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Türkiye'de düşünce suçlularına verilen cezanın yanında bizimkisi çok komik! Osman Kavala'ya
müebbet hapis, Şener Levent'e 1 yıl! Devede kulak! Bu torpili Kıbrıslı olmaya mı borçluyuz acaba?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 27 Nisan 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 653 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
FAŞİST DİKTATÖRÜN
KIBRIS'A UZANAN KOLLARI
n

2. sayfada

Kıbrıs’taki beraat kararına Türkiye’de ceza!
Şener Levent aleyhinde Ankara'da açılan
karikatür/kolaj davası sonuçlandı ve verilen karar dün
Levent'e tebliğ edildi... Kıbrıs'ta beraatla sonuçlanan
dava için Ankara'daki mahkeme Levent'e 1 yıl hapislik
verdi, ancak bunu para cezasına çevirdi...

Kıbrıs’ta beraat

Türkiye’de 1 yıl hapis

Tayyip Erdoğan'ın davacı olduğu davada mahkeme 1 yıllık hapis cezasını önce 10 aya
düşürdü, sonra da 10 ay üzerinden yaptığı hesaplamalarla 9 bin TL'ye hükmetti... Dava
masrafı olarak Tayyip Erdoğan'a da 5 bin 100 TL ödememiz emredildi...
Bilindiği gibi 2 yıl kadar önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde
görülen davadaki beraat kararını Tayyip Erdoğan tanımamış
ve aynı dava bir de Ankara'da açılmıştı...

Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de
tanımıyoruz... Mahkememizin kararı onlar için geçerli değilse,
onların mahkemesinin kararı da bizim için geçerli değil...

n Şener Levent yazıyor, 2. sayfada

SOL KÖŞE

Dünya basını “adli
komedi” dedi

YAZ DEFTERE
Bizim
mahkememizin
bir
ceza
davasında verdiği beraat kararına
Ankara'daki mahkeme ceza verdi... Bir
yıl hapislik... Sonra bunu 9 bin TL
olarak para cezasına çevirdi... 5100 TL
de dava masrafı olarak Tayyip
Erdoğan'a ödememizi emretti... Yani şu
anda Tayyip Bey'e 5100 TL borçluyuz...
O halde yaz deftere bir daha! Biz bu
kararı
tanımıyoruz...
Uluslararası
yasalara göre aynı suçtan bir kişi aynı
devlette iki kere yargılanamaz! O halde
ne? Biz Türkiye ile bir devlet değil
miyiz? Burası Türkiye'nin işgalinde
değil mi?

l Uluslararası Af Örgütü,
“Bugün inanılmaz boyutta bir
adli komedi gördük” dedi…
l Wall Street Journal: Bu karar
büyük ihtimalle Erdoğan’ın
batıyla ilişkilerini kötü
etkileyecek…
l İngiliz The Independent
gazetesi: Türk mahkemesi
hayırsevere ömür boyu hapis
cezası verdi...
7. sayfada

KÖŞECİ

İşgal altında

Tacan Reynar:

Osman Kavala’ya müebbet...

GARANTÖR ÜLKEDE
AÇILAN BİR DAVA
VE BİR KARAR

KORKU...

CRANS
MONTANA VE
TİMSAH
GÖZYAŞLARI

Ali Osman

Mehmet Levent

Tanımıyoruz

“Şener Levent aynı
ithamla KKTC’de Ceza
Yasası’na göre
yargılanmış ve BERAAT
etmiştir. Bir kişinin aynı
suçtan ötürü iki defa
kovuşturmaya ve
yargılamaya tabi
tutulamayacağı temel
ceza prensibi ışığında
bu hapislik cezasının
hiçbir hükmü yoktur.”

TOROSLAR’A
KARŞI
‘YEF’ ÇEKMEK

2. sayfada
AKP YARGIYI
REHİN
ALMIŞ BİR
MAFYADIR

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Aziz Şah

24 saatte 7 bin 110 test yapıldı, 170 pozitif vakaya rastlandı...

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Sabahleyin erkenden tebliğ memuru
geldi ve bana Ankara'daki davanın
kararını getirdi...
Zaten merak edip duruyordum bu
dava ne durumda diye...
Polis iki yıl kadar önce bu davayı
bana okumuştu...
Okuduğu dava Ankara'dan gelen
davaydı...
Bizim polis aracı olarak kullanılıyordu
sadece, yani esas görevi bu davayı bana
bildirmek ve bir diyeceğim varsa onu
söylememdi...
O zaman,
-İthamları reddediyorum, dedim kısaca
ve imzaladım...
Sonrasındaki prosedürü bilmiyordum...
Bu yargılama nasıl olur yani...
Duruşma günlerini bana bildirirler
mi?
Yoksa gıyabımda mı yargılarlar beni?
Hukukçularımıza ve mahkeme
yetkililerine sordum...
Onlar da bilmiyorlardı...
***
Sonuçta hiçbir celpname almadım...
Hiçbir duruşmaya çağrılmadım...
Onlar kendi kendilerine toplandılar,
kendi kendilerine duruşma yaptılar...
Benim herhangi bir avukatım olmadı...
Sonunda bir hüküm aldılar hakkımda...
Bir yıl hapse mahkum ettiler beni...
Sonra bu cezada bir indirim yaparak
hapisliği 10 aya indirdiler...
Sonra onu da para ceazsına çevirdiler...
Dokuz bin lira!

Sosyal Medya
Tacan Reynar
22 Ocak 2018’de
Afrika Gazetesi’ne
karşı girişilen filli
saldırılar sonrasında,
Lefkoşa Ceza
Mahkemesi’nde TC
Lefkoşa
Büyükelçiliği’nin
“Kıbrıslı Türkler adına” yaptığı
şikayet ile açılan kontr-davalarda
gazeteciler Şener Levent ve Afrika
Gazetesi’ni temsilen Ali Osman
Tabak yargılanmış ve aylarca süren
duruşmalar sonunda her ikisi de tüm
davalardan BERAAT etmişlerdi.
O davada sanıklar duruşma esnasında
davadaki esas şikayetçinin Recep
Tayyip Erdoğan olduğunu ve davanın
onun talimatıyla açıldığı iddiasında
da bulunmuşlardı.
Bu davadan sonra Recep Tayyip
Erdoğan’ın
Ankara’da
kendi
mahkemelerinde yine “aynı suç iddiası
ile yine aynı yayından ötürü” Şener
Levent aleyhine ceza davası açtırdığı
bir süre önce bilgimize gelmişti.
Bugün gazeteci Şener Levent’e
KKTC resmi makamları tarafından
yapılan tebliğ ile Ankara 63. Asliye
Ceza Mahkemesi’nin Şener Levent’i
gıyapta yargıladığı ve bu yargılama
neticesinde “Cumhurbaşkanına hakaret
suçu” işlediği nedeniyle aleyhine 1

FAŞİST DİKTATÖRÜN KIBRIS'A
UZANAN KOLLARI

Beş bin yüz lira da Tayyip Erdoğan'a
iletilmek üzere avukat masrafı olarak
ödenmesi...
***
Bu dava bizim meşhur karikatür/kolaj
davasıydı...
Lefkoşa'da bizim mahkemede iki yıl
önce yargılandık biz bu davadan...
TC Elçiliği şikayetçi olmuştu o
zaman...
Suçlama TC Cumhurbaşkanına
hakaret...
Biz o davadan beraat ettik...
Mahkeme suçsuz buldu bizi...
Savcılık istinafa gitti bunun üzerine...
Yüksek Mahkeme'ye başvurdu...
Onun duruşması da yapıldı...
Ancak karar henüz okunmadı...
Bizim mahkememizin kararını Tayyip
Erdopğan da beğenmedi ve Ankara'da
aynı davayı bir daha açtı...
Bir kimse aynı suçtan iki kere yargılanamaz, ama açtı işte...

***
Verilen bir yıllık hapis cezasının
paraya çevrilmesi önemli değil...
Önemli olan Tayyip Erdoğan'ın bizim
mahkeme kararımızı tanımaması...
Burada suçsuz bulunan bir yayının
Türkiye'de suçlu bulunması...
Tayyip Erdoğan'ın bizim mahkeme
kararımızı tanımamasına şaştınız mı?
Şaşılacak bir şey yok bunda...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
kararlarını bile tanımayan adam, bizim
mahkememizi mi tanıyacak?
Türkiye bir diktatörün iki dudağı arasına sıkışmış...
Hukuk öldü...
Onlar bizim mahkememizin kararını
tanımıyorsa, ben de onların mahkemesinin kararını tanımıyorum...
***
Türkiye'deki mahkemelerin verdikleri
kararlara bakılırsa, bize çok insaflı davrandılar sayılır yine de...
İnsan havsalasını donduran kararlar...

Osman Kavala'ya verdikleri cezaya
bakın...
Ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Yani ölene kadar hapis...
Ağırlaştırılmış ne demek?
Tecrit...
Şartlı tahliye yok!
Af yok!
Kavala ile birlikyte yargılanan yedi
kişiye de 18'er yıl hapislik...
Ne adalet bu adalet...
Ne yargı bu yargı...
Düşünen ve doğruyu gören herkes
için bir cehenneme döndü Türkiye...
Tayyip Erdoğan şimdi her istediğini
pervasız bir şekilde yapmak için daha
da zemin buldu...
Rusya-Ukrayna savaşı ile yakaladı
bu zemini...
Amerika ve Avrupa'nın gözü yalnız
Ukrayna'da...
Bütün dertleri Rusya...
Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar...
Ayrıca Türkiye'yi hiç gücendirmek
istemiyorlar hele şimdi...
Bir de Kıbrıs'taki işgalci haline bakmadan Rusya ile Ukrayna arasında
"barış elçisi" diye ortaya çıktı ya...
Hiç korkusu yok!
Türkiye'yi iki dudağı arasına aldığı
gibi, Kıbrıs'ı da iki kulağından sürükleyip götürebilir...
İnsan hakları diye bir şey yok onun
için...
***
Tekrar ediyorum...
Ben Ankara'daki mahkeme kararını
tanımıyorum...
Benim için hiçbir hükmü yok...
Geçersizdir!

GAZETECİ ŞENER LEVENT’E HAPİS CEZASI:

TANIMIYORUZ

YIL HAPİS CEZASI verdiği bilgimize
ulaşmıştır.
Mahkeme
kararında
şikayetçinin/davacının açıkça Recep
Tayyip Erdoğan olduğu görülmektedir.
Türkiye’yi yıllardan beridir kıskacına
alan bu zulüm yargısı, maalesef ilk
defa bir Kıbrıslı Türk gazeteci aleyhine
hapis cezası vermesiyle de görevini
artık açıkça deşifre etmiştir.
Çok açıktır ki, gıyapta yapılan bu
yargılama ile mahkeme, artık içinde
adaletin olmadığı tescillenmiş
saraylarıyla, iktidarın elinde olan ve
bir zulüm kılıcına dönüşmüş şekliyle
ülkemizdeki bir gazeteci aleyhine
hüküm tesis etmek cüretini göstermiştir.
Görülmektedir ki Mahkeme bu
hükme varırken en temel insan hak
ve özgürlüklerini, basın ve ifade özgürlüklerini “hiçe yazmıştır” ve aslında
bu hüküm hepimiz aleyhine verilmiştir.
Dün KKTC’de yargılanan bizim
ifade özgürlüğümüzdü, şimdi TC
Mahkemelerinde hapsedilen yine bizlerin özgürlükleridir, bizlerin
geleceğidir.
Her geçen gün Türkiye’de aydın
insanları, muhalifleri, gazetecileri
hapse atmayı, onlara müebbet hapis
cezaları vermeyi marifet sanan iktidar
mahkemelerinin
haberleriyle

karşılaşıyoruz.
Bu defa sıra Kıbrıslılara ve onların
gazetecilerine geldi!
Ancak bilinmelidir ki, bu hükmü, o
hükmü veren AKP mahkemelerini de
tanımıyoruz!
Yine bilinmelidir ki, Türkiye’de
Şener Levent’in gıyabında verilen bu
hapislik cezasının, gider ayak Recep
Tayyip Erdoğan’ın düştüğü iktidar
körleşmesinin de son göstergesi
olduğuna inanıyoruz.
Ve Tanımıyoruz!
Gazeteci Şener Levent aynı ithamla
KKTC’de Ceza Yasası’na göre
yargılanmış ve BERAAT etmiştir. Bir
kişinin aynı suçtan ötürü iki defa
kovuşturmaya ve yargılamaya tabi
tutulamayacağı temel ceza prensibi
ışığında bu hapislik cezasının hiçbir
hükmü yoktur.
Tanımıyoruz ve uyarıyoruz!
KKTC adli makamlarının KKTC’de
aynı ithamdan dolayı beraat eden Şener
Levent aleyhine herhangi bir işlem
başlatması halinde bunun hukukdışı
ve yasa tanımazlık olacağı yönünde
şimdiden ve ihtiyati olarak uyarıda
bulunuyoruz.
KKTC’deki beraat kararı sonrasında
KKTC Başsavcılığı tarafından ısrarla
gazetecilerin ceza almasını sağlamak
amacıyla Yargıtay’a yapılan istinafı,

Başsavcı'nın
tekrardan
değerlendirmesini ve derhal bu
başvuruyu geri çekmeye davet ediyoruz.
Ve yine bu yapılmazsa “geç gelen
adalet adalet değildir” inancıyla içtihat
kararlarında makul süre öngörülmüş
olmasına rağmen 2 yılı aşkın bir süredir
istinaf kararını okumayan ve alt mahkemenin verdiği beraat kararını onamayıp
Başsavcılığın talebini reddetmeyen
Yüksek Mahkeme’nin derhal gerekçeli
kararını açıklamasını talep ediyoruz.
Son olarak vurgulamak isteriz ki,
içinde bizleri hapsetmek istedikleri
korku rejiminden asla ve kat’a korkmuyoruz!
Bu toprağın özgür gazetecilerinin
hiçbir iktidar odağından korkmadan
yazabileceği, düşüncelerini ve
eleştirilerini yazarken kaleminin hiçbir
zaman titremeyeceği,
basın ve ifade özgürlüğünü her daim
daha yüksek sesle haykıracağımız bir
Kıbrıs hedefiyle, hiç durmadan,
yılmadan, eğilmeden ve bükülmeden,
her ne pahasına olursa olsun
özgürlüklerimizi savunmaya devam
edeceğiz.
Şener Levent susturulamaz,
Adaletsiz Mahkeme Hükmünü
Tanımıyoruz!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

GARANTÖR ÜLKEDE
AÇILAN BİR DAVA VE
BİR KARAR
Yok yok, egemen eşit devletiniz nerede
diye sormayacağım, diktatörün ağzında
pelesenk ettiği ‘beka’ meka gibi sözcükleri
asla kullanmayacağım, sırf ‘beka’ya kafiye
olsun diye bu akılsız yerde ‘zekâ’yı hiç
karıştırmayacağım…
Üzerine titrediğimiz özgürlüklerimizden,
demokrasimizden ve irademizden söz etmeyeceğim ve bunlardan söz
edenlere de teessüflerimi püskürteceğim, çünkü üzerine
titrediğimiz bir şey yoktur,
kalmamıştır, zaman zaman
titreyerek baktığımız bir istikbalden dem vursak da, o
sözünü ettiğimiz istikbal aslında hayalidir,
bizim bu topraklarda bir geçmişimiz vardır
o kadar, ama o da zaten adı üstünde geçmiştir, artık yoktur, istikbale gelince, bizim
bu topraklarda bir istikbalimiz ha vardır
ha yoktur, bir vardır bir yoktur…
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret" suçlamasıyla Türkiye’de açılan davanın sonucunda Şener Levent’e 1 yıllık hapis cezası
verildi…
Sen benim gazetecimi yargılayamazsın,
sen benim gazetecimi mahkûm edemezsin,
ben senin bu kararını tanımıyorum denmedikçe, konu ile ilgili muhalefet cephesinden gelecek evelemeleri gevelemeleri
kaale almayacağım…
Mesela bu karar ifade özgürlüğümüze
darbedir, gazetecilere gösterilen bir sopadır,
KKTC yargısını tanımamaktır, KKTC yargısını tanımayan KKTC’yi de tanımaz,
bu durum KKTC’nin itibarına gölge düşürür filan gibi yorumlara hiç itibar etmeyeceğim…
Dava garantör ülke Türkiye’de açıldı,
dolayısıyla bu karar Türkiye’nin garantörlüğünün sorgulanmasına sebebiyet verebilir, bu karar Türkiye’deki “yavruvatan”
algısına ve Kıbrıslıtürklerin gönüllerinde
taht kurmuş olan “anavatan”a zarar verebilir, n’olur yapmayın, bu tür davalar ve
böyle kararlar iki ‘kardeş’ ülke arasına
nifak tohumları ekebilir, bu karar iki ülke
arasındaki kardeşliğin yerine kalleşliği
getirebilir, bu karar TC-KKTC ilişkilerini
zedeleyebilir, lütfen yapmayın gibisinden
mıymıntılıkları hiç dikkate almayacağım…
Bu bir mahkeme kararıdır, yargı kararına
saygı duymak zorundayız, diyecek olanlarla selamı sabahı keseceğim…
Ne olmuş yani gıyabında bir karar verildiyse, gıyabında demek yokluğunda demek, Şener Levent de gitmeyiversin Türkiye’ye, bak Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet verildi, bak 72 yaşındaki
Mücella Yapıcı’ya 18 yıl hapis cezası verildi, 1 seneden ne çıkar, üstelik aha 10
aya düşürüldü, aha para cezasına çevrildi
diyenler de çıkabilir, bu ciddi bir mevzudur,
bu kadar sulandırılmaya gelmez…
Doğrusunu isterseniz, bu suskunluk
utanç vericidir diyebileceğimi bile sanmıyorum, çünkü bu ülkede utanmazlık
baştacı, utanç duygusu ise kayıptır…
Bunca rezilliği seyreden, kendine yapılan
kötülüklere eziyetlere bile yeterince tepki
vermeyen Kıbrıslıtürk toplumunun, Kıbrıslı
bir gazetecinin Türkiye’de dava edilip
mahkûm edilmesini umursayacağını ve
bundan kaygı duyacağını sanmıyorum…
Toplum korktuğu için mi tepki vermiyor
Türkiye’deki baskıcı rejimin müdahalelerine, yoksa ekmek kavgası veriyor da,
sıra mı gelmiyor yazarların özgürlüğüne
sahip çıkmasına, hadi canım siz de…
Gerçek anlamda ekmek kavgası, varoluş
kavgası veren bir toplum, basın özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu da bilir
mutlaka…

AKP YARGIYI REHİN
ALMIŞ BİR MAFYADIR

Levent’e 'Erdoğan'a
hakaret'ten hapis cezası

n KKTC'de yayınlanan muhalif çizgideki Avrupa’nın Genel Yayın
Yönetmeni Şener Levent'e, Türkiye'de "Cumhurbaşkanına hakaret"
suçlamasıyla açılan davada bir yıl hapis cezası verildi...
Nikolaos Stelya (DUVAR) - Kıbrıslı
aydın ve gazeteci, muhalif çizgideki
'Avrupa’nın Genel Yayın Yönetmeni
Şener Levent’e Türkiye’de açılan bir
dava sonucunda hapis cezası verildi.
Gelişmeyi sosyal medyadan Levent
duyurdu.
"Ankara'da bana açılan ceza davası
sonuçlandı ve bu sabah mahkemenin
kararını bana tebliğ ettiler.
Ankara Asliye Ceza Mahkemesi T.C.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
hakaret suçlamasıyla beni 1 yıl hapse
mahkûm etti" açıklamasında bulunan
Levent davanın odağında geçtiğimiz
yıllarda gazetede yayınlanan bir
karikatür/kolajın bulunduğunu belirtti.
Söz konusu yayın Ankara’nın tepkisini
çekmişti. Eski adıyla ‘Afrika’, şimdiki
ismi ‘Avrupa’nın yayını için
"Cumhurbaşkanına
hakaret"
suçlamasıyla Lefkoşa’da da dava açılmış
ancak bu davada bir sonuç çıkmamıştı.

'KARARI
TANIMIYORUM’
"Biz aynı davadan bizim mahkememizde yargılandık ve beraat ettik,
ancak bizim mahkememizin kararını
tanımadıkları için aynı davayı bir de
onlar açtılar Ankara'da. Ve gıyabımda
yargılayıp hüküm verdiler" diyen
Levent, Ankara’da hakkında alınan
kararı tanımadığını açıkladı.
Levent’e göre yeni gelişme Ankara’nın
Kıbrıslı Türkler üzerindeki baskıyı
yoğunlaştırdığına işaret ediyor.
'Avrupa' gazetesi bugünkü ilk
sayfasında, diğer Kıbrıs Türk
gazetelerinden farklı olarak Gezi Davası
kararlarını manşete taşımış ve Türkiye’de
birçok siyasetçinin tutuklu olduğu
hatırlatmasında bulunmuştu.
2018
başlarında
‘Avrupa’
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
eleştirilmiş ve sonrasında milliyetçi
grupların saldırılarına uğramıştı.

Dante'nin cehennemin kapısına yazdığı şu dizeyi assınlar Türkiye’nin tüm
sınır kapılarına…
"Buraya girerken, tüm umutlarınızı
terkediniz…"
Irkçılıkla ve kör dincilikle bulanmış
bir faşizm…
Yerle bir edilen özgürlüklerin yıkıntıları arasında yükselen bir zorbalık var
artık Türkiye’de…
Hukuk Erdoğan’ın hukuku…
Mahkemeler, yargıçlar, Erdoğan’ın
intikam ve nefret duygularına göre kararlar alıyor…
17 sanıklı Gezi Parkı Davası'nda
karar açıklandı.
Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan
kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası…
Ölümden beter bir ceza, deniyor bunun için…
İşkence…
7 sanığa da 18'er yıl hapis cezası verildi.
Erdoğan’ın mahkemesi bu kararı oy
çokluğu ile verdi ama…
Tek bir hâkim karşı oy kullandı.
Sanıkların cezalandırılmalarına yeterli
delil bulunmadığından beraatları ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesi
yönünde görüş belirtti.
Vicdan ve adalet duygusunu yitirmeyenler de varmış demek ki hala…
Kolay değil öyle bir ülkede dürüst
yargıçlık yapmak…
Yakında bir yerlere sürüldüğünü…
Ya da görevden alındığını duyarsanız
bu hâkimin hiç şaşmayın ama…
Hatırlayın ne demişti Ahmet Şık:
“AKP siyasi bir parti değil yargıyı
rehin almış bir mafyadır…”
Ve bu mafya KKTC’de hüküm
sürmekte…
Ne hukukunu, ne yargısını ne de devletin kendini tanımadığını yüzümüze
vuruyor her fırsatta…
Ankara Asliye Ceza Mahkemesi TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
hakaret suçlamasıyla Şener Levent’i 1
yıl hapse mahkûm etti...
Davacı kim?
Recep Tayyip Erdoğan…
Hani o malum karikatür/kolaj davası...
Aynı davadan KKTC mahkemesinde
de görülmüş…
Ve beraat kararı çıkmıştı…
Ancak bu karar işgalciyi tatmin etmedi…
Ve aynı davayı bir de o açtı…
Şener Levent’i gıyabında yargılayıp
hüküm verdiler…
Kıbrıslı bir gazeteciye Ankara’da açılan bu dava yasal mı değil mi bilmiyorum…
Bunu Adli İşbirliği Protokollerine
imza atanlara sormak lazım…
Ama bildiğimiz bir şey var…
Hukukta hiç kimse aynı davadan iki
kez yargılanamaz…
Hukukta bir kişinin aynı suçtan iki
kere yargılanması diye bir şey yoktur…
Evrensel bir hukuk ilkesidir bu…
Elbette sadece hukuksal açıdan bunu
eleştirmek biraz saçma…
Vahim olan Yunanlı bir sanatçı tarafından yapılan ve gazetemizde de yayınlanan bir kolaj-karikatürün dava konusu yapılarak muhalif bir gazetecinin
terbiye edilmeye, susturulmaya çalışılması…
Diktatörün, ülkesindeki korku rejimini
bize de taşıması…
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Bir yaslanışı var ki Dianellos koltuğuna
Sütünü de getirin uyusun yavrum ninni
Dalıp gitsin en güzel ilhak rüyasına
Diline sigara bastığı "vatan hainlerini"

KALAY-KALAYCI

TÜRKİYE MÜDAHALE ETMİŞ
OLUYOR MU OLMUYOR MU?

5 senedir tutuklu olan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçlamasından, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Mücella Yapıcı,
Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay
ve Yiğit Ali Emekçi ise hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten
18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Faşist diktatör, Şener Levent’i de 1 yıl hapis
cezasına mahkum etti. KKTC mahkemesinde beraat eden bir karikatür, TC
mahkemesinde hapis cezası aldı. Söyle bakalım sevgili muhalefet: Böyle bir
durumda Türkiye müdahale etmiş oluyor mu olmuyor mu?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

KORKU...
Pazartesi Tayyip'in mahkemesi Osman Kavala ve muhalefet milletvekilleri de dahil
sekiz kişi hakkında kararını açıkladı...
Kavala'ya müebbet ağırlaştırılmış, diğerlerine 18'er yıl hapislik cezası verdi...
Bu anayasanın, hukukun ayaklar altına
alınıp tek bir adamın iki dudağı arasında olduğunu ortaya koydu...
Tayyip Erdoğan sıkıştıkça kendine karşı
olan herkesi hapse göndermeyi iş olarak
görüyor...
Memleketi batırdı bitirdi, hayatın her alanında Türkiye'de yaşayan insanlara yaşamı
zından etti...
Onurlu insanlar değil, yalakalar yavşaklarla
yürütüyor işlerini...
Ve biz işte böyle bir diktatörün yönettiği
ülkenin işgali altında bulunuyoruz...
Ve burada yaşananları da çok iyi biliyoruz...
Burada işgale karşı çıkan, eleştiren herkesi
de targete aldı...
2018 yılında Bursa'dan talimat vererek
"Benim oradaki vatandaşlarım bu pespaye
gazeteye ne yapacaklarını bilirler" diyerek
bize karşı bir linç saldırısı düzenletti...
Daha sonra buradaki yalakalarına hakkımızda "karikatür davası" dediğimiz bir dava
açtırdı...
Mahkemede beraat ettik bu davadan...
Tayyip Erdoğan bunu hazmedemedi...
Ankara'da aynı suçtan bir dava da o dosyaladı...
Dava sonuçlandı ve Salı günü Şener Levent'e karar iletildi...
Kararda 10 ay hapislik cezası öngörülüyor...
Tabii bu arada şunu da belirtmek gerek...
Alt mahkemede verilen beraat kararını
KKTC Başsavcılığı istinaf etmişti...
Yüksek Mahkeme'de alt mahkemenin verdiği gerekçeli karar onaylanacak mı, yoksa
istinaf mahkemesi bizleri cezalandıracak mı?
İşte bu aşamada verilen bu karar buradaki
üst mahkemenin kararına etki etmek için olmalı...
Bir konu hakkında açılan dava başka bir
mahkemede aynı suçlamalarla açılamaz diye
biliyorum...
Ama Tayyip bu...
"Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte Kavala
hakkında verdiği beraat karırına da itiraz etmişti ve "Ben bu kararı tanımıyorum" demişti...
Eroğlu ve Akıncı döneminde bizim mahkemelerimize de kendine göre çekidüzen
vermeye çalışan Tayyip Erdoğan, buradaki
hukuk sistemimizin farklı işleyişi nedeniyle
bunu başaramadı...
Akıncı'yı da ekarte ettikten sonra Adalet
Bakanlığı için harekete geçenleri iktidara
taşıdı...
Tatar'ı da "hık" deyicisi olarak saraya oturttu...
Ona külliye yaptıracağı sözünü verdi...
Neden mi?
Yine Salı günü medyaya düşen bir habere
göre Tatar, aleyhinde yazı yazan bir gazeteciyi,
ki bu gazeteci sistemin gazetecisidir, AKP
yetkililerine şikayet edip Dış Basın Birliği
Başkanlığı'ndan attırttı...
Diktatör, işbirlikçiler, yalakalar ve yavşaklarla işi götürmeye...
Mahkeme kararlarıyla da yüreğindeki korkuyu rahatlatmaya çalışıyor...

CRANS MONTANA VE
TİMSAH GÖZYAŞLARI

Alkollü ürünlerdeki fon fiyatı düşürüldü

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre geçen dönem kararı alınan
alkollü içeceklerdeki fon fiyat indiriminin yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı
Alkollü içeceklere getirilen fon artışındaki tutar azaltılarak litre başına 3
TL'den 15 TL'ye çıkarılan fonun 5 TL’ye düşürüldü.
Alkollü içeçeklerdeki fon fiyatlarında uluslarası fiyatlardaki değişikliğin
olumsuz etkilerinin yansıdığını belirten Çavuşoğlu gerekli değerlendirmenin
yapılarak uygun yasal düzenleme ihtiyacı oluştuğunu kaydetti.
Bu çerçevede alkollü içkilerdeki fon fiyatlarında yapılan düzenlemede 3
TL olan ve 15'ye çıkarılan bira yapılan yeni düzenleme ile 5 tl'ye indi.fıçı
birada 3.5'tan 17'ye çıkarılan fon 6 tl'ye, Şarap 4tl'den 20 tl'ye çıkarılmış
yeni fon fiyatı ile 5'TL indi . Viski ,rakı v.b 13 tl olan fon 50'ye çıkan fomn
25 tl olarak belirlendi . Yerli üretim olan alkollü içecekler 3tlden 40 tl ye
çıkan fon ücreti 10 tl.
%10 alkol oranı olan içeceklerde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

AVCI, FUAT OKTAY'A SIĞINDI
KTÖS, YÖDAK Başkanı Turgay
Avcı'nın Netkent Üniversitesi Genel
Sekreteri ile şirket ortaklığının basına
yansımasından sonra Turgay Avcı'nın
Fuat Oktay'a sığındığını açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil
imzasıyla yapılan açıklama şöyle:
"Netkent Üniversitesi genel sekreteri
ile şirket ortaklığı kuran Sn. Turgay
Avcı, sorumluluktan kaçan tutumları
yüzünden
gelen
eleştirilere
dayanamaması nedeni ile çareyi TC
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat
Oktay’a sığınmakta bulmuştur.
Geçtiğimiz hafta basınımıza
yansıyan karelerde Sn. Turgay Avcı,
aynen Sn. Ersin Tatar gibi Fuat
Oktay’ın yanında kendini ana
kucağında hisseden çocuklar gibi
mutluluk saçmaktaydı. Sn. Turgay
Avcı’nın siyasi eşiti olan YÖK
Başkanı dururken, siyasi bir kişiliğe
sığınması, telaşı ve endişesinin bir
sonucudur. Yükseköğrenim alanı ile
ilgili YÖK dışında siyasi bir kişilikle
ne konuşulabilir? Yoksa Sn. Turgay

Avcı geçmişte yaptığı gibi AKP
talimatı ile siyasi parti kurma çalışması
mı yapmaktadır?
Özellikle Eğitim Bakanı Sn. Nazım
Çavuşoğlu’nun bile görüşemediği Sn.
Fuat Oktay ile ayarlanan görüşme
ile kime mesaj verilmek istenmektedir? Bu görüşmenin ayarlanmasında
Netkent Üniversitesi mütevelli heyeti
eski üyesi ve bu üniversite ile organik
ilişki içinde olan Sn. Tahsin
Ertuğruloğlu’nun payı nedir? Tüm
bu sorular akla gelirken, Sn. Turgay
Avcı’nın YÖDAK Başkanlık
koltuğunu koruma kaygısı ile hareket
ettiği açıktır.
Üniversiteleri denetlemekten aciz,
yükseköğrenimle ilgili yaşanan olumsuzluklara çare aramaktan kaçan,
eğitimin niteliğini düşüren uygulamalara sessiz kalan, YÖDAK üyesi
Hüseyin Uzunboylu’nun para ile belge
vermesine
ses
çıkarmayıp
soruşturmaları engelleyen Sn. Turgay
Avcı bilmelidir ki, kendisini Fuat Oktay da kurtaramayacaktır."

Rum basını 5 yıl sonra Crans Montana
belgelerini yayınladı.
Bunların arasında o dönemde büyük umut
bağlanan müzakere masasının çöküş belgesi
de var.
Belgede yer alan ifadelere göre, Türkiye,
garantiler konusunun 15 sene sonra ele
alınıp görüşülmesini istemiş.
Rum tarafı haklı olarak bunu kabul etmeyince de, Türkiye bu talebiyle masanın
altına koyduğu dinamitin fitilini ateşleyip
masayı havaya uçurmuş.
Rum tarafının, garantilerin ertelenmesini
kabul etmesi demek, Türkiye'nin adadaki
işgalci varlığının 15 yıl daha devam etmesi
demekti.
Bu noktada uzlaşma sağlanamamış ve
masa çökmüş.
BM Genel Sekreteri, 2 Temmuz 2017'de
çıkmaza girildiğini ve masanın çöktüğünü
açıklamış.
Crans Montana belgesindeki ifadelerden
anlıyoruz ki, müzakere sürecinin en dramatik
en yürek parçalayıcı sahnesi, bu açıklama
ile yaşandı.
Bunu da eski Rum müzakereci Andreas
Mavoryannis'ten öğreniyoruz.
Ne diyor Mavroyannis?
"BM Genel Sekereteri çıkmazı ilan ettiğinde, Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami
ile sarılıp ağladık".
***
Zavallı Kıbrıslılar!..
Ellerinden gelenin en gabadayısı bu!
Birbirlerine sarılıp ağlamak!
Sonra?
Evli evine yerli yerine...
Herkes kendi işine, kendi sofrasına, kendi
yaşamına ve kendi dünyasına!..
Yanaklardan süzülen birkaç damla gözyaşı...
Bu iş burada bitmez...
Ama biz çekip gideriz...
Bu masa bir daha kurulur mu?
Ne zaman nasıl kurulur bilemeden!
Ve arkamıza bile dönüp bakmadan!
***
Altında patlatılan dinamitlerle...
Masa bir enkaz yığınıdır artık!
Birkaç damla gözyaşının hiç fayda etmediği bir enkaz yığını!
En acısı da, iki Kıbrıslının imkânsızı isteyerek, masayı berhava eden Türkiye karşısındaki acizlik ve çaresizlik içindeki gözyaşları!..
Ve elbette ki müzakere heyetindeki Kıbrıslı Türklerin, başta Akıncı ve Özdil Nami
olmak üzere, kendilerini Türkiye'ye destek
vermek ve onun çizgisinden sapmamak zorunda hissetmeleri!
***
Crans Montana süreci, Türkiye'nin uzlaşmaz tavrı yüzünden çökeli 5 yıl oldu.
Bu 5 yılda hiçbir temas, hiçbir müzakere
yapılmadı taraflar arasında!
İşgal derinleşti!
Bölünmüşlük biraz daha kalıcılaştı!
Statükoyu çözüm olarak kabul ettirmek
isteyen Türkiye, bu hedefine biraz daha
yaklaştı!
Kıbrıslıların birbirlerine sarılıp ağlamaları
için şimdi daha çok neden var!
Ama işe yaramayan gözyaşından da medet
yok!
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Onuncu köy
DENKTAŞ’A ANITLAR
VE RAHMETLER
Lila Hayri
Bir Trodos Köyünde nenemler…
Toprak ve çam ormanları sahibi…
Yazın romatizma hastalarının uğrak
yeri.
Kükürtlü su şifa kaynağı…
Sezonluk kiraya veriyor oturmadığı
evleri.
Bir akşamüzeri karanlık adamlar gelir
Ve "bu gece köyü boşaltacaksınız
Denktaş’ın emridir"…
Apar topar Limasol’a çadırlara…
Daha sonra gecekondu benzeri
evlere…
74 sonrası Ksero'da hayatı son buluyor.
Dedem ise Limasol'da yatıyor…
İşte böyle 74’e ilmek ilmek yol
döşendi...
Önce bir darbe…
Sonraki adım "kurtarma"…
Ve KKTC.
THE END!
Nenem ölene kadar neden köyünden
koparıldığını anlamadı…
Köyün Rum sakinleri uzun süre
Türklerin niye kaçtığını çözememiş…
Çünkü beraber yiyip içerlerdi.
Konyak ve şarap tiryakisi çoktu o
köyün. Kadını erkeği…
Bir de bademli sucuk…
Benim doğum yerim…
*
Yine fiyatlarla bozduk aklımızı.
Ya eline TL tutuşturulurken çok mutluydun!
"Tutulmuştur" mutlu sarhoşluğu
içindeydin…
"Gavır"ın evi de pek güzeldi
nemelazım!
İşte şimdi işgalin ve TL’nin acı
meyveleridir bu yediğin kazık.
Ha bir de anıtlar yapıp da özlemle
andıkların var ya...
Onlara yat kalk şükret.
Seni TL ile tanıştırdıkları için!
Müstahaksın beter ol
"Kurtarıldığın" için de beşbeter ol!

İŞÇİLERİN
ELLERİ...
Derviş Bilge
23 Nisan resmi tatil.
Cumartesi gününe rast geldi.
Özel sektör işçisi çocuğunun törenine
gitmek ister.
Fakat izin almalı, yarım gün için tam
gün maaşı kesilecek denir.
O işçi mecburen bari 2 saat kesilsin
deyip acele ile töreni yarım bırakıp işine
gider.
Devlet denilen şeyin çalışma yasası
var.
Orda der ki: Haftalık 40 saat çalışma
süresi.
İşçiler en az 10 saat çalışır.
4. Gün 40 saati doldururlar!
Cuma ve cumartesi ile birlikte haftalık
55 saat mesai yapmış olurlar.
Ayda 60 saate yakın fazlalık oluşur.
Fakat aldıkları ücret 6090 TL’dir.
Resmi tatilde çalışmak zorunda kalır.
Hamilelik durumda ya ise alınmaz ya
işten atılma riskini yaşar.
Daha sayamadığım nice dert.
İnsanca çalışma ve insanca yaşamak
için işçiler örgütlenmek zorundadır.
İşçileri emekçileri ancak kendi elleri
kurtarır.
Başkalarından medet ummayın.

GEZİ

Mine Söğüt
Devamlı savunduğumuz ve devamlı
kaybettiğimiz şeyler üzerinden yazılan
bir tarihin omuzlarımızdaki ağırlığı bizi
güçlendireceğine zayıflatıyorsa...
Bir yerde ciddi bir hata yapıyoruz demektir.
Hatayı bulmak için en iyi formül kaybetmekten korktuğumuz ve kaybetmekten korkmadığımız şeylerin gerçeğiyle
yüzleşmektir.
Hukuku kaybetmekten korkmayan ve
hukuku yok edenlerden korkan bir
ülkede ne kadar güvendeyiz?
Hepimiz o zaman oradaydık...
Hepimiz şimdi neredeyiz?

SON SÖZÜMÜZ DEĞİL

Gezi isyanı...

UYAN ARTIK EY HALKIM
Nevzat Özkunt
Türkiye’de yargı bağımsızlığını, özgürlükleri ve demokratik hukuk devletini ortadan
kaldıran AKP uygulamalarına dün yenisi eklendi. Kavala kararı ile yeni bir aşamaya
gelindi. Yargı siyasetin esareti altında. Üzüntü ve kaygı ile izliyoruz. Ama izlemek
yetmez Sevgili Dostlar. Kıbrıs Türk halkının iradesine fütursuzca yapılan müdahaleler
karşısında ve özellikle kamuoyundan gizlenen ekonomik protokol ve içeriğindeki ADALET
başlığına karşı uyanık olmak, buna ilaveten demokrasi ve irade güçlerinin birlikte
mücadele içine girmesi artık kaçınılmazdır ve demokratik toplumsal varlığımız için
hayati önemi vardır. SUSMA, SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK...

SİZ İŞGAL NEDİR BİLİYOR MUSUNUZ?
Mustafa Billur
Şener Levent'e TC mahkemelerinde hapislik kararı!
KKTC sahte devletinin vatandaşlarının
Silivri'ye nakledilmelerine ne kadar süre
kaldı?
Siz işgâl nedir biliyor musunuz?
Bilmeyene zorla öğretecekler...
Seni sokmayan yılanın seni de s.keceği
güne az kaldı Kıbrıslı!
Ama boş ver! Sen bana bangadaki
paracıklardan, sattığın arsalardan, yediğin
ganimetten haber ver...
*
Yıl 1976!
Muhabir soruyor: Türkiye'nin varlığı ve
ağırlığı her alanda kendisini hissettiriyor.
Bu ortamda Kıbrıslı Türklerin kimlikleri
tehlikede değil mi? Bölünmüş bir adada
Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin bir iline
dönüşmeyecek mi?
Denktaş yanıtlıyor: Biz kültürel olarak

Türkiye'nin bir parçasıyız. Hep böyle idik.
Türkiye’den duygusal olarak, kültürel olarak
hiç ayrılmadık ki! Türkiye bizi 12 yıl besledi
çünkü Kıbrıs Hükümeti bütçeden bize hiçbir
şey vermiyordu. Başımız sıkıştığında hep
yanımızda oldu bize destek verdi, bizi
korudu. Dolayısıyla bir Türke sorduğunuz
bu sorunun hiçbir anlamı yoktur.
İşte bizim sonumuzu getiren politika,
Denktaş'ın bu politikasıdır, eylemleri ve
söylemleridir.
Bizim sonumuzu Denktaş getirmiştir...
*
Kıbrıs'ı, sizi bugünkü duruma getiren,
içinde bulunduğunuz durumun BAŞ sorumlusu kişi: Denktaş'a rahmet dileyen, ışık
dileyen, yıldız mıldız isteyen ne kadar çok
"tanıdığınız" var yorumlarda?
Benim çok var!
Öyleyse?
Öyleyse Müstahaktır ve de Besbeter
Olalım!

GEZİ YARGILANIRKEN…
Ozan Çakır
31 Mayıs'a kadar yapılabilecek şey önce
bölük pörçük gösteriler değil, önce "hepimiz
oradaydık" itirazını bir ortak ruh haline çevirmek, yargıyı, adliyeleri, adalet saraylarını
bloke etmek, imza kampanyası ve dilekçelerle
rejim aygıtını çalışamaz hale getirmek, Gezi
rüzgarını estiren milyonları bu noktada seferber kılmak. Ancak o zaman "ilk seçimde
gidecekler" algısı, "Gezi'den büyük ilk halk
ayaklanmasında gidecekler" gerçeğine
dönüşür. Bizim aşmamız gereken o algı ve
kaynağı olan takoz muhalefet. O muhalefetin
tabanında hareketlenme yaratacak eylem
halkaları yaratmalı. Halkalar bu rejimin
asılacağı bir ip gibi örülecek. Sonra
bakmışsınız ki Babailer, Celaliler ve Bedreddin, ve Çakırcalı ve Dersim ve Zilan, ve

Gazi, ve 15-16 Haziran yolları, ve 89 Baharı,
77'nin, 89'un, 96'nın 1 Mayıs alanları,
2013'ün Taksim Meydanı, Soma'nın öfkesi,
Kobaninin serhildanı, Nurtepe'nin,
Okmeydanı'nın, Dikmen'in, Tuzluçayır'ın
sokakları, fabrikalar şantiyeler ocaklar cam
binalar ofis masaları kafe masaları okul
sıraları varoş mahalleleri çirkin kooperatif
evleri uyanmış. Vaktini, yerini, adını
bilmedikleri, ama gülünü zaferini aşklı
hülyasını koklamayı istedikleri bir isyan
için. Soğuyup söneceği güne kadar tüm
yeryüzünü sömürüsüz, baskısız, sınıfsız,
kölesiz ve efendisiz bir Gezi parkı haline
getirmek için. Siz kalkıp adımlarınızı
uydurduğunuzda, aldığınız nefesi bile size
yük kılan düşmanlarınızın kahrolmaktan
başka yolu kalmayacak!

Nilgün Ecvet Orhon
Her yer karanlık, her yer zifiri…
Tecavüzcüleri-katilleri salan AKP zihniyeti yine ve yeni bir engizisyon kararı
aldı…
2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin
beraat kararının bozulmasının ardından
Osman Kavala’nın da aralarında
bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı.
Osman
Kavala'ya
Mahkeme,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater,
Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.
“Son sözüm olduğunu düsu̧ n̈ müyorum.
Ben 50 yıllık meslek insanıyım, olabildiğince aydın olmaya çalıştım, hiçbir
zaman şiddetten yana olmadım. Toplum
yararına mesleğimi onurla yürüttüm.
Bugüne kadar tek bir çocuğuma ve
etrafıma haram lokma yedirmedim.
Hırsızlık, uğ u rsuzluk yapmadım.
Mesleğimi sadece mesleğimin ilkeleri
doğ r ultusunda kullandım ve bu
yaşamdan onur duyuyorum. Aynı onuru
benim yaş ı ma gelince sizin de
yaşamanızı diliyorum. Hüküm sizindir.”
Mücella Yapıcı

TAŞIMA NÜFUSU
TAŞIYA TAŞIYA

Şener İzmen
Gemilerle gece taşınanlar Rum ganimetlerini satarak geldikleri yerden mahalle
satın aldılar. Sonra gene geldiler, gene
aldılar… Sattılar sonra da bize
beğenmezseniz güneye gidin dediler…
ANAM BENİM !

SORUN BİZDE!

Taçam Gökbörü
CTP ve cevapları:
*İTEM: iç hesaplaşmamızı yaptık.
(Nasıl bir şey ise o iç hesaplaşma, çok
merak ederim. Bir gün izlemek isterim)
*ÖRP: iç hesaplaşmamızı yaptık.
*Akıncı: Türkiye ile aramızı açıyordu.
* 2.-3. Faiz Sucuoğlu hükümeti: Müdahale vardı.
Bayılırım bu Türkçe konuşan Kıbrıslılara
ve aşırı siyaset seviyelerine.
Bence Kıbrıs'ta tek bir sorun vardır, o
da Türkçe konuşanlardır.
Kıbrıs sorunu diye bir şey de yoktur

FRANSA SEÇİMLERİ

Sungur Savran
Fransa seçiminde Macron kazandı diye
sevinenlere uyarı. İnsanlığın geleceği
seçim sonuçlarıyla belirlenmez. Bir
faşist %42 oy aldı. Ona oy verenler
bizimkiler, işçiler, yoksullar. Sevinmeyin,
hesaplaşın. Örgütlenin, işçi sınıfını geri
kazanmalıyız! Orada da burada da!
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Korkusuz
Hüsnü Mahalli
BM, ABD ve
AB’nin çabalarıyla
Cenevre’de
toplanan 75 kişilik
Libya Ulusal
Uzlaşı Meclisi 5
Şubat 2021’de
Abdülhamid Dibeybe’yi
başbakan ve Muhammed
Menfi’yi Başkanlık Konseyi
Başkanı olarak seçmişti.
Meclis; başkanlık ve parlamento
seçimlerinin
24 Aralık’ta
yapılmasını ve o zamana kadar
ülkede bulunan yabancı askerlerle
paralı askerlerin gönderilmesini
istemiş ve 5 Şubat’da seçilenlerin
24 Aralık’ta aday olamayacaklarına
karar vermişti.
Ama hiçbiri olmadı.
Seçim yapılmadı, paralı askerler
ve yabancı ülkelerin (Türkiye)
askeri çıkartılamadı ve görev süresi
dolan Dibeybe istifa etmedi.
Bu durum karşısında Parlamento
10 Şubat’da toplanarak İçişleri
eski Bakanı Fethi Başağa’yı
başbakan olarak seçti ancak 75
gün geçmesine rağmen Dibeybe
“Ben bırakmam” diyor.
Şimdi Libya’da yine iki
hükümet, iki ordu ve ülkenin
batısında radikal ve ılımlı bir çok
İslamcı grup var.
Zaman zaman gerginlikler
yaşanıyor ama henüz kapsamlı bir
çatışmaya dönüşmedi.
Türkiye’nin BAE ile barışması,
Kaşıkçı cinayetinin dosyasını kapatarak Suudi Arabistan’la barışma
çabası ve Müslüman Kardeşlerle
ilişkilerini askıya alarak Mısır’la
ilişkilerini normalleştirme gayretleri henüz Libya’ya yansımadı.
Hatırlanırsa Fransa destekli bu
üç ülke Libya’da Türkiye’ye
karşıydı ama hepsi başkalarıyla
birlikte Suriye’de ortak hareket
ediyorlardı.

Şimdi ne yapıyorlar belli değil
ama en azından BAE ve Suudi
Arabistan destekli Sisi Ankara ile
barışmanın koşulu olarak “Suriye
ve Irak’tan çekil” diyor.
Ankara’nın Suriye politikası ortada ve mucizeler dışında
değişecek gibi görünmüyor ve
Irak’da benzer bir durum söz
konusu.
PKK’nın bölgedeki varlığını
gerekçe gösteren Ankara aralıklı
olarak sürdürdüğü operasyonların
dışında Kuzey Irak’da 10 kadar
askeri üs kurmuş durumda.
Bununla yetinmeyen Ankara
siyasi dengelerin tarafı olarak
cumhurbaşkanın seçilmesinde ve
hükümetin kurulmasında etkin olmak istiyor.
Bunu da BAE ve Suudi Arabistan’la birlikte İran’ın Irak’taki
varlığına karşı yapıyor ve Mesut
Barzani ile Sünni grupları
kullanıyor.
İsrail’in de Irak ve Suriye’nin
kuzey doğusunda benzer çabalar
içinde olduğunu bilmeyen yok.
Onun için seçimlerin altı ay
önce yapılmasına rağmen Irak’da
hükümet
kurulamıyor
ve
cumhurbaşkanı seçilemiyor.
Kargaşa ve kavganın yaşandığı
bir diğer ülke Lübnan’da ise parlamento seçimleri Mayıs’ta
yapılacak.
İran ve Suriye destekli Hizbullah
ve müttefikleri kazanmasın diye
düşman ve küs bölgesel ve
uluslararası tüm ülke ve güçler
elbirliğiyle hareket ediyorlar. ABD
ve
batının
ambargo
ve
yaptırımlarıyla yolsuzlukların
perişan ettiği ülkede oyların satın
alınması için milyarlarca dolarlık
bütçeler hazırlandı.
Sünni kesimleri temsil eden
Hariri aday olmayacağını söyleyince bu kez bölgesel ve uluslararası

Şair Gözüyle
Tüge Dağaşan
Ne beyaz ne
siyahız. Ruhumuz
ne çok parlak ne de
çok
karanlık.
Polyanna olmasak
da bazen içimizde
taşıdığımız
iyi
düşüncelere hayranız. Yoğun olarak
griye yakınız. Bir arkadaşımın da
dediği gibi biz gri doğmuşuz. Gri
doğan insanlar hak hukuk der, adaleti
savunur. Sırf bu yüzden çoğu zümrelerce dışlanır. Çünkü o zümrelerin
kimliğinde doğruluk, hak, adalet
yoktur. Hukuk ise kafeste kuştur,
guguk kuşu.
Bunu deyince de McMurphy'den
bahsetmeden geçemeyeceğim.
Guguk Kuşu filminin karakteri,
sağlıklı olan beyni yavaş yavaş
çürütülen McMurphy. Dünkü haberleri de görünce herhalde bunu yapmak istiyorlar diye düşündüm.
Haksız yere hapse gönderdikleri
her bireyi yavaş yavaş yok etmek.
Çürütmek. Susturmak ve koparmak
hayattan ve bunu başarıyorlar ne
yazık ki, çürütüyorlar insanları da
insan yanımızı da. Zarar veren
insanların ve yarar veren insanların
yerleri değiştiriliyor hızla madem
kocaman bir kafes yapın da hepimizi
içine atın.

Unutalım gitsin...
güçler ilginç bir adama destek
vermeye başladı:
Faşist Hıristiyan milislerin lideri
Semir Caca.
Adam İsrail işbirlikçisi, iç savaş
suçlusu ve eski Başbakan Reşid
Kerami’yi öldürmekten 11 yıl
hapis yatmış ve şimdi Suudi’lerin
(başkalarının da) en çok sevdiği
tip.
Suudi’lerden ve dostlarından
başka türlü bir tutum beklenemez.
Adamlar BAE ile birlikte yedi
yıldır komşu ülke Yemen’i
bombalıyor.
CİA ile birlikte Kaide ve Taliban’ı kuran bu iki ülke daha
geçenlerde Pakistan Başbakanı
Umran
Han’ı
devirerek
Amerikancı Şahbaz Şerif’in iktidar
olmasını sağladılar.
Hep söylerim:
Bizim
coğrafyanın
tüm
sorunlarının arkasında her zaman
Suudiler vardı ve şimdi de öyle.
Adamlar dünyanın tüm İslamcı
parti, örgüt, dernek, tarikat, cami,
okul, tekke, zaviye ve benzeri
oluşumlara
para
verip
kullanmışlardır.
Katar eski Başbakanı Hamed
Bin Casim geçenlerde Kuveyt’in
El-Kabas gazetesine konuşmuştu.
Bin Casim “Esad’dan kurtulmak
için Türkiye ve Ürdün’de iki
merkez kurduk ve operasyonların
başında Suudi İstihbarat Başkanı
Bender Bin Sultan vardı.
O da hepimizden iki trilyon
dolarlık bütçe istemişti” dedi.
Adamlar karanlık ve tehlikeli.
Kanıt mı!
Testere ile işlenen Kaşıkçı
cinayeti.
Uzayda değil İSTANBUL’da.
Unutalım gitsin!
Adamlar günde bir milyar
dolarlık petrol satıyor.

Biz Gri Doğmuşuz

Başını yastığa rahat koymak ne
demek çoktan unutmuş olmalısınız.
Unutmasaydınız
yastıksız
yatmazdınız.
Adaya bakınca siyah ve beyaz
gibi kuzey ile güneyi. İçinde yaşayan
birçok insan ise sadece gri, giderek
küle çalıyor çalınan hayatlarımız.
Kül oluyoruz küllüklerinde. Külliyen
acı çekiyoruz. Umurlarında bile
değil. Onlar kendi cebinde, kendi
fikrinde, kendi hayallerinde. Kendi
sistemleri ve hukukları var. Canları
sıkıldıkça maddelerle oynarlar.
Sıralarlar ve sonra da halka sunarlar.
Hatta o maddeleri okur ve sınavlara
gireriz. Kalırız girdiğimiz her bir
sınavdan ama büyük bir başarı ile
kazandık zannederiz.
Adaya bakarız gri gözlerimizle,
sonra bizim taraf sizin taraf diye
böleriz dilimizle. Bizim taraf
bölündükçe bölünür kendi içinde,
sizin taraf zaten bölmeler içinde.
Sizin tarafa geçince temizlik görür
gözümüz, bizim tarafta her yer çöplük içinde. Bizim tarafın yolları
ayak ayak hesaplanır, sizin tarafın
yolları modern metrelerce. Sizin
tarafta araçlar sinyaller verir, bizim
tarafta sinyale gerek yoktur herkes
birer medyumdur kim nerden ne
zaman çıkacak önceden bilinir. Sizin

taraf diğer Avrupa birliği ülkelerine
kıyasla daha geridir. Bizim taraf ise
Avrupa ülkesinden değildir. Ada
artık siyam ikizlerdir.
Bulutlar hafif gri olsa havamız
değişir, bunalıp sıkılırız. Tel örgülere
çevrilir başımız, gözlerimize batar
kanar yaramız. Her kapılar arası
geçiş ızdıraba dönüşür. O kimliği
göster bu kimliği göster insan
kimliğini de alıp kendini kül etmek
ister. Edemez. Her an biraz daha
içini karartır.
Huzurlu bir an ister insan, ister
yeşillikte olsun ister kuraklıkta. İster
yalnız ister kalabalık, sessiz ya da
gürültülü. Düşünmeden yaşamak
ister. Düşünmek çünkü izin vermez
yaşamaya. Düşünmek çünkü bir
yanlışlık var demektir. Doğru olmayan şeyler vardır ki düşünür
insan. Düşünen insan suçlanır bu
yüzden düşünmek suçtur bazı zümrelerce. Ya düşünmeyeceksin ya da
düşünüp hapse gireceksin. Ya
düşüncelerini kafanın içindeki
hapiste tutacaksın ya da kafandan
çıkarıp halka sunacak sonra da sen
hapsi boylayacaksın. Onlar da bir
iş yaptım deyip boy boy etrafında
gezecekler. Ne diyeyim ki daha?
Ekinler baş vermeden kör buzağı
topallamazmış.

GÜNLÜK
'ADALET GÖZALTINA ALINMIŞ
DURUMDA'

Gezi Davası’nda yağan hapisliklerden sonra dün ‘bu da
oldu’ dedirtecek bir olay daha yaşandı… Gezi’nin yargılandığı
Çağlayan Adliyesi önünde avukatların adalet nöbeti polis
ekipleri ve özel harekât timlerince ablukaya alındı. Halk TV
muhabiri Erdinç Yılmaz adliye önünde yaşananları şöyle
anlattı: 12.30’da bu noktada bir açıklama olacaktı… Çağlayan
Adliyesi önündeki avlu bugün avukatların açıklaması öncesinde
tamamıyla kapatılmış durumda. TOMA’lar var, emniyet araçları
ve grup grup çevik kuvvet ekipleri var. Tabiri caizse Adalet
Sarayı gözaltına alınmış durumda’’… Yeni devirde Türkiye’de
mahkemenin adı Adalet Sarayı… Saray’dan ne kadar adalet
çıkarsa, o kadar… Dava sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak
tutuklanan Avukat Can Atalay Silivri Cezaevi’nden adalet nöbetine mesaj iletti. Atalay mesajında şöyle dedi: ‘‘Ülkenin
gündemi açlık yoksulluk olması gerekirken, hiçbir hukuk
kuralı tanımadan saçma sapan şeylerle meşgul ediyorlar. Biz
İstanbul’un kent merkezinde son kalan müşterek, kamusal bir
yeşil alanı, afet sonrası toplanma alanını savunduk. Polisin
şiddetine karşı çıkan her bir insanımız kendi itirazını aldı
geldi. Taksim Gezisi, farklı fikirlerin, dünya görüşlerinin
çoğulcu bir ortamda yaşayabileceğinin kanıtıdır. Taksim Gezisi,
ekmeği paylaşmanın tadını yeniden anımsatandır. Gezi bu toprakların eşitlik özgürlük adalet umududur. Gezi’nin toplumsal
politik ya da hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız. Gezi’yi
savunduk, savunuyoruz, savunacağız. Adalet istiyoruz, insan,
hava, toprak ve su için adalet. Hep birlikte mücadele edeceğiz
ve hep birlikte kazanacağız’’…
AYIP
Eski İstanbul Barosu
Başkanı Turgut Kazan, Gezi
davasında verilen hapis
cezaları için "Türkiye için
büyük ayıp" dedi. Türkiye’yi
yöneten “tek adam”ın
sözlüğünde ayıp sözcüğü
yoktur ki!
*
BERABER UTANIN
Gezi kararları için Abdullah
Gül, “Modern dünyadan ne
kadar kopuk olduğumuzu
göstermesi açısından utanç
verici” dedi. Beraber
yürüdünüz o yollarda,
beraber utanın şimdi…
*
VEBAL
TC Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, bir cami açılışında
“Bize bakıp da
Müslümanlıktan soğuma
olursa bunun vebalini biz
taşıyamayız” dedi. Taşırsınız
taşırsınız. Allah da sizin
yanınızda şeytan da!
*
EYYYYY AMERİKA!
Erdoğan, 1915 Ermeni
Soykırımı'nı tanıyan ABD
Başkanı'na tepki göstererek
"Sayın Biden’in tarihi
bilmeden kalkıp Türkiye'ye
meydan okumasını
bağışlamız mümkün değil"
dedi. Eyyyyy Amerika!
*
SAĞDUYU
MHP’li Süleyman Sazak,
Gezi müebbet hapis cezası
alan Osman Kavala'ya
destek verdi ve “Bugünden
itibaren Osman kardeşimdir”
dedi. Sağduyu böyle bir
şeydir işte…

“Tırnak”...
" Sunat Atun’u görevden alan
Tatar değil Başbakan’dır.
Ve siyasi bedelini ödemeye hazır
olduğunu da defalarca izah
etmiştir. Tatar, sorumluluğu
olmadığı bir olayı krize çevirerek
yangını körüklemiştir.
Kendine oy verenlerin zararına
bunu yapmıştır.
Elbette bir bedeli olacaktır.
Hele bu ay maaşlar da
ödenemesin, seyreyleyin siz
gümbürtüyü.
Bu krizin kaybedeni Tatar’dır.
Bedel ödeyecek olan ise sadece
UBP’liler değil Kıbrıs Türkü
olacaktır."
Başaran DÜZGÜN
(Havadis)
"Bireysel olarak da, toplumsal
olarak da, ülkeyi yönetenler
olarak yapmanız gerekenler;
Konuşmadan önce
dinlemelisiniz... Yazmadan önce
düşünmelisiniz... Harcamadan
önce kazanmalısınız... Yatırım
yapmadan önce
araştırmalısınız... Eleştirmeden
önce beklemelisiniz... Hatta
"Dua" etmeden önce
affedebilmelisiniz... Bırakmadan
önce, denemelisiniz... İmza
atmadan önce okumalısınız,
desteği almalısınız ve
harcamadan önce de tasarruf
etmeyi bilmelisiniz..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

LEFKOŞA KAZA
MAHKEMESİ

Gezi Davası’ndaki
mahkumiyetlerin ertesi
günü, Şener Levent’in
yargılandığı Ankara’daki
Erdoğan’a hakaret
davasının hükmü de
verildi… Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’nde beraat
eden Karikatür Davası,
tarihi bir kararla ifade
özgürlüğünün ibretlik zaferi
oldu… Bunu hazmedemeyen Ankara 1
sene hapislik kesti! Bu satırlar yazılana kadar
işgalcinin kukla meclisindeki muhalefet partilerinden bu
konuda ses çıkmadı. 22 Ocak 2018 linçinden beridir 4
senedir susanların şimdi konuşacak hali yok!
İstanbul’da ise halk sokağa döküldü Gezi Davası’nın
hesabını soruyor…
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27 Nisan 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

TOROSLAR’A KARŞI
‘YEF’ ÇEKMEK
Ankara bir adım geliyor üstümüze, Kıbrıslı sözde
toplumsal muhalefet üç adım geri çekiliyor…
Ankara bir adım daha geliyor, Kıbrıslı bir sözünü,
bir tezini, bir kutsalını daha inkâr ediyor…
Ankara’nın bir adımına karşı üç adım geri çekile
çekile çekilecek yer kalmadı. Uçurumun ağzına
geldik çoktan…
Ne 10 sene önce söyleyebildiklerinizi söyleyebiliyorsunuz artık, ne 20 sene önce doldurabildiğiniz
meydanları doldurabiliyorsunuz…
10 sene önce açabiliyordunuz; şimdi
de açın meydanlarda ‘NE PARANI,
NE ASKERİNİ, NE PAKETİNİ, NE
UŞAĞINI’ pankartını…
20 sene önce ‘‘General Urfa’ya!’’
diyordunuz meydan dolusu, şimdi
gidiyorsunuz Bu Memleket ‘Kimin’
Platformu olarak TC Elçiliği’nin kapısına:
-‘Bizim TC Devleti ile hiçbir sorunumuz yok’,
diyorsunuz…
Kurtulmak istemeyen kurtulamaz!
Siz esareti seviyorsunuz, özgürlüğü ve bağımsızlığı
hayal edemiyorsunuz…
Alttan aldıkça, yediğiniz tekmeyi tokadı linçi
küfrü öğrenemediyseniz, vatansız kalmaktan şikayet
etmeyeceksiniz!
Sizin yüzünüzden hikâyesi, kökü ve vatanı olmayacak bir sonraki neslin!
Köksüzlük en büyük yaradır…
Batıya kapağı atacaklar diye sevinmeyin, -çünkü
vardır öyle Pollyannalığınız-, hep yaralı kalacaklar!
Bir Cumhuriyetiniz vardı, altın tepside hediye
ettiniz Rumlara; tutturdunuz ne ‘‘Ruma yama ne
Türkiye’ye vilayet’’ diye. Merak etmeyin vilayet
bile yapmaz sizi Türkiye, tekme tokat atacak bu
diyardan…
Ortak kaygıları, acıları ve değerleri kalmamış
bir ahali toplum falan değildir.
Öyle, ‘‘Kıbrıs Türkü biat etmez’’ diyerek kimseyi
gofa getirebileceğinizi zannetmeyin, kendinizi
sosyal medyanın yalan deryasında avutmayın…
Bir ahali toplum olmak isterse olur(du), bir
toplum kurtulmak isterse kurtulur(du)…
1950’lerden beridir tersine aktı bu nehir!
Bu ahali üzerine giydirilen deligömleğini kabullendi. Bu ‘deligömleği’ Türk askerini Kıbrıs’a getirmek, Türkiye’ye Kıbrıs’ın kapısını açmak ve TC
Devleti’nin Kıbrıs’ı İstirdat Projesi’nin anahtarı
olmaktı. ‘Kıbrıs Türkü’ dediğiniz ahaliye biçilen
misyon buydu! Görev tamamlandı…
Biraz zorla, biraz rızayla, bazımız çok suçluydu,
bazımız tamamen masum…
En masumumuzun suçu aynı şeyleri yapıp farklı
sonuç beklemektir; aynı yolu yürüyüp farklı bir
yere varacağını zannetmektir!
Geri çekile çekile uçurumun ağzına gelen muhalefetin sözü bitti…
-‘UBP içki zammını geri çek’ demekten fazlasını
söyleyemiyor!
Zammı çeksin ki ‘yef’ çekin Toroslara karşı…
1981’de muhalefet seçimi Türkiye’ye karşı kazandı. Ankara izin vermedi hükümet kurmasını.
Bütün sömürge düzenini baştan yapılandırdı. Siz
hâlâ KKTC’yi reforme etmekten bahsediyorsunuz!
1981’de seçimi kazanıp Ankara’dan tokat yiyen
muhalefet 2022’de hâlâ erken seçim çağrısı yapıyor…
1981’de almanız gereken dersi almadınız, ne
mutlu sizin gibi Pollyannalara!
***
Şener Levent’e ve Avrupa-Afrika gazetesine ‘Yabancı Devlet Büyüklerine Hakaret’ten TC Elçiliği’nin
‘Kıbrıs Türk halkı’ adına şikayetçi olmasıyla Lefkoşa’da dava açıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde
yargıç tarihi bir ifade özgürlüğü kararına imza
atarak beraat ettirdi.
Buna karşın Ankara’da ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ten karşı-dava açıldı. Şener Levent Lefkoşa’da
beraat ettiği davadan Ankara’da bir yıl hapis cezasına
mahkum oldu.
Bu Ankara’daki mahkemenin Lefkoşa’daki mahkemeye ültimatomudur!
Kurtulmak isteyen kurtulur, her zaman çare vardır.
Kurtulmak istemeyen ise en büyük yarayı, köksüzlüğü bırakır gelecek kuşaklara!
UBP içki zammını geri çekmiş, şimdi ‘yef’ çekebilirsiniz Toroslar’a karşı…

Gezi Davası kararı dünya basınında:

Bir adli komedi!

Gezi Davası'nda dün açıklanan karar dünya basınında manşetlerde
'adalet komedisi' ifadesi kullanılarak geniş yer buldu...
Gerçek gazete - 1637 gündür tutuklu
olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu
Başkanı ve iş insanı Osman Kavala'ya
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs
suçlamasından, takdir indirimi
olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezası
verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater,
Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali
Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya
teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Gezi Davası
diye
tanınan
davanın
karar
mehkemesinde verilen cezalar dünya
basınında da geniş yer buldu. Türkiye'nin
Batı ile ilişkilerini kötü etkileyebileceği
değerlendirilen kararla ilgili manşetlerde
"adalet komedisi" ifadesi kullanıldı.
"BİR ADLİ KOMEDİ"
ABD'nin önde gelen yayınlarından
New York Times haberi, "Türk
hayırsever protestolar nedeniyle suçlu
bulundu ve müebbet hapis cezasına
çarptırıldı" başlığıyla verdi. Haberde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezi
Protestoları'nı hala kendi iktidarına
yapılan en büyük meydan okumalardan
biri olarak gördüğü ifade edildi.
NYT, metinde Uluslararası Af
Örgütü'nün Avrupa Direktörü Nils Melzer'in, "Bugün, inanılmaz boyutta bir
adli komedi gördük" sözlerine yer verdi.
ABD'nin ve dünyanın en önde gelen
finans yayınlarından Wall Street Journal
ise, "Erdoğan muhalifine müebbet hapis
cezası; karar büyük ihtimalle Batı'yla
ilişkileri kötü etkileyecek" başlığıyla

kararı duyurdu. WSJ, pazartesi günkü
karar duruşmasının Türkiye'de yargının
ne kadar erozyona uğradığının bir sembolü olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bloomberg de Türkiye'nin Batılı
müttefiklerinin bu davayı "Türk
yargısının bağımsızlık testi" olarak
gördüğünü ifade etti.
Fransız gazete Le Monde, Osman
Kavala’nın hükümeti ortadan kaldırmaya
teşebbüs suçlamasından, takdir indirimi
olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet
cezasına çarptırılması ve Mücella Yapıcı,
Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine
Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay
ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya
kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten
18’er yıl hapis cezasına çarptırılmaları
ve tutuklamaları kararlarını “adalet
komedisi” ifadesiyle başlığa taşıdı. Le
Monde’un
haberinde
yargı
bağımsızlığının durumuna dikkat çekilerek Kavala’nın müebbet hapis cezası
ve aktivistlerin tutuklamaları kararının
verildiği yargılamayı gerçekleştiren
yargıçın eski AKP milletvekili adayı
Murat Bircan olduğu vurgulandı. Haberde Bircan için “sadakatini gösterme
konusunda risk almadı” ifadesi
kullanıldı.
"BAŞINDAN SONUNA KADAR
BİR GÖSTERİ
YARGILANMASIYDI"
İngiltere'nin önde gelen yayınlarından
The Guardian gazetesi, “Hayırsever,
Gezi Parkı protestolarına ilişkin adalet
komedisinde müebbet hapis cezası aldı”
başlığıyla Kavala ve Gezi davasında

dün alınan kararları aktardı. Haberde,
64 yaşındaki Osman Kavala’nın “İstanbul’da bir parkta küçük gösterilerle
başlayan ve ülke genelinde hükûmet
karşıtı protestolara evrilen protestoları
finanse etme” suçundan Ekim 2017’den
bu yana tutuklu olduğu belirtildi. Mahkemenin dün aynı zamanda Kavala’nın
yanında yer alan yedi aktivistin 18 yıl
hapis cezası aldığı da aktarıldı. The
Guardian, İnsan Hakları İzleme Örgütü
Türkiye Direktörü Emma SinclairWebb’in “Bu süreç başından sonuna
kadar bir gösteri yargılamasıydı” dedi.
İngiliz The Independent gazetesi,
kararı “Türk mahkeme hayırsevere ömür
boyu hapis cezası verdi” başlığıyla
duyurdu.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için
yaptırım prosedürünü başlattığı
hatırlatılan haberde, kararın Türkiye’nin
Batı’yla ilişkilerini kötü etkileyeceği
değerlendirmesi yapıldı
RUS BASINI 10 BÜYÜK ELÇİ
KRİZİNİ HATIRLATTI
Rus devlet ajansı RIA Novosti de
Osman Kavala'yı insan hakları aktivisti
olarak nitelendirirken, geçen ekim
ayında Kanada, Fransa, Finlandiya,
Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni
Zelanda, Norveç, İsveç ve ABD
büyükelçiliklerinin Kavala'nın serbest
bırakılması için çağrı yapmasının 10
büyükelçi krizine sebep olduğunu
hatırlattı.
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Denktaş: Cumhurbaşkanlığına adayım!
Demokrat Parti’nin eski
Genel Başkanı deneyimli
siyasetçi Serdar Denktaş,
cumhurbaşkanlığı
makamının itibarını
kaybettiğini söyledi ve
adeta ateş püskürdü…

“TATAR’A ARTIK
CUMHURBAŞKANI DEMİYORUM”
Rahmetli babası Rauf Raif Denktaş’ın
hiçbir zaman “İçeride kriz var diyerek, yurt
dışına gitmediğini” söyleyen Denktaş, “Tam
tersi Rauf Denktaş, içerideki krizleri çözmek
için çabalardı… Bu bir liderlik gerektirir.
Tatar’ın kapasitesi yoktur ve artık kendisine
Cumhurbaşkanı da demiyorum… Sadece
Tatar diyorum. Çünkü söyledikleri ve
yaptıklarıyla bizleri hem yurt içinde hem
yurt dışında gülünç duruma düşüyor” dedi.

gelir” ifadelerini de kullandı.
“YANLIŞA ‘DUR’ DEME,
TÜRKİYE’Yİ SEVMEMEK DEĞİL”
Doğduğu evin kendisine Türkiye sevgisini
aşıladığını söyleyen Denktaş, Türkiye’yi
ve Türkiyelileri severek büyüdüğünü belirtti.
“Bir yanlışa dur bakalım demek Türkiye’yi
sevmemek demek değildir. Beni suçlayanlar,
hakaret edenler karşısında bu kadar nefreti
hak ettiğimi düşünmüyorum” diyen Denktaş,
hükümetin her sıkıştığında topu Türkiye
Cumhuriyeti’ne attığını da söyledi ve şunları
ekledi: “Bütün bu yapılanlar manevradır
ve protokol tartışmalarını ortadan kaldırmak
için yapılmış büyük bir maskaralıktır. Protokolün hala daha açıklanmamasında bir
bit yeniği var… Halktan bir şeyler gizleniyor…”

“HALK ADAMI OLMAK; SAÇSIZ
BAŞINI ÖPTÜRTMEK DEMEK
DEĞİLDİR”
Serdar Denktaş, “Halk adamı olmak,
halkı anlayabilmektir, sıkıntıyı anlayabilmektir ve bu sıkıntıya çözüm üretebilmektir. Kaçmak değildir… Saçsız başını
öptürtmek hiç değildir” diyerek
Cumhurbaşkanı Tatar’a gönderme yaptı ve
“ Denktaş’ı sevmeseler bile herkes saygı
ona duyardı” diye konuştu.

“SİYASET HİÇ BU KADAR YERLERDE SÜRÜNMEMİŞTİ”
Siyasetin hiç bu kadar yerlere düşmediği
yorumunu da yapan Denktaş, siyaseti ve
devlet yapısını iyi bilen birisi olarak bunları
dışarıdan izlediğinde yanlışları duyurması
gerektiğini düşündüğünü söyledi. Denktaş,
yaşananların bir parçası olmadığı için mutlu
olduğunu ama uyarı yapmayı kendisine bir
sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı.

“DENKTAŞ YAŞASAYDI BİZİ
DÖVERDİ”
Denktaş ayrıca, “Babam yaşasaydı bizi
kalkıp dövmek isterdi. Kendisini her ziyaret
ettiğimde yaşananlardan dolayı özür dilemekteyim. Bu gün yaşananları görseydi
çok üzülürdü.
Rauf Denktaş, Türkiye’de ve dünyanın
her yerinde bir saygı görmekteydi. Kıbrıs’a
da Türkiye’ye de bu onuru yaşatmaktaydı.
Şimdi olay tam tersi oldu ve biz özne olmaktan çıktık… Keşke bir Denktaş olabilseler ama bu tür liderler yüz yılda bir

“TUVALETE BİLE GİTMEK İÇİN
TC’YE SORARSAK…”
Denktaş, son günlerde hükümetin
“Türkiye bize karışmıyor” ısrarını ise şu
ifadelerle değerlendirdi: “Ankara’yı
karıştırmayın demekle kalsalar kabul
edeceğiz. Ama bir taraftan böyle söyleyip
diğer taraftan ne yapalım Türkiye öyle
istedi denildiği zaman kamuoyuna yaptıkları
açıklama sıfırlanır.
Gerçekten Türkiye mi istedi? Yoksa yapmak istedikleri ve tepki gördükleri konuları
Türkiye’ye mi postalıyorlar? Sorumluluktan
kaçmak mı istiyorlar? Bu tartışma konusudur.

32 yıldır siyasetteyim. Bir tek gün bile
Türkiye’den “Şunu şöyle yap” diye bir talimat almadım. O zaman sorumluluk almak
size düşüyor… Tuvalete gideceğinizde bile
açıp soruyorsanız, size talimat vermeye
başlarlar… İlk önce kendilerine bakmaları
lazım, aldıkları kararların sorumluluğunu
üstlenmeleri gerekir. Topu başka tarafa atmadan, kulaklara fısıldamadan yapmalılar…
İşte o zaman halktan destek alacaklar.
Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevden alınması
ve yerine dışarıdan birinin getirilmesinde
“ Türkiye böyle istedi” cümlesi kulaklara
fısıldandı. Sayın Tatar’ın hükümetin istifanın
onaylamasında da “Türkiye böyle istedi”
diyerek kulaklara fısıldanıyorsa bunlar tamamen gündem saptırmak için yapılmaktadır…
”
“SUCUOĞLU PARTİSİNE LİDERLİK YAPAMIYOR”
DP eski Genel Başkanı Denktaş, “Sayın
Başbakan Faiz Sucuoğlu bir parti başkanıdır
ama belli ki partisine liderlik yapamıyor.
Parti içi sıkıntılar var ama verilen bir sürü
sözün yerine getirilememesi de var. Açık
ve çok net ki ; iyi yönetilmiyoruz” da
dedi.
“BEN BAŞKAN OLSAYDIM İŞLER
BU NOKTAYA GELMEZDİ”
Denktaş, DP’nin hükümetteki pozisyonunu
ise şu sözlerle değerlendirdi: “Demokrat
Parti Genel Başkanı ve bir milletvekili
olarak devam etseydim, işler bu noktaya
gelmeden bir çözüm bulurdum. Bir başka
partinin iç sorunu olsa bile müdahale olurdum. Ara buluculuk yapardım…”
“CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM”
Siyasetten uzaklaşsa da asla uzak kalamayan Serdar Denktaş, önümüzdeki
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
olacağını da kesin bir dille ifade etti.

Atlı: AKP İktidarı son bulmazsa buradaki kuklalarının izleyeceği yol bellidir
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı
Mine Atlı, Türkiye‘deki Gezi
davası kararının TC‘nin bir
kez daha hukuk devleti olmaktan çıktığını gösterdiğini
vurguladı...
Sosyal medya hesabından
açıklama yapan Atlı, en temel
insan haklarının çiğnendiği bir
ülkenin gölgesinde olduğumuzu
belirterek, bu karar ile
Türkiye’nin Avrupa Birliği‘nden
tamamen koptuğunu vurguladı.
“AKP İktidarı bir an önce son
bulmazsa buradaki kuklalarının
izleyeceği yol bellidir”

Bumin Bezmen

KENDİ
SÖYLEYEMİYOR,
SUCUOĞLU
SÖYLESİNMİŞ!

(Kıbrıs Haber) - Demokrat Parti’nin
eski Genel Başkanı deneyimli siyasetçi
Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı
makamının itibarını kaybettiğini söyledi ve
adeta ateş püskürdü…
“KEL ÖPTÜRMEKLE HALK ADAMI OLUNMAZ”
Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı
deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, Gündem
Kıbrıs’ta yayınlanan Gizem Özgeç’in
hazırlayıp sunduğu, “Yerli Yerinde”
programına konuk oldu. Denktaş, özellikle
cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’la ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Sosyal Medya

AKP iktidarının bir an önce
son
bulmazsa
buradaki
kuklaların izleyeceği yolun belli
olduğunu vurgulayan Atlı,
“Kıbrıslıtürkler henüz durumun
vahimiyetini anlamadılarsa
yarının döviz kurları zaten
müstahaklarıdır” dedi.
“Biri
olmayan
yerde
diğerlerinden
bahsetmek
mümkün değildir”
Atlı, istikrar, gelişim ve insan
haklarının birbirinden ayrılmaz
3’lü olduğunu söyleyerek, “Biri
olmayan yerde diğerlerinden
bahsetmek mümkün değildir”
dedi.

Kim diyor bunu?
Ankara'cı CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman, çok merak
etmiş,
ille
de
bastırıyor Sucuoğlu
sözde mecliste çıkıp
hükümet
maskaralıklarında
(geçen hafta kendi
sözüydü) Türkiye
buraya müdahale etti mi, etmedi
mi, çok merak etmişmiş, ille
Sucuoğlu'na söylemesi için ısrar
ediyor, kamuoyu da çok merak
ediyormuş, Türkiye müdahale
etmiş mi, etmemiş mi diye!
Bir diğer merakı da UBP
binası önünde de UBP'liler
Sucuoğlu'na "dik dur" diye
tezahürat yapmışlar, bunu da
açıklamalıymış...
UBP'liler kime karşı dik dur
çağrısı yapmışlar, kime karşı dik
durulması gerekiyormuş, Tatar'a
değil herhalde diye de ilave
ediyor!
Kendisi CTP başkanı tayin
edildikten sonra Türkiye için tek
kelime edemeyen, toplum
liderliği
seçimlerinde
Türkiye'nin müdahalesi tüm
dünya kamuoyu tarafından
bilindiği halde TV'de kendisine
Türkiye'nin müdahalesi var mı,
sorusuna HAYIR yoktur diye
cevap verdiği hala daha
zihinlerimizde kazınmış olarak
dururken Tufan Erhürman,
kendisinin söyleyemediğini, ne
tuhaftır ki ille de Sucuoğlu'na
söyletecek!
Bir taşla iki kuş, hem
kendisinin söylemeğe korktuğu,
söylemeyeceği sözleri Sucuoğlu
vasıtasıyla söyletmiş olacak,
hem de Ankara'ya, ''Bakın
bunlar sizin için neler söylüyor,
benim ara bölgede konuştuğum
gibi, yahut TV'de Türkiye'nin
müdahalesi yok dediğim gibi
Türkiyeyi
savunamıyorlar,
konuşamıyorlar''
diye
de
grasonun en alasını kullanacak!
Bir diğer derdi gailesi de
Türkiye ile olan ilişkiler en kötü
dönemi yaşıyormuş, bunun
düzeltilmesi
gerekiyormuş,
demek ki emir ve talimatlar çok
az, biat, itaat desen hiç yok!
Geçen hafta kimse CTP'yi bu
maskaralıkların içine çekemez
diye konuşan Tufan Erhürman
hiçbir yerde maskara aramasın,
sayesinde CTP maskaralığın tam
da
göbeğinde,
kendisinin
söylemekten
korktuğu,
söyleyemediği şeyleri hem de
Sucuoğlu'na söyletmek istemesi
maskaralığın en büyüğü ve hiç
görülmemiş olanıdır.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

AYŞE’NİN TATİLİ
VARSA BİZİM DE
“GEZİ”MİZ VAR
KISACA...

‘ALGI’
Erhürman, Tatar ve Sucuoğlu’nun
açıklamalarının halkta Türkiye’nin
müdahale ettiğine yönelik algı
oluştuğunu söyledi… ‘‘Algı
oluşmuş’’… İyi ki AKP’lilerden bir
‘‘algı’’ lafını öğrendiniz. Her gerçeği
‘algı yaratılıyor’, ‘algı operasyonu
yapılıyor’ diye inkar etmek işin kolayı!
48 senelik algı! Türkiye ile ilişkiler
tarihin en kötü durumuna gelmiş… Vah
vah! Sizin yanlış algınızdır o!

Bizim Mandra
İstifa etmiş ve istifası kabul
edilmiş hükümet, tek bir
değişiklikle yeniden
kurulur! "Yeni" kurulan
hükümet, müstafi
hükümetin programını,
noktasına virgülüne kadar
aynen kopyalayarak
meclise sunar! Vatandaşlar
"Şimdi siz buna yeni
hükümet mi diyorsunuz?
İnsanda biraz utanma olur"
derken, sokaktaki adam
"Maskaralık diyenleri
suçlamaya hâlâ yüzünüz
var mı?" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Gezi Davası’nda 18 yıl hapis
cezası alan Çiğdem Mater’in
tutuklanma gerekçesi “kaçma
şüphesi”. Oysa Mater bir süre
önce duruşmalara katılmak için
Almanya’dan Türkiye’ye
dönmüştü…

“Kendimi ihbar ediyorum. Gezi direnişinde
oradaydım. Beni de mahkûm edin”
Nice tecavüzcüye, kadın katiline iyi hâl
veren, ama söz konusu solcular, sivil direnişçiler olunca, hukukçu kesilen savcılara,
hakimlere sesleniyorum.
Başından sonuna kadar her gün Gezi
Parkı direnişinde yer aldım. Kendimi ihbar
ediyorum…
Madem Osman Kavala'yı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de
mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Mücella Yapıcı'yı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de
mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Tayfun Kahraman'ı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de
mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Çiğdem Mater'i Gezi Direnişi'nden
mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm
edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Hakan Altınay'ı Gezi Direnişi'nden
mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm
edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Mine Özerden'i Gezi Direnişi'nden
mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm
edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Can Atalay'ı Gezi Direnişi'nden
mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm
edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Madem Yiğit Ekmekçi'yi Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de
mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.
Hepimiz oradaydık. Hayat tarzımıza yaptığınız saldırılara karşı direnmek için ora-

VİRGÜL
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 7 kişinin 18’er yılla,
Osman Kavala’nın müebbet hapis cezasına
mahkum olduğu Çağlayan Adliyesi önünde
adalet nöbetinde konuşan avukatlar,
‘‘Ülkemizde son 20 yıldır tekrar ederek devam eden
hukuk dışılığın acı örneğini dün yeniden yaşadık. Biz
hukukçular hukukun üstünlüğünü savunacağız. Bu
tür kararlar bizim mücadele azmimizi pekiştirmekten
başka bir şeye yaramayacaktır. Hükmedenler ve
zulmedenler bilmedirler ki gelecek, hukukun
üstünlüğünün olacaktır’’… Türkiyeli avukatların
inadını Kıbrıslı avukatlarda görsek, ne mutlu bize!

İŞGALCİ İLE
İLİŞKİLERİ
YIPRANMIŞ…

‘‘Türkiye ile ilişkilerin doğru
zemine oturmasını istiyoruz.
Yanlış zeminde olduğu zaman,
iyi ilişki kursanız da faydası
yoktur. Halkın kafasında ilişki
biçimi gittikçe yıpranır…”
Tufan Erhürman (CTP)

daydık. Ülkemizin laik düzenini değiştirmek
için attığınız adımlara karşı çıkmak için
oradaydık.
Bu bir ihbar yazısıdır. Kendimi ihbar ediyorum. Gezi direnişinin ilk gününden son
gününe kadar oradaydım. İstanbul Tabip
Odasının inisiyatifiyle sahada hekimlik yaptım. Gaz kapsülüyle başı yarılanlara, gazdan
zehirlenenlere tıbbi destek verdim.
Geziyi finanse ettim. Evet, bir gün iki
kilo börek, başka bir gün on adet simit, bir
gün on iki adet küçük su, başka bir gün bir
kilo zeytinyağlı sarma alarak komün mutfağına bıraktım. Komün kütüphanesine de
bir kaç kitap bırakmıştım. Delil listesine
yazabilirsiniz.
Gezi’de size dedik ki "Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni". Biz öyle
dedik, ama siz kaç canımızın gözünü çıkardınız, hayatlarını aldınız.
Gezi'de patlasanız da, çatlasanız da topçu
kışlasını yapacağız diyen kaybetti. Bu karar
onun siyasi intikamı. Vah ki o hakimlere,
vicdanlarını o siyasi intikama teslim ettiler.
Ali Elverdi'leri nasıl unutmadıysak, onları
da unutmayacağız.
Gezi Direnişi hayatımın en onurlu eylemlerden biriydi. Orada yüzbinler vardı,
yüreğiniz yetiyorsa hepimizi tutuklayın.
Gezi arkadaşlarımızı size yedirmeyiz. Gezi
sloganlarını sandıktan çıkarmanın zamanı
geldi. Mahkûm ettikleriniz serbest kalana
kadar;
HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ.
SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK. BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM.
(Bu yazı Talat Kırış’ın T24’te yayımlanan “Bu bir ihbar yazısıdır” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 20 Eylül 2021
Eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis
1960 anayasasına dönüş önerisine
çok olumlu yaklaştı ve bunun
Kıbrıs’ta kesin çözüme götürecek bir
öneri olduğunu söyledi...

Gözden kaçmayanlar...

APTALA YATMACA

Tufan Erhürman dalga geçiyor…
Türkiye bu toprakların işgalcisi ve
yağmacısı değilmiş gibi, 40.000 asker
yığıp bizi rehin tutmuyormuş gibi, her
tarafı askeri bölge ilan edip, istediği
yerde tatbikat yapmıyormuş, istediği
yere üs kurmuyormuş, kıyıları
parsellemiyormuş gibi, “Türkiye ile
ilişkiler tarihin en kötü durumuna
geldi” diyor Tufan! Aptala yatmayı
bırak… Yeter artık… Mustafa Akıncı
Türkiye ile ilişkileri bozdu diye
şikayet ediyordunuz, şimdi ‘Türkiye
ile ilişkiler yanlış zeminde’ymiş! Evet,
işgaldir o zeminin adı!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘TL kullanıyor olmam
kurumsal bir meseledir
benim için…’’
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Fiestoforo/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Nidai Mesutoğlu

GEZİ DAVASINDA SİYASİ
ÖÇ ALMA DUYGUSUYLA
ADALET İNFAZ
EDİLMİŞTİR

BAZAN DA GÜLMEK
LAZIM...
Eski hükümeti bir tarafa koyup yeni hükümete saldıralım.
Nasıl olur da olur, aynı hükümet değil
mi?
Değil...
Bir bakan, başbakan yerindeki kişiye yönelik, bu imzayı kabul etmiyorum, demesi
olur mu?
Olur...
Başbakan, aldığı kararı bakanı kabul etmezse ne yapar?
Bakanı görevden alınır, almalı, alabilmeli.
Cumhurbaşkanına götürdüğü bakanı azlettim yazısına
karşın cumhurbaşkanı ne yapmalı?
Hükümeti kursun, diye görevlendirdiği başbakanın kabine değişikliğini olumlu bulması ve onaylaması gerekir.
Onayladı mı?
Onaylamadı...
Bu sefer olmadı, gelen sefere inşallah.
Bu böyle devam ederse ülkede ne güven,
ne güç, ne itaat, itimat kalır.
Yapılmaz bir şey...
Yürümez tekne...
Olduğu yerde çakılı kalır.
Ve kalkınmakta olan dünya ülkesi KKTC
birden çöker...
İhracatı durur...
İthalat ise gırla devam eder.
Para birimi olmadığı için parası biter...
Parası bitince yatırımlar durur...
Yatırımlar duruca sefillik başlar...
Ve dönülmez akşamın ufkundayız.
Ne yaparsan yap, çamur içinde kalmış
olursun.
Birileri gelip bir odun uzatmalı.
Birilerinin gelip sizi oradan çıkartması gerekir.
Bir yerde, başkalarına muhtaç olursunuzu.
Oysa burası ayrı devlet KKTC...
Yakışmaz yani böyle maskaralıklar koca
devlete.
Dimdik ayakta bir ülkeyi daha da yukarılara
çıkartmalı oysa.
Kendiuçakları, askeri, polisi, merkez bankası...
Kendi kendine yeten ekonomisi...
Kendine yeterli tarımı...
Ne güzel ülke...
Bunlar burada duruyor...
Hepsi de kenarda köşede beklemekte...
Hal böyel iken...
Kendi rotasında tasasız, kaygısız, keyifli
ilerleyen ülkede hükümet varsa muhalefet
de vardır.
Demokrasilerde. hükümetlere yol gösteren
olumlu muhalefet şarttır.
KKTC’de o da var!..
KKTC’de yaşayanlar kaç zamandır ki gerek enflasyondan, gerek çözümsüzlükten,
gerek pandemiden gülemiyor.
Güldürmeli.
Muhalefet görevini tam yapmalı.
Yaptı da.
Ve bakanını görevden alamayan Sucuoğlu'nu açıklamaya çağırdı.
Hep sıkıntı içinde geçen bu günlerde bir
nefes bu soru.
İşte cevabı istenen soru: “Bu işte Türkiye’nin müdahalesi var mı, yok mu?”
Dört tarafı askeri yasak bölge Kıbrıs’ın
kuzeyinde oynanan demokrasicilik oyununda
göze çarpanlar bunlar.
bu ortamda hala böyle soru soran bir muHalefet.
Bu kaadr sıkıntı yeter...
Şimdi gülme zamanı.

Akıncı: Bu dönemin yarattığı
acıları dindirmek kolay olmayacak
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye‘deki Gezi davasının karar duruşmasının
sonucunu bir Kıbrıslıtürk, sade bir yurttaş ve bir insan olarak vicdanı sızlayarak
izlediğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, hukuk adına bu kadar hukuk
dışılığın yaşandığını, adalet ve vicdanların bu kadar yara aldığı, gerek Türkiye,
gerekse Kıbrıs’ta uygulanan politikalarda bu kadar akıl yolundan çıkıldığı bu
dönemin yarattığı acıları dindirmenin kolay olmayacağını belirtti. Akıncı, “Çıkış
yolu elbette gerçek bir demokratik hukuk düzeninde bulunacaktır; oraya da ancak
mücadele ile varılacaktır” dedi.

Ahmet Şık: Bunlar çetedir, bunlar mafyadır,
sorumlular da kendine “muhalifim” diyenlerdir
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve
Gazeteci Ahmet Şık, Osman Kavala’ya
müebbet, 7 sanığa da 18’şer yıl hapis
kararı verilen Gezi davası sonrası
mahkeme önünde yaptığı konuşmada,
AKP‘nin bir çete ve mafya olduğunu,
bugün yaşananların en büyük sorumlusunun da kendisine “muhalifim” deyip
sesi çıkmayanlar olduğunu belirtti
Şık: Konforonuzdan başka kaybedecek bir şey yok şu anda
Mahkeme önünde açıklama yapan Şık,
AKP’nin bir suç örgütü olduğunu ve iktidarda kalmaya devam etmesinin, hakim
ve savcıların bu kararlara imza atabilmesinin sorumlusunun da kendisine
“muhalifim” diyenler olduğunu söyledi.
Şık, “Bugün bu meydanı doldurabilseydiniz bu kararı bu kadar rahat
alamayacaklardı. Bugün bu meydanı,
yarın başka bir meydanı dolduracaksınız.
Konforonuzdan başka kaybedecek bir
şey yok şu anda. Eğer ondan da
vazgeçmezseniz, her şeyi kaybedeceksiniz” dedi.
Herkesin bir yemin etmesi gerektiğini
vurgulayan Şık, bu yeminin çocuklara,
çocukların geleceğine, ülkenin var olup

olmayacağına dair bir yemin, bir söz
olacağını belirtti.
Şık, “Eğer bugün karşı çıkmazsanız
haysiyetinizden vazgeçmiş olacaksınız.
İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar çete
diyoruz, mafya diyoruz, buradakilere
hakim savcı muamelesi mi yapacağız?
Bu yargılamadan ne bekliyordunuz? Burada umutla beklediniz mi? Biliyorduk
bu kararı. Bugün sesini çıkarmayan
herkes bu kararın sorumlusudur, bugünden sonra yaşanacak her ihmalin sorumlusu da hiçbir şeye ses çıkarmayan,
bu sessizlik sarmalına teslim olmuş,
kendine muhalif diyenlerdir” dedi.
“Biz nasıl insanlarız, biz nasıl
yurttaşlarız ki, arkadaşlarımızı bu
mafyaya teslim ettik”
Şık şöyle devam etti;
“Meclis’te geçen gün iktidar vekillerine
dedim ki, ‘Aynaya bakın ve kendinize
sorun; biz nasıl insanlarız’ diye. acaba
ne yanıt vereceksiniz dedim. Şimdi iktidar
yanlısı olmayanlar da kendisine sorsun;
Biz nasıl insanlarız, biz nasıl yurttaşlarız
ki, arkadaşlarımızı bu mafyaya teslim
ettik diye. Bu ülkenin sorunları bir avuç
insanın sırtına yükleyecek kadar hafif
değil”

İŞ KADINLARI DERNEĞİ’NDE GÖREV DAĞILIMI

İş Kadınları Derneği’nde (İKD) başkanlığa
seçilen Selin Candemir ve yeni yönetim
kurulu üyeleri ilk toplantısında görev dağılımı
yaptı.
Dernekten verilen bilgiye göre,
Asbaşkanlığa Akile Gamze Hastunç Rüstem,
Sekreterliğe Direnç Civa Akgün, Saymanlığa
Suna Sonay Erensu, Dışilişkiler
Sorumluluğuna Birgül Güvenir Beyatlı,
Eğitim Sorumluluğuna Cemile Kocareis,
Ekonomik Hareketleri İzleme Sorumluluğuna
Elif Özerman, Sosyal İşler Sorumluluğuna
Bilen Sayılı Bozkırlı, Örgütlenme
Sorumluluğuna Fatma Özok getirildi.
İKD yönetim kurulu yedek üyeleri ise
Aslı İnce (proje sorumlusu) ve İzlem Nizam
(aktiviteler sorumlusu) oldu.
Genel kurulda, ayrıca disiplin ve
denetleme kurulu 2022-2024 dönemi üyeleri
de seçildi. Disiplin kurulu başkanlığına
Semral Erel, üyeliklere ise Göksel Düzgün
ve Fatma Garanti seçilirken, denetleme kurulu başkanlığına Seray Gürün üyeliklere
ise Derya Alp ve Şansel Soyel seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti yargısı özellikle
darbe dönemlerinde hiç bağımsız olmadı.
Mahkeme heyetlerinin verdikleri kararlar
insanların vicdanında yer bulmadı, kınandı.
Kabul görmedi. Hepsi de siyasi kararlardı
ve mahkemeler siyasilerin arzularına göre
karar verdiler.
Yıllar sonra o kararların yanlış olduğu
anlaşılsa da özellikle idam kararları geri
döndürülemez bir durumdu. İdam edilenler
suçsuz olmalarına rağmen idam edildikleri
çok sonra anlaşıldı.
Deniz Gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf
Aslan’ın idam kaarları da siyasiydi. İdam
cezası yanlış olmasına rağmen idam edildiler. Siyasiler bu konuda çok büyük çaba
sarfettiler. İdam kararını adeta sevinç
çığlıklarıyla karşıladılar. Onlar her zaman
yaptıkları kötülüklerle hatırlandılar. İdam
edilenler devrimci mücadelede birer simge
oldular.
İdam cezasının kaldırılmasındaki en
büyük sebebi de budur. Yanlış karar ile
insanların yaşam hakları ellerinden
alınmamalıydı. Birçok ülkede idam cezası
kaldırıldı. Türkiye’dede idam kararı
kaldırıldı. Onun yerine ağırlaştırılmaış
müebbet hapis cezası veriliyor.
Geçtiğimiz gün sonuçlanan Osman
Kavala ve arkadaşlarıının Gezi Davası’nda
Kavala’ya en yüksek ceza verildi. Diğer
yargılananlara ise 18 yıl hapislik.
Türkiye’deki tek adam rejimi hukuk sisteminde yaptığı tahribat öyle büyüdü ki
artık adalet aramak neredeyse imkansız
hale geldi. Osman Kavala’nın mahkumiyeti
de bu durumun en açık göstergesidir.
Ben hukukçu değilim. Ancak hukukçulardan dinlediğim kadarıyla verilen kararın
hiçbir dayanağı yok.
Bir kere kanunsuz dinlemelerin delil
sayılmayacağı bilindiği halde delil sayıldı.
Kanunlar geriye dönük uygulanmayacağı
hukuk kuralıyken bu kurala uyulmadı. Daha
önce tahliye kararı verilen iddialar bu kez
suç olarak kabul gördü. Kavala’nın casuslukla suçlanarak tekrar tutuklanması bu
mahkemede suç olarak görülmedi ve tahliye
kararı verildi. Nerden baksan tutarsızlık
hali yani.
Mahkeme sürecindeki hukuksuzluklar
AİHM’e taşındı ve AİHM bu hukuksuluğa
son vermek için Türkiye’ye çağrı yaptı.
Buna karşın Erdoğan bu kararları
tanımayacağını söyleyerek Osman
Kavala’nın serbest bırakılmasının önüne
geçti. Açık açık siyasi müdahalew dünyanın
gözü önünde yapılıyordu.
Dünya’da adalet duygusu taşıyan her
kurum ve kişiler mahkeme sürecini tam
bir hukuksuzluk olarak tanımladı. Çağrılar
yapıldı. Bu yanlıştan dönüklmesi istendi.
Kulaklar sağır. Duymadılar.Birçok devletten
de benzer açıklamalar geldi. Bu, bir devletin
içişlerine karışma değildir. Bu nedenle
içinde adalet duygusu olan her insanın her
örgütün, her siyasi partinin alınan kararı
lanetlemesi ve dayanışma içinde olması
gerekmeketdri.
Bizim solcularımız, devrimcilerimiz ve
onların örgütlrti ve siyasi partiler Osman
Kavala ve arkadaşlarına karşı alınan bu
hukuksuz ve haksız kararı gücmüz yettiğince
protesto etmeliyiz.
Şimdi bizim siyasilerimizin test etme
vakti. Türkiye’deki rejim korkusuyla ya
ses veremeyecekler ve buna kılıf uyduracaklar. Ya da en etkili şekilde alınan kararı
kınayacaklar. Bekleyip göreceğiz.
Son sözü Che Guavera’ya bırakıyorum:”
"En önemlisi,dünyanın neresinde olursa
olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış
gibi hissetme kaabiliyetinizi koruyabilmenizdir. Bu bir devrimcinin en önemli
özelliğidir."
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Rüzgara Karşı

UYUŞTURUCU
TASARRUFUNA
3 TUTUKLAMA

Bülent Tümen

NE GEREK VAR?
“Anlayan varsa beri gelsin” derdi, 1970’li
yılların ortalarında Ankara’nın Bahçelievler
Mahallesi’nde yaşayan Türkiyeli bir arkadaşım…
Kıbrıslılar, böyle cümle kurmazdı 1980’lere
kadar…
Kültürel asimilasyon tamamlandı mı ne?
Pazartesi, köydeki markette tam da bu şekilde
bir cümle kuran Kıbrıslı tanıdığı görüp,
söylediklerini işitince o günler düştü aklıma…
Ankaralı arkadaşımı hatırladım birden…
Yazdıklarımı sürekli okuyanlar, bu aralar hep o
günlerden bahsettiğimin farkındadırlar…
O günlere takılıp kaldığımı
zannetmeyin…
Mevsim
değişikliğindendir
herhalde…
***
Kimsenin içeriğinden şüphe
duyamayacağı
bir konudan
bahsediyordu markette rastladığım
o tanıdık; KKTC’nin, “Yeni
koalisyon kabinesinin” Cumhurreisi tarafından
onay aldığı “Yeni Nazırlar Kurulu” listasından…
O “maskaralıktan” canım…
Çok sabırlı bir toplum olduğumuzu sakın
unutmayın…
O efendilere zarar veren daha çıkmadı…
Söylediklerimi izah edeyim:
-Gidenler da zefler “hukare” Kıbrıslıyı, gelenler
da…
Yalanlar deryasında yüzdürüyorlar Kıbrıs’ın
kuzeyinde yaşayan herkesi; ellerinden gelse o
yalanlar deryasında boğacaklar tümümüzü de!
Yine da unuttukları bir şey var, en azından
günden güne her şeyin farkında olanlar çoğalıyor!
Gerçi, gerçek nüfusumuzu hâlâ gizliyorlar
bizlerden ama olsun…
***
İşin doğrusu hepsi da birlik oldular, “enayi
yerine koydular” bütün toplumu…
Biri o taraftan, diğeri öteki taraftan zeflemeye
devam ediyorlar!
Bizlere yaşatılan, adına “kriz” dedikleri bu
“maskaralığın” -maskaralık sözcüğü az bile- neden
yapıldığı/yaptırıldığı ve bu yapılanların altında
nelerin yatmakta olduğu, yakında mutlaka ortaya
dökülecek… “Bu olayın ‘uydurma’ bir kriz”
olduğu, topluma yaşatılanlarla ispat edildi…
İzlediğiniz gibi, “dün ‘kriz’ başladığında”
Maliye Nazırı Hacı Atun “görevden alınıp” yerine,
O. Amcaoğlu atanacaktı…
Olmadı… Başnazır “talebine onay alamadı!”
Bunun üzerine, “Başnazır Sucuoğlu istifa etmek
zorunda kaldı”…
-Gerçekten öyle mi?
İnanalım mı?
Ardından “bugün, eski” Nazırlar Kurulu’nda
istenilen o değişiklik yapılarak “yeni” Nazırlar
Kurulu “onay aldı!”
Ne değişti? Şimdi, “geriye dönük yeni
program,” mecliste görüşülecek; sonrasında da,
Maliye Nazırı hariç, nazırların tümü aynı isimler
olarak kalsa da, yeni müdür ve müsteşar
atamaları sıraya girecek…
***
Ha, unutmadan, bir da sözde 2022 yılı Mali
Protokolü ile “yapılacaklar” var…
Yapılan o protokollerle, 2017 yılından beri
KKTC bütçesine gözle görülür para aktarılmadığı
halde kimi siyasetçiler tarafından hâlâ çekilen
şükranlar neyin nesi?
Yurttaş soruyor:
-Neden şeffaf yapılmıyor bu para işleri?
Yurttaşların ve bu topraklarda yaşayan
yabancıların, hatta komşumuz Kıbrıslıların
alışverişlerde ödediği vergiler, harçlar ve fon
giderleri nereye gidiyor?
Bir zamanlar Maliyenin “denk bütçe” yaptığı
söylemleri, yalan mıydı?
On yıllardır duyuyoruz, “ayaklarının üzerinde
duracak bir mali yapı” hedeflenmektedir…
Neden hâlâ gerçekleşemedi?
Madem her şeyimiz “anavatan” dedikleri
ülkenin parasıyla, memurlarının gözlem ve
talimatlarıyla yapılmaktadır, o zaman Nazırlar
Kurulu’na ve ödemekte olan vergilere ne gerek
var?
Gene gonuşuruk buraşda.

Falyalı cinayeti…

Gülce’ye 4, Işık’a 3 yıl hapislik

Çatalköy’de 8 Şubat'ta meydana
gelen iş insanı Halil Falyalı ve
şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle
ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak
ve kullanmaktan tutuklu bulunan
Falyalı’nın korumaları Türkistan
Gülce’ye 4 yıl, Halil Işık’a ise 3
yıl hapis cezası verildi.
Mahkemelerden alınan bilgiye
göre, dün Girne Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada,
Türkistan Gülce, kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten
4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Türkistan Gülce’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine
emir verildi.
Halil Işık ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan
3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Halil Işık da cezalarını birlikte çekecek.

Lefkoşa’da önceki gün öğlen
saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri, şüpheli
hareketleri sonucu D.O.U’nun (E-20)
üzerinde yaptığı aramada, yaklaşık 4
gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan
madde bulunarak, emare olarak
alındı. Bahse konu şahsın
tutuklandığı kaydedildi.
Yine Girne’de önceki gün A.Ç’nin (E32) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan aramada, yaklaşık
4 gram ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan
madde bulundu. Bahse konu şahıs
ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit
edilen S.Z.(E-29) tutuklandı.

YÜKSEKTEN DÜŞEN
ŞAHIS YARALANDI
Yeniboğaziçi’nde önceki gün çatıda
tamirat için çalışan şahsa yardım
eden Mehmet Öngör (E-60),
merdivenden aşağıya inerken
dengesini kaybederek, beton zemine
düştü ve ağır şekilde yaralandı.
Öngör, kaldırıldığı Gazimağusa
Devlet Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından, yoğun bakım
servisinde müşahede altına alındı.

DAWSON’UN ÖLÜM
NEDENİ KALP KRİZİ
OLARAK AÇIKLANDI
Önceki gün Yenierenköy’de evinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını
yitiren Cornelius Joseph Dawson’un
(E-66) otopsisinde, ölüm sebebinin
“kalp krizi” sonucu olduğu tespit
edildi. Olayla ilgili soruşturmanın
sürdüğü bildirildi.

MAĞUSA BÖLGESİNDE
ELEKTRİK KESİNTİSİ

DİPKARPAZ ÇEVRE KORUMA VE SOSYAL AKTİVİTE DERNEĞİ:

BOZULAN DİPKARPAZ YOLU BÜYÜK
EKONOMİK ZARAR VERMEKTE
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, bozulan DipkarpazZafer Burnu yolunun ekonomik olarak köy halkına büyük zararlar verdiğini
belirtti. Dernek Başkanı Fırat Borak yayımladığı yazılı açıklamada, “Yıllardır
kullanılamaz hale gelen Dipkarpaz-Zafer Burnu yolu acilen yenilenmeli veya
tamir edilmelidir. Yolun bu şekilde kalması, ekonomik olarak da köy halkına
büyük zarar vermektedir. Zaten ekonomik sıkıntı yaşayan halk, Turizm kaybı da
yaşarsa, bütün seneyi kayıp geçirecektir” dedi.
Borak, dernek olarak isteklerinin en kısa zamanda, yolun hem ülke, hem de
köy ekonomisine kazanç getirecek duruma getirilmesi olduğunu ifade etti.

DÜÇ’TEN KASAPLIK HAYVAN SATIŞI
TEKLİFLER 6 MAYIS’A KADAR ALINACAK
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
(DÜÇ) kasaplık hayvan satışı duyurusu
yaptı.
Yapılan duyuruya göre, 20 baş
kasaplık kuzu, 25 baş kasaplık oğlak
ve 25 baş kasaplık koyun kapalı zarf
yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden
satılacak.
Satışta taban fiyatları kuzu için kilosu
50 TL, oğlak için kilosu 42 TL, koyun
için kilosu 30 TL olarak belirlendi.
Teklifler KDV’siz olarak verilecek.
İdare herhangi bir teklifi kabul etmek
zorunda olmayacak.
Ödemeler peşin (nakit) veya banka

teminatlı çekle yapılacak. İhaleyi
kazananların en geç 13 Mayıs Cuma
tarihine kadar hayvanları alması gerekecek. 13 Mayıs Cuma günü mesai
bitimine kadar hayvanların alınmaması
durumunda ihale kararı iptal edilecek.
Kasaplık satışına sunulan kuzular ve
koyunlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet
Üretme Çiftliğinde, oğlaklar ise Ercan
Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilecek.
Tekliflerin en geç 6 Mayıs Cuma
11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran
Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK); Yıldırım köyü, Akova ağıllar,
Cemer Su, Boğaziçi ve Sınırüstü
bölgelerine bugün 7 saat elektrik
verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada,
9.00-16.00 saatleri arasındaki
kesintinin, orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje
çalışması nedeniyle yapılacağı
belirtildi.

MALATYA KÖYÜNE
8 SAAT ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK
Girne’de Malatya köyüne bugün gün
içerisinde 8 saat elektrik
verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan
verilen bilgiye göre, yarın elektrik
şebekesinde yapılacak bakım onarım
çalışması nedeniyle 09:00 ile
yaklaşık 17:00 arasında köyde
elektrik kesintisi olacak.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN
DÜŞÜK ZARARI OLAN
ÜRETİCİLERE
TAZMİNATLARI ÖDENDİ
Genel Tarım Sigortası Fonu
“Hayvancılık Zorunlu Sigorta
Tüzüğü” gereğince Mart ayında
Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan,
120 üreticiye 197 vaka için toplam
212 bin 760 TL tazminat ödendiğini
duyurdu.
Genel Tarım Sigortası Fonu
tarafından yapılan yazılı açıklamaya
göre, banka hesap numarası veren
üreticilerin tazminatları hesaplarına
yatırıldı. Hesap numarası vermeyen
üreticiler ise tazminat çeklerini
kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu
ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan
alabilir.
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Özdeyişler

Tadımlık

"Gerçekten büyük olmayan
"büyük adamlar" çevrelerini
küçük adamlarla doldururlar."
Wilhelm Reich

KARADUYGUN
İçinden konuşa konuşa
bir gün unuttu konuşmayı
Erdal Alova

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

YÜREĞİM
DAĞLARDADIR
William
Saroyan
Aras Yayınları

Su aktı taşı oydu
Olacak olan buydu
Dün beni çekiştirdin
Bu kulaklarım duydu

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal
Binaları No:24 Lefkoşa 0392 223 18
13
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz
Kahve yanı Kızılbaş 03922281867
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy
Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet
Oto Galeri Karşısı Atatürk Öğretmen
Akademisi yolu 2254 500
GİRNE
MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne
8156566
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük
yanı Ship İnn karşısı 0548 851 11 50

FODER “DERİ PROJESİ” Sergi fotoğrafları sunumu ilgiyle izlendi
(Mustafa Erkan) - Performans, video, edebiyat ve Giray
Karahasan’ın fotoğraflarından oluşan “Deri Projesi” sergisinin,
Fotoğraf sunumu FODER’de gerçekleşti.
Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat
Özdal ve Giray Karahasan’ın
çalışmalarının bir araya geldiği
Skin
Project
sergisi
fotoğraflarının, çekimlerini yapan Karahasan tarafından
tanıtım ve sunumu yapıldı. Performans, video ve fotoğraf sergisi olan Skin Project’in
fotoğrafları fotoğrafseverlerle
buluştu.
Dernek üyeleri tarafından ilgiyle izlenen gösterim ardından, gece soru, cevaplarla ve
sohbetle devam etti. Dernek kendi binasında gerçekleştirilen
etkinlik ardından, sunumu yapan Karahasan’a dernek adına
teşekkür belgesini başkan Gümüşok verdi.

DÜN

MAĞUSA
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu
No:3 Gazimağusa 03923653130
TARABYA ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı N0:25 A (M.Altuner Sağlık Merkezi İle Oykan Petrol
yanı) Larnaka Yolu 0392 366 36 07
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
0392 714 23 16
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele 3301 720
LEFKE

ARAZİ ARANIYOR
Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI





DOLAR
Alış Satış


14.76 14.86

EURO
Alış Satış

15.78

15.87

S.T.G.
Alış Satış

18.75 18.87

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ



PINAR KEKLİK ECZANESİ
Alsancak lemar karşısı, teknogold
yanı alsancak/girne 0533 857 54 94

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu'ndan ilk kararlar

Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk
toplantısını tamamladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında
toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk
toplantında, önceki hükümet döneminde
açıklanan ancak uygulanamayan mart
ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü
içecek fonlarında indirim yapılmasının
uygulanmasına karar verildi.
Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk
toplantısını tamamladı.
Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu
açıkladı.
Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni
hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda
önceki hükümet tarafından karara
bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu
ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek
indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili
arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo
Yasası’nı gündeme aldıklarını aktardı.
“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”
Elektrik ücretleriyle ilgili geçen
hükümet döneminde alınan indirim
kararının sadece mart ayı için geçerli
olmasının oy birliği ile karara bağlandığını
belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel
maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını
kaydederek, şu anda yapılan tarife

ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını
vurguladı.
Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen
Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için
uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.
Buna göre, konut tarifelerinde sadece
mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS
0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS 1,70
TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL;
3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4
TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL
olarak uygulanacak.
Turizm tarifelerinde de yine mart ayı
için, sadece otel olarak kullanılan
yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL
ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan
tarife 2 TL olarak uygulanacak.
“ÇOKLU TARİFEYE
GEÇEBİLMESİ İÇİN
ÇALIŞMALAR HIZLANDI”
Nazım Çavuşoğlu, Mayıs ayında çoklu
tarifeye geçebilmesi için Başbakan’ın
Maliye Bakanı’na talimatını verdiğini
kaydederek, “Çoklu tarife sistemine
geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı
ve gereği yapılacaktır” dedi.
ALKOLLÜ İÇECEKLERDE FON
FİYATLARI İNDİRİLDİ
Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarında

indirim yapılmasının da önceki hükümette
sözünün verildiğini ancak hayata
geçemediğini anımsatan Çavuşoğlu, bu
sözün de tutulması için gerekli kararın
üretildiğini aktardı ve uygulanacak yeni
fon fiyatlarını paylaştı.
Buna göre, birada 3 TL olan ve yapılan
zamla 15 TL’ye yükselen fon ücreti 5
TL’ye; fıçı birada 3,5 TL olan ve 17,5
TL’ye yükselen fon ücreti 6 TL’ye;
şarapta 4 TL olan ve 20 TL’ye yükselen
fon ücreti 5 TL’ye; viski, rakı gibi alkollü
içeceklerde 13 TL olan ve 50 TL’ye
yükselen fon ücreti 25 TL’ye ve yerli
üretim alkollü içeceklerde ise 3 TL olan
ve 40 TL’ye yükselen fon ücreti 10
TL’ye indirildi. %10 alkol oranının
altında olan içeceklerde ise herhangi bir
değişiklik yapılmadı.
Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2021
tarihli kararı uyarınca, küçükbaş hayvan
besleyicilerine nisan ayı sonuna kadar
kredili arpa satışı yapıldığını hatırlatan
Çavuşoğlu, bu kararın mayıs ayı sonuna
kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.
Çavuşoğlu ayrıca, Para ve Kambiyo
Değişiklik Yasa Tasarı’nın Meclis’e sevk
edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları
yaptıklarını da aktararak, Forex faaliyetleri
yapan iş yerlerini kayıt altına almayı ve
ülkeye gelir getirilmesini amaçladıklarını
kaydetti.

Sözcü Çavuşoğlu söyledi, Bakan Amcaoğlu doğruladı:

Mayıs ayında yeniden çoklu tarife!
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından
Hükümet Sözcüsü, Milli Eğitim Bakanı Nazım
Çavuşoğlu'nun mayıs ayında yeniden çoklu
tarifeye geçileceği ifadesi üzerine, Kıbrıs Postası
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'na ulaştı.
Amcaoğlu, Çavuşoğlu'nu doğrularken, "Doğru
olan bu." dedi...
KP - Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar
karşısına geçen Hükümet Sözcüsü, Milli Eğitim Bakanı
Nazım Çavuşoğlu, elektrik indirimi ve alkol fonunun
indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun
mayıs ayında yeniden 'çoklu tarife'ye geçileceğini
söylemesi sonrası, Kıbrıs Postası, Maliye Bakanı Olgun
Amcaoğlu'na ulaştı. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu,
Çavuşoğlu'nu doğrularken, "Doğru olan bu" dedi.

Türkiye Barolar Birliği:

Yargı öc alma aracı olarak kullanıldı
Türkiye Barolar Birliği, (TBB) Gezi Parkı davası kararlarını değerlendirdi,
“Yargı öç alma aracı olarak kullanıldı, kara lekedir” dedi.
TBB, Gezi Davası’nda verilen kararlar hakkında yazılı açıklama yaptı.
‘Gezi davası kararı yargının kara lekesidir’ başlığıyla yapılan açıklamada
mahkeme heyeti üyelerinden Kürşad Bektaş’ın karşı oyuna dikkat çekildi.
Açıklamada AKP’den milletvekili aday adayı olan hakim Murat Bircan’ın
heyette bulunmasının ‘tarafsızlık’ görüntüsünü ortadan kaldırdığına vurgu
yapılarak, “Ceza kararını veren heyetin bir üyesinin yargılamanın bağımsız
ve tarafsız bir yargı organı tarafından adil yargılanma ilkelerine uygun
olarak yürütüldüğü konusunda ciddi şüpheler doğurmakta ve kamu
vicdanını, adalete güven duygusunu zedeleyecek bir sonuca yol açmaktadır”
denildi.
“Yargı öc alma aracı olarak kullanıldı”
Gezi davası kararlarının yargının toplumsal muhalefeti sindirme,
itibarsızlaştırma ve öç alma aracı olarak kullanılmasının en somut örneği
olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Gezi Parkı davasında verilen cezaların Anayasa’nın 2. maddesinde yer
alan temel niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti
olma niteliğini bir tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır.
Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokratik tüm haklarını kullanan
insanların ve onları savunan avukatların vazgeçilmez hakkıdır. Türkiye
Barolar Birliği olarak yurttaşların adil yargılanma hakkına riayet eden,
bağımsız ve tarafsız bir yargının inşası için mücadele etmeyi sürdüreceğimizi
kamuoyunun bilgisine sunarız”

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK),
1-15 Mart devresinin çiğ süt
bedellerinin yüzde 90'ının ödendiğini
duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 15 Mart 2022 döneminde SÜTEK’e
küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt veren
804 üreticinin banka hesaplarına süt
bedelinin yüzde 90’ı (34,238,424,93 TL)
yatırıldı.
Geriye kalan yüzde 10'luk kısmın bu
hafta içerisinde yatırılacağı belirtildi.

BRUCELLA ERADİKASYON
PROJESİ KAPSAMINDA
HAYVAN ÜRETİCİLERİNE
TAZMİNAT ÖDEMELERİ
YAPILDI
Brucella Eradikasyon Projesi
kapsamında Büyükbaş ve Küçükbaş
hayvanları zarar gören üreticilere
Genel Tarım Sigortası Fonu
“Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü”
gereğince Ocak-Şubat 2022 dönemine
ait tazminat ödemeleri bugün yapıldı.
Genel tarım Sigortası Fonu tarafındna
yapılan yazılı açıklamaya göre,
hayvanları zarar gören 33 üreticiye, 27
büyükbaş ve 98 küçükbaş hayvan
vakası için toplam 206,000 TL tazminat
ödendi.
Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik
kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan
alabilir.

İZCAN, GEZİ DAVASINDA
ALINAN KARARLARI
ELEŞTİRDİ
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı
İzzet İzcan, Türkiye’de gezi davası ile
ilgili Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış
müebbet, diğer sanıklara da 18’er yıl
hapis cezası verilmesini eleştirerek,
kararı “insafsız ve kabul edilemez”
olarak nitelendirdi.
BKP Genel Başkanı İzcan yaptığı yazılı
açıklamada, Türkiye’de demokrasi ve
özgürlük mücadelesi veren kesimlerle
dayanışma içinde olmaya devam
edeceklerini vurguladı.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ ÖLÜM
ORANI YÜKSEK
Bir araştırmaya göre, Güney Kıbrıs’ta
2021 yılına ait ölüm oranının, 2020
yılına göre yüzde 9.7 oranında arttığı
belirtildi.
Politis gazetesi, 2009 yılında John
R.Adler (Stanford Üniversitesi) ve
Alexander Muacevic (Münih
Üniversitesi) tarafından kurulan
“Cureus” isimli internet dergisinde
yayımlanan incelemeye dayanarak,
2021 yılında Güney Kıbrıs’taki ölüm
oranının 2020 yılına oranla yüzde 9.7
oranında arttığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta 2021 yılındaki ölüm
oranın yüzde 16.5 olarak kaydedildiğini
yazan gazete bu ölüm oranının,
tamamıyla Covid-19 kaynaklı ölümlere
dayandırılmadığını belirtti.
Habere göre bu inceleme
çerçevesinde, ilgili verilerin
incelenmesi için yetkili makamlara
çağrıda da bulunuldu.

CSO, MARAŞ MİLLET
BAHÇESİ’NDE HALKA
AÇIK KONSER VERECEK
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
(KKTC CSO), Başbakan Yardımcılığı
Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanlığı Devlet Opera ve Bale
Koordinasyon Merkezi ve Güvenlik
Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle 28
Nisan Perşembe, saat 17.30’da, Maraş
Millet Bahçesi karşısında halka açık
konser düzenleyecek. Kültür
Dairesi’nden yapılan açıklamada, Murat
Menket yönetiminde, Sermin Dikmen
Töre (Soprano) ve Tuğrul Enver Töre
(Bariton) solistliğinde gerçekleşecek
konsere tüm halkın davetli olduğu
bildirildi.
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27 Nisan 2022 Çarşamba

170 kişinin koronavirüs testi pozitif
Son 24 saatte toplam 7 bin 110 test yapıldı,
170 pozitif vakaya rastlandı.
72 kişi Lefkoşa, 36 kişi Girne, 35 kişi
Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele,
1 kişi Lefke bölgesindendir.
25 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 7110
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 170
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.749.394
Toplam Vaka Sayısı: 93.242
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 91.813
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1196
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 18

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1177
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 245

GİRNE BELEDİYESİ KİTAP
& KÜLTÜR GÜNLERİ
DEVAM EDİYOR
Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş
birliğinde gerçekleştirilen Girne
Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri
devam ediyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, Türkiye’den Ahmet
Telli, Latife Tekin, Bora Ercan, Havva
Tekin, Erdal Güney ve Barış İnce
yanında ülke yazar ve gazetecilerinin
de katılımıyla gerçekleşen program
çerçevesinde bugün saat 11.00’de
Çocuk Kitabı Yazarı Ünver, Alibey
Ramadan Cemil Meydanı’nda
çocuklarla söyleşi, İmza Günü
gerçekleştirecek.
Program, saat 14.00’te Sanat
Galerisi’nde Mahmut İslamoğlu, Şevket
Öznur ve Eralp Adanır’ın
okuyucularıyla buluşmasıyla devam
edecek.
Saat 19.00’da ise İlksoy Aslım, Aytuğ
Plümer, Mehmet Hasgüler’in imza ve
söyleşi etkinliği yapılacak.
Türkiye’de özgün tarzıyla ses getiren
ve yeni kitabı “Başkanlarının Tanrısı”
adlı kitabın yazarı Mine Söğüt de aynı
gün saat 16.00’da Sanat Galerisi’nde
okurlarıyla buluşacak.

MEDYA OKURYAZARLIĞI
YARIN DÜZENLENECEK
ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKTE
TARTIŞILACAK

GAZETECİLER BİRLİĞİ TÜRKİYE TEMASLARINI TAMAMLADI
HEYET DÜN ULUSLARARASI
BASIN ESTİTÜSÜ (IPI), TÜRKİYE
GAZETECİLER SENDİKASI,
TEYİT.ORG VE TÜRKİYE
GAZETECİLER CEMİYETİ
YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA
GELDİ...
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB)
Yönetim Kurulu, basın örgütleri ile iş birliği
ve Türk basınında Kıbrıs’a ilişkin eksik ve
yanlış bilgileri giderilmesine yönelik
görüşmeler yapmak amacıyla gittiği
Türkiye’deki temaslarını tamamladı.
KTGB
Başkanı
Emin
Akkor
başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, dün
İstanbul’da Uluslararası Basın Enstitüsü
(IPI), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS),
teyit.org sitesi ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti yetkilileriyle görüşmelerinin
ardından gece geç saatlerde yurda döndü.
KIZILKAYA: “TÜRK BASININDA
KIBRIS NEGATİF GÜNDEM”
KTGB Yönetim Kurulu İstanbul
temaslarının son gününde ilk olarak
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkan
Yardımcısı Emre Kızılkaya ile görüştü.
Görüşmede konuşan Kızılkaya, Kıbrıs
ile ilgili haberleri yakından takip ettiğine
değinerek, yapılan bazı haberlerde kasten
olmasa da yanlışların olduğuna dikkat
çekti.
Kızılkaya, Türk basınında Kıbrıs konusunun her zaman negatif bir şekilde yer aldığını
söyleyerek, medya kurumlarının Kıbrıs
muhabiri eksikliğine dikkat çekti.
Bu eksikliğin Kıbrıs’la ilgili konularda
tek tip haberlerin yayınlanması sonucunu
doğurduğunu belirten Kızılkaya, bu anlamda
dezenformasyona karşı dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Kızılkaya, Kıbrıs Türk Gazeteciler

Birliği’nin ziyaretinin Türkiye kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi için önemli bir adım
olduğunu ve bu anlamda daha organize bir
çabaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
TGS BAŞKANI GÖKHAN DURMUŞ
KTGB heyetiyle bir araya gelen Türkiye
Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan
Durmuş, sendikanın faaliyetleri hakkında
bilgi verdiği konuşmasında iki örgütün
yapabileceği iş birlikleri üzerinde durdu.
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın üç alanda çalıştığına dikkat çeken Gökhan Durmuş,
basın özgürlüğü, örgütlenme ve eğitim
konularının kendileri için önemli olduğunu
dile getirdi.
TEYİT.ORG GÜLİN ÇAVUŞ: “TEYİT MEKANİZMASI ÖZELLİKLE
KRİZ ZAMANLARINDA ÖNEMLİ”
Türkiye’deki teyit mekanizmasının dijital
ortamdaki bağımsız temsilcisi olan
teyit.org'nin Strateji ve Vizyon Sorumlusu
Gülin Çavuş, Türkiye’de 2016 yılından beri
doğrulama konusunda dijital ortamda faaliyet
yürüttüklerini
belirterek,
teyit
mekanizmasının özellikle kriz zamanlarında
önem kazandığını, bilgi kirliliğinin bu
dönemlerde sosyal medyada arttığına dikkat
çekti.
Doğrulama mekanizmasının çalışma
metotlarından da bahseden Gülin Çavuş,
gazeteciler, üniversiteler ve öğretmenlerle
kurdukları mekanizmayı anlattı.
Doğru haberin nasıl ayırt edilebileceği
konusunda çalışmalar yaptıklarına dikkat
çeken Çavuş, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
ile ilerleyen süreçte benzer çalışmaların
yapılabileceğini söyledi.
TÜRKİYE GAZETECİLER
CEMİYETİ BAŞKANI TURGAY OLCAYTO
KTGB heyeti İstanbul’da son görüşmeyi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay
Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş ve
bazı yönetim kurulu üyeleriyle yaptı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Turgay Olcayto, Türk medyasındaki durum,
gazetecilerin örgütlenmeleri ve ülkedeki
gazetecilik koşullarıyla ilgili bilgi verdi.
Olcayto, Kıbrıs’tan da genç gazetecilerin
yapacakları
eğitim
çalışmalarına
katılmalarının sağlanabileceğine değinerek
iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel
Sekreteri Sibel Güneş de, cemiyetin faaliyetlerinden bahsederken, gazetecilere hukuksal
destek verdiklerini, yerel medya seminerleri
düzenlediklerini, Kadın Komisyonu
oluşturduklarını ve bir kitap yayımladıklarını,
Gazetecinin Hak ve Sorumlukları Bildirgesi’ni de güncellediklerini kaydetti.
KTGB BAŞKANI EMİN AKKOR
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı
Emin Akkor ise görüşmelerde yaptığı
konuşmalarda, birliğin çalışmalarını anlatarak, görüşülen örgütlerle de iş birliğini
geliştirip projeler üretmeye hazır olduklarını
kaydetti.
Türkiye medyasında Kıbrıs’la ilgili haberlerde gördükleri eksik veya yanlış bilgilerin
giderilmesi konusunda örgütlerin iş birliğine
hazır olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkor, doğru habere
ulaşmak için doğru kaynaklara ulaşma
konusunda her zaman yardıma hazır
olduklarını söyledi.
Kıbrıs Türk medyasının karşı karşıya
kaldığı sorunlar hakkında da bilgi aktaran
Akkor, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan
ve gazetecilere dava açılan Ceza Yasası’ndaki
bazı maddelerin değiştirilmesi için de
girişimler yaptıklarını belirtti.
KTGB heyeti Cuma günü Ankara’da da
basın örgütleriyle görüşmeler yapmış ve
oradan İstanbul’a gitmişti.

Avrupa Komisyonu’nun desteği ve
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’un
katılımıyla gazeteci Yazar Sami
Özuslu’nun moderatörlüğünde “Medya
Okuryazarlığı: Çok Noktadan, Çok
Kişiye, Çok Boyutlu İletişim” etkinliği
yarın çevrimiçi olarak
gerçekleştirilecek.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan
açıklamada, dijital kimlik kavramının
tartışılacağı etkinliğin bugün 14.3015.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak
düzenleneceği aynı zamanda merkezin
Facebook sayfasından canlı
yayınlanacağı bildirildi.
Zoom üzerinden https://bit.ly/3uRlF3e
linkiyle takip edilebilecek olan etkinlik,
Türkçe dilinde olacak ve İngilizce diline
eş zamanlı çeviri yapılacak.

DAÜ ECZACILIK
FAKÜLTESİ KOSGEB
PROJESİ’NE DAHİL OLDU
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Eczacılık Fakültesi Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı
Projesi’ne (KOSGEM) dahil oldu.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Eczacılık
Fakültesi Öğretim Üyelerinin de proje
ekibi içerisinde bulunduğu “Bitkisel
Protein Üretimi” isimli AR-GE ve
İnovasyon Projesi, KOSGEB Mersin
Müdürlüğü tarafından desteklenmeye
uygun bulundu. DAÜ Eczacılık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra
Koşar ve Eczacılık Fakültesi Öğretim
Görevlisi Ecz. Aytekin Sarpkaya söz
konusu projede yer alıyor. Söz konusu
projenin, sabit yağ endüstrisinin bir
atık ürünü olan yağı alınmış kabak
çekirdeği posasından besin değeri
yüksek ve globulin türevi proteinlerce
zengin bitkisel protein üretimini
amaçladığı belirtildi.

ANASTASİADİS
ESTONYA’YA GİDİYOR
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in, Estonya’ya 27-29
Nisan tarihlerini kapsayan resmi bir
ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın
başlayacağı Estonya ziyareti
kapsamında, Estonya Başbakanı Kaja
Kallas ile iş birliği memorandumu
imzalayacağını yazdı.
Habere göre Anastasiadis temasları
çerçevesinde Estonya Devlet Başkanı
Alan Karis ve Parlamento Başkanı Juri
Ratas ile bir araya gelecek.
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Fenerbahçe Belotti’yi istiyor
Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler
devam ederken, bir yandan da transfer
çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek
sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen
sarı-lacivertliler, forvet transferine
yoğunlaştı.Sarı-lacivertliler, İtalya'da Torino
forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi
transfer etmek istiyor.

Atletizm liseli gençler eleme yarışları tamamlandı

Finalistler belli oldu

Taygun Artan Özcihan’dan yeni rekor!
Elemelerin ikinci gününde Girne Amerikan Koleji adına yarışan Taygun Artan
Özcihan, yeni 200 metre Lise Erkekler rekorunun sahibi oldu. -0.3 rüzgar ile
serisinde 21.92 koşarak birinci olan Özcihan, aynı zamanda daha önce 22.05 ile
Yiğitcan Hekimoğlu’na ait rekorun da yeni sahibi olmuş oldu.

Girne Amerikan Koleji adına yarışan Taygun
Artan Özcihan, yeni 200 metre Lise Erkekler
rekorunun sahibi oldu. -0.3 rüzgar ile serisinde
21.92 koşarak birinci olan Özcihan, aynı zamanda daha önce 22.05 ile Yiğitcan
Hekimoğlu’na ait rekorun da yeni sahibi olmuş
oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde organize ettiği

Liseler atletizmde ilk sekiz içerisine giren okullar adlarını
finale yazdırırken erkeklerde Kurtuluş Lisesi, kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji elemeleri birinci olarak tamamladı...

2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme
Yarışları 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa
Atatürk Stadı’nda yapıldı. İki gün süren yarışlar
sonunda okullar finallere katılabilmek için
yarıştı. İlk sekiz içerisine giren okullar adlarını
finale yazdırırken erkeklerde Kurtuluş Lisesi,
kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji elemeleri
birinci olarak tamamladı.

Yarışlar sonunda ilk sekiz içerisine giren okullar şu şekilde:
Erkekler Genel Sıralama
TAKIMLAR
PUAN
1. Kurtuluş Lisesi
817
2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 782
3. Erenköy Lisesi
729
4. Namık Kemal Lisesi
660
5. Girne Amerikan Koleji
634
6. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 620
7. Hala Sultan İlahiyat Koleji
617
8. Karpaz Meslek Lisesi
588

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Kızlar Genel Sıralama
TAKIMLAR
1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji
2. Kurtuluş Lisesi
3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)
5. Hala Sultan İlahiyat Koleji
6. Namık Kemal Lisesi
7. Erenköy Lisesi
8. Anafartalar Lisesi

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

PUAN
450
405
402
393
359
341
258
254

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

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

