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Şener Levent

Açı
Maraş’ı yılanlara ve çıyanlara yedirdiniz diye boşuna kızıp durmuşum
size bunca zaman…
Bugün yeni anladım bunu…
İyi ki açmadınız orasını…
Bombaladığınız gibi bıraktınız…
Yağmaladığınız gibi…
Yıkık dökük, delik deşik duvarlar…
Asfaltı çürümüş yollar…
Eşyaları çalınmış odalar…
Ve pas tutmuş tabelalar…
Bu sizin barbarlık şaheseriniz…
Bu barbarlığı yakından herkes görsün
diye mi açtınız şimdi ucundan kenarından orasını…
Ve şimdiye dek beşyüz bin kişi gördü
diye övünüyorsunuz değil mi?
Barbarlığınızın görülmesinden gurur
mu duyuyorsunuz?
Maşallah!
Ne de çok meraklısı var…
Ne çok turistiniz!
Girne’ye beşyüz bin turist gelmedi
şimdiye kadar…
Girne’yi ne yapsınlar…
Maraş daha cazip…
Daha çekici…
Çekici korku ve dehşet filmleri gibi…
Barbarların izleri seri bir katilin izleri
gibi…
***
Maraş’ı kapalı tutmayıp da açsanız
ne olacaktı?
Girne’den beş beter herhalde…
Bir beton galerisi…
Girne’de parasız girilecek deniz kalmadı…
Denizi de yeyip bitirdiler…
Girne’nin eski fotoğrafları ile yeni
fotoğraflarını koyamam yanyana…
Acı verir bana…
Katliamlar şehri…
Halkını katletmek yetmedi…
Denizi de katlettiler…
Maraş’ı açsanız o da bir Hataylının,

bir Karadenizlinin şehri olurdu mutlaka…
Lahmacun ve acılı Adana kebabı kokardı…
Şimdi bir Kıbrıs şehri olarak kaldı
hiç olmazsa…
74’ten sonra Kıbrıs baştanbaşa toplu
bir mezar gibi…
Kimbilir kaç kez farkında olmadan
basıp geçtik üstlerinden…
Kimse affettiremez kendini bu vatana…
***
Bakın ne güzel yazmış, ne güzel anlatmış Maraş’ı sevgili Faize:
“Maraş haricindeki bütün kasabaların ‘açık’ olması yanıltmasın
sizi, hepsi de Maraş’tan daha kapalı… Maraş’ın onlardan farklı olarak
sahici bir kederi var, öyle böyle bir
keder değil bu. Kıyısında tepinenlerin

Çıplak Gerçek

zafer çığlıklarının, yollarında şelfi
çekerek yürüyenlerin kayıtsızlığının
üstüne düşürüyor gölgesini, oh olsun
iyi ediyor. Ama en önemlisi hafıza,
yazın bunu bir kenara, Maraş adanın
bunamayan tek kasabasıdır, her şeyi
hatırlıyor, unuttuğu bir tek şey yok,
hem hatırlıyor, hem hatırlatıyor, hem
unutmuyor, hem unutturmuyor, iyi
bakın bu ‘turistik’ enkaza, iyi bakın
ki göresiniz, bize nasıl da acıyarak
bakıyor”…
***
Yurdundan çok uzaklara göç eden
bir vatandaşımızın hasreti gibi bir
Maraş hasreti var içimizde kendi yurdumuzda…
Ben gitmedim ve gitmem…
Siz utanmıyorsunuz yaptıklarınızdan,
sizin yaptıklarınızdan ben utanıyorum…

Türkiye’de katliamı ile meşhur bir
şehir var…
Kahramanmaraş diyorsunuz ona…
Kimse unutmadı o Alevi katliamını…
Hamile kadınları bile karınlarındaki
doğmamış bebekleriyle öldürdüler…
Merak ederim…
Kıbrıs’taki Maraş’a da ne zaman
“Kahraman Maraş” diyeceksiniz?
***
Bu adadaki işgaliniz 48 yıldır hala
sürüyorsa, dünyadaki adaletin ve iyi
insanların artık yok olduğuna inandığınız için sürüyor…
Gerçekten öyle mi?
Öldü mü adalet?
Bütün iyi insanlar o güzel atlara
binip gittiler mi?
Bir Nelson Mandela gelmez mi bir
daha?
Bir Gandi…
Bir Kennedy…
Bir Che…
Bir Fidel…
Ve bir Ayhan Hikmet’le bir Ahmet
Gürkan…
Ve bir Kavazoğlu…
Gelmez mi bir daha?
***
Geçecek bunlar bir gün…
Geçecek mutlaka…
İyilikten kötülüğe akan zamanlar olsa
bile, kötülükten iyiliğe akar eninde sonunda…
Nice canlar bunun için göçüp gitti
aramızdan…
Mustaklis buna inanmasa o dayanılmaz işkencelere dayanır mıydı cunta
zındanında?
Federico Garcia Lorca şiir okur muydu faşistler tarafından kurşuna dizilirken
son anında?
Ben buna inanmasam yazar mıydım
şu yazıyı tatlı bir Nisan akşamında?

AÇIK YARALAR

Tony Angastiniodis
Geçen hafta “Barışa
sıkılan altmış kurşun”
makalemin yayınlanmasının ardından, dostum İbrahim Aziz beni
telefonla aradı. Kavazoğlu’nun arkadaşı İbrahim… Bana, cinayeti
araştırdığını, katillerin arabanın camından yaklaşarak iki arkadaşını infaz
ettiklerini ve altmış kurşun söyleminin
yanlış olduğunu söyledi.
Altmış kurşunu elbette ben uydurmamıştım. Bundan bahseden çok sayıda
makale var, ancak İbrahim Aziz’in bilgisini, suçu derinlemesine araştıran,
tanıdığım tek kişi olduğu için kabul
edeceğim.
“Kurşunların iki, yetmiş ya da yüz
olması bu kadar önemli mi?” dediğinizi
duyar gibiyim. İlk başta ben de böyle
düşündüm ama tartışmamızın üzerinden
elli sekiz saniye geçmeden, bu detayın
İbrahim için neden önemli olduğunu,
bu konuda ondan özür dilememin, aynı
zamanda toplumlarımıza silinmez bir
şekilde damgasını vuran cinayetlerin

madalyonunun öteki yüzünü, yani dava
dosyaları sonsuza dek açık kaldığı
için, hiçbir zaman adalete kavuşmadan,
kaybın acısını yaşayan insanların açık
yaralarının üstünde durmamın neden
çok önemli olduğu anladım.
İbrahim Aziz ile konuşurken, Ağustos
1974’te tüm ailesini katledilmiş bir
şekilde, Atlılarda toplu bir mezarda
gömülü bulan Ali Faik’in yarasından
ya da ailesinin Balıkesir’de infaz edildiğini gören Petros Suppuris’in yarasından farklı bir yaradan bahsetmediğimi fark ettim. Bu ikisinden, en bilindik olaylar oldukları için bahsettim,
ancak bu, sevdikleri hunharca öldürülen
herkesi ilgilendiriyor.
Tarihi belgeler ve kayıtlar dışında
hiç tanımadığımız kişilerin anıtlarına
giderek, çelenk koyuyoruz. Onları tanıyanlar için, aileleri ve arkadaşları
için, bu kişilerin kendilerine has sesleri,
kendilerine has kokuları ve kendilerine
has karakterleri vardı. En sevdikleri
tatları ve tüm kusurlarını biliyorlardı.
Bu kişilerin kahkaha attıkları ve gözyaşı
döktükleri zamanların yanı sıra siyasi

faaliyetleri, heyecanları ve özlemleri
vardı. En basit tabiriyle onları seviyorlardı. Bizimle birlikte yaşamalarını
ve hiç kimsenin onların anıtlarına çelenk koymasını istemiyorlardı. İbrahim
Aziz bizim gibi, arkadaşlarının öldürüldüğü günü hatırlatmak için, herhangi
bir internet paylaşımına ihtiyaç duymuyor. O günün hatırası, olayları canlı
tutmak için anısına dua okutmaya ihtiyaç duymuyor. Ona sorsanız, Mişaulis
ve Kavazoğlu cinayetini öğrendiği
anda tam olarak nerede olduğunu ve
nasıl hissettiğini eminim size anlatacaktır. Onun içine işleyen bu duyguyu,
hayatının geri kalan her gününde ruhunda taşıyacak. Peki İbrahim için
mermi sayısı neden bu kadar önemli?
Çünkü davanın dosyası hala açıktır.
Savcılığın dilinde “çözülmemiş dava”
(cold case) dedikleri budur. Çözülmemiş davalar çekmeceye giren, ancak
daha fazla kanıt bulunursa, her an yeniden açılabilen davalardır. Bu dosyalar
polis ve savcılar tarafından kapatılabilir,
ancak dostları ve yakınları için, içlerindeki yaralar gibi, her zaman açıktır.

Davalarına ışık tutabilecek en küçük
ayrıntıyı bile aramaktan asla vazgeçmezler.
Gerçek olayların herhangi bir şekilde
çarpıtılması, hatta sıkılan kurşunların
sayısı bile, ne kadar yıl geçerse geçsin
asla bitmeyecek araştırmalarına düşen
bir gölgedir. Cinayetin tüm ayrıntılarını
ve tüm delillerini öğrendiklerinde bile,
devlet gelip “Dava çözüldü” diyene
kadar tatmin olmayacaklar. Çıplak gerçek şu ki, Mişaulis ve Kavazoğlu gibi
geçmişin siyasi cinayetleri, çözülemedikleri için değil, devlet bunları çözmek
istemediği için çözülmüyor.
Bu cinayetlerin çözülmesi, tarihin
değişmesine yol açacaktır, bu ne Kıbrıslı
Rum ne de Kıbrıslı Türk milliyetçi liderliklerin çıkarınadır…
Tarihin resmi anlatısına kurgu girdiği
ve siyasi suçlar örtbas edildiği andan
itibaren, Luricina’daki suç mahallinde
olmayan diğer elli sekiz merminin nereye gittiğini biliyoruz…
Gerçeği öldürmek için kullanıldılar…
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

EV HAYATİ DEĞİL
HAYALİ BİR MEVZUDUR

Her kadının gönlünde bir ev yatar
diye her evin gönlünde de bir kadın
yatacak değil ya, öyle evler gördüm
ki, mizaçları gereği kucak açmazlar
hiçbir kadına.
Bahaneleri hep hazırdır:
Ya gemi su almaktadır olmaz, ya
zaman ölüm kalım zamanlarıdır yine
olmaz, ya da demirleyecek liman çoook
uzaktadır hiç olmaz…
Hem zaten hayat tetikte
bekleyen bir bavul değil
midir çoğu zaman?
Ölene kadar bir evde yaşayacağını bilmek heyecan
verici değildir, üstelik bu
hiç aklında yokken bile ölümü düşünmeyi dayatır insana, çok daha caziptir
gelecek zamanın hikâyesinde bir evin
hayalini kurmak, hayali bir evin hayali
balkonlarını hayali sabah ve akşam
sefalarıyla donatmak…
Ev aslında hayati değil hayali bir
mevzudur, özellikle de çocukluk evini
kaybeden kadınlara.
Bir ülke sığar mı bir eve, hadi tarihini
orasından eğdiniz burasından büktünüz
ve tıka basa doldurup sığdırdınız, adanın burnu havada coğrafyasını ne yapacaksınız?
Bir adaya sözümona biri gerçek biri
sahte iki devlet beş bayrak sığdırdılar
da, çok mu güzel çok mu şık oldu, bilakis pasaklı oldu, inanmazsanız bakın,
mal meydanda, kuru kalabalıklar meydanlarda, kuru gürültüden ibaret şenlikler sokaklarda…
Öyle evler bilirim, odalarında bir
göçmen hava, bir mülteci telâş. Duvarlarında kapılarında ezeli kurşun
beklentisi. Pencereleri ebediyen menzilde.
Öyle evler ki, kucak açamazlar ama
aşk olsun diye radyodan yapılmış kalplerini açarlar kadına:
Önce Stelyo'nun akide şekeri sesinden Bulutlarla Kaplı Pazar, ardından
Zeki Müren’den Suzinak şarkılar, sonra
haberler ve hava durumu.
-Çünkü şarkılar alabilir sadece zamanın biriktirdiği tozu.Her kadının gönlünden bir balkona
çıkılır diye her balkondan da bir kadına
gidilecek değil ya…
Öyle kadınlar bilirim terkedilmiş
köylere benzer kalpleri, yüzleri ölü
evler mezarlığı, alınlarındaki çizgiler
hayırsız evlatlardan hatıra, kirpikleri
ağaçlarını kaybetmiş bahçe, dudakları
lehçesini arayan meydan, ellerinde
kerpicin ebedi sıcaklığı, mektupların
modası geçmiş olsa da çoktan, onların
gözleri mütemadiyen yolcu bekler denizyolundan.
Ne zaman hafızalarının perdesi aralansa, iki keklik bir kayada oturur
sanki, takvimler önce 1967’de durmuş,
sonra 1974’te bir daha durmuş, ama
kırılan taş plakları hatırlarlar da, ne
tuhaftır ki, hatırlamazlar bile 15 Kasım
1967’de günlerden neydi, 20 Temmuz
1974 hangi gündü:
-Belki Cuma belki Cumartesi…
Öyle kadınlar öyle evler öyle balkonlar bilirim, çiçek yüzü görmemişlerdir hayatları boyunca ve fakat diri
tutarlar umutlarını, çünkü bir gün mutlaka sardunya…
Çünkü bu kadınların öğrendikleri
birkaç şey varsa yaşadıklarından, biri
de yazılardan ev yapmaktır…
Çünkü ev dediğin hayati değil hayali
bir mevzudur çocukluk evini kaybeden
kadınlara…

GÖRMEK İSTEDİĞİNİ
GÖRENLER

Sucuoğlu...

“Bugün onay gelirse”
kabineyi açıklayacağız
YeniDüzen
Hükümeti kurmak üzere görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP’den
gelecek kararı beklediğini, kararın
olumlu çıkması halinde kabineyi bugün
açıklamayı planladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz
günlerde dağılan hükümetin yerine
yeni hükümeti kurmak üzere Sucuoğlu’nu görevlendirdi, 3’lü UBP-DPYDP hükümetini yeniden kurmayı
planlayan Sucuoğlu partilerle gerekli

temaslarda bulunmasının ardından
karar beklediklerini açıkladı.
YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu,
bugün içinde DP ile YDP’nin parti
meclisi toplantısı yapacağını ve onlardan onay gelmesi halinde yeni kabineyi bugün açıklamayı planladıklarını
söyledi. Şu an için kabinedeki isimlere
dair detay veremeyeceğini ifade eden
Sucuoğlu, değişiklik olup olmayacağı
yönündeki soruya ise “onu kabine
açıklanınca hep birlikte göreceğiz”
yanıtını verdi.

Anastasiadis'den Paskalya mesajı:

Kıbrıs hepimizin vatanıdır
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis,
Paskalya Mesajı’nda, adaya dayatılan
bölünmeye dair adaletsizliği ortadan
kaldırmanın zamanı geldiğini belirtti.
Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, şunları söyledi:
“Kıbrıslı Türk dost vatandaşlarımız
bu vatan sizin ve bizimdir. Bu vatan
için kan akıtılmış, bu vatan için acı çekilmiş, bazen birlikte bazen ayrı ayrı
gözyaşı dökülmüştür. Ancak acı her zaman herkes için aynıdır. İnsanların birbirlerine benzediklerini, eşit olduklarını
bu acı belirlemektedir. Birbirlerinin haklarına karşılıklı ne kadar saygı gösterecekleri, birlikte yaşamalarının, birlikte
kalıcı refaha ve barışa yönelik gelişmenin
tek temelidir.”
“Ukrayna’daki savaşta görülen yıkım,
güç uluslararası hukuk prensiplerini
ihlal ettiğinde barışın ne kadar hassas
olduğunu göstermektedir. Ben ortak va-

tanımıza sevgimizin, bize dayatılan bölünmenin adaletsizliğini düzeltme zamanının geldiğine inanmaktayım."
“Her iki toplum ve Kıbrıs sorunuyla
ilgili herkes, elde edilemeyecek hedeflerden vazgeçerse bundan sadece faydalanır. Avrupa Birliği devletlerinin geri
kalanlarının ilke ve değerlerini zayıflatmayan bir devlet inşa etmek için bilinçli ve samimi olarak birlikte çalışırız.”
“Çözümün temeli üzerinde anlaşılmıştır ve Birleşmiş Milletler kararlarında
kayıt altına alınmıştır. Her Kıbrıslı Avrupa vatandaşının eşitliğine ve insan
haklarına saygıyla her iki toplumun endişelerine aynı anda yanıt verecek, aynı
zamanda bu devletin işleyişini, toplam
ve tam bağımsızlığını koruyacak bir
devlet kurmak için gerekli olan siyasi
isteklilik, samimi bir isteklilik ve ortak
çabadır.”

Bir toplumu tanımak, bilmek mi istiyorsunuz?
O toplumdaki insanların her gün neler
konuştuğuna bakın önce…
Nasıl yaşadığına…
Ve nasıl öldüğüne…
Kitap okuyup okumadığına…
Sanattan ne anladığına…
Nelere tepki gösterip öfkelendiğine…
Ve neleri görmemezlikten gelip sessiz
kaldığına…
Sadece sıradan insanlara değil ama…
Makam sahibi ve toplumun muteber saydıklarına da bakın…
Attıkları nutuklara, verdikleri demeçlere…
***
Aslında bir ülkeyi tanımakla başlar bir
toplumu tanımak…
Coğrafya ve tarih içiçe…
Dipkarpaz burnundan girin, Dipbaf'tan
çıkın…
Neresindeyiz dünya haritasının?
Sakin, sessiz ve kuytu bir köşesinde mi?
Yoksa en belalı yerinde mi?
Petrol kuyuları…
Ve tüm peygamberler…
Paylaşım kavgaları…
İşte hepsi de burada…
Tarihimize, inançlarımıza ve günlük yaşantımıza kadar damgayı onlar vurdu…
Yeraltı teşkilatları…
Dökülen kanlar ve yaşanan acılar…
Hepsi de onların eseri değil mi?
***
Derler ki bir toplumu öğrenmek için üç
şeye bakmak lazım...
Mezarlıklara…
Hastanelere…
Ve dini mabetlere…
Yollara ve okullara da bakmak lâzım
ama…
Çevreye atılan çöplere, yapılan inşaatlara
ve trafik akışına bakarak da bir toplum
hakkında ciddi bir yargıya varılabilir…
Polisin vatandaşına karşı davranışına…
Mahkemede yığılan davalara...
Cinayet, soygun, darp, hırsızlık gibi kriminal olaylara bakarak da bir fikir edinilebilir… Ama yine de bence en önemlisi şu:
Güçlü ve güçsüz, suçlu ve suçsuz, ezen
ve ezilen karşısındaki duruş...
Vicdana bakılır vicdana!
O toplumun vicdanına…
Bir cinayete tanık olup da sessiz kalanlar
kaç kişi?
Sessiz kalmayanlar azınlıkta mı çoğunlukta
mı?
Bir toplumu susanlar ve susmayanlar
diye ikiye ayırmak da mümkün…
Toplum yalanlara mı inanıyor daha çok,
yoksa belgelenmiş gerçeklere mi?
Şüphe duygusu ne kadar gelişmiş?
Körü körüne çoğunluğun peşinden mi
gidiyor?
Azınlıkta kalma korkusu mu var?
Yakın geçmişimizde işlenen siyasi cinayetleri ve toplumun bu cinayetler karşısındaki
duruşunu hatırlayın…
***
Örgütlenmelere bakın sonra…
Siyasi partilere, sendikalara, derneklere,
cemiyetlere…
Haksız bir hükümet kararına gösterilen
tepkilere…
Pankartlara, eylemlere bakın…
Bunlara bakarak da bir toplum hakkında
fikir edinebilirsiniz...
Ama hepsine bir bütün olarak bakabiliyor
muyuz, önemli olan bu bence…
Kadına şiddete veya eşcinsellerin haklarına
bakmak yeterlidir bazıları için...
Ya da başka bir dine ve ırka mensup
olanlara karşı davranışlara…
Sol yumruk havada “faşizme karşı omuz
omuza” sloganı atar kimileri…
Ve birbirlerine “yoldaş” diye hitap ederler… Onlara bakarak da direnen, mücadeleci
bir toplumda yaşadığına inananlar da vardır
mutlaka… Olanı değil de görmek istediğini
görenler…

25 Nisan 2022 Pazartesi_Layout 1 24.04.2022 23:03 Page 4

AYA
K
ALA İFİL
DİR

Aldırma yürü ey Türk her yer karanlık da olsa
Karanlıktan korkmayan koca Türkoğlu Türksün sen
Düşünme birşey bayrağın lâmbaları yanarsa
Rum elektriğiyle büyüdükçe büyürsün sen

KALAY-KALAYCI

EN ÇOK KİMLER SÖVER
ELEKTRİKLER KESİLDİĞİNDE?

Cumartesi Lefkoşa’da akşama kadar Dereboyundan meclise bütün yolları
kapattılar. Neden? Lefkoşa Belediyesi’nin düzenlediği bahar şenliği vardı da
ondan. Bir taraftan çılgınlar gibi eğlenenler vardı, öte tarafta da kapatılan yollar
nedeniyle gidecekleri yere gidemedikleri için küfredenler. Ama en büyük
küfürler yine de karanlıkta edilir. Akşam olunca karanlıkta oturup elektriği
kesenlere ana avrat dümdüz sövüyor insanlar. En çok kimler söver elektrikler
kesildiğinde? En çok evlerinden dağlardaki ışıklı bayrağını görenler söver…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TATAR ATARSA
BÖYLE ATAR

DOLANDIRICILARDA
TAKTİK ÇOK...
Geçtiğimiz hafta sonu bir mahkeme
haberi düştü sosyal medyaya...
Tabii ertesi gün yazılı basında da yayınlandı haber...
İki Afrika kökenli kişi Türkiye'de yaşayan birisini dolandırmış...
Dolandırıcılar KKTC'de, büyük olasılıkla öğrenci statüsünde...
Sosyal medya üzerinden yapılan yazışmada bir tanesi kendisini Suriye'de
görev yapan bir Amerikan askeri olarak
tanıtmış...
Orada bulduğu veya ele geçirdiği çok
büyük miktarda bir parayı Türkiye'ye götüreceğini kendisine yardımcı olunmasını
ve eğer bu gerçekleşirse paranın yarısını
da ona vereceğini aktarmış karşı tarafa...
Ve başka bir arkadaşının hesap numarasını vererek oraya 38 bin 500 TL yatırmasını istemiş...
Bu da paranın gümrük vergisiymiş!
Pahalılıktan inim inim inleyen bu insanlar artık ne yapacaklarını düşünemez
hale geldiler...
Hemen bulup buluşturup bu parayı verilen hesap numarasına göndermiş...
Tabii dolandırıldığını anlayınca da girişimde bulunmuş ve kendisini dolandıranların KKTC'de olduğunu öğrenmiş...
Bu tür haberler çokça var sosyal medyada.
Bir bakarsınız ansızın karşınıza biri
çıkıp size arkadaşlık teklif ediyor.
Kabul ettikten kısa süre sonra Suriye'de,
Irak'ta savaşın kol gezdiği yerlerde büyük
oranda dolar veya altın bulduğunu ve
bunları sakladığını eğer ilgi gösterirsen
belli yardımlar karşılığında sana da yarısını
verebileceklerini yazıyorlar...
Bunu sanırım sadece ekonomik zorluklar
içerisinde yaşayan ülke insanlarına yapıyorlar...
Yani taktik güzel...
Kandırabilirse verilen hesaba yatırılan
parayı da cebe indirecek...
Sanırım bu tür olaylar pek çok insanın
başına geldi...
Türkiye kökenli dolandırıcılar uzun
süre kendilerini MİT elemanı, polis müdürü olarak tanıtıp insanların paralarını
gaspetmeye çalışmadılar mı?
Polis o günlerde sık sık sosyal medya
üzerinden bu dolandırıcılara inanmamalarını ve hemen en yakın polis karakoluna
bildirmeleri için az çağrı yapmadı...
Her ülkenin dolandırıcısının çalışma
şekli başka...
Bunlarınki de böyle...
İnsanların ekonomik zorluklar içerisinde
yaşamalarını iyi kullanıp varsa eğer birikimlerini, yoksa bir yerlerden borçlanıp
kendilerine göndermelerini istiyorlar...
İşte geldiğimiz nokta burası...
Bakalım önümüzdeki günler, aylar içerisinde daha ne gibi dolandırma olaylarına
şahit olacağız...

KUYUYA DÜŞEN OĞLAK, İTFAİYE
EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
Karşıyaka’da dağlık arazide bulunan12 metre derinlikteki kuyuya
düşen oğlak, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen
bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Karşıyaka'da Mehmet De-

reli'ye ait bir oğlak, dağlık arazi
içerisinde bulunan etrafı otlarla
kaplı 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlak, İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kuyudan
sağ salim çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

Yanlışlıkla gaz koluna bastı, yaralandı!

15 yaşındaki çocuk
ağır şekilde yaralandı
HK- Beşparmak Köyü’nde dün
meydana gelen kazada 15 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre,
Pazar günü saat 15:30 sıralarında,
Beşparmak köyünde, 31 yaşındaki
şahsın talimatıyla, yerde olduğu
sırada traktörü çalıştırmak isteyen
Ali Yusuf İPEK (E-15), vites takılı
olduğundan konu traktörün hareket
etmesine müteakip, yanlışlıkla koluyla direksiyondaki gaz koluna
basması sonucu, traktörün sağ arka

tekerleği altında kalarak ağır şekilde yaralandı.
Ali Yusuf İPEK kaldırıldığı Girne
Dr. Akçiçek Devlet hastanesinde
yapılan tedavisinin ardından belinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına
alındı.
Olayda ihmali görülen 31 yaşındaki şahıs tutuklanmış olup,
soruşturma devam ediyor.

Ersin Tatar'ın inşaat firmaları ve yatırımcılara söylediği "Ne İmar Planı ne Emirname,
biz sizin arkanızdayız" sözü, bana eski bir
dostun espri olsun diye söylediği "Gargadan
başka guş tanımam" sözünü hatırlattı...
***
Bir cumhurbaşkanı düşünün...
İmar Planıymış...
Programmış...
Emirnameymiş...
Çevre ve sağlığa uyummuş...
Hiç birini tanımıyor!
Hiç birini kaale almıyor!
Bunların anayasada yer alması bile vız
gelir tırıs gider!
Kendi başına buyruk desem değil.
Olsa olsa Tayyıp'ın başına buyruktur o!
Gargadan başka guş tanımaz!
***
İmar Plânlarını kim yapar?
Hükümet...
Emirnameleri kim çıkarır?
Hükümet...
Ama Tatar tanımıyor hükümetin plân projelerini!
Bunların hepsi boş diyor inşaat firmalarına,
müteahhitlere, yatırımcılara!
Ne isterseniz yapın, diyor!
Dilediğiniz yere, dilediğiniz kata kadar
çıkın!
Dilerseniz denizin içine bile gökdelenler
yapın!
Biz İmar Planlarının, Emirnamelerin yanında değiliz...
Sizin arkanızdayız!
Sigdiredin bunları!..
Yürüyün de korkmayın!..
***
Eh, devletin en yüksek makamı böyle
gofladıktan sonra...
Kim sallar İmar Plânlarını?!
Kim takar Emirnameleri?!
Hükümeti..
Şehir plâncılarını...
Çevre örgütlerini...
Yeşil barışçıları...
Kim sallar?
"Biz gargadan başga guş tanımayız" demezler mi?!
***
Silihtar Sarayı'nda Ersin Tatar'a konuşma
ve diksiyon dersleri veren, el kol, kaş göz,
ağız eğriliği, mimik ayarlamalarından geçiren
bir imaj hocası vardır herhalde!
Ama İmar Plânlarını, Emirnameleri hiçe
sayarak, inşaatçılara, müteahhitlere, yatırımcılara "Ne isterseniz yapın, biz sizin arkanızdayız" diyecek kadar coşup kendini
kaybetmesini de bu imaj hocalarından mı
öğreniyor?
Yoksa Cambridge'in ona bahşettiği olağanüstü yaratıcılık yeteneğinden midir bilmem!
Nasıl ki Tayyıp Erdoğan, son 20 yılda
Türkiye'nin başına gelen en büyük felâketse,
onun atadığı kayyum olan Tatar da işgalci
tarafından bu makama oturtulduğu günden
beri, Kıbrıslıtürk toplumu için aynı derecede
ve nitelikte bir felâkettir!
Kendi yasalarını çiğneyerek, kimi kesimlere "Ne isterseniz yapın, biz sizin arkanızdayız" demesi, bunun son kanıtlarından
biri!
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Onuncu köy
BİR KEN LOACH FİLMİ

Baran Sarkisyan
Despotların yönetmek için kederli ruhlara
ihtiyacı olduğu bu filmle bir kez daha net bir
şekilde anlatılmıştır. Yönetmen bizi İrlanda’nın
bir kasabasına götürür ve orada sosyalist bir
adamın hapishaneden çıkışından sürgününe
dek geçen 10 yıllık süreci anlatır. Halkın kendi
çabası ve emeğiyle birlikte kurduğu bir sanat
salonunda resim, dans gibi eğitimlerin yöre
halkında yarattığı haz ve neşe din adamlarını
tedirgin eder. Çünkü ayaklardaki ritimle başlayan
hareketler beyne kadar sıçrayabilir ve bir ayaklanma başlatabilir. Film boyunca sanat aracılığıyla aşkın, neşenin, emeğin ve hazzın karşısında öfkesi ve şiddetiyle din kurumunun çatışmasını görürüz.
Filmin son mesajı da şu: tüm despotlara
rağmen dansedip hayal kurmaktan vazgeçmeyin!
Ken Loach, Jimmy’s Hall, 2014

23 NİSAN NEŞESİ

Mustafa Billur
Dün? "Atam sen kalk da ben yatam. Ne
güzel ettin şu hediyeyi çocuklara, içimiz neşecik
neşecik oldu, bir hoş olduk, musmutluyuz,
ulusal egemenlik ne güzel şey"
Bugün? "işgâlci TC, bu memleket bizim,
biz yöneteceğiz"
Şu nişasta ne tehlikeli madde yahu. Sizinle
aynı yolu yürüyeceğime dağa, ovaya saparım,
yolumu uzatırım. Benden uzak olun, yeter.

KONUŞAN VE SUSAN

Aydın Hikmet
Konuşan kişi konuşmasının belasını erken
bulur, susan halklar susmalarının cezasını geç
çekerler.
Ayhan Hikmet ile Ahmet Muzaffer Gürkan
altmış yıl önce bugün toprağa verilmişlerdi.
24 Nisan 1962 - 24 Nisan 2022

ZELENSKİY
ŞARLATANLIĞI

Hamide Rencüzoğulları
Ve komedyen konuştu!
Sahne kapandığında gerçeklerle yüz yüze
gelen Ukraynalılar:
-Maaşları ödemek için ayda 7 milyar EU istedin!
-ABD ve AB bolca gönderdikleri işe yaramaz
silahlar için borç yüküne girdin!
-Dünyanın en hızlı borç yapan ülkesi haline
getirdin!
Nasıl olacak?

CEMİLE ÇİÇEKLERİ VE
DOSTLAR

Tacan Reynar

Geldik, durduk ve
burada sadece bize çizilen çemberi izledik
demeyeceğiz.
Sarıldık, çoğaldık ve daha da çoğalacağız
diyeceğiz.
Üç günlük dünyada, bir nefeslik kuş uçuşu
mesafede, geriye ne bıraktın “ey göçmen”
diye soran olursa,
kendi adıma,
çokça dost biriktirdim,
öyle bir biriktirdim ki,
tüm ceplerime onların desteğini koyup,
uçup uçup tekrar dönebileceğim kadar,
karşılıksız, çıkarsız sevgim var diyeceğim.
Yok öyle meydanı boş bırakmak,
uçup uçup o denizlere, göklere, ovalara,
tekrar geleceğim.
Bir uçağın penceresinden değil,
memleketimi bir ilkbahar karşılamasında,
bin bir renkli toprağa açılan cemile çiçekleriyle bezeli bir pencereden izleyeceğim.
Bir gün.
Sağolsun her ne koşulda olursa olsun içindeki
dostluğu esirgemeyenlere…

Plumer Osman / Vay sizi gibi nankörler vay..! Daha Ne yapsın yani bu adam..? Güllük gülüstanlık oldu KKTC..!

TÜRKÇÜLÜĞÜN TÜRK
OLMAYAN BABALARI
Nuh Çetin
Milliyetçilik akımı da sosyalizm ya da
şeriatçılık gibi kökü dışarıda akımlardan
biriydi.
Tuhaf gelebilir ama Türk milliyetçiliğinin
babaları diyebileceğimiz ilk düşünürlerin
büyük çoğunluğu Türkiye doğumlu değildi.
İlk milliyetçilerimizden biri, Konstanty
Borzęcki adıyla dünyaya gözlerini açan
Polonyalı Mustafa Celâleddin Paşa idi.
Şaka gibi gelecek ama ilk komünistlerimizden Nâzım Hikmet'in anne tarafından
dedesiydi.
Bilindiği gibi, Mehmet Akif'in torunu
Aydemir Güler de Türkiye Komünist Partisinin başkanlığı yapmıştı.
Mustafa Celaleddin Paşa, zamanında
Osmanlı'ya sığınmış ve ordumuzda 20 yıl
subay olarak görev yapmıştı.
Rusya'ya karşı yaptığımız bütün savaşlarda yer almış ve karnından yaralandığı
bir savaştan 6 ay sonra vefat etmişti.
Türkçülük fikrini ve Arap alfabesine
karşı Latin alfabesinin kullanımını savunarak, bizdeki birçok Türkçüye ışık tutmuştu.
Atatürk'ün de dikkatini çekip, eserlerini
altını çizerek okuduğu Türkçülerimizderdir.
Bize Türkçülüğü ilk öğreten düşünürlerin
başında, Yahudi kökenli Fransız Léon Cahun gelir.
Henüz 23 yaşındayken Fransa'dan yola

çıkıp, Mısır'dan Anadolu'ya geniş bir coğrafyada araştırmalar yaptı.
"Gök Bayrak” ve 16. yüzyılda Türk
ordu yaşamını anlatan “Yeniçeri Hasan”
kitaplarını yazdı
"Asya’nın Genel Tarihine Giriş" (1896)
adlı, Necip Asım tarafından Türkçeye çevrilen eseri, Türkçülüğün kuruluşunda ana
rol oynayan kitaplardan biri oldu.
Cemil Meriç bu eser için "Türk milliyetçiliğinin Kur'an-ı Kerim'idir" dediği
söylenir.
70'li yılların ellerden düşmeyen kitabı
ise, bilindiği gibi satış rekorları kıran
Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli eseridir.
Şaşırtıcı şekilde, ilerleyen dönemlerde
de Türk milliyetçiliğini savunanlar daha
çok konuya Türkiye dışından katılanlar
olmuştur.
İşte İsmail Gaspıralı, Zeki Velidi Togan,
Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Resulzade
gibi Türkçüler (ve dahaları) Rusya topraklarında doğmuştur.
İsa Yusuf Alptekin ise Uygur kökenlidir.
Dikkat çekilmesi gereken temel nokta,
bu akımların Osmanlıya girdiği yıllarda
milliyetçilik "kökü dışarıda ve bölücü
akım" olarak değerlendirilmektedir.
Nitekim Milliyetçilik akımı bu korkuyu
haklı çıkarmış ve Osmanlı ilerleyen yıllarda
Milliyetçilik akımlarının da etkisiyle kendi
içinden (sanırım) 36 yeni devlet üretmiştir.

DİLİMİZİ YİTİRİRKEN
Nilgün Ecvet Orhon
Geçen yıl bugün paylaşmışım…
Vay anneannem… Işıklarda ol… Hep
anılarımızın en güzel yerindesin…
Anneannemden Kıbrıslıca...
"Ditsirogolo gezermişim da üşüyecekmişim... Yufka geyinirmişim,
Böyle intipüften geyinirsaymışım şimdiden, hasta olacakmışım"
"Gendi gibi sakko geyeyimmişim"

Hem da benim anneannem yemeği tencereden gurtarır, yemeğini pironla yer, suyunu maşabbadan, çayını gubbiden içer
içine da peksemet batırır, ellerini da peşkire
siler, banyoda da silecek kullanır, ayağına
bandofla, babıç geyer....
Şişiye bondoboksi der... sök sök bitmeyen
bütün otlara argasti, sevmediği eşyalara
beytambal, sevmediği insanlara namron
nase gabse der...

DEMOKRASİ VE
EŞİTLİK

Zehra Şonya
Ben çocuk iken 23 Nisanları hiç
sevmezdim.
Boyum kısa olduğundan hep sıranın
en sonunda idim. Oyunlarda da aynı
şekil…
Yürürken ne önümü görebilirdim ne
de birilerini. Keza kimse de beni görmezdi
kanımca. Oysa bunun tersi olması gerekirdi. Hala aynı sistem mi gidiliyor mu
bilmiyorum ama bütün ilkokul boyunca
kısa boyumdan dolayı çok üzüldüğümü
hatırlıyorum.
Çocukluk travmalarımdan biridir. Bir
de uzun boylu çocukların adımlarına
yetişmek için perişan olduğumu hatırlarım
yani...
Demokrasi…
Eşitlik...
Burdan başlıyor galibam…

KAPILAR

Ülker Fahri
19 yıl önce 23 Nisan, 1974’de adamızı
bölen yeşil hat üzerinde Kuzey ve Güney
arasında geçişlerin tekrar başladığı
gündür.
2003 öncesi, hani derlerdi ya,
Sınırlar açılırsa, insanlar birbirini
öldürecek. Öldürüyor mu?
Aksine,
Dostluklar oluşuyor.
Ve...
Bir gün mutlaka,
Bu ada yeniden bütünleşecek.
Merak ediyorum,
Tarih öğretmeni olmayı, “TARİHÇİ”
olmak zannedenler, bakalım o zaman
ne diyecekler?

DELİYE HER GÜN
ŞENLİK

Ayşen Demirağ
Titanic 1912 yılında batarken aynı
anda gemide Wallace Hartley violin
çalıyordu!
Yaşasın Dereboyu şenlikleri!
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Bir düşünce bir mücadele, en
büyük darbeyi, kendi saflarından
alır.
Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki statükoya sağ ve sol, farklı bakmaktadır.
Sağ, Türkiye ile bütünleşmeyi…
Sol, Birleşik Kıbrıs’ı hedeflemektedir diyebiliriz.
İşgalden sonra Kıbrıs’ın Kuzeyi’nde, son versiyonuna “KaKa
TeCe” denen egemen bir devlet(!)
pazarlanmaya çalışılıyor.
En büyük destekçileri genellikle
sağ kesimden gelmektedir.
Vitrine devlette bulunması gerekli kurumlar bir güzel yerleştirildi.
Meclisi, Cumhurbaşkanı, Hükümeti, Milletvekilleri… hepsi
bir tamam.
Seçimler de yapılır.
“Devlet…devlet, ben devle-

DÜRÜST SİYASET ZOR

tim!” diyerek, uluslararası tanınmışlık isteniyor.
Devlet olabilmek için, devlet
gereklerini yerine getirmen gerekmektedir.
Bir coğrafyaya egemen, halkın
iradesi ile oluşan bir “Yasama”
organı…
Bu organın güvenini alan bir
“Yürütme”…
Ve halk vicdanı adına adaleti
sağlayan “Yargı” gibi kurumları
içeren bir yapıdır devlet.
Yasama, yürütme, yargı dediğimiz, modern ve demokratik devlet olabilmenin yapı taşlarının bir
şekilde yıpratılması, ipotek altına
alınması…
Devletin, fiilen yok sayılmasını
getirir beraberinde.
Yargısı bağımsız olmayan, yasaması ve yürütmesinin üstünde…
Başka güçlerin etkili olduğu

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

GARAGÖZLÜK
Shakespeare’in sözüdür…
“Dünya bir tiyatro sahnesidir…Herkes rolünü oynar ve gider” der…
Komediler,
trajediler
yaşarız,yaşatırız ömür boyu…
Gerçek komedyenleraslında
çok şanslıdırlar…
Bir komedi veya trajedide oynamayı, gülmeyi veya göz yaşı
döküp acı çekmeyi veya eğlendirmeyi kendileri seçerler çünkü..erçek hayatta ise durum farklıdır..
Roller, kötü veya yanlış dağıtılır…
İnsanlar kendilerine uymayan
rolleri oynamak zorundadırlar…
Hele de bu insanlar…
Bir halkın kaderini etkileyecek
postlarda iseler…
Hem de birtakım tesadüflerle…
Aynen bizdeki gibi…
Satın alınan oylarla seçilenler
tarafından yönetilirseniz…
Hayatı doludoluonurumuzla
yaşamak varken…
Beceriksiz, sahtekâr, iki yüzlü
insanların bize dayattığı…
Alçaltıcı ve anlamsız bir hayatı
yaşamak zorunda kalırız…
İnsanın hayat kalitesini artırmak için dünya …
Doğası, eğitimi, sağlığı, ekonomisi ve günlük yaşantısı ile…
Mükemmeli yakalamaya uğraşırkenDianellos’takilerin tek
amacı o koltuklara kimin oturacağıdır..
Halkyararına bir iş yapmak
olsa amaç…
Kimsenin bir diyeceği olmaz
, amaaaaa!…
Kabinelerindeki bir “adamı”
değiştirmek için bile…
Kıbrıs halkının seçmediği…
Kim olduğu belirsiz AK partili
bir “adamın”…
Çin’e gittiği tatilden dönmesini beklemek…
İktidarın iktidarsızlığı mı?
Trajedi mi?
Komedi mi?

Bunun yanında niceyasadışılık
ve yakışıksız olayları bize yaşatırlarken…
İsabet olmuş, hem de büyük
isabetErhürman’ın “garagözlük”
yakıştırması…
Erhürman’ı suçlamak yerine…
En azından bir özeleştiri yapsalar ve olayları…
Koltuk hırsları dışında etik,
ahlâk ve hukuksal boyutu ile
değerlendirseler…
Ne yaman “Garagöz” olduklarını kendileri de görecekler
ama…
Bunun için de yetenek ve
onurlu bir hayat felsefesi gerekir…
Evet, mış gibi iktidarın yaptığı
garagözlüktür ama bizler, iktidarı
ile beraber, muhlefeti ve de Ankara’dakiler, Kıbrıs sorununun
işgalden kaynaklandığını kabul
etmediğimiz…
Ne istediğimizi tam ortaya
koymadığımız sürece…
Tüm yaptıklarımız “garagözlük”ten öte olmayacak…
“Neden da dersag?” der Kıbrıslılar..
Çünkü bir hastalığı iyileştirmek için önce hastalığı doğru
teşhis etmek ve bunu korkusuzca
dile getirmek, bu konuda uzlaşmak gerekir…
Gün gibi aşikardırUBP’nin
bunu başaramayacağı…
Kıbrıs gerçeklerini…
İşgali…
Garantörlüğün gerçek boyutunun Türkiye’ye anlatılması
görev ve sorumluluğu ana muhalefetindir…
Ankara’dan çağrı beklemeden…
Kıbrıs konusunda uzman tüm
personeli ile Erhürman’ın Kıbrıslıların görüşlerini…
Türkiyenin kavram karmaşalarını ve yanlışlarını anlatması
içinAnkara’nın kapısını çalmasını beklemez misiniz?
Ben beklerim…

sistemlere siz istediğiniz kadar
devlet deyin, devlet olamaz.
Alın KaKa TeCe’yi….
Yasamasını ve yürümesini öncelikle…
Oluşmalarında yüzlerce-binlerce
şaibeli, etik dışı yöntemler yatıyor.
Yasama organından (Meclis) tutun da Yürütmenin (Hükümet)
oluşmasına varıncaya kadar uzanan RTayyipE’nin müdahaleleri…
Ocak’ta erken seçim yapıldı,
Mart’ta zar zor hükümet kuruldu…
Haftasına Taçoy’un Bakanlığı
değiştirtildi, TC patentli Tomsoncu
Tahsin, zembille havadan Dışişleri’ne oturtuldu…
3 Mart’ta güvenoyu alan hükümet, 20 Nisan’da istifa etti.
Ve bu devlete inanan Hükümet
Başkanı ve Cumhurbaşkanı…
Devletin de üstünde TC ve Elçiliğinin baskı ve talimatlarının
etkili olduğunu gizlemeye çalışıyorlar.
Talimatla yönetilen, kurumları
kukla hale sokulan bir devleti kim
tanır?
KaKa TeCe’ye en çok inananların, susarak ve çanak tutarak “alt
yönetim” olmasını sağlayanlar,
ona en büyük zararı vermektedir.
Dolayısı
ile
Kuzey
Kıbrıs’ta “devlet yoktur, sirkte
soytarı gösterileri vardır” dendiğinde kimse kızmasın.
Bir de Birleşik Kıbrıs’a inanan
sol kesime bakın…
İnandıklarını söyledikleri, Kıbrıs’ın Birleştirilmesi mücadelesine
az zarar mı veriyorlar?
Sağ kesim tamam da, Kıbrıs’ın
birleştirilmesi hedefindeki solun…
Her olumsuzluğun nedeni işgalcinin kamuflesinin sürdürülmesine kayıtsız kalmasını anlamak
mümkün değil.
Bir taraftan “Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz.”
“Kıbrıs Kıbrıslılarındır” gibi
şatafatlı laflar edeceksin…
Diğer taraftan, sebep olan işgalciye laf dokundurtmayacaksın.
Hatta, bu yönde olan eylemleri
önleme misyonunu üstleneceksin.
Başta muhalefetin ve Kıbrıs’ın
birleştirilmesinin öncülüğünü yaptığı iddiasındaki BG’li CTP…
“Muhalefetin, işgalcinin arzuladığı sınırlar içinde tutulmasının bekçiliğini yapıyor.”
Kıbrıs’ın işgal ve Kıbrıslıtürkün
asimile edilişini…
İradenin Türkiyelilere verilişini
tamamı ile göz ardı ederek…
Ers’e, Sucuoğlu’na Tomsoncu’ya saldırarak…
Kıbrıslın birleştirilmesi mücadelesi veriyor “algısı” yaratmakla
meşgul.
**
Sarı sendika diye bir tabir var
ya…
Hani, işçinin emek mücadelesini
satan!
Buna benzer, “Sarı Partiler”
de var. Onlar da kitlelerin, egemenleri rahatsız edecek sınırları
aşmalarını önleme uğraşı verirler.
Diyoruz ya…
Bir düşünceye ve mücadeleye,
ona en çok inandığını iddia edenler
zarar verir.

GÜNLÜK
MAVROYANNİS ÖZDİL NAMİ İLE
SARILIP AĞLAMIŞ

Rum basınında Crans Montana belgeleri yayınlandı… Crans
Montana’daki müzakere süreci Türkiye’nin önerilerini yazılı sunmayı
reddetmesi ve Garanti Anlaşması konusunu 15 sene sonraya ötelemesi
üzerine çöktü… Masada Mustafa Akıncı ve Özdil Nami 2-3 kez
söze girerek Türkiye’yi desteklemek dışında hiçbir şey söylemediler.
Müzakereler TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Anastasiadis arasında geçti… Türkiye garantileri gözden geçirmeyi
15 yıl, üç dönem dönüşümlü başkanlıktan sonraya attı… Crans
Montana kepazeliğinde Nami, Mustafa Akıncı’nın müzakerecisiydi.
Akıncı gibi Nami de, aynı CTP ve TDP gibi Crans Montana belgelerinden sonra hiçbir açıklama yapmadı; topluma ‘müzakere masasının
neden dağıldığı’ konusunda yalan söylediler! Kıbrıs’ın askersizleştirilmesine karşı çıkan Nami’nin Crans Montana belgesindeki ifadesi
şöyle: ‘‘Sayın Nami, (…) Garantileri ve askeri isteyenin Türkiye
değil Kıbrıslı Türkler olduğunu belirtti. Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerle
diyalog ile kendisi için değil ama Kıbrıslı Türkler için bu haklarını
feda edebileceğini, Türkiye’nin daha ileri hareketlerde bulunmaya
hazırlık yapabileceğinin işaretini verdiğini anlattı’’… Nami, Crans
Montana’da Türkiye asker çekmeye ve Garantileri kaldırmaya
hazırdır, ama biz karşıyız diyerek bizi bugünkü çıkmaz sokağa getirenlerdendir… Eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, 7
Temmuz 2017 sabah saatlerinde Crans Montana’da BM Genel Sekreteri çıkmazı ilan ettiğinde, “Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil
Nami ile sarılıp ağladık” dedi… Masayı dağıtan TC’nin uzlaşmazlığı
ve Akıncı ile Nami’nin Mevlüt Çavuşoğlu’nun şakşakçılığını
yapması; ama sarılıp ağlamışlar!
BOZUK SAAT
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, “Rusya'ya
yaptırımlara neden
katılmıyorsunuz' diyen yok.
Bir tek Yunanistan ve Rum
kesimi var. Onun da sebebi,
turistler Türkiye'ye gidecek
anlayışı” dedi. Bozuk saat
bile günde bir defa doğru
saati gösterir. Çavuşoğlu da
arada bir doğruyu söyler…
*
GAZETECİLER
Gazeteciler Birliği Yönetim
Kurulu, Türkiye’de basın
örgütleriyle temaslarını
tamamladı. Türkiye’de
cezaevlerinde kaç gazeteci
var acaba?
*
ERMENİ SOYKIRIMI
ABD Başkanı Joe Biden
açıklama yaptı ve dedi ki:
“24 Nisan 1915’te Osmanlı
otoriteleri Ermeni
entelektüellerini, cemaat
liderlerini tutukladı. Böylece
20’inci yüzyılın en kötü
vahşetlerden biri olan
Ermeni soykırımı başladı.
Bugün bir buçuk milyon
Ermeni’yi anıyor ve yasını
tutuyoruz.” Soykırımlarda
sabıkalı olan ABD’nin
başkanına bu parlak
cümleleri kurma fırsatını
kim veriyor? Geçmişiyle
tarihiyle yüzleşemeyen
Türkiye veriyor…
*
VATAN İÇİN
Geceleri evlerin elektriğini
kesip bayrağı
ışıklandırıyorlar. Ne için?
Vatan için!

“Tırnak”...
" Bu toplumun ne ve nasıl
ürettiğine bakmamız şart!
İleri üretim biçimlerine sahip mi
bu ülke?!
Bu ülke insan kaynağını
kullanabiliyor mu?
Toplumsal ihtiyaç analizleri
yapılıyor mu?
Geleceğimizi yaratmak
konusunda kendi insan
kaynağımızı olsun tüm diğer
kaynaklarımızı olsun ne zaman
etkin bir biçimde kullanacağız?
Unutmayalım ki her toplumun
sorunları da çözüm önerileri de,
kaynakları da, ihtiyaçları da
başka toplumlarınkilerle
örtüşmüyor çünkü toplumlar
özdeş değildir..."
Mehemt ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
" Hayatımızdaki en şaşmaz ölçü
önceliklerdir. Bizler için neyin,
ne kadar önemli olduğu öncelik
sorusuna verilen yanıtın
kendisidir. Aynı şekilde bu
coğrafyadaki toplumun önceliği
nedir? Toplum bu coğrafya için
ne ifade ediyor? Toplumumuza
yön verenlerin, toplum adına
kararlar alırlarken, “Öncelik”
sorusunu sormaları gerekiyor.
Bugün mecliste oturanlar
toplum adına bu sorgulamayı
yapmazlar ise siz kendi
kendinize yapın. Gerçek
hemen ortaya çıkacaktır. "
Hasip SEPETÇİOĞLU
(Diyalog)

Günün Kahramanı

KTMMOB

Tatar mühendislerimize karşı
da sabıkalıdır! Pandemi
Hastanesi’nin açılış
töreninde Mimar ve
Mühendis Odalarımızı
Erdoğan’a şikayet etmişti…
Son olarak da ‘‘Ne
emirname ne imar planı,
biz sizin arkanızdayız’’ dedi
inşaat şirketi patronlarına!
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Başkanı Tunç Adanır da, ilim ve bilimle
hazırlanan imar planları ve emirnamelerin görmezden
gelinemeyeceğini, yasa ve tüzüklerin Tatar’ın bir lafı ile çöpe
atılamayacağını hatırlattı… Tatar kendisini koltuğa
oturtanların ağzıyla, mühendislerimiz ise aklın diliyle
konuşur!
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KIBRIS’TA LENİN, ATATÜRK,
İSMET PAŞA, TURAN GÜNEŞ

22 Nisan’da Lenin’in doğum gününü kutluyor…
23 Nisan’da Türkiye’nin egemenlik bayramını kutlarken Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’in
katledilmesinin yıldönümünü unutuyor…
24 Nisan’da geri ‘memleket’e dönüp ‘‘Ankara elini
yakamızdan çek, bu memleket bizim’’ diyor…
Bu üç gün, ülkesinin neresi olduğunu bilmeyen
‘Kıbrıs Türk solu’nun ve neden bu halde
olduğumuzun kısa özetidir.
Ne Lenin’i anlamış, ne kendini tanımış!
Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez
isen, işte böyle patlatır sömürgeci efendin
enseni!
Sonra dönüp soruyor:
-TC ile imzalanan 2022 Mali Protokolü’nün içeriği açıklanmayacak mı?
Lenin’i az buçuk tanımış olsaydı, TC Devleti ile
Kıbrıs’ın kuzeyindeki TC işgal rejiminin kendi arasında
imzaladığı anlaşmaların maddelerine değil, ÖZ’üne
bakardır. Kendisini sömürgeleştiren EZEN ULUS ile
onun işgali altındaki SÖMÜRGE TOPLUMU eşit olmadığı için İMZALANAN BÜTÜN ANLAŞMALARIN
SÖMÜRGECİ ULUS LEHİNDE olduğunu kavrardı.
İmzalanan her anlaşmanın kendi ayağına vurulan bir
pranga olduğunu fark ederdi!
Ezen ile ezilen eşit olmadığı içindir, eşit olmayanlar
kardeş değildir; kardeşliğin önkoşulu eşitliktir. Kardeşleşmek isteniyorsa, ezen büyük ulusun ‘küçük’ün
kendi kaderini tayin hakkının önünden çekilmesi gerekir.
Lenin, 31 Aralık 1922’de bunu şu şekilde formüle
eder:
-‘‘Ezenler tarafından enternasyonalizm, yalnızca ulusların biçimsel eşitliğinin gözetilmesi değil, aynı zamanda
gerçek hayatta zaten var olan eşitsizliğin, ezen büyük
ulusun ALEYHİNE çevrilmesi olarak anlaşılmalıdır.
Bunu anlamayan, ulusal soruna karşı gerçek proleter
tavrını da kavramamış demektir’’…
22 Nisan’da Lenin’in doğum gününü kutlayan ‘Kıbrıs
Türk solcusu’, 23 Nisan’da torununu ve/ya çocuğunu
götürdüğü törenden gururla fotoğraflar paylaşır ‘‘Atam
izindeyiz’’ diye…
‘‘Yurdumuzu kurtaran büyük Atatürk’’ diye konuşmalar
yapılır çocuklara ve yurdunun neresi olduğunu bilmeyen
solcu heyecanlanır…
Lozan Anlaşması’yla Kıbrıs’tan tamamen vazgeçen
Türkiye’nin kurucu babası Atatürk’ün, bu törenlerde
söylendiği gibi, –bizim yurdumuzu- Kıbrıs’ı nasıl kurtardığı bir muamma!
Çünkü Lozan’ın 20. Maddesi’ne göre, ‘‘Kıbrıs’ın
Britanya hükümeti tarafından Kasım 1914’te ilan olunan
ilhakını Türkiye tanıdığını beyan eder’’…
Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘ikinci adam’ı olan İsmet
Paşa da, Dr. Küçük-Denktaş liderliğinin terk ederek
Rumlara altın tepside hediye ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti
Devleti’ni 4 Mart 1964 tarihinde 186 sayılı BM kararına
oy vererek Kıbrıs’ın tek resmi hükümeti olarak tanır.
Kıbrıs’ta 23 Nisan törenlerinde ‘yurdumuzu kurtaran
büyük önder Atatürk’ dendiğinde aşikardır ki ‘yurt’ dediğiniz yer Türkiye’dir. Bu, sömürgeciliğin ezilenlerin
bilincinde YURT GERÇEĞİni ortadan kaldırmasıdır.
23 Nisan ve 29 Ekim’in Türkiye için önemi su götürmez; Milli Mücadele ve Kurucu Meclis’in karakteri
bizim konumuz değil. Bizim konumuz Türkiye’nin
politikaları ile Kıbrıs’ın Akdeniz’de emperyalizmin
uçak gemisi, Kıbrıslıların da TC’nin esiri olmasıdır.
Bizim konumuz Kıbrıs’ın bağımsızlığıdır; elalemin
cephaneliği ve kerhanesi olmamasıdır!
Bizim ülkemiz Kıbrıs’tır; solcularımız ülkesinin
neresi olduğunu dahi bilmiyor, kafalarında Türkiye’ye
ENOSİS’lenmişler, ilhak olmuşlar! TC’nin Kıbrıs’taki
işgal rejiminin paravanı ‘KKTC’ye ülke diyerek ülke
gerçekliklerini çoktan yitirmişler.
1974’te 20 Temmuz’dan önce kendisini Ankara’da
ziyarete giden iki Kıbrıslı Türk aydınına ‘‘Orada benim
valim var’’ diyerek Kıbrıs’taki Büyükelçisi’ni ‘VALİ’
olarak gördüğünü söyleyen; askeri harekâttan sonra
da, “Hele biz Ada’nın yarısını alalım, oldubittiyi
yapalım. 20 yılda sökemezler bizi oradan. Ondan
sonrası da Allah kerim. Birbirini tanımayan, birbirinden
farklı Türk ve Rum nesilleri artık birarada kimse yaşatamaz” diyen Turan Güneş’in solcuları oldunuz!
Sömürgeciliğin yarattığı ülkesizlikte işgalcinin parçaladığı yaralı bilincinizle kendi çektiğiniz acıyı bile
görmüyor körleşmiş gözleriniz…

BİZİMKİ KATMERLİ
MUTSUZLUK TATA
Çok mutsuzuz Tata. Annen ve sen
kahkahalar dağıtırken çocuklarınız kan
ağlıyor. Siz umursamıyorsunuz. Kalan
sağlar bizimdir misali bakış açınız,
bizdeki anne kavramının anlamıyla
örtüşmüyor.
Aynı kara parçalarını birleştirmek
isteyen uyumsuz puzzle parçalarına
dönüşüyoruz her birimiz. Ne siz bizim
yanımıza yakışıyorsunuz, ne de biz
sizin yanınıza yakışıyoruz. Hiç tamamlanamıyoruz. Yarım kalmış ada
olarak tam olmamak ne demek çok
iyi biliyoruz. Yarım bir çocukluk ardından yarım bir gençlik, yarım bir
yetişkinlik ve yarım bir yaşlılık yaşıyoruz ki artık yaşlılık da olmayacak
gibi geliyor; genç genç ölüyoruz ve
bu yüzden çok mutsuzuz.
Sen mutlu musun Tata? Yüzün gülüyor senin, keyfin yerinde, sana bakan
sanır ki bir ütopyasın bu şehirde. Bir
sofradan diğerine, bir şehirden diğerine,
bir etkinlikten bir öbürüne devam ederken yolculuğun; yolda kalan bir halk
varmış ayakları çıplakmış sana ne.
Mutlu musun sorusunu neden sorar
insan diye düşünürken kendimi bu so-

Tüge DAĞAŞAN

ruyu sorarken buldum ve bir tek mutlu
çocuğuna rastlamadım Tata. Kimsenin
umudu kalmamış, küçük büyük genç
yaşlı dinlemiyor umutsuzluk ve de
mutsuzluk. Yok mu mutlu insanlar?
Var elbet ama bu adada ya da yakın
çevrede değil. Sen mutlu musun Hasan
diyorum. Hayır diyor. Sen mutlu musun
Hülya diyorum.
Hayır diyor. Bir sen mutlusun Tata.
Bir de senin çevren. Mutsuz olanlar
birer birer çekip giderken bir sen kalıyorsun bir de senin kurduğun düzen.
Yapboz oyunları oynarken sen, bozulmayan neyimiz kaldı diye düşünüyorum
ben.
Mimari yapımız, dilimiz, kültürümüz,
çalışma saatlerimiz bile bozulmuşken
neyi nasıl düzeltebiliriz ki biz artık?
Gidemeyenlerin kalıp bekçilik yapacağı
bir bozuk düzen çiftliği mi olacak burası, isteyen herkesin at koşturabileceği?
Zaten sen de istediğinizi yapın dememiş
miydin? İstediğimizi belki de bir tek
biz yapamıyoruz Tata, yapabilseydik
mutlu çocuklar olurduk. Yaptırmıyorsunuz. Yaptırım gücünüz kimin elinde
hiç anlamıyoruz. Hiç.

“KARMA EVLİLİK ÇOCUKLARI”
İSTİSMARI YETER!
Memleketimiz işgal altında, kuzeydeki kukla rejim dünya konjonktürü
sebebiyle her geçen gün biraz daha
“kök salıyor” ve Kıbrıslılar bu yeni
düzene neredeyse entegre olmuş durumda.
Bugünlere gelinmesinde en büyük
etken ise Türkiye’nin “işgal altında
demokrasicilik” oynattığı, KKTC yapısı ve “yasaları” altında kurulmuş
sözde siyasi partiler.
İşgalcinin dünyaya seyrettirdiği bu
tiyatroda en önemli ve vazgeçemeyeceği oyuncuları ise ‘‘çözüm” ve “federasyon” isteyenler.
Bu grup içinde “büyük” olanları zorunda olmadıkları halde genel merkezlerine “şanlı” Türk bayrakları dikerken, küçük olanları ise yine “ay
yıldız” bayrak temalı miting organizasyonlarının bir parçası…
İstisnasız hepsinin iştahla yerine getirdiği, hatta zaman zaman yerine getirmek için birbirleri ile yarıştıkları
bir görevleri daha var.
O görev de arasıra Kıbrıs Cumhuriyeti’ni altın tepside sunup, işgal altındaki mülklerine çöktükleri Rumca
konuşan Kıbrıslılara parmak sallamak.
Şimdilerin en popüler konusu ise
yine “Kıbrıs Cumhuriyeti karma evlilikten dünyaya gelen çocuklara neden
vatandaşlıklarını vermiyor” yalanı.
Bilmiyorum kaç defa yazdım ama
beni de ilgilendiren bu konu konuşulduğunda kendimi hatırlatma yapmak
zorunda hissetmekteyim.
Karma evililiklerden dünyaya gelen
çocukların “büyük kısmı” zaten Kıbrıs
Cumhuriyeti yani memleketlerinin vatandaşı!
Memleketinin vatandaşı olmayı bir
kenara bırakın aralarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlere
devletini ve milletini temsil etmek
için katılanlar dahi oldu.
Karma evliliklerden dünyaya gelen
çocukların Avrupa Birliği ülkelerinin
çoğu dahil birçok yerde “otomatik”
olarak vatandaşlık hakkı söz konusu

Şair Gözüyle

Cebinde taşıdığı 50 lira çok büyük
bir para gibi geliyor insana, oysa o da
farkında ki markete girse en az 200 tl
isteyecek. Markete giremiyor bu yüzden, market onun rüyalarına giriyor
ve mutlu olamıyor insan Tata. Mutluluğun formülünü halk ile paylaşsana.
Adanın son bekçilerine çıkabilir bir
gün adımız, artık neyi neden bekleyeceksek. Çünkü dönecek olan bulmayabilir bir gün bizi ve biz de beklediğimiz kişinin döndüğünü göremeyebiliriz. Mutluluklar bile yarım kalıyor
böyle zamanlarda.
Belki bir ayak toprak bile bulamayacağız bir gün altına girecek. Şimdiden
mi yerimizi ayırtalım mezarcı başı?
Çünkü her bir toprak parçası lime lime
ediliyor baksana.
Sen mutlusun belli Tata. Gezmeler
tozmalar, bize kaldı tozlu bulutlar.
Önümüzü hiç göremiyorduk zaten şimdi ise görebilmek imkânsız.
Şu karşıki dağları sen yarattın. Onlar
beş parmak dağları sanıyoruz ama
artık değil. Onlar senin küçük dağların,
bizler de küçük insanların. Hiç kurma
hep boz bizi.

Gavur imam

olmadığı gibi, bu süreç belli prosedürlere bağlıdır ve son karar devletin
inisiyatifindedir.
Bu durum karma evlilik durumundaki eşler için de geçerli olup, eşin
vatandaş olabilmesi ancak “o devletin
kontrolü altındaki” bölgede belirli bir
süre yaşamasıyla mümkün olup vatandaşlık ile ilgili son karar yine
devlete aittir.
Bütün bunlar Kıbrıs Cumhuriyeti
yasalarına ve Avrupa Birliği hukukuna
uy-gun-dur!
Evet, burada büyük bir istismar
var…
Ama bu istismar Türkçe konuşan
Kıbrıslı “çözüm” ve “federasyon” talebinde bulunan siyasi cepheler tarafından yapılmaktadır.
İşgalcinin birer enstrüman olarak
kullandığı bu cepheler görevlerini o
kadar iyi yerlerine getiriyorlar ki haklı
ve masum insanlarımızın zihinlerini
başarıyla tahrip edebiliyorlar.
Geçtiğimiz günlerde bu istismara
maruz kalmış insanlarımızla yapılmış
bir röportaja denk geldim.
Aralarından biri “ben federal Kıbrıs
için mücadele ediyorum ama benim
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığım yokken iki devlet isteyenlerin var” diyordu.
Bu insanlarımızın böyle yanlış bir
mantığa sahip olabilmelerinin tüm sorumlusu elbette kendileri değil, aynı
zamanda senelerce kendi çıkarları için
bu istismarı yapan güruhtur!
Yerine başka “çözüm” aradıkları
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve anayasasını
hiçe saydıkları halde, kendi tabirlerileri
ile “Türk tezi” federasyonlar peşinde
koşanlar kendileri değilmiş gibi Rumca
konuşan Kıbrıslıları “anayasa”yı uygulamaya çağırmakta ve bunda mantıksal bir yanlış görememekteler…
Ama içinde bulunduğumuz nokta
bu işte.
Birleşmiş Milletler masasına zorla
getirilmiş ve Rumca konuşan Kıbrıslıların hem 2004 yılında hem de anketlere göre bugün Kıbrıs Cumhuri-

Oz Karahan
yeti’ne karşı bir “ihanet” olarak algılayıp reddettikleri “Türk tezi”ni savunmanın “iki devletlilik” istemekten
farklı olduğunu düşünebilen insanlarımız işte bu istismarın ürünüdür!
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni istemeyip terk
edenlerin, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
hediye ettikleri kişilerden onun anayasasıyla alakası olmayan bir konuyu
“uygulamaya” davet etmeleri normal
değildir…
Tekrar etmem gerekirse, karma evliliklerden dünyaya gelen bazı çocuklara
vatandaşlık verilmemesi “bence” de
yanlıştır ama anayasaya ve uluslararası
hukuka uygundur.
Merak edenler bu konuya bazı örnekler ile bu köşeden değindiğim “Karma evlilik çocukları ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkındaki gerçekler…” yazımı okuyabilirler.
Bütün bunlar gerçekleşirken işin en
acı tarafı ise içinde bulunduğumuz
statüko sebebiyle bugün reddettikleri
devletin vatandaşlığı bulunan kişilerin
yakın zamanda vatandaşlıklarını kaybetme ihtimali varken, vatandaşlığı
bulunmayan bir avuç masum insanımıza umut tacirliği yaparak istismarlarına ve iki yüzlülüklerine devam etmeleri.
Bu onursuz “pasaport ve ganimet”
eksenli hayat ve siyaset son bulmalı
artık.
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni reddedip gezip
tozmak için onun sadece vatandaşlığını
isteyip, devletinizin yönetimini terkettiğiniz kişiler yasaları uygulayınca onlara parmak sallanılamaz!..
İşgale karşı yarım asır mücadele etmeyip onunla ganimet bölüştükten
sonra işgalci “yeminizi ve suyunuzu”
kestiğinde sokaklara da dökülemezsiniz.
Artık anlamanın zamanı gelmedi mi?
Dünya böyle dönmüyor…
Herşey için olduğu gibi karma evlilikten dünyaya gelen bazı çocukların
vatandaşlık sorununun çözümü için de
tek yol Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüştür!
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Korkusuz

“Köleniz değiliz”

Hüsnü Mahalli
ABD ve Batılı ülkelere “köleniz değiliz”
diyen Pakistan eski Başbakanı Umran
Han ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve
BAE’nin ortak bir operasyonuyla iktidardan düşürüldü.
Daha önce bu köşede bu tezgahı anlatmıştım.
Operasyonun başında Suudi Arabistan
eski İstihbarat Şefi Bender Bin Sultan’ın
bulunduğu konuşuluyor.
Adam; yalnızca bu coğrafyada değil
dünyanın neresinde olursa olsun radikal
İslamcı karanlık tezgahların baş sorumlusu. CİA ile birlikte Umran Han’ı devirmek için 500 milyon dolar harcadığı
söyleniyor. Bu para Umran Han’nın müttefiği bir partinin vekillerine, generallere
ve medya patronlarına dağıtılmış.
Daha önce de yazmıştım:
Han’ın suçu Ukrayna konusunda Rusya’ya tavır almaması ve sık sık İsrail’i
eleştirmesi.
Afganistan, İran, Çin ve Hindistan’a
komşu Pakistan ABD ve müttefiği bölgesel ve uluslararası güçler için çok
önemli bir ülke.
Tıpkı Hindistan gibi.
Umran Han’ı devirerek Pakistan’dan
intikam alan ABD ve müttefikleri şimdi
de Ukrayna konusunda aynı tavrı sergileyen Hindistan’ı karıştırmaya çalışıyorlar.
Bu kez devrede Bin Sultan değil İngiliz
Başbakan “çılgın” Boris var. Önceki gün
New Delhi’yi ziyaret eden Boris, Hintlilere
“Rusya’dan uzak durun” demiş.
Hem de dolaylı-dolaysız 173 yıl (17651938) Hindistan yarımadasını işgal edip
sömüren eski ‘patron’ edasıyla. Adamlar
173 yılda bu ülkenin 45 trilyon dolarlık
zenginliklerini talan ederek “güneşi batmayan imparatorluk”larını herkese yutturmaya çalışmışlar.
“Güneşi batmayan imparatorluk” İn-

giltere’nin yüzölçümü 130 bin kilometrekare.
173 yıl bu İngiltere’nin işgal edip talan
ettiği Hint yarım adasının (Hindistan,
Pakistan, Bangladeş ve Burma) yüzölçümü ise 4.990.000 kilometrekare.
İşgal yıllarında İngilizler; Hintlilerin
“İngiltere’nin ne denli kıytırık” bir ülke
olduğunu görmesini önlemek için dünya
haritasını yasaklamışlardı.
Deyim yerindeyse “güneşi balçıkla sıvamaya” çalışmışlardı ama olmadı çünkü
dört ülke bağımsız oldu ve bugün Hintliler,
İngiltere’nin teknoloji sektörünü ele geçirmiş durumdalar.
Anlaşılan İngiliz Başbakan Boris kendi
ülkesinin tarihinden ders almışa benzemiyor. Bildik “İngiliz kurnazlığı” ile
Hintlileri Çin ve Rusya’ya karşı kışkırtmaya çalışmış. Adamların işi gücü tezgah
çevirmek.
Dünyadaki çözümsüz sorunların arkasında hep İngiltere var:
Filistin, Keşmir, Kıbrıs, Karabağ…
Anlaşılan ABD ve ‘gönül bağı’ olan
İngiltere, Hint yarım adasını rahat bırakmaya niyetli değil.
Hindistan dönüşü Rusya’nın Ukrayna’da
kazanabileceğini ima eden Johnson Rusya
ve Çin’i Asya’da sıkıştırmanın hesaplarını
yapıyordur.
Pakistan’da darbe, Hindistan’da Hindu-Müslüman çatışması ve Afganistan’da
mezhep terörü.
Ama boşuna çünkü Çin ve müttefiği
Rusya bölgenin tüm ülkeleriyle sömürü
ve talana değil ortak çıkara dayalı ilişkiler
kurmuş ve geliştirmeyi başarmış durumda.
ABD, İngiltere ve bölgesel müttefikleri
ise ülkeleri karıştırmak ve birbirine kırdırmakla meşgul.
Son örnek Zelenski’yi oyuna getirmek.
Öncesinde kanlı Arap Baharı ile Arap

Sosyal Medya
Armağan Karal Desem
Biz buralarda elektrik kesintilerini
günü birlik takip ederek, mağara devrinin karanlığında cılız isyanlarla uykumuza geri dönerken, insanlığın bir
başka ucunda, insanın ölümsüzlüğü
sağlanabilir mi, bu nasıl gerçekleşir
konusunda ciddi araştırmalar yapılıyor.
Öyle ki, seksen yıllık bir arabayı
nasıl yepyeni hale sokarsanız, seksen
yıllık bir insanı da, istenen bir yaşta
tutmayı mesela kırk yaşında eskiyip
yaşlanmasını durdurmasını sağlamaya,
onun için yedek organlar bulmaya, hastalık genlerini keşfedip onları atlatmadan
kurtulmasını sağlamaya çalışıyorlar.
Yaşıyoruz, bir nesil bitiyor, yerine
başka bir nesil geliyor. Yıllar, hayatlar,
çağlar böylece geçiyor.
Eski, kendini hep bir yeniye bırakıyor.
Her nesilde insanoğlunun tarihî kâbusu
haline gelmiş olan “ölüm” sonunda kapıyı çalıyor. İşte bu çalınan kapı sesinden duyulan korkunun sonuçları bunlar!
Bu son değişsin, artık ölüm kapıyı
çalmasın istiyorlar! Korkunun ecele
faydası yok ki, ölüm korkusunun da
olsun! Çaresi yok yani, olmuş ile ölmüş
olanın. Başına gelecek olanı önlemek
senin elinde mi ki, müdahale ediyorsun?
Ama işte insan bu, hayvanlar aleminin
en huzursuzu. Ölümü bir türlü içine

coğrafyasını dağıtmak.
Öncesinde Afganistan ve Irak işgalleri.
Şimdi de İran’ı sıkıştırmak için Afganistan’ı yeniden karıştırmak için uğraşıyorlar.
IŞİD’çileri devreye sokarak Şii camilerde intihar saldırılarını yaptıranlar bu
ülkede mezhep savaşını körükleyerek
İran’ı tedirgin etmenin hesabını yapıyorlar.
Böyle bakıldığında Türkiye’ye sığınan,
300 bin olduğu söylenen ve tümü 20-35
yaş grubunda erkeklerden oluşan Afganlılar konusu çok önemli.
Taliban’dan kaçan bir milyon kadar
Afganlının İran’a sığındığı da hatırlanırsa
ABD, İngiltere ve müttefiklerinin ne tür
karanlık oyunlar peşinde oldukları daha
net bir şekilde görülecektir.
Adamlarda numara bitmez ama başkalarının da eli armut toplamıyordur.
2014 darbesinden sonra Rusya’yı sıkıştırmak için Ukrayna’da her türlü karanlık ve tehlikeli oyun çevirenler sonunda
Putin’in müdahale kararıyla karşı karşıya
kaldılar.
Yaptırım ve Ukrayna’ya gönderilen
silah ve paralı askerlerle Putin’i yenebileceklerini sananlar şimdi kendi vatandaşlarına “Rus gazı kesilebilir her gün
duş alma alışkanlıklarınızdan vazgeçin”
diyorlar.
11 yılda Rusya destekli Suriye’de IŞİD,
NUSRA ve ruh hastası benzeri tipleri iktidar yapamayanlar bu kez Neo-Nazi
faşist artıklarıyla şanslarını Ukrayna’da
denemeye çalıştılar ama yine başaramadılar.
Adamlarda genetik bir sorun var:
Hiçbir şeyden ders almıyorlar çünkü
her zaman ve her yerde satın alabilecekleri
“kul ve köle ruhlu” insanları buluyorlar.

ZEKANIN İNSAN ÖMRÜNE
HİÇ Mİ KATKISI YOKTUR?

sindiremeyen varlık. Kaç nesil geçerse
geçsin, gerçeğe karşı hep sindirimsiz
olan insanoğlu, ölümsüzlüğü aramaktan
da vaz geçmedi.
Mesele, daha uzun yaşamak mı, yoksa
hiç ölmemek midir aslında? Yoksa
eğilip bükülmeden, yataklara düşmeden,
acı içinde kıvranmadan, belirli bir yaşta
sessiz sedasız ama huzur içinde ve özgürce ölmek mi?
Özgürlüğün ya da esaretin, insanın
yaşam süresini nasıl etkilediğini, insanbilimciler çözdü mü? Sağlıklı ve
mutlu yaşamak, beyin ve vücut fonksiyonlarını yitirmeden yaşlanmak mı,
yoksa hiç ölmemek mi? Uzun yaşamak,
ölümsüz yaşamak mı isterdiniz, yaşadığınız sınırlı zamanı daha özgür daha
sağlıklı ve daha kaliteli yaşamak mı?
Hangisi hangimizi daha çok mutlu
ederdi?
İnsanlığın bilimsel uğraşları onun
ölümsüzlüğünü mü hedeflemelidir, yoksa genetik kodlarının belirlediği bir
ömrü daha kaliteli hale getirmesinin
ipuçlarını mı kollamalıdır?
Dünyadaki sömürge insanlarının ortalama ömrü ölçüldü mü, neye bağlı
olarak kısa yaşadıkları ya da neden erken öldükleri tespit edildi mi? Hırsızların, gaspcıların ya da sömürgeci halk-

ların? İnsanlık üzerinde yapılacak olan
en büyük araştırma, dünya insanların
ömürlerinin en çok neden dolayı kısaldığını bulmak, sonra bunlara çare
üretmek değil midir sizce de?
Bir Nazi subayıyla bir yahudinin
ömrü nasıl eşitlenebilir? Bir Afrikalıyla
bir Avrupalının? Özgür toplumlardaki
yaşam süresiyle soykırımlarda yaşamını
yitirenlerin ömrü aynı olabilir mi. Yani
insanoğluna yaratılışla verilen ömür
bile ondan zorbalıkla geri alınırken,
kimin ölümsüzlüğü için bilimsel araştırma yapılıyor?
Bu vahşi düzen içinde, bir avuç refah
arsızı zorbanın nasıl ölümsüzleştirileceği
midir yoksa esas hedef? Ve aslında,
insan denen varlığın yapısı ölümsüzlüğe
ne kadar uygun? Dünyadaki tüm insanlar, bırakın sağlık normlarını, yaratılış, kültür ve gidişat bakımından bu
yeni bilimsel öngörülere eşit derecede
müsait mi?
Mesela işgal altındaki adanın birinde,
yaşam sevincini her sabah kalkıp Toroslara bakarak “bu sabah Toroslar
daha net gözükür”e bağlayan birisiyle,
ölümsüzlük fikrine heyecanla koşanların
kültürü arasındaki kriterler acaba aynı
mıdır, aynı olabilir mi? Zekanın insan
ömrüne hiç mi katkısı yoktur?

Sosyal Medya
Yılmaz Parlan

YÜZLERİNİ DEĞİL
SIRTLARINI
DÖNDÜLER...

Dün 23 Nisan Çocuk bayramıydı,
herkes yine Atatürk'e sevgisini
ifade etmek için birbiriyle yarıştı
durdu.
Yere göğe sığdırılamadı uğruna
dizeler, nameler, şiirler söylendi.
''Kemal'ın askerleryiz'' sloganı sosyal medya da, ekranlarda, bir çok
yerde yankılandı durdu!
Eğlence yerlerinde 10'ncu Yıl
Marşı yüksek desibeyle çalınarak
dosta düşmana meydan okundu!
Gerçekte ise Atatürk'ün hiçbir ilkesi artık uygulanmıyor ''Yurtta
sulh cihanda sulh'' politikası çoktan
terkedilmiş yerini yayılma politikaları almış komşularla çatışma
ruhu doruğa çıkmış kavga edilmeyen komşu yok gibiydi!
TC'de ki şu anki iktidar onun
politikalarını çoktan terketmiş devlet erkanı artık törenlere bile katılmıyordu.
Başkan Erdoğan uyguladığı politikalarla Atatürk'ün
politik mirasını çoktan defnetmş türbanı
ve tarikatları Türkiye
de hakim kılmış onun
heykellerini birer ikişer kaldırıyor ruhuna
el fatiha okuyordu!
Atatürk 100 yıl
önce ''Yüzünüzü Batıya dönün'' demişti ama ülkesi şu anki siyaset
erbabı sırtını döndü!
Bizde ise durum daha da vahimdi
AB üyesiydik vatandaşıydık herkes
Atatürk'çüydü ama AKP'nin acentalığına soyunan atanmış kayyyum
tarafından Avrupalılar Birliğine sırtımızı pardon deyim yerinde ise
kıçımızı dönüyorduk!
Atatürkü yanlış anlamış ulu önderin ''Yüzünüzü Batıya dönün''
vasiyetine devletin hiçbir kademesi
uymuyor en yüksek erkandan en
alta herkes çoktan Atatürkü terketmiş onun yerine tarikat ve çatışmacı politikalar hayata geçiriliyor
ortalık İmam Hatipler, külliyeler,
camiler, ilahiyat fakülteleri, Kuran
kursları, tarikat yuvalarından geçilmez oluyordu!
CTP'nin kurmaylarından olan
Ferdi Sabit Soyer Başbakan olarak
görev yaptığı dönemde Kuran kurslarını tenis kurslarına benzetip ilk
harcı atanlardan oluyor rejimin tetikçiliğine gönüllü olarak soyunuyor, yasadışı bu rejimin güvenlik
halkasını oluşturuyordu!
Rejimin taşeronluğuna soyunanlar
seçilebilmek için emir komuta zinciri altında kahve içme bahanesiyle
tarikat şeyhlerinin ziyaretine gidip
el üstüne el öpüyordu!
Artık camide görünmeyene makam koltuğu vermiyorlar, yerine
bunlara biat edecek olanlar getiriliyor, Ankara'ya göbekten bağlı
hacı bakanlarımız bile vardı!
Dün 23 Nisan'ı herkes coşkuyla
kutladı ama inanın Atatürk bugün
bu yaşananları görebilseydi mezarında ters dönerdi!
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BİZİM DUVAR

ARŞİV

HER YER
KARANLIK, PÜR
NUR O BAYRAK


KISACA...



EZİYET!
Eskiden 23 Nisan törenleri merkezi
yapılırdı. Eğitim Bakanlığı bir tören
yapardı, okullar da temsilci
gönderirdi. Şimdi her okul ayrı
yapıyor. Okullar dökülürken,
törenlerin ses sistemi ve İHA’larla
çekim yapımı için paralar harcanıyor!
Çocuklar da Tatar gelip konuşma
yapacak diye güneşin altında
bekletiliyor. Cumartesi bir törende
ambulans gelip fenalaşan çocuğu
götürdü…

Bizim Mandra
Ve Tatar, müstafi başbakana
hükümeti yeniden kurma görevi
verir! Müstafi başbakan da,
müstafi ortaklarını sağına soluna
alarak müstafi hükümetin
tıpkısının aynısını nasıl
kuracaklarını konuşmaya başlar.
Vatandaşlar, "KKTC bunlara
kaldıysa ve başka hiçbir çaresi
yoksa, gitsin bir mezar kazsın
da içine girsin" diyerek
tepkilerini dile getirirken,
sokaktaki adam "KKTC bunlara
kaldıysa ve başka hiçbir çaresi
yoksa, gitsin bir mezar kazsın
da içine girsin" diyerek
tepkilerini dile getirirken,
sokaktaki adam "Madem aynısı
olacaktı, o boku neden yediniz?"
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Dünya Sağlık Örgütü,
İngiltere'de ortaya çıkan ve
dünyaya yayılan hepatit
virüsünün 169 çocukta tespit
edildiğini, 17’sinin karaciğer
nakli gerektirdiğini duyurdu.



“Tek adam” rejimine karşı tarihi bir sınavdan
geçeceğiz. Ülkemizin geleceğini oylayacağız…
Daha çok politikacıların kullandığı bir söz
vardır: "Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor."
Artık kalıcı OHAL ülkesi olduğumuza göre
geçiş süreci tamamlanmış demektir.
Örgütlü kesimlerin demokrasi direnci kırılarak,
yasalar değiştirilerek veya yok sayılarak, KHK
marifetiyle kurumlara yüz binlerce atama yapılarak
ve yüz binlercesi de görevlerinden uzaklaştırılarak
gerçekleşti.
Aydın, yazar, akademisyen eğitimci kıyımı yaşandı. Milyonlarca insan mağdur edildi, yüz binlercesi sorgulandı, tutuklandı ve mahkûm edildi.
Kürt siyasetçiler tutuklandı, kayyım marifetiyle
belediye başkanları görevden alındı…
Partilere, derneklere, toplumsal örgütlenmelere,
cemaatlere yeni bir istikamet çizildi.
TBMM başta siyasi kurumlar, bakanlar, milletvekilleri, anayasa, yargı, üniversiteler, kitle
örgütleri etkisizleştirildi!
Devlet artık tek merkezden keyfi kurallarla
yönetiliyor, toplum baskıyla kontrol altında tutuluyor.
Türkiye toplumu, yeni düzene ayak uydurarak
itaat etmeyi bir görev bildi. Mağduriyeti ve zulmü
kendilerinden olmayan herkes için meşru gördü.
Her kesim kendi sorunlarıyla boğuşarak baskı
ve dayatmalara boyun eğmek zorunda bırakıldı.
Bir öfke patlaması yaşanmadığı sürece yönetim
için sorun oluşturmayacağı düşünülmektedir.
Toplumun “sürü” muamelesi gördüğü açıktır
ancak tutum değiştirmeyeceğinden emin olmak
da yanlıştır.
Antoine De Rivarol (1753-1801) der ki “Nasıl
ki en iyi perdahlanmış demir bile paslanmaya
uzak değilse, en medeni imparatorluklar da her
zaman barbarlığa aynı ölçüde yakın olacaktır;
metaller gibi milletlerin de sadece dış yüzeyleri
parlar.”
Bizler de milletimizin parlayan dış yüzüne
çok mu aldandık?

VİRGÜL
TİMSAH GÖZYAŞLARI

Türkiye’nin garantörlükte diretmesinden ve
garantörlüğü görüşmeyi on beş sene
sonraya ötelemesinden dolayı dağılan
müzakere masasındaki Rum müzakereci
Mavroyannis, AKEL’in Cumhurbaşkanı adayı
seçenekleri arasında liste başı olduğu için
görevinden istifa etti… “Bazı ön şartlar ve
konjonktüre göre, adaylığa talip olma ihtimalim
var” dedi… TC’nin Crans Montana’daki
garantörlük ısrarı ve Akıncı ile Özdil Nami’nin
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘hık deyicisi’ olması
konusunda hiçbir yorum yapmadı. Ama masa
dağılınca Nami ile sarılıp ağlamışlar…

İŞGALE İŞGAL
DİYEMEYEN
MASKARANIN
MASKARASI
OLUR!

“Memleketi
maskaralığa
çevirdiler…”
Tufan Erhürman
(CTP)

Millet desteğinde AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı arzu ettiği siyasal düzeni inşa etmiş durumdadır.
Yine millet desteğinde önümüzdeki seçimlerden
başarıyla çıkarak mevcut düzeni korumayı hedeflemektedirler.
AK Parti’nin referandum ile inşa ettiği, yasalarla
güçlendirdiği sistem, “tek adam” rejimidir.
Türkiye, siyasal sistemi ve yönetim zihniyeti
ile artık bir Ortadoğu ülkesi oldu.
Suriye’de rejim değişikliği için yola çıkan AK
Parti iktidarı, Suriye için başaramadığını Türkiye’de
siyasal sistemi değiştirerek Ortadoğulu olmayı
seçmiş oldu.
Ülke olarak karanlığa gömülmüş durumdayız.
Karanlığı “aydınlık” olarak dayatıyorlar!
Yüz yıldır kanun devletinden hukuk devletine
geçişi beklerken bugün “Tek adam” talimatıyla
yönetilen bir devlet olduk.
Siyaset ve bürokraside ehliyet ve liyakat yerine
aranan yegâne koşul sadakat ve itaattir.
Devlet kurumlarının, resmî ve gayri resmî kuruluşların, üniversiteler, sendikalar, kitle örgütleri,
spor kulüpleri, dernekler, şirketlerin nerdeyse tamamı “Tek
Adam” talimatıyla veya ona sadık kişilerin
yönlendirilmesiyle hareket etmektedirler.
Çok açıktır ki uçurumun eşiğinde değiliz, uçurumdan yuvarlanıyoruz.
Bu gidişatın ülkemizin yararına olmayacağını
gördüğümüz halde suskun kalmamız sadece bizim
için değil, ülkemizin felaketiyle sonuçlanabilir.
Önümüzdeki genel seçimlerde partileri değil,
“tek adam” rejimini oylayacağız.
“Tek adam” rejimine karşı toplum olarak tarihi
bir sınavdan geçeceğiz. Ülkemizin geleceğini
oylayacağız.
(Bu yazı Abdülbaki Erdoğmuş’un ahval’da
yayımlanan “Uçurumun eşiğinde değiliz, uçurumdan yuvarlanıyoruz” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)



TARİH 26 Eylül 2021

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas,
Asya bebeğin tedavisi için gerekli
gen tedavisinin yapılabilmesini sağlayacak
ilacın siparşinin verildiğini, ilacı
üreten şirketin ilacı teslim etmeye hazır
olduğunu açıkladı...

Gözden kaçmayanlar...

İŞGAL KANUNLARI

2018’de Mağusa emirnamesi
toplantısında sermaye erbabı kavga
çıkarmıştı. “Memleketi yönetemezler,
planmış yapacaklar” diye bağırıyordu bir
tane müteahhit toplantıda… “Gerekirse
50 katlı bina yapacağız ve kabul
edeceksiniz” dedi bir diğer ganimet
yağmacısı... Şehir Planlama Dairesi
Müdürü de cevap olarak “Siz bu ülkede
hükümet kurup bozan bir ailenin ferdi
olarak” deyince hengame koptu… 4
sene önce oldu bunlar! Ersin Tatar da
geçen hafta inşaat firmalarına, ‘‘Ne
emirname ne imar planı, biz sizin
arkanızdayız’’ dedi…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Bu benim siyasi ahlakıma
uygun değil. Anayasaya da
aykırı…”
Ersin Tatar
(Emirname ve İmar
Planlarını tanımayan
atanmış)

Karikatür: Hassan Bleibell/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

‘DOĞALGAZI ÇIKARMAYIN
BEYTAMBAL KALSIN’
DİYEN YOK!

ANLAYAMADIK...

Sabahın erken saatinde sokaktan geçen
seyyar satıcının sesiyle irkildim.
Domateeeees...
Rüya mı bu?
Yaz değil, ucuz zamanı da değil domatesin.
Üstelik gereğinden fazla fiyata satılmaya
çalışılan dönemde bu ses…
Kim alacak da bu adam böyle bağırır?
Seralar dibimizde, satıcılar hemen oracıkta.
Elbette mazot çok pahalı, maliyetler de
öyle.
Ama ne vardı üretici de,
aradaki de az kazanıp, tüketiciyi biraz rahatlasalar…
Olmuyor.
Kayıplarını hemen yerine
koymak için çabaları bitmiyor.
Her şeyi paranın değer kaybetmesine bağlıyoruz.
Doğrudur...
Ama bir şeyler yapılmalı yine de…
Örneğin bir şekilde Kıbrıs’ın kuzeyi de
Avrupa para birimine geçmeli.
Olurdu, olmazdı gibi konuşmamalı.
Türkiye izin vermez, gibi sözlerin arkasına
sığınmamalı.
Türkiye başka bir ülkeçünkü Kıbrıs başka…
Oradan buraya gelenler farklı ülkeye geldiklerini kullandıkları paradan bile anlayabilmeliler.
Döviz bozdurup gelmeliler.
Ki bilsinler, burası onlara yabancı ülke.
Sahillerdeki yapılaşmalar gözümün önünde
şimdi.
Set çektiler İskele sahiline de...
Rüzgâra geçit yok...
O kadar çok bina yetmiyor sanki o kadar
daha yapılıyor.
Tarlaların ortasından geçen toprak yolu
önce asfaltladılar…
Sonra yolun bir tarafına yüksek katlı binalardan oluşan siteler yaptılar…
Sağ tarafına da inşaat firmasının flamaları
asıldı.
Belli, orayı dolduracaklar…
İki tarafı yüksek binalarla dolu caddenin
adı ne olur?
Bulvar…
Böylece ekim yapılantarlabulvar olacak…
Bölgede malı olan adam uyanık…
Dönümlerce arazisi var.
Kötü gidişi görmüş olmalı ki tarlalarını
apartmanları göstererek tarla fiyatından daha
yüksek fiyata satmaya başladı.
Alanlar şimdi nasıl olsa izin çıkacak, inşaat
yapacağız diye beklemedeler.
Kıbrıs’ın gidişi böyle…
Kuzeyinde ülkenin yaşam hiç de iyiye gitmiyor.
Kendi elimizle hazırladığımız uçuruma bakıp ah çekiyorsak…
Kendimizdendir.
Son maskaralıkları gördük.
Bizim işimiz diyerek aldıkları hükümeti
üç ay yaşatamadılar.
Çünküleri belli.
Emir geldiğinde sabahtı…
Emrin yerine getirilmesi akşama denk geldi.
Sabaha ne hükümet kaldı ne istikrar.
Şimdi aynı hükümeti yeniden boyayıp bize
satacaklar.
Ki daha iyi…
Sabahın erken saatinde sokaktan geçen
seyyar satıcının sesiyle irkildim.
Domateeeees...
Bu ne?
Alamayacağımız ürünü bedavaymış gibi
sunmak.
Aslında yapılan hep buydu…
Anlayamadık...

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın
13.Olağan Genel Kurulu yapıldı...

Eylemlilik ve direniş kaçınılmaz
ÖZGÜR GAZETE
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası’nın (KTEZO) 13.Olağan Genel
Kurulu yapıldı, bölgelerin üye sayısına
göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi
KTEZO eylem komitesinin
kurulması başlığı öne çıktı
KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre,
Divan Başkanlığını Özkul Özyiğit’in
yaptığı Genel Kurul’da, bölgelerin üye
sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.
Genel Kurul, Başkan Mehmet Ali Ardıç’ın konuşması ile açıldı. Divanın oluşmasının ardından odanın etkinliklerini
ve eylemliliklerini içeren video gösterimi
yapıldı. Genel Kurul’da gelen mesajlar
da okundu.
Daha sonra mali, çalışma ve denetim
raporlarının detaylı sunumu ve onaylanması gerçekleştirildi.
İlerleyen döneme ilişkin karar tasarılarının da oy birliği ile onaylandığı Genel
Kurul’da, genç esnafların katılımı ile
ivedi olarak KTEZO eylem komitesinin
kurulması başlığı öne çıktı.
Rapor ve karar tasarıları oylandıktan
sonra seçime geçildi. Gençlerin ağırlıkta
olduğu toplamda Lefkoşa’da 23, Girne’de
15, Mağusa’da 8, İskele’de 2, Güzelyurt
– Lefke’de 2 olmak üzere 50 kişilik oda
meclisinin oluşumu uzlaşıyla belirlenerek,
oylandı.
Görüş ve eleştirilerin sonrasında Genel
Kurul tamamlandı.
Karar tasarıları
Genel Kurul’da onaylanan ilk karar
tasarısında, elektrik ve alkollü içecek
zammının birçok iş yeri için “kapanma,
iflas etme anlamına geldiği” belirtilerek,
borçların ödenemez hale geldiği, indirim,
destek veya çözümün şart olduğu kaydedildi.
“Sorunlar çözülmezse eylemlilik ve
direniş kaçınılmaz olacak”
Hükümetin bu konularda sorumluluk
üstlenmesi ve gerekeni yapması gerektiği
ifade edilen tasarıda, “Bu sorunların bir
an önce çözümlenmemesi halinde, en
geniş katılımla sivil itaatsizlik de dahil
eylemlilik ve direniş kaçınılmaz olacaktır.
Her tür eylemlilik ve çözüm mücadelesinde yerimizi alacak ve bu mücadeleye
güç vereceğiz” denildi.
İkinci karar tasarısında, Hürrem Tulga’nın Genel Koordinatörlük görevinin
devam etmesi gerektiği kaydedildi.
Üçüncü karar tasarısında ise, gençlerin
de katılımcı olacağı KTEZO Eylem Ko-

mitesi’nin ivedi olarak kurulması gerektiği
belirtildi.
Oda Meclisi
İlçelere göre oda meclisine seçilen
isimler şu şekilde:
Lefkoşa
1.
Murat Çepik
Latife Salihoğlu
2.
3.
Mehmet Ali Ardıç
4.
Ramadan Atılgan
5.
Süleyman Güçlüsoy
6.
Erkut Kıranoğlu
7.
Eyüp Çiftçi
8.
Mustafa Budak
9.
Hüseyin Tumay
10.
Bülent Baytekin
11.
Yakup Yalçın
12.
Hasan Çağlıoğlu
13.
Gülçe Berksel Solyalı
14.
Aras Budak
15.
Suzan Gazelci
16.
Salih Ulaş
17.
Hürrem Tulga
18.
Murat Çeliktaş
19.
İbrahim Kaya
20.
Hasan Akanay
21.
Hüseyin Kurd
22.
Metin Oral
23.
Ömer acun
Girne
1.
Yusuf Hürsoylu
2.
Müslüm Ayhan
3.
Mahmut Kanber
4.
Metin Mevsimler
5.
İbrahim Tunç
6.
Bahar Yoncacı
7.
Cemal Akkunt
8.
Turgay Mimi
9.
Recep Tokyürek
10.
Recep Gökoluk
11.
Ahmet Gürol Ersun
12.
Halil Bucak
13.
Sibel Çağtay
14.
Mehmet Doğu
15.
Ahmet Davman
Mağusa
1.
Cemal İnönülü
2.
Ali Yorgancıoğlu
3.
Mehmet Kızar
4.
Fuat Nalcıoğlu
5.
Halide Dalokay
6.
Ali Hakansoy
7.
Seyit Soydan Cambazoğluları
8.
Mubin Kanatlı
Güzelyurt
1.
Aygün Özister
2.
Fırat Paşaoğlu
İskele
1.
Serkan Kırmızı
2.
Ahmet Karaçalı

Sonat Çağlar
“ÇEVRECİ İKİYÜZLÜLÜĞÜ”
Şubat 2022: Atakama Çölü “ihtiyaç fazlası
tekstil ürünleri” ile tekstil kirliliğine boğulur,
çevrecilerden “ses yok.”
Nisan 2022: Kıbrıs’ın denizlerinde sondaj
çalışmaları ile ekolojik denge alt-üst edilir
hem de küresel ısınmayı en çok hızlandıran
fosil yakıt olan doğalgaz için. Yenilenebilir
enerjiye hâlâ çok az yatırım yapılırken ve
doğalgaz, petrol hatta nükleere yatırımlar
artarken hâlâ utanmadan, yüzsüzce doğalgaz
“geçiş yakıtıdır” denmesine yine çevrecilerden “ses çıkmaz.”
22 Nisan 2022: “Dünya Günü’nde” yine
“pişkin pişkin” küresel ısınmaya iklim değişikliği diyerek “duyarlı görünmek” için
her şeyden küresel ısınmayı suçlar “urup
zekalı” çevreciler. Fakat hiçbiri 22 Nisan
“Dünya Günü’nde” Kıbrıs’ın denizlerinde
doğalgaz için yapılanlara, devletlerin hâlâ
çoğunlukla fosil yakıtlara yatırım yaptığına
ve hele Atakama Çölü’nde yaşananlara asla
değinmezler.
“Özetle” 22 Nisan’da yine “ait olduğumuz
sürüler” aklanır, çevremize “itinayla hava
atılır” ve tüm “beşeri rezilliklerin” üstü
“doğal olan” “suçlanarak” “örtülür”. Çevrecilerin “bilirkişi” değil “yeşile sevdalı cihatçılar” olduğu gerçeğine hepinizi teker
teker alıştıracağız, “beğenin ya da beğenmeyin”. Size “çöllerin” “doğal denge” olduğunu da “öğreteceğiz”. Belki “zekanızı
kullanma kapasiteniz” ile zor olacak ama
neyse…

KATİL, DEDENİZ BİLE OLSA
KATİLDİR

Attila Tuygan
24 Nisan. Yani Ermeni ve Süryani halklarına yönelik soykırımın başlangıç gününün
yıldönümü…
"Katil, dedeniz bile olsa katildir ve cezasını
çekmesi gerekir. Dedeniz katil diye siz de
katil olmazsınız; ama dedenizin suçunu
inkâr edip onu saklamaya kalkarsanız siz
de suç ortağı olursunuz. Türkiye toplumuna
sabırla soykırım suçu ortağı olmak zorunda
olmadığını; katil dedelerin yanında mağdurları koruyan ve suça direnen başka tür
dedelerin de olduğunu; dede olarak onları
da tercih edebileceğini anlatmak gerekmektedir." Nitekim, Ermeni Soykırımı’nın faillerini yargılama ve cezalandırma konusunda
dünyanın çaresiz ya da umursamaz kalması
2. Dünya Savaşından sonra herkesin başına
bela olmuştur. Esasen bir suçun yargılanmamış olması, onun hukukî mevcudiyetini
yok saymaz, ancak bu mevcudiyet türünden
dolayı, bu suçu aşan başka suçlar üreyebilir.
İşte bu yüzden, cezasız kalan 1. Dünya
Savaşı Ermeni Soykırımıyla 2. Dünya Savaşı
Holokost'u arasında bağlantı vardır.
Birinci soykırım, ikinci soykırımın tetikleyicisi olmasa bile şartlarını hazırlamıştır.
Çünkü 'hiçbir şey, bir suçluyu, yanına
kâr kalacağını bilmek kadar cesaretlendirmez.
Ermeni trajedisinin cezasız kalmasının Nazilere verdiği mesaj budur işte. Nitekim
Hitler'in yirmi beş yıl sonra Ermenilerin
başlarına gelenlerden sitayişle bahsetmişliği
ve komutanlarına örnek göstermişliği de
bundandır...

23 NİSAN KATLİAMI

Hayat Hüseyin
Kötülük nehrine kapılmayanlar da vardı.
Her şeyi içine çeken kötülük nehrine kapılmayan onlar, Tekil halleriyle dengeyi
kendi lehlerine çevirecek kadar çok olmayan
bu cesur insanlar, “Kör, Sağır ve Dilsiz
toplumsal çoğunluğun” içinde boğulmuşlardı.
AYHAN HİKMET
AHMET MUZAFFER GÜRKAN
23 Nisan, Onları Kıbrıs halkından kopardıkları gün. UNUTMAYALIM.
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TÜRKİYE, BİDEN'IN 1915
OLAYLARINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALARINI KINADI

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

ARTIK KURTULMALIYIZ!

Türkçe konuşan Kıbrıslılar olarak, şaşmamız
gereken olaylara şaşmadık, şaşmamamız gereken
olaylara şaştık hep…
Sesimizi çıkarmamız gereken yerde sustuk…
Toplumun yararını gözetenlerin yanında olacağımıza, onların karşısında göründük…
Belki korkudan, kim bilir, belki de kişisel çıkarlarımızın o yönde olduğunu zannettiğimizden…
Hade babalarımızı, dedelerimizi
korkuttular, biz niye korkuyoruz
hâlâ…
Zaten yok oluşun eşiğine gelip
dayanmışız!
Esamimiz okunmaz…
Özgürlüğümüz da yok!
Bilgi/iletişim çağında yaşadığımızı unutmayalım…
1950’li yıllardaki algı operasyonlarının benzerlerini uygulamıyorlar mı, âlâsını uyguluyorlar!
Dün, atalarımızın hatalarını göremedik, olsun;
ancak onların söylediklerine da kulak vermedik…
“Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar!” dendiğinde…
Etrafımıza bakıp, bulunduğumuz karanlık içerisinde durmadan “mum” aradık; üstelik elimizdeki
kibriti yakmadan…
Dün, “KKTC’deki milli geliri 25 bin ABD dolarına çıkaracağız” diyenlere ne dedik?
***
Eskiden barikatlar kapalıydı, yalan propaganda
neticesine “uyarak” Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan
Kıbrıslıların düşüncelerini, hayat şartlarını doğru
dürüst bilmiyorduk…
2003, 23 Nisan’ından sonra neyin ne olduğunu
gördük, yaşayarak öğrendik, biliyoruz…
Binlercemiz, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında
yaşayan Kıbrıslıların yanında çalışıp, ekmek parası
kazanıyor!
Evvelden de bilenlerimiz vardı…
Yunanca konuşan Kıbrıslılarla, yurtdışında tanışıp/tanıştırılıp, komşuluk yapanlar da gerçekleri
biliyor…
Ancak onlar da gizliyor gerçekleri.
***
Barikatlar “kapalıyken” Kıbrıslıların deyimiyle,
“o taraftan bu tarafa alışverişler hiç durmadı”…
Kebabın yakışığıdır diye Anglia da, Hacıpavlo’nun konyağı da geldi/getirildi bizim tarafa;
bozulup, “bizim tarafta” bulamadığımız otomobilimizin yedek parçası da…
Kapatılan, ETİ Teşebbüsleri, Maronitler ve diğerlerinin aracılığıyla, çok şeyler geldi Kıbrıs’ın
güney tarafından, Kıbrıs’ın kuzey tarafına…
Civciv da gelirdi, motorlu araçlarla -tankerleLPG denilen sıvılaştırılmış petrol gazı da…
1974 Savaş sonrası Maliye Nazırlığı’nın bulunduğu arazide, -yıkılana kadar- üretim yapan
“Buz Fabrikası’nın” ihtiyacı yedek parça da güneyden geliyordu…
Kıbrıs’ta 28 özel şirketin ürettiği elektriği, 1952
yılında millileştiren İngiliz Sömürge Yönetimi tarafından kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Elektrik
Kurumu, (Electricity Authority of Cyprus) yıllarca
para almadan elektrik verdi Kıbrıs’ın kuzeyine…
Öyleyken, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlar müstehlikler olarak- kullandıkları elektriğin parasını
KKTC dâhil, çeşitli isimler altında kurulan Türk
yönetimlerine bir tamam ödediler…
Üstelik aynı müstehlikler, KKTC’de kurulan
santralların yeterli enerjiyi üretebilmesi adına
zamanın Maliye Nazırı A. Uzun’un uygulamaya
koyduğu ve kendisinin söylediği gibi, “kuruş kuruş”
karşılığı, elektrik fatura tutarı üzerine %10 ek
meblağı ödeyerek, yeni santralların kurulmasına
kaynak yarattılar!
Birilerinin talimatları çerçevesinde zaman içinde
Kıb-tek’i yönetenlerin, gerektiğinde gerekli kararları almadıklarından dolayı yapılan hataların
ceremesini, yine birilerinin talimatıyla tüm yurttaşlara ödetmek adına şimdiki yöneticiler, kararname hazırladılar…
***
Kıbrıs’ın kuzeyinde toplumun zararına yaşananların hiçbiri, tesadüfen yaşanmış “işler” değildir!
Birilerinin önceden karar verdiği, bir takvim
çerçevesinde uygulamaya koyduğu “işlerdir”…
“Davaya zarar vermeyelim” diyen zihniyetin
yönetiminden, artık kurtulmalıyız!
Gene gonuşuruk buraşda.

ÇİN'DE COViD-19 VAKALARI
YİNE KAYGI YARATIYOR
Çin'in başkenti Pekin'de son 24 saatte
tespit edilen yerel kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası, kapanma tedbirini gerektirecek yayılma ihtimaline dair kaygıya
yol açtı.
Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang
Şinhuo, yaptığı açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığını belirtti.
Gezi gruplarında yer alan yaşlı vatandaşlara, inşaat işçilerine ve vakaların
görüldüğü okulda toplu testlerin yapılacağını belirten Pang, "Gizli yayılma bir
haftadır devam ediyor ve enfekte olan
kişiler farklı toplum kesimlerinden ve
etkinlik alanlarından geliyor." dedi.
Yeni vakaların bazı gezi grupları, öğrenciler ve bir kurye ile bağlantılı olduğu,
şehrin doğusundaki Chaoyang, kuzeydoğusundaki Şunyi ve güneybatısındaki
Fangşan ilçelerini etkilediği kaydedildi.
"DURUM ACİL VE VAHİM"
Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde,
Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygı
artıyor.
Devlete ait "Beijing News" gazetesinin
haberine göre, Pekin Komünist Partisi
Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın
Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları
acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı.
Toplantıda, yetkililer, şehirde aniden
ortaya çıkan vakaların farklı yayılma
zincirlerine ait olduğu, bu yüzden daha
ileri yayılma riskinin bulunduğuna dikkat
çekerek "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtti.
Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede
kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları
yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması
gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medya
Şener İzmen
Geçen gün Mağusa'daydım. Oradaki
trafik rezaleti de Lefkoşa'dakini aratmıyor maşallah... Ne var ki, Güney de
dahil hiçbir kentin trafiği, Girne'nin
eline su dökemez.
Çarpışan arabacıklar bile daha güvenli... Bu arada Mağusa'da çok işlek
bir caddede birşey dikkatimi çekti. Bir
benzin istasyonunun dibinde bir mobilya
mağazası açılmış. O kadar yakındırlar
ki mobilyacı ahşaptan duvar yaptı yani
kendine ait kısım belli olsun...!!
Yahu, Mağusa Belediyesinin tuhaf
icraatlarını daha doğrusu başarısızlıklarını duyuyoruz ama yok da bu kadar.

Pekin'de önceki gün de 6 yeni vakaya
rastlanmıştı.
Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da
Kovid-19 vakalarının tetiklediği salgın
dalgası nedeniyle uygulanan kapanmaya
rağmen vakaların kontrol altına alınamaması, Çin'in diğer büyük şehirlerindeki
salgın korkusunu artırdı.
Ülkenin güneyindeki 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, martta yerel kaynaklı
60 vakanın görülmesinin ardından bir
hafta kapanmaya gitmişti.
ŞANGHAY'DA CAN KAYIPLARI
ARTTI
Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da
Omicron varyantını taşıyan vakaların
tetiklediği Kovid-19 salgını, kapanma
tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor.
Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1401, göstermeyen 19
bin 657 vaka tespit edilirken, 39 kişi
yaşamını yitirdi.
Can kaybı sayısı, 12 kişinin hayatını
kaybettiği önceki güne kıyasla 3 kattan
fazla arttı.
Ölenlerin yaş ortalamasının 78,7 olduğu
ve tamamının kronik hastalıkları bulunduğu kaydedildi.
Omicron vakalarının tetiklediği salgında, 1 Mart'tan bu yana 487 bin vaka
görülürken, can kaybı sayısı 87'ye çıktı.
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta
ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar
azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmasına devam edilmişti.
Sağlık yetkilileri, kenti yüksek, orta
ve düşük risk bölgelerine ayırarak son
14 günde vaka görülmeyen bölgelerde
sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını
açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları
26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı
Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin
açıklamalarına, "Siyasi saiklerle tarihi
gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve
kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar
edenleri kınıyoruz." ifadesiyle tepki
gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
1915 olayları konusunda tarihi olgularla
ve uluslararası hukukla bağdaşmayan
açıklamaların geçerliliğinin bulunmadığı
bildirildi.
Buna Biden'ın 2021'de yaptığı hatanın
tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz
beyanının da dahil olduğu vurgulanan
açıklamada, "Siyasi saiklerle tarihi
gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve
kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar
edenleri kınıyoruz." denildi.
Açıklamada, tarihten husumet
çıkarmaktan başka amaca hizmet
etmeyen tek taraflı ve seçici
yaklaşımların ahlaken sorunlu, siyaseten
art niyetli olduğu belirtilerek, şunlar
kaydedildi:
"İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini
ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan
tüm acıların anılmasını gerektirir.
Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı
nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla
anmaktadır. Bu acıları, siyasete malzeme
yapma girişimlerini reddediyoruz."
Türkiye'nin, 1915 olayları gibi tarihin
tartışmalı dönemlerinin önyargısız
biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar
çerçevesinde araştırılması ve adil bir
hafızaya ulaşılması gerektiği görüşünde
olduğuna işaret edilen açıklamada, bu
anlayışla Türkiye'nin Ortak Tarih
Komisyonu kurulmasını önerdiği,
arşivlerini açtığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Türkiye, bölgesinde ve
dünyada barış ve istikrarın hakim olması,
iş birliği ruhunun öne çıkması için çaba
göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan
normalleşme girişimi, bu anlayışın bir
başka tezahürüdür." değerlendirmesinde
bulunuldu.

BEŞ YIL ÖNCE KAYBOLAN
KEDİ KUZEY DENİZİ'NDE
ORTAYA ÇIKTI

Beş yıl önce kaybolan bir kedi, önceki
gün İskoçya açıklarındaki Peterhead'den
yola çıkan yük konteynerinde bulundu.
Tek gözlü kedi, dün sabah Kuzey Denizi
petrol rezervinden kalkan bir helikopterle
Aberdeen'e gönderildi.
Kedinin bulunmadan önce sık sık
İskoçya'daki HMP Grampian Cezaevi'ne
gittiği, orada "Tek gözlü Joe" olarak
bilindiği ve çalışanlar tarafından
beslendiği ortaya çıktı.
Kediyi teslim alan hayvan kurtarma
görevlisi Aimee Findlay, "Kedinin oraya
nasıl gittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok.
Mikroçipi var mı diye baktığımızda
öğrendik ki gerçek adı Dexter imiş ve beş
yıldır kayıpmış" dedi.
"Kaybolduktan sonraki dönemde bu
kadar iyi bakıldığı için çok memnunuz"
sözlerini ekleyen Findlay, en çok da
güncel mikroçipi sayesinde onu asıl
sahibine ulaştırabildikleri için mutlu
olduklarını belirtti.
Dexter'ın sahibi Bridie Dorta kedisinin
dönmesine çok şaşırdığını söyledi: "Her
zaman bir gezgindi. Birkaç yıl önce
gitmişti ve o zamandan beri hiç haber
almadık. Buraya geri dönmesini hiç
beklemiyorduk" dedi.

GÖRDÜKLERİM
Sen bir benzin istasyonunun dibine
böyle bir izni nasıl verirsin? Hele de
mobilyacıya...
Hade belediye umutsuz vaka diyelim
peki bu şehrin kaymakamı, vekilleri,
çevrecileri de mi yok? Onları geçtim,
az ileride dizi dizi sıralı konutlarda
yaşayan insanlar da mı umursuz?
Bakkalı, çakkalı, marketi diğer dükkân
sahipleri üç maymunu mu oynuyorsunuz?...
7 sekiz yıl önce, İstanbul Tuzla'da
derenin içerisinde bir ev görmüş ve
hayretler içerisinde kalmıştım inanın
o ev ile bu mobilyacı dükkanı arasında

hiçbir fark yok...

***
Bugün Lefkoşa'da, Metehan'a yakın
bir yerde arabamı yıkatmak için bir
benzin istasyonuna götürdüm. Orada
kaldığım 1 saat içerisinde gelen arabaların yüzde doksanının Rum plakalı
olduğunu gördüm.
Her yerdeler, marketlerde, restorantlarda, dükkanlarda tüm alışveriş merkezlerinde... Ekonomimize büyük bir
katkı sağlıyorlar. Esnaf memnun çarşı
memnun. Osmanlı angonisi Tatar, bırak
Torosları da sen Trodos'lara bak...
Seni onlar ayakta tutuyor...
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

EVLENİLECEK
KADIN
Margaret Atwood
Roman
Doğan Kitap

Anlamlı söz dilimde
Gerçeklikler bilimde
Davul benim boynumda
Topuz senin elinde

"Her soru bir yanıta
lâyık değildir."
Syrus

Tadımlık
deniz yok
yıldızlar uzaklaşıyor
ben yine yalnız kalıyorum
istanbul minareler kaybolmuş
sen yoksun
Attila İlhan

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit
Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa
03922273270
ALİ ERSOY ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. No:65 Ünsaldı
Apt. No:1 Aydemet Metehan Rush
Cafe ve Tiryaki Meyhane yanı
03923301277

Gazi Yüksel’in kurgusal fotoğraf çalışmaları...

İzleyiciler “Evvel Zaman Dışında” adlı sergiyle AKM’de buluştu
Lefkoşa Atatürk Merkezi’nde yer alan,
Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nin sunumuyla
ve katalog yayınıyla gerçekleşen ve Telsim’in
de katkılarıyla düzenlenen“Evvel Zaman Dışında” adlı sergi son buldu. Açılışı 18 Nisan
Pazartesi günü (2022), saat 18.00’de yapılan
sergi 22 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık kaldı.
Serginin metin yazarlığı ve küratörlüğünü
yapan Ümit İnatçı basına verdiği yazısında
şunlara yer verdi;
Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında”
başlığıyla sergileyeceği fotoğraf çalışmaları
bir “an arkeolojisi” kapsamında ele alınabilir.
Gazi Yüksel’in içinde yaşadığımız çevrenin
uzak-yakın zaman dilimlerindeki görsel bellek
fragmanlarından ortaya çıkardığı istiflenmiş
görseller etnografik bir anlatıya dönüşüyor.
Gazi Yüksel mekânlara ve insan ilişkilerine
fotoğraf üzerinden değişik zaman katmanlarından sosyolojik bir gözle bakarken, izleyiciye
yaşanmışlıklar arasında bir karşılaştırma
imkânı sunuyor.
Birer post-prodüksiyon çalışması olarak
karşımıza çıkan fotoğraflar eski ve yeni arasında kurgulanan zamansal bir alaşımın sahnesine dönüşüyorlar. Görüntülerin eski zamanlardan enstantaneler olarak yeni mekânlara
monte edilmesi oynak zaman ve mekân ilişkisini alegorik bir anlatım kurgusuna taşıyor.
Eski araçlar, eski mekânlar, eski zamanlarda
yaşayan insanlar birer fantasma gibi mekânların
güncel hali içinde konumlanıyorlar.

DÜN

SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı
Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6
Doğanköy (Bellapais yolu Starling
Karşısı )
0392 815 73 50
ÖZENİR ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
CAD.KOCATEPE NO:69 LAPTA
HOTELLER BÖLGESİ (MANOLYA HOTEL KARŞISI )
05428760660
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B
Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser
Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
MAĞUSA
BAHAR ECZANESİ
Salamis yolu Ateş Kuruyemiş yanı
Mağusa
0392 365 51 26
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu
Göçmen Petrol istasyonu karşısı
03923663915
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
İskele
05391099577

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

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

14.70

14.82

EURO
Alış Satış

15.90

16.05

S.T.G.
Alış Satış

18.95

19.10

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

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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YENİERENKÖY’DE 66
YAŞINDAKİ DAWSON
ANİDEN
RAHATSIZLANARAK
YAŞAMINI YİTİRDİ

Yenierenköy’de yaşayan Cornelius
Joseph Dawson (E-66) evinde aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasına göre önceki gün
sabah saat 07.30 sıralarında hayatını
kaybeden Dawson’un ölüm sebebi
yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH
TASARRUFU…

BAHAR ŞENLİĞİ LEFKOŞA’YA HAYAT VERDİ
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde “Dereboyu
Bahar Şenliği” düzenlendi.
Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan
açıklamaya göre, önceki gün sabah 10.00’da
başlayıp akşam 22.00’ye kadar süren şenlikte,
7 farklı sahnede konserler, dans gösterileri,
DJ performansları ve çocuklar için etkinlikler
düzenlendi.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklara
özel çeşitli oyun alanları kurulurken, yüz
boyama, kukla gösterileri, ebru sanatı, maskotlar ve Lefkoşa Gezi Treni turları ile hem
aileler hem de çocukları keyifli bir gün yaşadılar.
Şenliğin akşam üstü ve gece kısmında,
ülkenin sevilen müzisyenlerinin konserleriyle
hem başkent Lefkoşa hem de ülkenin farklı
şehirlerinden şenliğe katılan yurttaşlar müzik
dolu saatler geçirdi.
7 farklı noktada kurulan konser alanlarında
Ahmet Evan, Fikri Karayel, Eril Cambaz,
Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek,
Reva, Nejla Egemen&Hasan Vatansever,
Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası performansları ve DJ Coşkuner, DJ
Reverse Impact, DJ Keo, DJ Engine, EgoINV Mahmut Ezer ile Akare Show Team
izleyenleri coşturdu.

HARMANCI: “LEFKOŞA YİNE ÇOK
GÜZEL, LEFKOŞA YİNE ÇOK
KEYİFLİ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı şenliğe
ilişkin yaptığı değerlendirmede, baharın gelmesi ile birlikte böylesine güzel bir organizasyon fikrinin kendilerine iletildiğini ve

bu talebi LTB organizasyonunda Dereboyu
İnisiyatifi ve sponsorların katkıları ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Dereboyu Bahar
Şenliği’ne yoğun ilgi gösterildiğini belirten
Başkan Harmancı, başkent Lefkoşa’nın yine
çok güzel, yine çok keyifli olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Girne’de kanunsuz tabanca
bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturma sonucunda
önceki gün saat 18.00 sıralarında, Ziya
Rızkı Caddesi’nde kaldırım üzerinde
yürüdüğü sırada araç çarpması
sonucunda tasarrufunda kanunsuz olarak
bulundurduğu tabancayı yere düşüren ve
olay yerinden ayrılan kişinin T.Ş.(E-35)
olduğu tespit edildi. T.Ş ve mesele ile
bağlantısı olduğu tespit edilen Z.D.(E-29)
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA
YOLU, CİHANGİR VE
AKOVA’DA YANGIN…

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda
bulunan, Doğan Gülken’e ait markette,
elektrik fişinin fazla ısınarak alev alması
sonucunda meydana gelen yangın
sonucunda 1 bilgisayar, internet modemi,
kamera kayıt cihazı, 2 yazıcı, 2 elektrikli
terazi, 2 ahşap dolap, kapı ve pencereler,
masa ve koltuklar, çeşitli sayıda beyaz
eşya ve market malzemeleri ile tahmini 3
kasa sigara filtresi, 4000 adet çakmak, 75
paket sigara filtresi, 50 paket sigara
sarma kağıdı, 320 paket çeşitli
markalarda sigara, 26 paket sigara
tütünü, 40 paket puro, 150 adet market
yazar fişi, 30 paket çocuk bezi ve 1 top
rulo ambalaj kağıdı yandı.
Önceki gün saat 11.00 sıralarında
meydana gelen ve itfaiye ekipleri
tarafından söndürülen yangınla ilgili
soruşturma devam ediyor.
Cihangir’de Talat Özakan’a ait arazide
Önceki gün saat 16.30 sıralarında,
meydana gelen itfaiye ekipleri tarafından
söndürülen yangın sonucunda 2 dönüm
biçilmemiş arpa ve kuru otlar tamamen, 7
adet zeytin ağacı ise kısmen yandı.
Soruşturma devam ediyor.
Akova’da ağıllar bölgesinde meydana
gelen yangın sonucunda ise, Kemal
Sekizler’e ait ağılda ve çevresinde
bulunan toplam 50 adet rulo balya ve 1
dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar
tamamen yandı.
Öcnceki gün saat 12.00 sıralarında
meydana gelen ve itfaiye ekipleri
tarafından söndürülen yangınla ilgili
soruşturma devam ediyor.

BEYKÖY, CİHANGİR,
GÖKHAN VE DÜZOVA
BÖLGESİ'NDE ELEKTRİK
KESİNTİSİ OLACAK

Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova
bölgesinde bugün elektrik kesintisi
olacak.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden
yapılan yazılı açıklamaya göre, orta
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışmasından kaynaklanacak
kesinti 09.30 ile 14.30 saatleri arasında
olacak.

METEOROLOJİ’DEN
TOZ UYARISI…

Meteoroloji Dairesi, Orta Doğu üzerinden
taşınan toz zerreciklerinin salı gece
yarısına kadar hava kirliliği yaratacağını
bildirdi. Daireden yapılan uyarıda, toza
karşı hassasiyeti olan vatandaşlara
tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Covid-19 vakalarında düşüş devam ediyor
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye
göre; son 24 saatte yapılan test sayısı 16 bin
967 oldu ve 69 pozitif vakaya rastlandı.
42 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele,
Bölgesi'ndendir.
24 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu
şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.967
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69

Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.725.529
Toplam Vaka Sayısı: 92.996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
91.464
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1299
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1274
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

AKDENİZ'DE 4,4
BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile
Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde
yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de
Yunanistan Dodecanese'nin 25,63
kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre
açıklarında saat 07.14'de 4,4
büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16,26 kilometre derinlikte
gerçekleşti.
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Ocak Baf’a acımadı
Türk Ocağı, haftanın en kritik maçında Baf
ülkü Yurdu’nu Cevdet’in golüyle mağlup
ederek play out hattında oldukça
rahatladı. Baf ülkü Yurdu ise kötü
sonuçlarını sürdürerek play out hattında
umutlarını azaltmaya devam etti

Futbolda sonuçlar
Süper Lig
1-1
2-4
1-2
8-3
1-0
1-0
1-1
1-0

MTg-Cihangir:
gHe-gönyeli:
Binatlı-DTB:
Yenicami-Hamitköy:
TOL-BüY:
Lefke-MA Yeşilova:
Kaymaklı-göçmenköyt:
Mesarya-Y.Dumlupınar:

BirinCi Lig
Çetinkaya-esentepe:
Değirmenlik-Yeniboğaziçi:
Maraş-B.Bağcıl:
Yalova-Çanakkale:
Mormenekşe-görneç:
gençler Birliği-Dörtyol:
incirli-Karşıyaka:
Düzkaya-CB gençlik gücü:

4-1
1-5
3-1
5-1
1-0
4-0
0-2
0-1

AKSA Süper Lig puan Tablosu
TAKIMLAr
1.Mağusa Türk gücü
2.MA Yeşilova SK
3.Yon. Dumlupınar
4.Doğan Türk Birliği
5.gönyeli SK
6.Lefke TSK
7.Yenicami AK
8.Mesarya SK
9.Cihangir gSK
10.göçmenköy iYSK
11.Küçük Kaymaklı
12.Türk Ocağı Limasol
13.Hamitköy ŞHSK
14.Baf ülkü Yurdu
15.Binatlı YSK
16.girne Halk evi

O
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

g B M
20 3 5
14 9 5
14 5 9
13 8 7
13 7 8
12 10 6
12 8 8
13 4 11
11 9 8
11 6 11
9 11 8
11 5 12
9 5 14
5 7 16
4 4 20
1 3 24

A
75
56
50
47
41
38
64
36
49
35
36
34
37
19
26
24

Y
32
36
28
36
33
30
37
23
44
37
33
43
49
52
68
86

AV p
43 6 3
20 5 1
22 4 7
11 4 7
8 46
8 46
27 4 4
13 4 3
5 42
-2 3 9
3 38
-9 3 8
-12 3 2
-33 2 2
-42 1 6
-62 6

AKSA 1.Lig puan Tablosu
TAKIMLAr
1.Çetinkaya TSK
2.CB gençlik gücü
3.Mi. Değirmenlik
4.L. gençler Birliği
5.Karşıyaka ASK
6.SFC Dörtyol SK
7.esentepe KKSK
8.Yeniboğaziçi DSK
9.Düzkaya KOSK
10.Mormenekşe
11.Maraş gSK
12.Yalova SK
13.incirli SK
14.Bostancı Bağcıl
15.Çanakkale TSK
16.görneç KSK

O
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

g B M
20 4 4
19 3 6
17 3 8
16 5 7
14 8 6
12 7 9
12 7 9
9 11 8
10 8 10
9 11 8
9 6 13
8 8 12
8 6 14
5 6 17
3 4 21
2 5 21

A
77
59
52
39
56
63
52
41
35
30
39
40
32
24
43
19

Y
25
27
40
27
32
46
42
38
37
37
53
49
51
47
80
70

AV p
52 6 4
32 6 0
12 5 4
12 5 3
24 5 0
17 4 3
10 4 3
3 38
-2 3 8
-7 3 8
-14 3 3
-9 3 2
-19 3 0
-23 2 1
-37 1 3
-51 1 1

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Yenicami Hamitköy’e

GOL YAĞDIRDI
nAtatürk Stadı’nda oynanan
karşılaşmada Yenicami 5-0 üstün
durumda iken Hamitköy skoru 5-3
yaptı. Ardından yine baskılı oyunu
devam eden Yenicami gollere de
devam ederek maçı 8-3 kazanmayı
başardı ve sezonun en farklı
galibiyetlerinden birini daha elde
etti

Süper Ligde Yenicami, Hamitköy’ü 8 –
3 mağlup ederek, 6. sıraya tırmanırken,
Hamitköy 32 puanda kaldı. Karşılaşmada
Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı yoğun itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 3. Dakikasında Yenicami
atağında Selim soldan topu ceza alanına
ortaladı ve Hasan Ulukök’ün vuruşunda
top filelere gitti. 1-0
5. dakikada Yenicami atağında ceza
alanına yapılan ortada Keita kafa vuruşunu
yaparak topu filelere gönderdi ve skor 2-0
oldu.
10. dakikada Yenicami kalecisi Ercan’a
pres yapan ve topu kazanan Mert, şut
açısını kaybettiği pozisyonda vuruşunu
yaptı ancak savunma topu kornere attı.
18. dakikada Yenicami atağında sağ çaprazdan ceza alanına giren Selim’in vuruşunda top filelere gitti ve far 3’e çıktı.
31. dakikada Yenicami atağında sağdan
yerden yaya doğru çıkarılan topa Hascan
vurarak topu filelere gönderdi skor 4-0
oldu.
46. dakikada Yenicami atağında Fırat’ın
pasıyla savunma arkasına sarkan Selim
vuruşunda topu filelere gönderdi ve skor
5-0 oldu.
Bu golden sonra umutlarını kaybeden
Hamitköy oyundan kopmadı ve golleri
bulmaya başladı. 54. Dakikada Hamitköy
atağında Kemal ceza alanı içerisinde müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Özer
penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan
Toykan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 5-1 Hamitköy
57. dakikada Hamitköy’de kazanılan
frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda barajdan seken topu önünde bulan Danny
ağlara gönderdi ve skor 5-2 oldu.
71. dakikada Hamitköy atağında Toykan
ceza alanı dışından sert ve etkili vurarak
topu filelere gönderdi ve far 2’ye düştü. 53
75. dakikada Yenicami atağında ceza
alanı içerisinde topla buluşan Keita’nın
vuruşunda top filelere gitti ve Yenicami
skoru 6-3 yaptı.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

8-3

83. dakikada Yenicami atağında Emirhan
sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka
direkte Asrın’ın kafa vuruşunda top üst
direğin altına çarpıp filelere gitti. Yenicami
7-3 Hamitköy 90+2. Dakikada Yenicami

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

atağında Keita ceza alanı içerisinde
Danny’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve
hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi.
Atışı kullanan Keita vuruşunda topu filelere
gönderdi. Yenicami 8-3 Hamitköy
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