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UyArıyorUz: İşadamlarından tehdit ve şantajla para sızdıran, ruhsatsız iki tabancası bulunan, kaçakçılıkla apartmanlar
diken adam şimdi de polisle teşrik-i mesai yapıyor! Gazetemize karşı her türlü işbirliği mübah değil mi?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 16 Şubat 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 583 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
BABASININ KATİLİNİ
ARAYAN KIZIN ÖLÜMÜ
n

2. sayfada

Ersin Tatar’ın saraydaki Danışma
Kurulu Üyesi Hüseyin Macit Yusuf
bakın kimmiş meğer…

Sarayda bir

Hüseyin Macit Yusuf’u, şu anda sarayda Ersin Tatar’ın iletişim Koordinatörü Aydın Akkurt’tan dinleyin bir
de… Akkurt şöyle diyor: KKTC’de yüzlerce kişiyi karşılıksız çekle dolandıran, satın aldıklarının parasını
ödemeyen, pek çok kişiyi mağdur eden, küfür ve hakaret etmekten yargılanan şahıs Hüseyin Macit Yusuf...

n Aydın Akkurt bu satırları
yazdıktan sonra bir de Hüseyin
Macit Yusuf’a meydan
okuyarak şöyle dedi: Bu
dolandırıcıya söylediğim
şudur: Bir kuruşluk şerefin,
haysiyetin, namusun varsa
beni polise şikayet edersin ve
hakkımda suç duyurusunda
bulunursun. Şikayette bulun ki,
ne kadar yalancı ve iftiracı bir
adam olduğun bir kere daha
belgelensin”…
n Bizzat saraydaki iletişim
koordinatörünün
dolandırıcılıkla suçladığı
Hüseyin Macit Yusuf’u Ersin
Tatar’ın nasıl danışma kuruluna
atadığı merak ediliyor. Saray
dolandırıcılık yuvası mı?

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Suç makinası...

Enver Bahçeciler yargılanıyor

ŞAİR ACIYA
“BUYRUN
SUSUN” DER,
BEN SUSARIM
Faize
Özdemirciler

nLefkoşa’da 2016 yılında seri
kundaklama olaylarıyla ilgili
“azmettirici” olarak gösterilen,
olaydan iki gün önce
yurtdışına çıkış yapıp kaçak
olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan
ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp
yargılanmak üzere cezaevine
gönderilen Enver Bahçeciler,
dün ilk tahkikat duruşması için
yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kamuoyu Bahçeciler’e
verilecek cezayı merakla
3. Sayfada
bekliyor

BU TÜKETME
PROVASIDIR
DAHA

POLİS VE SİVİL
“OTORİTE”

Ali Osman

Mehmet Levent

Kut Adalı’yı kaybettik
nŞair İlkay Adalı
ve gazeteci Kutlu
Adalı’nın kızı Kut
Adalı kansere
yenik düştü. Genç
yaşta hayatını
kaybeden Kut
Adalı’nın vefatı
sevenlerini ve
toplumumuzu
yasa boğdu
nFaili meçhul cinayete kurban
giden araştırmacı – gazeteci
Kutlu Adalı’nın kızı Kut Adalı
babasının cinayetinin
aydınlandığını göremeden
hayatını kaybetti
4. sayfada

AZINLIK OLMA
HALLERİ

Aziz Şah

ASLOLAN
KENDİMİZE
YENİLMEDEN
YAŞAMAK

Canan Sümer

Kuzeyde 574 vaka, 1 can kaybı! Güneyde 2 bin 646 vaka, 3 can kaybı! n 7. Sayfada
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GKK: Falyalı cinayetinin
failleri denizden sürat
teknesiyle kaçmadılar

(KP)-GKK'dan yapılan açıklamada,
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın
kurşunlanarak öldürüldüğü olayla ilgili
gündeme gelen ‘zanlıların süratli bot’ ile
kaçtığı yönündeki haberlere yanıt verildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK),
Halil Fayalı ve Murat Demirtaş cinayetinin
faillerinin, olayın hemen ertesinde denizden
sürat teknesiyle kaçtıkları yönündeki
iddiların asılsız olduğunu belirtti.
GKK Basın Bürosu tarafından yapılan
açıklamada, “Bazı kişilerce, geçtiğimiz
hafta meydana gelen olaydaki canilerin
denizden süratli bot ile kaçtığına dair
söylemleri şaşkınlık ve hayretle takip
edilmektedir. KKTC Sahil Güvenlik
Komutanlığı mevcut gemileri, botları ve
karada konuşlu radar birimleri ile ülkemizin 396 km kıyı şeridi ve 8807 km²
deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7
gün 24 saat kesintisiz olarak görevi
başındadır” denildi.
Açıklamada, iddiaların aksine, saldırı
sonrasında deniz alanında keşif ve
gözetleme faaliyetlerinin en üst seviyeye
çıkarıldığı vurgulanırken, denizin o gün
fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre,
açık denizde ise 2-2,5 metre dalga
olduğunu ve bu durumda küçük/süratli
teknelerin seyre çıkamayacağına dikkat
çekildi.
Bunlara ilave olarak, eş zamanlı Türkiye
Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onların da müteyakkız hale
getirildiğine, böylece karşılıklı deniz ve
sahil şeridi boyunca deniz yolunun
tamamında keşif ve gözetlemenin azami
şekilde icra edildiğine işaret edildi.
Olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey
kıyılarında mevcut limanlarından girişçıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti
bulunmadığının da belirtildi.
Açıklamada, “Sonuçta, Polis Genel
Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında
yaptığı basın açıklaması ile devam eden
tahkikat sürecinde, faillere ve olayda
kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile
paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır” ifadelerine de
verildi.

Şener Levent

Açı
Bir ölümüz var…
Ve ağlıyoruz…
Annesi telefonda ağlıyor…
Ben sözcükleri şaşırıyorum sanki…
Ne diyeceğimi bilemiyorum…
Ancak biliyorum, ne söylesem boş…
Kalbim sahile bir vurup bir geri dönen
dalgalar gibi…
Ne kadar çaresiz böyle anlarda…
Bu lale…
Bu papatya mevsimi…
Nasıl terkedilir…
Omodos’a gidildi mi?
Acı tatlı şarabından içildi mi?
Mumlar mı yanar Apostolos Andrea’da?
Ormanların gümbürtüsü başımıza vursun
isterdim karlı dağlarda…
Bir ölümüz var…
Yanına mı alıyor babası onu da?
Babası vurulmuş yatar hala o asfaltta…
Örtmüşler kanlı cesedini beyaz çarşafla…
Babanı kahpece vurmuşlar Kut…
Nasıl dayandı yüreciğin buna yıllarca…
Ona ulaşmak için mi bu acelen…
Bu ne biçim haber…
Kut öldü dediler…
Dağlar devrildi içimde, nehirler taştı…
Yine mahsur kaldık Kut…
Yine mahsur kaldık…
Biz buralarda hep mahsur muyuz yoksa?
***
Neresindeyiz hayatın?
Zamanlardan hangi zaman?
Yüreğimizdeki bu telaş ne?
Nerelere ulaşmak için böyle çırpınıp
duruyoruz…
Ölümü unuttuk…
Ölünce ise unuttuğumuzu hatırlayacak
vaktimiz yok…
Gönül tanrısına ne derdi şair oysa:
“Pervam yok verdiğin elemden

Korkusuz

BABASININ KATİLİNİ ARAYAN
KIZIN ÖLÜMÜ

Her mihnet kabulüm
Yeter ki
Gün eksilmesin penceremden…
Gittin işte…
Ve daha öncegidenlerin gittiğine inanmadığım gibi senin gidişine de inanmadım…
Sokaktan gelen sesler hep birden sussun
isterim bu anlarda…
Bu şehir sussun biraz…
Bu kadar farkedilmemiş olmasın yokluğumuz…
Hayat devam ediyor demesin kimse…
Bu kadar olağan mı bu yokluk?
Sen gittin…
Gözyaşları sessizce akıp bir ırmak
oldu…
Film koptu…
Sanma ki geride kalanlar görecek filmin
sonunu…
Sevgili Kut…
Bu filmin sonu yoktur…
***
Bir ölümüz var…
Ve ağlıyoruz…
Hıçkırarak hep beraber ağladık o gün
de…
Sen annene sarıldın…
Annen sana…
Babanın başında…
Baban yazı yazdığı için öldürüldü Kut…
Kötülük tanrılarının yazılmasını istemediği şeyler yazdığı için öldürüldü…
Babanın katilini arayıp durdun yıllarca…
Mezarına gidip suladın…
Taptaze çiçekler koydun…
Onun cennette olduğunu düşünmek ne
tatlı bir hayal…
Ben cehenneme cennete inanmam…
Ama şimdi şu an…
Cennet olsun isterim…
Ve melekler tarasın orda güzel sarı saçlarını…
Dünyadan kötü haberler var…

Hiçbir gazeteyi gösterme onlara…
Bugün birisi ne dedi bana biliyor musun?
-Çok mutluyum, dedi…
-Neden çok mutlu, diye sordum…
-Çünkü hiç gazete okumuyorum, dedi…
***
Çok arayıp çok sorduk babanı öldürenleri…
Katili arıyorduk…
Emri verenleri biliyorduk, ama katilleri
de bulmalıydık…
Faili meçhullere yazdılar…
Dosyayı kapattılar…
Tozlu raflara kaldırdılar…
Yirmibeş yılı aşkın bir zaman geçip
gitti o günden sonra…
O canilerin kim olduğunu söylemediler
sana…
Annen kaç geceler sessizce ağladı…
Baban iyi adamdı…
Çok iyi bir adam…
Ama bu lanetli adada iyi insanlara pek
yer yoktu…
İyi insanlar yalnız kendi ölülerine değil,
başkalarının ölümüne de ağlarlar çünkü…
Gözyaşlarının da dini, ırkı, milliyeti
yoktur…
Annem de anlatırdı bunu bana, dar bir
sokaktaki bir evde, fanuslu bir lambanın
ışığında…
Ne kılıçlar, ne tüfekler kurtarabilir bu
adayı…
Gözyaşları kurtarabilir ancak…
Sevgi ve merhamet…
***
Dağlardan bir yel eser şimdi…
Ayın şavkı vurur sonsuz uykularına yatanların alnına…
Mutlu bir gün fotoğrafın gülümser
bana…
Elveda diyemem…
İleriki buluşmayı vadeder çünkü bu
ayrılık da…

KADER KISMET

Hüsnü Mahalli
“Müthiş bir dış politika becerisi!”
Böyle bitirmiştim Pazar günkü yazımı.
Bugün de öyle başlıyorum:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti
müthiş bir dış politika

becerisidir.
Ziyaret yaklaşık sekiz yıllık “düşmanlığı” bitirmiştir.
Nasıl mı?
3 Temmuz 2013’de General Sisi; İslamcı Mursi’yi devirince BAE Kahire’ye
destek vermiş ve Mısır, Suudi Arabistan
ve Bahreyn ‘Müslüman Kardeşler’i terörist örgüt’ ilan etmişlerdi.
Erdoğan ve müttefiği Katar Emiri Temim çok kızmıştı.
Haziran 2017’de dört ülke Temim ile
ilişkilerini kesince Erdoğan daha da kızmış ve dostunu korumak için Türk askerini Katar’a yollamıştı.
Katar ve Katar’la kavga eden ülkelerle
birlikte Türkiye’nin de her yerinde Amerikan üsleri var.
2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman kendi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’da öldürtünce Erdoğan bu kez
çok daha fazla kızmıştı.
Ama öncesinde Erdoğan 6 Aralık

2017’de “Kudüs’ü İsrail’in ve dünya
Yahudilerinin başkenti ilan eden” Başkan
Trump’a ve İsrail’e söylemediğini bırakmamış ve Müslüman ülke liderlerini
İstanbul’da toplayarak ortak tutum sergilemeye çalışmış ama işe yaramamıştı.
Çünkü çağırdığı ve çoğu gelmeyen
bu liderler ABD’den çok korkar ve İsrail
ile dost olmak için can atarlar.
Ben buna “genetik ihanet sendromu”
diyorum.
İşin trajikomik tarafı ise yukarda saydığım ülkelerin tümü (diğerleri de) 2011
Kanlı Arap Baharı sürecinde birlikte hareket etmiş ve hep birlikte Suriye’nin
üzerine çullanmıştı.
Geldik 5 Ocak 2020’ye…
Görev süresinin bitmesine 15 gün kala
Başkan Trump Körfez’in liderlerine “Bu
maskaralık yeter hadi barışın” deyince
hepsi Suudi Arabistan çölünde buluşarak
öpüşüp koklaştılar. Öncesinde Trump
BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan’ı İsrail’le
barıştırmış ve herkese “Büyük ağabey
Sisi ile dost olun” demişti.
Onlar da öyle yaptı.
Peki Ankara ne yaptı?
Kavga ettiği herkese mavi boncuk dağıtmaya başladı.
Mısır, İsrail, BAE, Suudi Arabistan
ve Bahreyn.
Ankara’nın en hakiki müttefiği İslamcı
Ömer El-Beşir’i deviren General El-

Burhan da yeni kankamız olmuş ve iki
kez Külliye’de misafir edilmişti.
Bakan Soylu’nın “ABD ile birlikte
15 Temmuz darbesini yaptırdı” dediği
Muhammed Bin Zayid de 24 Kasım’da
Külliye’de müthiş bir törenle karşılanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yani
‘Sevgililer Günü’nde Abu Dabi’ye gitti.
Yeni Şafak gazetesi adama “şerefsiz”
demişti ama olsun!
Adam her yerde, her konuda ve herkesle Türkiye’ye karşı düşmanlık etti
ama olsun çünkü çok parası var.
Üstelik “Büyük Patron” ABD onu ve
Temim’i çok seviyor.
Elbette yazılan senaryo ve sergilenen
tiyatro gereği.
Şimdi sırada İsrail, Suudi Arabistan,
Bahreyn ve Mısır var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkeleri
de ziyaret edecek.
Önce mi sonra mı belli değil ama bu
ülkelerin liderleri de Türkiye’ye gelecek.
Erdoğan, bakanlar ve yandaş medyanın
bu ülkeler ve liderleriyle söyledikleri
hiç önemli değil.
Ne demiş Osmanlı:
“Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür”.
Temel soru:
2011 sürecinde herkesle stratejik müt-

tefik olan Ankara bu ülkelerle neden
kavga etti ve neden şimdi barışmak için
can atıyor?
“İdeolojik saplantı” diyeceğim ama
yetmez.
“Öngörüsüzlük” diyeceğim eksik kalır.
Belki de BOP’da Eş-Başkan olmanın
gereğidir.
BOP’da Eş-Başkan olmak her yerde
ve her zaman ABD ile birlikte hareket
etmek demektir.
Dolaylı-dolaysız ve bilerek-bilmeyerek.
Örneğin Suriye’de.
Örneğin Ukrayna ve Karadeniz’de
Örneğin Kafkaslar ve Orta Asya’da.
70 yıldır bu hep böyle olmuştur.
18 Şubat 1952’de NATO’ya katılan
Ankara “Büyük Patron” ABD’ye olan
aşkını kanıtlamak için Kore’ye asker
bile göndermişti.
Şimdi de Suriye, Libya, Irak, Katar,
Somali ve Azerbaycan’a.
Yetmeyince Rusya ile kavgaya tutuşmak üzere olan Ukrayna’ya İHA ve
SİHA.
O da yetmeyince Suriye’de İdlib’te
her an Rusya ve İran’la kapışmaya hazırlıklı olmak.
Kader kısmet.
Bakalım Büyük Tiyatro’nun yeni bölümlerinde kime ne tür roller verilecek!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ŞAİR ACIYA
“BUYRUN SUSUN”
DER, BEN
SUSARIM

Ne zaman umutlu olmak için hiçbir
sebep yokken, ortalıkta “umutlu umutlu”
gezinenlerle karşılaşsam, bir merhabadan
sonra uzaklaşırım yanlarından, acımaya
benzer bir hisle dolarım, ağlamak gelir
içimden...
Umut en son ölür sözünü
yanlış bulurum, umudun ölmesi için doğması gerekir
önce, ne zaman “umut en
son ölür” deseler, doğmadan
ölen çocuklar gelir aklıma...
Bilirim ki oturduğu yerden umutlanmak uyutur, umutsuzluk diri tutar insanı...
Ne zaman yalanlara karnı doymayan
bu coğrafyaya ülke, yılanları koynunda
besleyen bu tarihe kahraman deseler,
önce babamın yazılmamış hatıralarına
giderim, sonra eksik yazılmış başka
hatıralara, tam burada ah ederim, ah da
neyleyim ben hatıraları, içinde bağıran
itiraflar olmayacaksa...
Ne zaman güncelin, lirizmi öldüren
zehirli sularında boğulacak gibi olsam,
ne zaman kendimi pis rejimlerden istifade edenlerin gölgesinde yaşanan temiz
siyaset tartışmalarının içinde bulsam,
hislerimi ifade edecek söz bulamam,
susarım hafızamın bulanık sularının kıyısında...
Ne zaman kendimi bu şehrin kuru
kalabalığı arasına fırlatılmış gibi hissetsem, Şair’in “vatansız Ricardo”su
gelir aklıma, oysa ben ölü bir ülkede
“vatan” sözünün kullanılmaması gerektiğine inananlardanım...
Ne zaman “Ben unutulsam yazdığım
şiirler unutulsa, senin için yazdıklarım
herkes için yazdıklarım, eski padişahlar
gibi unutulsa ve ben seni unutsam hiç
hatırlamasam, ellerim seni unutsalar”
diyen Attilâ İlhan’ı okusam, göbeğinde
bir gazete recmedildikten sonra yaşayan
bir ölüye benzeyen Lefkoşa’da, İstanbul
gelir aklıma, ki oradaki dostlarım uzun
zamandan beridir öldüğünü söylüyorlar
İstanbul’un da...
Ne zaman televizyon ekranlarında,
Türkiye’de iktidarı ele geçiren o vasat
Türkçe’ye, o kulak tırmalayan mide
bulandıran dile toslasam, kaçacak yer
ararım, sığınacağım tek liman şiirdir,
bilirim...
Zamanın geçtiği her şeyi öptüğüne
inandığı halde, dünyadan göçüp gitmeyi
neden bu kadar aceleye getirdiğine akıl
erdiremediğim şair arkadaşım Enver
Ercan’ın yazdığı “Türkçe’nin Dudakları”nı açarım önüme…
Sonra, 1994 yılından beri akla zarar
gerekçelerle hapiste tutulan İlhan Sami
Çomak’ın “Yağmur dersleri”, “Çiçek
kurusu” gitmeleri, o nasıl bir sabır, o
nasıl bir yürek öyle, o nasıl bir dil, o
nasıl bir özgürlük dört duvar arasında...
İktidardaki Türklerin berbat dili karşısında, nasıl da hüzünlendirir insanı
gençliği dört duvar arasında geçmiş bir
Kürt şairin bakımlı Türkçe’si, nasıl da
isyan eder insan Kürtçe’nin büyük ustası
şair Selim Temo’nun muhteşem Türkçesi’yle haşır neşir olunca:
“Sesinde yalnızlık mı, orman mı,
belli değil... Ağzında yırtık bir geçmiş,
yara ve tuz, hoş geldiniz ey acı, kapısız
evlerden gelmişsiniz, buyrun susun”
Şair acıya “buyrun susun” der, gayriihtiyari ben susarım...

Mehmet Akacan'ın vurulmasında soruşturma bitti...

ZANLI 3 AY SÜREYLE
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
(Kamalı Haber)-İş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ı 4 el ateş
ederek, yaralayan silahlı saldırgan Kamil
Sezgin dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli müfettiş
muavini Üzeyir Koçer, zanlı Kamil Sezgin’in 31.01.2022 tarihinde Ozanköy’de
meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz
Ateşli Silah Patlayıcı Madde kullanma,
Taşıma, Tasarruf, Meskun Mahalde Ateş
Açma ve Mülke Tecavüz” meselesi ile
ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Koçer,
Kamil Sezgin’in Ozanköy’de Zafer Caddesi
üzerinde Mehmet Akacan’a ait evin kuzey
kısmından avluya girerek pusuya yattığını,
iki el ateş açtığını, ateş ettiği sırada isabet
ettirememesinin ardından yerde yeten Mehmet Akacan’ın yanına giderek kasti olarak
sol ayağına iki el ateş açtığını ifade etti.
Koçer, Akacanın kaval ve diğer ayak ke-

miğinin kırıldığını söyledi. Koçer, olay
yerinde 4 adet 9 mm tabancaya ait boş
kovan ve bir adet canlı mermi bulunduğunu
söyledi. Koçer, 7 Temmuz 2021 tarihinde
Farinelli barda havaya ateş açılması olayında da aynı silahın kullandığını belirtti.
Mahkeme zanlıyı 3 ay süreyle cezaevine
gönderdi.

SARAYDA BİR DOLANDIRICI
Avrupz (Özel)- Geçtiğimiz Ocak ayında
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sarayda Danışma Kurulu Üyesi olarak atanan
Hüseyin Macit Yusuf’un birkaç yıl önce
Aydın Akkurt tarafından “dolandırıcı” olarak
suçlandığı ve çok sert biçimde eleştirildiği
ortaya çıktı… Aydın Akkurt da halen cumhurbaşkanlığında Ersin Tatar’ın “İletişim
Koordinatörü” olarak görev yapıyor…
“Volkan” gazetesi etrafında meydana
gelen anlaşmazlıkta Aydın Akkurt, Hüseyin
Macit Yusuf’u çok ağır sözlerle suçlamış
ve onun “şerefsiz bir dolandırıcı” olduğunu
kamuoyuna duyurmuştu…
25 Aralık 2017 tarihinde Aydın Akkurt
Hüseyin Macit için şunları yazmıştı:
“KKTC’de yüzlerce kişiyi karşılıksız
çeklerle dolandıran, satın aldıklarının parasını

ödemeyen, pek çok kişiyi mağdur eden,
küfür ve hakaret etmekten yargılanan ve
hakkında açılan davalar nedeniyle KKTC’ye
gelemeyen Hüseyin Macit Yusuf, ulusal
Kıbrıs davamızın kritik bir aşamaya girdiği
ve seçim sürecinin yaşandığı bugünlerde,
Ergenekon kumpasında olduğu gibi yine
ortaya çıktı”…
Bu sözlerinden sonra Hüseyin Macit’e
bir de meydan okuyan Akkurt şöyle demişti:
“Bu dolandırıcıya söylediğim şudur: Bir
kuruşluk şerefin, haysiyetin, namusun varsa
beni polise şikayet edersin ve hakkımda
suç duyurusunda bulunursun. Şikayette
bulun ki, ne kadar yalancı ve iftiracı bir
adam olduğun bir kere daha belgelensin”…

Kundaklama olaylarının azmettiricisi olarak
gösterilen Bahçecilerin yargılanması sürüyor...

DURUŞMA 23 ŞUBAT'A ERTELENDİ
(Kamalı Haber) -Lefkoşa’da 2016 yılında
seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün
önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5
yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay
ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine
gönderilen Enver Bahçeciler, dün ilk tahkikat
duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda
görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına
savcı Hasan Boşnak, üç tanık daha dinletti.
Savcılığın tanığı Mahmut Şimşekatan,
Enver Bahçeciler’i 1997 yılında tanıdığını,
samimi olduklarını, 2007 yılında birlikte
ofis açtıklarını sonrasında da ofisten ayrıldığını anlattı. Şimşekatan, belli bir süre
sonra görüştüklerini ancak yine aralarında
mesafe oluştuğunu belirtti. Şimşekatan,
İzzet Colayır’la görüştüğünü ve kendisine,
“Bahçeciler, bu işi bana vermişti. Kabul
etmedim” dediğini ve müştekilere haber
verdiğini mahkemeye anlattı. Şimşekatan,
Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’yı kundaklama olayındaki görüntülerde teşhis ettiğini belirtti. Şimşekatan, telefonda Enver
Bahçeciler tarafından, “Arabaları yaktılar,
bu defa sıra sende ve ÇağınMullaoğlu’ndadır
.Facebook’ta gittiğiniz yerleri atın. Gereken
yapılacaktır” şeklinde tehditler aldığını anlattı. Şimşekatan, “Bize çok tehdit geldi.
Enver Bahçeciler tarafından” ifadelerini
kullandı.
Savcı Hasan Boşnak, Hatice Kambur’u
dinletti. Hatice Kambur, 2016 yılında Mustafa Kaya’nın temizlik şirketinde çalıştığını
ancak 5 ay sonra Enver Bahçeciler’e ait
olduğunu öğrendiğini söyledi. Kambur,
Mustafa Kaya’nın kundaklama olayları
sonrasında kendisini arayıp, Çatalköy’e
para götürmesini istediğini söyledi. Kambur,
Ozanköy’de buluştuklarını, tedirgin oldu-

ğunu ve olayı kendisinin yapıp yapmadığını
sorduğunu ve Kaya’nın, “Evet, biz yaptık”
dediğini ve telefonu çaldığında, “Büyük
patron arar. Enver Bahçeciler arar” dediğini,
Telefonda ise, “üç gündür açız” dediğini
anlattı. Kambur, kundaklama anında giydikleri kıyafetlerin sanıkların üzerinde olduğunu belirtti. Kambur, ÇağraLtd.’in Mustafa Kaya ve Enver Bahçeciler tarafından
dolandırıldığını ve bu sebeple işten ayrıldığını
anlattı. Hasan Boşnak, Çağın Mullaoğlu’nu
dinletti. Mullaoğlu, Enver Bahçeciler’in,
Halil Kahraman’la olan araç alımı ve çek
olayını anlattı. Mullaoğlu, Bahçeciler’in
Halil Kahraman’dan 100 bin TL borç istediğini ve Kahraman’ın vermediğini, bu nedenle de küstüklerini anlattı. Mullaoğlu,
kundaklama olayının yaşandığı geceyi anlattı. Mullaoğlu, Mahmut Şimşekatan’ın
galeriye İzzet Colayır ve Hatice Kambur’la
geldiğini ve “Galeriyi kimin yaktığını
bilirler. Size yardımcı olacaklar” dediğini
aktardı. Mullaoğlu, davada daha önce tanıklık yaptığını ve olayın görüntülerinde
Mahmut Selkar ile Mustafa Kaya’yı teşhis
ettiğini belirtti. Yargıç Hazal Hacımulla,
davanın ilk tahkikat duruşmasına devam
edilmek üzere 23 Şubat’a erteledi.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ASLOLAN KENDİMİZE
YENİLMEDEN
YAŞAMAK

Dalgın bakışlarla denizi seyrediyordu…
Selam verdik ama farketmedi…
Yan masada oturan oğlu bizi görünce
ayağa kalkıp seslendi…
Ve hemenbirer kahve söyledi…
Az ötede denizi seyreden yaşlı adama
bakıp:“Babam, bugün tam yüz bir
yaşına girdi. Ufak tefek sağlık sorunları var ama zihni ve hafızası benimkinden iyi” dedi…
Sanırım hepsinden önemlisi de o…
***
Yaşlandıkça bedenimiz bizden kopmaya başlar…
Koşamayız eskisi gibi…
İşitip göremeyiz…
Damarlarımız sertleşir…
Fiziksel ve cinsel gücümüz azalır…
Hafızamız, algılarımız zayıflayabilir… Bunlar kaçınılmaz…
Ama en kötüsü de nedir bilir misiniz?
Yaşananlar karsısında hissedilen şaşkınlık ve heyecanın, yerini alışkanlığa
ve kabullenmeye bırakması...
Beklenti ve özlemlerin bitmesi…
Gerçi bu yaştan çok biraz da ruhla
alakalı sanırım…
Yaşamanın güzelliğini bakın nasıl
anlatmış Nazım…
“Yaşamak ne güzel şey
Anlayarak, bir usta, kitap gibi
Bir sevda şarkısı gibi
Bir çocuk gibi şaşarak yaşamak”
***
Ne zaman kendini yaşlı hisseder insan?
Katılır mısınız bilmem ama Milan
Kundera’ya göre kadınlar için yaşlanmak erkekler tarafından ilgi görmemekmiş…
“Her kadın, yaşlanma derecesini,
erkeklerin bedenine gösterdikleri ilginin ya da ilgisizliğin derecesi ile
ölçer…”
***
Çok uzun yaşamak mı, yoksa anlamlı
yaşamak mı daha önemli diye sorarlar
bazen…
Nedir yaşamayı anlamlı kılan?
Kimi özgür ve onurlu olmak der
buna…
Yüz yıl köle olarak yaşamaktansa
çok daha az ama özgür yaşamayı yeğler…
Ya da kendi seçtiği hayatı yaşamak…
Hayallerinin, yüreğinin götürdüğü
yerde olmak…
Kendi hayatını yaşıyor mu birçok
insan?
Başkalarının istek ve etkileriyle hareket etmeden…
Sevilmemek ya da hor görülmek gibi
kaygılara düşmeden…
Yaşadığımız hayat, gerçekten yaşamak
istediğimiz hayat mı?
Kaçımız yaşamak istediğimiz hayatı
yaşama cesaretini gösterebiliyoruz?
Her insanın kendi hayatını istediği
şekilde düzenleme, denetleme ve yaşama şansına sahip olması çok zor sanırım… Kendimize yenildiğimiz anlar
o kadar çok ki…
Belki de güzel olan fazla sorgulamadan yaşamaktır…
Ve kimseye bir kötülük yapmadan…
Şairin de dediği gibi…
“Yaşamak güzel şey doğrusu
üstelik hava da güzelse
elin ekmek tutmuşsa bir de
hele tertemizse gönlün
hele kar gibiyse alnın”
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Haberin var mı daldaki kuş, gökteki bulut?
Dağdaki rüzgâr, deredeki su haberin var mı?
Daha çok direnememiş, ölmüş diyorlar Kut
Öyle bir acı ki bu ötesine yol var mı?
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

BU TÜKETME
PROVASIDIR DAHA

Zamlar durmak bilmiyor...
Durması da mümkün değil...
Dövize endeksli mevduatla dövizi pahalı
alıp ucuza satarak halledeceğini düşünen
Tayyip Erdoğan, aslında sadece bu konuda
bir duraklama sağladı, ancak bunun bir anda
patlayarak herşeyi bitireceğini sanırım ekonomistler çok iyi biliyorlar...
Orda hafif bir rüzgar esse burada grip
oluruz sözü vardı ya geçmişten gelen...
İşte biz de burada tam o durumdayız...
Ayakta durmamızın sebebi de birçok insanımızın bir yerlerde bir birikimi olmasındandır...
Bu da nereye kadar gidecek bilmem...
Başbakanımız ne diyor zamlar konusunda?
“Siz de en ucuz satış yapan yerlerden aşlışveriş yapın”...
Oldu da bitti maşallah...
Ustasından aldılar birçok şeyi...
Çünkü Tayyip ve AKP de Türkiye’de benzerini söylüyor...
Ancak onlar “bilimsel” yaklaşıyorlar bu
zamlara!!..
AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın
bir önerisi var...
“Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Mesela
ayda bir kilo iki kilo et yersek yarım kiloya
indirebiliriz. Domates pahalı mı? Zaten zamanı olmadığı için sağlığa da zararlıdır bu.
Bir kilo almayabiliriz iki tane neyimize yetmez...”
Elektrik faturaları akıl almaz bir şekilde
arttı...
Akaryakıt zamlandı...
Başka bir bayan AKP vekili bunu yorumluyor:
“Türkiye’de o kadar pahalı bir benzin
yok. Muhalefet çok yükleniyor ya, ondandır.
Ben sade vatandaşıma birşey demiyorum
ama onların dertlerine derman yine Ak Partidir. Geçen yıldan bu yıla doğalgaz fiyatı
artmış gelebilir ama zam minimini gelmiş...”
Tabii geçtiğimiz günlerde bu konuda Tayyip’in eşi Emine hanım da önerilerde bulunmuştu:
“Alışverişe çıkmadan önce bir alınacaklar
listesi hazırlayalım, porsiyonlarımızı küçültelim...”
Eh, bu zamlar karşısında herkes birşey
söyleyor ya, Tayyip Erdoğan da durur mu?
Zamlara karşı yapılan protestoları “yaygara”
olarak yorumladı...
“Muhalefetin yaygarası gibi bir zam sözkonusu” değilmiş...
Hatta başka Bir AKP’li “Bu zamların
sebebi muhalefettir” dedi.
Neden mi?
Onlar TL ‘yi Dolara bağımlı kılmışlar da
ondan...
Hadi onlar kendilerini böyle savunuyorlar
da buradakiler acaba ne diyecekler?
Ben söyleyim...
“Bizde geçerli olan serbest ekonomidir,
isteyen istediği fiyata satabilir, isteyen de
istediği marketten alışveriş yapabilir...”
Zaten bu konuda eski Başbakan Ersan
Saner de söylememiş miydi?
Ayşa abla, Fatma ablaya sorun nerede
ucuzluk varsa oraya gidilsin”...
Bu tüketme provasıdır daha...
Tsunami yakındır.

KALAY-KALAYCI

Türkiye’de elektrik zamları vatandaşın canını yakarken, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini
açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli bu açıklamayı “sivil itaatsizlik maskesi altına
iliştirilmiş bir isyan denemesi’ olarak niteledi ve “Bu tehditkâr meydan okumaya
göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir” dedi. Fakat
Bahçeli’nin bu talebi yerine getirilemiyor. Yönetmeliğe göre 65 yaş üstü
tüketicilerin elektriği üç ay boyunca fatura ödemezse kesilebiliyor. Utan KKTC!
Sende 65 yaş üstüne böyle kıyak ne arar!

Kut Adalı hayatını kaybetti
Şair İlkay Adalı ve gazeteci Kutlu
Adalı’nın kızı Kut Adalı kansere
yenik düştü. Genç yaşta hayatını kaybeden Kut Adalı’nın vefatı sevenlerini
ve toplumumuzu yasa boğdu.
Faili meçhul cinayete kurban giden
araştırmacı – gazeteci Kutlu Adalı’nın
kızı Kut Adalı babasının cinayetinin
aydınlandığını göremeden hayatını
kaybetti.
Kut Adalı bir süredir Ankara’da
tedavi görüyordu. Kut Adalı'nın cenazesi çarşamba günü yurda getirilecek. Cenaze töreninin ise Perşembe
günü yapılması bekleniyor.
21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut
Adalı, 2002 yılından beri Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu. Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu Müdürü Meryem Özkurt,
kurumda yıllarca özveri ile çalışan
Kut Adalı’nın vefatından duyduğu
derin üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.
Bay-Sen: Derin üzüntü
içerisindeyiz
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), kurum çalışanı Kut Adalı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Bay-Sen’in mesajında şu ifadelere
yer verildi:
“Kurumumuzda herkes tarafından
sevilen ve insan sevgisi ile gönüller
alan, içinde özveri ve Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu sevgisi olan mesai
arkadaşımız Kut Adalı 15.02.2022
tarihinde maalesef hayata gözlerini

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

POLİS VE SİVİL
“OTORİTE”

yummuştur.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
ailesi olarak derin üzüntü içerisindeyiz.
Yakınlarına Allah’tan sabır diliyoruz.
Tümümüzün başı sağ olsun. Mekanın
cennet olsun arkadaşımız. Seni asla
unutmayacağız...”
Basın-Sen: Sabır ve başsağlığı
diliyoruz
Basın-Sen de yaptığı açıklamada
şöyle dedi:
“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu
emekçilerinden, meslektaşımız Kut
Adalı’nın hayatını kaybetmesini derin
bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm basın camiasına, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

3’er kg metamfetamin ve afyon, 700 gram
eroin, 3 bin 280 Euro nakit para bulundu
Özgür Gazete
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kara
Gül Operasyonu” adı verilen operasyon kapsamında 3 kilo metamfetamin, 3 kilo afyon ve 700 gram
eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve 2 kişi
tutuklandı
3’er kg metamfetamin ve afyon,
700 gram eroin ve 3 bin 280 Euro
nakit para bulundu
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da,
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı.
“Kara Gül Operasyonu” adı verilen
operasyon kapsamında bir ikamet-

KKTC’DE NEDEN BÖYLE
BİR KIYAK YOK?

gahta yapılan aramada, yaklaşık 3
kilo ağırlığında metamfetamin, 3 kilo
ağırlığında afyon ve 700 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile, üzerinde
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna
inanılan hassas terazi ve uyuşturucu
satışından elde edildiğine inanılan 3
bin 280 Euro nakit para bulunarak
emare olarak alındı.

Militarizmin vesayetinden ve toplumu tahakküm altına almasından canımız yandıkça…
Polisin birtakım kriminal olayların izini
sürerken bir yerde tıkanıp kalmasına akıl
erdiremeyip bunu kabullenmedikçe…
Askere bağlı olan polisin sivile bağlanması
gerektiğini savunup durduk yıllarca.
Neredeyse her ciddi kriminal olayda hâlâ
bu görüşü dillendirenler var!
Bunlar artık azınlıkta kaldı.
Hatırı sayılır bir kitle, bugüne kadar yaşadıklarımızın ve getirildiğimiz noktanın
ışığında polisin sivile bağlanmasının zannedildiği gibi olumlu bir değişime yol açmayacağını düşünüyor artık.
Yıllardır yaşayarak gördük ve öğrendik
ki…
Bu düşünceye hak vermek lâzım.
Kendi adıma söyleyim…
Eskiden ben de polisin sivil otoriteye
bağlanmasını savunuyordum.
Çok uzun zaman oldu, artık bu görüşte
değilim.
Bunun, düşünüldüğü gibi adalet ve güvenlik konularında en küçük bir yararı olacağına inanmıyorum.
Fazla uzağa gitmeye gerek yok.
2018 22 Ocak’ını yaşadıktan…
Polisin, Tayyıp Erdoğan’ın azmettirmesiyle
Afrika gazetesi ve yazarlarına karşı düzenlenen barbar linç saldırısındaki tavrını ve
saldırıya inanılmaz bir vurdumduymazlıkla
seyirci kalarak vandallar güruhunu cesaretlendirmesini…
UBP yöneticilerinin meclisten dışarı çıkarak saldırganları kucaklayıp kutsamasını
ve onlarla fotoğraf çektirmek için sıraya
girmelerini gördükten sonra…
Polisin sivil otoriteye bağlanmasının da
hiçbir anlamı olmayacağına daha fazla inandım.
Askere bağlı polisin, askerden aldığı
emirle hareket ettiği ortadaydı yine bütün
olaylarda olduğu gibi!
Ama siyasetin de yanisivil otoritenin de
o vandallar güruhuna kucak açtığı ve Afrika
yazarlarını öldürmek için düzenlenen saldırıyı
nasıl alkışlayıp kutsadığı da ortadaydı!
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım.
Polis öyle bir sivil otoriteye bağlı olsa ne
yazar, olmasa ne yazar?
Hade diyelim ki polisi sivil otoriteye bağladınız.
O sivil otoriteyi askerin vesayetinden
nasıl alacaksınız?
Bunu başaramadıktan sonra, ne önemi
var ki sivile bağlanmanın?
Elbette sivil otoritenin askere bağlı olduğu
yazmıyor hiçbir yerde!
Bunu belirleyen bir yasa da yok.
Ama olmaması yaşamakta olduğumuz
gerçeği değiştirmez.
Burada her konuda belirleyici olan askeri
otoritedir ve sivil otorite, askeri otoritenin
çizdiği çizginin dışına çıkamaz!
Dolayısıyla polisin de askeri otoritenin
vesayeti altında olduğu kesin olan bir sivil
otoriteye bağlanmasından yarar ummak, yaşadığımız gerçekler ışığında havanda su
dövmekten başka birşey değil!
Hiçbir kazanım da getirmez!
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Onuncu köy
Z KUŞAĞI

SÖMÜRGE MESELESİ

Halil Karapaşaoğlu
Türkiye'nin sömürge rejimi bu ülkede
sonlanmadığı sürece bunun gibi mafyalar bu
ülkede türemeye devam edecektir. Bütün kolonilerde ve neo-kolonyal ülkelerde mafya-hukuksiyaset ve sömürgeci iç içe geçmiş durumdadır.
Bu durum kktc'ye özgü bir durum değildir. TC
elçiliği- mafya-hukuk-işbirlikçi siyasi partiler
Kıbrıs'ın kuzeyinde rejimin bütününü oluştururlar.
Sömürgeci ve sömürülen arasındaki çelişki nedir?
Uzlaşmaz çelişkiler bir an önce görünür kılınmalıdır.
Neo kolonyalist siyasi yapılanma bu çelişkileri
görünmez kılmaktadır.
Bizlerin bu ülkede tek kurtuluşu vardır bütün
bu ilişkiler ağını üreten kurumlara karşı mücadele
etmek. Bu ilişkiler ağının bütünü bu ülkede siyaseti
de sanatı da eğitimi de yani hayatın tümünü
yozlaştırıyor.
Meclisin içinde bahsettiğim kurumlardan birine
karşı başkaldıran milletvekilleri tehdit ediliyor.
Bu milletvekilleri sonra pasifize oluyor, susturuluyorlar. Bu ilişkileri yalnız kalacakları için
deşifre edemiyorlar. Faşist güçlere karşı mücadele
ağı oluşturamadığımız için konuşan milletvekilleri
susmayı tercih ediyorlar.
Anti-faşist anti-kolonyalist mücadeleyi nasıl
örebileceğimizi tartışmamız lazım. Bundan sonraki
süreç bizler için çok sert olacak. Ayakta nasıl
kalacağımızı direnişi nasıl inşa edeceğimizi
konuşmamız lazım.

Gürkan Haydar Kılıçarslan
Türkiye sol hareketleri akıllarını başlarına
alırlarsa eğer gelecekleri parlak. Z kuşağının
af edersiniz umurunda olmayan unsurların
başında din ve millet goygoyları geliyor.
Umurlarında değil. İnternet çağında doğmuşlar. Abuk sabuk din masalları ile hiç
işleri yok, abuk sabuk millet bayrak geyikleriyle işleri yok. Ancak Z kuşağı hala ebeveynlerin kontrolü altında. Henüz iş hayatına
başlayanlar sadece bir kısmı. Birkaç yıl içinde
hayata atılacak tamamı. İşte o zaman akıllı
bir sol hareket hepsini tarafına çeker.

GÜNDEMİN İÇİNDE
KAYBOLAN YAŞAMLAR

Fatma Kişmir
Erken vedalar çok daha acı evet gerçekten
acı ve hep söylerim bunun haberini yapmak
da acı! Öyle bir şey ki boğazınız düğümlenir
her şey anlamsızlaşır inanılmaz boşluk sanki
midenize vurur ve buna rağmen hayat devam
eder! Bunu anlamlandırmak mümkün değil!
Gündemin içinde kaybolan yaşamlar ve daha
da anlamsız olaylar! KUT ADALI meslektaşımız arkadaşımız ve insanımız ışıklarda
ol…

'AYDIN ÇÖZÜM ÜRETEN
DEĞİL KRİZ ÇIKARANDIR'

Attila Tuygan
Dün Kemalistler aydın düşmanlığı yapıyorlardı, bugünse Muhammedistler. çünkü
bu iki kesim de, yeni bilgiler üreten, yeni
çabalara giren bütün insanlardan korkar;
çünkü toplumun cahil ve/veya lümpen yüzünün hazır desteğini arkalarına alma derdindedir. Halbuki aydın, toplumun hatalarını
ve eksiklerini yüze vurur; toplumu değişime
zorlar.
Bu iki ideoloji de, kendi 'bilgilerinin' en
yeterli ve gerekli olduğuna inanır ve her
türlü yeni bilginin konumlarını sorgulatacağından endişe eder.
Halbuki Edward Said'in dediği gibi, 'aydın
çözüm üreten değil kriz çıkarandır'. Bunun
için de, kölelik, işsizlik, çaresizlik, açlık, cezaevleri, iç savaşlar ve cehaletle beslenen
her türlü acımasız düzenin de ilk saldırdığı,
hatta katlettiği kesim 'aydın' kesimidir.

YURT

Feriha Altıok
Sana yazmak istedim
iyi bak kendine ve yurdumuza
öyle kayıtsız geçme Kermiya Kapısı'ndan
kayıtlı geçme
nasıl derler ya
yurdumuzun diğer yarısına! !!
derinden işleyen birer yaradır
karanlıktan açılan kapılar karanlığa
kuşun uçması tomurcuğun patlaması
değil işte
değil öyle işin doğallığında
tel örgüler geçirmek yurdumun boğazına...

GAVUR KİMMİŞ

Bilgin Lefke
Gurtarmışlar...
Bu adada yıllarca savaş ve iç çatışmalar
oldu. Rumlar Türkleri, Türkler Rumları öldürdü. Hiç duydunuz mu bir Rum Türke
veya bir Türk Ruma yüzlerce mermi sıksın?
Falyalı’ya sıkılan mermilerin boş kovanlarını
saymaya çalışan polis, boş kovanlara numara
koydu 30, 40... da giderdi. Etraftaki evlerde
de mermiler vardı.
Bu yapanlar tam gavur.
Gavur neymiş kimmiş şimdi anladınız mı?
Kıbrıslı... Gavur kime denirmiş?
Aha bunlardır gavur...

EKMEK YOKSA ADALET DA YOK
Nuh Çetin
"SAVAŞTA EKMEĞİ KARNEYLE YEDİRDİNİZ" den,
"BARIŞTA ELBİSEYİ TAKASLA GİYDİRDİNİZ" e...
İnsanoğlu başlarda ihtiyaçlarını takas yoluyla karşılarmış.
Örneğin pazara bir miktar elma götürür,
pazara tuz getiren zatla mallarını karşılıklı
takas ederlermiş.
***
Fakat bu yöntem bazı zorlukları da içinde
taşıyormuş.
Öyle ya; sizin bir tane ineğiniz var, bir
kilo da tuza ihtiyacınız var.
Naapacaz?..
***
2.700 yıl kadar önce bu toprakların yurttaşı
olan Lidyalılar parayı icat etmiş.
Bir kalıbın içine koydukları maden parçasını döve döve (ya da darp ederek diyelim)
şekillendirip piyasaya sürüyorlarmış.

Darphane lafının buradan geldiğini ilave
edelim.
***
Paranın icadından 2700 yıl sonra, Türkler
hemşerisi Lidyalıların teknolojisini yeniden
keşfetti:
Elbise ihtiyacı var ama cepte Lidyalıların
bulduğu para kadarı bile yok.
Ne yapsınlar?
Kendi eski elbisesini eskiciye götürüyorlar,
orada buldukları bir başka eski elbiseyle
takas edip evlerine dönüyorlar.
***
Bunlar yıllarca savaş içinde Mehmetçiğe
tahıl ayıran İnönü'ye "Askerden banene,
ekmeği bana verecektin arkadaş !" demeye
getiren saldırılar yaptılar.
***
Şimdi barış var ve para yok:
1.5 milenyum önceki nass kurallarını da
aşıp, 2700 yıl önceki takas dönemine geçiş
yaptırdılar.

İnönü kadar başınıza taş düşsün !..
***
ADALET VE KALKINMA...
Belçika'da eşi ile hamile kız kardeşi
Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp vurduktan
sonra üzerlerine yorgan yığıp ateşe veren,
daha sonra eski eşi ve kayınvalidesini de
öldüren Türk, Türk adaletine teslim edildi.
Katil 2020 yılında serbest bırakıldı,
Belçika ayağa kalktı.
Katil kendisini arayan Belçikalı gazeteciye
"Burada güneşin, denizin ve kumsalın tadını
çıkarıyorum, beni rahatsız etmeyin" diye
yanıt verdi.
***
Bu haber iki dürüst gazeteci, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in mahpushaneye
kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu gün
medyaya düştü.
***
Türkiye'nin itibarı en çok hangi dönemde
yıpratıldı ?.

SON DURUM
Ulaş Barış
Son durum: CTP Lideri Erhürman, partisinin halkın krizden çıkması için üzerine
düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.
Evet evet..."Look to my coming on the
first light of the fifth day, at dawn look to
the east" tadında heyecanlar kapladı içimi..
Son durum: Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti,
Sözde Maraş Belediye Başkanı vs, hade
bu söylemleri, hamasetleri anladık. Peki
Sözde Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ)
nedir? Bu nedir abi? Cidden iyice zıvanadan

çıktınız. İnadına Federasyon, inadına barış
diyorum size!
Son durum: Seçim dönemi boykotçulara
'sizin yüzünüzden UBP gelecek' deyip savaş
açanlar, şimdilerde 'siyasi nezaket' güzellemesi adı altında UBP ile hükümet kurabilmek için enteresan formüller deniyorlar,
adına da 'ilkeler üzerinden konuşma' diyorlar.
Pes bile demiyorum.
Son durum: Hayır o değil de, şimdi UBP
ile kurabilmek için çare arayanlar, yarın
bu iş olmayınca ve başka hükümet kurulunca, yine boykotçulara dönüp, 'sizin yüzünüzden geldi bunlar başımıza' diyecek,

bunu da biliyoruz.
Son durum: CTP Lideri Erhürman, bugün
itibarıyla UBP'ye kendi görüşlerini gönderdiklerini vurguladı. KT halkının haklarını
savunmak için doğru zemine basılması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Biz bir
şey olmak için değil, bir şey yapmak için
siyasetteyiz" dedi. (CTP BB)
Son durum: Başbakan Sucuoğlu pazar
ziyaret edip açıklama yaptı. Kendisi pazarcılarla konuşmuş, fiyatlar %50 inmiş
diyor. Şimdi bize öyle bir bilgi gelmedi.
Gelen varsa, bu müjdeyi bizimle paylaşsın,
çekinmesin.

KKTC BİR ÜLKE DEĞİLDİR, İŞGAL REJİMİNİN PERDESİDİR
Derman Saraçoğlu
SORU SORULDU
KKTC nasıl bir ülke? Diye soruyor
Fatih Portakal. Karanlık bir ülke mi aydınlık
bir ülke mi? Sorusunu soruyor. Bu sorunun
sorulması ileri bir adım Türkiye medyası
için.
Eminim bu soru biraz daha yüksek sesle
ve daha sık sorulabilirse, yanıtı da verilmeye

başlanacaktır bir biçimde. Kıbrıs'ın kuzeyinin bir işgal bölgesi olduğu.
Oraya bir ülke bile denilemeyeceğini,
Ankara iktidarlarının kendi pis işlerine
hizmet edebilsin diye, Kıbrıs Türk Toplumunun adada yok edilmesi pahasına Akdeniz mavisine çaldıkları bir ZİFİRİ KARANLIK olduğu da anlaşılacaktır Türkiye
kamuoyunca.

Adada KKTC cumhurbaşkanı, başbakanı
diye
bilinenlerin de, ipleri Ankara'nın karanlık
dehlizlerindeki kirli ellere bağlı basit birer
tahtadan KUKLA oldukları bile görülebilecek, biraz daha merak edilirse Kıbrıs
gerçekleri Türkiye'de.
Bunun için, ille de birilerinin katledilmesi
gerekmiyor adada. Gerekmemeli.
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Ara bölgede 4 yaşında
bir kız çocuğu bulundu!
HK-BM Barış Gücü askerlerinin,
“Athienu” (Kiracıköy) bölgesindeki ara
bölgede 4 yaşındaki bir kız çocuğu tespit
etmesi üzerine Rum polisinin alarma geçtiği
belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, polis konu
hakkında yaptığı açıklamada, Arap kökenli
olan 4 yaşındaki kız çocuğunun, Barış Gücü
askerlerinin Yeşil Hat bölgesinde dolaşırken
tespit edildiğini, ardından bölgedeki polis
karakoluna götürüldüğünü belirtti.
Habere göre olayın ardından Sosyal
Hizmetler Dairesi yetkilisi de karakola
çağrıldı.
Haberde, çocuğun ailesinin arandığını ancak henüz bulunamadığı belirtilirken küçük
kızın hangi koşullarda, tek başına Yeşil Hat
üzerinde dolaştığının da araştırılmasına devam edildiği ifade edildi.

KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 mülteci
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, KKTC açıklarında durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen tespit
edildi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den kalkan ve
Akdeniz bölgesinde devriye görevi icra
eden Sahil Güvenlik uçağı, KKTC açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmen
taşındığını fark etti.
Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz
Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan
çalışmada, "Hacı Kaptan" adlı balıkçı teknesi
takibe alındı.
Teknede, yabancı uyruklu 334 düzensiz
göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine götürülen göçmenlerin işlemleri
devam ediyor.

KOZANKÖY VE
SELVİLİTEPE 4
KİLOGRAM YAĞIŞ ALDI
Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok
yağışın Kozanköy ve Selvilitepe’ye
düştüğünü belirtti.
Daire tarafından açıklanan önceki gün
08:00 ile dün 08:00 arası kaydettiği
yağış miktarlarına göre, metrekare
başına Selvilitepe ve Kozanköy 4,
Boğaz ve Çamlıbel 2, Akdeniz,
Karaoğlanoğlu ve Zafer Burnu’na 1
kilogram yağış düştü.

GÜNEY KIBRIS’TA
GÖRÜLEN TERÖR
DAVASINDA GELİŞME…
Güney Kıbrıs’ta geçen eylül ayında
ortaya çıkan ve arka planında İsrail ile
İran’ın anlaşmazlıklarının bulunduğu
terör davasıyla ilgili olarak, dün önemli
gelişmeler yaşandığı haber verildi.
Davanın 6’ncı sanığı olan “Kıbrıs
Cumhuriyeti” kimliğine sahip 21
yaşındaki tıp öğrencisinin suçunu
kabul ettiğini ve itirafçı olduğunu
yazan Politis gazetesi, bu konunun
Rum ve İsrail güvenlik makamlarını 27
Eylül tarihinden bu yana meşgul
ettiğini kaydetti.
Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinde
dün yapılan duruşmada, davayla ilgili
olarak tutuklanan 6 kişiden biri olan 21
yaşındaki şahsın, karşı karşıya
bulunduğu iki suçlamayı kabul ettiğini
ve itirafçı haline geldiğini belirten
gazete, bu gelişmenin, davayla ilgili
olarak tutuklu bulunan ve cinayetleri
planlayıp tabancalara sahip
olduklarından söz edilen 38 yaşındaki
Azeri Orhan Asadov ile 27 yaşındaki
Pakistan uyruklu Muzafer Abaz’ın
pozisyonunu ise zora soktuğuna
dikkat çekti.
Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesinin
davayla ilgili bir sonraki duruşmasının
23 Şubat’ta gerçekleştirileceğini
ekledi.

KTÖS HADEME İSTİHDAMINDA HİZMET ALIMI
ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEDİ
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası , okullardaki sorunun hademe sorunu değil, temizlik hizmetlerinin taşeronlaşması sorunu
olduğunu belirterek, nihai çözümün hizmet alımı anlayışından
vazgeçilmesi olduğunu ifade etti.
KTÖS Örgütlenme Sekreteri
Akgün Kaçmaz yaptığı yazılı
açıklamada, yıllardan beri okullara
hademe istihdamlarının, ihale üzerine şirketler aracılığı ile hizmet
alımı yöntemi ile yapıldığını hatırlatarak, “Emek sömürüsü gizli
özelleştirme mantığı ile dolaylı
olarak eğitim içerisine sızmıştır.
Sendika olarak yetki alanımızın
dışında olmasına rağmen yıllardan
beri bu sorunu dile getirmekte,
çözüm talep etmekteyiz” dedi.
İlköğretime bağlı okullarda 207
kişinin kadrolu/işçi, 71 kişinin de
hizmet alımı statüsünde olduğunu
kaydeden Kaçmaz, şöyle devam
etti:
“Hademelerin %25’i hizmet
alımı ve güvencesiz çalışma koşullarına sahiptir. Alasya İlkokulu,
Yenicami Anaokulu, Arabahmet
İlkokulu, Görme Engelliler Okulu,
Kurtuluş İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. Hasan Cafer
İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karakum Anaokulu, Pınarbaşı Anaokulu, Beylerbeyi Anaokulu’nun
tamamında hademeler hizmet alımı, Gönyeli İlkokulu ve 23 Nisan
İlkokulu’nun ise %80’i hizmet
alımıdır. Hademelerin % 25’inin
esnek çalışma ve güvencesiz koşullara sahip olması okullarımızdaki çalışma barışını olumsuz et-

kileyecektir. Ayrıca ‘kadrolu/geçici’ statüde hali hazırda okullarda
çalışan hademelerin en az yarısı
son 15 yıldır geçici statüde çalışmaktadır”.
Okullarda, şirketler aracılığı ile
hizmet alımı olarak görev yapan
hademelerin , son 1 aydır emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan Kaçmaz, ekonomik krizin
eşiğinde insanların emeğinin karşılığını alamamasının herkes için
ama başta hükümet için bir
sorun olması gerektiğinin altını
çizdi.
Salgınla mücadele eden okullarda temizlik hizmetinin kesintisiz
sürdürülebilmesinin önemine vurgu yapan Kaçmaz, hizmet alımı
statüsünde olan kişiler maaşlarını
bir an önce alması, aynı sorunu
yaşamamaları için önlem alınması
ve yeni dönemde okullarda temizlik hizmetlerinin taşeronlaşmasının önlenmesi gerektiğini
kaydetti.
Kaçmaz şu ifadelere yer verdi:
“Altını çizerek belirtmeliyiz ki,
sorunumuz hademe sorunu değil,
temizlik hizmetlerinin taşeronlaşması sorunudur. Taşeronluk
sistemi, ucuz işgücünden yararlanan, yasal yükümlülüklerden
kurtulan, şirketlere kaynak aktaran
ve kamusal alanda işçilerin örgütlenmesini engelleyen devletin
bir aracı haline dönüşmüştür.
Sorunun nihai çözümü hizmet
alımı anlayışından vazgeçilip,
KHK aracılığı ile kadrolu eğitim
hizmetlisinin okullarımıza atanmasıdır.”

GÜNLÜK
KİMDİR BU ‘SÖYLEMEZ KARDEŞLER’?

Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Söylemez Kardeşler kimdir?..
Birgün Gazetesinde Timur Soykan yazdı: ‘‘Söylemez Kardeşler,
Muşlu, kalabalık bir aşiretin mensubu. Aşiretin geçmişinde çok
sayıda şeyh var… Hazreti Hüseyin’in soyundan geldiklerini söylüyorlar. Geçmişteki iddianamelerde Söylemez Kardeşler Çetesi’nin
üç lideri olarak yer alan kardeşlerden ikisi şimdi gözaltında:
Mustafa Söylemez ve Faysal Söylemez. Diğer kardeş, 1964
doğumlu Mehmet Sena Söylemez ise yaklaşık bir yıldır cezaevinde… Mehmet Sena Söylemez’in Türkiye’deki yeraltı dünyasının
en ilginç karakteri olduğu söylenebilir. GATA mensubu askeri bir
doktor. Yeraltında kısaca ‘Doktor’ diye anılıyor, 4 dil biliyor. Cezaevindeyken hukuk fakültesini de bitirmiş… Mustafa Söylemez
eski bir komiser, gözaltına alınan Faysal Söylemez ise malulen
emekli hava astsubay. Bu nedenle onlara ‘Üniformalı Çete’ denildi.
1990’larda onlara yönelik operasyonlarda da çok sayıda asker ve
polis gözaltına alınmıştı. Söylemez Kardeşler Çetesi geçmişte,
adam kaçırma, cinayet, alıkoyma, tehdit gibi çok sayıda suçlamayla
gündeme geldi. Kaçırdıkları iddia edilen bazı kişiler halen kayıp.
Onlar için tüm işleri değiştiren ise Bucak aşiretiyle çatışmaları
oldu… Çetenin Sedat Bucak’ı Ankara’da helikopterden lav silahı
ile ateş açarak öldürmeyi planladığı iddia edildi… Mehmet Sena
Söylemez mahkemeye verdiği dilekçede Mehmet Ağar ve Sedat
Bucak’ın kendilerine kumpas kurduğunu savundu… 2002’de
Rahşan Affı’yla cezaevinden çıkan Söylemez Kardeşler, bir süre
Kuzey Irak’ta faaliyetlerini sürdürdü. Oradan Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’ye geçtiler. 2010 yılında Bakü’de gözaltına alınıp
Türkiye’ye iade edildiler. Cezaevinden çıktıktan sonra Söylemez
Kardeşler’in uzun sessizlik dönemi başlamıştı’’…
İLÂÇTA İHRAÇ YASAĞI
Türkiye pek çok ilaçta
KKTC’ye ihraç yasağı
uyguluyor, bizimkiler bunu
bile halledemiyorlar.
Herhalde ampulcü
bakanlara telefon açmaya
korkarlar…
*
KATİLLERE “YES”,
GÖÇMENLERE “NO”
40 bin askerin binlerce
güvenlik görevlisinin
bulunduğu bir yerde
insanlar ailelerinin gözleri
önünde kalaşnikof silahlarla
öldürülüyor. Deniz yoluyla
gelen katilleri
yakalayamayan sahil
güvenlik ekipleri KKTC
açıklarında bir teknede 334
göçmeni yakalayabiliyor.
Katillere “yes”, göçmenlere
“no”…
*
BELÇİKA’DAN ÖNDE
Belçika hükümeti, günlük
çalışma saatlerini artırıp
haftalık çalışma gününün
4'e düşürülmesini
düzenleyen yasa tasarısını
kabul etti. KKTC’de devlet
dairelerinde çalışma saatleri
çoktan 4 güne indi.
Belçika’dan öndeyiz…
*
YAŞASIN TÜRK ADALETİ
Osman Çallı adlı TC
vatandaşı, Belçika’da dört
kadını öldürme suçundan
ömür boyu hapse mahkûm
edildi. Cezasının geri
kalanını Türkiye'de çekmek
için başvurdu ve Türkiye’ye
iade edidi. Türkiye’ye iade
edilince ne oldu? Serbest
bırakıldı! Yaşasın Türk
adaleti!

“Tırnak”...
"Pandemi nedeniyle neredeyse
iki yıldık eğitim yapmayan
liselerden mezun olacak
öğrenciler YKS’den kaç puan
alırlarsa alsınlar tercih
yapabilecekler ve eğer o
programların kontenjanları
dolmamış ise üniversiteye
yerleşebilecekler. Yani, uzun
yıllardır ülkemiz üniversitelerinde
dolmayan onlarca hatta yüzlerce
kontenjan bu yıl dolacak gibi ama
bu öğrencilerin üniversite eğitim
almak için uygun bir yeterlikte
olacaklarını da söylemek oldukça
zor."
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)
"Okulların normalleşmesinin
görevi sadece Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı’nın değildir. Vatandaş
olarak bizlerin de sorumlulukları
vardır. Biz de geçtiğimiz bu
süreçte görevimizi tam anlamı
ile yaptığımız söylenemez. Özel
olarak okulların genel olarak da
ülkenin normalleşmesini
istiyorsak uymamız gereken
kurallar ve yapmamız
gerekenler vardır. Okulların
normalleşmesi demek daha
sağlıklı eğitim ve öğretim
faaliyetleri demektir.
Çocukların ders kayıplarının
azalması demektir. Bir sonraki
eğitim kademesine daha iyi
hazırlanmak demektir."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)

Günün Kahramanı

Kıbrıs Cumhuriyeti

Avukat Murat Metin Hakkı
Kıbrıs Cumhuriyeti yasaları
ve uluslararası sözleşmeler
bağlamında karma
evliliklerden doğan
çocukların bireysel
vatandaşlık hakkı için dava
açtı. Mısırlı baba ve Kıbrıslı
Türk anneden olan
başvuranın davasında
mahkeme “Rum makamlarının
dilekçeleri makul sürenin ötesinde
cevapsız bırakarak mevzuata aykırı
davrandıklarına” hükmetti. “Müzakerelerin dilekçelerin
cevapsız kalması için mazeret teşkil etmediğine” de
hükmetti… Vatandaşlık hakkı Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına
göre savunulurken, ganimet KKTC’nin İTEM Yasası ile
savunuluyor. Bu ikiyüzlülük yok ediyor toplumsal haklarımızı!
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dünya kazan devrim kepçe

YENİ BOĞAZİÇİ VE
TUZLA’DA ELEKTRİK
KESİNTİSİ OLACAK

Aziz ŞAH

Yeni Boğaziçi ve Tuzla’da bugün yaklaşık
6 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta
gerilim elektrik şebekesinde yapılacak
proje çalışması nedeniyle 09.00 ile
yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Yeni
Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri
Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü
bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesine
elektrik verilemeyecek.

AZINLIK OLMA HALLERİ

Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi’nde öldürülen Halil Falyalı’nın katlini anlamlandırmak
gerekiyor.
Önce ‘yerli-Kıbrıslı mafya’, ‘mafya ise de
benim mafyamdır’; sonra tabutun üstüne serilen
TC ve KKTC bayrakları üzerinde dar alanda
kısa paslaşmalara döndü 1974 sonrasının ikinci
en önemli cinayeti.
Çok boyutlu, başlıklara ayırarak konuşulması gereken bir
mesele var karşımızda.
Gördüğüm kadarıyla Kıbrıslıların çoğunluğu bayrakların
doğru yere serildiği konusunda
hemfikir. Halil Falyalı TC’nin
işgal rejiminin ve Denktaş’ın
kurduğu düzenin çocuğuydu.
Bayraklar tam da olması gereken
yerdeydi.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal bölgesinde TC
Sömürge Valisi olan ‘Büyükelçiler’ Türkiyeli
yerleşimci nüfusun kaldığı köyleri teftiş eder
ve onlara Türkiye’nin politikalarını dikte ederken
masanın üzerine Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC
bayraklarını sererler, üzerine çay bardağını koyarlar, çay bardağının altındaki ıslaklık bayrağa
geçer.
Siyasi partiler köyleri gezerken masanın
üzerine bayrakları serer, üzerinde lahmacun
yer, meyve suyu içer, Coca Cola tenekesinin
altındaki ıslaklık bayrağa geçer.
Sömürgeci rejimin milliyetçi hamaseti kendi
altını ıslatırken bayrağın da üstünü ıslatır!
Bir günde gelinmedi bu noktaya…
‘‘Mitinglerinizde neden bayrak yok lan?’’
diye saldırdı önce Türkiye buradaki siyasilere.
Mitinglere geldi önce bayrak. Sonra da Kıbrıslı
halk, Türkiyeli yerleşimci nüfusun içinde azınlığa
düştükçe bayrak sayısı arttı. Bayrakla ispat edecekler kendilerini sömürgeci yerleşimci nüfusa
ve Sömürge Valiliği olan ‘Büyükelçiliğe’.
6-7 Eylül 1955’te İstanbul’da linç edilmemek
için evlerine Türk bayrağı asan ama gene de
kurtulamayan Rumlara benziyor Kıbrıslı Türkler… Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun zamanında
Ferdi Sabit Soyer’e “Türklüğünü ispat et” dediği
gibi; bitmeyen bir Türklüğü ispat çabasıdır, imkânsız, nafile, boş bir çabadır bu, ama bizim
akıl gomayan Kıbrıslı ısrarla sürdürür. Kıbrıslı
olmak yerine Türklüğünü ispata çalışır…
İstediği kadar Türkçü nara atsın ve bayrak
assın Kıbrıslılar, sömürgecinin gözünde Linobambakidir-melezdir-Evrodo’dur. Evrodolar (ne
idüğü belirsizler) hiçbir zaman ırkçı sömürgeci
efendiye Türklüğünü ispat edemezler.
Siyasiler ceplerinde bayrak taşır. Bir kahveye
oturup halkla sohbet edeceklerinde, ilk iş o
bayrağı masaya sererler. Kendine ‘solcu’ diyen
partiler 23 Nisan tören alanına çevirir parti
merkezlerini. Çünkü bayrak koruma kalkanıdır!
6-7 Eylül 1955’ten örnek verdik; Türkiye
işçi sınıfından da örnek verelim. Bir grev
başladığı zaman yapılan ilk işlerden biridir Türk
bayrağı asmak grev çadırına. Grevci işçiler yürürken mutlaka en az bir Türk bayrağı taşırlar.
Bayrağın kendilerini polis ve jandarmadan koruyacağını düşünürler. Sonra bir bakarsınız, bir
polis şefi “Çevik süpür!” diye bir talimat vermiş.
Ellerinde bayrak olan işçiler yerlerde sürükleniyor,
bayrak yere düşmüş üstüne basıyorlar. Ne zaman
ki polis Türk bayrağı ile yürüyen işçileri ezer,
bayrağın kendilerini korumadığını anlarlar.
Böyle böyle bilinçlenirler…
6-7 Eylül 1955’te İstanbul’da Rumlar evlerine,
grevlerde işçiler grev çadırına neden bayrak
asıyorsa Kıbrıslılar da o yüzden bayrak asıyor
her yere. TC sömürgeciliğinden korunmak
için… Bayrak nasıl ki bir ruh hastalığının
belirtisi olarak, bu ‘‘azınlık olma’’ durumunda
bir koruma kalkanına dönüştüyse; Halil Falyalı’dan ‘yerli ve Kıbrıslı mafya’ çıkarma çabası
da aynı ‘‘azınlık olma’’ durumunun çaresizliğindendir. Devletin yok, kurumların yok edilmiş,
kimsesizsin! Karşında koca bir sömürgeci güç.
İşgal rejiminin gerçeğini inkâr ediyorsun, hayali
kahramanlar ve ‘‘son kale’’ler icat ediyorsun;
yoksa bayrak asıyorsun.
Bayrak pislik örtmek ve korunmak için kullanılıyor toplumumuzda. Ne pisliği örtüyor, ne
de koruyor!

OZANKÖY VE
KARŞIYAKA’DA ANİ ÖLÜM

Benzin 14 TL’ye dayandı
Akaryakıta bu geceden itibaren geçerli
olacak şekilde gelecek olan ve Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanan zam miktarları da belli oldu
Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu,
zammın Bakanlar Kurulu tarafından
onaylandığını ve bu gece yarısı itibariyle

yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Eski ve yeni fiyatlar;
95 oktan 12.60 TL
98 oktan 12.84 TL
Euro dizel 12.55 TL
Gaz yağı
12.67 TL

13.70 TL
13.94 TL
13.56 TL
13.36 TL

Kuzeyde 574 pozitif vaka, 1 can kaybı
Güneyde 2 bin 646 vaka, 3 can kaybı!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.933
olup, 574 pozitif vakaya rastlanmış, 408
kişi taburcu edilmiştir.
225 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 153
kişi Gazimağusa, 33 kişi Güzelyurt, 43
kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
15 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.933
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
574
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 574
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 408
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.633.563
Toplam Vaka Sayısı: 62.626
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 58.158
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4286
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
40
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4240

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 1159
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel
rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 457
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
3751
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 126287
GÜNEY KIBRIS’TA 3 ÖLÜ, 2 BİN
646 YENİ VAKA
Güney Kıbrıs'ta Covid 19’dan 3 kişinin
öldüğü son 24 saatte yapılan 104 bin 708
test sonucunda 2 bin 646 yeni vaka saptandı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre,
toplam ölü sayısı 791’e, vaka sayısı ise
295 bin 686’ya çıktı.

TDP SOLDA İŞBİRLİĞİ KONULU ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEK
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
solda işbirliğinin yollarını aramak için
Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi,
ilçe ve bucak örgütlerinin katılımıyla 19
Şubat Cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da
09:00-17:00 saatleri arasında çalıştay
düzenleyecek.

TDP’den yapılan açıklamaya göre,
çalıştayda solda işbirliğinin avantajları,
dezavantajları ve somut model şekilleri
üzerinden yuvarlak masa toplantıları da
gerçekleştirilecek. Çalıştay sonuçları 13
Mart günü gerçekleşecek olağanüstü kurultayda kamuoyuna açıklanacak.

BELEDİYELERİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA
PROJE BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLİYOR
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye
Belediyeler Birliği arasında imzalanan iş
birliği protokolü kapsamında, proje başvuruları değerlendiriliyor.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar
ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
tarafından, 11 Şubat 2021’de, Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
da katılımıyla yapılan törende imzalanan
iş birliği protokolü kapsamında yürütülen
çalışmalar devam ediyor.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler

Birliği’nden bir heyet, KKTC’ye gelerek,
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret
ederek, Birlik Başkanı Mahmut Özçınar
ve Birlik İdare Amiri Muammer Güneş ile
bir araya geldi.
Heyeti kabülünde konuşan Mahmut Özçınar, yürütülen iş birliği çalışmalarının
önemine dikkat çekerek, bu çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler
Birliği heyeti, proje başvurularının değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar
çerçevesinde belediyelere de ziyaret gerçekleştiriyor. Çalışmalar, her belediyenin
bir projesi olacak şekilde sürdürülüyor.

Ozanköy ve Karşıyaka’da ani rahatsızlık
sonucu 38 ve 78 yaşlarında iki kişi yaşımı
yitirdi. Polis Basın Bülteni’ne göre,
Ozanköy’de sakin Dimitri Chichvarin (E38) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde
ölü bulundu. Adı edilenin yapılan doktor
muayenesinde herhangi bir darp ve cebir
izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak
otopsinin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.
Karşıyaka’da sakin William Wodson (E78) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde
aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin
ardından belli olacak. Soruşturma devam
ediyor.

BAYTAŞ’IN ÖLÜM SEBEBİ
KALP VE SOLUNUM
YETMEZLİĞİ

Gazimağusa’da önceki gün ikametgahı
içerisinde rahatsızlanarak ambulansla
kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi
Acil Servisi’nde yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamanı yitiren Bilal Baytaş’ın (E-64)
otopsisinde, ölüm sebebinin; “kalp krizi
ve kronik akciğer hastalığına bağlı olarak
gelişen solunum yetmezliği” sonucu
olduğu tespit edildi. Soruşturma devam
ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA
HIRSIZLIK

Gazimağusa'da, G.D.K.’nin (K-34)
çalışmakta olduğu iş yerinde, iş yeri
adına müşterilerden tahsil ettiği 12 bin
39,96 TL nakit para ile bir adet 12 bin
807,56 TL meblağlı çek yaprağını iş yeri
hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği
ve çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs
tutuklandı.

YAYLA KÖYÜNDE
İÇKİ HIRSIZLIĞI

Güzelyurt’ta Yayla köyünde faaliyet
gösteren bir market içerisinde satışa
sunulan toplam 32 bin 14 TL değerinde
muhtelif marka ve sayıda alkollü içki
çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi
üzerine yürütülen soruşturma
kapsamında, meselede zanlı olarak
görülen B.A. (E-30) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

EYLÜL AYINA AİT EK
MESAİLER ÖDENDİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Eylül 2021’e
ait ek mesailerin bugün ödendiğini
duyurdu. Bakan Oğuz yaptığı açıklamada,
Eylül 2021’e ait ek mesailer için toplam 13
milyon 287 bin 778 TL 19 kuruş ödeme
yapıldığını belirtti.

GİRNE BELEDİYESİ
YARIYIL ŞENLİKLERİ,
ÇOCUK PARTİSİ
İLE SONA ERDİ

Girne Belediyesi tarafından organize
edilen Yarıyıl Şenlikleri, cumartesi günü
yapılan çocuk partisiyle sona erdi.
Belediye’den verilen bilgiye göre, Girne
Belediyesi Sanat Galerisi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için
oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nin
hazırladığı program çerçevesinde yapılan
etkinlikte, palyaço ve “lol bebek”
maskotlarının katıldığı ve çocukların
köpüklerle oynamasını sağlayan Bubble
Show’ın çocuklar tarafından büyük
beğeni topladığı belirtildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
resim, seramik, masal atölyeleriyle ve
çeşitli etkinliklerle, yarıyıl tatilinde
çocuklar için çeşitli aktiviteler
düzenlediklerini ifade ederek, çocukları
yeni ders dönemine hem ruhen hem de
bedenen rahatlamış başlamasına
hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.
Güngördü, tüm çocuklara başarılı bir
dönem dileyerek, bu etkinliklere katkı
koyan herkese, gönüllü olarak destekte
bulunan eğitmenlere teşekkürlerini iletti.
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Öksüz: Türkiye’de yapılan fiyat
artışının sorumlusu biz değiliz
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB)
Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, Türkiye’de
14 Şubat 2022 tarihinde açıklanan kararla
kesinleşen beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki
artışın sorumlusunun Kıbrıs‘ın kuzeyinde
görev yapan eczacılar olmadığını söyledi
Öksüz: Zamların sorumlusu Kıbrıs’ın
kuzeyinde görev yapan eczacılar
değildir
Yazılı açıklama yapan Öksüz, Türkiye’de
14 Şubat 2022 tarihinde açıklanan kararla
kesinleşen beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki
artışın sorumlusunun Kıbrıs’ın kuzeyinde
görev yapan eczacılar olmadığını söyledi.
Öksüz, “Uzun süredir gerek medya gerek
sosyal medyada gündemde olan ilaç fiyatlarına yapılacak artışlarla ilgili karar Fiyat
Değerlendirme Komisyonu tarafından 14
Şubat 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Karara
göre, 2022 yılı için 21 Şubat 2022 tarihi
itibarı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 Euro değeri 4 bin
5786 TL’den 6 bin 2925 TL’ye çıkarılmıştır,
bunun neticesinde de ilaç fiyatlarına yansıyan
zam oranı yüzde 37.43 olarak tespit edilmiştir” dedi.
“İlaç temininde yurt dışına
bağımlı hale geldik”
Pek çok konuda olduğu gibi ilaç üretimi
konusunda da yetersiz bırakılmamız neticesinde, ilaç temininde yurt dışına bağımlı
hale geldiğimizi kaydeden Öksüz, bu bağımlılığın getirisi olarak, gerek ekonomik
dengesizlikler, gerek Türkiye tarafından getirilen ihraç yasakları, gerekse pandemi sürecinde ortaya çıkan üretimdeki aksamalar
nedeniyle, ilaç temini yapmanın son aylarda
oldukça zorlaştığını belirtti.
Öksüz, “Her yıl Şubat ayında düzenli

KTEZO: ÜLKEDE
BAZI YASA DIŞI
FAALİYETLER
NORMALLEŞTİRİLDİ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
(KTEZO), ülkede bazı yasa dışı
faaliyetlerin normalleştirildiğini, Falyalı
olayının sadece bir cinayet kapsamı
içinde değerlendirilemeyeceğini
savunarak ”Aydınlatılması, açığa
çıkarılması gereken pek çok sorunla
birlikte ele alınmalıdır” dedi.
KTEZO Yönetim Kurulu adına yapılan
yazılı açıklamada, sanal bet, bahis, kara
para, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu
kaçakçılığının ölçüsüz servetlerin
kaynağı olduğu, ancak söz konusu
faaliyetlerin neredeyse normalleştirildiği
ileri sürüldü.
Açıklamada, “Kendisi suç olan ilişki, işler
ve onlara yasal kılıf bulma arayışları ile
mi yolumuza devam edeceğiz yoksa
denetlenebilir, yargının ulaşabilir olduğu,
toplumun katılımı ile yeni bir yol mu
çizeceğiz?” diye soruldu.
Sessiz kalarak bir yere varılamayacağı
belirtilen açıklamada, “Bu konuda
yediden yetmişe, büyükten küçüğe
vicdan sahibi herkesin görev ve
sorumlulukları vardır” denildi.
İş insanı Halil Falyalı cinayeti ile ilgili
olarak da “olay yaşadığımız pek çok olay
gibi hem bizi ürpertti hem de nasıl bir
ülkede yaşadığımızı yeniden hatırlattı.
Dileğimiz açılan dosyanın samimiyetle
ele alınması tüm ilişki ve bağlantıları ile
sonuca götürülmesidir. Diğer yandan
Falyalı olayının sadece bir cinayet
kapsamı içinde değerlendirilemeyeceği
çok açıktır. Aydınlatılması, açığa
çıkarılması gereken pek çok sorunla
birlikte ele alınmalıdır” denildi.
Açıklamada, memleketin her karış
toprağının rant olarak pazarlandığı, kayıt
dışı ekonominin kayıt altına alınamadığı,
hukukun ve güvenliğin pek çok olayda
bir yerlerde tıkanıp kaldığı, devletin
birçok yerde hükümsüz kaldığı iddia
edildi; savcılık, polis ve siyaset
kurumunun yapıyla ilişkisinin
sorgulanması gerektiği belirtildi.

olarak döviz kurlarındaki artışa bağlı belirlenen yeni kurlar, bu yıl Türk Lirası’ndaki
değer kaybına bağlı olarak önceki yılların
çok üzerinde olmuştur. Hayati önem taşıyan
tüm unsurlara yansıyan zamlar neticesinde
halkın dayanma gücü oldukça azalmıştır.
Beşeri tıbbi ürünlerde yürürlüğe girecek
olan artış neticesinde, Sosyal Sigortalar
Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı
tüm kuruluşlarda kullanılan online ilaç sistemlerinin Türkiye’ye bağlı olması nedeniyle,
gerçekleşecek olan ilaç zammı, eş zamanlı
olarak KKTC’ye de yansıyacak ve halkın
alım gücü daha da düşecektir. Bu durum
da, halkı ilaç konusunda birincil muhatabı
olan eczacıyla karşı karşıya getirmektedir”
açıklamasında bulundu.
“Çözüm devlet
yetkililerinin elindedir”
Öksüz açıklamasına şöyle devam etti;
İhraç yasakları konusunda, gerek yetkililer
gerek TC Elçiliği ile, KTEB ve ecza depoları

yetkilileri olarak geçmişte birçok kez görüşüp
yaşadığımız sorunları aktardığımızı, sürecin
çözülmesi için gelişmelerin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.
Defalarca gerek kamuoyu bilgilendirmelerinde gerek devlet yetkilileri ile yapılan
görüşmelerde belirttiğimiz üzere, çözüm
devlet yetkililerinin elindedir.
Bu niyetle bir kez daha hatırlatmak isteriz
ki;
• Devlet tarafından ilaç sanayisine somut
yatırım ve teşvikler yapılarak ilaçta yurt
dışı bağımlılığının azaltılması bir an önce
gerçekleştirilmelidir.
• Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi ve ilaç girdi maliyetlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerekmektedir.
• İlaç sektöründe Türkiye Cumhuriyeti
tarafından pek çok kalem ilaçta KKTC’ye
uygulanan ihraç yasağının yetkililerle görüşülerek ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Güney, Covid-19 tedbirlerini esnetti
Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüsün
önlenmesi için alınan tedbirlerin gevşetilmesi
yönünde bazı kararlar ürettiği belirtildi.
Rum Bakanlar Kurulu tarafından üretilen
kararlar toplantı sonrasında Rum Sağlık
Bakanı Mihalis Hacıpantelas tarafından
açıklandı.
Alınan kararlar neticesinde, 21 Şubat
2022’den itibaren aşı oluşumunu tamamlamayan kişilerin, yeme-içme yerleri, eğlence
mekanları, müzik-dans merkezleri, stadyumlara, tiyatrolara, sinemalara, gösteri salonlarına, düğünlere, vaftiz törenlerine, otellere ve turistik konaklama yerlerine giriş
yasaklarının kaldırılmasına, girişlerin safepass
(24 saatlik antijen test) gösterilmesiyle sağlanmasına; restoran, eğlence merkezleri,
müzik-dans mekanları, düğünler, vaftiz törenlerinde yer alacak kişi sayısının, sağlık
protokolleri ve yürürlükte olan metre kareye
düşen kişi sayısının korunmasıyla, 200’den
250 kişiye; yine benzeri yerlerdeki masa
başına düşen kişi sayısının 8’den 12 kişiye,
12 yaşından küçük çocuklar hariç evlerde
toplanan kişi sayısının 10’dan 20’ye çıkarılmasına karar verildi.
21 Şubat itibarıyla uygulanacak kararlar
neticesinde, ayrıca restoran ve eğlence alanlarındaki dans yasağının ve azami kişi sayısının artırılmasına, Sağlık Bakanlığına,
paydaşlarla istişarelerde bulunması ve Danışma Komitesi’nin onayının ardından protokolü uygulaması yetkisi verilmesine, ana
okul ve okul öncesi eğitim gören 4 yaş ve
üzeri çocukların haftada bir mecburi antijen
test yaptırmasına; “test to stay” uygulamasının ana okul ve okul öncesine (bebek bakımı bölümleri hariç), ilk öğretime dahil

edilmesine (bu tedbirin uygulanması tarihi
ilgili birimlerin, sendikaların ve okul aile
birlikleriyle yapılacak istişarenin ardından
açıklanacak); ilk ve orta öğretimdeki “test
to stay” uygulamasının uzatılmasına; stadyumlardaki doluluk oranının yüzde 70’e;
tiyatro, sinema ve gösteri alanlarındaki doluluk oranının yüzde 75’e çıkarılmasına;
28 Şubat itibarıyla akut olmayan olaylarla
ilgili ameliyatların yeniden başlamasına;
21 Şubat’tan itibaren, temel hizmetler hariç,
hizmet sektöründeki her şirket veya kuruluşun personelinin on-line çalışma oranının
yüzde 50’den yüzde 25’e düşürülmesine(bu
orana, hastalık geçiren veya temaslı olan
ve karantinada bulunan kişiler de dahildi);
bakımevlerinde, çocuk koruma merkezlerinde, geçici sığınma evleri gibi yerlerde
çalışan kişilerin, 72 saatlik PCR, 24 saat
için geçerli antijen testi, aşı kartı veya hastalığı geçirip iyileştiğine dair belge göstermesinin istenmesine karar verildi.
Bakanlar Kurulu ayrıca mevcut tedbirlerin
geçerliliğini 14 Mart’a kadar uzattı.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

KENDİ
VİZYONLARI!

Tufan Erhürman'a göre kendi vizyonları varmış ve bu vizyonlarından
vazgeçmelerini kimse beklemesinmiş!
Sözde hükümete katılmak için
CTP'nin ne vizyonu kalmış da Tufan
Erhürman vizyonlarından vazgeçmiyeceklerini açıklıyor ki?
Sucuoğlu diğer taraftan, CTP ile koalisyon yapma konusu
ilk gündeme geldiği
gün bildiğiniz gibi
''Kıbrıs konusunu bir
tarafa bırakın, gelin anlaşalım'' demişti.
Dünkü görüşmelerden sonra ''CTP
ile Kıbrıs konusunda sıkıntı var ''
deyiverdi.
Sucuoğlu'nun tek sıkıntısı Kıbrıs
konusunda ise bunun aşılması çok
kolay , bir Çavuşoğlu telefonu
yeter de artar bile, neden diyeceksiniz?
4'lü sözde hükümet kurulacağında
koltuk Tufan Erhürman'a verildiğinde, Erhürman'ın Kıbrıs sorunu
diye bir derdi yoktu, hepiniz hatırlıyorsunuz.
Ne diyordu acil hükümete ihtiyaç
var, evimizin içini temizleyeceğiz!
Aniden makam ve koltuk paylaşımı olunca Kıbrıs sorunu Tufan
Erhürman için sorun oldu, Çavuşoğlu Kıbrıs'a gelip Crans Montana'da ne konuşulacağı, nasıl hareket
edileceği için siyasi partileri TC
Elçiliğine çağırdığında kapıda sırada
bekleyenler arasında Erhürman da
vardı. Tatar'ın ofisindeki toplantısında Çavuşoğlu'nun yanında oturan
yine Erhürman'dı.
Bir ilave daha yapayım, CransMontana'da Çavuşoğlu iki devletli
çözüm kararlarını duyururken yanında, dibinde yine Tufan Erhürman
vardı!
Eh, tüm bunlar olurken, konuşulurken solcu Tufan beyin sesi soluğu
çıkmazken, tek kelime etmeyip
uslu çocuk halini devam ettiren
Erhürman, Sucuoğlu'na gelince aslan kesiliyor, hemen Kıbrıs sorununu ortaya atıyor, bu kadar zaman
Kıbrıs sorunu yoktu, sözde hükümeti paylaşmaya, daha doğrusu
makam ve koltuk kavgası olursa
Kıbrıs sorunu var!
Ne solculuk ama değil mi sevgili
dostlar, bu kadar ikiyüzlülük, bu
kadar tutarsızlık şimdiye kadar görülmüş mü?
Kıbrıs sorununun en önemli günlerinde sesi sedası çıkmayanlar,
makam ve koltuk paylaşımında
Kıbrıs sorununu kullanıyorlar.
Ve CTP tabanı bu makam ve koltuk sevdalılarının Kıbrıs sorununu
çözeceğine yahut öncülük edeceğine
inanıyor, tekrar edeyim CTP'nin
Kıbrıs sorunu diye bir derdi yoktur,
bunun ispatı için de yüzlerce, binlerce örnek gösterebilirim.
İkiyüzlülüklerini, yalanlarını teşhire devam!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ÇOK FAZLA
“POZİTİF”
OLMAK DA İYİ
BİR ŞEY DEĞİL
KISACA...
ANKARA!
‘‘83 bine yakın güvenlik sorumlusunun
olduğu ülkede, faili meçhul cinayetlerin
konuşulması enteresandır’’ dedi avukat
Ayşe Öztabay… ‘Enteresan’ değil,
aksine delildir! Faili gösterir… Hava,
kara, deniz ve polis güvenliği Ankara’ya
bağlıyken, AİHM buraya nazikçe
‘‘Türkiye’nin Alt Yönetimi’’ derken, bunca
asker-polis-sahil güvenlikçinin içinde
işlenen bu cinayetler ‘fail belli’ diye
bağırıyor…

Bizim Mandra
Türkiye yeraltı dünyası
“baba”larından Alaattin
Çakıcı’nın Kuzey Kıbrıs’a
gelip yerleşeceği
yolundaki haberler
mandra halkı arasında
büyük yankı ve endişe
yaratır. Vatandaşlar “Artık
bu solan bahçede
mafyaya yer var, bize yer
yok” diyerek tepkilerini
dile getirirken, sokaktaki
adam “40 bin askeri
yetmedi. Mafyasını da
gönderecek ki işleri
tamam olsun” diye korku
ve endişesini dile getirir.

DİP NOT
Konrad-AdenauerStiftung araştırmasına
göre, Türkiye’de gençlerin
% 73’ü imkânı olsa
Türkiye dışındaki bir
ülkede yaşamak istiyor.

Komplekslerine mahkûm olmuş bir zihniyetin
yersiz hezeyanları: Bana hindi deme!
Türk ve dünya basınının manşetlerinde
olası bir Rusya-Ukrayna savaşı var.
Bu haberlerden bunalıp, farklı haberlere
bakmak isteyenler dün BBC'de Türklerin
ülkelerine "hindi" değil, Türkiye denmesini
istediklerine dair bir haber okudular.
Tabii Türklerin deyip genellememek
lazım. Şu anda toplumun en önemli meselesinin bu olduğunu sanmıyorum. Büyük
bir çoğunluk ev ve işyerindeki yangınla
meşgul.
Toplumdan kopup kendi komplekslerine
mahkûm olmuş bir zihniyetin gereksiz,
yersiz hezeyanlarıyla karşı karşıyayız.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm
memurları, yurt dışı ile yaptıkları yabancı
dildeki tüm resmi yazışmalarda Türkiye
kelimesini kullanmaya başladılar. Yurt
dışındaki temsilciliklere talimat üzerine
talimat yağıyor. Aman ha "her yerde Türkiye" kullanacaksınız diye.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
bakanlıkta AKP komiseri olarak görülen
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran,
Türk dış politikasının bu en önemli meselesini canı gönülden sahiplenmiş görünüyor.
Ben de daha önce yazmıştım. BBC'nin
haberinde de belirtilmiş. Yakında Birleşmiş
Milletler'e resmen başvuru yapılacak.
Aklıma gelen senaryo şöyle:
İletişim Başkanlığı büyüktür Dışişleri
Bakanlığı
…Sayın BM Genel Sekreteri
- Buyrun? Başımda bin türlü iş var,
malumunuz ABD- Rusya savaşı çıkmasın
diye mesai harcıyorum?
…Bir maruzatımız olacaktı.
- Sadece bir mi? Rusya-Ukrayna krizi,
Türkiye- Ermenistan yakınlaşması, Türk
- Yunan sınırında göç trajedisi, Afganistan'da sefalet krizi, Suriye'de bitmek bilmeyen sivil savaş, Bosna - Hersek'te tansiyonun düşürülmesi için oynayabileceğiniz rol? Sizin gibi bir ülkeyle konuşulacak konu çok. Hangi birini konuşacaktık?
...İsim ve cinsiyet değişikliği talebimiz
var.
- Ney?
…Şöyle ifade edeyim. Şimdi dünya
beşten büyüktür

VİRGÜL

ADLİ İŞBİRLİĞİ DEDİKLERİ

Adli İşbirliği kapsamında KKTC’den TC’ye
Türkiyeli iki tecavüzcü teslim edildi geçtiğimiz
haftalarda. Bir de şuna bakın… Belçika'nın
Gent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin
de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp, iki
kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu
hapse mahkûm edilen Osman Çallı'nın, cezasının
geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye'de
serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Belçika Adalet
Bakanlığı, Türk makamlarından açıklama talep
etti. Bizde hesap soracak ‘devlet’ de yok!

ORGAN
MAFYASI DA
BUYURSUN…

ARŞİV

“Kuzey Kıbrıs’ın
sağlık turizminde
önemli bir
destinasyon olma
potansiyeli var…”
Ahmet Savaşan (UBP
milletvekili)

- Anladık, yine mi aynı nakarat.
…Biz de büyüklük kavramları önemlidir. Şöyle ki, İletişim Başkanlığı büyüktür, Dışişleri Bakanlığı.
- Yani
…Yani emir büyük yerden. Zaten sayın
Bakan'ın görevden alınacağına dair dedikodular ayyuka çıkmış.
-E e
…Ülkemizin itibarını yurt dışında arttırmak için somut bir şey yapamıyoruz.
Ve fakat halkımız uluslararası alanda başarıdan başarıya koşma beklentisi içinde.
Bu bağlamda; ülkemize İngilizce Hindi
anlamına gelen Turkey denmesinin,
1) Ülkemizin küresel ve bölgesel alanda
oynadığı rolle bağdaşmadığı, (Aslan, kaplan denseydi bir derece)
2) Adriatikten Çin seddine her 30 kilometrede bir Türkçe konuşan birine denk
gelinmesi gerçekliğinden hareketle, İngilizce ve Fransızcanın diplomatik dil
üstünlüğüne karşı başlattığımız başkaldırı
üzere, ülkemizin bundan böyle Türkiye
olarak anılması…
- Bazı dillerde ü harfi yok; bunu düşündünüz mü? Nasıl yazılacak? Turkiye
mi Türkiye mi?
…Turkiye değil, Türkiye olmasında ısrarcıyız. Üzerindeki iki noktanın ağırlığı
nedeniyle Ü, U'dan büyüktür. Dış politikamızın temel ilkesi dünyada sesi çıkmayanların sesi olmak, bu meyanda, alfabedeki sessiz harflerin sesli harfler üzerindeki üstünlüğüne son vermek, sesli
harflerin de sesi olmak istiyoruz.
Şimdi diyeceksiniz, yazdıkça saçmalıyorsun.
Olay saçma ben ne yapayım.
Üzülüyorum. Hicap duyuyorum. Mesele
komik değil; trajik. Maalesef manalı bir
şey yazamadım.
Konu hakkında başka bir görüş isterseniz
eski Turizm Bakanları'ndan Tınaz Titiz'in
yazılarına bakabilirsiniz. Kendisi zaman
zaman gündeme gelen bu konu hakkında
"Farzedin ki Hindiyiz" diye bir kitap da
yazmış.
(Bu yazı Barçın Yinanç’ın T24’te yayımlanan "Bana hindi deme!" başlıklı
yazısından kısaltılmıştır...)

Gördünüz mü, her hayýrsýz iþte de bir hayýr varmýþ meðer... Tayyip Erdoðan vesile oldu da muhalefet
partilerimiz kabuðundan çýktý ve ona karþý tavrýný ortaya koydu. Þimdi bu yeni baþlangýcý daha ileri taþýmalý!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 17 Temmuz 2021 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 371 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý

BOYKOT DÝYENLER TAYYÝP'Ý BÝR YANA,
TÜRKÝYE'YÝ BÝR YANA KOYDULAR
l 2. sayfada

Geceyarýsýndan sonraya sarkan altý saatlik parti meclisi
toplantýsýndan sonra CTP'den de Erdoðan'a boykot kararý çýktý…

CTP de
n’a
Erdoðan’a

HAYIR DEDi

CTP Genel Baþkaný Tufan Erhürman ile birlikte hareket eden bir grup meclise katýlma
kararý alýnmasýnda ýsrar ederken, çoðunluk buna karþý çýktý… Karar oybirliðiyle deðil,
oyçokluðuyla alýndý… CTP gerekçeli kararýný dün kamuoyuna açýkladý…
n Yapýlan açýklamada, "CTP'nin görüþlerini
ortaya koyma olanaðýnýn bulunmayacaðý
göz önünde bulundurularak bu karar alýndý"
denildi…
n "Müdahaleler Kýbrýslý Türklerin kendilerini
bu adada özne kýlma mücadeleleri
çerçevesinde kabul edilemez. Çok uzun
süredir aðýr bedeller ödeniyor"….
n "Recep Tayyip Erdoðan'ýn ziyaret
programýnda muhalefet partileriyle veya ana
muhalefet partisiyle görüþme yer almýyor"…
15. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

Halkýn Partisi Erdoðan'a hayýr diyemedi...

Kýrmýzýdayýz...

HP meclis toplantýsýna katýlacak

Bileklikle
ev karantinasý

n Partiden yapýlan açýklamada
saðduyu ile hareket
edilmesi gerektiði
belirtilerek, "Ev sahibi biziz
ve o gün evimizde olacaðýz,
devlet olmanýn gereði olan
asgari nezaketi göstermek
önemlidir" denildi…
(3’te)

n Üst Komite, KKTC'nin
"turuncu" kodundan çýkarak
"kýrmýzý" kodlu ülkeler arasýna
girdiðini açýkladý…
3. sayfada

KAYDA DEÐER
BÝR ÝTÝRAZ

"ÇÝFTLÝK BANK"
KKTC

DÝYALOG DEÐÝL
MONOLOG
SEVER FÜHRER

HEYECAN
ARIYORDUK O
GÜNLERDE...

Faize Özdemirciler

Aziz Þah

Canan Sümer

Ali Osman

Kuzeyde 106 pozitif, güneyde 953 vaka 1 can kaybý...

TATAR'A AÇIK
MEKTUP

Mehmet Levent

n 4. sayfada

TARİH
17 Temmız 2021

CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman ile birlikte hareket eden
bir grup meclise katılma kararı
alınmasında ısrar ederken,
çoğunluk buna karşı çıktı…

Gözden kaçmayanlar...
MOBESE’NİN HESABI

Falyalı cinayeti gerçekleştiği sıralarda
biz daha ne olup bittiğini anlamadan,
cinayet bölgesindeki MOBESE
görüntüleri olduğu iddia edilen bir
fotoğraf Almanya’da yaşayan Türk
gazeteci Erk Acarer’e servis edildi, o da
yayınladı. Günler geçti, ne polisten ne
de MOBESE’leri savunan CTP’li
milletvekillerinden bir açıklama yok…
Avukat Ayşe Öztabay bu görüntüleri
elde etmenin polis için çok ciddi
prosedürleri olduğunu açıkladı.
Kameralar dikilirken MOBESE
sisteminin kontrolünün Ankara‘da
olacağını söylediğimizde itiraz ediyordu
CTP’liler. Şimdi ise sindiler da kaldılar!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Kıbrıs’ı bilmeyenlerin ve Kıbrıs’ın
gerçeklerini öğrenmeden, konuları
farklı yere çekenlerin, tarihimizi iyi
araştırması gerekir…”
Ersin Tatar (Kıbrıs Cumhuriyeti
vatandaşı)

Karikatür: Dino/cartoonmovement.com
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AVRUPA'DA GAZ
FİYATLARI YÜZDE
13 DÜŞTÜ

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

BU MUDUR İSTENEN?

Aklımda bin bir soru var şimdi...
Beynim nedenlerle dolu...
Nasıl oldu da Kıbrıs bu duruma geldi?
Nasıl oldu da böyleyiz?
Madam ki ortalık kan dolu.
Madem ki her an ölüm kapıyı çalabilir.
Madem ki can güvenliği yok.
Neden bu durumdayız?
Söylesin birileri de mantıklı cevapla
rahatlayayım.
Neden yerimizden kaçıp buralara geldik?
Rumlar mı bizi yiyeceklerdi?
Öyleyse Rumların olmadığı bu yerdeki cinayetleri
kim işliyor?
Dünya yerinde durmaz elbette.
İnsanlık tarihine bakınca
bunu iyice görebiliyorsun.
Ta ilk çağlarda ilk insana
kadar gidiyor olay.
Neandertal vardı.
Bir insan türüydü.
Tarihi belki de 400 bin yıl önceye dayanır.
Bunlar bir tür mağara adamıydılar.
Homo sapiens devreye girince ufak
ufak yok oldular.
Neler yaşandı tam bilinmez aralarında.
Gerçek olan ise, biri gelince diğeri gitti.
Ve son.
Oturup düşünmeli, sonra üzülmeli miyiz
gidişlerine, bilemedim.
Ta bilmem kaç yüz yıl önce var olan
bir ırkın yok olmasına takılmalı mıyız?
Bugüne gelelim iyisi mi.
Bir an düşünelim.
Dünya bu kadar insanı besliyor hala...
Kaynaklar henüz taze.
Hala petrol var hala doğal gaz savaşları
verilmekte.
Petrol istasyonları yeni yeni kurulmakta.
Dağlar depremlerle şekillendiler ama
insan bunları da ufak ufak yok ediyor.
Doğanın insana ihtiyacı yok.
İnsanın doğaya ihtiyacı var.
Bu gidişle yok edilen bir sürü canlı türünden sonra sıranın insana geleceğini
görmek için kahin olmaya gerek yok.
Bugünkü küresel ısınmanın altından insan çıkıyor.
Savaş kapıda.
Savaşlar bir yerde doğanın da dengesidir.
Öyle demişti bir zamanlar bir büyüğüm.
Dert etme sen, doğa halleder.
Neyi halledecek?
Oksijen biterse oksinene bağlı canlılar
yok olacaklar.
Ama karbon monoksit ile yaşamını sürdürenler kalacak.
Rusya Ukrayna’ya savaş ilan ederse
dünya savaşa dahil olabilir...
Sonra?
Dünya savaşlarınds gördük kaç milyon
kişi öldü.
Yeni bir savaşta da nüfus azalacaktır.
Korona çıktı çıkalı ölümler sayılıyor.
Aklımda bin bir soru var şimdi.
Beynim nedenlerle dolu.
Kıbrıs’ta bir avuç insandık.
Birbirimizi yedik, bitirdik, ayrıldık.
Bir avuç insan kenara çekildik.
Yerimizi mafya doldurdu.
Doğa boşluk bırakmaz gülüm.
Sen yok olursan başkaları doldurur.

Hükümet kurma çalışmaları...

Sucuoğlu: Tıkanıklık olursa
görevi devredeceğim
HK-Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel
Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, partiler ile ikinci tur
görüşme yapmayı planladıklarını, tıkanıklık yaşanması durumunda görevi devredeceğini söyledi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, hükümet
kurma çalışmalarının devam ettiğini,
Meclis’te yer alan CTP, DP, HP ve YDP
ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini, partilerin de kendi değerlendirmelerini yaptığını kaydetti.
Değerlendirmelerin ardından ikinci tur
görüşmeler planladıklarını ifade eden
Sucuoğlu, DP ve YDP’nin kendi değer-

lendirmesini yapacağını, yarın HP ile
görüşmeyi planladıklarını, CTP ile de
süreç içinde belli görüşmeler yaptıklarını,
görüş alışverişinin sürdüğünü işaret etti.
Salıya kadar zamanlarının olduğunu
ifade eden Sucuoğlu, o güne kadar gerekli
çalışmaları yapacaklarını ancak istedikleri
gibi bir sonuç ortaya çıkmaz ve tıkanıklık
olursa görevi zaman kaybetmeden devredeceğini söyledi.
Bu arada UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu de BRT’ye yaptığı açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilerle
bir tur görüşme daha yapacaklarını,
ayrıca CTP’nin yazılı önerilerine yazılı
yanıtlarını yarın vereceklerini, temaslarının süreceğini kaydetti. kaydetti.

Rusya-Ukrayna arasında gerilimin
düşmesine yönelik işaretlerin ardından
Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal
gaz fiyatları yüzde 13 azaldı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan
Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret
noktası TTF'de işlem gören mart vadeli
kontratların fiyatı bu haftaya 88 avro
civarında başlamıştı.
Bugün sabah saatlerinde 80 avro
üzerinde seyreden doğal gaz
kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle
19.12'de yüzde 13 azalarak 70 avroya
indi.
Fiyatlardaki düşüşte, Rusya Savunma
Bakanlığının tatbikatlar kapsamında
görevlerini tamamlayan bazı askeri
birliklerin, bağlı bulundukları üslere
dönmeye başladıklarını duyurması etkili
oldu.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz
ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.
Rusya, Avrupa’ya en fazla miktarda doğal
gaz tedarik eden ülke konumunda
bulunuyor.
Öte yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları
son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.
Söz konusu gaz fiyatları geçen yılın aynı
döneminde 18 avro seviyesindeydi.

“KKTC 1. AİLE ÇALIŞTAYI”
DÜZENLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “KKTC
1. Aile Çalıştayı” düzenleniyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye
göre, 17-18 Şubat tarihlerinde
düzenlenecek çalıştay, Acapulco Resort
Girne’de yer alacak.
“Aile Çalıştayı”, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde,
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek
Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi
tarafından düzenlenecek.
Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aile
Bakanlığı uzmanlarının da yer alacağı
toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili
bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin
katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda,
“aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri”
ele alınacak.

GİRNE BELEDİYESİ
GENÇLİK
PLATFORMU’NDAKİ
GENÇLER
SERTİFİKALARINI ALDI

KTSO: Sanayicilere destek
makul rakama ulaştırılmalı
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO),
yüksek elektrik zammının üretimi gerçek
anlamda durduracağı uyarısında bulundu
KTSO: Yüksek elektrik zammı
üretimi gerçek anlamda durdurur
KTSO açıklamasında, son zamanlarda
yapılan açıklamalardan elektrik fiyatlarında önemli oranda artış olacağının
anlaşıldığı belirtilerek, dar gelirli insanların tarifelerinde mümkün olduğunca
destek sağlanmasına yönelik ifadelerin
olumlu olduğu vurgulandı.
Açıklamada, üretim sektörlerinin pandeminin, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı
gibi önemli sıkıntılarla boğuştuğu bir
ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin
başında olan elektrikte büyük bir artış
yaşamasının, üretim sektörlerini gerçek
anlamda durma noktasına getireceği
kaydedildi.
“Elektrik fiyatlarındaki artış,
ekonomi açısından endişe verici
sonuçlar doğuracak”
Elektrik fiyatlarındaki artışın üretim
sektörlerinde girdi maliyetlerinin yükselmesine, dolayısıyla fiyat artışlarına

neden olacağı belirtilen açıklamada,
artan girdiler karşısında yerli ürünlerin
ithal ürünlere karşı rekabet gücünün
azalacağı, üretimin düşmesine neden
olacağı, bu olumsuzlukların da zincirleme
bir reaksiyonla ekonomi açısından endişe
verici sonuçlar doğuracağı ifade edildi.
“Sanayicilere destek makul rakama
ulaştırılmalı”
Sanayi Odası açıklamasında, üretim
sektörlerinin devamlılığı ve rekabet gücünün mümkün olduğunca korunması
için hayata geçirilmesi gereken hususlar
şöyle sıralandı:
“Sanayi tarifesi gözetilirken, üretimin
haksız rekabete maruz kalmaması, üretimin devamlılığı göz önüne alınmalıdır.
2010 yılından beri sanayicilere yönelik
uygulanan kws başına 10 kuruşluk destek
artık yetersizdir.
Desteğin daha makul bir rakama ulaştırılması gerekir.
Sanayicilerin enerji verimliliği uygulamalarına destek sağlanırken, sanayi
sektörüne yönelik yenilenebilir enerji
kotasının artırılması, girdi maliyetlerinin
aşağı çekilmesi açısından çok büyük
önem taşımaktadır.”

Girne Belediyesi’nin, 15-21 yaş arası
gençlere yaptığı çağrıyla Mayıs 2021
tarihinde oluşturduğu Girne Belediyesi
Gençlik Platformu, Sanat Galerisi’nde bir
toplantı yaptı.
Girne Belediyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, geçen dönem
tamamladıkları etkinlik programına
katılım sertifikalarını da alan gençler,
ilerideki programı hazırlamak amacıyla
toplantılara başlama kararı aldı.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi
tarafından nisan ayı itibarıyla, Gençlik
Platformu için yeni kayıt alımına
başlanacağı bildirildi.

NEOFİTU, ABD’Lİ YETKİLİ
OLSON İLE BİR ARAYA
GELDİ
DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün,
ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa
ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa
ve Kafkasya’dan Sorumlu Bakan
Yardımcısı Vekili Erica Olson ile bir araya
geldiği belirtildi.
Alithia gazetesi görüşmede, DİSİ
Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yorgos
Hacıyeorgiu ve ABD’nin Kıbrıs
Büyükelçisi Judith G. Garber’in de yer
aldığını yazdı.
Gazete, DİSİ’den yapılan resmi
açıklamaya dayanarak, görüşmede,
Kıbrıs sorundaki gelişmelerin yanı sıra
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis’in “Güven Yaratıcı Önlemler”
önerisinin ele alındığını belirtti.
Habere göre açıklamada “GYÖ’lerin
benimsenmesinin Kıbrıslı Türklere
yönelik olumlu bir adımı teşkil edeceği
böylelikle Kıbrıs sorununun çözümüyle
ilgili üzerinde anlaşmaya varılan zeminde
diyaloğun yeninden başlaması yolunun
açılacağı” da ifade edildi.
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, üzerinde
anlaşmaya varılan çözüm zeminindeki
ABD’nin net tezlerinden dolayı
teşekkürlerini de sundu.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

BİZİ NEYSE DA…

Geçen haftaki açıklamalara göre bugün, “dananın kuyruğu kopacaktı”…
“Dana” dediğim mecazi bir deyiş!
Nazırlar Kurulu’nun hangi siyasi partilerin
koalisyonuyla oluşacağından bahsettiğimi anladınız…
Geçenlerde UBP yetkilileri, CTP yetkililerine
“güçlü ve istikrarlı” bir kabine -ikili koalisyonkurulması adına, çağrıda bulunduklarını açıklamışlardı…
Sonra da görüştüler!
CTP yetkilileri da olumlu veya
olumsuz mektup yazmış yanıt
bekleyen UBP yetkililerine…
Eğer mektubun yanıtı “olumlu” olmazsa, “üçlü koalisyona”
gidileceğini ima etti UBP yetkilileri…
Sizler bu yazıyı okuduğunuz zaman, çok büyük
bir olasılıkla ne şekilde olursa olsun yeni kabine,
Cumhurreisi E. Tatar’a arz edilmiş olacak…
Onun öncesinde, geçen defaki gibi, “bir yerlerden” herhangi bir “düzeltme” gerekirse,
tabidir ki, o da yapılmış olacak!
Ardından, ilk Nazırlar Kurulu toplantısında,
alınacak ilk kararlar arasında mutlaka “yumuşak
zamlar” da olacak!
Özellikle elektrik zammı ve yeni tarifesi…
Söylendiği gibi, elektriğe yapılacak zam fazlasıyla bekletilmiş…
Elektrik zammının büyüklüğü için, kimileri
%150 zam yapılacak diyor; kimileri da %300…
Nazırların görev devri teslimi sonrası, yapılacak
zamlar hiç bekletilmeyecek!
***
Sizler de duydunuz:
“Âlem unudur, kalem unutmaz!” diye bir
deyiş var…
Polis Örgütü’nde görev yaptığım yıllarda,
Maliye Bölümü Amiri subay arkadaşımın, sürekli
kullandığı bir deyişti…
Parayla -mali- ilgili konularda, hizmetlerin
daha iyi yürütülmesi adına veya bütçe kalemlerinde olsun; bizler tarafından istenilenlerin, yazılı
olarak bildirilmesini talep ederdi hep!
Haklıydı da…
Polis Genel Müdürlüğü’nde birlikte mesai
yaptığımız zaman diliminde, mali konularda,
kayda değer sorun yaşamadık!
Tartışmalarımız elbette oldu, ancak sonunda
işi hep tatlıya bağladık!
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevde bulunduğum zaman diliminde, ofislerimiz daha
yakın binalarda olduğu halde, görevimiz gereği
çok daha az görüşüyorduk…
Öyleyken, yıllar boyu söylediği o sözü, devamlı
duydum kendisinden…
Şimdi UBP’nin Başkan ve Genel Sekreteri’nin
ikili koalisyona dair, “mektup diplomasisi” ile
ilgili açıklamalarını duyunca, bu deyiş aklıma
düştü…
Demek, “işi, sağlama bağlamak” istiyor UBP’de
CTP’de…
“Âlem unudur, kalem unutmaz!” misali…
Mektubun içeriği, umarım “ikili koalisyon
protokolü” değildir…
O başka olmalı, neden derseniz, o metin tek
taraflı yazılamaz da ondan…
İki siyasal parti yetkililerinin, birlikte yazacakları bir metin olmalı!
***
Yazıyı kaleme alırken, tam burada bir Bektaşi
fıkrası aklıma geldi:
“Meyhaneden çıkmazdı hiç. İçkisini içer, gece
geç vakitte naralar atarak evinin yolunu tutardı.
Ne çocuğuna, ne eşine, ne anasına, babasına,
ne de çevresine hayrı dokunmamıştı. ‘Ayyaş
Hamdi’ böyle bir yaşamın sonunda rahmetli
oldu.
Cenaze namazı kılındıktan sonra imam sordu:
-Merhumu nasıl bilirdiniz?
-İyi insandı… Kimseye kötülüğü olmadı…
Toprağı bol olsun… gibi benzeri yanıtları duyan
Bektaşi sabredemedi ve yanındakinin kulağına
fısıldadı:
-Bizi neyse da, ‘Allah’ı da aldatmaya yelteniyorlar!”
Gene gonuşuruk buraşda.

Karma evliliklerden doğan çocuklara KC
vatandaşlığı verilmesi için olumlu sinyaller
Avukat Murat Metin Hakkı, adada Türkiye kökenlilerle Kıbrıslılar arasında yapılan karma evliliklerden dünyaya gelen
kişiler ve bu kişilere Kıbrıs Cumhuriyeti
kimlik ve pasaportu verilmemesine ilişkin
Kıbrıs Cumhuriyeti İdare Mahkemeleri
nezdinde görüşülen davalardan ilk sonuçların alınmaya başlandığını açıkladı.
Söz konusu davaları açıp, takibini yapan
Avukat Murat Metin Hakkı, Türk Ajansı
Kıbrıs’a (TAK) yaptığı yazılı açıklamada,
Kıbrıs’ın güneyindeki uygulamaları uluslararası mecralara taşımak için ilk başta
birçok kişinin yıllardır cevaplanmayan
dilekçelerine dair idari ihmal davaları
açıldığını ve bunların iki tanesinin kazanıldığını bildirdi.
3 Haziran 2021 tarihinde karara bağlanan
944/18 sayılı idari davada “siyasi belirsizlik
ya da görüşmelerin dilekçelerin cevapsız
kalması için mazeret teşkil etmediğine”
dair bulgu yapıldığını belirten Hakkı, geçten hafta karara bağlanan 943/18 sayılı
idari davada ise, “Kıbrıs makamlarının
dilekçeleri makul sürenin ötesinde cevapsız
bırakarak mevzuata aykırı davrandığını...”
kaydetti.
Bir sonraki adımlarının vatandaşlık dilekçelerine alınacak resmi cevapların yerel
veya uluslararası hukuka uygunluklarını
yerel mahkemelerde sorgulatmak olacağını
açıklayan Hakkı, AİHM başvurularının
“en son seçenek” olarak gündeme geleceğini kaydetti.
“Karma evliliklerden tahminen 10
binden fazla kişi dünyaya geldi…
Engelle birçok ailenin hayatını
zorlaştırdı”
Avukat Hakkı, açıklamasında, adada
Türkiye kökenlilerle Kıbrıslılar arasında
yapılan evliliklerden tahminen 10 binden
fazla kişinin dünyaya geldiğini ve bu kişilere Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ve pasaportu verilmemesinin veya bu yönde
engeller çıkartılmasının birçok ailenin hayatını zorlaştırdığını ve çocukların Avrupa
ülkelerinde eğitim alma olanağını kısıtladığını belirtti.
Hakkı, vatandaşlığa başvuru yapanların
oranlarını 2004-2007 arası %34,8, 20082011 arası %6,3, 2012-2015 arası %32,9
ve 2016 sonrası %16,1 olarak tahmin
edildiğini, ilk başvuruların ardından 2 bin
vatandaşlık verildiğini daha sonra ise sürecin siyasi yaklaşımlarla yavaşlatılıp duraklatıldığını anlattı.
Avukat Hakkı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin

aradığı kriterlere uyup da vatandaşlık verilmeyen kişiler olduğu gibi, bu kriterlerine
uymayan fakat uluslararası anlaşma ve
konvansiyonlara göre vatandaşlık hakkı
bulunanlar ve işlemler tamamlanmayan
çok sayıda bireyin de olduğunu ifade etti.
“İnsanların ebeveynlerini seçme gibi
bir hakkı yok”
Avukat Murat Metin Hakkı yazılı açıklamasında, konuyla ilgili güçlü hukuksal
dava gerekçeleri bulunduğunu hatırlattı
ve insanların okulunu, işini, evini, nerede
yaşayacağını seçebileceğini fakat ebeveynleri konusunda böyle bir seçim hakkı
olmadığına dikkat çekti.
Bir kişinin, anne-babasından birinin TC
kökenli olmasından dolayı diğer insanlardan ayrımcılığa maruz bırakılmasının
insan hakları bildirgelerine ve BM Çocuk
Hakları Konvansiyonu’na da aykırı olduğuna işaret eden Hakkı, söz konusu uluslararası bildirgelerin 1960 Anayasası’nın
169. Maddesine göre Rum yerel mevzuatından da üstün durumda olduğunu kaydetti.

lerin dilekçelerin cevapsız kalması için
mazeret teşkil etmediğine dair bulgu yaptığını belirtti.
19 Ocak 2022’de İdare Mahkemesi’ndeki 945/18 sayılı davada tam tersi bir sonuç
çıktığını ve başvuru yapılması veya dava
açılması için yetkili merci olarak Bakanlar
Kurulu’nun işaret edildiğini belirten Hakkı,
en son geçen hafta 943/18 sayılı davada
İdare Mahkemesi Yargıcı Serafim’in kararının açıklandığını söyledi.
Mısırlı bir baba ve Kıbrıslı Türk anneden
olan başvuranın davasını kabul eden İdare
Mahkemesi, 944/18 sayılı davadaki sonucu
benimseyip 19 Ocak’ta alınan kararı reddederek, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının
dilekçeleri makul sürenin ötesinde cevapsız
bırakarak mevzuata aykırı davrandıklarına
hükmetti.
Bir sonraki adımlarının vatandaşlık dilekçelerine alınacak resmi cevapların yerel
veya uluslararası hukuka uygunluklarını
yerel mahkemelerde sorgulatmak olacağını
açıklayan Hakkı, AİHM başvurularının
en son seçenek olarak gündeme geleceğini
kaydetti.

“İhmal davalarının iki tanesi
kazanıldı”
Açıklamada, Kıbrıs’ın güneyindeki uygulamaları uluslararası mecralara taşımak
için ilk başta birçok kişinin yıllardır cevaplanmayan dilekçelerine dair idari ihmal
davaları açıldığı ve bunların iki tanesinin
kazanıldığı ifade edildi.
Hakkı, İçişleri Bakanlığı ve Nüfus Kayıt
Dairesi aleyhine açılan 944/18 sayılı idari
davanın 3 Haziran 2021 tarihinde karara
bağlandığını ve Yargıç Komodromos’un
adadaki siyasi belirsizlik ya da görüşme-

“Süreçte çelik gibi sinirlere sahip
olmak gerek”
Bunun kısa ve çabuk sonuçlanacak bir
süreç olmayacağını belirtirken, “Çelik
gibi sinirlere sahip olmak gerekir” ifadelerini kullanan Hakkı, Loizidou davasını
örnek gösterdi ve o davanın 7 yılda tamamlanıp sürecin tamamlanmasıyla birlikte
emsal teşkil ettiğini anımsattı. Hakkı, yapılacak toplu hareketlerin ve konunun
dünyanın diğer ülkelerinin gündemine de
girmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde
baskıyı artıracağını da sözlerine ekledi.

MAVROYANNİS İLE KORNİLİYU GYÖ’LER
KONUSUNDA BRÜKSEL’DE TEMASLARDA BULUNDU
Rum tarafının müzakerecisi Andreas
Mavroyannis ile Rum Dışişleri Bakanlığı
Genel Müdürü Kornilios Korniliyu’nun,
kısa süre önce Brüksel’e gerçekleştirdikleri
ziyarette, Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in Avrupalı liderler ve Avrupa
kurumlarının başkanlarıyla yapacağı temaslarla ilgili hazırlık yaptıkları haber
verildi. Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis
İçin Halı Serdiler” başlıklı haberinde,
Mavroyannis ve Korniliyu’nun temel misyonunun, Brüksel’de bir araya geldikleri
kurumsal yetkililere, Rum kesiminin önerilerini ve Güven Yaratıcı Önlemlerin
(GYÖ) esas noktasının ne olduğunu izah
etmek olduğunu yazdı.
“Çok iyi bilgi edinmiş kaynaklara” dayanarak, iki diplomatın misyonunun, Rum
kesiminin yaklaşımının uzantısını izah etmek olduğunu kaydeden gazete, bir diğer
ifadeyle yaptırımlar ve önlemlerin kendi
başlarına amaç olmadıklarını ve hedeflenen
şeyin “kapalı bölge Maraş’taki oldubittilerin
tersine çevrilmesi, Türkiye’nin karadaki

eylemlerinin sona ermesi ve müzakerelerin
yeniden başlaması olduğuna” işaret etti.
Gazete, Rum heyetin Avrupalı muhataplarına “bu hedeflere Güven Yaratıcı
Önlemler (GYÖ) gibi başka araçlarla ulaşılabiliyorsa, bunun daha iyi olduğunu
izah ettiklerini” de aktardı.
Gazete elindeki bilgilere dayanarak,
Mavroyannis ile Korniliyu’nun, muhataplarına “Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis tarafından önerilen büyük
GYÖ’lerin herkes için faydalı olabileceğini
(win-win) ve oyunu değiştirebileceklerini,
ayrıca hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nin bunları ileriye götürmek için her
türlü nedene sahip olduklarını izah ettiklerini” de ifade etti.
Mavroyannis ile Korniliyu’nun temasları
çerçevesinde Avrupa unsurunun Kıbrıs
sorununa yönelik yardımını ele aldıklarını
da yazan gazete, Mavroyannis ile Korniliyu’nun, BM Genel Sekreterinin özel danışmanının hemen atanması konusunda
AB’nin desteğini istediklerini belirtti.

“TALOS 2022” TATBİKATI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve
Fransız Silahlı Kuvvetleri arasındaki hava
savunma tatbikatı “Talos 2022’nin” dün
icra edildiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelerin
yer verdiği tatbikat, iki ülke arasındaki
savunma iş birliği programının
uygulanması çerçevesinde
gerçekleştirildi.
Tatbikatın, Fransız uçak gemisi Charles
de Gaulle’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde
bulunması vesilesiyle gerçekleştirildiğini
yazan gazete tatbikat senaryosunun,
RMMO askeri tesislerine saldırı hedefiyle
Rafale savaş uçaklarının alçak irtifadan
uçmasıyla ilgili olduğunu belirtti.
Haberi “Rafale Kıbrıs Semalarında Uçtu”
başlığıyla veren gazete tatbikatın esas
amacının Güney Kıbrıs’ın savunma
sistemini kontrol etmek ve RMMO
personelini gerçekçi koşullarda eğitmek
olduğunu da yazdı.
Politis gazetesi haberi “Fransız Rafale
Uçakları Kıbrıs Üzerinde” başlığıyla
aktardı.
Gazete tatbikat ile ilgili açıklamada,
“Talos” tatbikatının, savunma ve güvenlik
alanındaki ikili işbirliğinin daha da
güçlendirilmek için iki ülkenin işbirliğine
hazır olduğu konusunda olumlu mesajlar
gönderdiğine de vurgu yapıldığını yazdı.
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Günün Manisi - Emine Hür

BULUŞTUĞUMUZ
YER BURASI
John Berger
Metis

Yıllar su gibi aktı
Zaman izler bıraktı
Gençlik, olgunluk bitti
Yaşlılık fena çarptı

Özdeyişler

Tadımlık

“Yerinde sayanlar,
yürüyenlerden daha çok
gürültü çıkarırlar.”
Oscar Wilde

Gemiler geçer rüyalarımda
Allı pullu gemiler, damların üzerinden
Ben zavallı
Ben yıllardır denize hasret
“Bakar bakar ağlarım”
Orhan V. Kanık

Kitap Dünyası

BELGRADLI
ÇEVRECİLER
PROTESTOLARA
DEVAM ETTİ

Nöbetçi
Eczaneler

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da yüzlerce
kişi, ülkede artan hava kirliliğine dikkati
çekmek için yeniden protesto düzenledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic’in, Devlet Günü vesilesiyle
madalya dağıttığı sırada,
Cumhurbaşkanlığı binasının çevresi
protestocular tarafından 2 saat boyunca
trafiğe kapatıldı.
Lityum ve bor madenciliğinin
yasaklanmasını isteyen çevreci
protestocular, "Verilen madalyaları değil,
madalyaların bu ödülü sunmaya layık
olmayan Vucic tarafından veriliyor
olmasını protesto ediyoruz."
açıklamasında bulundu.
5 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı binası
önünde çadırlı protesto yapan
çevrecilerden bazıları, Cumhurbaşkanlığı
binasını koruyan polis kordonunu
aşmayı başardı.
Trafiğin engellenmesinden rahatsız olan
bir sürücünün aracını protestocuların
üzerine sürmesi ile kısa süreli arbede
yaşandı.

BELÇİKA'DAKİ
KAMYONCU EYLEMİ
ENGELLENDİ, ÇOK
SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA
ALINDI
Kanada'da kamyoncuların Kovid-19
kısıtlamalarına karşı başlattığı eylemin
benzerini Belçika'da düzenlemek
isteyenlerin başkent Brüksel'e girişleri
engellendi, kentte gösteri yapan çok
sayıda kişi ise gözaltına alındı.
Önceki akşam saatlerinden itibaren çok
sayıda federal polis, Fransa'nın başkenti
Paris'ten, Belçika sınırındaki Lille'e
geçen konvoyun ülkeye girişini kontrol
etmek için görevlendirildi.
Sabah saatlerinden itibaren 40 kadar
araç, polisin kentin ana girişlerini
kapatmasıyla Brüksel Expo alanına
yönlendirildi. Böylece araçların kente
girişi engellendi.
Onlarca kişi Avrupa Birliği kurumları
yakınındaki 50. Yıl Parkı (Parc
Cinquantenaire) girişinde ve SainteCatherine Meydanı yakınında protesto
gösterisi yaptı.
Yolları trafiğe kapatarak göstericilerin
ilerlemesini engelleyen polis, kesici
aletler taşıyan çok sayıda göstericiyi
gözaltına aldı.

DÜN

LEFKOŞA
BEHAYİ YILMABAŞAR
ECZANESİ
Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A
Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK
ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)
03922271116
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler
Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu
Kermiya Metehan
03922233483
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Atatürk cad. özok mobilya yanı hamitköy çembreri -hamitköy lefkoşa
03922254020

DAÜ DÜNYANIN EN İYİ GENÇ ÜNİVERSİTELERİ
ARASINDA 153’ÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyanın
en iyi genç üniversiteleri arasında 153’üncü
sırada yer aldı.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın
en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE),
2022 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı.
DAÜ, dünya genelinde söz konusu listeye
giren üniversiteler arasında 153. sırada yer
alma başarısı gösterdi. Geçen yıl 251-300
bandında yer alan DAÜ, bu yıl ilerleme kaydetti.
DAÜ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ
ARASINDA 4’ÜNCÜ SIRADA
DAÜ, söz konusu sıralamaya giren Türkiye
üniversiteleri arasında ise Koç Üniversitesi,
Çankaya Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nden sonra 4’üncü sırayı elde etti.
Dünya birincisi, Paris Sciences et Lettres –
PSL Research University Paris olarak açıklanan

listede, Güney Kıbrıs’tan ise 3 üniversite
listeye girmeyi başardı.
Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç
üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele
alan THE, En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması
2022’de genel THE Dünya Listesi’ndeki performans ölçeklerini kullandı.
HOCANIN: “ÖNEMLİ BİR
BAŞARIYA İMZA ATTIK”
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu
sıralamada DAÜ’nün elde ettiği başarıdan
mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek,
DAÜ’nün ciddi bir ilerleme ile önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.
Bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, uluslararası bağımsız sıralama kuruluşları tarafından
dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin, eğitim ve araştırma kalitesinin bir
göstergesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Hocanın, bu başarıda katkısı olan tüm DAÜ
personeline teşekkürlerini iletti.

ARANIYOR
Lefkoşa’da ada içi dağıtım için 2 şoför,
2 balık temizleyici ve 1 muhasebeci aranıyor…
Tel:05338653042

KİRALIK ARAZİ
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

13.42 13.55

EURO
Alış Satış

15.25

S.T.G.
Alış Satış

15.45 18.25

18.40

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –
Eski Pasaport Restaurant Sokağı03928151025
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44
Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO
YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ )
05338376126
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
0392 821 38 88
MAĞUSA
LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh.
2.5 Mil Yolu No: 136/ B2
03923661994
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası Mağusa
0392 366 23 69
GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Tutuklu yargılanmalarda Savcılığın rolü:
Amaç adaleti sağlamak mı denge kurmak mı?
Özgür Gazete
Özgür Gazete’nin dün gündeme getirdiği
‘Ağır Ceza Yargılamalarındaki Mağduriyetler’
konusuna, bugün yargının en önemli bacaklarından Savcılık ve Polisle devam ediyoruz

Savcılık’ta gizli eller
Hukuk camiası son yıllarda Savcılık makamının adeta gizli eller tarafından yönlendirildiğini, kendi yetkisinde olan inisiyatifleri
dahi kullanmadığını dillendiriyor.
Savcılığın, polisten kendisine gelen her
dosyayı adeta doğru kabul edip, Anayasal
yetkilerini neredeyse hiç kullanmadan ve
süzgeç görevini görmeden hareket ettiği de
yüksek perdeden konuşuluyor.
Tutuklu yargılanmalarda, Savcılık
makamının rolü
Özellikle Ağır Ceza yargılamalarında büyük
mağduriyetlere sebep olan tutuklu yargılanma
halinde, Savcılık makamının tutumunun da
büyük payı olduğu söyleniyor.
Öyle ki, yargılama sonunda beraat eden
kişilerin, cezaevinde kaldıkları ve senelere
varan sürelere uzayan tutukluluk hallerinde,
işlerini, ailelerini, itibarlarını, sosyal çevrelerini
kaybetmeleri karşısında başvuracakları bir
iç veya dış hukuk mekanizması da bulunmuyor.
Bu konuda dünkü haberimizde de belirtildiği
gibi hiçbir yasal mevzuat yok ve iddialara
göre Ağır Ceza Mahkemesi Yargıçlarının da,
Yüksek Mahkeme’nin kendilerini sorgulayacakları düşüncesiyle hareket alanları dar.
Bu yüzden riske girmeden istisnasız herkes
tutuklu yargılanıyor.
PGM halkın teşkilata karşı güvenini
zedelemeye devam ediyor
Anayasa’da yer alan ‘Geçici 10. Madde’
nedeniyle bizim değil Ankara’nın iradesine
bağlı polis teşkilatı ve Savcılık arasında geçen
süreç de soru işaretlerine neden oluyor.
Polisin, birçok tahkikat dosyasındaki yetersizliği, hataları ya da kamuoyuna yansıdığı
üzere bilinçli şekilde eksik tahkikat yapmakla
suçlanması ya da evrakların dosyadan bir
anda yok olması gibi olaylarla anıldığı biliniyor.
Özellikle Polis Genel Müdürlüğü, bu tip
suçları işlediği sabit olan, haklarında şikâyet
olan, Ceza Davası açılan bazı polis mensuplarını da görevden almayarak, halkın teşkilata
karşı güvenini zedelemeye de devam ediyor.
‘Savcılık’la ilgili eleştiriler
İşte böyle bir ortamda adil yargılanmayı
bekleyen kişiler, Savcılık makamının da ilginç
tavrıyla karşılaşıyor.
Savcılıkla ilgili eleştiriler, Savcılığın polisten

AKEL ULUSAL KONSEY
TOPLANTISI TALEP ETTİ

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu,
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemler
(GYÖ) adı altında gündeme getirdiği
önerilerin ayrıntılarının ele alınabilmesi
için Rum Ulusal Konsey’in toplanması
talebinde bulundu.
Alithia ve diğer gazeteler, AKEL Genel
Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Rum
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e
bir mektup göndererek Güven Yaratıcı
Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme
getirdiği önerilerin ayrıntısıyla ele
alınabilmesi için Ulusal Konsey’in
toplanması çağrısında bulunduğunu
yazdılar.
Habere göre Stefanu mektubunda,
Anastasiadis’in ve diğer Rum yetkililerin
sözünü ettikleri önlemlere dair bugüne
kadar aldıkları tüm bilgilerin, basında
çıkan çeşitli haberlerden olduğunu ifade
ederek, bu kadar ciddi bir konunun
Ulusal Konsey’de ele alınması gerektiğini
vurguladı.
Gazete, Anastasiadis’in önümüzdeki
hafta AB-Afrika Birliği Zirve Toplantısı’na
katılmak üzere Brüksel’e gideceğini, elde
edilen bilgilerin, Brüksel dönüşünde
Ulusal Konsey’i toplayacağı yönünde
olduğunu yazdı.

kendisine gelen hemen her dosyası, bütün
riskleri üzerinden atıp ‘Mahkeme karar versin’
dediği noktasında birleşirken, başka soru işaretleri yaratmaya da devam ediyor.

Savcılık sadece polis ile mahkeme
arasında dosya alışverişi mi yapıyor?
Ağır Ceza’da yargılanmayı gerektirecek
‘Vahim Zarar’ın oluşup oluşmadığı, delillerin
yeterliliği ve gerçekliği karşısında, polisin
kendisine sunduğu tahkikat dosyasını çoğu
zaman yeterli bulan Savcılık, polis ile mahkeme arasında sadece dosya alışverişi yapmakla nitelendirilir hale geliyor.
Adaleti sağlamakla görevli olan Savcılık
makamının, kamuoyu baskısı ya da çeşitli
nüfuslu kişilerin telkiniyle, suçlanan ve
mağdur arasında denge kurmaya çalışarak
olası tepkileri üzerinden atmaya yönelik davrandığı, hukuk camiasında şikâyet edilen konulardan biri.
Polisin ve Savcılığın görevi adaleti
sağlamak mı yoksa denge kurmak mı?
Polisin benzer bir duruşla, mağdurun cesaretini kıran tutumuna bir örnek verelim;
Vücudunda darp izleri belirgin olan, yaraları
bulunan herhangi bir şiddet mağduru kadın
polise gidip şikâyette bulunduğunda, karşıdaki
kişinin ‘O da bana bir tokat attı’ demesiyle,
polisin tavrı şiddet direnişçisi kadına şu
şekilde olabiliyor;
“Karşı taraf da senden şikayetçi. Ya
ikinize birden dosya açılacak ya da sen
şikayetini geri çek”
Kadına şiddet haberlerinin hemen her gün
kamuoyuna yansıdığı bir dönemde, polisin
‘denge’ kurmak ve ‘başımıza kalmasın’ tarzındaki davranışının bir benzerinin Savcılık

makamı için de geçerli olduğu belirtiliyor.

Polisten alıp direk mahkemeye
Hukuk camiasına göre Savcılık, elindeki
bilgi ya da belgeleri somut şekilde değerlendirerek adaleti sağlamak, ‘Vahim Zarar’
oluşup oluşmadığı konusunda karar inceleme
yapıp, sorumluluk alarak kara verip mahkemeyi bilgilendirmek yerine, dosyayı polisten
alıp direk mahkemede çözülmek üzere, üzerindeki eleştiri riskini bertaraf etmeye meyilli
bir tutum sergiliyor.
Böylesi durumlarda da Ağır Ceza yargılamalarındaki mağduriyetler büyüyor.
Çünkü polisin yaptığı tahkikat dosyasını
direk mahkemeye gönderen Savcılık, Yüksek
Mahkeme’nin kendisini sorgulamasından çekinen Ağır Ceza Yargıçlarının her halükârda
tutuklu yargılama kararı vermesine olanak
sağlıyor.
Yargılama sonunda beraat eden kişinin
içerde yattığı süre ve kaybettiği maddi-manevi
değerler, yanına kâr kalarak hayatına devam
ediyor.
Yargıçlar nispeten özgür, polis ve
Savcılık baskı ve etki altında
Yargıçların hala nispeten özgür ve bağımsız
karar verdiğine inanılan mahkemelerimiz,
yargılama sürecinin aslında bir ayağı.
Polis ve Savcılık makamı ile ilgili ‘yönetiliyorlar’ iddiası ise yüksek sesle yeni yeni
dile getirilir ve eleştirilir hale geldi.
Yargının TC derin devleti ve Ankara hükümetlerinin baskısından koruyabildiğimiz
neredeyse tek ve son kale olduğu söylemleri
her daim geçerliliğini korurken, Savcılık ve
Polis ayağında yaşananlar ise ‘ne kadar özgür
ve adaletli’ bir sistem içinde olduğumuzu da
sorgulatır hale geliyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU "ALTIN PASAPORT"
UYGULAMASININ YASAKLANMASINI İSTEDİ...
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri,
bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "yatırım
karşılığı vatandaşlık" uygulamasının kaldırılması için çağrıda bulundu. Uygulamayı
yapan ülkelerden biri de Güney Kıbrıs. "Altın
Pasaport" uygulaması Güney'de Başkan Nikos
Anastasiadis'i sarsan ciddi skandala yol açmıştı.
AP'nin Medeni Haklar, Adalet ve İçişleri
Komitesi, "altın pasaport" uygulamasının yasaklanması, ayrıca "altın vize" için ortak AB
kuralları getirilmesine yönelik yasa tasarı
oluşturulması hakkında hazırlanan raporu
kabul etti.
AP milletvekilleri, altın pasaport uygulamasının ahlaki, yasal ve ekonomik bakımdan
sakıncalı olduğunu, aynı zamanda ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.
Altın pasaportların AB vatandaşlığının
özüne zarar verdiği belirtilerek, uygulamanın
kademeli olarak kaldırılması istendi.
Raporu hazırlayan milletvekillerinden Sophia

in ‘t Veld, "Vatandaşlık satın alınan bir mal
değil haktır. Üye ülkeler kendilerinin olmayan
bir şeyi satmakta, AB'nin itibarını kendi çıkarları için suistimal etmektedir. Bu ülkelerin
şüpheli işleri ortak güvenliğimizi tehlikeye
atmaktadır." dedi.
Milletvekilleri, bunun yanı sıra yatırım karşılığı verilen oturma izni uygulamasının da
ortak AB kurallarına bağlanmasını, böylece
kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırmayla mücadelenin güçlendirilmesini istedi.
Yatırım karşılığı oturma izni isteyenlere
sıkı güvenlik soruşturması ile başvurulan ülkede geçirilecek asgari sürenin belirlenmesi
talep edildi.
AP milletvekilleri, mart ayında yapılacak
Genel Kurul oturumunda raporu görüşecek
ve oylayacak. Raporun Genel Kurulda kabul
edilmesi halinde AB Komisyonu konuyla
ilgili yasa teklifi hazırlamak zorunda kalacak
veya hazırlamazsa bunun haklı gerekçesini
AP'ye izah etmek zorunda kalacak.

BELÇİKA'DA HAFTADA
4 GÜN ÇALIŞMA TEKLİFİ
KABUL GÖRDÜ

Belçika hükümeti, günlük çalışma
saatlerini artırıp haftalık çalışma
gününün 4'e düşürülmesine imkan veren
tasarıyı kabul etti.
Haftalık çalışma gününü 4'e düşürülmesi
teklifi ekim ayında liberal görüşlü
siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından
yapıldı. Hükümeti oluşturan siyasi
partilerin görüşmeleri sonucunda teklif
bazı değişikliklerle kabul gördü.
Belçika hükümetinin işgücü reformu
kapsamında kabul ettiği tasarıya göre,
çalışanlar isterlerse günlük 9,5 saat
mesai yapmaları durumunda haftanın 4
günü çalışabilecek. Böylece haftalık 38
saat olan çalışma süresi 4 günde
tamamlanmış olacak.
Sendikalarla işverenler arasındaki toplu
görüşmeler sonucunda 9,5 saatlik
günlük çalışma süresi 10'a
çıkarılabilecek.
Sosyalist sendikalar öneriye karşı
çıkıyordu. Sendika temsilcileri, sadece
çalışma günlerinin değil, çalışanların iş
saatlerinin de genel olarak düşürülmesi
gerektiğini savunuyordu.

AKAMA AÇIKLARINDA
KAÇAK MÜLTECİ
TEKNESİ

Kıbrıs’ın batısında “Akama” sahillerinin
10 deniz mili açıklarında kaçak göçmen
taşıyan bir teknenin Rum Sahil Güvenlik
radarlarınca tespit edildiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Türkiye
kıyılarından hareket eden ve kaçak
göçmen taşıyan bir teknenin dün akşam
08:00 sularında Rum Sahil Güvenlik
güçlerinin radarlarınca tespit edildiğini
savunarak, Sahil Güvenlik teknesinin
hemen durumu kontrol için bölgeye
hareket ettiğini yazdı.
Gazete, Rum Sahil Güvenlik teknesini
gören mülteci teknesinin uzun bir süre
kıyıya yanaşmadığını belirtirken,
teknenin akıbetinin ne olduğuna dair
başka herhangi bir bilgiye ise yer
vermedi.

GÜNEY KIBRIS’TA
GÖRÜLEN TERÖR
DAVASINDA GELİŞME…

Güney Kıbrıs’ta geçen eylül ayında
ortaya çıkan ve arka planında İsrail ile
İran’ın anlaşmazlıklarının bulunduğu
terör davasıyla ilgili olarak, dün önemli
gelişmeler yaşandığı haber verildi.
Davanın 6’ncı sanığı olan “Kıbrıs
Cumhuriyeti” kimliğine sahip 21
yaşındaki tıp öğrencisinin suçunu kabul
ettiğini ve itirafçı olduğunu yazan Politis
gazetesi, bu konunun Rum ve İsrail
güvenlik makamlarını 27 Eylül tarihinden
bu yana meşgul ettiğini kaydetti.
Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesinde
dün yapılan duruşmada, davayla ilgili
olarak tutuklanan 6 kişiden biri olan 21
yaşındaki şahsın, karşı karşıya
bulunduğu iki suçlamayı kabul ettiğini ve
itirafçı haline geldiğini belirten gazete, bu
gelişmenin, davayla ilgili olarak tutuklu
bulunan ve cinayetleri planlayıp
tabancalara sahip olduklarından söz
edilen 38 yaşındaki Azeri Orhan Asadov
ile 27 yaşındaki Pakistan uyruklu
Muzafer Abaz’ın pozisyonunu ise zora
soktuğuna dikkat çekti.
Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesinin
davayla ilgili bir sonraki duruşmasının 23
Şubat’ta gerçekleştirileceğini ekledi.

İKİ TARAFLI
TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
KOMİTESİ EŞ
BAŞKANLARI DÜN BİR
ARAYA GELDİ

İki Taraflı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Komitesi Eş Başkanları Nedime
Serakıncı ve Sula Zavu’nun dün ara
bölgedeki Dayanışma Evi’nde ilk kez baş
başa görüştükleri haber verildi.
Bunun kadınların barış sürecine katılımı
için ilk adım olduğunu yazan Haravgi
gazetesi, görüşmede BM Güvenlik
Konseyi’nin kadınların barış sürecine
katılımını talep eden kararının
uygulanması çabasının ortaya
konduğunu kaydetti.
İki eş başkanın ilk adım olarak, ne
yapıldığı ve ne arzu edildiğinin bilinmesi
için, eylem planını iki taraftaki kadın
örgütleri ve siyasi partilerde harekete
geçirmek konusunda anlaştıklarını
belirten gazete, Komitenin Kıbrıslı Rum
Eş Başkanı Sula Zavu’nun, görüşmeyi
çok samimi olarak nitelendirdiğini ekledi.
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Acımız sonsuz
Kutlu Adalı ile İlkay Adalı’nın sevgili kızları

KuT ADALI’yı
Kaybettik

Yaslı ailesine, yakınlarına ve
sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz...
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ŞAmpİyonlAr
lİGİ’nDe bUGün
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli
turnuvası Şampiyonlar ligi son 16 turunda
bugün 2 karşılaşma oynanacak. Saat 22.00’de
ınter – liverpool ve Salzburg - bayern münih
karşılaşmaları oynanacak.

Ayhan KTSYD Kupası için herkese teşekkür etti...

Hazel Oraç
gururlandırdı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı sporcusu
Hazel Oraç ülkemizi gururlandırdı.
Türkiye Powerlifting Şampiyonasına katılan federasyon milli takımımızdan ilk gün
gümüş madalya haberi geldi.
Hazel Oraç Türkiye Şampiyonasında ülkemiz adına kazanmış olduğu Türkiye ikinciliği ile Fitnes branşında elde etmiş olduğu
başarılarına yeni bir başarı ekledi.
Milli takım sporcularımız Türkiye Şampiyonasında yedi farklı kategoride mücadelelerine devam ediyor.

Voleybolda final gecesi

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 10. R. Denktaş Kupası erkekler finali
bu akşam saat 19:00’de a Atatürk Spor Salonu’nda Vakıflar ile MSA arasında oynanacak . Vakıflar yarı finalde DAÜ’ni, MSA
ise KGM ‘yı ayni sonuçla 3-1 mağlup
ederek final hakkını elde etmişlerdi. Büyük
erkeklerde sezonun ilk kupası bu akşam sahibini bulacak. Müsabakanın ardından düzenlenecek törenle takımlara ödülleri takdim
edilecek.
SEYİRCİLER İÇİN 24 SAATLİK
ANTİJEN VEYA PCR
ZORUNLULUĞU
Sağlık tedbirleri ve can güvenliği açısından
her final müsabakasında olduğu gibi, müsabakayı izlemek isteyen seyircilerden 24
saatlik antijen veya PCR test zorunluluğu
bu müsabakada da geçerli olacak.
U16 Kız ve U17 Erkek Liglerinde 3.
Hafta Oynanacak
U16 Kız ve U7 erkekler liglerine bu hafta
oynanacak olan 4 karşılaşma ile devam edilecek. Ortaokullar arası Türkiye Şampiyonası’na katılım gösterecek olan okullarımızda
sporcuları bulunan iki takımımızın bu hafta
oynanması gereken müsabakaları 2 Mart
tarihine ertelendi.

u10 minikleri Kösezade
turnuvasında buluşuyor

Futbolda U10 minikleri karşılaşacak. 20
Şubat pazar günü saat 10.00 da Metehan
tesislerinde, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Dikmen Gelişim Akademisi, Alayköy
Gençlik ve Spor kulübü,
Cihangir Gençlik Spor kulübü akademilerinin katılacağı Kösezade Ltd U 10 minikler
futbol turnuvası düzenlenecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

“Her geçen yıl çıtayı
daha da yükseltiyoruz”

nHentbol Federasyonu Başkanı
Bahadır Ayhan “Geleneksel olarak
düzenlediğimiz ve her geçen yıl
çıtayı daha da yükseltiğimiz Kıbrıs
Türk Spor Yazarları Derneği Kupası
organizasyonumuzu bu yılda
tamamlamış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz”.
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır
Ayhan hafta sonu gerçekleşen KTSYD
Kupası finali ardından basın açıklaması
yaparak turnuvadan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Ayhan’ın açıklaması şöyle:
“Geleneksel olarak düzenlediğimiz ve her
geçen yıl çıtayı daha da yükseltiğimiz
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası
organizasyonumuzu bu yılda tamamlamış
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu organizasyonu yapmamıza vesile
olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği

başkanı Burhan Gürkan’a öncelikle teşekkür
etmek isterim.
Organizasyonumuza anlam katan, herzaman yanımızda olduğunu güzel düşünceleriyle belirtten, Türkiye Hentbol Federasyonu başkanım sayın Uğur Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Altay Atlı’ya teşekkür
ederim.
İlk defa adamıza gelen, maruz kaldığımız
spor ambargoları nedeniyle yaşadığımız
sıkıntıları yakından gören Kosova Hentbol
Federasyonu Başkanı Eugen Saraçini, genel
sekreter Izet Gjinovci, asbaşkan Edin Kolgeci, Prizren Spor müdürü Şaban Papiç ve
Prizren Kulüp Başkanı Süreyya Salçini’ye
teşekkürlerimi sunarım.
Daha önce olduğu bizi yine yalnız bırakmayan desteğini herzaman vurgulayan
Bosna Hersek Hentbol Federasyonu Boşnak
başkanı Mensur Sinanoviç ve Salih Diz-

daroviç’e şükranlarımı sunarım.
Hakemlerimizin eğitimleri için bizi kırmayıp yanımızda olan ve olmaya devam
edeceğini büyük bir içetenlikle vurgulayan
Türkiye Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanı Hakan Küçükyılmaz,
MHK üyesi Ayberk Dilmen ve A klasman
hakemlerimizden Hasan Kılıç, Özdemir
Kaan Çınar’a teşekkür ederim.
Turnuvada centilmenlik ve arkadaşlık
ruhunu kaybetmeden bizlere keyifli maçlar
izleme fırsatı veren, Gençlik Gücü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,Doğu Akdeniz
Üniversitesi, Şahlan, Digem, Ozanköy,
Alayköy Belediyesi, Levent,Mağusa Gençlik Derneği kulüplerimize,sporcu ve antrenörlerimize teşekkür ederim.
Ve son olarak organizasyonda görev alan
yönetici, hakem,masa hakemi,gözlemci,istatistik hakemlerime çok teşekkür ederim”.

CMC’de Çiftler Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli-Özcan Bundak
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt
sahasında hadta sonu yapılan
ve farklı bir format olan, çiftlerin her birinin aldığı Stableford puanının toplamı alınarak
skorun belirlendiği Pairs-Aggregate Scor Stableford Golf
Turnuvası’nda 72 Puan ile Gülay Garabli-Özcan Bundak çifti
şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course
Handicap’ın % 90’i baz alınarak oynanan turnuvada 71 Puan
ile Hasan Garabli-Hasan Öztoprak çifti ikinci olurken, Olgun Emirzade-Mahmut Kahraman çifti ise 65 Puan ile
üçüncü oldu. Turnuva sonrası
dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından verildi.
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