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Kimin kararını bekliyorsunuz? Ersin Tatar’ın değil herhalde, Ankara’nın değil mi? Bu mahalle
kavgasında Ankara’nın bir yavrusunu feda etmesi gerekiyor… Sucuoğlu’nun suyu ısındı mı acaba?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 20 Nisan 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 646 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)
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VAZİYET ÇOK NET
n

2. sayfada

Mahalle
kavgasının
galibini
Ankara ilan edecek
Elektrik zammıyla başlayan uzlaşmazlıklarından ve çatışmalarından sonra, Faiz Sucuoğlu nihayet Sunat Atun’a karşı
resti çekti… Hükümetin istifasını hazırlayıp Ersin Tatar’a sundu ve “Ya bizi görevden al, ya da Sunat Atun’u” dedi…
Tatar önce “değerlendireceğim” dedi, ancak değerlendirmesi uzadı ve kararını bugün açıklayacağını söyledi…
SOL KÖŞE
DÜDÜKLÜDE
KAYNAR MI?

Mahallede yangın var, ama Ersin Tatar maça gitti… Neden kızıyorsunuz? Ankara’dan hemen
bir cevap gelse, o da Faiz Bey’e
söylemez mi? Demek ki Ankara’dan bir cevap yok henüz…
Zaten söylenenlere göre Faiz Bey
gidip elçiye, yani valiye sunmak
istemiş bunu, ama randevu alamamış! Dr. Küçük bir zamanlar
“Benim etim düdüklüde bile kaynamaz” derdi… Acaba Hacı Sunat
Atun da mı öyle der?
Köşeci

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

n Son gelişmeler üzerine UBP
allem gallem oldu ve Parti
Merkez Yönetim Kurulu dün
gece geç saatlerde acil olarak
toplandı… Toplantının sonucu
belli olmadı, ancak çok sert
tartışmaların yaşandığı
öğrenildi…

n Ersin Tatar’ın Faiz
Sucuoğlu’na hemen cevap
verememesinin nedeni, Ankara
ile istişare içinde olduğu ve
ordan henüz yanıt alamadığı
şeklinde değerlendiriliyor… 3’te

BİR “OSKAR”
DÜŞÜNÜYORUM
LEFKOŞA’NIN
ORTASINDA
Faize
Özdemirciler

YOKSA
İSA MI?

Ali Osman

Ülke siyasetinde dün yaşanan akıl almaz gelişmeler halen
etkisini sürdürürken, Tatar YAK ile MTG maçına gitti.

APTAL VE
ENAYİ YERİNE
KONMAK
BAHTİYARLIĞI!

ANAYASA FALAN
DERKEN
KÖRLEŞİYORSUNUZ!

Mehmet Levent

Aziz Şah

YARIN
ÖLECEKMİŞ
GİBİ YAŞAMAK

Canan Sümer

Kuzeyde 189 pozİtİf vaKa daHa... GeÇİŞLeRde tÜM Kovİd teBİRLeRİ KaLdIRILdI... n 4 ve 7. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Günaydın Ersin Bey…
Nasılsın?
Keyifler nasıl?
Son durum ne?
Toroslar net görünüyor mu bugün?
Arap çöllerinden üstümüze yağan toz
bu ilham kaynağımıza sabotaj düzenliyor
değil mi?
Ben göremedim…
Sen gördün mü?
Toroslar net görünmezse kendimi
emniyette hissetmem…
Et ve tırnak olduğumuzu anlamam…
Laf aramızda, şu et-tırnak meselesine
bayılırım…
Kıbrıslırum dostlarıma da söyledim…
Güldüler…
-Biz “golon ce vraci” yani “göt ile
don” deriz ona, dediler…
-Yani Yunanistan ile siz de öyle misiniz, diye sordum…
-Evet öyle, ama sizin et ve tırnaktan
farklı, dediler… Et tırnaktan ayrılmaz,
oysa bizde donsuz gezenler de var!
Neyse, sen takma kafaya bunu Ersin
Bey…
Ve sakın bu hususta yeni bir demeç
vermeye kalkma…
Göt ile donun bizim eşit egemenliğimiz ile bir ilgisi yok!
Hiç yok!
Sen sabahleyin Toroslar net görünüyor
mu diye bakınıp dururken, ben de bando
ve marşlarla uyandım bugün…
Pencereden baktım ne oluyor diye…
Askeri bando önde…
Çocuklar arkada…
İlkokul çocukları…
Sıraya dizilmişler yürüyorlar…
Bayracıklarla…
Birinin elinde Türk bayrağı varsa,
diğerinin elinde KKTC bayrağı…
Öğretmenleri sırayı bozmasınlar diye
sürekli uyarıyor onları…

“Kin” şiiri geldi aklıma nedense birdenbire:
“Bu kin benden
Vallahi de gidemez…
Bin gavur kellesi
Bir kin ödemez”…
Sonra senin demecini okudum…
“Avrupa’ya elektrik satacak duruma
gelebiliriz” diyorsun…
Bravo!
Boşuna vermemişler sana yılın devlet
adamı ödülünü demek…
Dağlarımızdaki bayrağı bile Rumların
verdiği elektrik sayesinde aydınlatırken
Avrupa’ya elektrik satmayı hayal etmek
müthiş bir şey…
Toroslar net görünmese sen böyle
bir hayal kurabilir miydin?
Toroslar net görünmese kuzeyde 200
gramlık bir neskafe güneydeki neskafe
fiyatının iki katı olur muydu?

Korkusuz

Bak patatesi bile güneyden almaya
başlamış millet…
Çünkü o da kuzeydeki fiyatın yarısı…
Neden?
Toroslar çok net görünüyor da ondan…
Faiz Bey de bunun farkında işte…
Bunun için istifa mektubu yazdı
sana…
Bayılırım bizim efelerin kavgasına…
Bazan “ya ben, ya o” derler ya, biterim…
Maşallah iyi idare ettin işi…
Faiz Bey’e kesin bir şey söylemedin…
“Yarın söylerim” dedin…
Ve kalkıp maça gittin…
Bu da güzel…
Zaten Ankara’dan bir cevap gelmediyse henüz, sen ne diyebilirsin ki ona?

Şu Faiz Bey de bir alem…
Ne diye doğrudan Ankara’ya sormaz
böyle şeyleri de sana sorar ki?
Vali var burda vali…
Valiye sorsaydı ya…
Kendisinin bir vali yardımcısı olduğunun hala farkında değil mi?
Ankara’ya gidince kim karşıladı onu?
Vali yardımcısı!
Muadili yani!
Boşver…
Keyfine bak sen…
Toroslara bak…
Ve bize de haber vermeyi sakın ihmal
etme…
Orucunu tut…
Namazını kıl…
Tesbihini çek…
Ve dua et…
Çatlat Nikos’u çatlatabildiğin kadar…
Bugüne bugün bu adada 63 bin çakı
gibi Türk askeri var!..
Ben kırk bin sanırdım…
Dua et artsın eksilmesin…
Yakında kapına geleceğim…
İlhak isteyeceğim…
Bağla bizi Toroslara diyeceğim…
Bağlamazsan vatan hainisin!
Denktaş bağlayamadı…
Sen olsun bağla…
Hatay’ı Türkiye’den buraya taşıyacağımıza biz Hatay olalım…
Olsun bitsin bu iş!
***
Sanırım bu aşamadan sonra artık Türkiye bir vali gönderir bize…
Haçanabir sizi çekecek…
Size hükümet mi dayanır?
Kalk bu sabah yine…
Yine Toroslara bak…
Net görünüyor değil mi?
Rahatla…
Söyle kahveni şimdi…

Mülteciler

Hüsnü Mahalli
Son günlerin moda konusu mülteciler. Genel
kanıya göre mültecilerden
söz edilirken Suriyeliler
akla geliyor ya da getiriliyor. Oysa bu ülkede Suriyeliler kadar (3.7 milyon) başka ülkelerin de
vatandaşı var ama her nedense mültecileri bahane eden bazıları işi
Arap düşmanlığına kadar götürüyor.
Bazıları cehaletinden ama başkaları
bunu bilinçli yapıyor.
Kime hizmet ettikleri ortada!
Önce Suriyelilere bakalım…
3.7 milyon mültecinin sizce ne kadarı
kötü olabilir?
Yoktur ama hadi diyelim üç beş bin.
Oranlaması bile yapılmaz.
Türkiye dahil her ülkede bundan çok
daha fazlası hırsız, tacizci, tecavüzcü,
kadın katili, sapık ve manyak bulunur.
Demek ki; konu bu şekliyle tartışılmamalıdır.
Suriyeli mülteciler AKP iktidarının yarattığı bir sorundur.
2011 ortalarından başlayarak AKP;
Esad’ı devirmek için on binlerce militanı
olan onlarca örgüte sınırsız destek verdi
(halen veriyor), kaçmaları için Suriyelileri
teşvik etti, her iki yönde sınırları açık

VAZİYET ÇOK NET

tuttu ve Suriye sorununun çözümünü engelledi.
18 Kasım 2021’de Erciyes Üniversitesi’nde konuşan Savunma Bakanı Hulusi
Akar ‘Hepinizin bildiği gibi ülkemiz yurt
içinde ve Suriye’de yaklaşık olarak 9 milyon Suriyeli kardeşimizin insani ihtiyaçlarını karşılamaktadır’ demişti.
Demek ki sorun Türkiye’de sayıları 3.7
milyon olduğu söylenen mültecilerle sınırlı
değil çünkü AKP, TSK’nın kontrol ettiği
Suriye topraklarında yaşayan 5.3 milyon
Suriyelinin de ‘insani ihtiyaçlarını’ karşılıyormuş.
Kendisinin kurdurduğu ‘Suriye Milli
Ordusu’nun da ihtiyaçlarını!
Peki ne zamana kadar?
AKP’ye kalırsa ‘sonsuza’ kadar çünkü
Ankara Suriye sorununu çözmeye niyetli
değil.
Sorunu çözülmeyen, terör örgütü Nusra
dahil bir çok örgüte bağlı on binlerce
silahlı militanın bulunduğu ve batı yaptırımlarından dolayı çok zor yaşam koşulları
içinde ayakta durmayan çalışan Suriye’ye
elbette kimse gitmez ve gitmeyecektir.
Çünkü kendine göre farklı hesapları
olan AKP gitmelerini istemiyor ve gitmemeleri için onlara her konuda kolaylıklar
sağlıyor.
Sayıları 300 bin olduğu söylenen ve

ezici çoğunluğu 20-30 yaşlarında erkeklerden oluşan Afganlı mültecilerin hikayesi
daha farklı.
Taliban’dan kaçtığı söylenen bu insanların nerede ve nasıl kaldıklarıyla ilgili
çok hikaye anlatılıyor ve ne olacaklarıyla
ilgili ilginç senaryolar yazılıyor.
AKP bunları da göndermeyi düşünmüyor.
Nasıl olsa Afganistan sorunu çözülmeyecek ve Taliban iktidarda kaldığı sürece
yeni göç dalgaları yaşanacak.
Onlar da ümmetin evlatları olarak din
kardeşlerimiz!
AKP iktidarda kaldığı sürece onlar da
Türkiye’de kalacak.
AKP; şimdiye kadar ve her konuda olduğu gibi bu konuda da istediğini yapacak.
AKP istese mülteci sorunu çok kolay
çözülür.
AKP istemezse bu sorun asla çözülmez.
AKP demek Erdoğan demek.
Beş yıl önce (16 Nisan) yapılan referandumla ülkenin tek ve mutlak hakimi
olan ve sonrasında (ve öncesinde) iç ve
dış politikada her konuda tek başına karar
alan Erdoğan.
Muhalefet istediği kadar konuşsun işe
yaramıyor.
Referandumda kullanılan iki milyon

mühürsüz oy pusulasına konuşmanın dışında hiçbir eylemde bulunmayan muhalefet sonrasında gelişen her şeyin sorumlusudur.
Destek verdiği dokunulmazlıkların kaldırılması ve savaş tezkereleri dahil.
Çok daha önemli konularda muhalefeti
ve muhalif kişileri dinlememekle yetinmeyen ve her konuda onları suçlu ilan
eden Erdoğan’a mülteciler konusunda bir
adım attırmak olanaksız.
Bu sorun “Suriyelileri göndereceğiz”
demekle çözülmez ve çözülmeyecektir.
Sorun merkezinde Suriye’nin bulunduğu
dış politikayı tümüyle değiştirmekle çözülür.
O da olmazsa AKP iktidarını değiştirmek
ve Millet İttifakı’nı iktidara getirmekle
olur.
Ama öncesinde İttifak içindeki 6 parti
bu konuda ne düşündüklerini net bir
şekilde ilan etmeli sonra da İttifak olarak
ortak plan üzerinde anlaştıklarını açıklamalı.
Bu plan Kılıçdaroğlu’nun 2018’de önerdiği ve Suriye, Irak, İran ve Türkiye’nin
oluşturacağı Ortadoğu Barış ve İşbirliği
Teşkilatı (OBİT) temelinde olabilir.
Biraz zor ama “mültecileri göndereceğiz”
demekten hem daha kolay hem de çok
daha anlamlı!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

BİR “OSKAR”
DÜŞÜNÜYORUM
LEFKOŞA’NIN
ORTASINDA

Bu zifiri zamanların içinden yok hükmünde birer kara bir nağme olarak geçeceğiz, öyle anlaşılıyor.
Kimbilir daha neler yaşayacağız buralarda, kimbilir daha nasıl gecelere dalacağız ve nasıl sabahlara uyanacağız,
kimbilir daha ne kadar sürecek bu kâbusa dönüşürken
utanmayan kirli rüyaların
uzayan faslı, kimbilir riya
bezirgânlarına dönüşen rüya
tabircilerine daha nereye kadar kanacağız yalan söylediklerini bile bile…
Daldığımız geceler ve uyandığımız
sabahlar hep birer film platosunu hatırlatacak bize:
Geceler “Üç Renk Mavi”, “Üç Renk
Beyaz”, “Üç Renk Kırmızı”, sabahlar
“Beynelmilel”…
Filmler hayatlardan yapılıyor ama hayatlar filmlerden yapılmıyor sonuçta,
askeri bandoların Enternasyonali çalması
ya başka bir bahara kalacak, ya da “Sonsuzluk ve bir gün” kadar uzağa savrulacak, biz de bir süre daha okul zilleriyle
idare edeceğiz buralarda…
Çocukların ellerine birer bayrak tutuşturmuşlar yürütüyorlar sokaklarda,
bayraklar iki iki, neme lazım çifte kavrulmuşuz bayrak konusunda, parasız
pulsuz bir devlete fazla olsa da iki bayrak
var çocukların ellerinde, insan üzülüyor
bu ülkenin çocuk manzaralarına bakınca,
milli bayram kutlamaları, zorunlu törenler,
çocuklar hep böyle mi büyüyecekler buralarda, ellerinde hep yetişkinlerin kanlı
ve kinli sembolleriyle mi, hep uygun
adım marş mı, hep sürüden ayrılanı kurtlar kapar korkusuyla mı büyüyecekler?
Yetişkinler zaten birer Gregor Samsa’ya
dönüşmüşler çoktan, onlardan ne kendilerine hayır var ne çocuklara, peki
nereye kadar sürecek çocukların talimli
askerlere dönüştürüldüğü bu sefil manzaralar, çocukların içinden birer “Oskar”
çıkıp bir yandan teneke trampeti, bir
yandan da çığlıklarıyla yeri göğü inletene
kadar mı?
Oskar’ı hatırladınız mı, Günter Grass’ın
“Teneke Trampeti”ndeki o güzel çocuğu?
Savaşın en yıkıcı olduğu zamanların
ortasında doğan Oskar’a üç yaşına bastığı
gün bir teneke trampet hediye ederler.
Oskar, çevresinde nazi sembolleri altında
dans eden yetişkinlere, bombalarla enkaza
dönen şehirlere, ölen insanlara baktıkça
büyümemeyi tercih eder ve büyümez,
yaşı ilerler ama o küçük bir çocuk olarak
kalır….
Günter Grass, doğduğu yerde tanık
olduklarını bize büyümek istemeyen çığlıklarıyla camları paramparça eden binaları yıkan teneke trampetli Oskar aracılığıyla aktarır.
Büyümeyi reddeden ve nihayette deliren bir çocuğun gözünden görüyoruz
savaşın insan ruhunda yarattığı tahribatı…
1979’da sinemaya aktarılan “Teneke
Trapmet” filminden 2022’ye geçerken
hiç zorlanmamak ne kadar kötü. Ne
kadar kötü her şeyin çok değiştiğini ama
hiçbir şeyin değişmediğini görmek…
Güneşli bir bahar günündeyiz, sabahın
köründeyiz, çocukların ellerine bayracıklar tutuşturmuşlar, yürütüyorlar marşlar
eşliğinde…
Bir “Oskar” düşünüyorum Lefkoşa’nın
ortasında; bir sürü “Oskar” düşünüyorum,
Avrupa Afrika Rusya Ukrayna Amerika
Polonya dahil dünyanın bütün kara parçalarında…

YARIN ÖLECEKMİŞ
GİBİ YAŞAMAK

tatar kararını bugüne bıraktı...

Sucuoğlu “ya o ya ben” dedi

Haber Kıbrıs
Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını sunmasının ardından Haber Kıbrıs’a
özel bir açıklama yaptı.
Sabah saatlerinde Maliye Bakanı Sunat
Atun’un görevden alınma yazısını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu anlatan
Sucuoğlu, Tatar’ın kararı onaylamaması
üzerine dün akşam saatlerinde hükümetin
istifasını sunduğunu “Ya bizi görevden al
ya da Sunat Atun’u” dediğini aktardı.
Hükümetin istifa kararının net bir karar
olduğunun altını çizen Sucuoğlu “Karar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ındır” ifadelerini kullandı.
Başbakan olarak çalışma arkadaşlarını
kendisinin seçeceğine dikkat çeken Sucuoğlu “Hükümet ortaklarım ile kapsamlı
bir değerlendirme yaptım. İstifa kararında
tavrımız nettir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
ya bizim istifamızı onaylar ya da Sunat
Atun’un görevden alma yazısını” dedi.
Tatar
Dün öğle saatlerinden bu yana Atun'u
görevden alma kararına imza atmayan

Tatar, zor bir tercih ile karşı karşıya kaldı.
Tatar'ın bu zorlu kararı bugün açıklayacağı
öğrenildi.
Erhürman
“Sn. Sucuoğlu ile Sn. Tatar’ın demokrasi
literatürüne son katkısı: Şartlı istifa!”
Erhürman, Sucuoğlu'nun ortaklarıyla
birlikte Tatar'a hükümetin istifasını sunmasını değerlendirdi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ortaklarıyla
birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümetin istifasını sunmasını ardından
sosyal medya hesabı üzerinden açıklama
yaptı.
İşte Erhürman’ın açıklaması:
Sn. Sucuoğlu ile Sn. Tatar’ın demokrasi
literatürüne son katkısı: Şartlı istifa! “Ya
Sn. Atun’un görevden alınmasına ‘izin
ver’ ya da hükumetin istifasını kabul et”.
İş buraya kadar geldiyse, Sn. Tatar ikisini
de kabul etmem derse ne olacak peki?!
Demokraside böyle bir şey yok tabii de
anlaşılan bu arkadaşlar için her şey mümkün! Ya sabır!

Tatar kupa maçına gitti
Ülke siyasetinde dün yaşanan akıl almaz gelişmeler halen etkisini sürdürürken,
Cumhurbaşkanı Tatar ise Yenicami ile MTG arasında oynan Kıbrıs Kupası Yarı
Final Maçı’a gitti. Dün Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından kendisine hem Sunat
Atun’un görevden alınma kararı hem de hükümetin istifası sunulan Tatar, iki
arada bir derede kaldı. Atun’un görevden alınma kararını onaylamadığı için
Başbakan tarafından sunulan “ya Atun’un görevden alınmasını onayla ya da
hükümetin istifasını kabul et” resti karşısında nasıl bir karar alacağı beklenen
Tatar, YAK-MTG maçının ikinci yarısında tribünde yerini alırken, 15 dakika sonra
sahadan ayrıldığı gözlemlendi.

UBP MYK
toplandı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün akşam ani bir toplantı kararı aldı.
Elde edilen bilgilere göre UBP MYK saat 22.00’de son durumu görüşmeye başladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu dün Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden almak istemiş,
Tatar’ın kararı onaylamaması üzerine hükümetin istifa mektubunu sunmuştu.

Gençsiniz enerjiksiniz…
Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşındasınız şimdi.
Uzun soluklu hiçbir şeye zamanınız
yok…
Oysa şanslıysanız gökyüzünü görebilen
bir
pencere ardında bitecek hepsi...
Hayattayken farketmediklerinizi ölünce
de zaten farkedemeyeceksiniz…
Kimsiniz siz?
Hangi tür insan?
Şiir okuyup, ölürken sevgiliyi düşünecek
olanlardan mı?
Hiç kimsenin adamı olmayan…
Ölüme dair yemin etmeyenlerden…
Ant içmeyenlerden…
Tehdit savurmayanlardan…
Dinini ve ırkını aklının yerine koymayanlardan mısınız?
Hayata tuşlarla bağlanamayanlardan
mısınız?
Bahar gelip de kırlangıçlar gelmeyince
üzülen hüzünlü kadınların sevildiği zamanlardan mısınız yoksa?
Şarkılarla efkârlanan…
Ve halâ günlük tutup…
Kurşun kalemle şiirler yazanlardan…
Bu çağa ait değilsiniz o zaman…
Bu çağ dostluğu klavyelerinde, yaşamı
monitörlerinde arayanların çağı…
Ama hangi tuş daha etkilidir ki sıcacık
bir gülüşten?
Ve hangisi verebilir bir ağaç gölgesinde
uyumanın keyfini?
Copy-paste yapabilir misiniz hırçın dalgaların ruhunuzda uyandırdığı duyguları?
İçinizi ısıtan gün ışığını…
Sevgiyi tuşlarla yazmak kolay mı?
Öpüşmek için hangi tuşlara basmalı o
zaman?
Geri dönüşüm kutusunda saklayabilir
misiniz kaybolan zamanı?
Hatıraları…
Kederleri…
Ve gözyaşlarınızı…
***
Doğayı bilgisayarlarına döşeyip ekran
resmi yapıyorsunuz…
Islak toprak kokusunu duyabiliyor musunuz orada…
Ve yanık tüten karanfilleri…
Bilgi toplumu oldunuz ama duygu toplumu olmanıza megabaytlarınız mı yetmiyor?
Tez zamanda error vermeniz kaçınılmaz
o zaman…
***
Hayat anlardan ibaret…
Ve bu dünyadaki varlığımız da bir anlık…
Sevinçlerimiz…
Hırslarımız ve kederlerimiz…
Hepsi bir anda bitecek…
Bir an varsın bir an yoksun…
Bir çocuğun çizdiği resimlere ilham
olan şu kekik kokulu dağlar…
Kayaları döverken ruhumuzu ürperten
dalgalar…
Dağınık ve yorgun bahçelerdeki sabah
sefaları, sardunyalar…
Çocukluk hatıralarımızı saklayan daracık
sokaklar…
Çekip gittiğimizde artık hiçbir anlam
ifade etmeyecek bizim için…
Sığ gündemlerle doldurduğumuz ve
adına hayat dediğimiz bir illüzyon sanki
herşey…
Oysa ben doya doya koklamak, adımlamak isterdim yurdumun her köşesini…
Bir fotoğrafım olsun isterdim Baf'ın
kara üzüm bağlarında...
Hiç tanımadığım şehirlerde dolaşmak…
Hatıralara dalarken hayallerle kucaklaşmak…
Her gün, yarın ölecekmiş gibi yaşamak
isterdim…
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Soyuna çekmeyen soysuz olurmuş derler
Analarına mı çekti acep vekillerimiz?
Bir ağız dalaşı, bir hakaret ve küfürler
Bunlar mı sandığa gidip seçtiklerimiz?
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

YOKSA İSA MI?

Köylüm, yeğenim, memleketimin şairleriden
Feriha Altıok sosyal medyada bir paylaşımda
bulundu.
Şikayetlerimizle ilgili...
Bize siyasilerin doğruları söylemediklerini
hep şikayet konusu ettiğimizden ele alarak
bizim de yalanlara başvurduğumuzu yazdı...
"Bu memeleket bizimdir biz yöneteceğiz"
diyoruzdan yola çıktı...
Doğrudur her eylemin, her mitingin ana
sloganıdır bu...
Biz bu memleket bizimdir derken aslında
bizim olmadığını ve başkalarını olduğunu
indirekt olarak söylüyoruz...
Biz yöneteceğiz diyoruz ama siyasi partilerin, derneklerin, örgütlerin başkanlarını bile
başkalarının seçmesine göz yumuyoruz...
Dahası seçim yaptırılıyor ve o seçimlerde
de müdahalede bulunanlara karşı ayağa kalkmaya korkuyoruz ve kendimizi kurtaracak
mazeretler sunuyoruz ortalığa...
Yalan söylüyoruz yani...
Korkunun ecele faydası yok derler, battık
bittik, tükendik hala aynı teraneleri ortaya
koyup aslında yürümüyoruz, yerimizde sayıyoruz...
Askeri talimlerde komutanın "Yerinde say"
komutu gibi korku içimizde bir komuta olmuş...
Sosyal medyada bunu paylaşan Altıok ne
söylese haklı...
***
Soyal medyada başka bir paylaşım...
Bizde de çok oluyor trafikle ilgili cezalandırmalar ama bu bir başka...
Fıkra yani...
Hep sinir bozuklukları, hep ödeyemeceğimiz
elektrik fatuıraları, tane ile almaya başladığımız
tüketim malzemelerini, zamları düşünerek
delirecek değiliz ya...
Biraz da gülelim...
"Papa Vatikan’dan çıkıp araba ile Paris’e
gitmek ister.
Şoförü makam arabasını hazırlar ve Papa’yı
Paris’e götürmek üzere yola koyulur.
Bir’ süre sonra papa şoföre ‘yıllardır araba
sürmüyorum Paris’e kadar ben kullanayım’
diyerek şoförle yer değiştirir.
Fransa sınırını geçtikten sonra papa radara
yakalanır ve polisler aracı çevirir.
Polis memuru Papa’yı arabanın içinde görünce ne yapacağını şaşırır ve müdürünü
arar.
Memur: müdürüm, radara kim yakalanırsa
yakalansın cezasını kesin demiştiniz.
Müdür: evet, kim olursa olsun cezayı kes.
Memur: "Ama müdürüm."
Müdür: "Kim olursa olsun cezayı kesin
dedim. Kim yakalandı milletvekili mi?"
Memur: "Yok müdürüm."
Müdür: "Olsun, başbakan bile olsa cezayı
keseceksiniz herkese eşit davranmakla yükümlüyüz."
Memur: "Yok müdürüm başbakan da değil."
Müdür: "Olsun, cumhurbaşkanı bile olsa
cezayı kes."
Memur: "Değil müdürüm cumhurbaşkanı
da değil."
Müdür: "Kim lan o zaman bu?"
Memur: "Müdürüm kim olduğunu bilmiyorum ama adamın şoförü papa!…"
Müdür : "Lan yoksa İsa mı? Aman Tanrım..."

KALAY-KALAYCI KUKLALARIN İTİBARI
Bu aralar meclisteki muhalefet “itibar” sözcüğünü ağzından düşürmüyor. CTP
Genel Başkanı Tufan Erhürman “itibar” diyor da başka bir şey demiyor. Sonra
CTP’li milletvekilleri alıyor sazı eline, onlar da “itibar” diyor. HP Genel Başkanı
Kudret Özersay da başka bir şey demiyor, “itibar” aşağı “itibar” yukarı… HP’li
vekiller de öyle… UBP’li boşbakanı devletin “itibar”ını zedelemekle suçluyorlar.
Boşbakan Faiz, El-Sen’le protokol imzalamış da Hacı Sunat’ın haberi yokmuş
falan… 22 Ocak 2018 tarihinde faşistler sizin o yüce meclisinizin damında
Osmanlı bayraklarıyla tepindiğinde “itibar” gelmemiş miydi aklınıza?

Geçişler normale döndü
DÜN SABAH İTİBARIYLA ADA
İÇİ GEÇİŞLERDE TÜM KOVİD
TEBİRLERİ KALDIRILDI
KARŞILIKLI GEÇİŞLERDE AŞI
KARTI VEYA TEST SONUCU
İBRAZI TALEP EDİLMİYOR
Kıbrıs’ta ada içi geçişlerde tüm koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasını öngören karar, dün sabah
itibarıyla yürürlüğe girdi.
Kararın saat 09.00 itibarıyla yürürlüğe
girmesiyle, adada karşılıklı geçişlerde
aşı kartı veya negatif test sonucu gibi
belgelerin ibrazı gerekmeden geçiş yapabiliyor.
İki yıl aradan sonra Kıbrıs’ın kuzeyiyle güneyi arasındaki geçişler normalleşti.
Ayrıca, dün itibarıyla, yurt dışından
ülkeye girişlerde Güvende Kal uygulaması da kaldırıldı. Dünden itibaren
yurt dışından gelenler aşı kartı; aşısız
kişiler ise 72 saat öncesi PCR veya 24
saat öncesi antijen test sonuçlarını
ibraz ederek ülkeye girebiliyor.
Kıbrıs’ta ada içi geçişlerde tüm Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılması kararı,
dün, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler
Sözcülüğü tarafından duyurulmuştu.
BM Sözcülüğü, her iki taraftan sağlık
yetkililerinin yer aldığı Sağlık Teknik
Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik
durum değerlendirmesi neticesinde,
geçiş noktalarında tüm Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının uygun bulduğuna karar verdiği açıklamıştı.
Tüm dünyada olduğu gibi, Kıbrıs’ta
da “küresel sağlık krizi” olarak ilan
edilen koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında birtakım geçici tedbirler alınmış ve bu durum, gerek ada
içi gerek ise yurt dışı seyahatlerde, kişilerin serbest dolaşımına bazı kısıtlamalar getirmişti.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Şubat 2020’de Lokmacı, Derinya, Aplıç
ve Bostancı kapılarını Kovid önlemleri

gerekçesiyle kapatmış, KKTC hükümeti
de 11 Nisan 2020’deki toplantısında
tüm kara ve hava sınır kapılarının
KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti. 4 Haziran
2021’de ise 9 sınır kapısı, belli kurallar
çerçevesinde yeniden geçişlere açılmıştı.
4 Haziran 2021’den düne kadar
geçen süre boyunca, Sağlık Teknik
Komitesi iki haftada bir adada epidemiyolojik durum değerlendirmesi yaparak, geçişlerde uygulanan tedbirlerde
zaman zaman sıkılaştırmaya, zaman
zaman ise gevşetmeye gitmişti.
‘GÜVENDE KAL’
UYGULANMASI KALDIRILDI”
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlarına
göre, dünden itibaren yurt dışından ülkeye girişlerde “Güvende Kal Uygulanması” aranmayacak. Yurt dışından
gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat
öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen
test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.
ADAPASS SORGULAMALARI
Dün açıklanan komite kararlarına
göre, kapalı alan eğlence merkezlerine
girişte, aşısız kişilerin son 24 saat
içinde yapılmış antijen testleri olacak
şekilde AdaPass sorgulaması devam
edecek.
Kapalı alan tanımına giren yerler
şöyle sıralanıyor: Bar, club vb, casino,
sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları,
kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, SPA merkezleri,
dövme salonları, gece kulüpleri, restoranlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine giriş.”
COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE
İLGİLİ KARARLAR
Yeni kararlara göre, Covid -19 pozitif
okul çalışanları veya öğrenciler izolasyon süresinin sonunda negatif antijen
testi ile de okula dönebilecek.

pamuklu-Kumyalı ana yolunda kaza...
(KP) Pamuklu-Kumyalı ana yolunda saat 15.00 raddelerinde meydana
gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Poli Basın Subaylığı açıklamasına
göre, Dipkarpaz’da sakin 67 yaşındaki
Katerina Dimitri Yanniku, yönetimindeki HHH 51 plakalı salon araç
ile Pamuklu istikametinden Kumyalı
istikametine doğru seyrederken,

dikkatsizliği sonucu sola viraja
girdiğinde direksiyon hakimiyetini
kaybederek, gidişine göre yolun solundan çıkıp, çam ağacı fidanına çarpıp
takla attı.
Kaza sonucu yaralanan Yanniku'nun, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet
Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

APTAL VE ENAYİ YERİNE
KONMAK BAHTİYARLIĞI!

Tayyıp'ın yardımcısı ve Kıbrıs işlerinin
bakıcısı Fuat Oktay, her zaman yaptıkları
gibi, dünyanın gözünün içine baka baka
yine yalan söylüyor!
Yine dünya ile dalga geçiyor!
Yine dünyayı aptal ve enayi yerine koyuyor!
Neymiş?
KKTC hükümetinin Maraş açılımı çerçevesinde bu anlayışla atacağı adımları desteklemeye devam edeceklermiş!
Sanki Maraş'ta atılan adımları kendileri
değil de KKTC hükümeti atmış gibi!
Sanki bu adımların Türkiye tarafından
atıldığını, KKTC hükümetinin bunda hiçbir
rolü olmayıp, taşeron bile olmadığını dünya
bilmiyormuş gibi!
***
Peki dünyanın Tayyıp Erdoğan tarafından
aptal ve enayi yerine konmaktan bir şikâyeti,
bir rahatsızlığı var mı?
Ne münasebet...
Hatta bundan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duydukları bile söylenebilir!
Ne yani?
2 milyon nüfuslu bir adacık için 83 milyonluk dev Türkiye'ye "Sen ne yapıyorsun?"
diye soracak, yaptıklarını sorgulayacak,
onunla dalaşmaya girecek ve sonuçta ona
yaptırım uygulayacak halleri mi var?!
Türkiye'nin gerek içte, gerekse dışta yaptıklarını görüp de görmezden gelmeleri,
duyup da duymazdan gelmeleri bundandır!
Bir de tabii kendi ellerinin temiz olmamasından!
Kendi sicillerinin de insanlıkdışı sabıkalarla
dolu olmasından!
Türkiye'ye "Tencere dibin kara" diyecek
olsalar...
"Seninki benden kara" diyerek anında
ağızlarına tıkar Tayyıp Erdoğan!
***
"Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor" diye ayağa
kalkan ve Rusya'ya akıl almaz düşmanlıklar
sergileyen bu rezil dünya, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara göre garantörü olduğu
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin topraklarının yarısını
48 yıldır askeri ve sivil işgal altında bulundurmasını görmezden gelebiliyor!
Dünyanın adaleti işte bu kadar bitmiş, tükenmiş, dumura uğratılmış ve yerle bir edilmiştir bugün.
***
Siz 48 yıldır süregelen askeri ve sivil bir
işgale göz yumar, bunu sonlandıracak adımların derhal atılmasını bir günden bir güne
talep etmez ve bu amaçla Türkiye'ye hiçbir
yaptırım uygulamazsanız...
İçte demokrasiyi katleden, kendisini eleştirenleri tutup tutup hapse attıran ve Türkiye'yi
dünyanın en büyük gazeteci hapisanesine
çeviren diktatöre hiçbir lâf etmezseniz...
O da çıkar, KKTC hükümetinin Maraş'ta
attığı adımları desteklemekten bahseder inanılmaz bir şımarıklıkla!
Maraş'ta attığı kendi adımlarını KKTC'deki
kuklaları atmış gibi göstererek, sizi böyle
aptal ve enayi yerine koyar her fırsatta!
Şikâyetiniz yok biliyorum ama, arasıra
aynaya da bakıp o rezil mustranızla yüzleşseniz demekten de kendimi alamıyorum!
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Onuncu köy
SÖMÜRGE İDARESİ

Salih Olgun Mehmet
Sömürgeci ülkenin tekelci sermayesi Emrullah Turanlı'nın,
Timbu Havaalanı işletmeciliğini alması
da Ayyorgi'de evinden denize iskele izni alması da kuzeydeki TC sömürge yönetiminin
ve yerli işbirlikçilerinin varlığından kaynaklanmaktadır!
Sadece belediye meclisindeki UBP'lileri
sorumlu gören, gösterenler ülkenin kuzeyindeki sömürge yönetimini ve sömürü düzeninin özel mülkiyetin varlığından kaynaklı
olduğunu bilmiyorlar mı?

HERKES SIRAYLA
PROTOKOL GASTECİSİ
OLDU BU DİYARDA!

Hasan Kahvecioglu
“Devlet gazetecisi” olmak “şarlatanlık”
gibidir…
Bir “gazeteci”nin “devlet”le olan “mesafesi” çok önemlidir…
Bu konuda uluslararası kurallar ve etik
ilkeler vardır…
“Devlet parası” ile yurt dışı gezilere katılmak “etik dışı”dır.
Hele bu zamanda; 17 kişilik heyetle ve 4
gazeteci ile Ankara’da “protokol” törenine
katılmak, habercilik değil, “kara propaganda”ya alet olmaktır.
Bu olayda “gazetecilik” halktan gizlenen
protokolü saklamak değil, halkın “haber
alma hakkı”na saygı duymaktır.

KABULLENMEK
İSTEMEDİK!

Hasan Ulaş Altıok
Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince yaşananları açık net müdahale olarak görmeyip
irademize müdahale edene karşı açık net
tavır almadığımız için bugün yaşananlara
da şaşırmamak lazım. O süreç kendi iç meselemiz veya seçimimiz değildi. Bugün yaşananlar da UBP’nin iç meselesi değildir.
O dönem bir dönüm noktasıydı. Bize açık
net bir uyarıydı, bir mesajdı. Bugünlerin
habercisiydi. Toplum olarak okuyamadık.

RUSYA
KONSOLOSLUĞU

Münür Teralı
Gülmeyin. Açmayı gerçekten isteyebilir.
Batı güçleri Rus gazına alternatif bulmaya
çok niyetli. Bu yüzdendir TC'nin, İsrail ve
Mısır ile yıldırım hızında "normalleşmesi"
ve dost olması. Sırada Kıbrıs Cumhuriyeti
var. Kayyum Tatar'ın artık iki devletli çözüm
dememesi ve güven yaratıcı önlemleri görüşmeye hazırım demesi bundandır.
Tüm bu girişimlere Rusya tepkisiz kalacak
değil. Pazarını kaybetmek istemez. Bu işi
bozsun diye kktc'yi tanır bile.
Esas komik olacak olan, Rusya'dan böyle
bir hamle gelirsa, buna en başta TC ve Tatar
karşı çıkacak.
Coğrafyamız çok şeylere gebe. Çözümden,
sıcak savaşa kadar, her an herşey olabilir.

UKRAYNA
GERÇEKLERİ

Hamide Rencüzoğulları
Şili kökenli Ukrayna vatandaşı gazeteci
Gonzalo Lira Lopez, 15 Nisan'dan beri
kayıp. Yakından takip ettiğim, sahadan gerçekleri aktaran bir gazeteci...
Kharkiv'de yaşıyordu ve Zelenski'nin 'muhalif gazeteciler' listesinde yer alıyordu. Bugün CNN de haber yaptı. Ayrıca bugün ne
yazık ki Azov grubu tarafından kaçırıldığı
bildirildi.

Turgay Konti / Bu kadarı da fazla, nerde bu devlet, nerde bu hükümet? Ayni ada, ayni toprak. Üstelik
Kuzeyde işçilik Güneyin yarı fiyatınının da altında. Güneyde patates 0.95 sent 14.30 Tİ, Kuzeyde 24.90 TL.
Kuzeyde, daha çok uzun yıllar geçmedi 20 TL torbası aldığımız patates bugün 25 TL kilosu olmuş. Nere
doğru yürüyorduk unuttum.

BİR AİLE HİKAYESİ
Nilgün Ecvet Orhon
Babamın dört tanesi başka anneden olmak
üzere 14 kardeşi vardı… Beş hala, sekiz
amcası olan bir çocuktum… Amcamın
birini hiç görmedim, Mustafa Kemal çocukken havuzda boğulmuş… Babaannem
hep onun ne kadar zeki olduğunu anlatırdı…
En büyük halamı, canım Melek halam
elimden tutar, götürürdü beni… Yemek
götürürdük giderken, çok yaşlıydı, hayal
meyal hatırlıyorum Emine Hala…
Melek halam, adı gibi… Evinde yemek
yemeyi ve hanayında öğlen uykusu uyumayı
çok çok severdim… iki de yaşlı amcam
vardı, birinin adı Hüseyin, diğerinin adını
hatırlamıyorum ama 72 Abdi Çavuş’a gelirlerdi ben çocukken…
Babaannem Mustafa Kemal’den sonra
Babamı kaybetti ve bir daha eskisi gibi
güleç olamadı… Babamdan sonra karde-

şimle bana adımızla seslenmedi hiç, Ecvetimin kızı ve Ecvetimin oğlu olduk artık…
Babamın gitmesi ailede travma yarattı…
Üç halamı da kanserden kaybettim…
Pembe Marmara, şair halam, Filozof anası
halam… Selma Saygın, şair ve ressam halam, Türkiye’de yaşadığım yıllarda neredeyse ana-kız gibi yakınlaşmıştık… Ve
beni şekillendiren halam sosyolog Duygu
Orhon, 68 kuşağı ODTÜ’lüsü, sosyalist
halam, örnek aldığım…
Mehmet amcam… Dedemden kalan dükkanında kendimi bildim bileli bakkallık
yapan, kendince yaşamı olan sessiz bir
adamdı…
Alper Orhon amcam, canım babayarım,
babam gibi ona da doyamadım, Kıbrıs’ın
gördüğü en yakışıklı ve zeki bakan-vekil
ekonomi profesörü amcam…

ERDOĞAN’IN SAVAŞINA KILIÇDAROĞLU’NDAN DESTEK
Ozan Çakır
Kılıçdaroğlu: "Irak'ın kuzeyinde yürütülen
Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek
ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin"…
Değdi ama. Kayserili üsteğmen Ömer
Delibaş mayına basarak hayatını kaybetti
birkaç saat önce. Taş değmesin isteyen bir
muhalefet partisi lideri asıl Barzanilerle yoğunlaşan görüşme trafiğini sorgulamalıydı.
Pençe-Kilit adı verilen operasyon, beni Irak
anayasasına karşı koruyun diyen Barzanilerin
isteği. Bu isteğin sebebi de İngiltere. 3 gün
önce Erdoğan'la görüşen Barzani operasyon
başlar başlamaz Londra'ya uçtu. Konu Ukrayna krizini fırsata çevirerek Avrupa'ya
doğalgaz transferi. Emperyalistler kendi enflasyonları için Türkiye'ye sınırötesinde harekat yaptırıyor. Irak korkutuluyor, Barzaniler
güvence altına alınıyor ki, ellerinde tuttukları
gaz Rus gazının ve kuzey hattının yerine
tercih edilir olsun. İngilizlerin komutanlığında

Erdoğan-İsrail-Barzani üçgeni. Emperyalizm
Türk askerine sıcak kestaneleri aldırmaya
çalışıyor. Seçime savaşla gitme konseptinden
dolayı da, Türkiye'yi yönetenlerin işine geliyor bu. Kılıçdaroğlu bunlardan ne anlar
tabi. Rejim kendi yarattığı kötülük ve felaketlerin karşısına aslında onların koşullarını
yaratan bir "normale dönüşü" koyup, böylece
daha büyük felaketlere davetiye çıkarırken,
mevcut olağanüstü hal karşısında "normalleşme" vaadiyle siyaseti kaçınılmaz olarak
sağla sağın rekabetine sıkıştıran bir tuzak
hazırlanırken, Kılıçdaroğlu gibilerine düşen
de böyle meze olmak işte. Kendisi de AB'nin
adamı olduğu için, enflasyon karşısında tutuşan Batılıların ihtiyaçlarını karşılamak
için askerin kullanılmasına ses edemiyor
tabi. Bu kayıp askerlerin hesabını veren
yok nasılsa.
Sonra da düzen muhalefeti olarak ceketimizi aday çıkarsak kazanırız havasında dolanıyorlar. Belki kendileri yerine ceketlerini
çıkarsalar gerçekten kazanırlar.

Ve Necdet amcam… Babamın bir büyüğü,
hep gülümseyen yüzü ve sakinliği ile hatırlayacağım, 40 gün önce kaybettiğimiz
amcam…
Bugün ise Hasan amcamı toprağa verdik,
babaannem-dedem-Mustafa Kemal-Hüseyin
ve Selma halamın yanına…
Bugün gücüme gitti o mezarlıkta olmak… Ulus, Sibel, Bade’yi de eklersem
bu listeye… Ne çok acı çekmişiz biz… Ne
çok üzülmüşüz… Ne çok sevdiğimizi yitirmişiz…
Hepsi ışıklarda olsunlar… Hepsini öyle
çok özlüyoruz ki…
O kocaman kalabalık evden geriye sadece
bize emanet, en küçük amcam kaldı…
Artık kıymetlimiz o… Artık ailenin büyüğü
o… Canım Taner amcam…
Sen lütfen sağlam bas… Uzun ömürlerin
olsun… Sana ihtiyacımız var… Seni çok
seviyorum…

SAHTE DEVLETİN
SAHTA BAŞBAKANI

Mustafa Billur
"Başbakan" Faiz Sucuoğlu:
5 Nisan: Elektrik faturalarının hafifletilmesi maksadıyla kilovat/saat
fiyatlarında indirime gidildi. Şu andan
itibaren rakamlar böyle.
18 Nisan: Elektrikte indirimli tarife
sadece Mart ayındaki faturalara yansıtılacak dedik.
"Başbakan" Faiz Sucuoğlu, "Maliye Bakanı" Sunat Atun’a ulaşılamadığı için EL-SEN ile anlaşmaya
imza attığını söyledi.
Kürsüye çıkan Sunat Atun ise
“Başbakan, ‘Maliye Bakanına ulaşılmadı’ dedi ancak bana ulaşıldı”
dedi.
Başbakana eksik veya yanlış bilgi
verildiğini düşündüğünü ifade eden
Atun, kendisine ulaşıldığını ama
böyle bir anlaşmaya imza atmayı
uygun bulmadığını kaydetti.
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Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

Erdoğan’ın kendine özgü politik
anlayışları vardır. Kısa sürede düşüncelerini yüz seksen derece değiştirebilir ve bunu kararlarına
yansıtır. Bu tür kararları çoktur.
Hiç kimse Erdoğan’a “Dün böyle
söylediniz bugün tam tersini yapıyorsunuz” diye konuşamaz. En
azından kendisinin bir özeleştiri
yaptığını duymadım. Okumadım.
Dünya siyasetinde devletlerin
itibarını hâlâ saraylarda ve ihtişamlı
yaşamda görmektedir. Bunlarla
övünür. Yabancıların da hayranlık
duymalarını bekler. O nedenle her
zaman en büyüğünü, en ihtişamlısını yapma arzusundadır.
Erdoğan’ın en yakınındakiler artık AKP’nin kuruluşunda ABD
desteğini inkar etmiyor. Klasik bir
ABD politikası olan bu davranış
en son örneğinde Büyük Ortadoğu
projesi olarak karşımızdadır. Bu
projede AKP’yi kurduran ABD,
Türkiye’ye iktidara gelir gelmez
rol verdi. İlk zamanlar AKP tabanı
bunu anlayamamış olacak ki Irak’a
asker göndermeğe yabancı askerlerin Türkiye üzerinden Irak’a girme tezkeresi meclisten geçirilmemişti.
2002-2015 yılları AKP ve Fetullahçıların kol kola oldukları dönemdir. Daha sonraları “Kimin
sözü geçecek” kavgasında ayrıştılar.
Burada da ABD Fetullahçı örgütün
yanında yer aldı. Özellikle Biden’in
ABD başkanı olmasından sonra

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİN
AÇIKLAMALARI RUMLARI
RAHATLATTI

Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği
açıklama yaparak KKTC’de
konsolosluk açılacağına dair çıkan
haberlerin gerçeği yansıtmadığını
belirtti.
Alithia ve diğer gazeteler, Rusya
Büyükelçiliğinin konu hakkındaki
açıklamasına geniş yer verdi.
Habere göre Rusya Büyükelçiliği,
Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs
sorununun çözümüne ilişkin tavrının,
BM kararları temelinde olmayı
sürdürdüğünü belirtti.
Rusya’nın “Kıbrıs Cumhuriyeti”
dışındaki yetkili bir makamı tanıma
niyetinde olmadığını ifade eden Rusya
Büyükelçiliği, açıklamasında ayrıca,
Yunan “pronews.gr” isimli haber sitesi
ile “Kathimerini” gazetesinde yer alan
“Kuzey’de Rus konsolosluğu
kurulduğu iddiaları ve bu söylentilere
dayalı olarak bazı gazeteciler tarafından
“Rusya’nın sözde olarak nitelendirdiği
KKTC’yi tanıdığına dair” ortaya atılan
spekülasyonların gerçeği
yansıtmadığını belirtti.
Rusya Büyükelçiliği, Kıbrıs
sorunundaki duruşlarının yanı sıra
Rusya’nın, Rum Yönetimi’nin denetimi
altında olamayan bölgelerde yaşayan
binlerce Rus vatandaşına yardım etme
olasılıklarını araştırdığını, bunun
konsolosluk hizmeti vermek değil,
Ruslara insani, kültürel ve eğitim
desteği sağlamak olduğunu ifade etti.
Rusya Büyükelçiliği tüm bu adımların,
Rum Yönetimi’yle koordineli bir şekilde
yürütüldüğünü belirtti.
Rusya Büyükelçiliği, AB üyeleri de
dahil olmak üzere bazı Batı ülkelerinin,
sözde olarak nitelendirdiği KKTC’de
yıllarında benzeri faaliyetler
yürüttüğüne de dikkati çekmek
istediğini ifade etti.
GÜNEY KIBRIS’TAN MEMNUNİYET
Alithia gazetesi aynı haberinde Rum
Yönetimi’nin, Rusya Federasyonu’nun
Büyükelçi Stanislav Osadchiy
aracılığıyla yaptığı açıklamada,
Kuzey’de Rus konsolosluğunun
açılması için Kuzey’deki makamlarla
herhangi bir temasta veya faaliyette
bulunmasının söz konusu olmadığını
açıkça ifade etmesinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini
yazdı.

İFTAR BAHANE İKTİDAR
ŞAHANE
ABD-Türkiye ilişkilerinde soğukluk başladı.
Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri
bu gerginliği körükledi. Her yerde
gözü kulağı olan ABD mutlaka
Erdoğan’ın elini zayıflatacak hatta
iktidardan gitmesini sağlayacak
bilgilere ulaşmıştır. Bu bilgileri
zamanı geldiğimde Erdoğan’a karşı
koz olarak kullanmaktan hiç çekinmez.
Önce pandemi daha sonra Rusya
–Ukrayna savaşı nedeniyle Dünya
ekonomisi büyük yara aldı. Türkiye
elbette bundan etkilendi. Bununla
da kalmadı. Türkiye’deki kötü ekonomi politikalar yüzünden bu etki
katmerleşerek devam ediyor. İnsanların açlıkla karşı karşıya kalacakları süreç başladı ve bunu
durduracak hiçbir politik öngörü
yok.
Erdoğan şimdi Türkiye’yi kullanarak NATO içinde yeniden yükselen bir yıldız yaratma çabasındadır. Bu nedenle Ukrayna-Rusya
savaşında arabuluculuğu kendine
görev edinmiştir. Çabaları pek
olumlu sonuç vermedi. Basına sürekli savaşla ilgili yaptıklarını anlatması işte bu yüzdendir.
Erdoğan bu tür politik manevralarını dünyaya duyurmak için
çeşitli sebepler üreterek nasıl etkili
bir politikacı olduğunu göstermek
ister.
Ramazan ayında iftar yemeği
vermek bahanesiyle elçileri davet

ederek ve onlara yaptığı konuşmada
düşüncelerini anlatmak fırsatını
her yıl gerçekleştirir. Bu yemeğe
sadece Müslüman ülkeleresin değil
tüm Büyükelçilerin davet edilmesi
bu yüzdendir.
Son iftar yemeğinde Erdoğan
Ukrayna –Rusya savaşında çabalarını anlattı. O meşhur cümlesini
de söyledi:” Dünya beşten büyüktür” Bu sözü ile BM Güvenlik
Konseyi’ndeki beş daimi üyeye
gönderme yapmaktadır. Erdoğan’a
göre bu ülkelerin sayısı bir şekilde
artırılmalıdır. Dünyayı şekillendirecek kararların beş ülke tarafından
alınmasını içine sindiremiyor demek ki.
Özellikle son gelişmelerdeki çabası ve Israil ile yakınlaşması AB
ile olan ilişkilerini eski günlere
getirme gayreti içindedir. Bu konuda Israil Lobisinden geçmişte
faydalandığını biliyoruz.
Eğer 2023 ‘te Türkiye’de seçimler yapılacaksa şimdiden başta
ABD olmak üzere AB’nin desteğini
almak gerektiğini geçmişten biliyor.
Bu nedenle aradaki buzları eritmek
için her olayı fırsata çevirmeye
çalışıyor.
Türkiye’nin içinde bulunduğu
durmadan kurtulması bir iktidar
değişikliği gerektirir. Bu da doğru
bir strateji ile yapılabilir. Şimdilik
bu strateji doğru yoldadır. Sıra
taktiklere gelecek.

eRHÜRMaN:

“YAPAMAYACAKSINIZ,
GİDECEKSİNİZ”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Genel Başkanı Tufan Erhürman,
memleketin kendi alternatifini
üretebileceğini belirterek hükümete, “Yapamayacaksınız, gideceksiniz. Siz gittikten sonra ortaya
çıkan boşluk doldurulur” diye konuştu.
Hükümetin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat
çeken Erhürman, Maliye’nin başka, Başbakanlığın başka bir ‘imparatorluk’ olamayacağını ifade
etti.
CTP’den yapılan açıklamaya
göre, TV2020’de soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, elektrik zammının ekonomik akla aykırı olduğunu ve
haziran ayı itibarıyla tüm sektörleri
etkileyeceğini dile getirdi.
“ÖZEL SEKTÖR ‘İNİM
İNİM’ İNLİYOR”
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
başka, bakanların başka konuştuğunu ileri süren Erhürman, memleketin meselesinin ise şu anda
bu olmadığını kaydetti.
Özel sektörün “inim inim” inlediğini belirten, Erhürman, insanların işsizlikle karşı karşıya
olduğuna vurgu yaptı.
Alım gücünün yerlerde süründüğünü kaydeden Erhürman, “İnsanlar perişan halde. Ortada ise
gayri ciddi bir durum var. İnsanlar
canıyla uğraşıyor, hükümet başka
şeylerle” dedi.
Hükümetin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine kay-

deden Erhürman, Maliye’nin başka, Başbakanlık’ın başka bir “imparatorluk” olamayacağını dile
getirdi. Söz konusu durumu 3 senedir söylediklerini ifade eden
Erhürman, bu hükümetin, daha
öncekilerin devamı olarak ortaya
çıktığını belirtti.
“HÜKÜMET İÇİNDE
BİRİLERİ YALAN
SÖYLÜYOR”
“Daha öncekilerden bile yer yer
daha kötü bir hükümet hali ortaya
koyuyorlar” diye konuşan Erhürman, dün Meclis’te konuşulanları
hatırlattı.
Erhürman, “Ortada bir yalan
var. Yalanı kim söylüyor toplum
henüz anlamış değildir. Bu hükümetin içinde birileri yalan söylüyor. Aynı anda doğru olamaz hepsinin söylediği... Sayın Sunat Atun
arandı mı aranmadı mı? Bir ayağının üstünde 32 yalan söylüyor
birileri. Yalan olduğu ortada çok
açık” diye konuştu.

GÜNLÜK
KUŞADASI’NDAN LEYMOSUN’A
YOL BAĞLANDI

Tatar güneyde gördüğü herşeyden istiyor, buna da ‘siyasi
eşitlik’ diyor... İtalyan MCS Cruises’e ait kruvaziyer, Türkiye’nin
Kuşadası limanına demirledi. Cruise gemisi, Türkiye’den Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne hareket etti… Böylece sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tanımayan TC Devleti turizm yoluyla Leymosun’a yol bağladı…
Bunu duyan Ersin Tatar ise, “Bize de bu cruise gemilerinin
gelmesi ekonomimizi patlatır, uçurur” dedi… Mağusa Limanı’nın
açılmasına karşısın Tatar! Ercan’ın açılmasına da karşısın! Güven
Yaratıcı Önlem de istemezsin… Ama gemicik gelsin istersin!..
Tabii Kıbrıs Cumhuriyeti-Türkiye cruise birlikteliğinin ortaya
çıkmasından sonra Tatar ansızın, ‘‘Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tanıması gibi bir şey söz konusu değil’’ dedi… Onu, İtalyan MCS
Cruises’e sormak lazım… 6 yıl sonra ilk kez Türkiye’nin Kuşadası
limanına demirleyen Cruise gemisinin rotası adeta Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’deki ‘normalleşme’ rotası… Global Ports Holding
Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı
Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyerin Kuşadası'nın ardından
Kıbrıs ve İsrail Limanı'na uğrayıp rotasını tamamlayacağını
belirtti. Anadolu Ajansı’na göre Panama bayraklı "MSC Lirica"
isimli gemi önce Ege Port Limanı'na vardı. Yolcuların çoğunluğu
İtalya ve ABD vatandaşları... MSC Cruises Yönetici Direktörü
Angelo Capurro ise uzun bir aradan sonra Türkiye'de oldukları
için mutlu olduklarını ifade etti. Kuşadası’na 6 yıl aradan sonra
demir atan MCS Cruises firmasına ait kruvaziyer 846 turist
taşıdı. Böylece Kuşadası’ndan Leymosun’a da yol bağlanmış
oldu…
OLMAYAN ŞEYİN
OTORİTESİ
HP Genel Sekreteri Ahmet
Tokatlıoğlu “EL-SEN’le
yapılan anlaşmada
Başbakan, Maliye Bakanı’na
ulaşamadıklarını söylüyor,
Maliye Bakanı ulaşıldığını
ama imzalamayı uygun
bulmadığını söylüyor. Biz
devletin hangi otoritesine
inanacağız?” diye soruyor.
Hiçbirine inanmayacaksınız,
çünkü olmayan bir şeyin
otoritesi de olmaz…
*
BEKLEDİM DE GELMEDİN
Tufan Erhürman, “Dün
Sucuoğlu'nun verdiği
bilgiye göre mali protokol
bugün sabah elimizde
olacaktı. Saat 16.00.
Protokol hala ortada yok!
Kısmet!” dedi. Oldu olacak
“Bekledim de gelmedin”
şarkısını söyle de havamızı
bulalım…
*
ZAMLAR GERİ ALINSIN
DİYE
El Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç “Kıb-Tek’e yatırım
yapılmazsa sokağa
çıkacağız” dedi. Toplum da
zamlar geri çekilsin diye
sokağa çıkarsa ne olacak?
*
ROCK’ÇI İMAM
Antalya’da yaşayan 51
yaşındaki “Rock’çı imam”
Ahmet Muhsin Tüzer,
‘FiRock’ isimli grubuyla
albüm çıkarıp konserler
verdiği için imamlıktan
atılmıştı. Tüzer AİHM’ye
başvurdu. Hem imam hem
“Rock”çı olunamaz mı?

“Tırnak”...
"Bu yıl ne kadar zor olursa olsun,
başımıza ne getirirse getirsin,
kazandıracağı tecrübe
hayatımızın geriye kalan
yıllarında kullanacağımız bir
sermaye olacak. 2001 krizinde
birkaç günde gelirimin dörtte
üçünü kaybetmiştim. Gelirimle
birlikte, o günlerde hayatımı
paylaştığım kadının da güvenini
yitirdim. İkincisi birinden daha
zordu. Zor zamanlar geçirdim.
Şimdi, yeni zor günlerin içinde, o
günleri geçirmiş olduğuma
memnunum. Beni bir açıdan
(para) fakirleştirdiler, bir açıdan
(tecrübe) zenginleştirdiler."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Bugün yeniden öğrendik ki,
bir toplumu "pazar mantığıyla"
maddi imkânlarının çok
ötesinde, hayâl aleminde
yaşatmak mümkün değil!
Yani ayağımızı yorganımıza göre
uzatmazsak, bunun bir bedeli
olur.
Oldu da…
Artık, gelecekten ödünç almak
üzere yaşıyoruz...
Ve başkalarının varsayımlarını
ve değerlerini,
sanki bize vakfedilmiş
değerler olarak kabûl etmek
zorundayız!
Bu iş böyle!"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

ANKARA
Kuklaları oynatıyor
Ankara… Kurduruyor,
bozduruyor, bakanları
değiştiriyor… Otur Arap,
kalk Arap… Ama kimse
kölelerin efendisine
bakmıyor!.. Faiz Sucuoğlu
Tatar’a istifasını sunmuş…
Ya Hacı ya ben demiş… Bir
yanda Hacı, diğer yanda haram
Faiz! Ankara’ya laf edemeyen
muhalefete bir eğlence… Ankara burasını Üst Koordinasyon
Kurulu’ndaki TC Elçisi ve iki General ile yönetirken, Yardım
Heyeti ile maliyeyi, bakanlıklara atanmış proje ekipleri ile
işlerini yürütürken sahte hükümet istifa etmiş… Gerçek
hükümet Elçilikte!
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20 Nisan 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

ANAYASA FALAN DERKEN
KÖRLEŞİYORSUNUZ!
Bir seçimde Zeka Bey’i, diğerinde
Berberoğlu’nu Elçilik’te; sonra da Dr.
Küçük’ü Ankara’da Özel Harp Dairesi’nde hesaba çektiler…
Özker Özgür’e o günlerde bu satırları
yazdıran başka bir olgu vardı: Yerleşimci
sömürgeciliğinin TC Elçiliği eliyle Yeni
Doğuş Partisi çatısı altında örgütlenmesi!
‘‘Şimdi bir de Türkiyeliler Partisi’nden
söz ediliyor. TC Elçiliği Türkiye’den
aktarılan nüfusa ayrı parti kurdurtuyor.
Türkiye’den aktarılan nüfusun ileri gelenleri köyleri dolaşarak hava atıyorlarmış.
1981 seçimlerinde TC Büyükelçiliği
İsmail Tezer’den ve partisinden yana çalıştı. 1984’te elçilik tüm Türkiyelileri
bir çatı altında toplamaya çalışıyor. (…)
Biz protektora mıyız?
Denktaş’a sorarsanız biz Türkiye’nin
protektorasıyız, yani himayesinde yaşayan bir devletçiğiz.
Bize sorarsanız biz bağımsız, bağlantısız Kıbrıs’ın kopmaz bir parçasıyız.
Anayasa falan derken iş bu noktada
düğümleniyor’’…
1984’te ‘‘TC öğesi anayasa falan tanımıyordu’’ diyor Özker Özgür: Bu sebepten KTFD Anayasası’ndaki 129’uncu
maddeyi kaldırıp Rum mallarına çöktüler,
Geçici 10. Madde’yle egemenliği orduya
devrettiler ve 90. Madde ile de TCKKTC Protokolleri’ni Anayasa’dan üstün
kıldılar.
Anayasa falan derken ve ‘‘Anayasayı
oy çokluğu ile ihlal ediyoruz’’ derken iş
TC sömürgeciliğinde düğümleniyor.
Anayasa falan derken ‘‘Ülkemiz
KKTC’’ diyorsunuz, halbûki KKTC ülke
falan değil, İşgal Rejimi’nin perdesidir!

Faiz Sucuoğlu, Ankara’nın dayattığı
Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası için
“Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik,
şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” deyince muhalefet ‘KKTC anayasası’nın
kutsallığına sarıldı.
KKTC 12 Eylül Rejimi tarafından kurulunca, Şubat 1984’te Kurucu Meclis’te
Anayasa Komitesi toplandığında ‘‘Anayasaya aykırı olarak kurulan
Kurucu Meclis neyi kuracak?’’ diyordu Özker Özgür.
‘‘1975’te bir deneyim yaşadık. O günün koşullarında
güçler ayrılığı ilkesine uygun bir Anayasa’yı Kurucu
Meclis’ten geçirmek mümkün olmuştu. Şimdi koşullar değişti. Egemenler cumhurbaşkanının ağırlıkta olduğu
bir düzeni akıllarına koymuşlarsa Kurucu
Meclis’i kullanmak isteyeceklerdir’’…
Özker Özgür’e ‘koşullar değişti’ dedirten ne idi 1984’te?
-1981 seçimleri!
Denktaş’a ve Türkiye’ye karşı kazandıkları seçimden sonra TC Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ‘‘CTP-TKP-DHP hükümeti kurulamayacağını, müsaade etmediklerini’’ söyledi.
1981 seçimleri ve 1983 KKTC ilanı
ile yapılan darbe arasında geçen zamanda
Kıbrıslı yurtseverler çıkarmaları gereken
dersleri çıkarmayıp aynı ‘demokrasi oyunu’na devam ettiler.
1981’de son kez oynandı demokrasi
oyunu!
Bugün hâlâ 1981 ile 1983 arasında veremediği sınavın bütünlemesinde çakıp
durmaktadır muhalefet.

‘‘1975’ten 1984’e bir deneyim yaşadık… 1981 seçimlerinden sonra TC Dışişleri UBP dışında bir koalisyon kurulmasına fiilen engel oldu. O zaman federe
devlet idik. Şimdi KKTC olduk. İsmimiz
değişti, cismimiz değişti mi?
TC Büyükelçiliği UBP Kurultayı’nda
kimlerin bakan adayı olacaklarını, kimlerin olmayacaklarını belirlemedi mi?
Tüm bunlar olurken ülkede Anayasa
ve Siyasal Partiler Yasası yürürlükte idi.
TC öğesi anayasa falan tanımıyordu’’
diyor Özker Hoca.
İlk günden beridir bu rejim hep aynıydı.
Kıbrıslıların rejimi algılama şekilleri değişti sadece. Bu sömürge rejimi 20 Temmuz 1974’ten öncesine uzanır: Turan
Güneş kendisini ziyarete giden iki Kıbrıslıya harekâttan önce ‘‘Benim orada
valim var’’ diye boşuna demedi.
Filin kuyruğunu tuttu Kıbrıslı Türkler,
anayasa zannetti.
Filin hortumunu tuttu, göbek bağı zannetti.
Filin ayaklarını tuttu, yasama-yürütme-yargı-demokrasi zannetti.
Fil Kıbrıslı Türklerin üzerine çöktü,
Kıbrıslı Türkler ise yaşadıklarını zanneder…
İşte o fil, TC sömürgeciliğidir. Neresinden tuttuğunuza bakar algılamanız.
Oysa fil yarım asırdır hiç değişmedi,
sadece besilendi.
Trajikomiktir, ‘‘Türkiye hiç bu kadar
müdahale etmemişti iç işlerimize’’ söylemi. Bunun yerine ‘‘balık hafızalı olduğumuz için unuttuk edilen müdahaleleri’’ deseniz anlayacağım. Yoktur tarihimizde kendi kendimize seçtiğimiz
lider!

KUZEYDE 189
POZİTİF VAKA

Harmancı: Çıkın açık açık konuşun Faiz Bey;
saygı duyulmak için kendiniz olmalısınız

Son 24 saatte yapılan test sayısı
9408 olup, 189 pozitif vakaya
rastlanmıştır.
90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi
Mağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi
İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Dün Yapılan Test Sayısı: 9408
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
189
Dün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.669.155
Toplam Vaka Sayısı: 92.421
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 90.062
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
2173
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
23
Karantinadaki Vaka Sayısı: 2150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Dün Yapılan Aşı
Miktarı: 367

GÜNEY KIBRISYUNANİSTAN DENİZ
BAĞLANTISI SÜRECİ
SON AŞAMADA

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında
deniz bağlantısı oluşturulması
sürecinde son aşamaya girildiği
bildirildi. Haravgi gazetesi, Denizcilik
Müsteşarlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre ihaleyi kazanan
firmanın bilgilendirildiğini ve
sözleşmenin imzalanması için
gereken belgeleri hazırlamasının
talep edildiğini yazdı.
Haberde, sözleşmenin
imzalanmasının ardından, büyük
ihtimalle gelen hafta Denizcilik
Müsteşarlığı’nın basın toplantısı
düzenleyerek tüm bilgileri
kamuoyuyla paylaşacağı kaydedildi.

Özgür gazete
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı, Başbakan Faiz
Sucuoğlu‘na seslenerek, kabinesindeki
değişikliklerle ilgili baskı altındaysa bunu
açık açık açıklamasını istedi
Harmancı: Herkes alarm
halindeyken, biz Başbakanın
Bakanları ile olan iktidar kavgasını
izliyoruz
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, kelimelerle izahı mümkün
olmayan ama herkesin hayatını her gün
etkileyen bir iktidarsızlık yaşanıldığına
dikkat çekerek, hükümeti “mehter
takımı”na benzetti.
Harmancı, “Halbuki bize ne sizin kimi
bakan
yapacağınızdan
da
yapamadığınızdan, mehter takımı gibisiniz
bir adım ileri iki adım geri ama her konuda
maşallah, el insaf. Herkes inim inim inlerken ülke her alanda planlı bir hareket
görmek isterken, elektrikten tutun da
gümrüğe kadar herkes alarm halindeyken,
biz Başbakanın Bakanları ile olan iktidar
kavgasını izliyoruz” dedi.
“Çıkın açık açık konuşun Faiz Bey”
Mazot ve elektrik giderlerinin 3 katına
çıktığını, iğneden ipliğe her şeyin fiyatının
uçup gittiğini hatırlatan Harmancı,
Başbakan Faiz Sucuoğlu’na seslenerek,
“Çıkın açık açık konuşun Faiz Bey; ‘AKP
daha önce bir Bakanıma müdahale etti
şimdi bu bana yaşatılan ikinci travma, bu
ülke tüm hücrelerine kadar kontrol edilmek
isteniyor’ deyin, eğer buysa. Çünkü diğer
tüm dedikleriniz kötü bir oyunculuk ve

hiç kimse bunları yemiyor” ” dedi.
“Belki de bütün sorun bu, saygı duyulmak için kendiniz olmalısınız”
Harmancı şöyle devam etti;
“Konuşun arkadaş gerçekten bir kez
olsun neyse doğrusu onu konuşun, sizin
günahınız neymiş biz de öğrenelim. Bir
türlü göze giremediniz her sözü vermenize
her şeyi yaparım demenize rağmen.
“Herkese söz vererek iktidarda
kalınmaz”
Belki de bütün sorun bu, saygı duyulmak
için kendiniz olmalısınız, nasıl olsa unutulur deyip bir dakikada konuştuklarınızı
yutmak yerine yaptığınız işler doğruysa
arkasında durun ki birilerinin saygısını
da kazanın.
Doğru olanı yapmak bazen acı verir,
liderler bazen zor kararlar almak zorunda
kalır, herkese söz vererek iktidarda
kalınmaz, 3 ayda tüm yaşanan skandallara
rağmen halkın verdiği önemli bir fırsat
bu kadar kolay heba edilmez”

SAHTE EVLİLİKLERDEN
SONRA SAHTE EVLAT
EDİNME OLAYLARI

Güney Kıbrıs’ta sahte evliliklerden sonra,
arkasında çetelerin bulunduğu düşünülen
sahte evlat edinme olaylarının da türediği
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki
İnsan Ticaretiyle Mücadele Birimi’nin şu
anda 8 sahte evlat edinme olayıyla
ilgilendiğini ve bunlardan birinin
mahkemede görülmekte olduğunu,
üçünün mahkeme yolunda olduğunu,
dördü için de Hukuk Dairesi’nin
görüşünün beklendiğini yazdı.
Haberde, bazı Rumların veya Güney
Kıbrıs’ta yaşayan Avrupalıların para
karşılığı, siyasi sığınma bekleyen Afrika
kökenli kadınların gebe kaldığı çocukların
biyolojik babası olduklarına dair beyanda
bulundukları, akabinde de Afrika kökenli
annelerin, Rum Nüfus ve Muhaceret
Dairesi’ne giderek, Avrupa vatandaşı olan
çocukları sayesinde ikamet izni aldıkları
kaydedildi.

KAÇAK TÜTÜN VE
UYUŞTURUCU

Güney Kıbrıs’ta yapılan iki ayrı
operasyonda, 43 yaşındaki bir kişi yüksek
miktarda kaçak tütünle, bir diğer şahıs ise
uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Alithia gazetesi, Rum polisinin geçen
Pazar gecesi Larnaka bölgesinde yaptığı
kontroller sırasında durdurduğu bir
aracın 43 yaşındaki sahibinin
tasarrufunda 120 kilo kaçak tütün ele
geçirdi. Gazete, söz konusu şahsa 42 bin
Euro para cezası kesildiğini, kaçak
tütünlere ise el konulduğunu vurguladı.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise,
Limasol’da 20 yaşındaki bir şahsın evine
yapılan baskında çeşitli miktarlarda
uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.
Evinde 7 gram kokain ve 31 gram
hintkeneviri bulunan şahıs dün çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.

KIBRIS RUM TARAFININ
YENİ MÜZAKERECİSİ
MENELAU

Andreas Mavroyannis’in sözleşme
süresinin dolması ve göreve devam
etmeyecek olması sebebiyle yerine
müzakerecilik görevine, daha önce de
müzakere grubunda yer alan Menelaos
Menelau atandı.
Fileleftheros gazetesi, “Gelişmeler
Işığında Yeniden Düzenleme – Kıbrıs
Sorununda Önümüzdeki Dönem
Bazılarının Sandığı Kadar ‘Ölü’ Değil”
başlıkları altında verdiği haberinde, Rum
Müzakereci Andreas Mavroyannis’in
müzakerecilik görevinde sözleşmesinin
bitmesi akabinde, kendi isteğiyle göreve
devam etmeme kararı aldığını yazdı.
Gazete, Kıbrıs sorununda herhangi bir
gelişme yaşanmıyor olması yüzünden
Mavroyannis’in göreve devam etmek
istemediğini iddia ederken, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise
Mavroyannis’in istifa mektubuna
gönderdiği yanıtta, duyduğu üzüntüyü
dile getirdiğini aktardı.
Anastasiadis ve Mavroyannis’in, “Kıbrıs
sorununda ilerleme sağlanamamasının
sebebinin Türk uyuşmazlığı ve siyasi
isteksizliği olduğu” şeklinde ortak görüşe
sahip olduklarını belirten gazete, Kıbrıs
sorununa ilişkin müzakereler olmamasına
karşın, diğer platformlarda gelişmelerin
devam ettiğini vurguladı.
Gazete, çok yakında UNFICYP’in görev
süresinin yenilenmesine ilişkin
müzakerelerin başlayacağını, ayrıca BM
Genel Sekreterinin özel temsilcisinin,
tarafları müzakere masasına geri getirme
yönündeki girişimlerini de sürdürdüğünü
iddia ederek, bu gelişmelerin atanan yeni
müzakereci Menelaos Menelau üzerinde
baskı oluşturduğu değerlendirmesinde
bulundu. 15 Mayıs tarihinden itibaren
Kıbrıs Rum tarafının yeni müzakerecisinin
Menelau olacağını vurgulayan gazete,
Menelau’nun Dışişleri Bakanlığı’nda
Türkiye ve Kıbrıs Sorunu bölümü
sorumlusu olduğunu ve eski başkanlar
Tasos Papadopulos ve Dimitris Hristofyas
dönemlerinde Rum müzakere heyetinde
de görev aldığını aktardı.

FOTİU, KORUÇAM’I
ZİYARET ETTİ

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış
Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun dün
Koruçam’ı ziyaret ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Fotiu’nun
Koruçam’daki saha tesislerinin ve
ilkokulun inşaat çalışmalarını
gözlemlediğini yazdı. Haberde, Fotiu’ya
Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilci
Yannakis Musas ile bazı dernek ve
örgütlerin yetkililerinin eşlik ettiği
kaydedildi.
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BEYANDA
BULUNULMAYAN VE
İTİRAZ YAPMAYAN
ÜRETİCİLERDEN
PERŞEMBE BEYAN VE
İTİRAZ ALINACAK

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

SORULARA DEVAM!

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek
Kızılduman, 2020-2021 üretim yılında
ekilen ve/veya dikilen, nadasa bırakılan
arazileri için hiç beyanda bulunulmayan
ve itiraz yapmayan üreticilerden 21 Nisan
Perşembe günü bir iş günü süreyle beyan
ve itiraz alınacağını duyurdu.
Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada,
ayrıca 2021 Sonbahar patates itirazı
yapılmayan ve 2022 İlkbahar patates
ekilen alanlar ile ilgili beyanda
bulunmayan patates üreticilerinden de
21 Nisan Perşembe günü bir iş günü
süreyle beyan ve itiraz alınacağını belirtti.

TÜRK VE AMERİKAN
UÇAKLARI DOĞU
AKDENİZ'DE ORTAK
EĞİTİM UÇUŞU YAPTI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Doğu
Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz
Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman
uçak gemisi görev grubu unsurları ile
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait
uçakların, hava eğitimi kapsamında
başarılı bir uçuş gerçekleştirdiğini
bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Doğu
Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz
Kuvvetlerine ait USS Harry S. Truman
uçak gemisi görev grubu unsurları ile
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait
uçaklarımız, hava eğitimi kapsamında
başarılı bir uçuş gerçekleştirdi" ifadesi
kullanıldı.

DOĞANCI VE TAŞPINAR
İLE BÖLGEDEKİ SU
TESİSLERİYLE SU
MOTORLARINA ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK

Doğancı ve Taşpınar ile bölgedeki su
tesisleriyle su motorları; Fikri Orakçıoğlu
Koruluğu ve civarına bugün elektrik
verilemeyecek.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği
tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,
orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışmasından
kaynaklanacak elektrik kesintisi 09:30 ile
yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.

MAĞUSA’DA ANİ ÖLÜM

Gazimağusa’da sakin Aleksandr
Zabolotkov (E-62) ikametgahı içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bültenine göre, ölüm sebebi
yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

MAHMUT ÇALIŞKAN’IN
ÖLÜM SEBEBİ KALP
YETMEZLİĞİ

Korkuteli’nde ikametgahı içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren
Mahmut Çalışkan’ın (E-52) yapılan
otopsisinde ölüm sebebinin “kalp
yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı
üzerinde faaliyet gösteren bir bahis evi
içerisinde, K.M.S.L.’nin (E-20), başka bir
müşteri tarafından masa üzerinde
unutulan cep telefonunu çaldığı tespit
edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Beylerbeyi’nde bulunan bir ikametgahta
ev hizmetlerinde çalışan M.A.P.’nin (K-45),
konu ikametgahta kalmakta olan bir
şahsa ait para cüzdanını ve içerisinde
muhafaza edilen kimlik ve kredi kartı, 400
Euro ile 1500 TL nakit parayı çaldığı tespit
edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek
tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.

YANGIN

Gazimağusa’da, 29 Ekim Sokak üzerinde
bulunan Mustafa Telli’ye ait ahşaptan
mamül bahçe evinde, henüz tespit
edilemeyen bir sebepten dolayı yangın
meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri
tarafından söndürülürken, yangın
sonucu, bahçe evi ve içerisinde bulunan
6 adet su damacanası, 4 adet koltuk,
sehpa, odun sobası, muhtelif beyaz eşya
ile mutfak malzemeleri, zirai ilaç ve
tohumları tamamen yandı, 2 adet tüp gaz
ise kullanılmaz hale geldi. Soruşturma
devam ediyor.

eL-SeN: KIB-teK’e yatIRIM yapILMazSa
MÜCadeLeMİzİ GeRİ SoKaĞa taŞIyaCaĞIz
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, kendilerinin beklenti ve
mücadelesinin KIB-TEK’e bir an önce
yatırım yapılması olduğunu belirterek,
bu yapılmadığı ve “yalanlarla” gündem
değiştirilmeye devam ettirildiği takdirde
mücadelelerini geri dönüşü olmayacak
şekilde yeniden sokağa taşıyacaklarını
kaydetti.
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada,
UBP-DP-YDP koalisyonun hükümetinin
kendi içerisindeki çatışmaları, kavgalarını, “havada uçuşan yalanlarını” hay-

retle takip ettiklerini belirterek, “Ülke
büyük bir ekonomik krizden geçerken
ve başta KIB-TEK olmak üzere tüm
kurumlarımız icraat beklerken, yaşanan
bu kavgalar hükümetin bu toplumun
geleceğiyle ilgili gaile taşımadığını göstermektedir” dedi. Açıklamasında “Bu
kadar yalanın bir arada konuşulduğu
bir ortamda doğru durmanın önemi daha
da artmıştır” ifadelerine yer veren Özkıraç, kendilerinin geçmişte olduğu gibi
bugün de daha kaliteli ve daha ucuz bir
enerji için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

toKatLIoĞLu: HÜKÜMet edeNLeR
devLetİN İtİBaRINI yeRLe BİR edİyoR
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri
Ahmet Tokatlıoğlu, Başbakan ile Maliye
Bakanı’nın birbirinden farklı açıklamalar
yaptığını ifade ederek, bunun “hem siyasete hem de devlete olan inancını
sarstığı” görüşünü savundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre HP
Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu katıldığı bir televizyon programında, ülkede
yapılan zamları değerlendirdi.
Tokatlıoğlu, üretici için nerdeyse her
girdinin maliyetinin yüzde 100 arttığını
belirtti. Başbakan ile Maliye Bakanı’nın
yaptığı açıklamaların arasında “tutarsızlık” olduğunu ve bunun “siyaset kurumunu zedelerken, devlete olan inancını
da sarstığını” savunan Tokatlıoğlu şöyle
konuştu:
“Hane halkı tarafına bakıldığında; asgari ücretle geçinen bir kişinin son zamlardan sonra elektrik faturalarını ödeyebilmesi neredeyse imkansız. Sayın
Başbakan, konuya ilişkin yaptığı birbirinden farklı açıklamalarla devletin itibarını yerle bir ediyor, devlete olan
inancımızı da sürekli olarak sarsıyor.
Bakanlar Kurulu kararları, oy çokluğuyla
değil, oybirliğiyle alınır. Her bakan onay
vermediği sürece Bakanlar Kurulu onayı
da alınmamış olur. Sayın Maliye Bakanı

Sunat Atun, Başbakan’ın açıkladığı zam
üzerinden indirim kararı alınırken Bakanlar Kurulu’nda yok muydu? Elbette
vardı. Rakam verilerek ayrıntılı bir açıklama yapıldığına göre bir karar alındı
demektir. Sonrasında Maliye Bakanı’nın
yaptığı açıklama halkın kafasını karıştırdı.
El-Sen’le yapılan anlaşmada da benzer
durum yaşandı. Başbakan, Maliye Bakanı’na ulaşamadıklarını söylüyor, Maliye Bakanı ulaşıldığını ama imzalamayı
uygun bulmadığını söylüyor. Ortada
ciddi bir güven sorunu vardır. Biz kime
inanacağız? Devletin hangi otoritesine
inanacağız? Toplum olarak devlete sarılma ihtiyacı hissettiğimiz bu zor günlerde, hükümet edenlerin bu kadar sorumsuz davranmaları hem siyasete inancı
sarsıyor hem de devletin itibarını yerle
bir ediyor.”
Ülkede herkesin gelecek kaygısı taşıdığını, bunu aşmanın yolunun ise kötü
yönetim anlayışından kurtulmak olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, seçmenlerin
yarısının sandığa gitmediğine işaret etti
ve seçimlerde sandığa katılımın artmasını
sağlamak gerektiğini vurguladı. Tokatlıoğlu, “Bunu değiştirmek, seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek biz siyasi partilerin görevidir.

aMCaoĞLu: GÜÇ-SeN İLe aNLaŞtIK eyLeM KaLdIRILdI
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Gümrük Çalışanları Sendikası
(Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan
ile Başbakanlık’ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Güç-Sen ile uzlaşıya
varılarak sendikanın ek mesaiye kalmama
eyleminin sonlandırıldığını belirtti.
Hüseyin Amcaoğlu, yedi gündür Girne
ve Gazi Mağusa limanlarındaki gümrüklerde Güç-Sen’in başlattığı ek mesaiye
kalmama eyleminin ülke ekonomisini
sekteye uğrattığını, birçok sektörün mali
kayıp yaşamasına neden olduğunu ayrıca
ihracat ve ithalatta aksamalara sebebiyet
verdiğini ifade ederek varılan uzlaşı nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Amcaoğlu, 2021 Eylül ayında ger-

çekleştirilen ve geçerlilik süresi önümüzdeki günlerde dolacak olan IV.Derece
Gümrük Muhafaza Memuru sınavının
geçerlilik süresinin Kamu Görevlileri
Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle
6 ay daha uzatıldığını belirterek Tüzük
değişikliği ile ilgili kurul kararının alınmasına katkı koyan Kamu Hizmeti Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile
KTAMS ve Kamu-Sen’e ayrıca teşekkür
etti.
Gümrük Dairesi’nde yaşanan personel
eksikliğinin giderilmesi yönünde bundan
sonra atılacak adımlar konusunda sendika
ile fikir birliğine varıldığını belirten
Amcaoğlu, sağlanan uzlaşı nedeniyle
Güç-Sen’e de teşekkür etti.

ABD'de, İngiltere'de, Avustralya'da yaşayan
çeşitli ülkelere ait her ülkeden insan var, bu
insanlar kendilerini Amerikalı, İngiliz, Avustralyalı
diye tanıtıyor. Köklerini sorarsan ısrarla yine
ayni cevabı verirler.
Bizde Kıbrıs'ta durum tamamıyla farklı, göçmen
var, ama Limasol'dan, Larnaka'dan, Baf'tan 74
sonrası Kuzeye gelenler ve silah zoruyla yerlerinden edilen Rumlar da göçmen, fakat Güneye
zorla gönderilen Rum göçmenlerin yerlerine taşınan nüfus göçmen sayılmaz,
uluslararası kanunlara göre ise
asla göçmen sayılmaz, Filistinlilerin mallarına yerleştirilen Yahudilerin durumuna düşer.
CTP, TDP, TKP gibi siyasi
partiler böyle konuşursanız hemen başlıyorlar ''Ayrımcılık yapmayınız'' demeye...
Bunun ayrımcılıkla, ırkçılıkla ne ilgisi var ki
ben anlayamadım, başta Tufan Erhürman olmak
üzere tutturmuşlar ''Kültür zenginliği''...
Taşınan nüfus senden kat be kat fazla, azınlığa
düşmüşsün, gerçekleri görmeyip ayrımcılıktan
bahsedersin ben de siz hepiniz de oy peşinde, ne
konuşacağınızı bilmiyorsunuz derim!
Yukarıda isimlerini yazdığım ülkelerde, Almanya
dahil, Türkiye'den gelenlerin veya başka ülkelerden
gelenlerin sırf o ülkeye ait siyasi parti kurmasına
izin veriliyor mu?
Londra belediye başkanı bir Pakistanlı, Pakistanla et tırnak gibiyiz diyebiliyor mu?
Gidip Pakistan'dan Londra için emir ve talimatlar
alıyor mu?
ABD'ye Afrika kökenli Obama başkan seçildi,
Afrika'yla et tırnak gibiyiz dedi mi?
Neden Kıbrıs'ta durum tamamıyla değişik?
Yüzlerce örnek yazabiliriz.
Pakistanlı belediye başkanı Pakistan istedi diye
belediye başkanı seçilmedi, Obama Afrikadakiler
istediği için başkan seçilmedi.
Pakistanlı kendisini bir İngiliz gibi hissettiği,
Obama kendisini bir ABD'li hissettiği için seçildi.
Pakistanlı belediye başkanı, siz yeteri kadar
İngiliz değilsiniz, ben sizden daha çok İngilizim,
Obama da siz yeteri kadar Amerikalı değilsiniz
diyebilir mi?
İkisi de diyemez.
Burada siyasi parti kuran taşıma nüfusun aradan
yıllar da geçse o partiye ne kadar rağbet ettikleri
açıkça görülmekte, tek nedeni de kendilerini
hiçbir zaman Kıbrıslı olarak hissetmediklerinden
dolayıdır.
Türkiye'den buraya taşınan nüfusun kurduğu
siyasi partilerden, yahut diğer partilere kayıtlı
TC kökenli insanlardan, ''Kıbrıslı Türklere minnettarız, onlar olmasaydı bizler buraya
gelemezdik,'' diyenleri duyanınız var mı?
Kıbrıslı Türkler olmasa Türkiye Akdenize
açılıp, gaz ve petrol için hak iddia edebilir miydiler? Kıbrıslı Türkler olmasaydı Türkiye Kıbrıs'ın
kuzeyini askeri bir üs olarak kullanabilecek miydi?
Kıbrıslı Türkler olmasaydı Türkiye AB Gümrük
Birliğine girip AB'de çatır çatır mallarını satma
şansını yakalayabilecek miydi?
Hemde bizlerin hepimizin cebinde AB kimlik
ve pasaportu olup da kendi ürettiğimiz mallarımızı
AB'ye satamamamıza rağmen bunu başarabilecek
miydi?
Tüm bunlara ilaveten de taşınan nüfusun siyasal
partisi çıkıp da övünerek ''Kıbrıs için tüm ayarlar
Ankara'da yapılır'' diye hava atıyorsa halimiz
göründüğünden de daha kötüdür demektir!
Bizim siyasilerimiz hiçbir zaman bunları çıkıp
söyleyemedikleri için ne onurumuz ne gururumuz
ne de itibarımız kaldı, Türkiye buraya ne bileyim
ben ne kadar yardım yapmış, bizim sağcısı,
solcusu siyasetçilerimiz çıkıp ''Türkiye'nin buraya
yaptığı yardım kendi getirdiği halkına bile yetmiyor" diyebilen makam ve koltuk müptelası siyasilerimizden birileri çıktı mı?
Çıkmaz, çıkmayacak da, siyasi partilerimizin
gençleri de büyüklerine uyup, oy için türlü manevralar yapabiliyorsa, eskilerin deyimiyle bizlere
semer vuracak çokları sıraya girecek!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

KÖR HÜKÜMETİN
KÖR
MUHALEFETİ
OLUR
KISACA...
MUHATAP ANKARA!
Tufan Erhürman, 2018’den bu yana Yerel
Yönetimler Reformu çalışmalarının
yapıldığının ancak bu çalışmaların
hiçbirinin, Meclis’e gelecek olgunluğa
erişmediğini, UBP’nin de komite
çalışmalarına katılmadığını söylemişti…
“Size talimat verildi, siz bunu yapacaksınız,
doğruyu söyleyin” demişti. Faiz Sucuoğlu
da sendikalara ‘‘Belediye Reformu
Ankara’nın dayatmasıdır’’ dedi. Cevabını
alan muhalefet bir daha yorum yapmadı!

Bizim Mandra
Mandra meclisinin oturum
salonu, milletvekillerinin
küfür ve hakaretlerle daha
da çirkinleşen ve mide
bulandırıcı hale gelen
ağız dalaşıyla bir kez
daha sarsılır. Vatandaşlar
"Bunlar da gittikçe daha
çok analarına benziyorlar"
diye espri yaparken, bir
kısım vatandaş da
"Soyuna çekmeyen
soysuz olur" diyerek
tepkilerini dile getirirler.
Sokaktaki adam "Elimizle
seçtik, boynumuzla
çekeceyik" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Suriye’nin kuzeyi ile ilgili
haberleri gerekçe gösterilen
gazeteci Hayri Demir “örgüt
propagandası” suçlamasıyla
32 yıla kadar hapis istemiyle
Ankara 15’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanıyor.

“Açlık, sefalet, işkence, hastalık,
hapishanedeki insanları tüketiyor”
“Açlık, sefalet, işkence, hastalık, hapishanedeki insanları tüketiyor”
Hapishanede canı devlete emanet edilmiş
olan Ferhan Yılmaz’ın yoğun bakımdaki
kan donduran resimlerini gördük, cenazesini
teslim alan ağabeyi Hikmet Yılmaz daha
da ötesini anlattı:
“Biz yıkarken gördük, sanki boynunda
çamaşır ipiyle asılmış gibi iz var, her iki
gözü patlamış, gözlerinden kan geliyor,
burnu tamamen kırılmış pamuklarla doldurulmuş, göğüs kısmında büyük bir şişkinlik ve morluk var ağaç saplanmış gibi.
Üst dudağı neredeyse bir avuç kadar şişmişti.
Sağ ayak kısmı dikişliydi.”.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun
hak ihlali kararından dolayı yüzü kızarması
gerekirken Anayasa Mahkemesi’ni suçlayan
birini Adalet Bakanı yaparsanız Ferhan
Yılmaz da hapishanede işkenceden ölür.
Hapishanelerden çığlık çığlığa yükselen
işkence, mevcut yönetimin zihniyetini resmetmekle kalmıyor, hızla nereye doğru
sürüklendiğini de somutlaştırıyor.
Ferhan Yılmaz’ın işkenceyle öldürülmesi
için devlet zirvelerinden özel emir gelmedi
herhalde.
Ama devlet görevlilerinin suç işleme
özgürlüğüne sahip olduğu inancı, denetimsizlikle birleşince hapishaneler “toplama
kamplarına” dönüşüyor.
Açlık, sefalet, işkence, hastalık, hapishanedeki insanları tüketiyor.
*
Çetin Altan yazmıştı, “suçlu” ve “düşman”
kavramları karıştı… Mahkemelerin tutukladığı insanlara devlet görevlileri “düşman”
muamelesi yapıyor. Cenevre anlaşmasına
göre düşmanlarınıza bile böyle davranamazsınız. Devletin ve yasaların varlığı hapishanelerde yok olduğunda bu zehirli dalgalar devletin bütün yapısına yayılır. Devlet
erir. Yok olur. Korkunç suçlar işlenir.
*
Ülkenin nereye sürüklendiğini hapishanelerde hukukun kaybolması kadar, derinleşen uyuşturucu ticaretinden de anlıyoruz.
L’actone Holding Başkanı Ali Osman
Akat’ın da aralarında bulunduğu altı şirket
sahibi, Kolombiya’dan Türkiye’ye “koz-

VİRGÜL

FAİZ’İN TEK DOĞRUSU

Faiz Sucuoğlu’nun sendika başkanlarına
Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası Ankara’nın
dayatmasıdır demesinin üzerinden 10 günden
fazla zaman geçti… İki kez meclis toplandı,
Mali Protokol için Ankara’ya gidildi gelindi…
Muhalefet bir zamanlar Ankara’ya gittiğinde kendisini
de Vali Yardımcısı’nın karşıladığını unutarak, bununla
dalgasını geçti… Ama konu bir türlü Sucuoğlu’nun
belki de tek doğru söylediği şey olan ‘‘Belediye
Reformu Ankara’nın dayatmasıdır’’ sözüne hiç
gelmedi! Bunu duymadı muhalefet!.. Bu muhalefet
protokolün içeriğini öğrense ne yapacak mesela?

MAFYADAN
VERGİ ALSAK
İSVİÇRE
OLURDUK…

ARŞİV

‘‘Kara para aklama
konusunda ülke cennete
dönüştü… Hükümet
gerekli adımları atıp,
maliyeye kazanç
sağlayabilir…’’
Ayşegül Baybars (Eski
Temiz Toplumculardan)

metik ürün” adı altında gönderilen 111 kg
kokainin alıcısı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
Kargonun Almanya tarafından şüpheli
bulunduğu belirtildi
Kargoların 20-26 Kasım 2021’de incelendiği, kokain tespit edilmesi sonrası durumun Türkiye’yle paylaşıldığı kaydedildi.
Habere göre jandarma ekipleri İstanbul’da
kokaine el koyarken, yerine aynı renkte
kum yerleştirdi ve kargo görevlileriyle teslimat adresine gitti.
İzmir’e gönderilmek üzereyken Kolombiya makamları tarafından el konulan 5
ton kokainin hangi adrese gönderildiğini
hala öğrenemedik…
*
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası
Narkotik Kontrolü Strateji Raporu tam
bunu söylemekte:
"Asya ile Avrupa'nın birleştiği noktada
bulunması ve yeterli kontrol yapmaması
nedeniyle Türkiye, yasadışı uyuşturucu
kaçakçılığının önemli bir transit ülkesi"…
Yeterli kontrolü kim yapmıyor? Neden
yapmıyor?
Kokainin ana vatanı Güney Amerika'dan
Türkiye'ye gelen gemiler epeydir ABD tarafından takip ediliyor. Daha geçenlerde
Malta’dan KKTC’ye gitmek üzere Türkiye’ye hareket eden bir gemide 108 milyon
Euro değerinde 800 kilogram kokain ele
geçirildi.
Türkiye neden bir uyuşturucu cenneti
haline geliyor?
*
Hapishaneler rejimlerin gerçek yüzünü
gösterir…
Ferhan Yılmaz’ın tahliyesine iki gün
kala işkenceyle öldürüldüğü böyle bir ortamda…
Kokainin paçalardan akması da tesadüf
değil…
Kabaran suç dalgalarının hayatımızı kuşatıp bizi boğmaya hazırlandığının işaretleri
bunlar.
(Bu yazı Mehmet Altan’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Hapishaneler rejimin yüzüdür” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 20 Eylül 2021
Türk tarafının iki devlet tezinin bertaraf
edilmesi için bu önerinin sunulduğunu
belirten Kasulidis, iki toplumlu,
iki bölgeli federatif bir yapı için 60
anayasasına dönüşün geçici bir köprü
işlevi görebileceğini vurguladı…

Gözden kaçmayanlar...
GOLİFACILIK!
Hukukçular Erhürman, Özersay ve
Baybars’ın 4’lü Hükümetinin ‘‘174
istisnai vatandaşlık iptali’’ kararını iptal
etti Yüksek İdare Mahkemesi! İşin
içinde Ankara olduğunda sustuğu gibi,
bu konuda da sindi da kaldı
muhalefet… Bugün muhalefette olan
CTP ve HP’nin iptal ettiği
vatandaşlıkların halen yürürlükte
olduğuna karar verdi mahkeme…
Anayasa temelli muhalefetçilik yapanlar
bu konuda ne diyor? Bu karar bundan
sonra iptal edilecek istisnai
vatandaşlıklar için de geçerli! Yani
KKTC hukukuyla golifa gibi dağıtılan
vatandaşlıklar durdurulamaz!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘2022 Mali ve İktisadi İş
Birliği Protokolü’nün içeriğinin
neden milletvekillerine
ulaşmadığını bilmiyorum…’’
Dursun Oğuz
(Tarım Bakanı)

Karikatür: Halis Dokgöz
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MALİYE BAKANI ATUN,
HAYVAN
ÜRETİCİLERİNİN
TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ
SÖYLEDİ

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

KALDIRIN
SİGORTALARI...

En nihayetinde pandemide yaşadığımız
geçiş kısıtlamaları kalktı.
Şimdi ne PCR, ne aşı kartı, ne Adapass,
ne de başka.
Elini, kolunu sallaya sallaya geçeceksin
kapıdan.
Kapı...
Ahşap olmalı en doğrusu...
Üstünde de kilit...
Asma mı dersin, gömme mi artık.
Kale kilitleri vardı eskiden.
Devasaydı anahtaları.
Cebine koysan girmez,
elinde tutsan kaldırılmaz.
Ne yapacaksın bilinmez.
Kapı dediğin çelik olmalı.
Yeni çıktı çelik kapılar.
Kilidi bile olmayan memleketimizde kapılara çelik
gerekmemişti hiç.
İşemeli kapılarımız ahşaptı da çelik
“kurtarılınca” şart oldu artık.
Hırsızın geçemeyeceği kapı yoktur dememişler boşuna.
Yine de sen eşeği sağlam kazığa bağla
da ne olur ne olmaz.
Eşekle seyahatları düşündüm...
Binersin, çek oğlum, dersin, o gideceği
yeri bilir.
İstinco’dan Baf’a gidecekti yıllar öncesinde babam.
Yolu bilmem, nasıl gideyim, diye sordu
babasına.
O da eşek bilir oğlum, dedi.
Eşeğin yolu bildiği ülkedeyiz şimdi.
Meclise bakıyorum da neler görüyorum
neler.
Gidilecek adresin belli olmadığı yerdeyiz.
Bu adressiz yerlere gitmek için bu meclis
çalışma yapar mı?
Yapamaz.
İstese de istemese de ne kendine ne
başkasına hayrı dokunamaz.
Olsa olsa gün içinde birkaç saatlik güç
gösrterisi bunlarınki.
Pandemi kaç aydır başımızda kara bulut
gibiydi.
Hala dolanıyor ki her an yenisi.
Korku dolu gözlerle havaya bakıp, pandemi bitti mi, derken, kapılarda pandemi
ile ilgili hiçbir belge göstermeden geçilecek, dediler.
Serbest yani.
O tarafa geçerek ne anlarsın diyenlere
cavap vermiyorum.
O tarafa gittiğinde güvenliğini hiç düşünüyor musun, diyenlere gülüyorum.
O taraf dedikleri aslında her taraf.
Ne fark eder ülkemizin vatandaşıları
için?
Bir taraf o taraf hep aynı.
Geçerken aşı, PCR istenmeyecek, diyerek
seviniyordik de ne oldu?
25 Euro sigorta parası ile, sevincimiz
boğazımızda düğüme sebep oldu.
Vermek kolay mı bu dönemde sigorta
parası?
Yap hesabını.
Kendi sigortan varken, o taraf, bu taraf
aynı iken.
Böylesine soygunvari sigorta parası istenmesi doğru mu?
Vatandaşın gideceği başka yeri yok zaten.
Nefes almak için bile ihtiyaç duyduğumuz topraklarımıza gitmek önündeki bu
soyguncasına ücret neyin nesi?
Kaldırın artık sigortaları, kapılar gerçekten açılsın.

Naşit: 13. maaş, Mart ayı maaşı ve
tİS’den kaynaklı sosyal haklar ödenmedi

Çözümün adresi artık
belediyeler değil hükümettir
Özgür Gazete
Büyükkonuk Belediyesi’nde dün 1
saatlik uyarı grevi yapan, Devrimci
İşçi Sendiakları Federayonu‘na (Devİş) bağlı, Devrimci Genel-İş Sendikası
Başkanı Ömer Naşit, Belediyenin mali
durumuyla ilgili çözüm adresinin artık
Belediye yönetimi değil merkezi hükümet olduğu söyledi
Naşit: Belediye Bakanlar Kurulu
kararı ile 1 milyon 400 bin TL
borçlandırıldı
Yazılı açıklama yapan Naşit, son 3
yıldır Büyükkonuk Belediyesi’ndeki
mali ve ekonomik sorunların devam
ettiğine dikkat çekerek, zaman zaman
personelin maaş alacağının 5 ay geriden geldiğinin de kamuoyu tarafından
bilindiğini belirtti.
Naşit, “Geldiğimiz noktada geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararı
ile Büyükkonuk Belediyesi 96 ay
vade ile 1 milyon 400 bin TL borçlandırılmış, bu miktarın 400 bin TL’si
ile daha önceden varolan sterlin borcu
kapatılmış, geriye kalan 1 milyon
TL’den ise çalışanın 3 aylık maaşı
ödenmiştir. Büyükkonuk Belediyesi

çalışanlarının şu anda 13. maaş, Mart
ayı ve Toplu İş Sözleşmesi’nden (TİS)
kaynaklı sosyal hakları ödenmemiş
durumdadır” dedi.
“
Çözümün adresi artık
Büyükkonuk Belediye yönetimi
değil, merkezi hükümettir”
Kendilerini bu alacaklarıyla birlikte
daha çok endişeye düşürenin ise Büyükkonuk Belediyesi’nin sürdürülebilir
yapısının ortadan kalkması olduğunu
kaydeden Naşit, gelinen noktada Belediyeye kalan Devlet Katkı Payı ve
vatandaşın ödediği vergilerin, Belediye
çalışanlarının net maaşlarını karşılayacak durumda olmadığını söyledi.
Naşit, “Büyükkonuk Belediyesi’nin
dünlere gelmesinde kötü yönetilmesinin sonuçları olmakla birlikte çözümün adresi artık Büyükkonuk Belediye yönetimi değildir. Bundan sonraki süreçte merkezi hükümetin dikkatini çekmek ve Büyükkonuk Belediyesi’nin sürdürülemez yapısına çözüm bulmak adına mücadelemiz hem
Büyükkonuk bölgesinde hem de Lefkoşa’da devam edecektir” ifadelerini
kullandı.

Maliye Bakanı Sunat Atun,
görüştükleri Kıbrıs Türk Hayvan
Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin
taleplerinin değerlendirileceğini ifade
etti.
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye
göre, Atun, Kıbrıs Türk Hayvan
Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Mustafa Naimoğulları ve
birlikten bazı yetkililerle görüştü.
Atun, sektörün sorunlarını
önemsediklerini belirterek, sorunların
çözümü noktasında samimiyetle
işbirliği ve diyalogdan yana
olduklarını kaydetti.
Birliğin taleplerini
değerlendireceklerini söyleyen Atun,
gerekirse üreticilerle yeniden bir
araya geleceklerini belirtti. Atun,
“Üretim sektörü bizim için çok
önemlidir. Sorunlara ivedi çözüm
bulunması için çalışacağız” dedi.

KAPALI MARAŞ’IN
ZİYARET SAATLERİ
08.00-20.00 OLARAK
DÜZENLENDİ

Kapalı Maraş’ın ziyaret saatleri 08.0020.00 olarak yeniden düzenlendi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamaya göre, ziyaret saatleri
yarından itibaren aynı emniyet ve
güvenlik şartlarında 08.00-20.00
arasında olacak.
Kapalı Maraş’ın 8 Ekim 2020’de yaya
ziyaretine açılan bölümü 09.00 ile
17.00 saatleri arasında ziyaret
edilebiliyordu.

LEFON’DAN KHYD’YE 40
BİN TL’LİK KIYAFET
BAĞIŞI

LEFON mağazası, Kanser Hastalarına
Yardım Derneği’ne (KHYD) Ramazan
Bayramı öncesinde 40 bin TL
değerinde kıyafet yardımında
bulundu.
KHYD’den yapılan yazılı açıklamaya
göre, kıyafetler yarın, derneğin her
çarşamba 08.00-10.00 saatleri
arasında, Kızılbaş bölgesinde yer alan
Maksıl Manav’ın karşısındaki arazide
düzenlediği kermeste uygun fiyata
satışa sunulacak.

Özgöçmen: Bizler anlaşmaları kişilerle değil kurumlarla yapmaktayız...

Bakan değişince sözler rafa kalktı
Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler
Sendikası (KTEHS) Başkanı İbrahim
Özgöçmen, sendikanın anlaşmalarını
kişilerle değil kurumlarla yaptığını ancak
Maliye eski Bakanı Dursun Oğuz‘la
yaptıkları uzlaşının Sunat Atun‘un Bakanlığa gelmesiyle rafa kalktığını söyledi
Özgöçmen: Oğuz’la yaptığımız
uzlaşı, Bakanlığın el değiştirmesiyle
rafa kalktı
Yazılı açıklama yapan Özgöçmen,
uzun zamandır hayatı olumsuz etkileyen
Covid-19 pandemisinden ötürü genelde
tüm sağlık çalışanları özelde ise hemşireler ve ebeler olarak gün 24 saatin 14
saati ve/veya 17 saatini hastanede nöbet
başında olarak, ailelerinden ve sosyal
yaşamda uzak geçirmek durumunda kaldıklarını hatırlattı.
Özgöçmen, “Bu süre zarfında devlete
yükümlülüğümüz olan çalışma saatlerinin
dışında ekstra nöbetlere kalmak durumunda kaldık.
Geçmiş Maliye Bakanlığı döneminde
Sn. Dursun Oğuz ile ek-mesailerimizin

ödenmesi bakımından bir uzlaşı sağlayarak ödemelerin planlanması sağlanmıştı.
Maliye Bakanlığı ile yapmış olduğumuz planlama Maliye Bakanlığı’nda
gerçekleşen görev değişiminden sonra
rafa kalkmış durumda. Hakkımız olan
alın terimizin bizlere ödenmemesi ve
altı ay geriden gelmesi kabul edilemezdir” dedi.

“Bizler anlaşmayı kişiler üzerinden
değil kurumlar üzerinden
yapmaktayız”
Maliye Bakanı Sunat Atun’ a açık
çağrı yapan sendika şunları kaydetti;
“Bizler anlaşmayı kişiler üzerinden
değil kurumlar üzerinden yapmaktayız.
Ek mesailerimiz maliye bakanlığı ile
yapmış olduğumuz anlaşmaya sadık kalacak şekilde tekrardan düzenlemesinin
yapılarak ödemelerin başlamasını talep
ediyoruz.
Hakkımız olan ek-mesaimizin en geç
cuma gününe kadar yatmaması halinde
yaşanabilecek tüm olumsuzlukların maliye bakanlığına ait olacağını bildirirken
Cuma gününe kadar ek-mesaimizin yatmaması halinde ise almış olduğumuz
kararları hayata çekinmeden geçireceğimizi ve kararlarımızı tüm kamuoyuna
açıklayacağımızı bildiririz.
Maliye Bakanlığına çağrımızı yenilerken bizler ile birlikte halkımızın da
iyiliğine olacak şekilde sistemde aksaklık
olmadan yeni bir düzenlemenin yapılması
daveti yapıyoruz”
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İTFAİYE, YANGINLARA KARŞI
TEDBİRLİ OLUNMASI
UYARISINDA BULUNDU

İtfaiye Müdürlüğü, artan hava sıcaklıklarıyla
birlikte yangına karşı tedbirli davranılması
uyarısında bulundu.
İtfaiye Müdürlüğünden yayımlanan bildiride,
yangın belirtisi veya duman gözlemlendiğinde
en kısa sürede 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177
Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma bilgi
verilmesi gerektiği belirtildi.
Halkın dikkat etmesi gereken noktalar
konusunda şu uyarılar yapıldı:
“1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında gerekli izin
ve tedbirler alınmadan, temizlik maksatlı olsa
bile ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.
Ateş yakmadan önce izin başvurusu yapacağınız
makam, bağlı olduğunuz ilçenin köy veya
mahalle muhtarıdır. Muhtarın vereceği izin formu
üzerinde alınması gereken tedbirler
belirtilmektedir. Şişe ve cam parçalarının güneş
altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve
yangınlara neden olabildiğini unutmayınız. Araç
ile yolda seyir halindeyken veya açık alanlarda,
araziler ve özellikle ormanlık alanlarda
bulunduğunuzda içtiğiniz sigaranın izmaritini
çevreye atmayınız. Hasat dönemlerinde,
kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü
yaparak, özellikle elektrik kaçağı ve egzozlarının
sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin
olunuz. Araç egzozundan atılan kıvılcımın bir
serveti yok edebileceğini unutmayınız. Tehlike
teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği,
birbirine temas eden elektrik telleri ve ayrıca
kötü hava koşullarında, elektrik telleri üzerine
düşebilecek ağaç dalı gördüğünüzde 188
Elektrik Arıza ihbar hattını arayarak yetkililere
bilgi veriniz.
Temizlik maksadıyla asla ateş yakmayınız. Ev ve
iş yerlerinizin çevresindeki otları sökerek veya
sürdürerek temizleyiniz. Çıkan kuru otların
kaldırılması veya elektrik telleri ile temas eden
ağaçların budanabilmesi için ilgili belediyeye
bilgi veriniz. Çıkabilecek yangılara karşı ilk
müdahalede bulunmak amacıyla, ev ve
işyerinizde bakım ve kontrolü düzenli olarak
yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru
kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit
tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin
faydanıza olacaktır. Kullandığınız tarımsal
araçlar için 1’er adet 6 kg’lık kuru kimyevi, özel
veya iş araçları için ise 1’er adet 2 kg’lık kuru
kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı
bulundurmanız yararlı olacaktır. Ormanlara veya
akaryakıt istasyonlarına yakın arazilerdeki ekili
alanların etrafına en az 6 metre genişliğinde şerit
açılması, olası bir yangının bu gibi yerlere
sirayet etmesini önleyecektir. Ormanlık alanlarda
bulunan ateşli piknik yapılabilecek yerlerin
dışında, ateş yakıp piknik yapmayınız. Piknik
alanlarında veya evlerinizde, mangal
kömürlerinin tamamen söndüğünden emin
olmadan çöp bidonları içerisine veya herhangi
bir yere dökmeyiniz”

SÖZ VERDİK TUTAMADIK

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

Bizi görür görmez başlıktaki sözü
söyledi bir arkadaşımız…
Sanki birilerine nazire yapar gibiydi;
bekledim, ardından ne diyecek diye…
Ardından sürdürdü sözlerini, “Parasızlıktan değil, zamanımız olmadı,
ondan sözümüzü tutamadık!” dedi…
İşin gerçeği, söylemek istediklerinden
bir şey “anlayamadım”(!) durakladım
kısa süreliğine…
“Bilmece” gibiydi söyledikleri…
Bilmece çözmeye bayıldığım halde
söylediklerini işitince aklım karıştı!
Bilirsiniz, zaman değerlidir, para
da…
Toprağı bol olsun, şimdi hayatta olmayan orta yaşlı Flaman -Belçikalıtekniker bir arkadaşım vardı, 1983
yılında KKTC’de bir yıla yakın bir
süre, birlikte çalıştık…
Bizler için mesai saatleri mevhumu
o kadar önemli değildi o günlerde, haberleşme cihazların montajını yarım
bırakamazdık…
Program gereği, Belçikalı arkadaşla
polis karakollarına mobil haberleşme
cihazlarını monte ederken, “Time is
money” sözünü söylerdi, sürekli…
Türkçesi, “Vakit, nakittir” diyebilirim…
Kanımca, vaktinde paydos etmediğimiz için söylerdi o sözü…
Para ile zamanın bağlantısı, bir bakıma…
***
“Zaman istenirse yaratılır, ya para

öyle mi, çalışılmazsa kazanılmaz!”
derdi rahmetli anacığım…
Piyangodan da çıkar, derdim gülerek…
Önemli olduğundan olacak, “Varsa
da yoksa da mantık!” diyenler var…
İsterseniz, bir “Mini Mantık Oyunu”
paylaşalım:
-Dört tane kara inek ve üç tane ak
ineğin beş günde verdiği süt, üç kara
inek ile beş ak ineğin dört günde verdiği süte eşittir. O halde söyleyin bakalım:
Kara inek mi, yoksa ak inek mi
daha çok süt veriyor?
Sizden ricam, sadece dikkatinizi toplayın…
Matematiksel yöntemlere yönelmeyin, “oran orantı” da kurmayın; mantığınızı kullanarak çözebilirsiniz bu
oyunu…
Adı üstünde “mantık oyunu”…
Siyaset da bir bakıma öyle değil
mi?
Eğer, oyunu siz kuruyorsanız ve iyi
bir siyasetçi iseniz, mantığınızla hareket eder, söylediğiniz sözleri tutar,
tutamayacağınız sözleri vermezsiniz…
Konfüçyüs’ün öğretisinde olduğu
gibi…
Geçenlerde de yazdım, yine hatırlatmak gerekecek:
“İyi insan, güzel söz söyleyen değil,
söylediğini yapan ve yapabileceklerini
söyleyen adamdır!”
Ne dersiniz, Kıbrıs’ın kuzeyindeki
siyasetçilerin durumu, bu öğretide

söylenilenleri kapsar mı?
Ne dediniz?
…
-Aynı fikirdeyim!
Kimileri için makam koltuğu çok
değerli! Bulunmaz bir nimet…
-Koltuk aşkı, her şeyden üstün değil
mi?
El cevap:
Olmamalı!
Ne dersiniz, günümüz siyasetçileri
“mantık” yürütüyorlar mı?
Bir uzmandan görüş aldım, kısaca
şöyle dedi:
-Eğer oyunu başkaları kurarsa istediğiniz kadar mantık yürütün, istediğiniz kadar matematiksel denklem
çözün, doğru hamleleri yapamazsınız!
Aradan yıllar geçse da, yapamazsınız!
Tecrübe kazansanız da, yapamazsınız!
Biat etseniz da, yapamazsınız!
***
KKTC’nin siyasileriyle ilgili güncel
yaşananları da sordum uzman arkadaşa:
-Peki, böylesi durumlarda makam
sahipleri ne yapabilir?
-Halka doğruları söylemek en geçerli
düsturdur, derken…
Son söz olarak:
-Söz verip da sözünü tutamayanlar
için en iyi seçenek, istifa etmektir!
Gene gonuşuruk buraşda.

BRENT PETROLÜN VARİL
FİYATI 112,59 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda
112,59 dolardan işlem görüyor.
Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün
varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde
tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün
saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50
düşüşle 112,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı
Teksas türü ham petrolün varili 106,95 dolardan
alıcı buldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol
piyasalarında yaşanan arz endişeleri, Libya'da
petrol üretiminin sekteye uğramasıyla derinleşti.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin
güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan
"mücbir sebep" nedeniyle üretimin durduğunu
açıkladı. Kurum, pazar günü ülkenin
güneyindeki El-Fil Petrol Sahası ile doğudaki
Zeytuna Limanı'nda da mücbir sebep bildirerek
üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.
Günlük 300 bin varil ham petrol üretim
kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük
petrol sahası olarak biliniyor.

ÖZGE YÜCESOY’UN “İÇİMDEKİ
ÇOCUK” ADLI SERAMİK
SERGİSİ 23 NİSAN’DA
YAPILIYOR

Özge Yücesoy’un “İçimdeki Çocuk” adlı seramik
sergisi 23 Nisan Cumartesi günü yapılıyor.
“Cyprus Workshops Experimental Art Studio /
Lapta 39” galerisinde yapılacak ve tek gün
sürecek sergi, 23 Nisan Cumartesi, saat 10.0016.00 arasında ziyaret edilebilecek.
‘İçimdeki Çocuk’ isimli sergi Özge Yücesoy’un
ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyor.
Yücesoy, 1998 yılından itibaren deneyimlediği
seramik yolculuğunun bir özeti niteliğindeki bu
retrospektif sergi için “bir iç döküş hikayesi”
tanımlaması yapıyor. Yücesoy, gezdiklerini,
gördüklerini, bilip öğrendiklerini, dokundukları
ile hissettiklerini harmanlayarak çalışmalarını
kişisel atölyesinde sürdürüyor. Yücesoy,
tasarımcı kimliği ile yapmakta olduğu resim,
seramik, fotoğraf, ahşap oymacılığı, deneysel
mimari ve sanat tarihi okumaları yapıyor.

yüksel’in 15. kişisel sergisi, Lefkoşa aKM'de açıldı
Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel’in
“Evvel Zaman Dışında” isimli 15.
kişisel sergisi, bugün Lefkoşa
Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
Serginin açılışında, fotoğraf sanatına
ilgi duyan davetliler arasında, bu yıl
100’üncü yaşını kutlayacak, Kıbrıs’ta
birçok tarihi olaya tanıklık ederek fotoğraf
karelerine aktaran tanınmış fotoğraf sanatçısı Mustafa Diana da yer aldı.
Gazi Yüksel açılışta yaptığı konuşmada,
41 yıldır fotoğrafla profesyonel olarak
ilgilenmekte olduğunu söyleyerek, ilk
sergisini 1987 yılında açtığını, “Evvel
Zaman Dışında” sergisinin bir fotoğraf
mühendisliği projesi olduğunu belirtti.
Görüntü işleme programıyla gerçekleştirilen fotoğraf mühendisliği projesiyle
geçmişle bugünün izdüşümlerinden oluşan
sürrealist hikayeler yarattığını anlatan
Yüksel, araştırma, inceleme ve yorumlamaya dayalı fotoğraflar ortaya çıktığını
kaydetti.
Sergi sponsoru Telsim’in Genel Müdür
Yardımcısı Fevzi Tanpınar, fotoğraf ser-

gisinin toplumsal belleğin hatırlatılması
noktasında önemine değinerek, tarihin
nesilden nesle aktarılmasının önemine
vurgu yaptı. Küratör Ümit İnatçı, toplumsal bellek ve sosyolojik kültürel katmanların üst üste bindirilmesiyle taptaze
bir metin yazıldığını söyleyerek, nitelikli

sanat eserleri ve sanatçıları desteklemek
gerektiğini belirtti.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, eserlerin, adanın sosyoekonomik boyutunu da ortaya çıkardığını söyleyerek, dijitalleşmenin sanatla
buluştuğunu belirtti.
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Özdeyişler

Tadımlık

"Aşkım için her şeyden
vazgeçerim, fakat özgürlüğüm
için aşkımdan da vazgeçerim."
Goethe

Yazmak yaratmaktır
Birden bire ya da günlerce
Bir ya da bin bir tohumu atmaktır
Zihinlere
Bener H. Hakeri

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Çubuk girdi buruna
Elbet gider zoruna
Bugün pi-si-ar yaptım
Sonuç ben de korona

ŞATAFATLI
MAĞLUBİYET
İSLAMCILARIN
İKTİDARLA İMTİHANI
Levent Gültekin
Doğan Kitap

Nöbetçi
Eczaneler

NECATİ ÖZKAN VAKFI
ÖDÜLLERİ VERİLDİ

LEFKOŞA
ARASTA ECZANESİ
Şinasi Sok.Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
03922291112
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar
Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
ZEHRA ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. No:11 Taşkınköy Lefkoşa Metropol Süpermarket
yolu Mebel Elektronik yanı
0392 225 59 47
GİRNE
ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu
Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5
Alsancak-Girne
0533 846 33 30
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44
Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO
YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ )
05338376126

18 Nisan 2022 tarihinde Necati Özkan Vakfı
22. Geleneksel başarı ödülleri töreni Yakın
Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre
Merkezinde gerçekleştirildi. Törene KKTC
Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ve KKTC
Meclis Başkanı Sn. Zorlu Töre’de katıldı. Etkinlikte konuşan Necati Özkan Vakfı Başkanı
Necati Ahmet Özkan vakfın gerçekleştirmiş
olduğu ve yapmak için hazırlandığı projeleri
anlatmıştır. Etkinlikte ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’de birer konuşma yaparak
vakfa ismini veren Necati Özkan’ın Kıbrıs
Türk Halkı’nın Ulusal varoluş mücadelesinde
önemli hizmetler yaptığını ve Atatürk ilkelerinin
Kıbrıs Türk halkı içerisinde benimsenmesinde
büyük katkıları olduğunu vurgulamışlardır.
Gecede ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası şef Ali Hoca yönetiminde
bir müzik dinletisi sunmuştur.
Müzik dinletisinin ardından ödül alanlara

ödülleri takdim edilmiştir.
Ödül alanlar şöyle…
A. KURUMSAL ÖDÜLLER
1- Opera dalında, KKTC Devlet Senfoni
Orkestrası’na “Opera Müzik Ödülü”,
2- Opera dalında, KKTC Devlet Opera ve
Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”,
3- Opera dalında, T.C Devlet Opera ve Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”,
B.KİŞİSEL ÖDÜLLER
1- Tiyatro dalında Derman Atik’e “En İyi
Yönetmen Ödülü”,
2- Mimari dalında Saffet Kaya Bekiroğlu’na
“Mimarlık Ödülü”,
3- Spor dalında Erten Gazi’ye “En Başarılı
Basketbolcu Ödülü”,
4- Araştırma dalında Mete Hatay’a “Araştırmacı Ödülü”,
5- Karikatür dalında Musa Kayra’ya “Kari-

katürist Ödülü”,
6- Sinema dalında Doğuş Özokutan’a “En
İyi Yönetmen Ödülü”,
7- Fotoğraf dalında Ceyhan Özyıldız’a “Fotoğrafçılık Ödülü”,
8- Sinema dalında İzel Seylani’ye “En İyi
Oyuncu Ödülü”,
9- Spor dalında Aysel Uçkan’a “Futbol Dalında En Başarılı Kadın Yönetici Ödülü”,
C. TEŞVİK ÖDÜLÜ
1. Spor Dalında – Doğukan Ulaç’a “Yüzücü
Teşvik Ödülü”,
2. Spor Dalında – Mert Türsoy’a “Yüzücü
Teşvik Ödülü”,
3. Folklor Dalında – Aliye Özenci’ye “Folklor
Teşvik Ödülü”.
D.ONURSAL ÖDÜL
1. Necati Özkan Vakfı Çalışmaları Dalında,
Mehmet Balyemez “Onur Ödülü”.

Satılık araba

DÜN

2008 model Ford Fiesta.
Whatsapp No:05338464884

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210


DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI



DOLAR
Alış Satış


14.64 14.69

EURO
Alış Satış

15.80

15.88

S.T.G.
Alış Satış

19.06 19.15

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
MAĞUSA
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
No:145 SALAMİS YOLU BİRLEŞMİŞMİLLETLER KAMPI KARŞISI
MAĞUSA
0392 365 68 20
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut
Apt.Gazi Mağusa
03923655959
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C
Güzelyurt
7142 457
İSKELE
SELİN ECZANESİİskele
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5
0392 371 28 56
20-04-2022
08:00-22:00 (Oncal Sistemi
olmayacaktır.)
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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denktaş: Mağusa Limanı’ndaki bu projeyi durdurun!

“Koalisyon ortaklarıyla mutabakat yapıldı
kimse kimsenin ihalesine karışmayacak”
Özgür Gazete
Demokrat Parti (DP) eski Başkanı ve
DP eski Milletvekili Serdar Denktaş, Mağusa Limanı‘yla ilgili DP eliyle yerel projeyi hiç edecek bir marina için ihaleye çıkıldığını, hükümetin “Kimse kimsenin
ihalesine karışmayacak” şeklinde gizli bir
protokolü olduğunu söyleyerek, hükümetin
ise Temmuz ayında HP’yi ödeyemeceğini
belirtti
Denktaş: Mağusa Limanı’ndaki ticari
ve serbest liman birbirine karışmış
durumda
Özgür Web TV‘de Pınar Barut’un sorularını yanıtlayan Denktaş, Mağusa Limanı‘yla ilgili uzun zamandır var olan
bir kamu projesinin, DP eliyle yapılmak
istenen bir özel marina projesiyle hiç edilmeye çalışıldığını söyledi.
Denktaş, “Bu konu UBP-DP koalisyonu
döneminde önümüze gelen ve sonra 4’lü
koalisyon hükümetinde de (CTP-HP-TDPDP) devam eden bir konu. Mağusa Limanı’ndaki ticari ve serbest liman birbirine
karışmış durumda. O dönem teklif şuydu;
‘Ticari limanı başka bir yere yapalım,
devlet orada çalıştırsın, Mağusa’yı denizle
birleştirecek, o tarihi dokuya uygun, içinde
marinası, dükkanları, yürüyüş yolları olan
çok büyük bir kamu projesi yapalım’. İlk
defa tüm paydaşların, Sivil Toplum Örgütlerinin ve bölgedeki inisiyatiflerin onay
verdiği bir projeydi. Ancak 2 hükümetin
de bu projeyle ilgili ömrü vefa etmedi”
dedi.
“Bu marina projesini durdurun,
yoksa diğer büyük projeyi
engelleyecek bir durum oluşturacak”
O dönem bu projenin dışında bir başka
projenin de önlerine geldiğini, bunun da
aynı bölgenin içinde yapılmak istenen bir
marina projesi olduğunu söyleyen Denktaş,
bunu kabul etmediklerini, kendilerinden
sonraki dönem içinde hükümete “Bu marina projesini durdurun, yoksa diğer büyük
projeyi engelleyecek bir durum oluşturacak” dediklerini aktardı.
Denktaş, “Bütünlüklü olarak, bölge örgütlerinin de onayını almış muhteşem bir
proje varken, şimdi bakıyorum o marina
projesinin ihalesi adrese teslim olarak
açılmış. Şartnameye bir baktım saçma sapan bir şartname. Hükümeti ikaz ettim,
yanlış yapıyorsunuz, büyük bir projeyi
engelleyecek bir adım atıyorsunuz, ticari

YEREL YÖNETİMLERLE
İLGİLİ MEVZUAT İÇİN
AD HOC KOMİTE
OLUŞTURULDU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda,
yerel yönetimlerle ilgili mevzuat
hazırlamak üzere tüm partilerden toplam
5 üyenin görev yapacağı geçici ve özel
(ad-hoc) komite oluşturuldu.
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü
toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye
sunuşlar bölümünde, “Yerel Yönetimlere
İlişkin Mevzuatı Hazırlanmak ve
Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve
Özel Komite”ye yönelik kararlar
görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Komitenin Meclis’te temsil edilen tüm
siyasi partiler olmak üzere 5 üyeli
oluşturulması ve üyelerin de UBP’yi
temsilen Emrah Yeşilırmak, CTP’yi
temsilen Devrim Barçın, DP’yi temsilen
Hasan Tosunoğlu, HP’yi temsilen
Ayşegül Baybars, YDP’yi temsilen Talip
Atalay olması kararı alındı.

“UBP’nin kendi içindeki kavgaları
hükümete, oradan da vatandaşa
yansıyor”
“Kimse kimsenin ihalesine karışmayacak” sözünün mutlaka mercek altına alınması gerektiğini, belirten Denktaş, hükümetteki iç çekişmelerin de UBP kaynaklı
olduğunu savundu. UBP’nin kendi içindeki
kavgalarının hükümete, oradan da vatandaşa yansıdığını kaydeden Denktaş “Meclis’teki kavgalara bakıp üzülüyorum, konuşacak başka şeyler varken, birilerine
saldırmakla vakit harcıyorlar

limanın Mağusa içinden çıkarılması gerekiyor dedim. Böylece Mağusa ve Mağusalının ve Kıbrıs halkının denize Mağusa’dan ulaşmasının önü açılaca’ dedim”
dedi.
“Bizim koalisyon ortaklarıyla
mutabakatımız var; kimse kimsenin
ihalesine karışmayacak”
Kendisine verilen cevabın, “İlgili ihaleyi
açan kişilerle konuşun, bizim koalisyon
ortaklarıyla mutabakatımız var; kimse
kimsenin ihalesine karışmayacak” olduğunu anlatan Denktaş, bu cevabı da memleketin en üst seviyesindeki kişilerinden
aldığını belirtti.
Denktaş, “Bu ne demektir bilir misiniz?
3 partiden birinin ihalesi olduğunda, diğer
partiler buna ses çıkarmaycak. İlgili kişi
denilen kişi zaten kaç yıldır bununla uğraşıyor. Belli ki bir paslaşma var. Tamamen
yerel ve konsesus oluşmuş proje ortadan
kaldırılıyor. Bunun bertaraf edilmesine
izin verilecek mi verilmeyecek mi ben
onu izliyorum. Muhtemelen mahkemeye
gidenler olacak, 27 Nisan’da ihale kapanıyor, henüz kamuoyu farkında değil”
dedi.
Yıllar öncesinden kendi partisi DP’ye
uyarı da bulunduğunu, o dönemde de
konu gündeme geldiğinde Bakanlar Kurulu’nda bunun neden olmaması gerektiğini
anlattığını belirten Denktaş, o dönem Bakanlar Kurulu’nda olanların bu dönemde
olduğunu ve bunu hatırlayacaklarını söyledi.

“Temmuz’da Hayat Pahalılığı
ödeneğini ödeyemeyecekler”
Aynı zamanda Maliye eski Bakanı da
olan Denktaş, ekonomik durumla ve hükümetin aldığı pozisyonlarla ilgili de değerlendirme yaparak, sürekli fiyatların yükseldiğine dikkat çekti ve hükümete bazı
önerilerde bulundu. Denktaş, “Hükümet
şunu unutmamalı; zam üstüne zam yaparak,
Fiyat İstikrar Fonu‘nu (FİF) yükselterek
gelir elde edeceklerini düşünürken, kısa
vadeli çözüm buluyorlar. Temmuz’da Hayat
Pahalılığı ödeneğini ödeyemeyecekler, bu
yüzden de ertelemeye kalkacaklar ve daha
büyük bir kaosla karşılacaklar” dedi.
“Siz hayatı pahalılaştırın, asgari
ücreti yükseltin, bu kısır bir döngü,
altında kalan da halk”
Bugünü değil geleceği düşünerek hareket
edilmesi gerektiğini ancak bu vizyondan
eksik hükümet olduğunu belirten Denktaş
son olarak şunları söyledi;
“Seçimden hemen önce, asgari ücretin
artırılmasına karşı çıkmıştım, buna sevinmeyin Şubat’tan sonra acısı çıkacak
hem de asgari ücretliden çıkacak demiştim
ve Şubat’tan beri yaşadığımız da odur.
Siz hayatı pahalılaştırın, asgari ücreti yükseltin, bu kısır bir döngü, altında kalan
da halk.
“Bunlar, halk iradesini kiralamaya ve
satmaya meyil göstermeyince
düzelecek”
Tam tersi hareket etmeleri lazım ama
koltuklardan bilgi ve tecrübe fışkırdığı
için kimseye danışma zahmetinde bulunmuyor. Bunlar nasıl düzelecek biliyor
musunuz? Halk kendi iradesine sahip
çıkıp, o iradenin kendine ait olduğunu
anlayınca, iradesini kiralamaya ve satmaya
meyil göstermeyince düzelecek”

Sosyal Medya
SON DURUM

Ulaş Barış
Ersin Tatar, TAK’a konuştu: “Maraş’a karşılık Ercan ve Gazimağusa
limanlarının BM yönetiminde herhangi bir şarta bağlı olarak açılması
işi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetki alanına taşıyor.”
Yok, oraya değil, uluslararası hukuka taşıyor. Sıkıntı bu yüzden.
Son durum: Düşünüyorum da CTP,
meclis iç tüzüğü için tükettiği nefesin
10/1’ini Kıbrıs sorunu için tüketseydi,
hem bu topluma çok daha fazla hizmet
etmiş olacaktı hem de sürecin içinde
bu kadar sokak adamı muamelesi
görüyor olmayacaktık.
Son durum: Kıbrıs sorunu kritik
bir eşikten geçiyor, Kıbrıslı Türkler
oyun dışı ve bu da yetmezmiş gibi
adına ‘çözüm güçleri’ dediğimiz oluşumlar mecliste ‘iç tüzük’ tartışıyor,
meclis dışında ise birlik arayışında
‘isim kavgası’ yaşanıyor. Hepiniz
megafail
Son durum: Hade bakalım, şimdi
de içinde ne var, ne yok, ne yazar ya
da ‘neden bize söylemedin’ kavgası
yaşanacak. Halbuki konu ‘yahu biz
bu işleri yapmak için niye protokol
imzalamak zorundayız’ olmalı. Ama
kimin umurunda? O değil de 4.25
milyarın kaçta kaçı kredi acaba?
Son durum: Belediyeler Reformu
için günlerdir ortaya atılan ad-hoc
komitesi formülünde en nihayet anlaşıldı. Ancak bunun da anlaşmazlıklara herhangi bir çare olacağını
asla düşünmüyoruz değil mi?

BİR AİLE HİKAYESİ
ATMA ATAMA

Cenk Özdağ
Sayın Başbakanın "Cenk Özdağ'ı
Maliye Bakanı olarak atayacaktım
ama kendisine ulaşamadık, telefonu
kapalıydı, akibet bir yerlerde yer
içerdi gene, bu yüzden atanamadı"
sözleri maalesef gerçekleri yansıtmamaktadır.
Bu aşamada bu göreve gelmeyi
ben kendim uygun bulmadım.
Hayırlara vesile olsun.
***
ALMALI MI ALMAMALI MI
Bülent Ortaçgil Ustaya saygılarımla,
naçizane memlekete uyarladım.
Bilindik melodiyle okunursa daha
tesirlidir.
Almalı mı almamalı mı
Yoksa hiç değişmemeli mi
Ama görevden almazsam, ben koltukta oturamam ki
Vaat vermeli mi vermemeli mi
Yoksa hiç konuşmamalı mı
Ama vaat vermezsem, ben rahat
edemem ki
Zam yapmalı mı yapmamalı mı
Sonra dönüp geri almamalı mı
Ama zam yapıp geri aldım demezsem, ben hiç konuşmam ki
Ders almalı mı almamalı mı
Yoksa hiç öğrenmemeli mi
Ama ben gaf yapmazsam, hiç olamam ki
Almalı mı almamalı mı
Yoksa hiç değişmemeli mi
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Covİd paRtİLeRİ SKaNdaLI…

JOHNSON'I ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Paskalya Yortusu tatili dönüşü, İngiltere
Başbakanı Boris Johnson'ı çok kolay günler
beklemiyor.
Johnson, Covid kurallarını ihlal etmesi
yüzünden para cezası almasından sonra bugün ilk kez milletvekillerinin karşısına çıkacak ve sonra akşam Muhafazakâr Partili
milletvekillerine bir konuşma yapacak.
Geçtiğimiz hafta Johnson, eşi ve Maliye
Bakanı Rishi Sunak, başbakanlık konutundaki kabine odasında yapılan bir doğum
günü partisine katılmaktan dolayı para cezasına çarptırılmıştı.
Başbakan yarın, parlamentoda muhalefet
milletvekillerinin sorularıyla yüzleşecek.
Hem de Sunday Times gazetesinin, Kasım
2020'deki bir veda partisini "başlatanlardan"
olduğu yönündeki haberini yayımladığı haftasonunun ardından. Başbakanlık ise iddiayı
reddediyor.
Johnson bununla beraber, polisin hükümetteki Covid ihlalleri konusunda yürüttüğü
soruşturmadan dolayı başka para cezaları
gelmemesini umacak.
Peki, Johnson'ın planı ne ve başbakan
adına başka potansiyel tehlikeler nerelerde
yatıyor?

Başbakanlık kaynaklarına göre, Johnson
başbakanlık konutundaki ihlaller için bir
kez daha özür dileyecek ve hükümetin
Covid ihlallerine karşı duyulan öfkeyi anladığını söyleyecek.
Boris Johnson, Ukrayna krizi ve bazı

mültecilerin, iltica başvuruları değerlendirilirken Ruanda'ya gönderilmesi planlarına
odaklanmak isteyebilir.
Bir kaynak bu konularda "parlamentoya
sunacağı çok fazla güncelleme olduğunu"
söylüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir
hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, yayımladığı video mesajında,
Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse
edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti.
Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun
süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa
başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri
sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi
savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan
Yardımcısı Mihail Podolyak, Buça,
Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile
müzakere sürecinin çok daha karmaşık
hale geldiğini belirtti.
Podolyak, ulusal bir televizyona yaptığı
açıklamada, Rus ordusunun Buça,
Mariupol, Volnovaha'da işlediği savaş
suçlarından sonra Ukrayna ve Rus
delegasyonları arasında savaşı sona
erdirmek için yürütülen müzakere
sürecinin çok daha karmaşık hale
geldiğini kaydetti.
Podolyak, "Durum sürekli değişiyor ve
müzakerelerin devam ettiği duygusal arka
plan, buna genel olarak biraz farklı
bakmak için sebep veriyor. Müzakere
süreci bugün çok daha karmaşık hale
geldi. Mariupol ve Volnovaha'dan sonra
bunu Kiev bölgesinde de gördük. Bu,
günümüzde çok karmaşık bir süreç." dedi.

NATO, DÜNYANIN EN
BÜYÜK CANLI SİBER
TATBİKATINA BAŞLIYOR

NATO, dünyanın en büyük ve en karmaşık
canlı uluslararası siber tatbikatına yarın
başlıyor. Her yıl yapılan "Kilitli Kalkanlar"
tatbikatı, 19-22 Nisan'da Estonya'nın
başkenti Tallinn'deki NATO İşbirliğine
Dayalı Siber Savunma Mükemmeliyet
Merkezi tarafından düzenlenecek.
Tatbikata NATO müttefikleriyle NATO
ortağı ülkelerden siber güvenlik ve bilişim
uzmanları katılacak. Bu yılki tatbikatta
Ukraynalı uzmanlar da yer alacak.
Tatbikatta sivil ve askeri bilişim
sistemleriyle kritik altyapılara yönelik
gerçek zamanlı gelişmiş siber saldırılara
karşı savunma yöntemleri test edilecek.
Ayrıca olası saldırılarda durumunda sivil
ve askeri birimlerle kamu ve özel sektör iş
birliklerinin nasıl uygulanacağı
denenecek.

getirdi. Zelenskiy ayrıca, savaş sonrası ülke
ekonomisinin gelişimine ilişkin net bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini kaydederek,
"Elbette küçük ve orta ölçekli işletmelere
vergiler ve idari koşullar açısından en rahat
ve özgür ortam sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.
Dijitalleşme, güvenlik, savunma potansiyelinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının
en önemli önceliklerinden olduğunu, ayrıca
yargı, yolsuzlukla mücadele ve diğer önemli
reformların da tamamlanmasının önemini

vurgulayan Zelenskiy, tüm bunların, "savaştan sonra bir yıl içinde, beş yıl içinde,
on yıl içinde, yirmi yıl içinde Ukrayna'nın
nasıl olacağına dair bir vizyon için çalışması”
gerektiğini belirtti.
Zelenskiy, “Savaş bittiğinde tam olarak
hazır olmamız için ayrıntılı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Yıkılanların restorasyonunu, devlet yapılarının modernizasyonunu
ve Ukrayna'nın gelişiminin maksimum hızlandırılmasını sağlayan kapsamlı bir plan
geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.

ANTARKTİKA’DAKİ BUZ ORANI, SICAK HAVADAN DOLAYI YÜZDE 26 AZALDI
Antarktika deniz buzu miktarının, mart
ayında maruz kalınan alışılmadık sıcak
hava dalgasından dolayı yüzde 26 azaldığı
bildirildi.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, hava sıcaklıkları, alışıldık 55 dereceden, yeni bir rekor olan -11,5
derece seviyelerine çıktı.
Dünya genelinde 2022 yılı Mart ayı,
1991-2020 Mart ayı ortalamasından 0,39
derece daha sıcaktı. Bu da geçtiğimiz ayın
ölçülen en sıcak 5. Mart ayı olduğu anlamına geliyor.
Avrupa'da 2022 yılı Mart ayı sıcaklık

Japonya'da, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil
çay yapraklarının açık artırmada 1,96
milyon yene (yaklaşık 15 bin 400 dolar)
alıcı bulduğu bildirildi.
Şizuoka Japon Çay Halinde, eyaletin
Fujinomiya bölgesinde yetiştirilen yeşil
çay için düzenlenen sezonun açılış
mezadında, yapraklar satışa sunuldu.
Burada konuşan Hal Başkanı Uçino
Yasuhide, yükselen yakıt ve ham madde
maliyetleri karşısında sektörün "lezzetli
çaylar üretmeye çabaladığını" söyledi.
Sabah saatlerindeki mezada akın eden
müşteriler, hal tüccarlarıyla giriştiği sıkı
pazarlıklar sonucu toptan ve perakende
olarak çay satın aldı.
Ortalama 5 bin yen (39 dolar) satış
rakamının görüldüğü açık artırmada, elle
yoğrulan 1 kilogram yeşil çay
yapraklarının 1,96 milyon yene alıcı
bulduğu bildirdi.

UKRAYNA: “RUSYA İLE
MÜZAKERE SÜRECİ
KARMAŞIK HALE GELDİ”

zeLeNSKİy: aRtIK RuSya uzuN SÜRedİR HazIRLaNdIĞI
doNBaS İÇİN SavaŞa BaŞLadI dİyeBİLİRİz

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA
YÖNELİK FÜZE SALDIRILARI
STRATEJİK SAÇMALIK"
Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı füze
saldırılarını azaltmadığını ve bu füze saldırılarının savaşın durumunu değiştirmediğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının stratejik
saçmalık olduğunu ve bunun Rusya’nın
kendi kendini silahsızlandırmasına yol açacağını savundu.
Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde
Lviv, Dnipropetrovsk ve Ukrayna'nın diğer
şehirlerine düzenlediği füze saldırısının
Ukrayna'nın, tüm dünyanın ve tarihin Rusya'dan Ukrayna'ya saldırmasından çok daha
fazlasını alacağı anlamına geldiğini dile

ELLE YOĞRULAN
1 KİLOGRAM YEŞİL ÇAY 15
BİN 400 DOLARA SATILDI

ortalaması ise 1991-2020 ortalamasından
0,43 derece daha düşük. Copernicus 2022
Mart'ının son 10 yılın 3. en soğuk mart
ayı olduğunu belirtiyor.

Pasifik'te gördüğümüz sıcak hava dalgasına
benzer bir olay. İklim sistemine dair bildiklerimizi yeniden düşündüren türde bir
gelişme."

UZMANLAR
Fransa'nın Grenoble Alpes Üniversitesi'nden iklimbilimci Jonathan Wille, kıtada
yaşanan iklim olaylarını şöyle açıklıyor:
“Antarktika iklimine dair bilgimiz dahilinde, evet, bu tamamen emsali olmayan
bir durum. Antarktika'ya ilişkin kayıtlarımız
tabii ki dünyanın geri kalanı kadar eski
değil ancak bu, Haziran 2021'de Kuzeybatı

CORCORDİA İSTASYONU'NDA
MART AYINDA NELER YAŞANDI?
Concordia araştırma istisyonu yüksekte
ve kuru bir havaya sahip. Kıyıdan bin kilometre uzakta ve rakımı üç bin metreden
fazla. Burası normalde derinden donmuş
bir çöl. Ancak mart ayı ortalarında, bölgede
sıcaklıklar eksi 11,5 dereceye kadar yükseldi.

AB: “RUSYA'NIN
UKRAYNA'DA SİVİLLERE
SALDIRILARINI
KINIYORUZ”

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da
sivillerin ayrım yapmaksızın hedef aldığını,
bu saldırıları kınadığını bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün
Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin
açıklama yaptı.
Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son
haftaların en yoğun füze saldırılarıyla
vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin
sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım
yapmaksızın ve yasa dışı şeklide
bombardımana tutmasını kınamaktadır."
ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DE
BAŞBAKANLIK OFİSİNİN
BAE TARAFINDAN
DİNLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir İsrail
firması tarafından geliştirilen Pegasus
yazılımını kullanarak İngiltere Başbakanlık
Ofisini dinlediği ileri sürüldü.
Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı
siber güvenlik uzmanlarından oluşan
Citizen Lab adlı bir araştırma grubu
tarafından yapılan açıklamada, "2020 ve
2021'de resmi İngiliz ağlarında birden fazla
şüpheli Pegasus casus yazılım vakasını
gözlemlediğimizi ve bunları İngiltere
hükümetine bildirdiğimizi teyit ederiz."
ifadesi kullanıldı.

20 Nisan 2022 Çarşamba_Layout 1 19.04.2022 23:44 Page 16

MTG’NİN RAKİBİ
GİRNE’dE BELLİ OLACAK

Nicosia Kıbrıs Kupası Yarı finalin bir diğer
rövanş mücadelesinde Girne’de doğan Türk
Birliği ile Küçük Kaymaklı saat 20.00’de
karşılaşacak. Lefkoşa’da oynanan ilk maçı
Kaymaklı 1-0 kazanmıştı. Bu karşılaşmayı da
Kerem Eran yönetecek.

HABER VE FOTOĞRAFLAR: NECATİ ÖZSOY

KARTAL, MTG KARşıSıNdA dARMAdAĞıN OLdu

FiNALDE

n Kıbrıs Kupası yarı final rövanş
maçında Yenicami ve Mağusa
Türk Gücü Atatürk Stadı’nda
karşı karşıya geldi. Mağusa Türk
Gücü’nün şahlandığı
karşılaşmada Yenicami
hazimete uğradı.

n Karşılaşmanın gollerini Şenol
(3), Pote (2) ve Sadık kaydetti

0-6
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Futbolda Nicosia Group Kıbrıs
Kupası’nda yarı final rövanş maçında
Yenicami ve Mağusa Türk Gücü
Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Mağusa’da oynanan ilk maçı 3-2 Yenicami kazanmıştı.
Maç öncesi tribünlere girişte taraftarlar
yumruklaştı. Polisler olaya müdahale
etti.
Oldukça kalabalık bir taraftarın izlediği
maç öncesi Yenicami futbolcuları
şampiyon Mağusa Türk Gücü’nü kutlayarak sahaya çıktı. Oldukça gergin bir
atmosferde başlayan karşılaşmaya Yenicami baskılı başlasa da MTG ataklarda
etkili oldu. İlk dakikalarda kaçan gole
ragmen MTG gol yağmuruna başladı.
İlk devrede Şenol (2) ve Pote’nin golleri
ile devre 3-0 sona erdi. İlk devrede Yenicami’nin bir atağında Fırat’a ceza
sahasında yapılan müdahaleye Fehim
Dayı devam kararı verince Yenicami
cephesinden teğki yağdı.
Maçın devre arasında protocol tünelinden futbolcular çıkarken arbede yaşandı.
Pet şişeler havada uçuştu. Polis olayları
güçlükle önledi.
Karşılaşmanın 2. Devresine de Mağusa
Türk Gücü fırtına gibi başladı. Oyundan
düşen Yenicami akın akın gelen MTG
ataklarını önleyemedi. 56. Dakikada
Şenol ve 66. Dakikada Sadık’ın golleri
ile skor 5-0 oldu.
81. dakikada Pote birkez daha sahneye
çıktı ve skoru 6-0 yapan golü kaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı
ve MTG maçı 6-0 kazanarak adını finale
yazdı.
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