz korkuyla…
Ya da seçiminizi kelebek olmaktan
yana yapar ve kabuğunuzdan dışarı
çıkarsınız…
Zordur ama kelebek olmak…
Güç…
Sabır…
Ve emek ister…
Kolay kolay kabul görmezsiniz…
Hayalciliğiniz delilik…
Rahatsızlığınız ise kötümserlik olarak
tanımlanabilir…
Çoğunluğun davrandığı gibi davranmadığınız…
Çoğunluğun gittiği yoldan gitmediğiniz
için suçlanırsınız…
Küçümserler…
Değersiz görürler…
Hatta alay ederler…
Ama hiç yılmayın sakın!
“Umut hangi dağın ardındadır” diye
sorup duranlara “belki de hiç denenmemiş olan yoldadır” deyin…
Yenileceğinizi söyleyecekler…
Başarısız olacağınızı…
Olsun, gene dene, gene yenil, daha
iyi yenil.
"Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer
vardır" der şair de…
Yeter ki kırın sizi sarıp sarmalayan o
kabuğu…
Tırtıl kalarak yaşamak değil…
Kelebek olmaya kanat açın…

9 Mayıs 2022_Layout 1 08.05.2022 21:57 Page 4

AYA
K
ALA İFİL
DİR

Vurulup tertemiz alınlarından yatanların değil
Bu vatan her sabah Toroslara bakanlarındır
Şehit mezarından solina çıkanların değil
Karşıdan gelip ganimete konanlarındır!

KALAY-KALAYCI

BÖYLE GİDERSE YARIN
BUGÜNDEN BETER OLACAK

AKP partilerin içini karıştırıyor. AKP demek Tayyip Erdoğan demektir. Her siyasi
partinin içinde AKP yanlıları vardır. Bugün hükümeti kimin kuracağına veya Faiz
Sucuoğlu örneğinde olduğu gibi kimin kuramayacağına, kimin bakan olacağına
kimin olamayacağına AKP karar veriyorsa ve UBP ile CTP dahil, hiçbir parti bunu
açıkça karşı çıkmıyorsa, yarın beş beteri olacak. UBP’nin başına kimin geçeceğine
AKP karar veriyorsa, yarın CTP’nin başına kimin geçeceğine de karar verecek.
Böyle giderse, yarın bugünden beter olacak…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

"BRONZO" MESELESİ!

TOPLAMA KAMPINDAN
YAZILAR...
Burası tam bir toplama kampı...
Anasında olan burada da olacak denmedi
miydi?
Daha dün İstanbul valiliğinin yaptığı bir
açıklama vardı...
İstanbuldaki yabancı sayısı ki bunlara oturum izni de verilmiş...
Tam olarak 1 milyon 300 bin...
Sadece İstanbul için geçerli bu...
Irkçılık falan değil yaptığım...
Bize gelince, denildiğine göre sadece
Afrika kökenli insanların sayısı 50 bin...
Vietnamlı, Suriyeli, Uzakdoğulu, Ortaasyalıların sayısını bilen yok...
Rus nüfusunu ise 15 bin olduğunu geçenlerde, Rusya'nın burada bir büro açma konusu
ortaya çıktığnda öğrendik...
Türkiye kökenlilerin sayısı sanırım yarım
milyonu aştı...
Bizim nüfusumuz yani yerli Kıbrıslıtürklerin nüfusu bir dönem 60 bin ile anılıyordu...
Son yaşananlardan sonra bunun en az beş
on bini memleketi terketmiş durumda olmalı...
Ve zaten burada bir "kalabalık" olduğu
bikliniyor da sayıları bilinmiyor...
Öğrendiklerimiz de rastgele...
Mahkemelerdeki davalara ve polisin yaptığı
denetleme ve tutuklamalara baktığımızda
uyuşturucu trafiği aldı başını gidiyor...
Belki biz bunları şimdilik atlattık ancak
çocuklarımız ve torunlarımız galiba bu berbat
yaşamın içinden alınlarının akıyla çıkamayacaklar...
Sadece uyuşturucu değil, hırsızlıklar da
arttı!
Tüm bunların nedeninin ekonomik sorunlar
olduğunu söylememize gerek yok...
Gittikçe kötüye giden bir yaşam var burada...
Para bulan bu sosyal, siyasi ve ekonomik
çıkmazdan biraz uzaklaşabnilmek için uyuşturucu içecek...
Bunu yapabilmek için satıcı bile olacak
zaman içerisinde...
Evinde ekmek bulamayan, zora giren insanlar ne yaparlar?
Çalarlar!
Yaşamak için çalmak zorundadırlar...
Bu bir kuraldır...
Bunun içerisine çeşitli nedenlerle getirilen
veya gelenler çıkış yolunu bu şekşilde bulmaya çalışıyorlar...
Aç kalan insan diyelim ki hırsızlık yaptı
ve yakalanma tehlikesi versa mecburen saldırganlaşacak...
Yaralamalar, cinayetlere bile gebe burası...
Ankara ne yapıyor?
"Benim istediğim başbakan olacak, benim
istediklerim hükümet kuracak" diye baskı
üstüne baskı yapıyor...
Çivisi çıktı artık buranın...
Sadece uyuşturucu, hırsızlık değil daha
bir süre önce bu ada yarısına elini kolunu
sallaya sallaya silah sokulduğunu da yaşadık...
Cinayet işlendiğini de...
Burası bizim mi dediniz?
İşgal altındasınız beyler...
Burası işgalcinin..
Ve buradaki herşeyden işgalci sorumludur...
Buyrun cenaze namazna!

Kamuda yaz mesaisi başladı
Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak
Resmi Gazete‘de yayımlanan düzenlemeye göre, sürekli ve elzem hizmet
veren kurumların dışında kalan kurumlardaki yaz mesaisi bugün
başladı.
Sürekli ve elzem hizmet veren
kurumların dışında kalan kurumlarda
çalışma saatleri Pazartesi, Salı,
Çarşamba, Cuma günleri 08.00 ile
14.30, perşembe günleri 08.00 –
12.30 öğleden sonra 13.00 – 17.30
şeklinde olacak. Yaz mesaisi 18
Eylül’e kadar devam edecek
Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak
Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şöyle:
“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi
Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman
Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve
Liman Başkanlığı, Gazimağusa
Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yaz mesaisi
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma
08.00 – 14.30; Perşembe 08.00 –
12.00 öğleden sonra 12.30 – 17.30.
Kamu Görevlileri Yasası’nın
105’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına
istinaden düzensiz mesai usulünde
çalışma gerektiren Devlet Üretme
Çiftlikleri Dairesine bağlı Şehit

Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme
Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme
Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme
Çiftliklerinde yaz mesaisi Pazartesi,
Salı, Çarşamba, Cuma 07.30 – 14.00
Perşembe 07.30 – 12.00 öğleden
sonra 12.30 – 17.30 saatleri arasında
olacak.
Sağlık servisleri
Daire Müdürü’nün talep etmesi
üzerine, çiftliklerde görev yapan
personel, söz konusu çalışma saatleri
dışında haftada 35 saati aşmamak
ve haftada 2 (iki) gün izinli olacak
şekilde çalıştırabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel
Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı
sağlık servislerinde çalışan ve
değiştirilmiş şekliyle 6/2009 saylı
Kamu Sağlık Çalışanları Yasası
kapsamı dışında kalan kamu
görevlileri Pazartesi – Cuma 07.45
– 14.45 saatleri arasında çalışacak.
Vardiya ve Rotasyon şeklinde
çalışan kamu görevlileri ile kamu
sağlık çalışanlarının çalışma saatleri
haftalık 35 saati aşmamak üzere
kurumları tarafından düzenlenecek.”

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK LEVHASINA
ÇARPTI, ARAÇ YANDI
Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir otomobil trafik levhasına
çarptıktan sonra alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürülürken kazada
yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece saat 03:30
sıralarında Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, Blessing
Tafadzwa Mumvenge (E-26), 121 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki
ZPK 688 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru süratli bir şekilde
seyrettiği sırada Arsın Un fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Mumvenge yönetimindeki araç yolun
solundan çıkarak, park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona çarptı
ardından çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan otomobil orta refüj
üzerindeki trafik levhasına çarparak durdu. Çarpmaya müteakip alevlenen
otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaza
sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı, polisin olayla ilgili
soruşturması devam ediyor.

Bir düğünde adama sormuşlar.
"Herkes eğlenip oynuyor. Sen de oynasana.."
"Yerim dar" demiş adam.
Yer açmışlar...
Bu sefer de "Yenim dar" demiş!
Oynamaya gönlü olmayan için bahane mi
yok?'
***
CTP de şimdi öyle.
Sucuoğlu olacaksa ben yokum, diyor!
Tamam diyorlar, öyleyse başka bir UBP
milletvekiline verelim hükümeti kurma işini...
Olmaz diyor ona da!
Neden olmazmış?
Çünkü o durumun da meşruiyeti yokmuş!
Oynamaya niyeti yok ya...
İsterseniz size daha bin dereden su getirebilir!
***
Ankara'nın çok açık, çok net ve çok pervasız
müdahalelerle dizayn edeceğini bile bile sadece
bir erken seçim şartıyla kabul ediyor oynamayı!
İpleri Türkiye'nin elinde olacak bir oyunun
piyonlarından biri olmaya daha dünden razı!
***
Eminim, Ankara'nın ağaları, buradaki kuklalarının hükümet kurma konusunda, birbirleriyle cebelleşmelerini kıs kıs gülerek büyük
keyifle seyretmektedir.
Ne de olsa burada "bağımsız, egemen, demokrasisi işleyen ayrı bir devlet" yalanına
dünyayı bir kere inandırdılar ya!..
Dünyanın ise 50 yıldır süregelen bu yalana,
çıkar hesaplarıyla inanmak için beş para da
peyi vardır ya!..
Türkiye çıkar dünyasının çarklarını böyle
döndürüyor işte!
48 yıldır işgal altında bulundurduğu Kuzey
Kıbrıs'ta attığı hukukdışı adımların haddi hesabı
yok!
Topraklarını işgal altında bulundurduğu
Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bile onu öfkelendirmekten kaçınıyor!
Onunla güle oynaya iyi geçinmeye çalışıyorlar!
Onlar bile işgalcisiyle böyle ballı-börek olabiliyor da...
Dünya niye kedi köpek olsun?!
Her neyse...
Konumuz bu değil...
Yeri gelince ucundan kenarından şöyle bir
dokunmak istedim...
***
CTP, Ankara tarafından afaroz edilen Sucuoğlu'nu kabullenmeyi bu aşamada tehlikeli ve
riskli buldu!
UBP içinde bile darbe yaparak Sucuoğlu'na
karşı cephe açan Ankara'yı kızdırmamayı ve
durumu böylece idare etmeyi tercih ediyor!
***
Sucuoğlu Tayyıp Erdoğan'ın kara listesine
dün girmedi.
Ankara köprüleri çoktan attı onunla.
Faiz bey ne yaptıysa, kendini affettirip köprülerin bir tek ayağını yeniden kurmayı başaramadı!
Öyle görünüyor ki defteri bir daha açılmamak
üzere dürülecek Tayyıp tarafından...
Partideki yol arkadaşlarının ihanetinden
sonra bu daha da belirginleşti.
***
Ankara Sucuoğlu'nu istemiyor.
Bu kesin.
CTP buna karşı çıkıp, "Hayır, ben Sucuoğlu'nu
istiyorum" diyebilir mi?
Biraz kaba olacak ama halk arasında yaygındır...
"Bronzo" ister!

9 Mayıs 2022_Layout 1 08.05.2022 21:57 Page 5

5

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Onuncu köy
TATAR’I
CUMHURBAŞKANI MI
ZANNEDİYORSUNUZ
GERÇEKTEN?

YARIN NE OLACAK
DERSİNİZ?

Mehmet Davulcu
UBP Genel Başkanı yerinde dururken
Tatar'in, "Yetkili organ toplanıp bir milletvekilini başbakan adayı belirleyip
bana bildirsin, hükümeti kurma görevini
ona vereceğim" demesi müdahalecinin
maşası
olmayı
kabullenmek
anlamındadır.
Maşadan Cumhurbaşkanı olmaz!

‘ANAVATAN’ LAFINI
GÖTÜNÜZDEN
UYDURDUNUZ!
İlker Özkunt
Bir sözüm de TDP'ye. Güzel bir eylem
başlattınız ama bir ayda sonra erdirdiniz.
Bitirmeyecektiniz.
Kıbrıs sorunu çözülünceye kadar, işgal
sona erinceye kadar devam edecektiniz.
Bir aylık bir eylemle tarihe geçilmez.
*
Çok sık kullanılıyor. Bilen de bilmeyen
de kullanıyor. Vatan nedir?
1. Bir halkın üzerinde, egemen olarak
yaşadığı, kültür ve uygarlığını
oluşturduğu toprak parçası.
2. Kişinin doğup büyüdüğü, yaşadığı
yer. Baba ocağı.
Yani anlayacağınız doğurgan bir kavram
değildir bu vatan. Ne anası var ne babası.
Ebesi bile yok. Hal böyle olunca yavrusu,
danası da yok.
O nedenle sıkça başvurduğunuz anavatan ve yavru-vatan kelimeleri g*tünüzden uydurduğunuz kelimelerdir. Bilgilendireyim dedim.

DOĞALGAZ BELASI!
Cem Karaman
Hepimize şimdiden geçmiş olsun. Akdeniz'deki cümbüş başlıyor;
Mart ayı başında Fransa'da AB liderlerinin aldığı kararlara bağlı kalındığının
altını çizen Pompili, “Yaşanan bu durum
bir kez daha Rus gazından bağımsızlaşma
ve yeni alternatifler bulma gerekliliğini
göstermiştir” ifadelerini kullanarak, “AB
tarafından benimsenmiş kurallara uyan
bir ödeme modeli üzerinde çalışıyoruz”
dedi.
Burada '...'YENİ ALTERNATİFLER
BULMA...''ile kastedilen zannedersem
bizim Akdeniz'in tabanında yatan doğal
gaz ve petrol yataklarıdır...

TUFAN’IN YETKİ ALANI
Yüksel Ekenoğlu
Tufan'ın görev ve yetki alanı Sucu ile
Tatar arasında sınırlıdır.
Ne Rumlarla ilgili bir konuda ne de
TC ile ilgili bir konuda söz eder.
Bulunduğu ortamda söz edeni de reddeder. Eylem yapılacaksa Kadın Kollarını
ya da Gençlik Kollarını görevlendirir.
Kendisi mi? O her zaman Ak Kaşıktır
ve her ortamda SÜS BİTKİSİ olmayı
tercih eder.

ŞÜKRAN VE ŞÜKRETTİN
Lila Hayri
Şükretmesini bilmiyorsunuz…
Azla yetinin diyor. 8 uçağı yüzlerce
arabası bin yüz odalı sarayı olan adam.
Bizim de canımız kestane balı manda
yoğurdu çekmesin mi? Çekiyor işte…

SİVİL DARBE
Ahmet Said Sayın
Değerli dostlarım. Anayasa hukuku ve tarihi
bilgilerimizi bir araya getirdiğimizde, KKTC
siyasetinde son zamanlarda yaşananların adına
"sivil darbe" denilebilir.
Faiz Sucuoğlu, 100 günlük muhtıra, vb bahaneleri sunularak ama esasta, yukarıdan gelen
darbe ile başbakanlıktan uzaklaştırılmıştır. Bu
darbe de kendine hakim olamayan Ersin beyin
sarayından değil, başka bir hanedanın
sarayından gelmiştir.
Bütün bunlardan önce Faiz beyin ciddi bir
insan olduğunu düşünüyor, partisine sempati
duymasam da kendisinin bir fark
yaratabileceğini düşünüyordum. Demek ki

daha olgunlaşmam gerekiyormuş. Çünkü kendisi bu kadar yapılan müdahale ve hukuka
aykırı uygulamaya rağmen süt dökmüş kedi
gibi ses çıkarmadan oturmaktadır. Herhalde
bu sessizliğin ardında yatan ümit, "gün gele
işler değişir ve yeniden bir makamda oturabilirim" ümididir. Siyasette esneme, normaldir.
Zaten esneyemeyen kişi, kırılır. Ama bu
kadarına en terbiyeli hali ile "omurgasızlık"
denilebilir. Ben şahsi olarak omurgasızlıktan
daha ağır bir sıfat düşünüyorum. Ama içimdeki
de bana kalsın. Her sözü söylemenin yeri ve
zamanı vardır. Bir sözü on kere tartarak söylemek lazımdır ki, bunun darası da kantarı da
ağır gelir, teraziyi devirir.

‘‘KIBRISLI TÜRKLER’’ NEDEN BU HALE DÜŞTÜ?
Mustafa Billur
BİZ neden mi bugün bu haldeyiz?
Sol liderliğimiz işin ta başından beri su
koyverdiği için de bugün böyleyiz.
Aşağıdaki yazıyı Mart 1990'da yazan Özker
Özgür. Elleri nasırlı(ymış) diye işgâl edilmiş
topraklara aktarılan yasadışı yerleşimci nüfusa
KIBRISLI diyebilirmişiz diyor. Yok, doğrusunu
söyleyelim: "Kıbrıslı değilsin diyebilir miyiz?"
diye bize soruyor....
Kim diyor? CTP'nin efsanevi başkanı...
Hani şu Denktaş ile karşılıklı göbek atan
bir pozu vardı ya Özker Bey'in? Çoğunuz o
fotoğrafta yerecek bir şey görmediniz.
Görmediğiniz için de BİZ bugün bu haldeyiz.
Başka? Liderleri eleştireceğiz evet. Lakin SİZ
nasılsınız, siz?
Siz nasılsanız, liderlerinizin de sizden çok

farklı olmasını bekleyemezsiniz.
Geldiğimiz durum, en çok da SİZ böylesiniz
diyedir.
Özker Özgür'ün bahsettiği 1975'te 3 yaşında
adaya geleni bilmiyorum, lakin 1975'te 13
yaşında adaya gelen kişilerden biri bugün
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı. Adı da ERHAN ARIKLI.
ERHAN ARIKLI kim?
Kıbrıslılara 2002 yılında "Ben sizden daha
Kıbrıslıyım" deyince Arif Hasan Tahsin'in o
hepimizin bildiği çıkışına neden olan kişi.
Peki Arıklı'ya bize bunu söyleme yüzünü
veren kimdi?
Özker Özgür mesela!
Başka? Bugün "Kıbrıs Kıbrıslılarındır"
diyenlere "ırkçı" diyerek saldıran SAHTE
solcuların tümü.

ERKEN SEÇİM İSTEME GAFLETİ!
Murat Kanatlı
26 Haziran'da belediyelerde seçim olması
gerekirdi ama reform yapıyoruz deyip
ertelediklerini açıkladılar, karar yok, tarih
yok… Ama tam reform yaparken artık
hükümet da yok. Bundan sonra mecliste
nisap bulunur mu bilinmez ama yakında
Haziran sonu itibariyle meclis de tatile girecek,
kısmet olursa Ekim'de dönerler, ne zaman
belediye reform bitip belediye seçimi yapacaklar bilinmez…
Reform süreci durduğuna göre seçimin
ertelenmesinin yasal olmayan ama gerekçe
diye sunulan konusu da yürürlükten kalktı,
bu durumda 1 Temmuz'dan sonra belediye

başkanları ve meclis üyeleri karar alabilir
mi?
Hükümet güvenoyu almadı ama ara ara
buluşup karar alıp resmi gazete yayınlıyorlar,
bu nasıl olur? Ve tüm bu kaos içinde hala bu
sistem ile biz bu krizden çıkarız, hade yeni
seçim olsun dersiniz?
Hala Türkiye'nin bu kadar açık ve fiili
müdahale ettiği bir zeminde seçim
sonuçlarından umudunuz var?
Aklım gerçekten bazı şeyleri almaz, gerçekten anlamakta zorluk çekerim, hala bir kutuya
atılan kağıdın sonucu bu ortam düzelebilir
düşünceniz varsa, böyle bir şey Alice Harikalar
Diyarında bile olmaz, kesin bilgi…

Ülker Fahri
Nasıl bir yasa, kural ve etik dışı
davranıştır ki, Cumhurbaşkanı
makamında oturan kişi,
En fazla milletvekili sayısına sahip
siyasi partinin, birkaç ay önce %60.7
oy alarak seçilmiş başkanına, “sen beceremiyorsun, hükümeti kurma görevini
sana değil, pazartesi günü senin partinden bir milletvekiline vereceğim, git
partinin yetkili organlarını topla ve
ismi belirleyin” diyecek ve bunu basına
da açıklayacak.
1. Başkan parti meclisini toplar ve
bunu yapar mı?
2. Yaparsa bu ne biçim bir başkandır?
3. O yaparsa, PM üyeleri başkanlarını
çiğneyerek Başbakan olacak bir MV
belirler mi?
4. 100 gün şartı getiren DP ve YDP
tekrar UBP ile koalisyonu yineler ve
yola devam eder mi?
5. Muhalefet partileri CTP ve HP
bunu normal bir siyasi uygulama kabul
eder ve o hükümetle mecliste çalışmaya
devam eder mi?
6. Kurulacak koalisyona ve hükümet
ile meclis çalışmalarına, halk güven
duyulabilir mi?
Türkiye’den gelen müdahale ve talimatla yapıldığı apaçık belli olan bu
yaşananları bu halk kabul edecek mi?
Bunun, anavatan/yavruvatan sevgisi
ile hiç bir alâkası olmadığı;
Sadece, Türkiye’deki siyasilerin
kişisel tercihi olduğu, talimatlara itaat
edecek ve kendilerine biat edecek
kadroları göreve getirmeye çalıştıkları
belli değil mi?
Siyasi Partiler, Sendikalar, Meslek
Örgütleri
ve
Sivil
toplum
kurum/kuruluşları, neredesiniz?
Bu halk bu kadar sahipsiz mi?
Unutmayın,
Hukuk ve Demokrasi bir gün hepinize lâzım olacaktır.
Paranın her şey olmadığını
anladığınız gün, çok geç olacaktır.
Zaten, o gün geldiğine, ortada
“taptığınız” o para da olmayacaktır.

COVİD ÖLÜMLERİ
Abdullah Köktürk
Covid-19 Türkiye'de ortaya
çıktığından itibaren AKP hükümetinin
ölüm sayılarını en az 3 kat eksik
verdiğini yazdım. Oturdum istatiksel
hesap
yaptım.
Mezarlıklar
müdürlüğünden bilgilerle karşılaştırdım.
AKP hükümetinin yalan söylediğini
ispatladım.
Cimer kanalı ile sordum.
Kendini solda gören bazı face
arkadaşlarım benim matematik bilgimi
ve harp okulunun matematik eğitimini
sorgulamaya kalktılar.
Facebookta hepsi duruyor.
Bugün dünya sağlık örgütünün
rakamları açıklandı. AkKP hükümeti
ölümleri üç kat az göstermiş. Tüik de
yaptığı sahtekarlığı burada da yapmış.
Benim yaptığım araştırmayı o günlerde CHP yapmadı. İstediğim bilgileri
bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi
vermedi. Beni takip edenlerin
hatırındadır.
Bu cinayete hep beraber ortak oldular.
Kim bilir bilmediğimiz başka ne
cinayetler işleniyor.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Devlet, halkın canı yanında,
emeğini ve mal güvenliğini de
sağlamakla yükümlüdür.
Yasalar ve sözlüğümüze göre,
“birisini aldatarak mal veya
parasını almak”, dolandırıcılık
olarak ifade edilir ve suçtur.
Geçende bir haber, devletin nasıl
ikilem içinde olduğunu anımsattı
bana.
Anavatandan(!)
gelen
turistlerden(!) ikisi, sahte kimlikle
bir kumarhaneye girmişler ve
“hile” ile 10 bin dolara yakın bir
meblağ yürütmüşler.

DOLANDIRICILIK

İkinci kez denerken, yakayı ele
vermişler.
Halkın alın teri ve o alın teri ile
edindiği mal-mülk…
Ve de kurumların varlıkları,
devlet güvencesindedir.
Devlet,
haksız
kazancın
karşısında görevini yapacak.
Hemen akla şu soru gelir.
Mademki devlet halkın malmülkünün,
alın
teri
ile
kazandığının
“çalınmasını”
önlemekle mükelleftir…
Halkımızın cebindeki parası,
akşamdan
sabaha
nasıl

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

LOKMACININ KUZEYİ VE GÜNEYİ
Politika nedir, diye
sorsalar…
Bu
soruyu
sormanın şimdi hiç
sırası değil derim…
Çünkü politika ne
yazık şimdilerde o kadar “uygunuksuz” insanlar …
Hile, hurda ve de yalanlarla
yapılıyor ki, politikacı da politikalar da değersizleşiyor…
Gerçi eskilerden beri yapılan
bir tanıma göre politika değişik
düşünce ve çıkarları olan
insanların çatışması, mücadele
ve kavgasıdır…
Amaçları da iktidarı ele
geçirmektir...
İktidarı ele geçirdikten sonra
yaptıkları ise çıkarlarını
gerçekleştirmektir der…
Bize pek de yabancı değil bu
tip siyaset…
Değil mi?
Bir de toplumun bütünlüğünü
sağlayan, özel yandaş yararı
değil, halkın genel yararını ve
insanların ortak iyiliğini düşünen
siyasetten söz edilir.
Halkın yararına bir toplum
düzeni kurmayı amaçlayan…
Biliyoruz, gün gibi ortada artık
bu beylerin ülkeye çözüm getirme yetenekleri olmadığını…
Barışmak isteyip istemedikleri
ise ayrı tartışma konusu..
Çünkü kendileri ile bile barışık
değiller
ama
gündelik
hayatımızın kalitesini yükseltmek için çaba gösterebilirler…
Örneğin, dün Lokmacı’da
idim…
Epeyce uzun bir turist kuyruğu
vardı…
Hem giderken hem gelirken…
“Yerli halkınız için ayrı bir
kabin açsanız, yarım saatlik bir
iş için saatlerce kuyrukta beklemezdik” dedim…
Uçak alanında olduğu gibi "Biz
bir şey yapamayız, bizi dinlemezler" acizliği içinde memur
kendi gücü ve değerinin
farkında değil.
Kendilerini, oralarda dönen
çarkın, iyi veya kötü, bir parçası
olarak, bir nesne olarak görüy-

orlar..
Eleştiri hakkı olmayan…
Emirleri yerine getiren
kurulmuş bir robotun bir parçası
gibi…
Belki de haklılar, hiç sorumluluk verilmemiş kendilerine…
Emir hep yüksek yerden
gelmiş… Bir şey söylese
işinden olacak..
Halbuki oralardaki sıkıntıları
yaşanan, gören ve dinleyenler
onlar…
Hem kendilerinin hem halkın
sıkıntılarının nasıl üstesinden
gelineceği konusunda fikir
üretmesi gerekenler onlar..
Yürüdüm Güneye kapısına
geldim…
Görevli iki kadın vardı…
Kuyruğu görünce bir tanesi…
"Kıbrıslılar öndeki kabine
gelsin" dedi…
Bir
sorumluluk
aldı
yurttaşlarını fazla bekletmemek
için…
İlginçti,
beklentim
gerçekleşmişti…
Ama sıra bana gelince “sen
Türk müsün?" dedi..
Anlamıştım, dünyayı at
gözlüğü ile gören bu kadın,
Kıbrıslılar ön kabine gelsin
diyen kadın değildi…
Lafı ağzına tıkadım…
Ben hem Türkçe hem Rumca
konuşan bir Kıbrıslıyım ve KC
kimliği taşıyorum dedim…
Böyle ayırımcılık yapma
hakkınız yok…
Adil de değil…
Yanındaki hemen kartımı alıp
beni geçirdi…
Başka türlüsü o anda olamazdı
zaten…
Ya o beni geçirecekti…
Ya da ben geçecektim…
Geçiş benim hakkımdı...
Lokmacı geçişlerinden sorumlu
olan her kimse…
Askeri, polisi, sivili göreve
çağrıyorum…
Şu ölümcül dünyada insanların
hayatını kolaylaştırmak için
çözümler üretmeye davet ediyorum…
İnsanı umursuyorlarsa..

kaybolmaktadır?
Birisinin parası eksilirken,
diğerinin parası katlanır.
Akşam yatarken, cebindeki para
ile üç ekmek alabilen vatandaş…
Sabahleyin ayni para ile nasıl
oldur da iki ekmek alamaz?
Demek ki halkın cebinden, onun
haberi ve onayı olmadan mal ve
parasının alınma yolları vardır.
Devlet neden bu yolları tıkamaz?
Kumarhanede hile yapanın
yakasına yapışan devlet…
Neden akşamdan sabaha halkın
cebinden parasını çalanlardan
hesap sormaz?
Çünkü
dolandırıcı
ve
dolandırıcılık iki türdür.
Birisi,
yukarıda
anlatılan
örnekteki
gibi
yasaların
cezalandırma kapsamına giren
dolandırıcılıktır.
Bir diğer dolandırıcılık ve haksız
kazanç ise yasaların gölgesinde
veya boşluklarında yer almaktadır.
Ve vatandaşın cebindeki parası,
“yasalara
uygun
olarak”
çalınmaktadır.
Serbest piyasa ekonomisi denen
sistemi biliyorsunuz.
Onun sırtınıza yüklediği külfet
altında eziliyorsunuz zaten.
Nasıldır bu yasal olan sistemin
işleyiş şekli?
Basitçe,
herkes,
elinde
bulundurduğu bir ürünü, malı,
istediği fiyata satabilmektedir.
Mesela dün pide 22 TL idiyse,
bugün 32 TL. Yarın 50 TL de
olabilir.
Bir paket pirinç, ertesi gün için
hem gramajdan eksiltilerek, hem
de zam yapılarak vatandaşa
satılabilir.
Bunu tüm mal ve hizmetlere
uygulayabilirsiniz.
Kontrol etmesi, dengelemesi
gereken devlet, ortada yok.
Vatandaş,
elinde
mal
bulunduranın insafına kalmış.
Dün 20 TL’ye satılan ayni
domatesin, bugün 30-35 TL’ye
satılması ile vatandaş, 10-15 TL
dolandırılmış olmaz mı?
Yasalara
uydurulmuş
dolandırıcılık…
Son 2-3 yılda, halkın alım gücü
ve parasal birikimi, yüzde yüzlerle
ifade edilen bir gerileme
göstermiştir.
Bunun yanında, serbest piyasa
ekonomisi adı altında…
Devletin de etkili kontrol
etmeyişi sonucu, sermayesini
onlarca kez katlayan haksız
kazananlar da vardır.
Ve
bu
“yasal
çerçeve
dahilinde”
halk,
dolandırılmaktadır.
Devlet bile bu yasal(!) yollarla
halkını dolandırmaktadır.
Parasının değerini koruyamayan
devlet, faturasını halka yüklemesi
dolandırıcılık değil mi?
Elektrik faturalarına getirilen
yeni kalem “Yakıt Değişim
Ücreti” bu dolandırıcılığın bir
örneği değil mi?
Alım
gücünün
düşüşünü
önlemeyen devletin…
Harçlara
getirdiği
zamlar
dolandırıcılık değil mi?
“Devlet,
halkını,
dolandırıcılığa, haksız kazanca
karşı, engelleyici ve koruyucu
önlemler alırsa devlet olur.”

GÜNLÜK
İŞGALİN DEMOKRATİK TEAMÜLLERİ
Ocak 2020’de Ankara henüz Mustafa Akıncı’ya darbe yapmadan,
Tufan Erhürman kendisinde ‘cumhurbaşkanlığı kumaşı’ olduğunu,
‘cumhurbaşkanlığı’ makamındaki kişinin, hükümetlerle doğru diplomasiyi kurmasının önemini vurgulayarak, “Ben bunu yapabilecek
kapasitem olduğuna kendi adıma inanıyorum. Çünkü ben UBP’lilerle,
DP’lilerle, HP’lilerle de YDP’lilerle de çalışabiliyorum” demişti… İşgal rejiminde ‘Cumhurbaşkanı’ koltuğunda oturabilmenin
kriteri zaten ‘‘YDP’lilerle çalışabilmek’’… Bu sebepten YDP’liler
mecliste CTP vekili Doğuş Derya’ya saldırdığında da, CTP’nin
desteklediği Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek’e hakaret
ettiğinde de sesi çıkmadı Erhürman’ın… Aradan iki sene geçti.
Ankara Mustafa Akıncı’ya darbe yaptı… Darbenin raporu yayınlandı.
Mustafa Akıncı ile Serdar Denktaş MİT tarafından nasıl tehdit
edildiklerini, gazeteci Ali Kişmir ve Pınar Barut aldıkları tehditleri
anlattı… ‘Müdahalenin İstihbarat Tablosu’ adı altında belgelendi.
Bu rapora ifade verip de, daha sonra yayınlanmasına müsaade
etmeyen ise Tufan Erhürman oldu… 18 Ekim 2020’de Mustafa
Akıncı’ya yapılan darbeye sessiz kalan CTP, 23 Ocak 2022
seçimlerini Ankara’nın desteği ile, AKP’li ve MHP’li vekillerin
saha çalışmasıyla kazanan UBP’de Faiz Sucuoğlu’na çekilen operasyonda da Ankara’dan yana taraf oldu… Bunu gören Erhan
Arıklı geri durur mu: CTP vekili Asım Akansoy’un “Arıklı da,
Ataoğlu da Ankara'nın iki dudağına bakıyor” sözlerine, “Peki ya
siz? Mesela Annan Planı döneminde kimin iki dudağının arasına
sıkışmıştınız?” diye çıkıştı… CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın,
“Hükümeti kurma görevi Tufan Erhürman’a verilmelidir. Demokratik
teamüller de bunu gerektirmektedir” dedi… İşgalin demokratik
teamülleri… CTP, YDP’lilerle beraber çalışabiliyordu değil mi?
KAÇ MİT AJANI?
Derviş Eroğlu “En vahim
hata Türkiye ile karşı
karşıya gelmek olur” dedi.
Kendinden bilir herhalde.
Peşinde kaç MİT ajanı
dolaşıyordu Derviş bey, bir
daha söylesene…
*
ENKAZ SENİ BEKLİYOR
CTP
CTP Sekreteri Erdoğan
Sorakın, “Hükümeti kurma
görevi Tufan Erhürman’a
verilmelidir” dedi. CTP
milletvekili Fikri Toros da,
Tatar’a “Tufan Beye bu
görevi ver” çağrısı yaptı.
Haydi CTP enkaz seni
bekliyor…
*
ANKARA’NIN İKİ DUDAĞI
CTP’li Asım Akansoy
“Arıklı Ankara'nın iki
dudağına bakıyor” dedi.
Arıklı ise “Bizim kimsenin
iki dudağına baktığımız
yok” diye cevap verdi.
Hükümeti CTP kurarsa,
asla Ankara’nın iki
dudağına bakmayacak,
başka yerine bakacak…
*
EMRET KOMUTANIM
Tümamiral Cihat Yaycı,
"Devletimiz kendi bayrağı
ile sondaj faaliyeti yapmayı
uygun görmüyor ise,
gemilerimiz bir süreliğine
KKTC’ye devredilebilir.
KKTC’ye devrettikten
sonra bunlara KKTC
bayrağı çekilir" dedi. Emret
komutanım! KKTC savaş
ilan etsin!

“Tırnak”...
"Bugün Kıbrıs Türk siyasal
yaşamının yaşatıldığı ve
sürdürüldüğü evre
basiretsizliklerin ve
teslimiyetçiliklerin, poposunu
kaldırmadan para, mal, mülk, plan
ve proje arayanların yani
hazırcıların sahnesine dönüşmüş
durumda. Kendilerine ait bir proje
ortaya koymaktan, bu topraklarda
yaşayan insanlar ikici plana
atmalarına kadar o kadar çok
hataları var ki günün sonunda
kendi sonların hazırlıyor
olduklarının da farkında değiller!
Ey politik beyler, Biliyor musunuz
ki bugün sahip olmak için
yarıştığınız bu koltuklara izleri
birlerinin oturtması için bu kadar
kolay “satılmışlık” görüntüsü
sergileyebildiğiniz kadar kolaydır
“atılmşlığı” yaşamanız! "
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis Kıbrıs)
"Müzisyenlerin, hem besteci hem
de icracı olarak, üretken yılları
uzundur. 1750’de 65 yaşında
ölen J. S. Bach, ki bu o yıllar için
bayağı uzun bir ömürdü, görme
sorunları yaşamasına rağmen
neredeyse son günlerine kadar
beste yaptı. Yirminci yüzyılın en
büyük piyanistlerinden biri olan
Vladimir Horowitz 1989’da
öldüğünde 86 yaşında idi. Son
konserini iki yıl önce vermişti."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

TUFAN
ERHÜRMAN

Sucuoğlu’na darbe
yapıldığını Erhürman
kabul etti… 40.000 işgal
askeri ve Kıbrıslı
Türklerin nüfusunu
katlayan taşıma nüfusla
değil, Tahsin
Ertuğruloğlu’nun
‘‘Ankara Sucuoğlu’nu
istemiyor’’ sözüne bakarak
‘açık müdahale’ olduğuna ikna
oldu!.. Sonra da, Ankara’nın istemediği
Sucuoğlu’nu ben de istemen dedi. Erhürman hükümeti
kendisi kurmak istiyor; Sucuoğlu’nun ‘muhatap olmam
değerlerime aykırı’ dediği YDP-DP ile… Sucuoğlu’yla 2
ayda 3 defa hükümet bozan YDP-DP biraderler ile CTP
anlaşırsa bravo! ‘‘Ankara Sucuoğlu’nu istemiyor’’
sözünü ilk söyleyen de Arıklı’ydı zaten…
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9 Mayıs 2022 Pazartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
1974’ten beridir yapay gündemlere boğuyor bizi TC’nin
işgal rejimi.
İşgale karşı mücadele veremeyelim diye…
TC Devleti bir yandan
kimliğimizi
parçalayıp,
benliğimizi ezip, Türkiye’siz
bir ‘hiç’ olduğumuza bizi inandırmış,
özgüvenimizi tamamen yok etmiş, bizi
‘bağımlı olmaya bağımlı’ yapmış; diğer
taraftan da yok ettiği Kıbrıslı kimliğinin
yerine Türk-İslam sentezini ikame etmiş.
Çünkü özgüvenini yitirmiş, onuru kırılmış,
kişiliksizleştirilmiş yaralı bir toplum
sömürgeciliğe karşı bağımsızlık mücadelesi
veremez.
Özgüvenini yitiren direnemez. Kendini
esir alan işgalciye ‘bağımlı olduğuna’ ikna
olan sorgulayamaz. Sorgulayamayan isyan
edemez. Bu hiçleştirme sarmalı Ecevit’le
başlayıp Erdoğan’a uzanan aşağılama
politikasının temel mantığıdır:
Turan Güneş’in ‘Benim orada Valim var’
sözünden Tayyip Erdoğan’ın ‘Stratejik
olarak ilgiliyim’ lafına uzanan sistematik
bir hiçleştirme.
Türkiye Mustafa Akıncı’yı devirip tarih
sahnesinden süpürdükten sonra; kendi
işbirlikçisi UBP’yi sıraya koydu. 1990’larda
da UBP’ye ayar çekmişti Ankara, 2000’lerin
başında da, 2020’ler de belli ki UBP’ye
çekilen ayarla geçecek!
2020’de Akıncı süpürüldükten sonra
Ankara’nın UBP’de başlattığı operasyon
süresince, CTP lideri Tufan Erhürman birkaç
kez ‘özgüven’ meselesini dillendirdi ko-

ÖZGÜVENSİZ KIBRISLI
KENDİNE GEL!

rkarak:
-‘‘Kıbrıs Türk demokrasisi onlarca yıl
geriye gitti… Hukukun üstünlüğü ilkesi
geriye gitti… Kıbrıs Türk halkının Türkiye
ile ilişkileri geriye gitti… Kıbrıs Türk
halkının iradesi ve özgüveni ciddi hasar
gördü’’…
-“Kıbrıslı Türklerin özgüvenini kimse
yıpratmaya kalkmasın…”
Kimdir Kıbrıslı Türklerin özgüvenini yok
eden?
İşte bunu söyleyemeyecek kadar özgüveni
yoktur muhalefetin ve liderlerinin!
Bugün başlamadı, 1974’te başladı
özgüvenin yok edilmesi. Onca yıl mevzide
nöbet tutan insanlara, bir sabah ‘sizi
kurtardık’ küstahlığıyla başladı özgüvenin
imhası!
Şunu da bir idrak edin: Türkiye burada
bir ‘Kıbrıslı Türk halkı’ falan istemiyor.
Çünkü ‘halk’ın direniş mekanizmaları
vardır. Türkiye’nin yarattığı Kıbrıslı Türk
ahalisi ise, 22 Ocak 2018 linçinde yerleşimci
nüfustan faşistlerin taşlarla parçaladığı,
sonra da üzerinde tepindiği Avrupa-Afrika
gazetesi tabelası gibidir; tuzla buz olmuş,
ezilmiş-parçalanmış!
Yarım asırlık ÖZGÜVEN İMHA OPERASYONU ile başardı Türkiye Kıbrıslı
Türk toplumunu hem kimlik olarak, hem
varlık olarak yok etmeyi. Türkiye’nin
Kıbrıslılara karşı yürüttüğü göç ettirme
politikası bir yana, kalanlara karşı da durmak
bilmeyen bir hiçleştirme politikası yürürlükte.
‘Solcu muhalefet lideri’nin özgüvenimiz
yıprandı-hasar gördü diye karnından

konuşacak kadar özgüvensiz olmasının sebebi budur.
İşgale karşı mücadele veremeyelim diye
hiçleştirme ve yapay gündemlere boğuyor
bizi TC’nin işgal rejimi.
1980’lerin başında KTFD anayasası üzerine çıkarılan kavga gibi, 2020’ler de
KKTC darbe anayasasının tartıştırılması
ile geçiyor. AKP’nin yeni bir “KKTC
anayasası” hazırlattığı ve “Ankara talimat
verdi, 50.000 kişi vatandaş yapılacak” ses
kaydının haberlerini ÖZGÜVENSİZ
SÖMÜRGE İNSANI konuşmaya cesaret
dahi edemedi.
1985 KKTC Darbe Anayasası yerleşimci
sömürgeci nüfusun seferberliği ile geçirildi;
2021’de ise ‘50.000 kişi vatandaş yapılacak’
haberi ile AKP’nin yeni KKTC Anayasası
aynı günlerde ortaya çıktı.
TC taşıdığı nüfusla yürüttüğü
YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ ile
sosyal-kültürel-siyasi mücadele mekânını
imha ederek, işgale karşı verilecek mücadeleye set çekti. Yerleşimci sömürgeciliği
mücadelenin sosyal zeminini imha eder.
YERLEŞİMCİ SÖMÜRGECİLİĞİ ile
hem Rumların kendi evlerine dönüşünü
engelledi, Rum Kıbrıslıları kendi ülkesinde
mültecileştirdi; hem de Kıbrıs’ın yeniden
birleşmemesi için uzun erimli bir TOPLUM
VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ yürüttü.
1950’lerin Kıbrıs’ı İstirdat Projesi (Geri
Alma) yürürlüktedir. Türkiye ne yaptığını
çok iyi biliyor. Ne yaptığını bilmeyen, içine
düştüğü özgüven yıkımında Kıbrıs solu ve
insanıdır.
Hiç misiniz, yoksa var mısınız?

NERİMAN CAHİT BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ YAPILDI
Öğretmen, yazar, sendikacı, şair,
araştırmacı Neriman Cahit’in hayatını konu
alan belgeselin ilk gösterimi “Anneler
Günü”ne ithaf edilerek Gönyeli’de dün
Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, Kıbrıs'a sosyal, kültürel
ve ekonomik katkı yapan kadınların
hayatlarını belgesel filmlerle kayıt altına
almayı amaçlayan Kadın Öyküleri
Derneği’nin (KÖDER) Neriman Cahit’in
hayatını konu alan belgeseli, Gönyeli
Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlandı.
Belgeseli, Milletvekili Filiz Besim, eski
bakanlardan Gülsen Bozkurt, Neriman
Cahit’in ailesi, sevenleri, sanatçı ve yazarlar
izledi.

Belgeselin gösterimi öncesinde KÖDER
Başkanı Şenay Ekingen ile Gönyeli Belediye
Başkanı Ahmet Yalçın Benli konuşma yaptı.
BENLİ: “KENDİMİZ,
KİMLİĞİMİZ”
Gönyeli Belediye Başkanı Benli, Kıbrıs’ın
öncü kadınlarından biri olan Neriman
Cahit’in çok yönlü kişiliğine işaret ederek,
bir eğitimci ve şair olarak Neriman Cahit’i
her zaman takdir ettiklerini, tüm eserlerinde
toplumun kendini bulduğunu söyledi.
Benli, “Neriman Cahit, toplumsal
belleğimizi ve kimliğimizi yaşatan çok
değerli bir insandır, onun eserlerinde
kendimizi görüyoruz, kimliğimizi buluyoruz”
dedi.

PANEL…
ANNELERE İTHAF
Belgesel, “Anneler Günü” nedeniyle,
Kıbrıs’ın tüm annelerine ithaf edilerek gösterildi, ayrıca etkinlik içerisinde Neriman
Cahit’in anlatıldığı bir de panel yer aldı.
Panelin moderatörlüğünü Eralp Adanır
yaparken, Hasan Kahvecioğlu ve Yaşar
Ersoy konuşmacı olarak yer aldı.
Adanır, Kahvecioğlu ve Ersoy, Neriman
Cahit’le ilgili anılarını paylaştı.
Belgeselin izlenmesinin ardından Neriman
Cahit’in torunları Neriman Hüdaoğlu
Tavukçuoğlu ve Huriye Gürsel Mangut'a
plaket takdim edildi, ayrıca belgeseli
seslendiren Amber Eker’e de teşekkür plaketi
verildi.

Sosyal Medya
Halide Yıldırım

ANNEYE MEKTUP
M.Ö. SÜMERLİLERDEN
KALMA 4 BİN YILLIK ANNEYE
YAZILAN BİR MEKTUP...
SÜMERLİ LUDİNGİRRA’DAN
ANNESİNE MEKTUP...

Sevgili Anneme...
Yola çıkan kralın habercisi,
Seni Nippur’a göndereceğim, bu
haberi götür!
Uzun bir yolculuk yaptım,
Annem üzüntüde, uyuyamıyor,
sıkıntılı
bir
söz
Odasına
girmeyen o,
Bütün yolculara sağlığımı soruyor,
Benim selam mektubumu eline ver!
Eğer annemi tanımıyorsan, onu sana
tanıtayım:
Onun adı Şatiştar’dır
Pırıl pırıl görünüşü ile
Bir tanrıça hoşluğu, tatlı bir gelindir
o,
Gençliğinden beri kutsanmıştır o.
Kaynatasının evini gayretle yöneten,
Kocasının Tanrısına hizmet eden,
Tanrıça İnanna’nın yerine bakmayı
bilen,
Kralın sözünü yabana atmayan,
Sevilen, sevgi ile yaşayan,
Kuzu, iyi kaymak, bal, kalpten akan
tereyağıdır o.
Annemin ikinci tanımını vereyim:
Annem ufukta parlayan bir ışık, bir
dağ geyiği,
Işıldayan bir sabahyıldızıdır o…
Değerli bir akik, Marhaşi’den bir
topaz,
Cazibe dolu bir prens mücevheri,
Neşe yaratan bir akik,
Bir kalay yüzük, demir bilezik,
Bir altın çubuk, parıldayan bir gümüş,
İçi çeken bir fildişi heykelcik,
Mavi taştan bir taban üzerinde duran
alabastar bir melektir o.
Annemin üçüncü tanımını vereyim:
Annem mevsiminde yağmur, ilk tohum için su,
Zengin bir bahçe meyveyle dolu.
Kozalaklarla süslü bir köknar ağacı,
Yeni yılda ilk ayın ürünü,
Sulama yerlerine bereket getiren bir
kanal,
Aranan en tatlı Dilmun hurmasıdır
o.
Annemin dördüncü tanımını vereyim:
Annem bir bayram, neşe dolu bir
kurban,
Prenseslerin olgusu, bir bolluk şarkısı
Neşesi tükenmeyen, seven, sevilen
bir kalp,
Annesine dönen bir tutsağın müjdesidir o.
Annemin beşinci tanımını vereyim:
Annem çam ağacından bir araba,
şimşirden bir tahtırevan,
Parfümle kokulandırılmış güzel bir
giysi,
Kendisine tam uyan, çiçekten bir
taçtır o.
Sana verdiğim bu tariflerden annemi
tanıyacaksın.
Lamalara sahip olan o hoş kadın
işte benim annemdir.
Benden haber için kulak kesilen
ona,
Haberi neşe ile götür.
“Sevgili oğlun Ludingirra’dan selam”
de ona.
Ludingirra’nın Yaşamöyküsü.
Tablet 16...
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SOROS’TAN TOROS’A
ŞİFRELER
Prof. Dr. Ümit Özdağ. Babası, Alpaslan Türkeş’in arkadaşı , Milli Birlik
Komitesin’de yer alan ve Kurmay
Yüzbaşı Muzaffer Özdağ’ın oğlu. Bu
haliyle ülkücü gelenekten gelen bir
ailenin oğludur. Turan ve Kızıl Elma
ülküsüyle yetişmiş biridir.
Doğal olarak siyasi hayatı MHP
içinde başladı. 2006 Yılı’nda MHP’de
Devlet Bahçeli’ye karşı başkan adayı
oldu. Kongre’ye iki gün kala Partiden
ihraç edildi. Mahkeme kararı ile tekrar
MHP’ye 2010 yılında katılabildi.
Yapılan milletvekili seçimlerinde aday
oldu fakat seçilemedi.
2016 Yılında Devlet Bahçeli’ye karşı
yeniden başkan adayı oldu. Parti içi
muhalefet faaliyetleri ve tüzüğe
uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç
edildi.
2017 yılında Meral Akşener ile Birlikte kurdukları İyi Parti içinde görev
yapmaya başladı. Buradaki üyeliği de
çok sürmedi. Parti yönetimi ile
anlaşmazlığa düştüğü için buradan da
ihraç edildi. Şimdi kendisinin kurduğu
Zafer Partisi’nin başkanıdır.
Geçtiğimiz günlerde Süleyman
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile başlatılan tartışma ile gündemde
yer buldu.
Hatırlanacağı üzere Ümit Özdağ’ın
başkanı olduğu Zafer partisi Türkiye’deki yabancı göçüne vurgu yaprak bunun
“Türkiye’nin sessiz işgali” olduğunu
iddia etmiş ve epey ses getirmişti.
Özdağ
sosyal
medya
paylaşımlarından birinde: “ Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros’tan
deği, Toros’dan (Denktaş) ve onun
temsil ettiği gelenekten öğrendi" dedi.
İzleyiciler, Denktaş adı parantez
içinde yazılmasaydı bunun bir ses uyumu için söylenmiş olduğunu düşünüp
geçecekti.
Oysa Kıbrıslı Türklerin birçoğu Ada’da TC derin devleti tarafından kurulan
TMT’deki kod adı olduğunu bilir. Bu
gizli yer altı teşkilatında üst düzey
görevlilerin birbirlerini kod adları ile
tanımlamaları gerçektir. Özdağ bunu
bir övünç olarak söylemek istemesi de
Denktaş’ın Türkiye hükümetleri dışında
derin devlet içinde de ne kadar önemli
rolü olduğunun göstergesidir. Hem Alpaslan Türkeş’in Kıbrıslı olması, hem
de babası ile birlikte kurdukları MHP’nin 9 Işık Doktrini ile yetişmesi
tesadüf değildir.
TMT’nin yer üstüne çıkmasından
sonra ambleminde bozkurt olması, bu
ilişkinin
bir
ürünü
olarak
anlamlandırılabilir. Yıllarca okullarda
okutulan Ergenekon Destanı’ndan kaynaklanan bozkurt şimdilerde ülkücülerin
el işaretidir.
Denktaş hayatı boyunca Kıbrıs’ta
Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir liderdi. Bu düşüncesi ile Türkiye’ye Kıbrıs
sorununu “milli dava” olarak
benimsetmiş ve her hükümet döneminde
destek almıştı. Denktaş’a bu destek
2002 yılında AKP iktidarı tarafından
kesilmişti.
Ümit Özdağ’ın Süleyman Soylu’ya
laf yetiştirirken büyük bir övünç duyarak o sözü söylemesi Özdağ’ın hangi
okulda yetiştiğinin de açık ifadesidir.
Bu haliyle Atatürk’ten değil de Denktaş
geleneğinin devamı olduğunu söylemesi
ise düşündürücüdür.
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ÜLKEMDEN UZAĞIM KENDİME YAKIN ANNE

Eski Kıbrıs gibidir anneler

Eski Kıbrıs gibidir anneler. Sürekli
etrafımızda koşuştururlar. Hep bir panik
hep bir heyecan içindedirler. Hiç bir
şeyimiz eksik olsun istemezler. Çünkü
zamanında, bugün olan her şey o gün
onlar için yoktu. Bizim için de onların
zamanında olan şeyler yoktu. Birbirimizin
zamanından eksik ama haberli büyüdük.
Tamamlanmak içinse her dönemde birbirimizden eksik kaldık. Adanın iki yarısı
gibi.
Terslesek kızsak kırsak da kapıyı hep
açık tutarlar. Çünkü eski Kıbrıs gibidir
anneler kilitlemeden kapısını otururlar.
Biz yapmadık sen yap. Bizim yoktu senin
olsun. Biz çektik sen çekme diye abartır
da abartırlar.
Bazen bu yüzden özgüvenimiz eksik
kalsa da sevgisi ilgisi ile bunu doldururlar.
Anne giderse eksikliği kalır. “Eskiden”
der gibi başlarsın artık söze “annem”
derken. Eski Kıbrıs gibidir anneler.
Özel günler sadece bazıları için geçerli.
Bazıları için ise her gün ayrı bir özel.
Çünkü huzurun olduğu her yerde bayram
havası eser.
Kırmızı bir gemidir anneler. Denizini
size göre seçer. Şartlarını size göre hazırlar
sunar. Bazen sakin giderken o gemide
bazen ters döner. Can simidi yine anneler.

İnsana el uzatır kurtarır. El bilmez anneler
neler çeker. Çalışır didinir son kuruşuna
kadar evladı yer. Gerekirse bir göz eve
geçer.
Bazen kıymet bilmez evlat bazense
bilir. Siz bilmezsiniz yaşının getirdikleri
nelerdir. Sizi doğururken içinde neler filizlenir.
Aslında her anne bir tohumdur, dünyayı
kendi şekillendirir. Toprak da su da odur.
Siz doğmak ve doğurmak kolay mı
zannedersiniz? Acının en yüksek dozu
gezer damalarında ve bir çığlık atar
dünyaya. Ardından siz çığlığına çığlık
olursunuz. Yaşam kurulur, dengeler bozulur o vakit.
Hayat hep bir çığlıktır.
Haydar Ergülen şöyle der:
“Sahi senden mi doğdum anne
Yollar nehirler
kuşluk vakitleri dururken
Bir insandan mı doğar bir çocuk”
Önce sen der siz anlayamazsınız. Çünkü
eski Kıbrıs gibi değilsiniz. Eski Kıbrıs
gibidir anneler. Önce sen’i iyi bilirler.
“Başımı koyup dizlerine/ Uzun uzun
ağlayacağım/ Bütün insanların yerine”

Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
Cahit
der
Tarancı…

Sıtkı

Ada
biraz
da
ağlamaktır. Çünkü birbirinden ayrıdır. Eski
Kıbrıs gibi değildir ada ama eski Kıbrıs
gibidir anneler. Kime neden ağlar iyi
bilir.
Selda Bağcan şarkısını söyler ve birçok
dinleyen aynı anda inler:
“Hedefim insandı
Vur emri geldi
Ellerim titredi
Ağladım anne
Bir sağıma baktım
Bir sol yanıma
Yüreğim sızladı
Ağladım anne”
Derinliğine iner her insan anne deyince.
Gözlerinde aksi bir derin hiçin/ Kanadın
yayılmış, çırpınmak için/ Bu kış yolculuk
var, diyorsa için/ Beni de beraber al
anneciğim!” der Necip Fazıl Kısakürek
Ada da anne gibi bilinmezine doğru
yol alırken yolcusu olur kendi ömrünün.
Dilinde di’li geçmiş. Her şey eskidenmiş.
Eski Kıbrıs gibidir anneler.

KIBRISLI TÜRK GENÇ ECZACI MUSTAFA PEHLİVAN,
YENİ BİR ANTİBİYOTİK ÜRETTİ: “FLAVOSİLİN”
PEHLİVAN: “BEN, O DİRENÇLİ ENFEKSİYÖZ HASTALIKLARDAN ÖLEN
İNSANLARIN YARIDA KALMIŞ HAYALLERİYİM. FLAVOSİLİN BİR İLAÇ
OLACAK VE İNSANLIK YAŞAYACAK”
Kıbrıslı Türk genç eczacı Mustafa Pehlivan, “Flavosilin” adını verdiği yeni bir tür
antibiyotik üretti. İsveç’te yapılan testlerde
Flavosilin’in halk arasında “hastane mikrobu”
olarak bilinen ve antibiyotiklerin büyük
çoğunluğunun etkili olmadığı dirençli ve
ölümcül mikroorganizma üzerinde etkili
olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde
araştırmacı olarak görev yapan Pehlivan,
mucidi olduğu yeni antibiyotik konusunda
TAK’a yaptığı açıklamada, İsveç Uppsala
Üniversitesi’ndeki testlerin sonuçlarının,
Flavosilin’in hastane mikrobu üzerinde etken
olduğu sonucuna varıldığını; buluşunun
onay sürecinin devam ettiğini söyledi.
Pehlivan buluşuyla ilgili “Ben, o dirençli
enfeksiyoz hastalıklardan ölen insanların
yarıda kalmış olan hayalleriyim. Flavosilin
bir ilaç olacak ve insanlık yaşayacak” dedi.
İstanbul Yeditepe Üniversitesi Farmasötik
Kimya dalında doktora programını tamamlayan Pehlivan, TÜBİTAK’ın sağladığı fonla
yaptığı Flavosilin buluşunun çalışmasını
tamamlayarak araştırmalarını yine farmasötik
kimya alanında birtakım orijinal anti-metastatik ajanların sentezi üzerine sürdürüyor.
Pehlivan, Yeditepe Üniversitesi’nde
Flavosilin’le ilgili yapılan mikrobiyoloji
çalışmalarının bu antibiyotiğin bileşiğinin
etken ve orijinal bir Penisilin türevi olarak
başarılı olduğunu gösterdiğini bildirdi.
İsveç’teki iş birlikçi kurumların, projeyi
çok önemsediklerini ve Flavosilin bileşiğinin
minimum inhibe edici konsantrasyon
bulgularını olumlu ve ümit vaat edici
bulduklarını kaydeden Mustafa Pehlivan,
bu yıl içinde GİGEM’in düzenlediği atölye
çalışmasında Avrupa’da ilerleyen Flavosilin
isimli projesi için taslak bir işletme planı
da hazırladığını söyledi.
Pehlivan, bu planının, iş birliği içinde
olduğu İsveç’teki yatırımcılar tarafından
beğenilip takdir edildiğini de kaydederek
şunları söyledi:
“Bu yıl 26 Nisan’da Uppsala Üniversite-

si’nde yüzde 97,4 saflıktaki Flavosilin’in
ileri seviyedeki biyolojik aktivite testlerinin
sonuçları, Flavosilin’in farklı Staphylococcus
Aureus türlerinde ve MRSA (Metisilin
Dirençli Stafilokok Aureus-halk arasında
‘hastane mikrobu’ olarak bilinen ve antibiyotiklerin çok büyük bir çoğunluğunun etkili
olmadığı dirençli ve ölümcül bir mikroorganizma) üzerinde etken olduğu sonucuna
varılmıştır. Yeni bir ilaç adayı olarak
çalışmaları halen yürütülmekte olan
Flavosilin maddesinin birtakım ilave
çalışmaları, maddenin ilaveten Tüberküloz,
HIV, Pneuomonia ve COVID-19 kaynaklı
ağır ve dirençli akciğer enfeksiyonlarına
karşı tedavi edici nitelikleri olabileceği
yönündedir. Yeni bilimsel programlar
kapsamında araştırmalar geniş kapsamlı
ekiplerin iş birliği içerisinde devam etmektedir.”
Mustafa Pehlivan, Flavosilin’in patent
ofisleri tarafından yayınlanmış patent bilgilerinin, ABD’deki NIH (Ulusal Sağlık
Enstitüsü) tarafından yeni bir ilaç molekülü
olarak PubChem Ulusal Tıp Kütüphanesi
online veri tabanına kaydedildiğini de bildirdi.
Çalışmalarını halen orijinal ve ilaç olabilecek madde sentezi üzerinde sürdürdüğünü
kaydeden Pehlivan, Flavosilin’in toksikolojik
ölçümleri sonucunda süreci ilacın 10 kişilik
kobay grubunun üzerinde denenmesinin
takip edeceğini kaydederek, ilacın onay

almasıyla, böbrek tahribatı gibi ağır yan
etkileri olan ilaçlar yerine bu ilacın
kullanılmaya başlanabileceğini anlattı.
2016 yılında adına patentli kanser ilacı
“Nano Floro Tricyclohexane” adlı buluşu
da bulunan Mustafa Pehlivan, bu yıl 14
Mart’ta Londra’da düzenlenen Tıbbi Kimya
Kongresi’ne online konuşmacı olarak
katılarak “Prondisik Asit ( 2-Oksetanon3,4-Diasetik Asit )” başlıklı buluşunu tanıttı.
1990’da Lefkoşa’da doğan Mustafa Pehlivan, 2007’de Lefkoşa TMK’dan mezuniyetinin ardından Hertfordshire Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nde eğitim gördü ve
lisans eğitimini 2015’te tamamlayarak Hertfordshire Üniversitesi’nden; Şubat 2018’de
ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden
Master of Pharmacy Mpharm derecesi ile
mezun oldu.
Aralık 2019’da Profesör Jerzy Zbigniew
Achimowics adına Polonya’da kurulan Achimowics laboratuvarının öncülüğünü üstlenen
ve Prof. Jerzy Achimowics ile birlikte çeşitli
araştırmalar yapan Pehlivan, psikiyatride
beyin görüntülemenin bazı farklı metotları
olarak kullanılabilecek metotların bulgularına
dair “Simple Theory of Mind and Body‘’
(Zihnin ve Vücudun Basit Teorisi ) Prof.
Jerzy’yle ortak bir makale yayımladı.
Pehlivan, bu yıl 8 Nisan’da ise ABD’de
Dünya Akreditasyon Komitesi Dünya Büyük
Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne atandı.

9 Mayıs 2022_Layout 1 08.05.2022 21:57 Page 9

9

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

AKLI OLAN
YÜREĞİNİN
GÖTÜRDÜĞÜ
YERE GİTMEZ


KISACA...





BİZ UYARMIŞTIK!
Kıbrıs Türk toplumunun iradesine
işgalci ve taşıdığı nüfus tarafından
tecavüz edilmesine yardım ve yataklık
eden UBP… İşgalcinin tecavüzüne
alkış tutan UBP, zevk almaya baksın
bu olanlardan!.. Toplumsal varlığımıza
saldırılırken alkış tutanlar, kendi
başlarına geldiğinde şaşırmasın…
Biz ‘sıra size de gelecek’ demiştik!
Baba Denktaş’ı yemiş Türkiye…
Size mi acıyacak?

Bizim Mandra
Mahkemenin, 22 Ocak
2018'deki Afrika'ya linç
saldırısında yer aldıkları
saptanan 9 saldırganın
isimlerinin açıklanması
konusunda Polis Genel
Müdürlüğü'ne emir vermesi,
12 Nisan 2022 tarihli bu emrin
uygulanması için 15 gün süre
tanıması ve uygulanmaması
halinde sorumluların
tutuklanabileceği hükmünü
yayınlaması mandrada büyük
yankı yaratır. Şimdi herkesin
merak ettiği konu şu: Polis
Genel Müdürü mahkeme
emrine uyacak mı? Yoksa
general çıkıp, "Ben senin
emrini tanımıyorum" mu
diyecek?!

DİP NOT
Türkiye'de sağlık
kurumlarında hastalara yatış
öncesi ya da yatış sırasında
ya da günübirlik işlem ve
operasyonlar öncesinde
tarama amaçlı PCR testi
uygulaması kaldırıldı…

“Şeriata dayalı bir devlet olan Osmanlı’yı dinsel
bağnazlık konusunda fersah fersah geçtik”
Bir grup genç içki sofrasında resim çektirip
instagrama koyuyorlar. Olayı Milli Gazete
29 Nisan 2022 tarihinde şöyle veriyor:
“Pegasus Havayolları çalışanı bir grup azgın
azınlık, Müslümanların mübarek Kadir Gecesi’yle dalga geçen paylaşımda bulundular.
Ellerindeki rakı kadehlerini kaldırıp ‘Kadir
Gecesi özel Rabbim kabul etsin’ mesajıyla
paylaşım yapan çirkef grubun toplumun dini
değerlerini aşağılamak suçundan cezalandırılması için harekete geçildi. Suçluların tutuklanmalarını, Pegasus’tan da suçluların iş
akitlerini feshetmesini istediklerini belirttiler.”
Hemen, Erdoğan konuşuyor:
"Ramazan ayında nefret suçlarına maruz
kaldık. Bu tür görüntüleri Allah'a havale
ediyor milletimizin takdirine bırakıyoruz."
Şevket Sabancı’nın Pegasus havayolları
kendini korumaya alıyor:
"Pegasus olarak, paylaşımdaki rencide edici
ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Konunun
acilen ahlak kuruluna aktarıldığını bildirmek
isteriz.”
Ardından da bir kişiyi işten atıyor.
Söz konusu görüntüler “Allaha havale”
edildiği ve “milletimizin takdirine” bırakıldığı
halde, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu
kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa
tahrik veya aşağılama" (TCK 216) suçundan
soruşturma başlatıyor.
Şeriata dayalı bir devlet olan Osmanlı’yı
son on yıldır dinsel bağnazlık konusunda
fersah fersah geçmiş bulunuyoruz.
Ağır bir İslamcı perde ülkenin üstüne çökmüş vaziyette:
Erdoğan “milletimizin inancına kin duyan,
nefret kusan” diyor. Ortada bir suç var imişcesine Hanefi Sünni çoğunluğu laikler aleyhine
kışkırtıyor.
İçki masasındaki kişiler ölüm tehditleri alıyorlar. Cumhurbaşkanının konuya böyle gir-

VİRGÜL
GERÇEK ENFLASYON
TC devletinin Erdoğan’dan talimat alan kurumu
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) yıllık
enflasyon oranını yüzde 69.97 açıkladı…
Bağımsız ekonomist ve akademisyenlerin
oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu-ENAG
ise yıllık enflasyonu yüzde 156 olarak açıkladı…
Kıbrıs’ın işgal bölgesinde yıllık enflasyon resmi
rakamlarla % 88.81, yıllık gıda enflasyonu ise %
105.23 olarak açıklandı… Yok mu bizde, Kıbrıslı
Türk toplumunda GERÇEK ENFLASYON
RAKAMLARInı gönüllü olarak araştırıp ENAG gibi
topluma sunacak bağımsız ekonomist ve
akademisyenler?

ANKARA
WASHİNGTON’UN,
BUNLAR DA
ANKARA’NIN
İKİ DUDAĞINA
BAKAR!

“İlla bir yerlerin iki
dudağına bakmak
zorunda kalacaksak bu
Washington veya
Brüksel değil, Ankara
olur…”
Erhan Arıklı (YDP)

mesi kamu barışını zedeleyip toplumu bölmez
mi?
Üstelik, tarihimiz asla kendisinin söylediği
gibi değil:
Mesela son halife Abdülmecid Efendi’nin
“Avluda Kadınlar” adlı nü tablosu Ekim
2013’te 1 milyon 600 bin liraya alıcı bulmuştu.
Anayasa hukukçusu Doç. Tolga Şirin’in
“Derviş Hârâbi, tartışmaya asır öncesinden
katılıyor ve bize söz bırakmıyor” diyerek aktardığı dizeler şöyle:
“Sevap almak için içeriz şarap / İçmezsek
oluruz düçar-ı azap / Senin aklın ermez, bu
başka hesap / Meyhanede bulduk biz bu kemali/ Kandil geceleri kandil oluruz / Kandilin
içinde fitil oluruz / Hakk'ı göstermeye delil
oluruz / Fakat kör olanlar görmez bu hâli”
“Şeriatçı” Osmanlı’da yazılmış bu mısraları,
oruç tutmayanlara etmedik bırakılmadığı şu
günlerde hangi edebiyatçı yazabilir?
Tek Adam böyle buyurunca, besleme basının
“tutuklama” ve “işten atılma” istemesi doğal.
Pegasus, çalışanını işten atarak hukuka
aykırı davranıyor. Ama bu İslamcı ortamda
çalışanını işten atmaya eli mecbur. Yoksa,
oyum oyum oyarlar, Aydın Doğan’a ettiklerinden beter ederler.
Savcılığın açtığı soruşturmada 216’nın madde başlığı kullanılıyor: Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik veya aşağılama.
Türkiye’nin içine gark edildiği İslamcı atmosfer öyle emrediyor.
“Fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması” bütünüyle savcının yorumuna bağlı
bişey ki, bunu kimin bozduğunu yukarıda
zaten konuşmuştuk.
(Bu yazı Baskın Oran’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Kadir gecesi içki içenler'
olayında suçun ve suçluların tahlili” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)



TARİH 9 Ekim 2021
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile
Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı,
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan
bir arazi yüzünden birbirine girdi ve
polislik oldu…

Gözden kaçmayanlar...

SANER BİLE!
Bugün olacaklar dünden belliydi…
Geçen sene Ersan Saner bile, faşist
yerleşik Erhan Arıklı’nın UBP hakkında
söylediklerine kızıp, “Diğer partiler UBP
ile ilgili yorum yaparken çok dikkatli
olmalı, UBP’lileri rahatsız etmemeli,
içişlerimize yönelik konuşmamalıdırlar”
demişti… Bugün YDP’li Talip Atalay ve
Erhan Arıklı UBP’ye ayar çekiyor,
muhtıra veriyor… Ersan Saner kadar
bile olup cevap veremiyor UBP’liler
Ankara’nın sözcüsü yerleşik faşiste…
Saner’den sonra konuşacak kimse
kalmadı mı UBP’de?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Cumhurbaşkanı ve hükümet
edenler gerçekten halka dair
olan sorumluluklarını
tamamen berhava ettiler…’’
Fikri Toros (CTP)

Karikatür: Marian Kamensky/ cartoonmovement.com
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ANILARDAN
Ne kadar gitmem, desem de varacağım
yer orasıdır muhakkak.
Anılar…
Geçmişte yaşananların toplamı…
Bir çırpıda geçer aklından, oraya varır,
orayı yaşarsın.
Barakalar.
Okul binamız barakaydı.
Yağmuru en iyi orda bildik.
Soğuk havaları orada yaşadık.
Sıcaklığında oturduk, barakaların önlerinde
voleybol oynadık.
Kocaman bahçesi vardı
okulun.
Bir de su havuzu.
Su havuzunun çeşmelerinden su içtik kana kana.
Gün oldu üstüne çıkıp oturduk, gün oldu yanında geçtik.
Akarken çeşmeleri ne güzeldi.
Atölye sonradan yapıldı.
Ali Atakan hocamız geldiğinde, bir yer
lazım, demişti.
Nasıl yaptı bilmem ama yaptı.
Barakalarda resim çalışmaları, heykel çalışmaları…
Zaman zaman tuvaller, şövaleler, boyalarla
kırlara gittik.
Herkes bir köşeyi tuttu…
Herke kendi manzarasını çizdi.
O gün baktığım açıdan deniz vardı.
Denizin önünde sarı tarla, bir de incir
ağaçları.
Çizdim, boyadım…
Renk uyumu güzeldi.
Kompozisyon da.
Bir eksiklik vardı.
Da ne?
Dağınıktı resim dağınık ev gibi.
Dağınıktı işte ama bunu göremiyordum.
Atakan geldi, gözünü kıstı, eline fırçayı
aldı bir de sarı boya…
Resmin orta yerine sarı çizgiyi çekti, gitti.
Tek çizgi.
Artık resim sergilemeye değerdi.
Kafalarımızdan geçen binlerce soru, binlerce sorun var.
Ne yapsam da toplasam, diyerek geçirdiğiniz zaman onlarcadır.
Anlamadan işi yarım bırakır, başka işe de
geçemezsiniz.
Okunmamış kitap gibi.
Oysa okunacak çok kitap var, bırak onu,
başkasına başla.
Olmuyor.
Takılırsınız.
Ne kadar gitmem, desem de varacağım
yer orasıdır muhakkak.
Anılar…
Oraya şöyle bir dokunup geçtim sadece.
Çıkış yolunu orada buldum.
Sarı çizgi.
Oysa sarı çizgi tek başına hiçtir hiç.
Bu kafa ile siyasete mi girsem?
Yoksa çekilip deniz kenarına denize mi
baksam?
Deniz deyince de yine Kral Mezarlıkları
veya Dere Ağzı.
Şimdilerde oraya tabela koydular, “girmek
tehlikeli,” diyerek.
Hep oradaydık zamanında.
Tehlikenin içiydik.
Siyasete girip de…
“Parti başkanı dururken her hangi bir milletvekiline başbakan ol diye hükümet kurma
görevi verilir mi?” diye sorsam.
Değer mi?
Anılarda var ne varsa.
Oraya git, iyice bak, yolunu bul, derim.
İlle ki sarı çizgiyi göreceksin.
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YEORGİADİS: NATO İLE İLİŞKİLERİN
YÜKSELTİLMESİ GEREK
DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis,
Güney Kıbrıs ile NATO arasındaki
ilişkilerin yükseltilmesinin, NATO’ya
üyelik başvurusu olasılığı da dahil olmak
üzere oldukça önemli olduğunu ve NATO’ya üyelik olasılığının bulunduğunu
söyledi.
Alithia gazetesine röportaj veren Yeorgiadis, Barış İçin Ortaklık Programı’nın
artık daha kısıtlı bir rolü olduğunu, çünkü
çoğu üyesinin NATO’ya üye olduğunu
kaydederken, İsveç ve Finlandiya’nın
da NATO üyeliği sonrası AB’nin 27
üyesinden 23’ünün NATO’ya üye
olacağını; bu bağlamda Güney Kıbrıs
ile NATO arasındaki ilişkilerin
iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.
Habere göre Yeorgiadis, Türkiye’nin
son 10 yıl içerisinde Yunanistan ve
Güney Kıbrıs aleyhinde daha saldırgan
bir politika benimsediğini ve bundan
dolayı umut bırakmadığını ifade ederken,
Helenizm için açık tehdit oluşturan Türk
politikasının kendilerini endişelendirdiğini
ve düşündürdüğünü dile getirdi.
Yeorgiadis, Rum Yönetimi Başkanı

Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis’in izlediği Güven
Yaratıcı Önlemler politikasının doğru
olduğuna işaret ederek, bu doğrultuda
ısrarcı olunması gerektiğini vurguladı.
Güven Yaratıcı Önlemler politikasının
kabul edilmesi halinde yeni bir hava
oluşacağını ve kapsamlı çözüm perspektifini kolaylaştıracağını söyleyen Yeorgiadis, Türk tarafının bunu reddetmeye
devam etmesi durumunda ise, mevcut
durumun tek sorumlusu olarak ifşa
edileceğini belirtti.
Yeorgiadis, Yunanistan-Güney Kıbrısİsrail’in ABD ile olan 3+1 işbirliğinin
önemine de vurgu yaparak, bölge
ülkelerinin aralarında özel bir ilişki
oluşturmayı başardığını ve ABD’nin de
bu ilişkiye stratejik ortak sıfatıyla katılma
arzusunun oldukça önemli olduğunu
kaydetti.
Türkiye’nin de bu işbirliğine davet
edildiğine işaret eden Yeorgiadis, bunun
önkoşulunun Türkiye’nin Gambot
Politikası’ndan vazgeçmesi olduğunu
söyledi.

İNGİLİZ ÜS BÖLGELERİNİN ASKERÎ OLMAYAN
İNKİŞAF ANLAŞMASI DEVREYE GİRİYOR
Rum Yönetimi ile İngiltere arasında
15 Ocak 2014’te imzalanan, Kıbrıs’taki
İngiliz egemen askeri üs bölgelerinin,
askerî olmayan inkişaf anlaşmasının 16
Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceğinin
yarın açıklanacağı bildirildi.
Fileleftheros, Rum Başkanlık Basın
Sözcüsü Andreas Yosif imzasıyla dün
yayımlanan açıklamaya dayanarak, ilgili
anlaşmanın yürürlüğe girişinin yarın (9
Mayıs) Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek özel bir seremoni ile ilan
edileceğini yazdı.
Habere göre açıklamada, İngiliz üs
bölgesi sınırları içerisinde kalan köy ve

belediyelerinin ekonomik, turistik, ticari
v.b inkişafı için önemli perspektifler
açılacağına işaret edildi.
Haftalık Kathimerini yürürlüğe girecek
anlaşma ile üs bölgeleri içerisindeki
askerî noktalar dışında kalan 200-250
kilometrekarelik alanın etkileneceğini
yazdı. Habere göre, 4 belediye ve 23
köydeki her türlü inşaat ve yatırım
çalışması için gerekli izinler artık Rum
yönetimi makamlarınca verilecek, üs
makamları sadece diğer bölgelerin askerî
maksatlı kullanımından kaynaklı güvenlik
konularına tabi meselelerde standart şerh
düşecek.

ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE ZİYARETLER
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı,
Milletvekili Ahmet Savaşan ile Yönetim
Kurulu üyeleri Anneler Günü nedeniyle,
hastaları ve ülkede bulunan anne sağlık
turistlerini ziyaret etti.
Konseyden yapılan açıklamaya göre,
ziyaretlerde, Savaşan’ın yanında, Konsey
Yönetim Kurulu üyeleri, Serbest Çalışan
Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi
Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği
Başkanı Dr. Hayat İzel ve Av. Özkul
Özyiğit yer aldı.
Anneliğin değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, yeri doldurulamayan, dünyanın
en güzel, en saf, en masum ve en kutsal
duygusu olduğunu söyleyen Savaşan,
"Bizleri dünyaya getiren, tüm zorluklara
göğüs gererek büyüten, yetiştiren, eğiten,
öğreten, hayatımızın en değerli ve en

kutsal varlığı, baş tacımız olan annelerimiz; güce güç, umutlara umut katan en
değerli varlıklarımızdır” ifadelerini
kullandı.
Yeryüzünde bir annenin yavrusuna
gösterdiği şefkatin, karşılıksız sevginin
ve sınırsız özverinin başka hiçbir yerde
bulunmadığının altını çizen Savaşan,
"Yılmak nedir bilmeden sevgi ve şefkatle,
fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin
yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk
üstlenen siz annelerimize ne kadar minnet
ve hizmet etsek azdır. Sizlerin
çocuklarınıza ve sevdiklerinize en erken
bir zamanda şifa ile kavuşmanız öncelikli
hedefimizdir” şeklinde konuştu.
Savaşan, bütün annelerin anneler
gününü kutlayarak, hayatını kaybeden
annelere Allah’tan rahmet diledi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

VAY BE !
CTP'li vekil Asım Akansoy'un
da dili çözüldü, tıpkı başkan Tufan
Erhürman gibi işin işinde sözde
hükümet, sözde bakanlık olunca
ikisi de bülbül gibi şakımaya
başladılar.
Afrika saldırısı, linç girişimi
yapılırken, toplum liderliği seçimleri yapılırken, halkımızın uğradığı
hakaretler, aşağılamalar olurken,
onur ve gururumuz yerlerde
sürünürken, parti başkanına TV'de
müdahale var mı
sorusuna Erhürman
''Hayır yok'' derken,
hatta hatta UBP'nin
kurultayına müdahale
edilirken, bu beyler
suskunları oynarken, aniden şimdi
dilleri çözüldü.
Neden dilleri çözüldü, konuşmaya
başladılar? Sözde hükümet ve sözde
makamlar var, CTP elini taşın altına
koymaya hazırmış, hükümeti kurma
görevini bekliyorlarmış, CTP de
kuramazsaymış seçime gidilsinmiş!
Ne güzel de bülbül gibi ötmeye
başladılar,
maşallah
nazar
değmesin!
Asım beyin bir de isteği var,
ricası var, gülümseyin ''Bu toplumda sadece CTP konuşmamalı,
Sanayi Odası, Ticaret Odası,
sendikalar herkes konuşmalı'' diyor!
Ben anlayamadım, bunlar nasıl
siyasetin içine girmişler aklım ermiyor.
Bunca zamandır müdahaleleri,
Türkiye'den gelen emir ve
talimatları, baskıları, tehditleri,
geleceğimiz için başkalarının karar
vermesini,
rehine
olarak
tutulmamızı sadece seyrederek,
sessiz kalarak, dilsiz rolünü oynayan CTP'nin vekili bize ne diyor?
''Bu toplumda sadece CTP
konuşmamalıymış", bilmeyen duymayan da sanacak ki konuşa konuşa
dillerinde tüy bitmiş!
İşi garantiye de alıyor Asım bey,
eğer CTP hükümet kuramazsaymış,
Tatar başka bir UBP'liye hükümet
kurma verip DP ve YDP ile sözde
hükümet kurulursaymış memlekette
kaos olurmuş, onun için ya CTP
ya da erken seçim isteyebiliyor!
Peki birileri Asım beye sorsun
''Be efendi madem Ankara müdahale ediyor, siz sözde hükümeti
kurduğunuzda Ankara'nın size müdahale
etmeyeceğini
mi
sanıyorsunuz, yoksa Ankara ile gizliden anlaşma mı yaptınız, anlaşma
yapmadıysanız size müdahale ederlerse yine sözde dörtlü koalisyonun
neden
bozulduğunu
bilmezmiş gibi mi davranacaksınız?
Ankara'nın müdahaleleri ile sözde
hükümetler kurulup, bozuluyorsa,
siyasi partilerin kurultaylarına bile
müdahale edildiğini siz dilsizler
bile en sonunda söyleyebiliyorsanız,
sözde hükümetler kurmaya veya
göstermelik seçimler yapmağa ne
gerek var ki!
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Cumartesi günü 5 saate
yakın
bir
süre
“bildirimli”
elektrik
kesintisi
vardı
bölgemizde…
Bizimle birlikte, birçok
yerleşim yerinde daha
kesinti vardı aynı saatlerde…
Ahaliye, her zamanki gibi, “hatlarda
bakım-onarım yapacağız” dendi; bu
nasıl bakım onarım, üstelik hep tatil
günlerine denk getiriliyor…
Bu kadar uzun süre elektrik kesintisi
hiç normal değil, bir bilen olarak
söylüyorum!
-Neyin bakımı “Allah aşkına?”
Hava sıcaklığı o kadar yüksek olmasa
da, herkesin evinde buz yerinde
bozulacak buzlu gıdalar mutlaka
vardır…
Örneğin bizim evde var…
Marketlerin buzluklarında da, çeşit
türde buzlu gıda ürünleri var…
O buzlu ürünlerin 5 saat süresince
yaşanacak ısı değişikliğinden dolayı
çözülüp, tekrar donması, sağlığımızı
nasıl etkileyecek biliyor musunuz?
Diyeceksiniz ki, marketlerin çoğunun
zaten jeneratörü var, o yüzden bir şey
fark etmez…
Peki, ya olmayanlar, ya da o gün
jeneratörünü çalıştıramayanlar/arızası
olanlar n’apacak?
Sağlık yönünden buzlu gıdalara
hiçbir etkisi yok mu acaba yaşanan
böylesi
uzun
süreli
elektrik
kesintisinin?

ÇÖZÜMÜ SAĞLAYAMAZSAK
ASLA…

5 saatlik elektrik kesintisi süresinde
kullanılacak jeneratörlerin, -ekstraakaryakıt bedelini kim ödeyecek?
Ürün fiyatlarına yansıtılmayacak mı
zamlı akaryakıtın bedeli?
Bir da, ürün fiyatlarını sürekli olarak
artırıyorlar
diye
şikâyet
edip
duruyoruz…
Artırmayıp da n’apsınlar?
Dört gün önce akşamüzeri yine kesinti
oldu bir buçuk saatliğine…
O saatte,
Fırına koymak üzere hazırladığımız
yemek, elektrik kesintisi nedeniyle
sinide, öylesine dışarıda bekledi
mecburen…
Yazdıklarımızı okuyanlar bilecek,
hava karardığında sokağımızdaki
lambalar da yanmıyor, seneyi bulduk,
belki da geçtik…
Aylardır, Aşağı Dikmen’de caminin
bulunduğu sokaktaki lambaların
tümden yanmadığını, bu köşede
defalarca yazdım/yazıyorum; demek
“kıb-tek” yetkililerinden kimsecikler
okumuyor yazdıklarımızı…
Gerçi okuyan olsa da, kim bakacak
“canım” Aşağı Dikmen’de yeni yapılan
çift minareli caminin bulunduğu
lambalarının,
yanıp
sokaktaki
yanmadığına?
Ramazan da bitti!
Ne övsek oluyor, ne da yersek…
Hiçbir şey değişmiyor, boşuna
dememişler:
“Balık baştan kokar!” diye…
Şimdi buradan birilerine “canları

sağolsun” mu diyelim?
Yoksa “başka bir şey” mi söyleyelim?
En iyisi … …
Belki
da,
bizlerin
elektrik
faturalarında yazılan toplam miktarların
içerisinde bulunan, sokak aydınlatma
bedelini ödemiyoruz(!) tüm mahalleli
olarak…
Ondan olacak, herhalde sokak
lambalarımızın yanmaması…
“eski
kullanılmış
Galiba,
banknotlarla” ödüyoruz faturalarımızı
“kıb-tek”
veznelerine;
ondan
sokağımızı aydınlatma ambargosuyla
karşı karşıya bırakıyorlar bizleri…
Bakarsınız, bizim bilmediğimiz
“başka” bir nedeni var sokağımızdaki
lambaların yanmamasının.
***
Biz Türkçe konuşan Kıbrıslıların
“şansıdır”(!) yaşadıklarımız, her
konuda…
Sağlıkta,
eğitimde,
siyasette,
ulaşımda,
trafikte,
ticarette,
ekonomide,
enerji
meselesinde,
komünikasyonda…
Tümünde
de,
“ayrı
ayrı
sorunlarımız” var gibi görünse da…
Sorunumuz tektir!
Ayrı ayrı gördüğümüz sorunların, bir
anası vardır!
Kıbrıs sorunu…
İşgal altında, ateşkes koşullarında
yaşatılmamız…
Kıbrıs’ta çözümü sağlayamazsak,
hiçbir sorunumuzu asla çözemeyiz!
Gene gonuşuruk buraşda.

AB DE YUNANİSTAN DA KIBRIS’A HABER VERMEDEN
MISIR VE İSRAİL İLE TEMAS VE ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Uluslararası oyuncuların Doğu Akdeniz’in doğal zenginliğine dair perde
gerisi faaliyetlerinin yen jeopolitik ve
ekonomik dengeler şekillendirirken, Rum
Yönetimi’nin, dışlanma korkusu ile
kendine rol aramakta olduğu bildirildi.
Fileleftheros “Büyük Oyuncuların Enerji
Satranç Tahtasındaki Hareketleri ve
Lefkoşa’nın Kendi Bölgesinde Rol
Arayışı” manşet haberinde Rus doğal
gazına bağımlılığından 2030’a kadar kurtulmak için alternatif seçenekler aranan
bu konjonktürde, Rum Yönetiminin
“henüz doğal gaz vermeye hazır olmasa
da kendine bir rol edinmeye, tartışma ve
çalışmaların parçası olmaya çalıştığını”
yazdı.
Habere göre Brüksel (AB), üyesi
olmasına rağmen Rum Yönetimine
doğrudan bilgi vermeden İsrail ve Mısır’la
ayrı ayrı temasa geçti ve çalışmalarını
sürdürüyor. Yunanistan da aynı şekilde
Rum Yönetimine bilgi vermeksizin
Mısır’la istişarelerde bulunuyor.
Rum Yönetimi ancak gerekli
hareketlerde bulunması ve gelişmelerin
peşinden sürüklenmek yerine büyük
resmin parçası olmakta ısrar etmesi halinde
bu yeni sahnenin parçası olabileceğine
dikkat çekilen haberde, bu çerçevede
AB’den teknik ve ekonomik destek isteyip
bölgedeki köprü olmayı talep edebileceği
değerlendirmesi aktarıldı.
Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği
Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB)
sondaj ve aramaların da devam ettiği
hatırlatılan habere göre, ExxonMobilQuatar Petroleum konsorsiyumunun
10’uncu parseldeki ‘Glafkos’ yatağında
yaptığı teyit sondajından, yataktaki doğal

gazın çok iyi kalitede olduğu belirlendi
ancak miktarı, toplanan veriler üzerindeki
çalışmalar tamamlandığında, yılsonuna
doğru belli olacak.
İçinde bulunduğumuz ayın sonuna doğru
ENI-TOTAL konsorsiyumu da 6’ncı
parselde, “Kronos” hedefinde (2018’da
yoğun doğal gaz sütunları keşfedilen Kalypso hedefinin bitişiği) yeni bir araştırma
sondajına başlayacak. Sondajı yapacak
olan “Tungsten Explorer” sondaj gemisi
halen Mısır’da bulunuyor ve önümüzdeki
günlerde “Kronos” hedefine gitmesi bekleniyor. Konsorsiyum, işaretler cesaret
verici ise Kronos yakında ikinci bir hedefi
delmeyi hedefliyor. Aksi halde 8’inci
parseldeki “Eratosthenis” hedefini deneyecek.
Rum Yönetimi ile “Afrodit” yatağını
devralan Amerikan şirketi Chevron 21
Nisan’daki ilk görüşmelerinin ardından
13 Mayıs’ta bir görüşme daha yapacak.
Noble Energy zamanında Afrotit konusunda yatağın işletilmesi ve doğal gazın boru
hattı ile Mısır’a nakli konusunda bir
anlaşma imzalanmıştı. Rum Yönetimi ile
Mısır da Güney Kıbrıs ile Mısır arasında
bir de devletlerarası anlaşma yapılmıştı.
Ancak Temmuz 2020’de Noble Energy’yi
satın alan Chevron bu konuda Rum yönetiminden zaman istemişti. Şimdi
Chevron’un, bundan sonraki hareket
planını Rum Yönetimine 13 Mayıs’ta
sunması bekleniyor.
Rum, Yunan, İsrail ve ABD Dışişleri
bakanlarının yarın enerji ve güvenlik
konularının ele alınacağı bir telekonferans
gerçekleştireceğini de kaydeden gazete
şunları ekledi:
“Amerikalıların Doğu Akdeniz doğal

gazının değerlendirilmesine ilgi gösterdiği
ortadadır ancak Avrupa’ya tanker gemilerle
taşıyarak doğal gaz sattıkları da biliniyor.
Üç Dışişleri bakanın (Rum, Yunan ve İsrail) güvenlik konusunu da bağlayarak
Doğu Akdeniz seçeneğini en üst sırada
tutacağı aşikârdır. Dörtlü (3+1) görüşme
gerek Lefkoşa gerek Atina’ya, enerji
meselesiyle bağlayarak Türkiye konusunu
gündeme getirme fırsatı verecek.”
Öte yandan Haravgi “Kıbrıs, İsrail ve
Yunanistan Dışişleri Bakanları Yarın
Antony Blinken’den ABD’nin Doğu Akdeniz’deki Enerji Projeleriyle İlgili Net
İşaret Bekliyor” başlıklı haberinde yarın
Blinken’in, Amerikan diplomasisinin,
Doğu Akdeniz’deki projelerine, özellikle
de doğal gazın “Rum” ve İsrail
alanlarından AB’ye nakli konusundaki
yeni projelere dair net işaretler vermesinin
beklendiğini yazdı.
Habere göre, Brüksel’den Avrupa
Komisyonu’nun, doğal gazın Doğu Akdeniz’deki alanlardan Mısır’daki
sıvılaştırma terminallerine, oradan da
LNG gemileriyle Avrupa’ya nakledilmesini tercih ettiği bilgileri geliyor. ABD
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria
Nuland’ın Ankara, Atina, Lefkoşa üçgenini
ziyareti sırasında Türkiye’yi hariç tutmadan bölge ülkelerinin işbirliğinden söz
etmesinin, Washington’un işbirliği ile ne
kast ettiği konusunda Rum ve Yunan
hükümetlerinin kafasını karıştırdığına
dikkat çekildi.
Gazete konunun önceki gün Atina’da
bir araya gelen Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis ve Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından
ele alındığını yazdı, detay vermedi.

MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCU: 1 KİŞİ
TUTUKLANDI
Gazimağusa Polis Müdürlüğü
ekipleri tarafından önceki gün saat
23.00 sıralarında gerçekleştirilen
operasyon sonucunda, E.M.Ö.(E21)’ye ait araçta yapılan aramada,
yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan
madde ve 1 adet hassas terazi
bulunarak emare olarak alındığı
bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamada, bahse konu şahsın
tutuklandığı ve soruşturmanın
devam ettiği belirtildi.

MAĞUSA’DA KAYIP
ŞAHIS
Polis, Gazimağusa’da sakin 17
yaşındaki Ayşe Kızılkoyun’un
arandığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığı tarafından
yapılan açıklamada, Kızılkoyun’un
önceki gün saat 18.00 sıralarında
ayrıldığı ikametgahına halen geri
dönmediği kaydedildi.

KAYIP OLDUĞU
BİLDİRİLEN MARİAM
OMECHENKO BULUNDU
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamaya göre, Tuzluca’da
yaşayan ve 2 gün önce kayıp
olduğu bildirilen 15 yaşındaki
Mariam Omechenko bulundu.

ÜÇ FARKLI BÖLGEDE
YANGIN
Polis Basın Subaylığı, önceki gün 3
bölgede yangın meydana geldiğini
açıkladı.
Meriç’te Emel Gardiyanoğlu’na ait
zeytinlik bahçesinde önceki gün
saat 09.30 sıralarında jeneratör
elektrik kontrol panelinde oluşan
kıvılcım sonucu oluşan yangında;
jeneratör, hidrofor, 6 metre
uzunluğunda ellilik su borusu,
yarım dönüm kuru ot, yarım dönüm
anız ile Ömer Özkılıçlar’a ait yarım
dönüm anız ve dört adet rulo balya
yanarak zarar gördü.
Polis, yangının itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldüğünü,
soruşturmanın devam ettiğini
bildirdi.
Çatalköy’de Diana Plajı mevkiinde
faaliyet gösteren bir restoranda,
önceki gün saat 14.00 sıralarında,
çalışan şahsın, sigara içtiği sırada
elinde tutmakta olduğu kapağı açık
vaziyetteki benzin bidonunun alev
alması sonucu panikleyerek
bidonu elinden atması neticesinde
yangın meydana geldi.
Polis, yangının iş yeri
çalışanlarının müdahalesi ile
söndürüldüğünü ancak restoran
içerisinde bulunan plastik çöp
bidonu, 2 adet klimanın iç üniteleri,
20 adet peçetelik, 2 adet güvenlik
kamerası, elektrik ve internet
kabloları, aydınlatma lambaları ve
muhtelif eşyaların yanarak zarar
gördüğünü kaydetti.
Dikmen’de 23 Nisan Sokak
üzerinde, önceki gün saat 19.00
sıralarında Ülkü Özorun Dercan’a
ait ikametgahın garajı içerisinde
park halinde bulunan salon aracın
motor kısmındaki elektrik
aksamlarının kısa devre yapması
sonucu yangın meydana geldi.
Polis, yangın sonucunda; araç ve
içerisinde bulunan çocuk araç
koltuğu ile kişisel malzemelerin,
garaj içerisinde bulunan
jeneratörün, garaja ait elektrik
tesisatı, yağmur suyu gider borusu
ve pencerenin yanarak, duvarların
ise islenmek suretiyle zarar
gördüğünü bildirdi.
Yangın aynı İtfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü, soruşturma
devam ediyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ot tıktılar sesine
Ters düştü ilkesine
Sevinç getirdin bayram
Mutsuzlar ülkesine

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

VÜCUDUNUZ
HAYIR DİYORSA
Duygusal stresin
bedelleri
Gabor Mate
İletişim Yayınları

"Çoğunluk kuvveti,
kuvvetlerin en
hoyratıdır."
Paul Bourget

vakit akşam
mevsim yasemin
hangi diyarlara sürsem yüreğimi
bir deli sen hasreti
Beste Sakallı

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
Nergis Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3
Göçmenköy Lefkoşa
Tel: 225 50 75
Buse Karşılı Eczanesi
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
Tel: 2241545
Behayi Yılmabaşar Eczanesi
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış
Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
Tel: 2271116
GİRNE
Özge Özçınar Eczanesi
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools
Apt. N0:28 C Girne
Tel: 8159090
Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
Tel: 8213088
Günay Varış Eczanesi
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
Tel: 8152585
MAĞUSA
Aras Öncü Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı N0:46 Çanakkale Gazimağusa
Tel: 3662999
Uluçay Eczanesi
Eşref Bitlis Cad. Narlı
Sok.Dük.N0:5 Mağusa
Tel: 3652424

Çilek tarlalarına ilgi devam ediyor
Mustafa ERKAN- Yeşilırmak bölgesinde bulunan çilek tarlalarına yerli ve yabancı halkın ilgisi devam ediyor. Çocuklu
aileler, gençler hem toplama hem yeme seçeneğini tercih ederken kimileri de tarla önünde kurulan standlardan alışveriş yapmayı
tercih etti. Güneşin tadını çıkarırken çileklerini toplayan ziyaretçiler güzel zaman geçirdiler. Bunun yanında fotoğraf tutkunları
daYeşilırmak'ın doğal güzelliğinde oluşan renkli manzaraları karelerine yansıttılar.

DÜN

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

Tel: 0533 849 18 47

Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

DOLAR
Alış Satış

14.89 15.04

EURO
Alış Satış

15.72

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.56

İSKELE
Mevlüt Kaçmaz Eczanesi
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika
Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
Tel: 8605554
LEFKE
Ayşe Altıntuğ Eczanesi
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli
Lefke Tel: 872 69 74

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GÜZELYURT
Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt
Tel: 7147052

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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Sosyal Medya
Kate Hart*
“Yerleşimci sömürgeciliği” kavramı,
son yıllarda İsrail'e vurgu yapılarak
kullanılırken, 1974'te Kıbrıs'ın Türk
işgali ve ardından Kıbrıslıların yerinden
edilmesi göz ardı edilerek ihmal
edilmiştir.
Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'ı işgali, en
az 210.000 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı
Türk'ün evlerini terk etmesine neden
olmuştur. O zamandan beri Türkiye,
etnik Türklerin Anadolu'dan adaya
göçünü teşvik ederken, Kıbrıslı Rumların
evlerine dönüşünü engellemiş ve yerli
Kıbrıslıları topraklarından nakletmiştir.
2017 itibarıyla, Kıbrıs'ta adanın kabaca
üçte birini kontrol eden yaklaşık 30.000
Türk askeri vardır. Bugün Kıbrıs'ta
Kıbrıslı Türklerden daha fazla Türk
yerleşimci bulunmaktadır. Ağır
koşullarla karşı karşıya kalan binlerce
Kıbrıslı
Türk,
son
yıllarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içişlerine
müdahalesine karşı protesto gösterileri
düzenlemiştir. Bunlar uluslararası hukuka göre savaş suçları ve insanlığa karşı
suçlar olsa da Kıbrıslılar henüz
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden hak
ettikleri muameleyi görmemişlerdir.
Kıbrıs, Türkiye işgal ettiğinde sınırları
net bir devlet iken, Birleşmiş Milletler
1947'de 181 sayılı Kararı kabul ettikten
sonra İsrail bağımsız bir devlet olmuştur.
Bu karar Filistin'deki İngiliz Mandasını
Arap ve Yahudi devletlerine bölmüş ve
şu anda Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da
yaklaşık 700.000 İsrailli yerleşimci
yaşamaktadır. Birçok insan hakları
örgütü İsrail'i Filistin topraklarında
adaletsizlikler işlemekle suçlamaktadır.
Örneğin Uluslararası Af Örgütü, İsrail
yerleşimlerini Filistinlilere karşı
“kurumsallaştırılmış ayrımcılık” olarak
nitelendirmektedir. Mart 2021'de eski
UCM Savcısı Fatou Bensouda, İsrail'in
Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze
Şeridi'nde işlediği iddia edilen savaş
suçları hakkında UCM'nin bu bölgelerde
yargı yetkisine sahip olduğuna karar
vermesinin ardından resmi bir
soruşturma başlatmıştır.
Ne Türkiye ne de İsrail, birincil görevi
soykırım veya zorla nüfus transferi gibi
ciddi uluslararası suçlar için bir hesap
verebilirlik sistemi kurmak olan
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma
Statüsü'nü onaylamamıştır. Türk
Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'ta iki devletli
çözüm çağrısıyla karşı karşıya kalan
eski UCM Savcısı, Kuzey Kıbrıs'ın
Türk işgali ile ilgili davayı karara
bağlama taahhüdünde bulunmuştu, ancak görev süresi sona ermeden bunu
başaramadı. İsrail ve Türkiye'nin aksine
Kıbrıs, 2000'lerin başında UCM'ye
katılmıştır. Bensouda, Kıbrıs davasında
İsrail'de olduğu gibi aynı yargı konularını
dikkate almak zorunda değildi, bu nedenle konuyla ilgili bir kararın ertelenmesi paydaşlarda şüphe uyandırmıştır.
Kıbrıs hükümeti, Kuzey Kıbrıs'ın
Türk işgali ile ilgili bir davayı hiçbir
zaman eski UCM Savcısı'na göndermedi,
bu
da
soruşturmanın
neden
hızlandırılmadığını açıklayabilir.
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı işgalini
sorgulayan ilk şikayet Temmuz 2014'te
Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıslı bir
üyesi adına yapılmışken, Filistin Ocak

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin
ele alınması gereken çifte standardı
2015'te doğrudan UCM'nin müdahalesini
talep etmişti. Kuzey Kıbrıs uluslararası
alanda tanınmaması nedeniyle
ekonomik, siyasi ve askeri olarak
Türkiye'ye bağımlı. Erdoğan'ın
desteklediği Kuzey Kıbrıs Başkanı Ersin
Tatar, yakın zamanda Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm için bastırdı. Türkiye,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi
altında daha kavgacı hale geldi ve
AB'nin dengesiz lideri kızdırmaktan
kaçınma baskısına yol açtı. Türkiye'nin
Kıbrıs'taki davranışına ilişkin bir UCM
soruşturmasına uyma olasılığının da iç
karartıcı olduğunu belirtmek de önemlidir.
Buna ek olarak, geçen yaz Türkiye,
UCM'nin Filistin toprakları üzerindeki
yargı yetkisine ilişkin kararını memnuniyetle karşılayarak, bunu İsrail'in
Filistin topraklarında yaşayanlara karşı
işlediği suçlardan “sorumlu tutulmasını”
sağlamaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi. Ancak Türkiye'nin kendi ken-

olduğu için gayri meşru saymıştı.
Kıbrıslılar Birliği gibi az sayıda örgütün
desteğine rağmen, Kıbrıs'taki çoğu parti,
misilleme korkusuyla seçimleri boykot
etmekte isteksiz. Birkaç Kıbrıslı grup,
Türkiye'nin siyasete "artan müdahalesini" öne sürerek, Kuzey Kıbrıs'taki en
son parlamento seçimlerini doğrudan
veya dolaylı olarak boykot etti. Şimdiye
kadar bu gruplar Türkiye'yi kamuoyu
önünde yerleşimci sömürgeciliği yapmakla suçlamak istemediler.
Egemen devletler, hesap verme
sorumluluğu olmayacağını düşünerek
genellikle uluslararası hukuku ihlal eder.
UCM, Kıbrıs'taki Türk işgali yerine
İsrail yerleşimlerine öncelik vererek,
Mahkeme'nin siyasi bir araç haline
yönündeki
eleştirileri
geldiği
güçlendirmekte. Mahkemenin İsrail üzerinde yargı yetkisi olmamasına rağmen,
insan hakları grupları defalarca İsrail
yerleşimlerine soruşturma açılması
çağrısında bulundu. UCM, yetkisi

BOSTANCI VE
ZÜMRÜTKÖY SAKİNİ 2
KİŞİYE YETKİLİ
MAKAMDAN İZİNSİZ ATEŞ
YAKTIKLARI İÇİN YASAL
İŞLEM BAŞLATILDI
Bostancı’da, önceki gün saat 11.30
sıralarında, A.S.’nin (E-40)
çalışmakta olduğu küçükbaş
hayvan ağılı içerisinde temizlik
yaptıktan sonra, yetkili makamdan
izinsiz ateş yaktığı tespit edildi.
Yakılan ateş sonucu beş yüz metre
karelik alan içerisindeki kuru otlar
ile atıl haldeki çöplerin yandığı,
yangının itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldüğü bildirildi.
Bahse konu şahıs hakkında yasal
işlem başlatıldı, soruşturma devam
ediyor.
Zümrütköy’de ise, önceki gün saat
17.00 sıralarında, H.Y.’nin (E-67),
narenciye bahçesinde yetkili
makamdan izinsiz temizlik maksadı
yakmış olduğu ateş kontrolden
çıktı.
Şahsa ait 20 adet narenciye ağacı
ve damlama lastiği, Oğuz Dören’e
ait 6 dönüm biçilmemiş arpa ve
Hatice Deniz’e ait 16 adet
narenciye ağacı ile sulama ve
damlama lastikleri yanarak zarar
gördü; yangın itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü.
Polis, bahse konu şahıs hakkında
yasal işlem başlatıldığını ve
soruşturmanın devam ettiğini
bildirdi.

GÜNGÖRDÜ ANNELER
GÜNÜ MESAJI YAYIMLADI

dini bağımsız ilan eden Kuzey Kıbrıs
işgaline ilişkin bir kararın yokluğunda,
UCM'nin çifte standardı sorgulanmalıdır.
Dünya çapında sayısız insan hakları
örgütü ve sosyal hareket, İsrail'in Filistin
topraklarındaki
yerleşimlerini
eleştirmektedir. İsrail'e karşı boykotları,
tecritleri ve ekonomik yaptırımları teşvik
eden Filistin liderliğindeki BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) hareketi
ana muhaliflerden biridir. Aralarında
Senatör Sanders ve Temsilciler Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve
Ilhan Omar'ın da bulunduğu önde gelen
ABD'li politikacılar, ABD hükümetinin
İsrail'e verdiği desteği sorgulamaktadır.
Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları
İzleme Örgütü gibi gruplar sürekli olarak
İsrail'in Filistin topraklarındaki
davranışları hakkında ayrıntılı raporlar
yayınlamaktadır.
Buna karşılık, Türkiye'nin Kıbrıs'ta
binlerce Kıbrıslı'nın önderlik ettiği
birleşme çabalarına rağmen kanunsuz
hareketlerine dair haberler çok az.
Kıbrıslılar Birliği, hem Filistin'deki
hem de Kıbrıs'taki durumu “istila ve
işgal” olarak nitelendirerek Türkiye'ye
İsrail kadar sert davranan örgütler
arasında yer almaktadır. Kıbrıslılar
Birliği, Türk destekli liderin zaferiyle
sonuçlanan Ekim 2020 seçimlerini,
Türk yerleşimciler Kuzey Kıbrıs'taki
Kıbrıslı Türklerden çok daha fazla

dahilindeki Türk yerleşimci faaliyetlerini
çok uzun süre görmezden geldi. İnsan
hakları grupları, etkinlikler düzenleyerek,
mitingler düzenleyerek ve medyanın
ilgisini çekerek Türkiye'nin Kıbrıslılara
yönelik muamelesine aynı düzeyde ilgi
göstermelidir. BM Güvenlik Konseyi,
UCM’yi Kıbrıs üzerindeki yargı yetkisini
kullanmaya davet edebilir, ancak veto
yetkileri bu önlemi kesinlikle boşa
çıkaracaktır. Türkiye'yi UCM'nin önüne
çıkarmak, çeşitli kampanyalar yoluyla
kamuoyu desteği toplamaktan fazlasını
gerektirir. Paydaşlar, AB liderlerine,
AB'ye kabul için Kıbrıs'la ilgili olduğu
için insan haklarına ilişkin uluslararası
hukuka uyulmasını talep etmeleri için
baskı yapmalıdır. AB liderleri, UCM
üyeliğini Türkiye'nin Birliğe katılması
için bir ön koşul haline getirebilir.
UCM, Türkiye tarafından işlenen insan
hakları ihlalleri nedeniyle 2014 yılında
Kıbrıs'a parasal tazminat ödenmesine
hükmeden Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Büyük Dairesi'nin emsalini
de kullanabilir. Kıbrıs, Filistin gibi,
uzun yıllar halkına karşı işlenen küstahça
ihlallerden sonra davasının uluslararası
toplum tarafından görülmesini hak etmektedir.
*Uttryck Magazine, 5 Mayıs 2022
Uppsala Association of Foreign Affairs
(Çeviri: Avrupa-Afrika Gazetesi)

Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü ‘Anneler Günü’
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güngördü mesajında, çocuklarını
büyük bir özveriyle büyüten
annelerin, emeğinin hiç bir zaman
ödenemeyeceğini belirtti.
Güngördü, karşılıksız, koşulsuz
sevgi ve fedakarlıktan oluşan anne
sevgisinin hiçbir şeyle
ölçülemeyeceğini, yerinin başka
bir şeyle doldurulamayacağını
ifade ederek, “Dünyamızda barış,
sevgi ve güzellik tohumları ekecek
en önemli varlık da annelerimizdir.
Anneler günü vesilesi ile tüm
annelerin Anneler Günü’nü kutlar,
saygılar sunarım” dedi.

NEPALLİ DAĞCI 26. KEZ
EVEREST’E
TIRMANARAK KENDİSİNE
AİT REKORU KIRDI
Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami
Rita (52), dünyanın en yüksek
zirvesi Everest Dağı'na 26'ncı kez
çıkarak kendisine ait rekoru kırdı.
Press Trust of India’nın haberine
göre, Rita geleneksel güneydoğu
sırt üzerinden 8 bin 848,86 metrelik
dağa tırmandı.
Böylelikle, bir grup dağcıyla
Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan
şerpa Rita 26'ncı başarılı
tırmanışını gerçekleştirerek yine
kendisine ait olan rekoru kırdı.
Nepal Kültür ve Turizm Bakanlığı
yetkilisi Taranath Adhikari, "Kami
Rita kendi rekorunu ve tırmanışta
yeni bir dünya rekoru kırdı."
ifadesini kullandı.
Nepal Turizm Bakanlığı, zirveye
tırmanmak için bu yıl 316 kişiye
izin verdi.
Nepal ile Tibet arasında yaşayan
Himalaya Dağları yerlilerine
"şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları
dağlık coğrafyalara aşina
şerpaların bölgeye gelen Batılı
ziyaretçilere rehberlik yapmaları
nedeniyle sözcük Batı dillerinde
"rehber" anlamında kullanılıyor.
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UÇAK BİLETLERİ ÇOK YÜKSEK...

ERCAN İSTANBUL 4 BİN 150ERCAN LONDRA 11 BİN 14 TL
(Topuz Gazetesi) - KKTC’den yurt
dışına tatil, sağlık maksatlı veya aile ziyareti
yapmak isteyenler için artık uçak yolcuğu
hayal oldu. Ercan Havalimanı’ndan Türkiye
veya Londra’ya gitmek isteyen bir kişi en
az 4 bin 150 ile 11 bin 14 TL arasında bilet
parası ödemek zorunda. 4 kişilik bir aile
için bu yolculuğun maliyeti ise 16 bin ile
44 bin TL arasında değişiyor.
BAF’TAN LONDRA 3 BİN 571,
LARNAKA LONDRA 2 BİN 306 TL…
Güney Kıbrıs’ta Baf Havalimanı’ndan
Londra’ya gitmek isteyen bir kişi ise 3 bin
571 TL ile 3 bin 981 TL arasında bilet
ücreti ödemesi gerekiyor. Larnaka
Havalimanı’ndan ise ayni parkur fiyatı
bavulsuz 2 bin 306 ile 4 bin 6 TL arasında
değişiyor.
ERCAN İSTANBUL BİLETİ LARNAKA LONDRA’NIN İKİ KATI…
Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek
isteyenlerin uçak bileti Larnaka’dan Londra’ya gidecek bir yolcunun yaklaşık iki
katına geliyor. Tatil veya ailesini ziyaret etmek isteyenler bilet fiyatlarına baktığında
her şeyi bir anda unutuyor. Uçak bileti
fiyatlarının tatil aylarında da adeta yüksek
fiyatlardan seyretmesiyle bu yıl tatile çıkmak
hayal oldu diyenlerin sayısı fazla.
LONDRA ERCAN UÇAK BİLETİ
LONDRA LARNAKA’NIN ÜÇ KATI…
Baf Havalimanı’ndan Londra’ya 3 bin
570 ile 3 bin 981 TL, Londra’dan Baf
Havalimanı fiyatı ise 4 bin 155 ile 4 bin
692 TL. Bu bilet fiyatlarına 20 kg bavul
ücreti dâhil. Larnaka’dan Londra’ya uçak
biletleri 2 bin 986 ile 3 bin 406 TL. Yani
Ercan İstanbul biletinden daha ucuz. Londra’dan Larnaka’ya uçak bilet fiyatı ise 2
bin 306 ile 4 bin 6 TL arasında değişiyor.
KKTC’den yurt dışına seyahat, hastalık
veya aile ziyareti yapmak isteyenlere artık
uçak seyahati hayal oldu.
Ülkemizdeki yüksek uçak biletlerini gören
çok sayıda vatandaş, Euro’nun yüksek
olmasına rağmen daha ucuz konumda olan
Güney Kıbrıs’taki Larnaka veya Baf
Havalimanlarından yurt dışına uçmaya

başladı bile.
Ercan Havalimanı’ndan Türkiye veya
Londra’ya gitmek isteyen bir kişi en az
4.150 ile 11.014 TL arasında para ödemek
zorunda. 4 kişilik bir aileye maliyeti ise 16
bin ile 44 bin TL arasında değişiyor.
Güney Kıbrıs’tan Baf Havalimanı’ndan
Londra’ya gitmek isteyen bir kişi ise 3571
TL ile 3981 TL arasında para ödemesi
gerekiyor. Larnaka Havalimanı’ndan ise
ayni parkur fiyatı bavulsuz 2306 ile 4006
TL arasında değişiyor.
BİLET FİYATLARI ÇOK YÜKSEK
Ada ülkesi olan KKTC’de yurt dışına
çıkışta en fazla kullanılan seyahat aracı
konumundaki uçaklardaki bilet fiyatları bir
türlü inişe geçmiyor.
Tatil veya ailesini ziyaret etmek isteyenler
bilet fiyatlarına baktığında her şeyi bir anda
unutuyor. Uçak bileti fiyatlarının tatil
aylarında da adeta yüksek fiyatlardan
seyretmesiyle bu yıl tatile çıkmak hayal
oldu diyenlerin sayısı fazla.
ERCAN İSTANBUL GÜNEY’DEN
LONDRA FİYATINA
Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek
isteyenlerin uçak bileti Larnaka’dan Londra’ya gidecek bir yolcunun yaklaşık iki
katına geliyor.
Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a bir
kişilik uçak bileti 4150 ile 4348 TL arasında
değişirken İstanbul’dan Ercan Havalimanı’na
4400 ile 6318 TL.

Baf Havalimanın’dan Londra’ya 3.570
ile 3981 TL, Londra’dan Baf Havalimanı
fiyatı ise 4155 ile 4692 TL. Bu bilet
fiyatlarına 20 kg bavul ücreti dâhil.
Larnaka’dan Londra’ya uçak biletleri
2986 ile 3406 TL. Yani Ercan İstanbul
biletinden daha ucuz. Londra’dan Larnaka’ya
uçak bilet fiyatı ise 2306 ile 4006 TL.
MAYIS VE TEMMUZ 2022’DE KKTC,
TÜRKİYE VE LONDRA VE GÜNEY
KIBRIS LONDRA KARŞILIKLI
GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLET FİYATLARI
PARKUR 10 Mayıs 10 Temmuz
THY Ercan- İstanbul 4.453 TL 4.150 TL
THY İstanbul- Ercan 6.318 TL 5.071 TL
THY Ercan- Londra 4.835 TL 7.156 TL
THY Londra- Ercan 5.225 TL 9.068 TL
Pegasus Ercan- İstanbul 4.400 TL 4.348
TL
Pegasus İstanbul- Ercan 4.400 TL 4.348
TL
Pegasus Ercan- Londra 4.835 TL 11.014
TL
Pegasus Londra- Ercan 6.277 TL 7.039 TL
GÜNEY KIBRIS
Baf Havalimanı- Londra 3.981 TL 3.570
TL (20 kg bavul dahil)
Londra – Baf Havalimanı 4.155 TL 4.692
TL (20 kg bavul dahil)
Larnaka- Londra 2.986 TL 3.406 TL (Bavulsuz)
Londra- Larnaka 2.306 TL 4.006 TL (Bavulsuz)

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

CTP kaçak güreşiyor

Kıbrıs Postası'na konuşan YDP Genel
Başkanı Erhan Arıklı'ya göre, CTP, Hayat
Pahalılığı (HP) ödeneğinin bütçede
yaratacağı büyük açığı görerek bundan
ürküyor ve bu nedenle "kaçak" güreşiyor...
Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
artık "gereğini" yapmalı ve bir UBP'li
olduğunu unutmamalı...
Gözler Saray'da...
Hükümet kurma çalışmaları konusunda
yarın hareketli saatlerin yaşanacağı
öngörülüyor...
Ana muhalefet partisi CTP’nin kaçak
güreştiğini ve krize oynadığını dile getiren
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hayat
Pahalılığı (HP) ödeneğinin bütçede
yaratacağı büyük açığı görerek CTP’nin
bundan ürktüğünü dile getirerek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrı yaptı.
Kıbrıs Postası'na konuşan Genel Başkan
Erhan Arıklı, “Devletin başı olarak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha fazla bu

GÜNEYDE 2020 YILINDA
1773 AİLE İÇİ ŞİDDET
VAKASI KAYITLARA
GEÇTİ
Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında 1773
aile içi şiddet vakasının kayıtlara
geçtiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Meclis
Başkanı Annita Dimitriu’nun,
DİSİ’nin önceki gün düzenlediği
kadına yönelik şiddet konulu
konferansta konuşma yaptığını
ve AB içerisindeki kadınların
yaklaşık üçte birinin, aile içi
şiddete maruz kaldığını
söylediğini yazdı.
Habere göre Dimitriu,
istatistiklere göre 2018 yılında
947, 2019 yılında 1288 ve 2020
yılında 1773 aile içi şiddete
yönelik şikayette bulunulduğunu
ifade ederek, bu vakaların yıldan
yıla artış göstermesinin ürkütücü
olduğunu dile getirdi.

GÜNEYDE SİLAH
AMBARGOSUNUN
TAMAMEN KALDIRILMASI
BEKLENTİSİ
Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dün,
Güney Kıbrıs aleyhindeki silah
ambargosunun tamamen
kaldırılması olasılığıyla ilgili
açıklama yaptığı bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine
göre, bakanlıktan yapılan
açıklamada, öncelikle konuyla
ilgili kurumsal prosedüre,
ABD’nin iç prosedürlerinin
sonucuna peşin hükümle
yaklaşmadan başlanması
gerektiği vurgulandı.
Habere göre açıklamada,
Dışişleri Bakanlığı’nın Güney
Kıbrıs’ın “Eastern Mediterranean
Security and Energy Partnership
Act of 2019” adlı ABD Kongresi
yasasının gerektirdiği önkoşulları
yerine getirdiği ve bu bağlamda
ambargonun kaldırılmasına
sevindirici son beklendiği ifade
edildi.
Gazete, Rum Yönetimi’nin
Ukrayna işgali yüzünden
Rusya’ya uygulanan yaptırımlar
nedeniyle, söz konusu yasa
tasarısına karşı yükümlülüklerini
ve en önemli şartı olan, Rus
savaş gemilerinin limanlarına
demirlemesine izin vermeme
şartını yerine getirdiğini belirtti.
Haberde, Rum Yönetimi’nin,
AB’nin Rus gemilerine
limanlarını kapatma kararı
olmamasına rağmen 3 Mart’ta, 5
Rus savaş gemisinin ikmal için
Güney Kıbrıs’taki limanlara
girmesini yasakladığı anımsatıldı.

GÜNEYDE ARAÇTAN 3,5
KİLO HİNTKENEVİRİ
ÇIKTI

hükümet krizinin sürmesine engel olmalı
ve krize el koymalı. Neticede kendisi bu
devletin başıdır.” dedi.
Erhan Arıklı “Devletin başı olarak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha fazla bu
hükümet krizinin sürmesine engel olmalı

ve krize el koymalı. Neticede kendisi bu
devletin başıdır..
Cumhurbaşkanının liderlik vasfını ortaya
koyması gerekiyor. UBP içinden çıkmış,
seçilmiş biri olarak bunu yapmalı…"
şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs’ta, cuma gecesi
Lefkoşa-Limasol anayolunda
yapılan polis kontrolü sırasında
aranan bir araçta 3 kilo 500 gram
hintkeneviri türü uyuşturucu ele
geçirildi.
Fileleftheros’un haberine göre,
36 yaşındaki erkek şahsın
kullanımındaki araçta üç naylon
poşet içerisinde 3,5 kilo
hintkeneviri bitkisi, 9 bin 385
Euro nakit para ve 3 adet cep
telefonu bulundu. Araç
sürücüsü, uyuşturucu
bulundurmak, başkasına satmak
ve uyuşturucu gelirini aklamak
suçlamasıyla tutuklandı.
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Liverpool liderlik yolunda
kayıp yaşadı

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta maçında konuk
ettiği Tottenham ile 1-1 berabere kalan Liverpool,
şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
Ligde evinde oynadığı maçlarda ekim ayından bu
yana ilk kez puan kaybeden Liverpool, 83 puan ve
averaj farkıyla liderliğe yükselmesine rağmen
zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı

Doğukan yaş kategorisinde birinci
Açık Su Türkiye Şampiyonası 10.000
metrede Doğukan Ulaç 01:58.29’luk
derecesi ile Genel Klasmanda beşinci,
20+ yaşta birinci oldu...

Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç uluslararası arenada büyük
bir başarıya daha imza attı ve bizleri gururlandırdı.
Alanya'da düzenlenen Açık Su Türkiye Şampiyonası 10.000
metrede Doğukan Ulaç 01:58.29’luk derecesi ile Genel Klasmanda beşinci, 20+ yaşta birinci oldu.
Su Sporları Federasyonu yaptığı açıklamada Doğukan’ı
bu başarısından dolayı tebrik etti ve 13 Mayıs 2022 tarihinde
İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılar
diledi. Doğukan Türkiye milli takımı ile Roma’da Avrupa
Şampiyonası’nda kulaç atacak.

“Birkan Uzun Zirve Koşusu” tamamlandı

Futbolda sonuçlar
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
Türk Ocağı – Lefke:
1-1
AKSA Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Esentepe:
Maraş – SFC Dörtyol:
Çetinkaya – Karşıyaka:
Gençler Birliği – CB G. Gücü:
Mormenekşe – Düzkaya:
İncirli – Çanakkale:
Yalova – Görneç:

0-1
6-3
2-2
2-1
1-1
1-0
4-0

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

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

(Play-off ilk maçında 11. İle 13.
Takım, 12. İle 14. Takım
karşılaşacak)
Atletizm Federasyonu’nun Amerika’da geçirdiği
kayak kazasında hayatını
kaybeden Kıbrıslı Türk
dağcı Birkan Uzun anısına
düzenlediği “Birkan Uzun
Zirve Koşusu” bugün (8
Mayıs Pazar) sabah saat
09.00’da Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik
Alanı’nda gerçekleştirildi.
“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 düzenlenen etkinlik
şölen havasında yapıldı.

Birinciler Almanya’da
yarışacak
Vakıflar İdaresi ana
sponsorluğunda, Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi’nin destek verdiği zirve
koşusunda 5 kilometre kategorisinde kadınlar, 10 kilometre kategorisinde erkekler
yarıştı.
Kadınlar genel klasmanda
Gönül Çeliker, erkekler genel
klasmanda Veli Atikoğlu
zirve koşusunu ilk sırada
tamamlayarak 10 Temmuz
2022’de Almanya’da düzenlenecek yarışa katılmaya hak
kazandı.
Yarışta ayrıca kategoriler
tamamlandıktan sonra halk
yürüyüşü de gerçekleştirildi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Çocuk oyun alanlarının
kurulduğu, halkın büyük ilgi
gösterdiği etkinliğe Off-road
grupları da katılım gösterirken etkinlikte zirveye
çıkmak isteyen kişiler de
gruplar tarafından zirveye
götürüldü.
Cumhurbaşkanı Tatar
da katıldı
Yarış
sonunda
Cumhurbaşkanı
Ersin
Tatar’ın da katılımıyla dereceye girenlere ödülleri
takdim edildi. Geleneksel
olarak yapılması planlanan
“Birkan Uzun Zirve Koşusu”
ile ilgili olarak gelecek yıl
farklı zirvelerde yapılarak
kros ligi şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

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.İncirli
13.Yalova
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
42
39
36
33
32
14
11
0

