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Come on Ers! Sen oyna Ers sen oyna! At kafayı, del ağları! Kafa görsünler kafa!
Bir kafa sağa, bir kafa sola! Erdoğan’a gelince dur! Sakın kafayı yeme!

Çifte sigortalamayı ortak yaparak birleştirmek çok zor… n 11. sayfada
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Ersin Tatar: Ben bir zamanlar İngiltere’deki sahalarda futbol da oynardım. İngilizler bana
“Come ın Ers” diye tezahürat yaparlardı. Çok gol attım. Golleri de kafa ile atardım…

“Bu muhalifler var ya… Facebook’ta sallayanlar… Onlara da bir kafa atacağım”…

Bin yıl geriye gittik! KKTC’de 1071’deki Malazgirt zaferi de kutlandı

Tayyip Erdoğan’ın
oğlu Bilal da
Malazgirt oku attı

Deniz altından
döşedikleri 
su borusu ile
Kıbrıs’ı
fethetmişler! At B

ila
l a

t

Fetihçi oku
n 1071 yılındaki Malazgirt zaferinin 948.
yıldönümü ilk kez Kıbrıs’ta da
kutlanmaya başladı… Tayyip Erdoğan’ın
oğlu Bilal Erdoğan da törenlere katılmak
için adaya geldi. Yalova Milletvekili ve
AKP Gençlik Kolları Başkanı Ahmet
Büyükgümüş, “Türkiye’den Kıbrıs’a su
getirecek boruları döşemek de bir
fetihtir” dedi…

n Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız:
Anadolu vatandır. Elbette ki Kıbrıs da bir
vatandır. Yavruvatan olması anne ile
yavrusu arasındaki muhalefetten ileri
gelir…

n Bilal Erdoğan: Biz aslında bir arada
nasıl yaşanabildiğini dünyaya öğretmiş
bir ecdadın torunlarıyız. Dünyaya bunu
da anlatmamız lazım… 8. sayfada

“Come 
on 

Ers” Araba hırsızı Gökhan Doğan, askeri
yasak bölgeyi ihlal suçundan
mahkemeye çıkarılırken firar etti ve
kayıplara karıştı. Polis, görenlerin
ihbarda bulunması için çağrı yaptı…

4. sayfada

Sağlıkta örgütlü 5 sendika 28
Ağustos Çarşamba gününden
itibaren greve gitmeye karar verdi.
Grev 8-12 saatleri arasında tüm
hastanelerin polikliniklerinde
uygulanacak… 3. sayfada

Sağlıkta grev

Askeri 
Mahkeme’den firar
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Aldı sözü kahinler…
Buzullar eriyecek…
Kıbrıs batacak.
Leymosun, Baf, Larnaka, Mağusa,

Omorfo ve Girne yok olacak…
Yalnız Lefkoşa kalacak!
Bir de Karpaz…
Bir de Paralimni, Derinya, Satiri ve

Frenaros…
Üç küçük parçacığa bölünecek ada!
Tıpkı Hint Okyanusu’ndaki

Maldivler gibi…
Ama Maldivler 1200 parçadan

oluşuyor…
Bizimkinin falında görülen sadece üç

parçacık…
Ancak Maldiv adalarının da bu yüzyıl

içerisinde sular altında kalıp tarihe
karışacağı söyleniyor…

Ya Seyşeller?
Aynı kader onları da bekliyor…
Yine okyanustaki Endonezya’nın 17

bin 508 adası var…
İrili ufaklı…
Ve 250 milyon nüfusuyla dünyanın en

kalabalık dördüncü ülkesi…
Bu iklim kasırgasında onun işi de

zor…
***

Neyse kendi işimize bakalım biz…
Üç küçük parçaya mı bölüneceğiz?
Oh oh ne ala!
Demek bizim yapamadığımızı yüce

Tanrı yapacak!
Unutmayın…
Aramızda üç parçaya bölelim

diyenler var…
Birinde federalistler…

Diğerinde taksimciler…
Ötekisinde de enosisçiler…
Mesele kendiliğinden hallolacak…
Hiçbir arabulucuya, hiçbir plana

gerek kalmayacak!
Farkındasınız herhalde…
Allah giriyor devreye artık Allah!
Yüce Allah baktı gördü olmayacak…
Bu iş böyle yürümeyecek…
Müzakereler asırlarca sürecek…
Ne yapsın…
Kendi el attı meseleye sonunda…
Mağusa’yı paylaşamıyorsunuz ha…
Batsın!
Girne’yi mahvettiniz ha…
Batsın!
Omorfo’yu geri vermiyorsunuz ha…
Batsın!
Maraş’ı 45 yıl yılanlara yedirdiniz

ha…
Batsın!
Ancak anlayamadım…
Baf’ın ne günahı var?
Leymosun ve Larnaka’nın günahı ne?
Kırıslıtürkler başını alıp oralardan

gitti diye mi?
Ben Tera’ya gittim…
Tera’nın çınarları dedemi anlattılar

bana…
Büyük bir taş düşmüş bir gün

ayağına…
Ayak kangren olmuş sonra…
Dizinden kesmişler…
Zigi’ye gittim, balık yedim dalgalarla

bakışarak…
Lefkara’ya gidip dantel işleyen

kadınlara baktım…
Aytotoro’nun tepesinde 45 yıldır terk

edilen ve şimdi yalnız kerpiç duvarları
ayakta kalan eve yuva yapan
güvercinlere kendimi tanıttım…

Maşera dağlarına tırmanarak
“Afksentiu’nun ayak izlerini gösterin
bana” dedim…

Astromerit’te bir papazla sohbet
ettim ve bir de bir fotoğraf karesine
girdim…

Fikardio’da taş devrine döndüm ve
bir daha da ordan çıkmak istemedim…

Apostolos Andrea’da Despina’nın
sessizliğinin fotoğrafını çektim…

Kormacit’e Yorgo yaşarken de,
öldükten sonra da gittim…

St. Hilarion yollarından geçerken bir
asker bana, “Buradan geçemezsin”
dedi…

Şimdi hep bunlar mazi mi olacak
yani?

Hatıra defterimizi sulara mı gömüyor
Allah?

Gelecektekiler Leymosun’daki
Arnavut mahallesini de mi
bulamayacaklar?

Dağlardaki bayraklar da mı hep sular
altında kalacak?

Kan dökerek aldığınız ve masada
geri vermediğiniz ganimeti elinizden
Allah mı alacak?

Zavallı Annan…
Bunu hiç öngörememişti değil mi?
Tutanın tuttuğu elinde kalacak dedi

ama hiç hesaba katmadı Allahı…
***

Neyse ki herşey sulara gömülse de
Lefkoşa ayakta kalacak…

Larnaka’daki Hala Sultan batacak,

ama Lefkoşa’daki Hala Sultan
batmayacak…

Biz yine orada toplanır ve hesabını
sorarız bunun!..

Bu gazap ne?
Hangi şeytanların laneti?
Kitrea ve Aşşa’daki garnizonlardan

bir ses gelir mutlaka…
Üç küçük parçaya bölüneceğimize

göre mesele yok…
Biri bizim…
Biri Rumların…
Biri de İngilizin…
Ben yine Ledra Sokağı’na gidip bir

kahve içerim…
Şandris’e uğrar, böğrülce yerim…
Sahi, ayakta kalan Lefkoşa’da yine

mi barikatlar olacak?..
Yine mi kimlikle gidip geleceğiz

birbirimize?
Barikata yine mi “Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’ne hoş geldiniz”
yazılacak?

Askeri bölgeyi ihlal edenler hapı
yutacak mı yine?

Ara bölgede fotoğraf çekmek yasak
mı olacak?

Arabulucular Ledra Palace’ta yine
kadeh mi tokuşturacak?

***
Ey kahinler…
Söyleyin Tanrıya…
Vazgeçsin bu işten…
Anladım, kafası çok kızgın bize…
Ama sabretsin biraz daha…
Söz işte, sondur bu…
Kaybettiğimiz aklımızı bulacağız

yakında!

TANRININ GAZABI
Şener Levent

AçıAçı

Günlerdir, şu kayyım saldırısı üstüne
"Yazmayan bir ben kaldım" diye
eksikleniyor, "Yuf yani bana" diye
kendimi azarlıyordum. Sonra gayrete
geliyor; bilgisayarın başına çöküyor; bir
kaç paragraf yazıyor; yazdığım kadarını
bir kez daha okuyor ve...

...ve hemen siliyordum.
Nasıl silmem? Yazdıklarımın o

kadarıyla bile, ben savcı olsam anında
soruşturma açar; bununla yetinmem
soruşturmanın sonuçlanmasını
beklemeden tutuklama talebiyle en yakın
sulh ceza hakimliğine başvururdum. En
yakın (en uzak da olabilir, farketmez) sulh
ceza hakimliği de nasıl olsa gözünü
kırmadan, ince eleyip sık dokumadan,
dosyayı okumadan tutuklama kararını
yapıştırırdı. Sonrası malum...

O yüzden duraksamadan, yazdıklarımı
hiç acımadan sildim.

Al baştan deyip yeniden bir şeyler
yazdım. Yazdığım kadarını okudum ve
duraksamadan sildim. Sonra al baştan
yeni bir yazıya oturdum ve yazdığımı
okudum ve duraksamadan...

Bu böyle sürüp gitti...
Anlaşıldı ki ben AKP iktidarının

kayyım saldırısı üstüne yazamayacağım.
Çünkü savcının eline düşmeden yazacak
kadar hünerli bir gazeteci değil(miş)im.

Ustalarım boyuna "Öfkelenmek senin
işin olamaz. Öfkeyle yazacaksan
gazeteciliği bırak eşe dosta mektup yaz"
derlerdi.

Çok haklılarmış.
Ama bütün meslek hayatı boyunca ne

kokan ne bulaşan, tavşan boku bile
olamayan, vakti zamanında tanıdığımız,

selamlaştığımız kıdemli bir gazeteci,
kaptığı köşeyi kaptırmamak azmiyle
"Kayyım geldi Van rahatladı, Mardinli
sevindi, Diyarbakırlı 'Oh dünya varmış'
dedi!" diye yazınca gel de öfkelenme,
ağzını bozma...

En iyisi bu konuda yazma...
Muhalefetin, başta Sosyalist

Enternasyonal üyesi CHP (valla oraya
üye) olmak üzere tüm demokratik
muhalefetin ayağa kalkmasını bekle...

*   *   *
Ama derkeeeen...
Deniz Zeyrek arkadaşımız yazısında

Sosyalist Enternasyonal üyesi CHP'nin
en tepesinden haber getirdi.
Kılıçdaroğlu konuşmuş:

- Bu tür olaylar yaşanınca sokağa
çıkmak, protesto etmek gibi durumları

doğru bulmuyoruz. Biz milletin
ferasetine güveniyoruz...

(Gençler için: Feraset "çabuk
kavrama, zihin uyanıklığı, geleceği
doğru sezme yetisi" demek)

Bu sözün anlamı çok yalın : Sosyalist
Enternasyonal üyesi CHP'den feraset
beklenmeyecek. Ana muhalefet partisi
Türkiye 'de demokrasiye, hukuka, eşit
yurttaşlık ilkesine yönelik hunhar
saldırıya sadece demeç muhalefeti ile
cevap verecek.

Yani cevap vermeyecek, verirmiş gibi
yapacak

*   *   *
Demek kiiiii...
Demek ki kaldık AKP'nin haşmetli,

azametli, ferasetli Reisi'nin insafına...
CHP kitlesinin, keza gözünü CHP'ye

dikmiş, çoğu ayağa kalkmakta epey
gönülsüz "demokrat muhalifler"i
harekete geçirmek ancak AKP Reisi'nin
atacağı adımlarla mümkün olacak.

Taze bir örnek yeter: AKP Reisi, 13
bin oy farkla kaybettiği İstanbul
seçimlerini  "Bunu saymam, seçim
tekrarlanacak" deme ferasetini(!)
göstermeseydi, CHP kitlesinin
tümüayağa kalkmaz; CHP'ye gözünü
dikmişler kımıldamaz; gittikleri tatil
beldelerinden oy vermeye dönmezlerdi.

Ama Reis'in feraseti İstanbul'da, hatta
oy vermeyecekleri halde İstanbul
dışındaki kitleleri de ayağa kaldırdı.
Sonuç: 800.000 oy farkı!..

Şimdi umutla bekliyorum. Reis'in
ferasetine güveniyorum.

Haydi Reis, bir gayret!.
Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kayyıma

devretmek yetmez.  Batman, Siirt, Kars,
Iğdır, Hakkari ile filan oyalanma.
Doğrudan en acıtacak yere vur: Ankara,
İstanbul, Antalya, Adana, Hatay, Muğla
belediyelerini derhal ve hemen kayyıma
devret...

Bu senin için doğru ve ileri bir adım.
Sen ülkedeki gerginliği tırmandırmakta
kararlısın. Dediğimi yapar, bu kentleri
kayyıma devredersen memleket tam
senin istediğin gibi olur, gergin değil
gepgergin olur.

Ama atacağın böyle bir adım asıl
demokrasinin işine yarar; demokratik
muhalefetin önünü açar, destek olalım
derken köstek olanları silkeler,
kendileri silkelenmezlerse taban
silkeler.

Umudum sensin Reis...

T24

Aydın Engin
Reis davran, demokrasiyi kurtarmak senin elinde...
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Adressiz yazılar

n Faize Özdemirciler

KORKACAKSIN
AĞUSTOS’TAN
GEÇERKEN…

22 Ocak saldırısı sırasında ve sonrasında
dillerini yutanlardan korkacaksın. 

Bir gazete, polis himayesinde taşlanırken,
mecliste yemin etmekte olup da başlarını
pencereden dışarıya uzatsalar görecekleri bir
linci görmemeyi tercih edenlerden
korkacaksın. 

Bir gazeteyi taşlayanlarla aynı devlet
protokolünde otururken, onlarla
aynı fotoğraf karesi içinde
sırıtırken utanmayanlardan
korkacaksın…

Bileceksin ki, 22 Ocak gibi bir
saldırı karşısında susanların,
susamayacakları hiçbir rezillik
yoktur. 

Onlardan herşeyi
bekleyeceksin…

Sahip oldukları kudretin 22 Ocak’ta
büründükleri o kirli sessizlikte yattığını
bilecek, bunun gerçek bir güç değil, tam
tersine, kendi halkına etmediği zulmü
bırakmayan faşist bir iktidara yaslanmaktan
kaynaklanan çakma bir güç olduğunu
göreceksin.

Ve, korkunun ecele faydası olamayacağını
hep hatırda tutarak, korkacaksın
böylelerinden. 

Bir tartı gibi tutacaksın elinde Lefkoşa’nın
göbeğinde yaşanan Madımak Provası’nı ve
bugün kendilerini sansüre karşı özgürlükçü
aydın politikacılar şeklinde pazarlamaya
kalkışanları o tartının kefesine oturtarak
tartacaksın…

Türkiye’nin, kendi topraklarına yönelik
hiçbir saldırı yokken komşu bir ülkenin
topraklarına iştahla saldırmasını
alkışlayanlardan ve bu saldırı karşısında
susanlardan korkacaksın…

Hele bir de zeka sorunu denebilecek bütün
siyasi hataları beka sorunu kapsamına
almışlarsa…

Hele bir de Türkiye’nin Suriye’de resmen
Suriye ordusu ile dolayısıyla Rusya ile savaşa
girmesini alkışlayacak kadar delirmişlerse…

Hatta Türkiye’nin Amerika ile de
savaşabileceğini düşünerek kendilerinden
geçmişler ve büyük Osmanlı hülyalarına
dalmışlarsa…

Hele bir de Türk ordusunun Suriye’de
destanlar yazdığına inanarak, Kıbrıs’ta da 74
Harekatı’na benzeyen ikinci bir destan
yazmasını ciddi ciddi bekliyorlarsa…

Korkacaksın böylelerinden!.. 
Çok korkacaksın! 
KKTC makamlarında yan gelip yatan ve

sadece savaşı kışkırtıp şiddeti provoke
edeceklerinde ayağa kalkan, “Ölürüm
Türkiyem”cilerden korkacaksın. 

Hele bir de savaşın Türkiye’ye hayır
getireceğine inanıyorlarsa; hele bir de Türkiye
derken sadece Erdoğan ile partisini
anlıyorlarsa; hele bir de Türkiye halkı derken
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil
sadece Türkleri anlıyor Kürtleri tamamen
dışlıyorlarsa; hele bir de halk derken ümmeti,
ümmet derken sadece Sünni müslümanları
anlıyor, kendi dinleri dışındaki diğer bütün
inançları ve laikleri ve inançsızları yok
sayıyorlarsa, korkacaksın böylelerinden…

Bugün Suriye’de yaşananlara bakıp da
Türkiye için kaygılanmayanlardan
korkacaksın. 

Suriye’de karada yaşananların benzerinin,
bu sefer de Akdeniz’in doğusunda denizde
yaşanacağı günü iple çekenlerden
korkacaksın. 

Türkiye için kaygılanmayanların Kıbrıs için
hiç kaygılanmayacaklarını bilerek
korkacaksın…

Kendi ülkelerini bilinmez bir geleceğe
sürüklerken utanmayanlardan korkacaksın.
Kendi ülkelerine yaptıkları kötülüklerin sizin
ülkenize yapabilecekleri kötülüklerin garantisi
olduğunu bilerek korkacaksın…

26 Ağustos 1071’de, Selçuklu Hükümdarı
Alparslan ile Bizans İmparatoru  Diyojen
arasında gerçekleşen ve Alparslan'ın zaferi ile
sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi’ni
26 Ağustos 2019’da sanki dün yaşanmış gibi
‘coşkuyla’ kutlayan zihniyet ilk bakışta
güldürse de seni, hem bu zihniyetten, hem de
susarak, bu küflenmiş fetih zihniyeti
normalleştirenlerden korkacaksın…

Korkacaksın Temmuz’un deli gömleğini
giyen Ağustos’tan geçerken…

Korkmalısın!  

Elvan Levent
elvan12@mail.ru

eXistence

GÜNEYDEN RUSÇA
MANZARALAR

Adanın güneyinde internetten Rusça
olarak yayın yapan haber sitesi
‘Cyprusbutterfly’da, Larnaka kıyılarına
ulaşan teknedeki mültecilerle ilgili bir
haber vardı önceki gün.

17 erkek, 6 kadın, 8 bebek ve 2 çocuk,
32’si Suriyeli ve aralarında bir de
Lübnanlı, toplam 33 kişi Larnaka polisi
tarafından karşılanmış...

Haberi önce sosyal medyada gördüm.
Fotoğraf olarak bir resim var haberde:
Batan bir teknenin etrafında, suyun

içinde bebek yaşta çocuklar ve resmin tam
ortasında da Afrodit’i andıran bir kadın...

Sosyal medya paylaşımında haber,
“yüzen kreş, içindeki yasadışı bebek
göçmenlerle Kıbrıs kıyılarına ulaştı”
şeklinde verilmiş...

Rusça, kulağa müthiş berbat bir sarkazm
şeklinde geliyor, hem başlık, hem de
kullanılan resim...

Sonra, bir de haberin altındaki yüz adet
yorumu gördüm.

Yorumların hepsini okuma niyetinde
değildim, ancak, ilk birkaç yorumda
yazanları okuduktan sonra durup hepsini
okudum.

Yorumların çoğunluğu adanın
güneyinde yaşayan Ruslardan gelmiş...

Rahatlıkla söyleyebilirim ki, ‘faşist’
kelimesi mültecilerle ilgili bu haberin
altına yorum yapanlar için ‘iltifat’ olurdu.

Hiç kuşkum yok ki, mültecilerin kaderi
bu haberin altına yorum yapan insanların
elinde olsaydı, bir saniye bile düşünmeden
çoluk çocuk hepsini kurşuna dizerlerdi.

İsterse hepsi denizde boğulsun, yeter ki
gelip huzurumuzu kaçırmasınlar, şeklinde
çoğunlukta olan yorumların yanında,
mültecileri savunan bir de azınlık vardı
orada...

Ve sonuçta, bu haber belli ki, adanın
güneyindeki Rusları eşit orantılı olmasa
da, ikiye bölmüş...

Böylelikle müthiş bir kavga patladı
haberin altında.

“Bu zavallı insanlar size ne yaptı” diye
soranlarla, onlara “Sen de onlarla birlikte
Suriye’ye gidebilirsin şeklinde” cevap
verenlerin aslında genel olarak dünyadaki
‘insan’ manzarasını yansıttığını
düşündüm.

Bir de kendilerini mültecilerden daha
‘çaresiz’ şekilde göstermeye meraklı
olanlar vardı...

“Ama biz vize almak zorundayken,
bunlar yasadışı yollarla adaya geliyorlar,
gitsinler bizim gibi vize alsınlar, paraları
varsa gelsinler” şeklindeki cümlelerden
tutun ki, bunlar kendilerinin makul ve
mantıklı çözümler önerdiklerini
söyleyenler, “Kendi ülkelerini mahvettiler,
şimdi de gelidiler Kıbrıs’ı
mahvedecekler” diyenlere kadar, akla
gelebilecek en berbat insan tiplemeleri,
bırakın Kıbrıs’ın halini, insana dair
umutlarıma müthiş bir darbe vurdu
gerçekten.

Önceden çok umutlu olduğumdan değil,
ama karşınızda siz ekrana bakarken
çoğalan bu korkunç yorumları
gördüğünüzde, yüzünüze çok ağır bir
tokat inmiş ve acısı hiç geçmeyecekmiş
gibi hissediyorsunuz.

Biz adanın kuzeyine çöken yobazlık,
gericilik, faşistlikle mücadele etmeye
çalışırken, adanını güneyi de bu korkunç
zihniyete teslim...

Sonuçta, Ruslar Kıbrıs’ın güneyini
savaşsız bir şekilde ele geçirdiler.

Evet, henüz yönetimde söz sahibi
olmayabilirler, ama gün gelecek, o da
olacak.

Kimsenin umurunda değil nasıl olsa,
parayı veren borusunu öttürüyor; kuzeyde
de, güneyde de.

Sağlıkta örgütlü sendikalar sorunları
çözülmediği gerekçesi ile 28 Ağustos
Çarşamba günü 8-12 saatleri arasında tüm
hastanelerin polikliniklerinde grev
yapılacağını açıkladı.

112 hızır hizmeti hariç, tüm sağlık
merkezlerinde de aynı şekilde poliklinik
hizmetlerinde greve gidilecek.

Sendikalar, sorunun çözülmemesi
halinde, 29 Ağustos Perşembe günü tekrar
8-12 saatleri arası tüm poliklinik
hizmetlerine ilaveten tüm hastane
ameliyathanelerinde (acil vakalar hariç)
grev yapılacakları uyarısında bulundular.

Sorunun yine çözülmemesi halinde ise
grev şekillerini artırarak devam
edeceklerini kaydeden sendikalar, 29
Ağustos Perşembe günü yeni grev
şekillerini açıklayacaklarını duyurdular.

Sendikalar, tüm bunlara rağmen
mağduriyet yaşanmaması adına 27
Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar
sendikalar olarak diyaloğa açık olduklarını
ve özellikle Başbakan ve Maliye
Bakanının sorunun çözümü yönünde adım
atmasını beklediklerini de hükümete
bildirdiler.

KAMU SEN, KTAMS,TIP-İŞ, KTHES,
KAMU-İŞ tarafından yapılan ortak
açıklamada, “Yıllardır sorun haline gelmiş
olan ek mesai sorunu çözülmek yerine
daha da karmaşık bir duruma gelmiştir.
Öncelikle bilinmelidir ki ek mesai personel
eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Personel
eksikliğini gidererek sorunu çözmek
yerinesiyasi popülistlik yaparak halka şirin
görünmeye çalışanlar “personel istihdam
etmeden” sürekli bilinçsiz bir şekilde yeni
birimler açarak çalışanın işyükünü

artırmakta ve daha çok ek mesai yaratarak
personeli perişan etmekte ve halkın kaliteli
hizmet alımının önüne geçmektedirler.
Sorunu siyasilerin yaratmasına rağmen
Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
tasarruf adı altında karar alarak sağlık
çalışanlarını önce çalıştırmış daha sonra
“geriye dönük olarak” mayıs ayından
itibaren çalıştıkları saatlerde kota
olduğunu 2 Temmuzda yazılı bildirmiş ve
çalışanlara çalışmış oldukları saatleri
ödememe yolunu seçmiştir. 17 temmuzda
Sağlık Bakanı ile görüşmemizde, sorunun
çözüldüğünü herkesin çalışmasını ve
çalıştıkları tüm saatlerin ödeneceğini
söylemiştir. Temmuz sonunda ise sorunun
çözülmediğini ve yine çalışanların
fazladan çalıştırıldığını öğrenmiş
bulunduk.Sendikalar olarak sorunun
çözümü konusunda 30 Temmuz salı günü
Sağlık bakanı ile yeniden toplantı
gerçekleştirdik. Sağlık Bakanı, 3 günsonra
cuma günü Maliye Bakanı ile, pazartesi
günü ise Bakanlar Kurulunda Başbakan ile
konuyu görüşeceğini ve her görüşmeden
sonra bizleri bilgilendireceğini
söylemesine ve yaklaşık 3 hafta geçmesine
rağmen tenezzül edip sendikaları
aramamıştır. 

Sağlık Bakanının doğru bilgi vermemesi
ve ciddiyetten yoksun bu yaklaşımı kabul
edilemez bir durumdur. Kendisini bu
vesileyle oturduğu koltuğun farkında
olmaya ve icraat yapmaya davet
ediyoruz.” Denildi.

Sendkalar, sağlık çalışanlarının
çalıştırılıp ekmesailerinin ödenmemesine
izin vermeyeceklerini ifade ederek, grev
kararı aldıklarını açıkladılar.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS)Genel Sekreteri Şener Elcil
hükümet ortaklarını eleştirerek, “para
istemek için Ankara’nın yolunu
tuttuklarını” savundu.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada şöyle
dedi:

“Biz “Ankara’dan daha iyi para alırız”
diyen UBP-HP Hükümeti’nin ortakları
bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan “para istemek” için
Ankara’nın yolunu tutmuşlardır. 

Ülkenin tüm kamusal kaynaklarını AKP
ile imzaladıkları protokolle peşkeş çeken
Sn. Tatar ve Sn. Özersay’ın bu teslimiyetçi
tutumları para almaya yetmemiş olacak ki,
Ankara’da kendilerine çare aramaktadırlar.
462 milyar Dolar dış borcu olan, Suriye’de
yaşanılan yenilgi ile başları beladan
kurtulmayıp ekonomik çöküntüye düşen
Recep Tayyip Erdoğan’dan para istemeye
gidenlerin, koltuk uğruna ülkemizin geriye
kalan tüm değerlerini peşkeş çekmekten
çekinmeyecekleri ortadadır. 

Yaşanan gerçekler ise Kıbrıs Türk
toplumunun kendi ayakları üzerinde
durabileceği bir ekonomik yapının
kurulabileceğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde çözüm aramak yerine
Ankara’da çözüm arayanların Kıbrıs Türk
toplumuna vereceği hiçbir şey yoktur.
Maliye Bakanlığı’nın Ercan Havaalanı’nı
çalıştıran Emrullah Turanlı’nın şirketinden
52 milyon TL, otuziki gazinonun yirmisekiz
tanesinden 65 milyon TL, araç seyrüsefer
ruhsatlarından 82 milyon TL, Sanayi
bölgeleri arsaları kiralarından 5,5 milyon
TL alacağını talep etmeyip, Ankara’dan
para dilenmeye gitmeye anlam vermek
mümkün değildir. Özellikle onyedi aydan
beri bütçe dışından Kolordu için harcanan
para 680 milyon TL’yi aşmış olup, Kıbrıs
Türk toplumu alacaklı durumdadır. 

Bu çerçevede bir kez daha Kıbrıs Türk
Toplumu’nun dilenci olmadığını UBP-HP
Hükümeti yetkililerine hatırlatır,
onurumuzun satılık olmadığına vurgu
yaparız.”

Sağlıkta örgütlü 5 sendika greve gidiyor...

Sağlıkta grev

Afrika (Özel)- Türkiye’de bulunan Başbakan Ersin Tatar, Mersin’de yaptığı bir
konuşmada herkesi gülmekten kırdı geçirdi ve bol bol da alkış aldı…

Tatar konuşmasında şöyle dedi:
“Ben bir zamanlar İngiltere’deki sahalarda futbol da oynardım. İngilizler bana ‘Come

on Ers” diye tezahürat yaparlardı. Çok gol attım. Golleri de kafayla atardım”…
Coşkulu alkışlarla karşılanan bu sözlerinden sonra Tatar konuşmasına şöyle devam

etti:
“Bu muhalifler var ya… Facebook’ta sallayanlar… Onlara da bir kafa atacağım ve

görecekler”…

“Come on Ers”

Şener Elcil: 

Alacaklı olan biziz
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KIBRISLITÜRKLERİN AVRUPA’DAKİ SESSİZLİĞİ
CTP Mayıs ayında yapılan AP seçimlerinde AKEL’in Kıbrıslıtürk adayı

Niyazi Kızılyürek’i seçtirmek için canını dişine takmıştı. Yollara asılan
afişlerde “Avrupa’daki sesimiz” sloganını kullanmışlardı. Peki şimdi ne yapıyor
“Avrupa’daki sesimiz”? Kıbrıs’ın kuzeyinde yükselen baskıları, sansürcü ve yasakçı
zihniyeti, dinci yobaz dayatmaları, savaş kışkırtıcılığını görmüyor mu? Görüyor da
konuşmaya değer mi bulmuyor? Yoksa aday olurken bir sessizlik yemini yaptı da
yeminini mi bozamıyor? Niyazi Kızılyürek Kıbrıslıtürklerin Avrupa’daki
sesi değil sessizliği oldu. Bu sessizlik böyle iyidir değil mi CTP?
Tam da Erhürman’ın 22 Ocak sessizliği gibi…

Ka
lay
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ayc
ı

Ali Osman 

eriyodikPP
aliosmanus@yahoo.com

Sessizliğin Sesi  

Mehmet Levent

BU KONUŞMA KİMLER
ARASINDA GEÇTİ?

-Ben Türkiyelilerin buradan gitmesine
karşıyım...

-Sen karşısın ama ben değilim... Ülkemde
yabancı hissediyorum kendimi...

-Bak öyleyse, eğer Türkiyeliler buradan
giderse azınlık durumuna düşeceğiz... Ben
karşıyım ve Rumun azınlığı olmak istemem...

-Bizim azınlığa düşmemize ne diyeceksin
bakalım?

-Sevinmeniz lazım, diyorum...
-Neden sevinecekmişiz?
-Nedeni var mı... Anavatan yavruvatan

bütünleşmesini gerçekleştirdik...
-Eroğlu da yedi yıl önce Türkiyelilerle

Kıbrıslıtürklerin evlilik yoluyla böyle bir
bütünleşmeyi yapmalarını istemişti de onu
“hacina” ilan etmiştik...

-O zaman durum başkaydı... Şimdi başka...
-Değişen çok şey olduğu doğru da bizim için

kötüye gitmekten  başka birşey olmadı...
Azaldıkça azaldık...

-Azalmadık... Irkçılık yapma...
-Nasıl azalmadık? Yapılan araştırmalarda 60

bin kişi kaldığımız söyleniyor...
-Yalan, tümü de yalan... Külliyen yalan...
-Yeni Kıbrıslı olan kardeşlerimizin yapılacak

olan referandumda oy kullanmalarını da
savunacağız...

-Aslında bu yapılan yanlıştır. Bu ülke bizim...
Ülkemiz için yapılacak olan halkoylamasında
bizim etkimiz denize sıçan sidiğinin etkisi
kadar olacaksa eksik olsun...

-Bu insanlar yıllarca bu topraklarda emek
verdiler ter döktüler...

-“Bu insanlar” dediklerinin tümü de bir ihlal,
bir işgal sonucu olarak buraya getirildiler... Suç
işlediler başkalarının mallarını almak ve
kullanmakla...

-Rumlar da suçludurlar, onlar da
Kıbrıslıtürklerin mallarını aldılar...

-Sorunu Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumlar
çözmeye çalışmalı öyleyse... Ve bu yapılırken
de Kıbrıs’ın geleceği hedef alınmalı...
Kıbrıslıların çıkarları önde olmalı...

-Sen, küçük, bazı uç unsurlar var ya... Onlar
gibi konuşuyorsun... Hayır etmeyeceksin...
Suyun akarına git...

-Evet efendimci olmaz ve haksızlıklara karşı
çıkarsam suçlu sayılırım değil mi?

-Değil... Ama durum böyle... Bak işten de
atıldın...

-Ben atıldım ama gelenler işe yerleştirildi...
-Biraz da özel sektöre kaydırılmalı...
-İş bulamadım... Kime başvurdumsa çalışma

saatleri ile verdikleri ücret asgari ücretin bile
altında...

-Kıbrıslılar herşeye bir kulp bulurlar...
-Ben işten atıldım. Nişanlıyım,

evlenemiyorum... Senin çocuklarının öyle bir
sorunu yok ama...

-Benim çocuklarımı karıştırma...
-Ona da özel sektörde iş bulsan ve ustası ona

asgari ücretin altında maaş verse ne yaparsın?
-Karşı çıkarım tabii...
-Ben çıkamam ama... Beğenmezsen git

derler... Türkiyeliler yarı fiyatına çalışır
yanlarında. Bir Kıbrıslıtürk çalıştıracağına, üç
Türkiyeli çalıştırır...

-Sizi hiç memnun edemedik zaten...
-Uşaklığa devam ettiğiniz sürece de

edemeyeceksiniz... Siz nane ekin bahçeye...
Çaya iyi gelir...

TUZ KOKTU
Takvimler 22 Ocak 2018’i gösteriyordu.
Tayyıp’ın azmettirmesi ve kışkırtmasıyla,

“Oradaki vatandaşlarımız” dediği İslamofaşist
bir güruhun, Afrika gazetesi ve çalışanlarını
linç etmek için giriştikleri gözü kanlı
saldırılarda polisin hiçbir müdahalede
bulunmadan tamamen seyirci kalması ve
katliamın gerçekleşmesini beklemesi, adına
KKTC denilen bu ceberrut yapıda, kokuşma ve
bozulmayı önlemek için kullanılan tuzun dahi
kokmasının doruk noktasıydı.

Tuzun kokuşması ondan sonraki günlerde de
artarak sürdü.

KKTC’nin TC Genelkurmayına bağlı
polisinin içinde yolsuzluk ve yasadışılıklar dur
durak bilmedi.

***
Şimdi bunları neden yazıyorum bir kez daha?
Çünkü tuzdaki kokuşma bütün hızıyla

sürüyor!
Kokuşup bozulmasından korktuğumuz

gıdalarımızı güvenle tuzlayacağımız bir
tuzumuz da kalmadı!

Neden kalmadı?
Çünkü kokuşmayı önleyecek tuzun kendisi

koktu!
Son olarak polis teşkilâtı içinde ortaya

çıkarılan ve Polis Müfettişi Gülay Bayram
Çekici’nin çok ağır suçlamalarla tutuklanarak
mahkemeye çıkarılmasıyla gündeme oturan
olay, tuzdaki kokuşmanın zannedildiğinden de
ağır ve mide bulandırıcı olduğunu ortaya
koydu.

***
Meşhur sözdür.
“Et kokarsa tuz konur, tuz kokarsa ne

konur?”
Kokmasın diye, kokmuş tuzla hiçbir şeyi

tuzlayamazsınız.
O tuzu çöpe döküp, yerine yenisini almaktan

başka çareniz yok!
22 Ocak, tuzun koktuğunun doruk noktası

olduğu tarihtir.
Polisin seyirci kaldığı vandal saldırıların

hemen akabinde Polis Genel Müdürü Süleyman
Manavoğlu’nun derhal istifa etmesi gerekirdi.

Ama tuzun kokmasına karşı sanki bağışıklık
kazanmış!

Hiç kimse bunu ona anlatamadı!
Birileri de ona “Otur oturduğun yerde” mi

dedi acaba?
Kımıldamadı bile!
Böyle durumlarda ne olması gerekir?
Siyasi otoritenin derhal harekete geçip, istifa

etmemekte direnen kişiyi görevden alması
gerekir.

Ne yazık bunu da hiçbir makamın gözü
kesmedi!

Polis içinde bunca yolsuzluk, usulsüzlük,
yasadışılık  ve tutuklamalara kadar varan
olaylar meydana geldiği halde, Polis Genel
Müdürü bütün bunların hiçbirinden sorumlu
görülmedi!

Sanki vatandaşın polise olan güvenini büyük
ölçüde sarsan bu olaylar, KKTC polisi içinde
değil de Patagonya’da ceryan etmiş gibi…

Ne bir istifa…
Ne bir görevden alma…
Herkes haddini öyle güzel ezberlemiş ki,

istese de bunu aşmayı aklından bile
geçiremiyor kimse!

Şimdi bir polis müfettişinin tutuklanması da
“Tuz koktu” diye bas bas bağırıyor!

Ama duyan kim?!
Bunlar koku alma duyularını da kaybettiler!

Yolu tıkayanlara korna çalmayın sakın
Çarşambaya dönebilir ağzınız yüzünüz
Tıkayanın keyfi olsun bekleyin sakin sakin
Fırlasa da füze gibi tansiyonunuz

(Kamalı Haber) 
Lefkoşa’da cüzdan bulup içindeki

parayı alarak attığı tespit edilen ancak
gerçek ismi tasarrufunda bulunan
kimliğin ona ait olmadığı için ismi
henüz bilinmeyen zanlı tutuklanarak
dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili
olguları aktaran polis memuru Özgür
Sunalp, 14.08.2019 tarihinde saat
08.25 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal
Gürsel Caddesi üzerinde bulunan
otobüs durağının içerisinde Mağusa'da
sakin Pembe Mütela'ya ait para
cüzdanını bularak içerisindeki 120
Euro nakit parayı sirkat ettiğini
söyledi. Polis, zanlının 21.08.2019
tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin
edilen derdest emri gereği
tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili
tahkikatın yeni başladığını, alınması
gereken birçok ifade olduğunu ve
zanlının tasarrufunda bulunan
180874153718 No’lu Raymond
Belinga adına ıstar olunan Fransa

Kimlik kartının KKTC'ye kara ve hava
limanlarında herhangi bir girişinin
bulunmadığının tespit edildiğini
söyledi. Polis, ayrıca zanlı ile bahse
konu Fransa kimlik kartı arasında
büyük farklılıklar bulunduğundan bu
kimlik kartının zanlıya ait olmadığı ve
gerçek kimliğinin ve isminin farklı
olabileceğidüşünüldüğünden bu
konunun da araştırılması için zanlının
bir gün Poliste tutuklu kalmasını talep
etti. 

Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Yargıç Gülay
Süleymanoğlu, zanlının 1 gün tutuklu
kalmasına emir verdi.

Zanlının KKTC’ye girişi bulunamadı
Para çaldı ve tutuklandı…

(Kamalı Haber) 
Çatalköy’de birlikte yaşadığı kız

arkadaşı 33 yaşındaki İngiliz uyruklu
D.H’yi ölümle tehdit eden Ümit İnak
dün teminat talebiyle Girne’de
mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis
memuru Adnan Kardeşler,  29
Temmuz 2019 tarihinde zanlının
Çatalköy’de ikametgâhı içerisinde
arkadaşlarına uygunsuz mesaj attığı
gerekçesiyle aralarında sözlü tartışma
çıkan kız arkadaşına hitaben,
“Boğazını keseceğim, tüm aileni
öldüreceğim” diyerek şiddet
tehdidinde bulunduğunu söyledi.
Kardeşler, söz konusu müştekinin 18
Ağustos tarihinde polise gelerek, 27
Temmuz’da tehdit edildiğini, gün
geçtikçe korkularının arttığını, bu
nedenle şikâyette bulunduğunu
söylediğini aktardı. Polis, zanlı ile
müştekin 12 yıl beraberlik
yaşadıklarını, müşterek iki çocukları

olduğunu ifade etti. Zanlı hakkında
başlatılan soruşturmanın
tamamlandığını kaydeden polis,
teminata bağlanmasını talep etti.
Zanlının avukatı ise iddiaların doğru
olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 50
bin TL kefalet senedi imzalaması ve
yurtdışına çıkış yasağı şartları ile
tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kız arkadaşını tehdit etti 
teminata bağlandı

PGM'den yapılan açıklamaya
göre, Rum tarafından araba çalıp
kuzeye geçiren ve ardından da
polis tarafından tutuklanan
Gökhan Doğan, Askeri Yasak
Bölgeyi ihlal nedeniyle  Lefkoşa
Askeri Mahkeme'ye çıkarıldığı
sırada firar etti. Polis Basın
Subaylığı bahse konu şahsı
görenlerin en yakın polis
merkezine haber vermeleri
uyarısında bulundu.

Mahkemeye çıkarılırken firar etti

Batı Nil Virüsü'nden 2. ölüm
Ülkemizde ilk Batı Nil Virüsü teşhisi konan ve 18 Temmuz 2019

tarihinden beri Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Kasım Aktaş
dün saat 20.30’da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle;
Topçuköy’de sakin 69 yaşındaki Kasım Aktaş’ın Batı Nil Virüsü

teşhisi dışında ağır ikincil sekonder hastalıkları da bulunuyordu. Şu anda
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Batı Nil Virüsü teşhisiyle iki hastanın
tedavileri sürmekte olup, dört hastanın ise kan tahlil sonuçları
beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ülke çapında uçkun ve larva
mücadelesi yoğun şekilde devam etmektedir.
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"KİMİSİ ÇOCUĞUNA TENİS
KURSU, KİMİSİ DE KURAN

KURSU ALDIRIR"
Mahmut Anayasa

Türkiye'de de her şey 18 yıl önce masumane bir
cümle ile başlamıştı;

"Başı bağlı bacımı üniversiteye almıyorlar"... 
KKTC'de ise "Sosyalist" bir Başbakanın, "Kimisi

çocuğuna tenis kursu, kimisi de kuran kursu aldırır"
cümlesi ile... 

Önce bunu içselleştirdik, 
sonra Çanakkale gezilerini, 
sonra tekkeleri, 
sonra okulların etrafında dolaşan mollaları, 
sonra öğrenci yurtlarında para ile cezbedilen

öğrencileri, 
sonra ilahiyat kolejini, 
sonra dikilen yüzlerce camiyi,
sonra toplu namazları, 
sonra sokakta toplu iftarları, 
sonra "Vakıf Şehir Lefkoşa'yı, 
sonra koordinatörü, 
sonra cenaze namazlarında Kıbrıslıları aşağılayan

imamları...
Ve bunlara çanak tutan satılmış adi siyasileri...
Ve sonra, ve sonra, ve sonra...

***

NE KIYIMLARINIZ, NE
KAYYUMLARINIZ

İsmail Işılsoy
Ne yıllardır süren işkenceleriniz, hapishaneleriniz,

kıyımlarınız, ne kayyumlarınız, ne sandıklardan
çalarak yapılan sayımlarınız halkın insan hakları ve
özgürlük mücadelesini durdurabildi. 

Durduramayacak! 
Gün, son seçimlerde kanıtlandığı gibi, birlikte

mücadele günü.
"Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!".
En yaşlısından en gencine içerde dışarda direnen

HDP ve BARIŞ savaşçılarına selam olsun!
#YanındayızHDP

***

KADIN DÜŞMANLIĞI
Vi An

Sistemin kadına dayattığı 'sıfır beden çemberi'nin
içinde durdukça ona puanlar toplayıp duruyoruz. İş
yerinde, okul sıralarında, her yerde bu lanet
çemberin kuralları bizi zaten biz olmaktan
çıkarıyor.. Bir de bununla yarıştırılıyor olmak ve
hatta eğitim bursu ile ödüllendirilmek nereye
konabilir? 

Toplum nezdinde kadın dış görünüşünü ideal
bedene göre değiştirdikçe ve bununla daha mutlu
olacağı herkesçe kabul edilip bu ideal bedenden
daha fazla haz duymaya başladıkça kadın bedeni
kapitalist piyasa tarafından en ince ayrıntısına kadar
tüketim malzemesi haline gelecektir.

***

AKP’NİN YEDEĞİ CHP!
Salih Olgun

"CHP’den kayyum protestolarına katılmama
kararı"

"CHP, Diyarbakır, Van, Mardin Belediye
Başkanlarının görevden alınmasını açıklamalarla
eleştirmeye devam edeceğini, illerdeki protestolara
ise katılmayacağını açıkladı"

Sokağa çıkılmasını istemek "AKP'nin
isteğiymiş!"

Türkiye halklarını kurulu faşist, gerici, sömürgeci
devletin kurduğu, koruduğu, kolladığı tekelci
sermayenin düzen sınırları ve kabul edilebilir bir
muhalefet içinde tutmaya çalışan "sosyal demokrat,
reformistler için sözün bittiği yer, zaman yok!

Ne yazık ki sömürgecinin Kıbrıs'ın kuzeyindeki
uygulamaları karşısında da görülmekte olan bu
işbirlikçi duruştur!

Çünkü onların derdi sorunun özüyle TC devletiyle
ve sömürgeci uygulamalarıyla değil, tekelci
sermayenin şu anki yürütme görevindeki AKP ile
sınırlı muhalefet!

Şener İzmen
1 gün önce, Kuzeyden Turist !!! olarak

geldi...
Sarhoş olup, bağırıp çağırmaya ve

rahatsızlık yapmaya başladı...
Uyarılınca da kırdığı şişe ile birinin

boynunda 15 santimlik yara açtı.
Tutuklandı. Yaraladığı şahıs için :

"Ölürse ölsün 20 sene yatar çıkarım"
dedi...

Kendisi ile yatmadığı için, karısına
şiddet uyguladı... polisler haber alıp
kendini götürürken, komşular "Bu her
zaman karısına şiddet uyguluyor"
dediler... Adam!!! Bin (1000) tl kefalet
ödeyerek pişmiş kelle gibi sırıtarak elini
kolunu sallayarak gitti... ( Acaba TC
mahkemesinde mi yargılandı?) diye
tereddüt geçirdim...

Yaratık, küçük kıza laf attı... Korkuttu
araba ile yanında giderek tacizini
sürdürdü, kızın annesi, babası yetişip
hesap sormaya gittiler yaratık pişkin
pişkin "Sen nasıl böyle açık saçık
giyiniyorsun namussuz kadın" diyerek
anneyi fırçaladı...

Konuşmak için evine çağırdığı kız
arkadaşına tecavüz etti, şikâyet üzerine
tutuklandı...

Bütün bu olaylar, birkaç gün içerisinde
meydana geldi...

Tümü de Kuzeyden gelen Turistler!!!
Bir zamanların suç oranının hemen

hemen (0) SIFIR olan, ülkemiz
KIBRIS'TA, diğer adıyla
KAKATECE’de...

Polisler huzur operasyonu yapıyormuş
(Allah razı olsun) köşede bucakta, ne

kadar gariban, işsiz, parasız pulsuz,
3.Dünya ülkelerinden gelen kim varsa
toplayıp götürülüyor...

Cezaevi tıka basa dolmuş...
Bu toplumun ne siyasetçisinde, ne de

halkında zerre kadar, onur haysiyet
kalmamış...

Sokaktaki başıboş Hayvanlar gibi,
insanlar parklarda, banketlerde,
inşaatlarda yatıp kalkıyor...

Kimsenin umurunda değil... 
Polis, izinsiz kaçak diye, uzak doğudan

gelenlerle meşgul olurken, Kuzeyden
gelen zenginliklerimiz dehşet saçıyor...

SUÇSUZ GÜNAHSIZ KİMİ
VATANDAŞLARIMIZ DA BEDEL
ÖDÜYOR... 

HALK MI? ÖLÜMÜZÜN GOCA
KÖRÜ...

Bumin Bezmen
Taksimcilere güneyden tam destek! Kıbrıs Yunandır, diye pankart asanlardan taksimcilere, ayrı devletçilere tam destek,

sömürgecilerin ekmeğine de kerry gold irish butter, maçlarda bu pankartları asanların sömürgecilerin Ayios Demetios'ta olduklarını
bilmemelerine imkan yok, Kıbrıs'ın yarısı Yunandır diye yazsalardı bari! Sömürgeciler, Denktaşlar, Zorlular, Erhanlar, Tatarlar,
Kudretler, sizleri çok ama çok seviyor!

AFFET BİZİ KIBRIS'IM...

Ali Şaşkara
Bağlı olduğum kurumda süreçle alakalı

ne olduğuna dair tüm eş dost ve arkadaşları
bilgilendirmek isterim: Önceki müdürümüz
İlknur Işıl Türkmen görevdeyken, kurumun
kendi çalışanlarından oluşan 5 kişilik bir
repertuar kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul,
bir senelik program yaparak 2019 ve 2020
yılı sahnelenecek oyunları planlamış,
yönetmenlerle görüşülüp prensipte
anlaşmıştır. Bu oyunların ilki 15 Ağustos’ta
başlanılması planlanan Yaşar Ersoy'un

''Yangın Yerinde Kabare'' oyunudur. Fakat
hükümetin değişmesi, yeni hükümetin
göreve gelmesi ile birlikte tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi, bizde
de müdür görevden alınmış ve yeni bir
müdür göreve getirilmiştir. Göreve getirilen
yeni müdür Erdinç Akgür, kurumun
sözleşmeli sanatçılarından oluşan repertuar
kurulunun yasal olmadığını dile getirerek
feshetmiş, kendi ve bakanlığın atayacağı iki
danışmanın oyun metinlerinin
uygunluğuna karar vereceğini bize tebliğ

etmiştir.
Evet yasa onun dediği gibidir. Fakat

tiyatro yasa ile yönetilmez. Tiyatronun
kendi kuralları ve prensipleri vardır. Bu
yasa değişmediği sürece, kendi
kararlarımızı kendimiz alamadığımız
müddetçe buna benzer sorunlar olmaya da
devam edecektir. Çünkü yasaya göre biz bir
tiyatro kurumundan ziyade devlet
dairesiyiz. Bundan dolayı devlet dairelerine
uygulanan tüm uygulamalar, bize de
uygulanmakta.

DEVLET TİYATROLARI

Erdem Oktar
Yaşar Ersoy gibi bir tiyatro insanının

yazdığı oyun, okuduğunu anladığından emin
olmadığım, tiyatroyla alakasının da eskaza
ilkokul talebesi falanken birkaç sefer
gitmesiyle sınırlı olduğunu düşündüğüm
insanlardan oluşan bir ‘kurul’ tarafından
uygun bulunmamış. Ömrünü tiyatro
sanatına vermiş ve büyük ihtimalle

sansürcülerin kafalarındaki saç teli
sayısından daha fazla kitap okumuş, oyuna
çıkmış, yazmış, çizmiş, yönetmiş, eleştirmiş,
yüzlerce surata makyaj yapmış, elleriyle
dekor kurup kostüm dikmiş olan Yaşar
Ersoy’un eserini olmayan sanat anlayışlarına
ya da ne idüğü belirsiz yasaya uygun
bulmamak bir yana, eseri değerlendirmeye
alma cüretini gösterebilmek bile hakikaten

cahil cesaretidir.
Yaşar Ersoy sözünü söyleyecek, oyununu

sahneleyecek, ‘Tiyatro’ diyebilecek
platformu sokaklar da dahil olmak üzere her
yerde bulur, aydın, demokrat, kültür-
sanatsever Kıbrıslı Türkler de onu her yerde
bağrına basar ama bu kurul denilen şey ve
yasakçı şeyler yarın nasıl insan yüzüne bakar
tartışılır.

KIBRISLI TÜRKLER YAŞAR ERSOY’U HER YERDE BAĞRINA BASAR

Tuncer Bağışkan- Catsellis ile Dome Otel'in dünü bugünü...

SÖMÜRGECİLERİN EKMEĞİNE DE KERRY GOLD IRISH BUTTER
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2004 tarihli 186 Sayılı
Kararı sonrası, Türkiye
Başbakanı İsmet
İnönü’nün,kararda yer
alan hayati konularda
Kıbrıslı Türk
liderliğine ciddi

“uyarı”lar yaptığı ve “tavsiye”lerde
bulunduğu mektubu, geçen hafta
okudunuz.

Bu mektubun alınmasından sadece bir
gün sonra, Dr. Küçük imzası ile İsmet
İnönü’ye verilen yanıtta, uyarılar ve
tavsiyeler reddedilmişti.Buyurunuz,
okuyunuz.
KIBRIS TARİHİNİN 
SAKLANAN YÜZÜ

Dr. Küçük’ün İsmet İnönü’ye yazdığı
10 Mart 1964 tarihli cevabi mektubu: 

Sn. Başbakan, 
Adada emniyetin sağlanmasından

sonra Türklerin Kıbrıs devlet
teşkilatındaki görevlerini ve yerlerini
almaları gerektiği hususundaki telkinler
yetkili cemaat liderleri tarafından büyük
bir dikkatle tezekkür edilmiştir. Yazı
istisnasız her işiteni büyük bir hayal
sukutuna düşürmüş, ve çok büyük bir
felaket içinde kıvranmakta olan cemaat
mensuplarımıza durumu açıklamadan
önce Anavatan hükümetimize müracaat
edilerek bu konunun aşağıda arzedilen
maruzat ışığı altında bir kere daha
incelenmesinin istirham edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir. 

Bilindiği gibi Kıbrıs Türk Cemaatı,
Cumhuriyetin kuruluşundan beri
anavatandan aldığı direktif ve talimat
gereğince hareket etmiş ve Anavatanın
sarsılmaz desteğine güvenerek
kendilerine yapılan her tazyike
mukavemet etmiş ve haklarından bir
santim bile feragat etmeyecek şekilde
hareket etmiştir. Bu siyasetin hiç
gerilmeden veya inhiraf etmeden
yürütülmesi netice olarak da Kıbrıs
Türküne karşı açılan silahlı mücadeleye
silahla karşı gelmekten hiç çekinmemiş
ve bu uğurda yüzlerce şehit vermiş ve
onbinlerce halk malını, evini ve geçim
vasıtalarını bu uğurda tereddüt etmeden
feda etmiştir. Bu fedakarlığı yaparak
büyük bir meşakkat, ızdırap ve
mahrumiyete katlanan onbinlerce
vatandaşımız, yalnız bir emel peşinde idi,
o da Rumların insafı altında yaşamaktan
kurtulmak idi. Anavatan ricali ve yetkili
makam sahiplerinin muhtelif vesilelerle
yaptıkları demeçlerde Kıbrıs Türk
halkının hiç bir suretle Rumların insafına
terk edilemeyecekleri ve her türlü
tedbirlerin alınacağı sarahatle
bildirilmekte idi. Verilen direktiflere
uyan ve yapılan demeç ve vaidlere
güvenen Kıbrıs Türk Cemaatı yek vücut
olarak hiç çekinmeden ve her türlü zarar,
gaip, ıstırap ve meşakatı göze alarak bir
ölüm kalım mücadelesine girmiştir. Bu
mücadelede elden gelen her şey
beklenildiğinden çok fazla olarak
yapılmış ve cemaatımızın her ferdi
mensup olduğu büyük milletine layık bir
uzvu olduğunu ispat etmiştir. Pervasız
olarak mücadeleye atılan
mücahitlerimiz, hiç bir zaman geri
dönme olmayacağına iman ederek açıkça
ve icabında Rum cani ve idarecilerine
meydan okuyarak kendilerini emellerine
vakfetmişlerdir. Bu haleti ruhiye içinde
olan ve davaları uğrunda evladını,
babasını, eşini veya kardeşlerini gaip
eden ve evinden, barkından olan
vatandaşlarımıza, artık geri Makarios
Hükümeti ile “sözde geçici bir süre için
bile olsa” işbirliği yapmamız gerekiyor
deyecek hiçbir ferdin Kıbrıs’ta mevcut
olmadığını belirtmek isteriz. 

Geri işbirliğine dönülmesi gerektiği
hususunda telkinlerinde verilen gerçekler
hiç de beklenen semereyi temin edecek
mahiyette değildir. Makarios3.5
(üçbuçuk) senelik tecrübe esnasında
Türk oy ve fikrine kat’iyen riayet
etmeyeceğini belirtmiş bulunmaktadır.
Bu müddet zarfında bütün toplantılarda
Türklerin iştirak edip her hususta hak ve
menfaatlarını korumağa uğraştıkları
halde hiçbir mevzuda kazanç temin
edememişler ve Rum hakimiyetinin
önüne geçilememiştir. Onun için devlet
teşkilatına betekrar katılarak söylendiği

gibi Türk hak ve menfaatlarını
savunmağa muvaffak olma ihtimalinin
mevcut olmadığına inanıyoruz. Kaldı ki,
artık Makarios’un bizlerin devlet
mekanizmasına dönmemizi ancak kendi
şartlarını kabul ettiğimiz takdirde
muvafakat edeceği için icraatından kat’i
surette belli olmuştur. Esasen son iki ay
zarfında Bakanlar toplantısına Türkler
iştirak etmemekte ise de kurulan harici
işler ve dahili emniyet meselelerinde
aldığı ve telkinlerinde mevzuu
bahsedilen kararları Cumhurbaşkanı
Muavini resmen veto etmiştir. Veto hakkı
kullandığı halde Makarios hükümeti
bildiğinden geri dönmemiştir.
Toplantılara iştirak etmekle hiç bir fayda
elde edilemeyeceği eski tecrübelerle
beraber bu son veto hakkının tesirsiz
olarak kullanılması ile de sabit olmuştur.
Cumhurbaşkan Muavini ve Türk
Bakanlarını asi olarak ilan eden
Makarios hükümetine betekrar iltihak
etmek Rumların boyunduruğu altına
girmek ve hatta tehlikeye atılmak demek
olacaktır. Diğer taraftan Türk Bakanlara,
Bakanlıklarına gidip idareyi ellerine
almalarına EOKA’cıların müsaade
edeceklerine ve buna boyun edeceklerine
inanmak lüzumundan fazla iyimserliktir.
Mesela Müdafaa Bakanlığında hiçbir
zaman halen 20 bine baliğ olan gayri
meşru Kıbrıs ordusu mensuplarının
betekrar bu Türk Bakanlığının idaresine
girmelerine imkan ve ihtimal olmayacağı
aşikardır. Onun için Müdafaa Bakanının
işine geri dönmesi ile Türk Cemaatına
fayda sağlanacağına inanmak hayalden
başka bir şey olamaz. 

Memurlarımızın durumuna gelince, bu
da çok büyük müşkülat arzetmektedir.
Memurlarımızın ki çoğu mücahit olarak
çalışmış ve çalışmaktadır, diğerleri de
başka türlü vazifelerde bulunmakta olup
hemen hemen hepsinin EOKA’cılar
tarafından hüviyetleri bilinmektedir. Bu
memurların dairelerine dönüp
EOKA’cılarla bir dam altında çalışmaları
kendilerini büyük tehlikeye atmaktan
başka bir şey değildir. Emniyet
Kuvvetleri mensupları ise topyekün asi
olarak ilan edilmişler ve Makarios
bunların cezalandırılacaklarını defalarca
ilan etmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi
memurlarımız kendilerine verilen
direktife uyarak emeklilik hakları dahil
maaş, tahsisat ve diğer ücretlerini feda
etmiş ve meslekten ihraç durumuna
kendilerini bilatereddüt sokmuşlardır
Şimdi yukarıda arzedilen sebeplerden
dolayı vazifeleri başına dönemeyecek
yüzlerce memurlarımızı muhakkak bir
tehlike ve felakete atmak vicdansızlık
olacaktır. Bazı memurlarımız geçim
zorluğu yüzünden izzeti nefsini ayaklar
altına alarak ölüm tehlikesi içerisinde işe
dönme mecburiyetinde kalırsa bu da işe
dönmeyenlerle dönenler arasında ikilik
yaratacak ve cemaatımızın
parçalanmasına müncer olacaktır. 

Geri işbirliğine dönme “geçici bir
süre için bile olsa” davamızın gaip
edilmesine müncer olacağına
inanmaktayız. Şimdiye kadar bizi
öldürenler, malımızı yakıp yağma
edenler ile bir arada yaşayamayız
tezini savunduğumuz malumdur. Bu
böyle iken Rumlarla gene bir arada ve
hatta bir dam altında beraberce
yaşamağa ve işbirliği yapmağa
başladığımız an tezimizi temelinden
yıkmış olacağımız kanaatindeyiz. Bir
araya gelindikten sonra bilhassa
Güvenlik Konseyi’nin kararı
muvacehesinde tekrar federasyon şekline
bile gidilmesi ihtimal haricinde olacağı
bedihidir. 

Serbest iş sahibi halkımızın da tarla ve
köylerine dönmeleri aynı derecede
tehlikeli ve imkansızdır. Yerlerinden
sökülen vatandaşlarımız, yıkılan ve
yağma edilen evlerine dönmeleri
kendilerini gene neticesi meçhul tehlike
ve maceraya terketmek demek olacaktır.
Kıbrıs kanunlarına göre bir malın
muvakkaten işgali o mala sahip çıkmayı
tezamnun etmemektedir. Onun için
telkinler ile belirtilen endişe mevcut
değildir. 

Geri işbirliğine dönme ancak
silahlarımızın teslimi şartına bağlanacağı
son Kazafana ve Baf hadiseleri ile sabit
olmuştur. Bu bir taraflı silah tecridi

olarak ve binlerce EOKA’cı silahlı
dururken Türk Cemaatının elinde
bulundurduğu zaten mahdut silahlar
elden gitmiş olacak ve cemaatimiz
kendini müdafaa vasıtalarından mahrum
edilmiş olarak Rumlara teslim olmuş
duruma düşecektir. 

Yukarıda belirtilen maruzat dolayısıyla
gerek Cumhur Başkan Muavini ve
gerekse Türk vekiller, mebuslar ve
memurlar devlet teşkilatındaki
vazifeleri başına dönmemeğe
azimlidirler. Dönme mecburiyeti hasıl
alacak olursa Cumhurbaşkan
Muavini, vekiller ve mebuslar istifa
etmeğe kararlıdırlar. Anavatan
Hükümetimiz Rumlarla işbirliği
yapılması fikrinde ısrar edecek olursa hiç
olmazsa bunu açığa vurmadan işbaşında
olanlar hakkında bir siyasi melce temin
etmek imkanlarının araştırılması istirham
olunur. Rumlarla işbirliği yapmak
isteyen Türk vatandaşlarımız olacağını
tahmin etmemekle beraber Kıbrıs’ta
kalmak ve yaşamak isteyen
vatandaşlarımıza kendi arzularından
mümessil tayin edip Rumlarla uyuşma
fırsatı temin edilmesini ve kalmak
istemeyenlere de memleketi muayyen
bir müddet zarfında terk etmeleri için
müsaade, kolaylık ve imkanların
sağlanmasını rica ederiz. Anavatan
topraklarında Kıbrıs Türkleri için bir
saha ayrılarak bu felakete uğrayan
vatandaşların Türkiye’ye nakillerinin
temini şayanı arzudur. Bu hususta
Amerikan Hükümeti, başka diğer
beynelmilel iskan teşekkülleri bu işte
yardımcı olacaklarına inancımız vardır. 

Rumlar ada çapında bütün köylerimizi
ve kasabalarımızı nizam ve asayişi temin
ediyoruz bahanesi ile yıkıp yakarak yer
yer teslim almakta ve bu siyaseti idame
ettirmekte kararlı olduklarını ilan etmiş
bulunmaktadırlar. Artık müdahale bahis
konusu olmadığına göre daha fazla
masum kanı akıtılmadan şerefle bir
anlaşma teklif ile acilen Cemaatin
kurtarılması kaçınılmaz bir zarurettir.” 

Dr. Fazıl Küçük 
*** 
Zamanın Türkiye Başbakanı ve

zamanın Türk lideri ve Kıbrıs
Cumhuriyeti Cumhurbaşkan muavininin
karşılıklı mektuplarını okudunuz.

İsmet İnönü, Kıbrıs
Cumhuriyeti’ndeki görevlere sahip
çıkılmasını ve devletin Rum’lara
bırakılmamasını salık verirken;

Dr. Küçük ise, kendisinin ve diğer
Türk vekiller, mebuslar ve memurların
devlet teşkilatındaki vazifeleri başına
dönmeyeceklerini, Türkiye tarafından
dönmeye mecbur edilirlerse,
Cumhurbaşkan Muavini, vekiller ve
mebuslar istifa etmeğe kararlı olduklarını
bildirerek, karşı çıkmış ve Kıbrıslı
Türk’lere, Anadolu’da bir saha ayrılarak
Türkiye’ye nakillerinin sağlanması
istenmiştir. 

Mektubun ikinci paragrafında “Kıbrıs
Türk Cemaatı, Cumhuriyettin
kuruluşundan beri anavatandan
aldığı direktif ve talimat gereğince
hareket etmiş” derken, belli ki
İ.İnönü’nün Başbakanı olduğu hükümeti
kastetmiyor, kastedilen hükümetten gizli
olarak Amerika’nın kurdurduğu
teşkilattır. 

Zaten, mektubun sonunda yazılan
“Amerikan Hükümeti, başka diğer
beynelmilel iskan teşekkülleri bu işte
yardımcı olacaklarına inancımız
vardır” cümlesi, ilişki içerisinde
olduklarını da ele veriyor.

***
Her iki mektubu da, dikkatle ve sindire

sindire tekrar okumanızı tavsiye ederim.
Okuyunuz ve düşününüz.

1963 olaylarından sonra, 
Rum’lar Türk’leri devletten kovmuş

muydu? 
Yoksa,
Devletteki görevlerini, Kıbrıslı

Türk’ler kendileri terk mi etmişlerdi? 
Ve…
Neden, Türk tarafı, uluslararası hukuk

karşısında hep haksız duruma
düşmüştür?

Neden, hep kaybeden taraf hep Türk
tarafı olmuştur?

Karar sizin...
(Sürecek)

GÜNLÜKGÜNLÜK

TÜRKİYE UBP-HP 
HÜKÜMETİNİ SALLAMIYOR…
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu gene piyasaya çıktı…

Hem televizyonda konuştu hem de açıklama yayınladı… Kudret
Özersay her zaman olduğu gibi kendi
söylemeye cesaret edemediklerini
Manavoğlu’na söyletti… KIB-
TEK’e ve sendikalara verdi veriştirdi
Manavoğlu. “Küçük krallıklar”
dedi… Aradan çekilmeleri
gerekiyormuş… KIB-TEK’i
dağıtmayı ve peşkeş çekmeyi,
sendikaları da kapatmayı kafaya
koydular… “Küçük krallıklar” başka
türlü nasıl aradan çıkacak?
Manavoğlu, Türkiye’de değişen
sistem nedeniyle artık Elçilik ve Kalkınma Ofisi gibi aracıların
aradan çıkmasını, neticede tek imzaya kalan para aktarımının
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buradaki siyasi otorite ile yürümesi
gerektiğini söyledi… Manavoğlu dönen dalgayı anlamamış…
Koordinatör atadı ya Erdoğan! Elçilik aradan çıksın diyor
Manavoğlu, Tatar doğrudan Erdoğan’la muhatap olsunmuş… Sonra
da şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti, eğer doğru bilgi almak
istiyorsa ekonomik konularda buradaki hükümeti muhatap
almalı”… Ankara bizi muhatap almıyor, sallamıyor demektir bu
söz… “Türkiye’nin bakış açısı daha farklı olmalı diye
düşünüyorum” diyen Manavoğlu meseleyi çözdü: Sorun
Türkiye’nin bakış açısında… Çok yan bakıyor bize!

Asker
Askere yapılan ihbar

sonucunda bir Polis
Müfettişi çok ciddi
suçlamalarla tutuklanarak
mahkemeye çıkarıldı…
“Haksız mal edinme,
Kamu Görevlisinin rüşvet
talebi, Gizli bilgilerin

ifşası ve Görevi Kötüye
kullanma”… Asker değil de

“başbakan” dilekçe verseydi ne
olurdu? Hiçbir şey! Çünkü bu toprakları

asker yönetir… Askeri rejimdir bu düzen! Asker isteyince
bakın nasıl ortaya çıkıyor polisin içindeki çürükler! Asker
isteyince… Polis tepeden tırnağa çürümüş, arada bir de
düşüyor bir çürük elma payımıza…

Günün Kahramanı

“Tırnak”...

“Madem kapalı Maraş’ın
Abdullah Paşa, Lala Paşa ve
Bilal Ağa vakıflarına ait olduğu
iddia ediliyor, neden kimsenin
Türkiye yatırımcıları ve Rum
mal sahipleri arasındaki
pazarlıklar hakkında sesi
çıkmıyor? Bizim olanı, üzerine
bir de trilyonlar verip niçin
tekrar satın almayı
düşünüyoruz?”

Can SARVAN
(Kıbrıs)

“Yangın Yerinde Kabare’yi
anlatan Kültür Bakanı diyor ki
‘sansür yok, yasak yok’. Ne
var? ‘Ortada Edebi Kurul’umuz
tarafından Devlet Tiyatrolarında
sergilenmeye uygun
bulunmamış bir oyun var.’
Meğer ne kadar da saygın, ne
kadar kurumsal bir süreç
varmış da ortalık kalkmış
oturmuş. Ayıp bize!”

Cenk MUTLUYAKALI
(Yenidüzen)

“Bir kere geldi geleli
görünürlüğü yok. Tek yaptığı
şey hamaset. Ya Rumlara had
bildiriyor. Ya Mitçotakis’e
bindiriyor. Ya Türkiye’nin ne
kadar büyük olduğunu
söylüyor. Ya da Türkiye
arkamızda diyor. Bunlar hepsi
ne? Hamaset. Yani bildik
şişirme laflar. İşe yaradı mı?
Evet. Bize Tatar’ın
yapabileceklerini gösterdi.”

Derviş GEZER
(Kıbrıs Manşet)

TAYYİP RECEP
ERDOĞAN
Mersin’in Erdemli ilçesinde
bir sokağa Rauf Raif
Denktaş’ın adı verildi. Ama
isim tabelaya Raif Rauf
Denktaş şeklinde yanlış
yazıldı. Lefkoşa’da bir
sokağa Reis’in adı verilse ve
tabelaya Tayyip Recep
Erdoğan olarak yazılsa, olur
mu?
*

ORHAN GENCEBAY
Orhan Gencebay “Sanatçı
kesinlikle muhalif değildir.
Sanat siyaset yapmaz”
demişti. Yaşar Ersoy, Orhan
Gencebay değil ki!
*

SEN DE Mİ
CORBYN?
HDP’li Diyarbakır, Van ve
Mardin belediyelerine
kayyum atanmasına bir tepki
de İngiltere İşçi Partisi Lideri
Jeremy Corbyn'den geldi.
Corbyn, “Türkiye
demokrasisini
baltalamamalıdır” dedi. Sen
de mi Corbyn? Sen de mi
Türkiye’de demokrasi
kaldığına inanıyorsun?
*

ÇİÇEK VE 
GÜL SUYU
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, hacdan dönenleri
havaalanında çiçek ve gül
suyuyla karşıladı.
Belediye'nin sitesinde
karşılama, “İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun
selamını alan hacı ve
yakınları duygu dolu anlar
yaşıyor” ifadesiyle paylaşıldı.
Adı üstüne İmam’ın oğlu… 

Ülker Fahri

Cuma’dan Cuma’ya HATIRLATMA (7)
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HALKA SALDIRILAR SÜRÜYOR
Atamer Sılay sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Türkiye’de her şeyin tek kişinin iki dudağı arasında
olduğunu söyleyen Sılay’ın paylaşımı şöyle:

“Türkiye kana doymayan, tek kişinin
belirleyiciliğindeki despotik yönetimin sultasında
toplum olma özelliğini kaybediyor. Faşizmin
kurumsallaşması diyebileceğimiz bu gidişat, Erdoğan ve
yeni müttefikleri eski derin devletçiler eliyle hayata
geçiriliyor. Toplumun değiştirici ve dönüştürücü gücü
olması gereken muhalif kesimler ise hem güçsüz, hem
dağınık, bunu bilen Erdoğan fırsatı kaçırmayarak
toplumsallığa ve kendisine karşı direnen veya direnmeye
çalışan tüm kesimlere saldırılarını sürdürüyor. Her faşist
lider gibi, aklın ve mantığın sınırlarını zorlayan, bu da
yapılamaz diyebileceğimiz tüm saldırıları kendisine oy
verenler de dahil, toplumun ezici çoğunluğunu bile hiçe
sayarak yapmaya devam ediyor. Her faşist yönetimde
olduğu gibi Türkiye’de de aslında toplumun geniş bir
kesimi rahatsız. Ancak toplumsal duyarsızlığın,
korkunun, yolsuzlukların tavan yaptığı bir toplumda,
aklın yolunu aramak boş bir çabadır.

Doğru bakıldığında görülecektir ki; Erdoğan’ın bu
despotik aklını yitirmiş saldırgan kişiliği giderek daha
fazla deşifre olmuş durumda. Kapalı kapılar ardında
Erdoğan’dan ve kurduğu faşist rejimden kurtulmak
isteyenler giderek artıyor. Ancak doğru bir öncülükten
yoksun örgütsüz, dağınık toplum istendiği gibi harekete
geçemiyor. Dördüncü kuvvet sayılan yandaş medya
aracılığıyla büyük bir bastırma ve susturma yaşanıyor.

Türkiye toplumu yanı başında Kürt kentleri yerle bir
edilirken kılını kıpırdatmıyor. Toplumun öncüsü geçinen
muhalefet partileri somut bir adım atmaktan, direnmeden
acizler. Sistem aslında tüm düzen partileri ve
STK’larıyla, Kürt özgürlük hareketini ve cılız devrimci-
demokratik hareketi dışında tutarsak eylem birliği
içindedir. 

Ergenekoncular, Ülkücüler ve Alperenler ile ittifaka
girerek iktidarını sürdürmeye çalışan Erdoğan’ın
karşısında güçlü bir muhalefet bulunmuyor. Erdoğan
gücünü rakiplerinin güçsüzlüğünden alıyor aslında.
Elbette bugün Erdoğan ne kadar güçlü görünse de,
aslında baş aşağı bir gidişatı bulunuyor. Kendisi dünün
derin devletçilerine sığınmıştır. Bu ittifak bozulduğu gün
o yok olacaktır. Artık iktidar kontrolü derinlerin eline
geçmiştir.

Bugün Türkiye’deki
faşizm sadece AKP
faşizmi değildir. Türkiye
devletinin kurucu
hamurunda bu ideoloji
bulunmaktadır. 96 yıllık
burjuva cumhuriyetinde
sözde olsa bile
demokratikleşememenin
sebebi hamurundaki
faşist ideolojiden
kaynaklanmaktadır...”

GÖR DUY KONUŞGÖR DUY KONUŞ

ALO AFRİKA HATTI

Bizim Mandra
22 Ocak 2018, TC Genelkurmayı’na
bağlı KKTC polisindeki çürüme ve
kokuşmanın doruk noktasıdır. Polis o
zirveye çıktı ve bir daha da inmek
bilmedi. Son olarak Polis  Müfettişi Gülay
Bayram Çekici’nin çok ağır suçlamalarla
tutuklanması, KKTC’de kelimenin tam
anlamıyla tuzun koktuğunun en açık
göstergesi olarak değerlendirilir. Son
zamanlarda poliste peşpeşe yaşanan
yolsuzluklar vatandaşların güvenini de
şiddetli erozyona uğratırken sokaktaki
adam “Artık bu kokmuş tuzla nasıl
pastırma, samarella yapacaklar?” diye
imalı imalı söylenir.
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BİZİM DUVAR

SÜRÜDEN
AYRILANI
AMPUL
YAKAR

MÜTEAHHİTLER
MARŞI

Bir kıvılcım parlıyor müteahhidin içinde…
Beton mikseridir bu döner Kıbrıs üstünde!
Bir ısgaloşa kuruluyor müteahhidin

beyninde…
Ne kadar yükselse de kaldırım yüksekliğinde!

Çimento karılıyor
müteahhidin midesinde…

Beton açlığıdır bu çoktur
dünya yüzünde!

Bir gecekondu gezegeni
kuruluyor müteahhidin
aklında…

Akıl fukaralığıdır bu, çoktur
üçüncü dünyanın

çöplüklerinde!
Burası Brezilya’da Rio’nun favelaları değil…
Burası Hindistan’da atılı sanayi artıkları

değil…
Burası Tunus’ta çöp tepeleri üstüne kurulu

gecekondu bölgeleri değil…
Burası ganimet madeni üstüne kurulu Girne

gecekondusu, müteahhidin kuluçkası!
Gelse dünya dizilse, bu tepeler verilmez…
Bir kıvılcım parlıyor müteahhidin içinde…
İlkel sermayenin saldırganlığıdır bu, yoktur

akıl beyninde!
Ne kadar konuşsa şehir plancıları dinlemez…
Ne kadar anlatsa salgın hastalık uzmanları

sallamaz…
Ne kadar taşsa da kanalizasyonları görmez…
Beton kafasıdır bu, yoktur demir içinde!
Bir kıvılcım parlıyor para sayılıyor

müteahhidin gözlerinde…
Ganimet rantıdır bu her işgal kutlamasında!
Vizesiz, mühendissiz, projesiz bir

tımarhanedir bu…
Çoktur kendini akıllı zanneden içinde!
Frenleri patlamış bir kamyon yokuş aşağı

gidiyor…
Ciklos mudur, Dağyolu mudur bilinmez…
Çoktur Kıbrıs yüzünde!
Kıbrıs yeşil olamaz Türk müteahhit

duramaz…
Ya bu zeytinlikler kesilir… 
Ya bu portakal bahçeleri sökülür!
Ya beton Kıbrıs var olur…
Ya müteahhit yaşamaz!
Gelse fidanlar dizilse…
Gelse tohumlar gelse…
Bütün küresel ısınma karşıtları gelse…
Gelse Green Peace gelse, Kazdağcılar

dizilse…
Gelse çevre mühendisleri gelse…
Gelse şehir plancıları gelse…
Gelse ekolojik trajik cik cik bütün türler

gelse…
Gelse tarım mühendisleri gelse…
Gelse bütün dünya dizilse… 
Dünya bu çevrecilerin peşinden gelse…
Müteahhitler ölmeden bu topraklar verilmez!
Kıbrıs yeşil olamaz…
Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar

ormana duramaz…
Ya beton Kıbrıs var olur…
Ya müteahhit yaşamaz!
İskele Girne olacak, Türk müteahhit

coşacak…
Kanalizasyonlar taşacak, şehirleri fareler

basacak…
Gelse Tabipler Birliği gelse…
Gelse Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji Uzmanları gelse…
Gelse biyologlar, ekologlar, dramaturglar

gelse…
Gelse toplumcu mühendisler gelse…
Gelse yurdunu seven mimarlar gelse…
Gelse NASA’dan uzmanlar, gelse Şehir

Plancıları gelse…
Bu topraklar verilmez!
İskele Girne olacak…
Karpaz da Girne olacak…
Yeniboğaziçi de Girne olacak…
Ya Kıbrıs betonda boğulur…
Ya da bokunda…
Müteahhidi bağlamaz!
Kıbrıs yeşil olamaz… 
Türk müteahhit duramaz!
Ya beton Kıbrıs var olur ya müteahhit

yaşamaz…

dünya kazan devrim kepçe

Aziz ŞAH

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), ara bölge ve
civarında avlanma konusunda uyardı.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), ara bölge ve
civarında avlanma konusunda uyardı.

UNFICYP’ten yapılan yazılı açıklamada, bölgede silah veya
avlanmak için köpek kullanımının güvenlik açısından risk teşkil ettiği
ve yasak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, avcılara ara bölge ve yakınlarında tehlike yaratabilecek
veya sorumsuzca faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Saldırgan ve tehlikeli hareket sergileyen avcılara, anında gereken
cezai müeyyide uygulanması için ilgili yerel makamlara bildirileceği
kaydedildi.

BM Barış Gücü: 

Avlanma konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kamu-Sen Merkezi
Cezaevi’nde şok greve gitti.

Personelin angarya çalıştırıldığı gerekçesiyle önceki akşam saat
20.00’de başlayan grev dün saat 09.00’da sona erdi.

Grevle ilgili BRT muhabirine açıklamada bulunan Kıbrıs Türk Amme
Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’ndeki
sorunların çözülmesi için hükümete 27 Ağustos’a kadar süre
tanıdıklarını, çözüm bulunmaması halinde süresiz grev dahil her türlü
hukuksal mücadeleyi vereceklerini açıkladı. BRT

Cezaevindeki grev sona erdi...

Hükümete 27 Ağustos’a kadar süre

Türkiye’de YAŞ kararlarının
açıklanmasıyla KKTC’de görev
yapan komutanlarda da
değişiklikler oldu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı
ve Barış Kuvvetleri
Komutanlığı’nda görev
değişimleri yaşandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı
internet sitesinde yer alan
kararlara göre, Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri Komutanlığı görevine
Tümgeneral Sezai Öztürk  atandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı
ise Tuğgeneral Altan Er oldu.

28. Tümen Komutanlığına
Tuğgeneral Taner Uysal

atanırken, 39. Tümen Komutanı
Tuğgeneral Nihat Ergün ve 14.
Zırhlı Tugay Komutanı ise
Güvenlik Kuvvetleri Eski
Kurmay Başkanı Tuğgeneral
Osman Akyıldız oldu. 

Şu an Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri Komutanı olan
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım
Diyarbakır’a 7. Kolordu
Komutanı olarak atandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı
Tuğgeneral Tevfik Algan ise,
İstanbul’da 52. Motorize Piyade
Tümen Komutanı oldu.

Atamalar 30 Ağustos 2019
tarihinden itibaren geçerli olacak. 

KTBK SEZAİ ÖZTÜRK, GKK
KOMUTANI ALTAN ER OLDU

“BELEDİYEYE AŞIRI VE
KAYIT DIŞI İSTİHDAM
YAPILDI”

Bağımsızlık Yolu Mağusa
Örgütü, Gazimağusa Belediye
Başkanı İsmail Arter
başkanlığındaki yönetimin,
seçimden sonra belediyeye aşırı
ve kayıt dışı istihdamlar yaptığını
savundu. 

Yapılan yazılı açıklamada,
Arter’in çevre sorunlarının
çözümüne dair hiçbir girişimde
bulunmadığı, kanalizasyon
göletlerine dönüşen su
havzalarından dolayı sivrisinek
kaynaklı Batı Nil Virüsü’nün
Gazimağusa’da can aldığı iddia
edildi. 

Açıklamada, “Bunun da
ötesinde İsmail Arter Çevre
Koruma Dairesi raporlarına
rağmen koruma altındaki sulak
alanların dibine inşaat izni vermiş,
bunu yaparken de yol kenarlarına

çiçek ekmeyi belediyecilik olarak
algılamaya devam etmiştir”
iddiasında bulunuldu. 

Açıklamada, kamu
belediyeciliğinin yeniden tahsisi
için Gazimağusa Belediyesi’nin
acil olarak sulak alanların
içerisinde yer alan tapulu
arazilerin kamulaştırılmasını
sağlayarak altyapı yetersizliği
nedeniyle salgın hastalık yuvasına
dönüşmek üzere olan göletleri
acilen korumaya alması ve
çevresini izole etmesi talep edildi. 

Açıklamada, yıllardır yarım
bırakılmış altyapı hizmetlerine
kaynak aktarılması (tıraşlanıp
ortada bırakılan Salamis yolu
gibi), popülist politikalar
nedeniyle gerçekleştirilen fazla
istihdamlardan vazgeçilmesi, tüm
çalışanlara insanca yaşam
şartlarını sağlayacak ücret ve
koşullarda güvenceli iş olanakları
sağlanması gerektiği belirtildi. 

BAĞIMSIZLIK YOLU MAĞUSA BELEDİYESİ
KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI
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Arada Bir

Özgün Kutalmış

SENDİKAL PLATfORM
Sendikal Platformun Çarşamba günü KTAMS’da

yaptığı basın toplantısına ben de katıldım. “Yok
Oluşa Hayır” başlıklı 16 maddeden oluşan bildiri
dağıtıldı. Bu 16 maddelik bildiride yer alan konulara
muhatap olan ilgili sendikalar bilgi verdiler. Sendikal
Platformun Çarşamba günkü basın toplantısı bende
tam bir hayal kırıklığı yarattı. Ben Sendikal
Platformun daha homojen (İçerisinde farklılık
taşımayan) bir yapısı olduğunu sanırdım. Bir kere 16
maddelik böyle bir bildiri ile adına ne derseniz deyin,
protokole karşı çıkmak veya hükümet ettiklerini
sananları geriletmek mümkün değildir. Cepheyi

genişletmekten başka bir işe
yaramaz. Bana göre Sendikal
Platform ve dışında kalan
sendikaların, Kıbrıs Türkünü yok
oluşa götürecek TC ve yerli
işbirlikçilerinin her türlü eylemini
geri püskürtebilmek için, çok
kısıtlı imkanlarını hedefi on
ikiden vuracak şekilde
kullanmaları gerekir. Yok Oluşa

Hayır bildirisini sendikalar kendi konularında
yorumlarken, BES Başkanı Yalınkaya Belediye
reformuna ve belediyelerin birleşmelerine karşı
olduğunu açıkladı. Yani üç yüz nüfuslu Luricina
belediye olmaya devam edecek. Bir de
Yalınkaya’nın derdi birleştirilecek olan
belediyelerdeki çalışanlar ne olacaktır? Başta
Lefkoşa olmak üzere bu belediyelerde son
zamanlarda istihdam edilenler hep oy karşılığı yani
siyasi rüşvetle işe alındılar. Bulutoğulları ve Öykün
bunun en güzel örnekleridir. Siyasi rüşvetle alınanlar,
ilk işten durdurulacak olanlardır. Benzer uygulamayı
bugün Mağusa Belediye Başkanı Arter yapıyor.
Ancak sendika maaşlar gününde ödenmediği için
grev yapıyor. Belediyeyi batağa sürükleyecek
istihdamları görmezden geliyor. Çalışanın hakkı
deniyor. Tamam da o belediye hudutlarında
yaşayanların hakkı ne olacaktır? Dev İş Başkanı
Felek asgari ücretin bilimsel tesbitinden dem
vuruyor. İlahi Felek! Hem yok oluyoruz diyorsunuz,
hem de asgari ücretin bilimsel kriterlere göre
yapılmasını böyle bir ortamda savunuyorsun.
Niçin toplumsal yok oluşa sürükleniyoruz? Sebeb
paketler mi? O zaman paketlerin sebebi nedir?
Neden önümüze sözde ekonomik paketler konuyor?
Sebeb tektir. Bilinçli yapılan kontrolsüz nüfus artışı
çanımıza ot tıkayacağı için yok olurken sesimiz de
çıkmayacak. Kontrolsüz nüfus artışından dolayı
hastanelerimiz, okullarımız, elektriğimiz, suyumuz,
alt ve üst yapılarımız, sağlık ve emniyet
çalışanlarımız yetersiz kalıyor. Asayiş sağlanamıyor.
Üçlü kararname karagözlüğü yüzünden yeteneksiz
kadrolar elinde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her
hükümet döneminde yeteneksizler de değiştiği için
kamu kurum ve kuruluşlarında kurumsal hafıza da
oluşamıyor. Neticede her yıl artan oranlarda bütçe
açıkları oluşuyor. Bütçe açıklarının kapatılabilmesi
için de bizi yönettiğini zannedenler mali yardım için
TC’ye avuç açıyorlar. TC de bütçe açıklarının
sorumlusu Kıbrıs Türkleri imiş gibi, her 3 yılda bir
protokol adında paketler hazırlayıp önümüze
koyuyor. Kendi vatandaşları için harcanan paralara
karşılık vereceği mali desteğe karşılık elimizde ne
var ne yok İslami sermayeye peşkeş çekmek istiyor.
Sendikal Platform’un halkın da desteğini alabilme
bağlamında, TC’ye “Ne paranı, ne memurunu
istemiyoruz” diyerek eylemler ortaya koyması ve
fazla nüfusun geri çekilmesi talep edilmelidir. 4’lü
koalisyon döneminde döviz krizinden dolayı artan
hayat pahalılığına karşın, hükümet yerel
kaynaklardan giderlerini karşılarken, TC’nin
askerinin masraflarını da karşılamıştır. Bu da
göstermiştir ki bizden bir şey olabilir. Üstelik TL
kullanmak zorunda bırakıldığımız için, TC’nin iç ve
dış politikadaki yanlışlarından dolayı değer
kaybeden TL yüzünden enflasyon olarak Kıbrıs
Türkü ayrıca bedel ödemektedir. Dolayısı ile cephe
genişletilmeden, tek bir hedefte odaklanmak gerekir.
O hedef de nüfus artışının önlenmesidir. İlk olarak
sözde turist vizesi ile kendi gelenler geldikleri yere
geri gönderilmelidir. İngiltere’nin yaptığı gibi,
çalışma izinli olanlar da 2 yıl sağlık fonuna yatırım
yapmadan ma aile sağlık hizmetlerinden
yararlandırılmamalıdır. Sağlık ve eğitim evrensel
haktır diyerek vatandaş olmayanlar, kökeni ne olursa
olsun bu hizmetlerden faydalanmamalıdır. Onların
evrensel hakları varsa, Kıbrıs Türkünün de hakları
yok mu? Bundan sonra çalışma izni ile gelenlere
ailelerini de getirme izni verilmemeli ve 4 yıldan
fazla da çalışma izni ile KKTC’de kalmamalıdırlar.
Platforma katılmayan diğer sendikaların da desteği
sağlanarak nüfus politikasına karşı savaş verilmeli.
Eğer TC KKTC’deki nüfusunu çok düşünürse, bize
paket dayatması değil, vatandaşlarına sağlanan
hizmetlerin bedelini ödemelidir.
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Malazgirt Zaferi kutlamaları bu yıl
KKTC'den başladı. Malazgirt Zaferi'nin
948’inci yıldönümü nedeniyle 23-26 Ağustos
arasında Malazgirt ve Ahlat’ta eş zamanlı
olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında
bu sabah Hala Sultan Camii’nde, Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AKP
Gençlik Kolları Başkanı ve AKP Milletvekili
Ahmet Büyükgümüş ve Okçular Vakfı
Mütevelli Heyeti üyesi Necmettin Bilal
Erdoğan’ın katılımıyla basın toplantısı
düzenlendi.

Basın mensuplarına verilen kahvaltının
ardından başlayan basın toplantısının
bitiminde, etkinliklerle ilgili tanıtım filmi
gösterildi ve ok atışı yapıldı.

YILDIZ
Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız
basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl
anma etkinliklerini Kıbrıs’tan başlamasının
anlamlı olduğunu söyledi.

Anadolu bir eve benzetilecek olursa bunun
temelinin atıldığı yerin Malazgirt olduğuna
dikkat çeken Yıldız, “ Anadolu anavatandır.
Elbette ki Kıbrıs da bir vatandır, yavru vatan
olması anne ile yavrusu arasındaki
muhabbetten ileri gelir” dedi.

“Kürtlerle Türkler Malazgirt Ovası’nda
önce birbirlerine gönüllerini açtılar” diyen
Yıldız, Anadolu’da gönüllerin fethinin
1071’de başladığını kaydetti. 

Yıldız, Okçular Vakfı olarak bin yıllık bir
sorumluluğu üzerlerine aldıklarını ve
İstanbul’un fethi kutlamaları ile vakfın
açılışını yaptıklarını söyleyerek daha sonra da
aynı tarihi sorumlulukla Malazgirt’i anma
etkinliklerini de planlanmayı üzerlerine vazife
olarak aldıklarını söyledi.

Yıldız, “Bugün yavru vatan Kıbrıs’tayız.
Kıbrıs da uğruna mücadele edilen gözyaşı
dökülen sevinçlerimizi yaşadığımız,
kederlerini yaşadığımız bir toprak parçasıdır.
Dolayısı ile vatandır, vatanımızdır” dedi. 

Kimsenin toprağında vatanında gözleri
olmadığını kaydeden Yıldız, “Kimsenin bizim
vatanımızda da gözü olmasına müsaade
etmeyeceğimizin kararlılığıdır bu, liderimizin

kararlılığıdır” dedi.
Yıldız, 26 Ağustos Malazgirt anma

etkinliklerin için Kıbrıs’tan da 160 genç ile
birlikte tarihi medeniyet şehri Ahlat’a
gideceklerini söyledi.

Yıldız, konuşmasında Ahlat’ta yapılacak
etkinlikler hakkında bilgi de verdi.

BÜYÜKGÜMÜŞ
Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik

Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş
de, konuşmasına  “Malazgirit Zaferi ile
birlikte

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan tek
millet olarak yaşama irademizin bir
garantisinin ilan edildiği bir tarihi dönüm
noktasını bir fethi anmış oluyoruz” ifadelerini
kullanarak başladı.

Büyükgümüş fetih kavramının fiziki olarak
bir bölgenin iradesini siyasi otoritesinin
kapılarının açılması olduğu kadar zamanın
kıvrımlarının da açılması anlamına geldiğini
dile getirdi.

Fetih kavramının yaşanılan zamanda farklı
anlamlar da taşıyabileceğini dile getiren
Büyükgümüş, Türkiye’den Kıbrıs’a su
getirecek boruları döşemenin de bir fetih
olduğunu söyledi.

Bu yıl dördüncüsünü organize edilen
Malazgirt zaferini anma programının gençler
açısından önemine de işaret eden

Büyükgümüş, “Biz bu etkinliklerle
tarihimizi yeniden hatırlıyoruz bir araya
gelerek bu değerlerimizi yeniden
hissediyoruz.” dedi.

Hem Malazgirt Zaferi kutlamaları hem
okçular vakfının diğer çalışmaları bakımından
son dönemde üzerlerine çok adil olmayan
yaftalar yapıştırılmaya çalışıldığını kaydeden
Büyükgümüş, bunlara en güzel cevabın vakfın
çalışmalarına destek verenler tarafından
verildiğini söyledi.

Büyükgümüş, Okçular Vakfının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine
çizdiği vizyon ve teşvikler ile kurulduğunu da
vurguladı.

ERDOĞAN
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Necmettin Bilal Erdoğan, Malazgirt Anma
etkinliklerinin tanıtımlarını gönül
coğrafyalarının farklı yerlerinde yaptıklarını
söyledi.

Bugüne kadar bu nedenle çeşitli yerlere
gittiklerini ve farklı kitlelere ulaşmaya
çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, geleneksel
Türk okçuluğunu, Okçular Vakfı’nın temsil
ettiği geleneği, Fetih Kupasını ve Malazgirt’te
Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
gerçekleştirilen anma etkinliklerini
tanıttıklarını kaydetti.

Hem Ahlat’da hem Malazgirt’te yarından
başlayarak Pazartesi gününe kadar çok çeşitli
etkinlikler ile halkın bir araya geleceğini
kaydeden Erdoğan, “Ahlatı tanıyacaklar
Malazgirt’in tarihteki önemini anlayacaklar”
dedi.

Erdoğan, konuşmasında etkinlikler
hakkında bilgi de verdi.

Erdoğan,  “Ahlat Malazgirt etkinlikleri,
nasıl son 15 yılda Çanakkale anma törenleri
çok büyük bir profil arz etmeye başladıysa
aynı profil de aynı ihtişamda kutlanan bir gün
haline gelecek. Bu anlamda Malazgirt ve Ahlat
bölgesinde yapılan panorama müzesi gibi anıt
gibi projeler de var bunlar da hayata geçmesiyle
zaman inşallah her geçen yıl bu bölgeye daha
fazla insanımızın etkinliklere gittiğini göreceğiz.
“ dedi.

Malazgirt anma etkinliklerinin tanıtmak ve
daha çok kişinin Ahlat’a ve Malazgirt’e
gitmesini sağlamak için bu basın toplantısı
düzenlediklerini kaydeden Erdoğan, bu vesile ile
Ahlat’ın Malazgirt’in tarihte ne kadar büyük
önem taşıdığını daha çok insanın bileceğini
kaydetti.

1071’den bugüne Anadolu’nun kapısının
Türklere açılmasından bahsedildiğini kaydeden
Erdoğan, işin özünde bir toprağın vatan olması
meselesinin yattığını belirtti.

Erdoğan şöyle devam etti:
“Biz aslında bir arada nasıl yaşanabildiğini

dünyaya öğretmiş bir ecdadın torunlarıyız. Böyle
bir hoşgörü toplumunu meydana getirebilen bir
ecdadın torunlarıyız. Dünyaya bunu da
anlatmamız lazım. Yani bizim fetihlerimiz,
1071’den bugünlere bu toprakları bize vatan
kılan fetihlerimiz, oralardaki bütün toplulukların
değerlerine saygıyı gözetmiş olan bir vatan
yapma çalışmasıdır. Kıbrıs için de özellikle bu
anlayışın yeniden gündeme getirilmesi çok
büyük önem arz etmektedir. Burada bütün
Kıbrıs’a sahip olan toplumların Kıbrıs’a hep
beraber sahip olabilmesinin teminatı aslında
bizim ecdadımızın o anlayışını, o dünya
görüşünü yeniden yaşayabilmemize bağıdır”.

Erdoğan konuşmasında, bir toprağın vatan
olmasının hiçbir zaman kolay olmadığına da
dikkat çekti.

Konuşmaların ardından kısa bir tanıtım filimi
gösterildi ve ok atışı yapıldı.

KKTC’de Malazgirt ruhu

PAZAR GÜNÜ LEFKOŞA’DA
TÖREN PROVASI NEDENİYLE
BAZI YOLLAR TRAFİĞE
KAPATILACAK

Polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı
tören provası dolayısıyla bölgelerin
trafik akışını yeniden düzenledi.  

Polis Basın Subaylığından yapılan
yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer
Bayramı tören provası programı
dolayısıyla 25 Ağustos Pazar günü
Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren,
Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı
ile Fuar kavşağı arasındaki
güzergahın, saat 09.30’dan tören
provasının sona ereceği saate kadar ise
Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı
ile Gönyeli çemberi arasında kalan
yolun trafik akışına kapatılacağı
duyuruldu. 

Duyuruya göre, belirtilen tarih ve
saatlerde; Yeni Organize Sanayi
bölgesine gitmek isteyen sürücüler
için, Altınbaş Petrol istasyonu
önündeki yol kavşağı ile Cezaevi
kavşağından kontrollü olarak trafik
akışı sağlanacak. 

Gazimağusa istikametinden gelip
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne
gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş
Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi
Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor
Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol
güzergâhını takip ederek Yakın Doğu
Bulvarı’na ulaşabilecekler.  

Gazimağusa istikametinden gelip

Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek
sürücülerin; Hamitköy çemberinden
sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip
Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu
Caddesi’ni veya Honda (eski Tofaş)
ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa
Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Altınbaş
Petrol ışıkları kavşağından sola dönüp
Kemal Aksay Caddesi’ni kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip,
Güzelyurt istikametine doğru
seyredecek sürücülerin; Lefkoşa
Mehmet Akif Caddesi üzerinde
bulunan Citröen kavşağından Metehan
– Alayköy çevre yolunu veya Dr.
Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet
Hastanesi) güzergahından Gönyeli
çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip
Lefkoşa istikametine doğru seyredecek
sürücülerin Alayköy –Metehan çevre
yolunu veya Gönyeli çemberi ile Dr.
Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet
Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,  

Girne’den Lefkoşa istikametine
doğru seyredecek sürücülerin;
Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi
içerisinden Altınbaş ışıkları
kavşağından Dr. Fazıl Küçük
Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa
anayolunu kullanan sürücülerin ise
Gönyeli çemberinden Dr. Burhan
Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet
Hastanesi) güzergahını kullanmaları
önerildi.

30 Ağustos törenleri...

Yollar yine trafiğe kapatılacak
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Yarası bir türlü kapanmayan bu
topraklarda yara daha derine indi.
Hukuksuzluk, baskı ve zulüm
hayatın bünyesine gerdirilen habis
bir doku gibi giderek çoğalıyor.
Türkiye’de artık seçimlerin de bir
kıymeti harbiyesi kalmadı. Seçimle
göreve gelen HDP milletvekilleri,
belediye başkanları görevden
alınmakta ve tutuklanarak
cezaevlerine konulmaktadır. Yeni
seçimlerle, halkın iradesiyle tekrar
kazanılan belediyelere bir kez daha
kayyım atanıyor.

Bunca hukuksuzluğun yaşandığı
bir ortamda olan bitene alkış
tutmak, her şeyi güllük gülistanlık
göstermek vicdanı hiç sızlatmaz mı
sormak gerekir. 

Haksızlığa karşı direnenlere ‘Ben
niye burada değilim’ diye vicdan

muhasebesi yapmak yerine ‘Sen
niye buradasın’ diye sormaya
kalkıyor birileri. 

Böyle bir davranış insaniyet ve
haysiyet fukaralığıdır.

Toplumların, hayatın tıkandığı
anlarda gösterdikleri ya da
gösteremedikleri tavır o toplumların
tarih hanesine yazılır. 

Bir dirhem vicdan kalmışsa şayet,
kişi bu zalimce tutumlara karşı
huzur bulamaz, sessiz kalamaz.
Çünkü insan, vicdanının sesini
dinlediği oranda huzur duyacak
şekilde yaratılmıştır. Vicdan; kendi
kendimizi sorgulayabilme
üstünlüğüdür. Vicdan, kendisine
karşı dürüst olan insanın tek
efendisidir.

Kendinizle öz kimliğinizle
buluşmadıkça sizin adınıza hep

onlar konuşacak. Tanımak gerek
onları. Sistemin kokuşmuş aygıtları,
yasakların adıdır onlar. Yalan ve
talandır onlar. Yaşamın yüzünde bin
yıllık çıbandırlar. Zulme kuruludur
hep saatleri. Beyinlerinin
labirentlerinde öcüler yaratır onlar.
Onlar gönülden, bir selamdan bir
kelamdan anlamazlar. Yürekleri
zayıflıklarla dolu olsa da hep
güçlüyü oynarlar. Gerçeği
söylememek için bin dereden su
getirirler. Yalanlardan beslenen
sırça köşkleri ve sarayları vardır.

Gücünü sizden alıyor onlar.
Şairin dediği gibi yalanla
besliyorlar sizi:

“Ve insanlar, ah, benim
insanlarım, / yalanla besliyorlar sizi,
/ halbuki açsınız, / etle, ekmekle
beslenmeye muhtaçsınız. / Ve beyaz
sofrada bir kere bile yemek
yemeden doyasıya, / göçüp
gidersiniz bu her dalı yemiş dolu
dünyadan/ İnsanlarım, ah, benim
insanlarım, / antenler yalan
söylüyorsa, / kitaplar yalan
söylüyorsa, / dua yalan söylüyorsa,
/ ninni yalan söylüyorsa, / rüya
yalan söylüyorsa, / meyhanede
keman çalan yalan söylüyorsa, / söz
yalan söylüyorsa, / ses yalan
söylüyorsa, / ellerinizden geçinen /
ve ellerinizden başka her şey /
herkes yalan söylüyorsa, / elleriniz
balçık gibi itaatli, / elleriniz karanlık
gibi kör, / elleriniz çoban köpekleri
gibi aptal olsun, / elleriniz isyan
etmesin diyedir. / Ve zaten bu kadar
az misafir kaldığımız / bu ölümlü,
bu yaşanası dünyada /bu bezirgan
saltanatı, bu zulüm bitmesin
diyedir.”

(Bu yazı Hicri İzgören’in Yeni
Özgür Politika’da yayımlanan

“Yalanla besliyorlar sizi” başlıklı
yazısından kısaltılmıştır...)
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Türkiye’den manzaralarARŞİV
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Gözden kaçmayanlar...

KÖR CAHİL FETİHÇİLER
“500 senelik geçmişi olan bir Kıbrıs
var” diyor HP’li Gülşah Sanver
Manavoğlu… Milattan Önce 10.000
civarında Kıbrıs’ta insan yerleşimi
olduğu tahmin ediliyor… Milattan
önce 3000’de ise, yani 5000 yıl önce
Kıbrıs madencilik ve maden
işlemede insanlığın
merkezlerindendi… Manavoğlu ise
Kıbrıs’ın 500 yıllık tarihi var diyor.
Çünkü kafa fetih kafasıdır… 1571’i
milat alıyor! Osmanlı’nın fethinden
önce Kıbrıs’ın bir tarihi yoktu
fetihçilere göre… Acınası bir durum,
Osmanlı’nın kılıcıyla başladı sanıyor
tarih! 

ALINTI
AÇ KUCAĞINI

TÜRKİYE
Türkiye’nin, İdlib’e
gönderdiği askeri
konvoy, Suriye
uçağı tarafından
bombalandı.
Bombalamada üç
“sivil” ölmüş.
“Sivillerin askeri bir
konvoyda ne işi
olduğunu” merak
ettim. Yanıtı Metin
Gürcan’ın attığı
tweette buldum.
Gürcan, eski bir
asker, bilim insanı.
Attığı tweette bir
fotoğraf var, altında
şu yazılı: “Suriye
SU 22’leri
tarafından vurulan
Faylak al Sham’a ait
pick up’ın
konvoyumuz
içindeki resmi.”
Feylak el Şam,
Müslüman
Kardeşler bağlantılı
ve Suriye’de şeriat
devleti kurmak
istiyor. Suriye, İran
ve Rusya tarafından
“terörist” olarak
görülüyor. Türkiye,
Erdoğan’ın ideolojik
körlüğü nedeniyle
Suriye’de büyük bir
bataklığın içine
çekildi. Önceki gün
askerlerimiz, sıcak
bir çatışmanın
hedefindeydiler.
Artık silahlı muhalif
gruplar da İdlib’i terk
etmek zorunda
kalacaklar. Bunların
bir bölümünün
hamisi Türkiye. 4
milyon Suriyeli
göçmenin yanına
şimdi bir de sırtlarını
sıvazlayıp, ellerine
silah
tutuşturduğumuz bu
teröristleri mi
“misafir” edeceğiz?
Mehmet Y. YILMAZ

(t24)

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Bizim muhalifler var
burada, Facebook’ta
sallarlar, onlara da bir
kafa atacağım…”

Ersin Tatar
Başbakan

Kadın
Cinayetlerini
Durduracağız
Platformu'nun
raporuna göre

Temmuz’da
Türkiye’de 31

kadın
öldürüldü.

HP’NİN ÇİRKEFİ
Sağlıkçılar ve gardiyanlar diken üstünde…
Taşıma nüfus sorununun birinci muhatabı onlar.

Halkın Partisi’nin yönettiği Merkezi Cezaevi
bugüne kadar zaman zaman yaşadığı tüm

skandalları toptan Ayşegül Baybars döneminde
yaşadı… Uyuşturucu… Firar üstüne firar…
Ölüm… İşkence ve darp… Salgın hastalık…
Hepatit… Aids… Ve pis sularla yapılan
yemeklerden yayılan hastalıklar! Hepsinin üzerini
örttü İçişleri Bakanı Baybars ve Özersay’ın
HP’si… Ama bu pisliğin muhatabı günün sonunda
sağlıkçılar ve gardiyanlardır!

VİRGÜL

Karikatür: Nuhsal Işın

ASKER ELİNİ 
CEBİMİZDEN ÇEK!

“Son imzalanan protokolle
gelen paranın çoğunun

savunma bütçesine gideceği
başından belliydi…”

Gülşah Sanver Manavoğlu (HP)
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DİPNOT

23 Ağustos 2019 Cuma

Dün saat 15.00 sıralarında Ercan-Gaziler
anayolunun birinci kilometresinde, yoldan yaklaşık
30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı, çürümüş
vaziyette bir kadına ait ceset bulundu… Cesedin 15
Ekim’den beri kayıp olan Vietnam uyruklu 40
yaşındaki Dam Thi Hop isimli kadına ait olduğu
tahmin ediliyor…

“Vicdan, kendisine karşı dürüst olan insanın tek efendisidir”
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Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

GERİSİNİ 
YAZMAMA GEREK

YOK SANIRIM...
Göz göre göre oldu her şey...
Birden değil ama yavaş yavaş bitti...
Gözler açıkken, daldı karanlık

uykulara beyin...
Öyle bir dalış ki bu...
Akdeniz’in derin

vadisinden daha
güneşsiz, daha karanlık,
çok daha acı verici.

Balığın kör noktası
enginliğinde.

Daha ne duruyorsun?
Vursana kendini

dağlara.
Dağlar sabit bak.
Kımıldamadan duruyorlar asırlardır

orada.
Gelen bakmış, giden bakmış.
Dimdik...
Bekliyor ki sen de gel ama kendinden

olmayanlara gözleri kapalı.
Çünkü yabancılar, dağı da, seni de

bilmez kendinden.
Ne kopartırsam kârdır, diyerek sarılır

işe.
Elinde dinamit, gusbo, şiro...
Ne varsa artık darmaduman

edebilecek.
İş dediğim senin neyin varsadır

gözünde...
Alıp götürmektir hepsini onun derdi.
Geriye taş taş üstünde kalmasa da ona

ne gam.
Onun kendi ülkesi var zaten.
Kendi ülkesinde apartman yapmış

bizdeki taşlardan, dağdaki erozyondan...
Bizdeki yeraltı suları bitse onun

barajları duruyor orada.
Senin suyun bitse, ne umurunda...
Bak bir büyüğümle konuştum dün

akşam.
Şok oldum, şok etti beni de, oradakileri

de.
Oysa yıllardır yazar, durur

düşüncelerini.
Kıbrıslı ama nasıl Kıbrıslı ben

anlamadım.
Tatar anlamıştır muhtemelen.
O ki gittiği yerde cumhurbaşkanının

adını bile bilmeyecek kadar kendini
kaybetmiş.

Dedi ki o büyüğüm: Nedir be ama,
onlar olmasa tarlalarımızı kim sürecek?

Onlar olmasa arabalarımız kim
onaracak?

Kim çöpü alacak, kim yaşlılarımzıa
bakacak?

Vay be.
Ne büyükmüş  adam sandığım, ne de

büyük saptamalarda bulunmuş.
Oradakiler böyle bakarken...
Ma sen bilmen ki o küçücük Baf’ta

bile dört makinist vardı?
Ma sen bilmen ki orada kaç zenaatkar,

kaç bahçıvan, kaç bakıcı vardır...
Nasıl soru ama.
Nasıl bir dil...
O güzelim caddelerimizi bıraktık da

geldik buralara.
Oysa şirodan tank yapanımız vardı

aramızda.
Bahçeci Kemal dayımız vardı, marul,

kereviz vs eken.
Sonra Aynıkola’mızı düşün...
Elmalar, üzümler, daha neler neler.
Hele balıkçılarımız.
Nereye baksam bendim.
Nereye gitsem beni bulurdum.
Ve ben her şeye yeterdim.
Hatta bize bakıyorlar denilen ülkenin

kat be kat ilerisindeydim onlara muhtaç
olmadan.

Ve sen…
Büyüksün güya.
Bu kafayla ancak...
Gerisini yazmama gerek yok sanırım.

Baflının Köşesi
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VERİMLİ OLMAK
İSTİYORSANIZ

TATİL
İstanbul’da gazetecilik yaptığım

günlerde hiç tatil yapmamakla övünen
gazeteciler tanıdım.

Bu tatil orucunun aşırı çalışkanlık,
gazetecilik aşkı ve “müesseseye
bağlılık” olarak görünmesini

istiyorlardı, açıkça öyle
söylemeseler de. 

Ama gerçekte, tatil
yapmamalarının ikisi de
sakat olan iki nedeni
vardı:

Onlarsız işin
yürümeyeceği düşüncesi

ve her zaman göz önünde olmanın
mevkilerini kaybetmelerine veya
kovulmalarına karşı bir güvence
olduğu.

Böyle olmadığını da gördüm.
“Onlarsız işin yürümeyeceği”

kategoride bir tek gazeteci tanıdım:
Abdi İpekçi. Milliyet’in genel yayın
yönetmeni olan İpekçi, olağanüstü bir
editördü. Bu günlerde yok olmaya
yaklaşan Milliyet’in uzun düşüşü onun
1979’da suikasta kurban gitmesiyle
başladı. Elli yaşında ve en verimli
çağında sokak ortasında kurşunlandı.

Kovulmaya karşı ise hemen hemen
hiçbir garanti yoktur. “Çok iyi bir
gazeteci iseniz belki” diyeceğim ama
iyi gazeteci bağımsız huylu ve dikbaşlı
olur. Türkiye’de bunlar, kovulmamanın
bir garantisi olmaktan çok, işinizi
kaybetmenin nedenidir çoğunlukla.

Türkiye’de, sadece basında değil her
kurumda, sadakat ehliyetten önemlidir.

***
İçinde bulunduğum sektör olduğu

için tatil yapma bağlamında
gazeteciliği örnek gösterdim, ama
diğer sektörlerde durum farklı değildir.

İnsanın işten uzaklaşarak pillerini
şarj etmesinin, morali ve yaptığı işin
kalitesi için ne kadar önemli olduğu,
çok az bilinen gerçeklerden biridir.

Her gün aynı yerde aynı şeyi
yapmak, işin stresi, birçok kişiyle bir
arada olmak insanı boğar, kapasitesini
aşağı çeker.

Bunu yaşamayan maaşlı var mı?
Daha az çalışarak daha çok iş

yapılabileceğini bilen ise pek yok.
Ödedikleri her kuruşun karşılığını

mesai şeklinde almak isteyen patronlar,
çalışanlarının her zaman gözlerinin
önünde olmasını isterler.

Ama her zaman “orada” olmakla
elde edilen randıman, ara sıra “oradan”
tüymekle elde edilen randımandan
daha azdır. 

Tatilde iken, işten fişinizi çekmiş
olarak, kendi patronunuzsunuz.
Saatlerinize keyfinizce
hükmedebilirsiniz. İşle aranıza
koyduğunuz mesafeyi canınızın
istediği rahatlık ve güzellik ile
doldurabilirsiniz.

Tatil yapmak ille işten uzun süre
ayrılmak değildir. Hafta sonları bir
yerlere kaçmak – ki bu yılda 52 defa
yapılabilir – şarj ihtiyacını kolayca
tatmin eder. Uzun bir tatilden daha
fazla, belki.

Birkaç saat deniz kenarında veya bir
parkta yürümenin bile faydası çoktur.

Kuzguncuk’ta otururken işe
gitmeden önce veya işten döndükten
sonra, Üsküdar’dan Salacak’a
yürüyerek gidip gelmenin ve bunu
birkaç defa tekrarlamanın hazzını yıllar
geçse de hâlâ hissedebiliyorum.

Tatil yapan, çalışmaya döndüğünde
işini daha iyi yapar.
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Metin Münir

KKTC AVCILIK FEDERASYONU
İÇİŞLERİ VE SAĞLIK
BAKANLIKLARI ÖNÜNE SİYAH
ÇELENK BIRAKTI

FEDERASYON BAŞKANI KESER
İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS’A
ÇAĞRIDA BULUNDU

“HATALI KARAR DÜZELTİLMEZSE
EYLEMİMİZ GİDEREK
ARTACAKTIR”

Haber: Hurşide Baybora
Fotoğraf: Süleyman Önal

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık
Federasyonu, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı  önüne siyah çelenk bıraktı.

Federasyon Başkanı Erhan Keser, İçişleri
Bakanlığı önünde,  Bakan Ayşegül Baybars’a
iletilmek üzere hazırlanan ve Avcılık
Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu,
Ağırdağ Boğaz, Akova, Alayköy, Alsancak
Aslanköy, Balıkesir, Boğaziçi, Boğaztepe,
Bostancı, Büyükkonuk, Cihangir, Çatalköy,
Çamlıbel, Değirmenlik, Dikmen Genç,
Dilekkaya, Doğancı, Esentepe, Gazimağusa,
Gaziveren, Geçitkale, Gönyeli, Güzelyurt,
Güvercinlik, Kalkanlı, Karaoğlanoğlu, Lefke,
Lefkoşa, Mehmetçik, Minareliköy, Mutluyaka,
Paşaköy, Pınarbaşı, Pınarlı, Serdarlı, Taşkent,
Topçuköy, Şirinevler, Vadili, Yayla,
Yenierenköy, Yeniboğaziçi, Yeniceköy Avcılık
ve Atıcılık Birlikleri Başkan ve temsilcilerinin
imzası bulunan yazıyı Bakanlık Müdürü
Hüseyin Amcaoğlu’na verdi.

Federasyon Başkanı Erhan Keser, İçişleri
Bakanı Ayşegül Baybars’a çağrıda bulunarak,
“hatalı karardan” dönülmesini talep etti.

Keser, Merkezi Av Komisyonu toplantısında
alınan kararın hiçe sayılarak Bakanlar Kuruluna
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından farklı
önerge götürülmesinin kabul edilemez olduğunu
kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısında yaşanan
diyaloglardan da rahatsızlık duyduklarını dile
getiren Keser, aynı açıklamanın Sağlık Bakanı
Ali Pilli için de geçerli olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı önündeki basın
açıklamasının ardından Keser ve beraberindeki
topluluk Sağlık Bakanlığı’na gidip Bakanlık
binası önüne  siyah çelenk bıraktı. 

“BAKANLAR KURULUNA
GÖTÜRÜLEN ÖNERGE fARKLI”
Federasyon Başkanı Erhan Keser tarafından

okunan basın açıklamasında  6 Ağustos 2019
tarihli Merkezi Av Komisyonu toplantısında,
Federasyon’un önerdiği ve üzerinde uzlaşılan
50, 52, 53, 54, 55 numaralı av bölgelerinin ava
açık olacak bir şekilde,  resmi önerge olarak
Bakanlar Kurulu’na gitmesi gerekirken,  bu
bölgeler kapalı olacak şekilde önerge
götürüldüğü kaydedildi.

Mekanizmanın düzgün çalıştırılmayıp, farklı
önergenin Bakanlar Kurulunda onaylandığını
öğrendiklerini dile getiren Keser şu ifadeleri
kullandı:

“Yapılan bu hatadan geri dönülmesini,
Merkezi Av Komisyonu’nda Federasyon’un
önerdiği ve onay alan haritanın resmi olarak
Bakanlar Kurulu’na sunulmasını ve
onaylanmasını, 21 Ağustos 2019 tarihinde
yapılan genişletilmiş Yönetim Kurulu
toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonucu
talep ederiz”. 

“TALEBİMİZ YERİNE
GETİRİLMEZSE EYLEMLERİMİZİ

ARTIRACAĞIZ”
En geç 26 Ağustos Pazartesi  mesai bitimine

kadar taleplerinin yerine getirileceğinin  yazılı
olarak taraflarına bildirilmesini talep eden
Keser, “Talebimizin yerine getirilmemesi
halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini
bildirir ve mevcut haliyle Bakanlar Kurulundan
geçen haritanın meydana getireceği tehlike,
bölge avcısının mağduriyeti, daralan bölgelerde
yaşanacak av kuşları üzerindeki baskıdan dolayı
yaban hayatında oluşacak tahribattan, kaza,
vurulma ve kapatılan bölgelerdeki aşırı faşsa
popülasyonundan dolayı sulu tarım ve sebze
üreticileri ile zeytin üreticilerinin uğrayacağı
zarardan biz sorumlu değiliz” dedi. 

“ÇÖZÜM YERİNE TÜMDEN YASAK
GETİREN ANLAYIŞ KABUL

EDİLEMEZ”
Daha önceden bölgelerin daraltılmasından

dolayı yaşanan sorunlara, bölgeleri genişleterek
çözüm bulmak yerine, tümden yasak getirerek
çözüm bulma anlayışının içinde bulunulan bu
çağda kabul edilemez olduğunu belirten Keser,
yapılan bu hatalı karardan dolayı suçsuz olan
düzgün avcıların da cezalandırıldığını belirti.

Avcılardan siyah çelenk
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Rüzgara Karşı

Bülent Tümen

GERÇEKLERİ 
GÖRECEK SEÇİLMİŞLERE

İHTİYAÇ VAR!
Yazımıza, yaşandığı anlatılan bir “Olayla”
başlayalım…
Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde, ehliyetli “Elektrik
müteahhidi” (contraktor) olmak veya en azından yetkili
“Elektrik tesisatçısı” (wireman) olabilmek için, ilgili
otoritenin açtığı sınavların birine katılıp, yazılı/sözlü
aşamalarını başarmak gerekirdi…
Elektrikçi büyüklerimiz anlatırlardı, yalan mı, gerçek
mi, bilemem…
Müracaatı üzerine, “Karma Sınav Komitesi
Üyeleri’nin” önünde mülakata çağrılan Türkçe

konuşan orta yaşlı Kıbrıslı bir
elektrikçi, eskiden beri tanıdığı Ermeni
üyenin önüne geldiğinde,
Komite adına Ermeni üye, gülerek
soruyu sormuş:
“Elektrik daşıyan gırmızı sırma,
(kablo) yani cereyan, duvardaki brizanın
hangi tarafına girer be (…) usta?”

(…) Usta cevaplamış:
“Sağa girer be pezeveng, bilmemin da sorang?”
Komite üyesi Elenler dâhil herkes, hep birden
kahkahalarla gülmüşler… 
Bildiğiniz gibi, “Pezeveng” kelimesi farklı dil konuşan
tüm Kıbrıslılarca bilinen, ortak bir sözcüktür!
Kahkahaları duyan (…) usta, kızmış:
“Ee, ne gülersiniz be amma?” demiş… 
Ardından, “Bilemedim mi?” diye söylenmiş…
Bildiğini, ‘Wireman’liği hak ettiğini söylemişler…

***   
Bildiğiniz gibi Kıbrıslı, sevdiğine de, tanıdığına da,
hoşlanmadığına da, “Şimdilerde küfür sayılan”
benzer sözcükleri kullanarak, farklı vurgularla, farklı
vücut diliyle seslenirdi eskiden…
Küfür, yerine göre “Özel” sözcüklerle yapılırdı…
Bilirsiniz bir zamanlar, Azerbaycan Devlet Başkanı
Haydar Aliyev’in, TC Başbakanı Süleyman
Demirel’e Bakü’deki bir kabulde:
“Süleyman gardaşım dünyanın gelmiş geçmiş en
başarılı siyasi pezevengidir!” diyerek… 
Ardından, “Bu kadehi Süleyman’ın onuruna
kaldırıyorum, şerefe!” diye içkisini yudumlamaya
başlamış…
Süleyman Demirel, söylenilen söze takılmış, şöyle
karşılık vermiş:
“Sen de az pezeveng değilsin!”
Bilirsiniz, Azeri dilinde “Pezeveng” sözcüğü, “Başarılı,
yetenekli anlamında” kullanılır…  

***   
KKTC siyasetçileri ve nazırları, “Ne kadar
başarılıdır?” diye sorsak, sanırım herkes farklı cevaplar
verecek!
Her konuda yandaş kişilerden, şahsi çıkarlar
düşünülerek, birilerinden yana taraf olmak,
Kıbrıslının genlerine işlemiş vaziyette!
Günümüzde Kıbrıslılar, kendi öz kültürünü inkâr
ederek, karşıdan gelen telkinlere göre asimile olmak
üzere…
Eskiler böylelerine, onları küçümsediklerini ima ederek,
“Çıktığı kabuğu beğenmez oldu!” derlerdi…
Günümüzde eskiden olduğu gibi, o güzelim Kıbrıslı
sözcükleri ve o sözcükleri sarf edecek Kıbrıslıları
bulmak, neredeyse imkânsızdır!

***                                                  
Son birkaç gündür, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
ziyaretlerde bulunan KKTC’nin nazırlarını,
televizyon kanallardan veya sosyal medyadan
izliyorsunuz…
“Her şeyi ile KKTC’yi tanıtacaklardı…”
“Bilge” tavırlarla yaptıkları(!) ile söyledikleri,
özellikle kameralar önündeki davranışları, Türkçe
konuşan Kıbrıslı toplumu, hiç de yüceltir nitelikte
değildir! 
Yalvarır ve yağ çeker söylemlerle, toplumun siyasi
geçmişiyle ilgili önemli kişilerin adlarının, ne
olduğundan bihaber bir davranış içerisinde
olabiliyorlar…
Kendi siyasi partilerinin kurucusunun adını bile, fark
edemeyen bir davranış içerisindedirler!
Düşünün sevgili okurlar, kimlerin yönetimi(!) altında
yaşamak zorunda bırakılıyoruz bu ada yarısında…
Kıbrıslı toplum, yok oluş uçurumuna doğru hızla
sürükleniyor! Yaşanmakta olan gerçekleri görecek
seçilmişlere ihtiyaç var!
Gene gonuşuruk buraşda.
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali
Şube içerisinde uzun yıllar görev yapan
Gülay Bayram Çekici isimli polis
tutuklanmış…!

Şok!
Haberi dün aldık. Duyunca yıllar önce

bizzat şahit olduklarım gözümün
önünden adeta bir şerit gibi aktı.

Çok şaşkınım.
Çok tuhaf oldum çünkü, 2013 yılında

çek senet mafyasını ortaya çıkarmıştım.
Ortaya çıkarmakla da kalmamış telefon
kayıtlarına ulaşmış ve yayınlamıştım.
Ses kayıtlarıyla mafyanın halkı tuzağa
düşürdüğü yöntem, adım adım
anlatılıyordu haberlerimde.

Ses kayıtlarını Mali Şubeye ibraz
etmiştim. Hatta iki ayrı mafya olayını
ispatlarıyla ortaya çıkarmış ve polisin
önüne koymuştum. Fakat her ikisinde de
polis kılını dahi kımıldatmamıştı.

Birisini Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne
bildirmiştik, aynı gece polise gittiğimiz
ve gazeteci olarak konuyu araştırdığım,
olayın faillerinin bilgisine gitmişti. Yani
ihbarı yaptığımız polis, olayın failleri ile
irtibattaydı.

Gelelim bugün başındaki isim
tutuklanan Mali Şube’ye ihbar ettiğim
konuya…!

Mali Şube binası o zaman
Yenişehir’deydi. Eski Narkotik
Şube’nin yeri. Çok bomba bir haber
yakalamıştım aslında. Ve bunu ses
kayıtlarıyla, ispatlı bir şekilde
yayınlamıştım. Yılın haberiydi değer
görseydi.

Kamu yararı düşüncesiyle haberimi
ve elimdeki veriler ile bilgileri, ses
kayıtlarıyla Mali Şube’ye sunmak

istemiştim.
Mali Şube’ye gittiğimde karşıma,

bugün tutuklanan Müfettiş Gülay Çekici
oturmuştu…!

İnanmayacaksınız, olaya nasıl
ulaştığımı soruyordu bana. Olayı nasıl
çözdüğüm; kaynağımı nereden
tanıdığım; kaynağımla yakınlık ilişkimi
sorguluyordu. Yani beni adeta sorguya
çekmişti.

Halbuki ben korkunç bir dolandırıcılık
olayını ortaya çıkaran bir gazeteciydim.
O ise Mali Şube’nin bir numaralı ismi.

Ve dolandırıcılık olayı ile yani çek
senet mafyasıyla ilgili bir tek soru dahi
sormuyordu bana Gülay hanım. Beni
sorguya almıştı adeta.

Tepem attı!
“Siz beni mi sorguluyorsunuz?” diye

sordum o sırada. Hatta birkaç kez tepki
göstermeme rağmen, bugün tutuklanan
müfettiş Gülay hanım, abes sorularına
ısrarla devam etmişti.

İyi saatte olsun gazeteci ve emekli
polis olan İbrahim Özdamlı’yı
aramıştım hemen. “İbrahim abi, çok
büyük bir mafya olayını ortaya
çıkardım, mali polise ihbar ediyorum,
fakat müfettiş kadın burada beni
sorguluyor. Bana çok acayip sorular
soruyor, sanki olayı araştırıp ortaya
çıkardığım için suç işlemişim gibi…!”
dedim.

İbrahim abim sağolsun, “sorularına
yanıt vermek zorunda değilsin, eğer
güvenin sarsılmışsa hemen oradan ayrıl,
hiçbir soruya da yanıt verme” demişti.

Öyle yaptım, kalktım çantamı ve
ajandamı aldım ve oradan ayrıldım. O
günden sonra birkaç kez daha konuyla

ilgili tutuklama yapılmadığını, ülkede
çok önemli ve tanınmış isimlerin de
geçtiği o mafya ile ilgili soruşturma dahi
açılmadığını yazmıştım ve daha sonra
konu kapanmıştı.

Bugünse duyduğumuz haberlerde,
“Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’de
görev yapan Müfettiş Gülay Bayram
Çekici hakkında tutuklama kararı
çıkarıldı. Hakkında birçok konuda
soruşturma var” deniyor.

“Son dönemlerde ciddi bir
zenginleşme içerisinde olduğu belirtilen
şahsın, banka hesapları da incelemeye
alındı” deniyor basına yansıyan
haberlerde.

O dönem, olayın ciddi ciddi üzerine
giden, ortaya çıkaran tek gazeteciydim.
Ve çok tehlikeli bir mafya ile karşı
karşıyaydım. En kötüsü de polis
yanımda yoktu.

O dönem geç vakitlerde gazeteden
çıktığım için Güzelyurt’a gidip gelmiyor
Lefkoşa’da kalıyordum. Ve ne
yapıyordum biliyor musunuz, öylesine
korku içerisindeydim ki, yastığımın
altında bıçakla uyuyordum.

Bugünse tam 6 yıl sonra, bizzat
yaşadığım olayı çözüyorum…
Kafamdaki o deli sorular tek tek yanıt
buluyor.

Aslında kaynağım bana mali şubenin,
ülkede faaliyet gösteren o tehlikeli
mafyayı koruduğu iddiasında
bulunmuştu o dönemde. Fakat
inanmamıştım sözüne. İnansam da öylesi
ciddi bir iddiayı yazamazdım elbette.
Ayrıca inanasım da gelmemişti Mali
Şube Polisi’nin, böylesi kirli işlerde
parmağı olacağına!

Çek senet mafyasının yanı sıra, uluslar
arası kredi kartı şebekesini ortaya çıkaran
ve bunu yayınlayan da bendim. O dönem
bu konuyu yine Mali Şube dikkate
almamıştı. Daha sonra, Mali Suçlarla
Mücadele Şube Amirliği, sahte kredi
kartları ve sahte post cihazlarıyla, kredi
kartı kullanıcılarının hesaplarından para
çeken çeteden 8 kişiyi tutuklamış fakat
bunlar birkaç kez mahkemeye
çıkarılmalarının ötesinde hiçbir
mahkumiyet almamış ve olay
kapanmıştı.

Hatırlayacaksınız, dünyanın birçok
ülkesindeki kart kullanıcılarının
bankalara yaptığı şikayetler üzerine
cereyan etmişti olay. Dolandırıcılık
olayında,  KKTC’deki birçok iş yerine
komisyon teklifinde bulunulmuştu ve
yüzde 30 komisyon karşılığında iş
yerlerinin post cihazları kullanılmıştı.

Türkiye’de hazırlanan ve KKTC’de
mevcut bankaların post cihazlarında
kullanılan sahte kredi kartlarının, ülkede
sınırsız sayıda olduğu bildirilmişti.
KKTC’de faaliyette bulunan bankalar
ise, Polis Genel Müdürlüğü Adli Polis
Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla
Mücadele Şube Amirliği’ne ihbarda
bulunmuştu. Bunun üzerine olay
araştırılır gibi gösterilmiş ve sahte kredi
kartı çetesi ile ilgili olduğu şüphesiyle,
2013 yılı Nisan ayı içerisinde toplam 8
tutuklama gerçekleştirilmişti. Fakat bu
zanlılar o dönemde serbest kalmış ve olay
kapanmıştı.

Hem uluslar arası kredi kartı
şebekesini, hem de çek senet mafyasını
ilk ortaya çıkaran ve de bunu yayınlayan
bir gazeteciydim.

Bilen bilir “acar gazeteci” derlerdi bana.
Tuttuğunu koparan, çok ciddi olayların
üzerine giden, araştırdığı olayları asla
yarım bırakmayan ve sonuca ulaştıran,
korkusuz ve yürekli idim.

Şimdilerde sayenizde yitirdiğim o
heyecanımı, ülkem için olan mücadele
ruhumu, azmimi bana geri verebilir
misiniz Gülay Çekici hanım ve benzeri
kişiler? Veremezsiniz tabi!

evrenselgazete
Ranna Sarro

Polis Müfettişi’nin kirli işlerle ilişkileri!

Uygulanması pratik zorlukların
ötesinde...

Kıbrıs Türk tarafının, ticari araçların
KKTC’den Güney’e gidişlerinde
kolaylık talebinin, her iki tarafta da
geçerli olacak ortak araç sigortaları
oluşturulması teklifine dönüştüğü
ancak bu teklifin bazı soru işaretleri de
doğurduğu haber verildi.

Politis teklifin uygulanmasındaki
pratik zorlukların ötesinde, Rum
hükümet kaynaklarının, esas istenilen
olan, müzakerelerin yeniden
başlamasından uzaklaşma olarak
yorumladığı “son derece siyasi bir
mesele” olduğuna işaret etti.

Haberi; “Ortak Araç Sigortaları
Gordion Düğümü… Araç Sigortalarını
İşgal Bölgelerindekilerle Birleştirme
Son Derece Siyasi Mesele.. Akıncı’nın
GYÖ’sü Pratik Engeller ve İtirazlar
Buluyor… Hükümet Kaynakları Şu
Anda Esas Başka Diyor” başlık ve
spotlarıyla manşete çekti.

Teklifin KKTC’de de Rum tarafında
da tartışılmakta olduğuna dikkat
çekilen haberde, Kıbrıs gazetesi kaynak
gösterilerek Kıbrıslı Türklerin böyle bir
şeye olumlu baktıklarını, hem
ekonomik açıdan avantaj sağlayacağı,
hem de kişilerin Güney’e ve Kuzey’e
geçişlerinin artacağını
değerlendirdiklerine işaret etti.

Habere göre, Rum tarafında ise
sokaktaki adam pratikte Kuzey’e
geçişlerin çok daha basit olacağını
teslim etmekle birlikte son derece
siyasi  mesele olan böyle bir Güven
Yaratıcı Önlemin (GYÖ) uygulaması
ileri götürülemeyecek hale getiren
önemli meseleler bulunduğu
görüşünde.

RUM SİGORTACILIK
SEKTÖRÜ KAYNAKLARININ

SORULARI 
Sigortacılık sektöründen kaynaklar,

böyle bir şeyin mümkün olabilmesi için
siyasi rengi olan birçok prosedürel

meselenin halledilmesi gerektiğine
işaret ediyor. “Yetkili” bir kaynak “bir
Kıbrıslı Rum’un işgal bölgelerinde
kaza yapması halinde ne olacak? Sözde
polisin vukuatla ilgili şahadetini kabul
mü edeceğiz? Yani işgal bölgelerinin
makamlarını tanıyacak mıyız?” diye
sordu, şöyle devam etti: 

“Bir Kıbrıslı Türk’ün aracının tamiri
söz konusu olduğunda ve işgal
bölgelerinde bir araç temsilcisi almak
istediğinde sigorta şirketlerimiz
tazminat için işgal bölgelerinin
şirketleriyle şirketlerle alışveriş mi
yapmalı? Bütün bunlar siyasi
kararlardır ve böyle bir şeyin ileri
götürülmesinden önce ciddiyetle
dikkate alınmalıdır.”

Gazete Kıbrıs Türk Sigorta Şirketleri
Birliği Başkanı’nın da; “Teklif basit
değil, uygulanması zor. Teklifin
Mustafa Akıncı tarafından yapılmış
olmasına karşın itirazlar her iki tarafta
da var” dediğini de belirtti.

Haberin “Dikkatler Müzakerelerin
Yeniden Başlamasında” başlığıyla
ayrılan bölümünde ise ortak araç
sigortaları konulu GYÖ teklifinin
sorulduğu Rum hükümetinden
kaynakların, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in bütün dikkatini
müzakerelerin yeniden başlamasına
verdiğini kaydederek “bu dönemde
görmemiz gereken, müzakerelerin
başlaması için şartların nasıl
oluşturulacağıdır, birkaç güne kadar
Jane Holl Lute burada olacak” dediği
kaydedildi. 

Gazete bu meselenin Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastaiadis’in 9
Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesinde
derinlemesine görüşülmediğine, o
görüşmede müzakerelerin yeniden
başlaması, Maraş, Gaziler ve Erenköy
geçitleri konularının ele alındığını
belirtti ve kaynaklarının, böyle bir
önlemin sadece siyasi değil prosedürel
zorlukları da vardır” dediğini ekledi. 

Ticari araçlar için ...

Ortak sigorta uygulaması zor
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Sahi bir insan neden
dokunulmazlık istesin?
Neyse konumuz bu
değildir. Milletvekili
dokunulmazlıklarını ve
düşüncemi daha öncede
yazmıştım .

Hayat  bazen anlaşılması zor gelse de
yaşadığımız pratik bize istesek istemesek
öğretiyor.  Dokunulmazlıklar!  Öncelikle
kişi kendini pazarlamayı öğrenecek!
Tasvip ediyor muyum? Asla!  Başıma ne
geldiyse bu  insan pazarlamasından geldi.
Gruplaşmalar  bir diğerini
ötekileştirmeler vs.. Oysa anlaşılması çok
zor değil ki… Öncelikle  ajitasyona gerek
kalmadan eleştiri özeleştiri mekanizması
kendi aramızda  ne kadar çalışır? Bunu
sorgulasak bile ileriye doğru değil bir,  on
adım atmış oluruz.  Kimse sanatı inkar
edemez, özelikle  ilerici devrimci bir
sanatı ve sanatçıyı kimse görmezden
gelemez. Yalnız bu insana icra ettiği
sanatın dışında başka bir yetki imtiyaz ya
da ayrıcalık verir mi? Ya da
dokunulmazlık?! Mesela eleştirilemez

diye bir tabu mu oluştu?
Alın terini kendi emekleri ve sanatıyla

oluşturduğu  hak ettiği onuru duruşu
kimse inkar edemez. Elbette sanatçıya
sahip çıkılacaktır, bizim olan  bizim
olarak kalmalı ve geliştirilmedir. Hele
Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs sanatçılarına
olan ilgisizlik gerek yerel yönetimin
gerekse halkın ilgisizliği göz önündeyken
sanatın ve sanatçının korunmamasını
savunulmamasını hiç bir gerekçe izah
edemez.  Ancak sanatçı da kendi
duruşunu oluştururken  düşüncesi
felsefesi ve dünya görüşüyle
birleştirmelidir. 

Yoksa Picasso ve  Giotto di Bondane
arasındaki farkı nasıl izah edeceğiz? İkisi
de sanatçı  ve her ikisinin de eserleri sanat
değeri taşımıyor mu?  Materyalist
Diyalektik düşünceden ayrılırsak  gerçeği
nasıl bulacağız? İsterseniz ajitasyona
dayalı  haftalarca Nazım Hikmet’ten
şiirler paylaşalım ya da Deniz Gezmiş’ten
alıntı yapalım..  O zaman gerçeği nasıl
bulacağız? İnsan pazarından çıkmadan
ezberi bozmadan  zoru seçmeden nasıl

olacak? 
Mutluluğun resmi mi?  Mutluluğu nasıl

yorumladığımıza bağlıdır. Ressam mutlu
olmayı nasıl biliyorsa mutluluğun resmi
de öyle resimlenecek, şekillenecektir.

Mesele nerde, hangi saflarda, hangi
cephede olduğumuzdur. Kimimiz hayatı
boyunca mücadele içinde geçim sıkıntısı
çekerek yaşadı, kimimiz  mücadele içinde
parsa toplayarak bir yerlere geldi .
Kimsenin peşinde değiliz  ancak
hatırlamamız gereken  kimse de halktan
üstün değildir. 

Hata mı? Elbette hepimiz hata
yapacağız. Gerçek hayat içindeysek
kolaya kaçmadan mutluluğun resmini
istiyorsak… Hata yapacağız, birbirimizin
hatasını görüp uyaracağız ve bu yolda
yılmadan usanmadan yürüyeceğiz. 

Kimi, nerde, nasıl hatırladığımız
meselesi değildir. Ya da kimin hangi
mevkide, hangi imtiyazları kullandığı
meselesi de değildir. Bu kavga halkın
olanı halka verme kavgası değil mi?
Sınıf mücadelesi halkı sınıflara bölmek
değildir tam tersi var olan sınıfı ortadan

kaldırmaktır.  İlle de protokol ya da ille
de  sınıfın en tepesi diyorsanız ağzınızdan
çıkan kaleminizden dökülen ve tuvale
çizilen ne olursa olsun  halka ait değildir.
Birilerine göre sanat olabilir, yani
oynamak sanatsa  eyvallah sonuna kadar
oynayınız..

Söylediklerimiz ve yaptıklarımız aynı
değilse değil 45 yıl  100 yıl geçse bu
halkın güvenini kazanamayız. Bu açıdan
sanatçı, ya da halkı temsil eden kişiler en
küçük bir şüpheye endişeye kapılmadan
bazı şeyleri halk ile paylaşmalıdır.
Gerekirse özeleştiri vermelidir.  

Lenin’in bir sözü vardır, “Devrimciler
asla halktan üstün bir varlık değildir” der.
Bu halk sizin her hatanızı affedebilir ama
büyüklenmenizi asla…  

Bana göre halkın olan halkın
kalmalıdır.  Sınıf mücadelesi veren,
mevkisi sanatı icrası neyse halkın içinde
halkla paylaşarak icra etmelidir! 

Haa, mutluluğun resmine gelince…
Paris gecelerinde  ve Paris’in sisli
sokaklarında çekilen resimlerde
mutluluk  yeterince  resmedilmişti. 

DOKUNULMAZLIKLAR İKİYE AYRILIRBağımsızlık cephesi

Özay Hüseyin KURTDERE

YOLLAR GİTTİĞİN 
GİBİ DEĞİL 

Feriha Altıok
Bir cehennem kuşuydu 
uçtu ateşten kanatlarıyla 
şiirini yazamadım. ..
-hiçbir şiir anıtı olamaz bir ayrılığın -
zaman mı yıkar geçilen tüm köprüleri 
tüm köprüleri zaman mı 
ki dönüşü yoktur hiçbir gidişin?
yollar. ..yollar gittiğin gibi değil 
dönsen. ..dönsen kaybolursun 
yüzümün karmaşasında. ..
ençok yüzümüz geçer üstünden

yüzümüzün 
bu yüzden dönüşü yoktur hiçbir

gidişin. ..
bir düşün çöküşüydü için için 
tin çürüdü. ..söz döküldü 
hangi yanıma sarsam seni 
hangi yanımı umuda 
bir yaralı yanım kalır dışarda. ..
ince bir sözcük yok artık 
üstüme örteceğim.
hiçbir ölet kıyameti koparamaz 
şiirin ölümü kadar 
yeniden yaratılacak dünya. ..
F.Altıok.

***

AFRİKA DİLEDİĞİNİ
YAZABİLİR.

Lila Hayri
Gudri de dahil çoğunluk düşünce ve

ifade özgürlüğünden yana.
Yaşasın. AFRİKA dilediğini yazabilir.
Yargıda olan davaları düşebilir!
Sahtekarlardan bolca demeçler.
1.lik CTP de… Ya bu CTP içinde hiç

mi dürüst insan kalmadı?  Yoksa hep
böyle miydiler…Biz mi kördük?

TATAR MERSİN’DE
Ulaş Barış

Son durum: Başbakan, Mersin’de yaptığı konuşmada ‘federal temelde
çözüm için umut yok’ demiş. Sonra da ‘forever’ dediği devletinin
kurucusunun isminin yanlış yazıldığı sokağın açılışını yapmış ve tabelasını
takmış. Diyeceklerim bu kadar...

HER ŞEYE RAĞMEN
Oya Kutsal

Bu ülkede dünyaya gururla örnek göstereceğimiz bir oluşumumuz var: TAŞKENT DOĞA PARKI.
Çoook merak ediyorum bugüne kadar kaç siyasi bundan haberdardır, kaç siyasi ziyaret etti ve kaç siyasi
DESTEK verdi. Gendi ciğerlerinin yağında gavrılan muhteşem bir tesis ve olağanüstü insanlar.
Göğsümüzü gere gere övüneceğimiz bir yapı. Her şeye rağmen.

SOSYAL HİZMETLER
DAİRESİ GÖREVE

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
Best Model Of World isimli

güzellik yarışmasına 16 ve 17
yaşındaki çocukların başvurusu
kabul ediliyor. 18 yaşın altındaki
herkes çocuktur. Çocukların
istismar edileceği yarışma derhal
iptal edilmelidir. Bu tutum tam
anlamıyla çocuk hakları ihlalidir.
Çocuklarımızı ticarileşen,
tüketime özendiren ve bedenlerini
nesneleştiren sermayeye teslim
etmeyelim.

***

TATAR
Mehmet Salih

Mersin 10 Turkey...
Ne Tatar'dan UBP'ye başkan

olur, ne de bu hükümetten
topluma fayda..

Bu başbakandan, çok Aziz
Nesinlik hikayeler çıkar deyeli
tam 2 ay geçti…

***

YOLLAR
Taçam Gökbörü

Tek bir sorum olacak...
Kaç tane çemberde veya yolda

çizgi ve işaret var boyanmış veya
silinmemiş?

Cevap: hiçbirinde.
***

BOŞA VAKİT VE
KAYNAK HARCIYORUZ

Hasan Ulaş Altıok
Hâlâ daha her hükümet

değişikliğinde üst düzey
bürokratların görevden alınıp
yerlerine hükümete yakın
isimlerin atanması geri
kalmışlığımızın en önemli
göstergesidir. Sonra da neden
kalkınamıyoruz diye çalışmalar
yapıp, yazılar yazıp boşa vakit ve
kaynak harcıyoruz. Sebebi ilkel
kafa yapımız ve hiç tatmin
olmayan açlığımız olmasın!

Kitap Dünyası Özdeyişler Tadımlık

“Sağduyu kaba 
kuvvetin üstündedir.”

Gallus

İHANET
yasak bir aşk
büyütüyor
ihanet
buzdan elleriyle

Fatoş Avcısoyu Ruso

Ermeni Soykırımı
Yazar: 

Raymond Kevorkian
Yayınevi : İletişim

Yayıncılık
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Günün Manisi - Emine Hür

Uğur değilsin şersin
Tanrı cezanı versin
Kıra döke çıktığın
O zirveden düşesin
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PRODROMU: “MÜZAKERELERİ
YENİDEN BAŞLATMA ÇABALARI
IŞIĞINDA TÜRKİYE GEREKLİ ADIMI
ATMALI”

ABD’nin Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki
faaliyetlerine son vermeye ve Yavuz sondaj
gemisini bölgeden çekmeye çağırmasının
ardından Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa
sismik araştırma gemisini yeniden bölgeye
gönderdiğine, bir de Navtex işaret edildi.

Rum basını Türkiye’nin bu hareketinin, BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel
Danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya gelmeye
hazırlandığı dönemde cereyan etmekte olduğuna
dikkat çekti.

Alihtia haberi “Kimseyi Dikkate Almıyor…
Türkiye Barbaros’u Kıbrıs MEB’ine
Gönderiyor.. Hükümet Sözcüsü Ankara’ya,
Müzakerelerin Yeniden Başlatılması Çabaları
Işığında Gerekli Adımı Atma Çağrısı Yaptı”
başlık ve spotlarıyla aktardı.

Türk Petrolleri Anonim Şirketi’nin
Barbaros’un yıl sonuna kadar sürecek yeni görevi
için Navtex yayınladığı belirtilen haberde
Barbaros’un 25 Ağustos-31 Aralık dönemine
kadar araştırma yapacağı bölgenin, Rum
Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır
Ekonomik Bölge”ye (MEB), KOGAS
işbirliğindeki ENI ve TOTAL konsorsiyumuna
ruhsat verdiği 2, 3 ve 9 numaralı parseller olduğu
öne sürüldü. 

Habere göre Rum Yönetimi de  bir Navtex ilan
ederek Barbaros’tan, “yasadışı olduğunu”  öne
sürdüğü faaliyetlerini “derhal durdurmasını”
talep etti, “Antalya  istasyonundan yasadışı
direktifler yayımlanması uluslararası hukukun
ihlalidir, cezai suçtur” iddiasında bulundu.

“TÜRKİYE GEREKLİ ADIMI ATSIN”
Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu,

Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabaları
ışığı altında Türkiye’nin “gerekli adımı atması
gerektiğini” öne sürdü. 

Trodos’taki yazlık sarayda dün gerçekleştirilen
Rum Bakanlar Kurulu’nun ardından  açıklama
yapan Prodromu, Jane Holl Lute’un yaklaşık 15
gün sonra yeni istişarelere başlayacak olmasına
atıf yaparak “(Lute’un) burada  bulunacak olması
ve yapılacak görüşmeler ile Kıbrıs
müzakerelerinin yeniden başlaması için Genel
Sekreter’in de beklemekte olduğu gerekli adımın
atılacağını umuyoruz” dedi.

Türkiye’yi “istikrarsızlaştırma faaliyetinde
bulunmakla” suçlayan Prodromu “Kıbrıs
sorununa uluslararası hukuka, BM kararlarına ve
Avrupa ülkesi için geçerli olanlara dayalı çözüm
(bu faaliyetleri) kökten çözecektir” dedi, şunları
ekledi:

“Bu şekilde ilişkilerimizde yeni bir zemine
gireceğiz. Müzakerelerin yeniden başlaması, o

zamana kadar farklı bir ortam oluşturulmasıyla
uyumludur. Başkan Anastasiadis’in ilk andan
itibaren ve Kıbrıslı Türk lider ile görüşmesinden
sonra söylediği gibi, müzakerelerin yeniden
başlaması yolunda Türkiye’nin de bu beklentiye,
müzakerelerin yeniden başlaması iradesi ortaya
koyarak ve müzakereler için uygun ortam
yaratarak cevap vermesini bekliyoruz.”

Fileleftheros haberi; “‘Barbaros’ Geri Geliyor…
Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs’ın Güney ve
Batısında Türk Tatbikatları İlanı… Kıbrıs
MEB’inin 2, 9 ve 13’üncü Parselleri Bağlandı”
başlığıyla aktardı ve Alihtia’dan farklı olarak
Barbaros için ilan edilen Navtex ile bağlanan
parsellerin 2, 9 ve 13 numaralı parseller olduğunu
yazdı.

Gazete Rum tarafının karşı Navtex’i üzerine
Türkiye’nin, Barbaros’un uluslararası hukuka

uygun şekilde sismik araştırmalar yaptığı, “Kıbrıs
Cumhuriyeti”nin 1960’ta kurulan devlet
olmadığını ve Türkiye tarafından tanınmadığı
cevabını verdiği bir Navtex daha ilan ettiğini
belirtti.

TÜRK TATBİKATLARI
Türkiye’nin, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ağustos

sonuna kadar bölgede düzenleyeceği tatbikatlar
için bir dizi Navtex daha ilan ettiğini belirten gazete
bir Navtex’in bugün,  pazar, salı ve gelecek hafta
perşembe için Limasol-Ağrotur aksının güneyinde,
Ağrotur’un 20 deniz mili açığında 1, 8 ve 9’uncu
parselleri içine alan bölgeyi kapsadığını yazdı.

Haberde ikinci Navtex’in de Baf’ın Batı’sında,
Akama burnunun 23 deniz mili açığında ve Fatih
sondaj gemisinin çalışma yaptığı bölge yakınında
bugün ve yarın yapılacak tatbikatlar için
bağlandığı kaydedildi.

BARBAROS GERİ GELİYOR

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev yapan
Türk insansız hava araçları Anka ve
Bayraktar TB2’ler  ve  görev yaptıkları
bölgeler Rum basınına konu oldu.

Fileleftheros haberine, “Türk Dronelarının
İnsafında… Ege’den Kıbrıs’a ve Türkiye’ye
Kadar Her Şeyi Tarıyorlar… Her Hareketi
Kaydediyorlar ve Hedefleri Vurmaya
Hazırlar” başlığını attı.

Haberde Türkiye’nin insansız hava araçları
göndererek Ege’den Kıbrıs’a ve Suriye’ye
kadarki bütün bölgeyi taradığına, bu şekilde
Ankara’daki siyasi ve askerî karar
merkezlerine çok kıymetli veriler
gönderdiğine dikkat çekildi.

“Türkiye dronelar kullanarak Yunanistan

ve Kıbrıs’ta olan hareketleri bilmek istiyor”
ifadesine yer veren gazete, Türkiye’nin kendi
çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet
gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla
“özellikle askerî öneme sahip her şeyi
kaydetme olanağına sahip olduğunu”
vurguladı.

Gazete, Savunma Sanayi ve Silah
Teknolojileri web sitesinde dün yayınlanan,
insansız hava araçlarının güzergahlarıyla
ilgili üç haritayı ve haritalarda görünen
güzergahlarla ilgili açıklamaları geniş ölçekte
alıntıladı. Türk Hava Kuvvetleri’nin elinde
100 adet ANKA ve Bayraktar TB2 tipi
insansız hava aracı bulunduğuna da dikkat
çekti.

Türk droneleri Rum tarafını endişelendirdi

DAYANIŞMA 
HAREKETİ’NDEN ELEŞTİRİ
Rum tarafındaki “Dayanışma
Hareketi”nin, Kıbrıslı Rumların Kuzey
Kıbrıs’a yaptıkları ziyaretleri eleştiren bir
açıklamada bulunduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesine göre, Kıbrıslı
Rumların Kuzey Kıbrıs’a yaptıkları
ziyaretleri “trajik” olarak nitelendiren
Dayanışma Hareketi, “Kıbrıs kuşatma
altındayken, iç güvenlik ve halkın büyük
bir yüzdesi arasında ideoloji de
bulunmadığını ve dilleri tutulmuş bir
şekilde, Maraş Belediyesiyle ilgili
adayların işgal yönetimi altında geri
dönmeye hazır olduklarını duyduklarını”
ileri sürdü.

RUM BAKANLAR 
KURULU ALASSA’YA 
GÜNEŞ PARKINA 
ONAY VERDİ
Rum Bakanlar Kurulunun, Limasol’a
bağlı Alassa’ya 50 MW’lık bir güneş parkı
inşa edilmesine onay verdiği haber
verildi.
Güneş parkının maliyetinin 60 milyon
Euro’ya ulaşacağının tahmin edildiğini
yazan Fileleftheros gazetesi, projenin
Rum Maliye Bakanlığı tarafından
ekonomik olarak sürdürülebilir olarak
değerlendirildiğini, öte yandan proje için
Brüksel’den finansman sağlanacağını
ekledi.

GÜNEYDE REKOR 
YOLCU TRAFİĞİ
Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf
havalimanlarında, geçtiğimiz Çarşamba
günü rekor yolcu trafiği kayda geçirildiği
haber verildi.
Politis gazetesi “Hermes Airports”
tarafından yapılan açıklamaya dayanarak,
geçtiğimiz Çarşamba, her iki
havalimanında da rekor yolcu trafiği
gerçekleştiğini yazdı.
Gazete, bahse konu günde toplam 312
uçuş yapıldığını, aynı zamanda 60 bin
yolcunun Larnaka ve Baf
Havalimanlarına veya bu
havalimanlarından yurt dışına seyahat
ettiklerini ekledi.

İnternet sitesinde kendini “Panayia-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortodoks Şirketi” olarak
tanımlayan “Panayia” isimli turizm şirketinin Girne’de faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks
Kilisesi’nin iş birliğinde Rus ve diğer Slav turistleri, KKTC’de ibadet turizmi reklamı yaptığı, müşteri
çekmek için de “yemler” kullandığı öne sürüldü.

fileleftheros “İşgal Bölgelerinde İbadet Turizmi Gelişiyor... ‘Panayia’ İsimli Şirket Tarafından,
Sahte Devletteki Yasadışı Rus Kilisesi İş Birliğinde İleri Götürülüyor”  başlıklı haberinde adı geçen
turizm örgütünün 24 Ekim 2017’den beri DER-3-K-54 kayıt numarasına sahip olduğunu yazdı.

Gazete turizm şirketinin müşteri çekmek için “Kuzey Kıbrıs’ta bizimle ibadet ve Ortodoks turları
yaparak Kuzey Kıbrıs’taki Ortodoks kiliselerinin restorasyonuna katkı koyarsınız. Alınan paraların
önemli bölümü Kıbrıs’ın Ortodoks ibadethanelerinin restorasyonuna gidiyor ‘yem’ini’ kullanmakta
olduğunu” öne sürdü.

Haberin “Metropolit ve Dışişleri Bakanlığı Suskun” başlığıyla ayrılan bölümünde ise konu
hakkında yayımlanan haberlere rağmen sözde “Girne Metropoliti” Hrisostomos’un tepki
göstermediği, zaten Girne’deki Ay. Yeorgio Kilisesi’nde hiç ayin yapmadığı da vurgulandı.

Gazete, meselenin sadece dini değil siyasi de olduğu gerekçesiyle fileleftheros’un ilgili haberlerini
yayınlamasından günler önce bilgi verdiği Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da suskun kaldığına işaret
etti.

“Kuzeyde Rus Ortodoks Kilisesi açıldı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel
Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini
karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre
dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir Kıb-
Tek olması gerektiğini, TDP olarak her platformda
bu yönde mücadele verdiklerini belirtti. 

Enerji alanına yatırımın elzem bir gereklilik
olduğunu, bu doğrultuda 4’lü hükümet döneminde
4 jeneratör konusunda alınan ve UBP-HP
döneminde halen ileri götürülmeyen ihale
kararının sekteye uğratılmadan hayat bulması
gerektiğini ifade eden Özyiğit, aksi takdirde ülkede
enerji üretim açığı yaşanacağını, bundan dolayı ya
ülkeyi karanlık günler beklediğini, ya da AKSA ile
yapılan ve ağır şartlar içeren sözleşmelerin çok
daha ağırlarının kabul edilmek zorunda kalınacağı
uyarısında bulundu. 

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Genel
Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal
ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Yeşim
Dede’den oluşan TDP heyeti dün, Kubilay Özkıraç
başkanlığındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Çalışanları Sendikası (El- Sen) heyetini ziyaret etti.
Görüşmede başta jeneratör alımı olmak üzere
gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde
bulunuldu. 

TDP Genel Başkanı Özyiğit, 4’lü hükümet
döneminde artan enerji talebinin karşılanması,
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre dostu
bir üretim modeline geçilmesi amacıyla Bakanlar
Kurulu tarafından uluslararası ihale kararı
alındığını ve kararın İhale Komisyonu’na

gönderildiğini anımsatarak, UBP-HP döneminde
bu kararın ileri götürülmediğini söyledi. 

4’lü koalisyon hükümeti döneminde alınan
Bakanlar Kurulu kararında HP’li bakanların da
imzası olduğunu belirten Özyiğit, “Hükümet
ortakları ihale konusunda da ayrı tellerden
çalmaktadır. UBP’li bakan konuya olumsuz
yaklaşırken, HP’nin görüşünün değişmediği
savunulmaktadır. HP’li bakanları 4 jeneratör alımı
konusundaki imzalarına sadık kalmaya, UBP’yi de
ülkeyi AKSA’ya muhtaç bırakacak senaryolardan
vazgeçmeye davet ederiz” dedi. 

Yeterli yatırımların yapılmaması halinde, Mart
2024’te sözleşmesi sona erecek AKSA ile onların
veya başka unsurların belirleyeceği koşullarda
yeni sözleşmeler yapılmak zorunda kalınacağını
belirten Özyiğit, bunun bedelini de yine halkın

ödeyeceğine dikkat çekti. 

“SAYIN BAKAN SOfTA ŞAŞIRTMASI
YAPMAYA ÇALIŞIYOR”

Konuşmasında Ekonomi ve Enerji Bakanı
Hasan Taçoy’un açıklamalarını da değerlendiren
Özyiğit, şöyle konuştu:

“Sayın Bakan ısrarla yeni yatırımlara ihtiyaç
olmadığını söylerken, gerekçe olarak da bir
mühendis edasıyla elektrik üretiminde ulaşılan pik
puant yüklerini örnek göstermektedir. 4’lü
hükümet döneminde artan 15 MW güneş enerjisi
kurulumu ve üçlü tarifeye geçilmesi kaynaklı
olarak bu yaz 2018’de 339 olan puant yük 311’e
düşmüştür. Sayın Bakan bunu gerekçe göstererek
elektrik ihtiyacı olmadığı algısı yaratmaya
çalışmaktadır. Ancak gerçek olan 1996 yılından

beridir ortalama her yıl için %5 oranında puant yük
ve enerji ihtiyaç artışıdır. Bu da bilimsel, istatistiki
değerdir.”

“TDP’NİN DURUŞU NETTİR”
TDP olarak 4’lü koalisyon hükümeti döneminde

Kıb Tek’in yapması gereken yatırımları en kısa
sürede gerçekleştirmesi gerektiği yönünde kararlı
bir tutum sergilediğini, bu çerçevede dönemin
Yönetim Kurulu tarafından 4 adet çift yakıtlı
jeneratöre göre idari ve teknik şartnamesi
hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na iletilen
uluslararası ihaleye çıkma talebini imzaladıklarını
anımsatan Özyiğit, bu duruşlarının aynen devam
ettiğini, bu çerçevede 4 adet jeneratörün ihaleye
çıkılıp en erken zamanda alınması için mücadele
veren El Sen’e destek belirttiklerini vurguladı. 

KUBİLAY ÖZKIRAÇ: “4
JENERATÖRLE İLGİLİ KARARIN
UYGULANMASINI BEKLİYORUZ”
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da görüşmede

yaptığı konuşmada, TDP’nin ziyaretinden ve
kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 

TDP’nin 4’lü koalisyon hükümeti döneminde
de bu konudaki duruşunun net olduğunu belirten
Özkıraç verilen desteğin artarak devam etmesini
talep etti. 

Özkıraç, El-Sen olarak geçmiş 4’lü koalisyon
hükümeti döneminde 4 jeneratör alımı konusunda
alınan ve Merkezi İhale Komisyonu’na gönderilen
kararın biran önce uygulanmasını beklediklerini
belirtti. 

EL-SEN TDP’den destek istedi
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DÜN Nöbetçi
Eczaneler

Mağusa
Ergin Eczanesi:

Eşref Bitlis Cad. Tıp Merkezi Acil
servis karşısı
Tel:3654734

Hacer Balıkçı Eczanesi:
Mustafa Kemal Bulv. Universal

Bank yanı Mağusa
Tel:3655518

İskele
Özbirtan Eczanesi:

Dr. Temel Zeki Cad. Arken Apt.
B2 İskele

Tel:3712224

Girne
Başak Eczanesi:

Ziya Rızkı Cad. Ocak Kulübü
karşısı Girne
Tel:8153620

Emin Eczanesi:
Girne Alsancak yolu İleti market

karşısı
Tel:05338701946

Lefkoşa
İyigün Eczanesi:

Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.
Kaymaklı

Tel:2272571
Derya Eczanesi:

Mehmet Akif Cad. Dereboyu
Koton yanı 

Tel:2276198

Güzelyurt
İlkin Sadrazam Eczanesi:

Piyale Paşa Mah.  Binatlı Sok.
Güzelyurt

Tel:7141222

DOLAR                 EURO                 S.T.G.  

DÜNKÜ SERBEST PİYASA 
DÖVİZ KURLARI
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5.730        5.800          6.360         6.440           6.980        7.060

Alış Satış Alış Satış Alış Satış

Kayıp cüzdan
ve fiş

Güvenlik Kuvvetleri
Komutanlığı’na ait
sağlık muayene
fişimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Selahattin
Akdemir
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SATILIK ZEYTİNYAĞI
Sabun yapmaya elverişli bir miktar zeytinyağı satılıktır.

Tel: 0533 860 96 61

SATILIK ARSA
Girne-Çatalköy arası Cratos Otel civarında anayola çok

yakın 2 adet arsa sahibinden satılıktır.

Tel: 0533 860 96 61

KİRALIK BODRUM
Lefkoşa’da 400 metrekare kiralık bodrum.

Tel: 0533 841 17 30

TEREKE İLANI
Tereke İstida No: 43/2019

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti

Müteveffa AKÇAY   sakinlerinden merhum  ŞEVKİYE KEMAL n/d
ŞEVKİYE NİYAZİ n/d ŞEVKİYE ALİ  n/d ŞEVKİYE MEHMET n/d

ŞEVKİYE  YORGANCI Meselesi hakkında.                                                                                                        

Malumunuz olsun ki  09/06/2003  tarihinde  vefat eden ŞEVKİYE
KEMAL n/d ŞEVKİYE NİYAZİ n/d ŞEVKİYE ALİ  n/d ŞEVKİYE

MEHMET n/d  ŞEVKİYE  YORGANCITerekesinin Tenfizi için  işbu ilan
tarihinden itibaren 8 gün  hitamında  Güzelyurt   Kaza Mahkemesi

Mukayyitliğine müracaat edecektir. 

Terekeİdare Memuru

Mehmet SAĞINÇOĞLU
Ufuk YORGANCI

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı iş
birliğinde düzenlenen 11. Ozanköy Pekmez
Festivali, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında
yapılacak.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya
göre, bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve
pekmez üretiminin devamlılığına katkı
sağlamak amacıyla düzenlenen festival
boyunca pekmez yapımı sergilenecek. 

11. Ozanköy Pekmez Festivali ile ilgili dün
Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı
düzenlendi. 

GÜNGÖRDÜ
Toplantıda konuşan Girne Belediye Başkanı

Nidai Güngördü, son dönemde harnup
tüketiminin artmaya başladığını belirterek,
harnuptan; şıra, pekmez ve un yapıldığını ve
sağlıklı olan bu ürünlerin güvenle
tüketilebileceğini söyledi. 

Nidai Güngördü, festivalde el işi, yiyecek ve
içecek stantlarının yanı sıra kültürel ve sanatsal
etkinliklerin bulunduğunu ifade etti. 

Trafik sıkışıklığı nedeniyle festivalin  geçen
yıl deneme amaçlı köy meydanından köyün batı
tarafındaki girişine alındığını anlatan
Güngördü, denemenin başarılı olması
nedeniyle bu yıl uygulamanın devam edeceğini
ifade etti. 

OZANKÖY PEKMEZ FESTİVALİ 
30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali çerçevesinde Türkiye’den sanatçı Melek Mosso konser verdi.
Mosso, 11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında ve AKOL Group of Companies

sponsorluğunda  sahne alarak, kendi şarkıları yanında nostaljik ve popüler şarkıları seslendirdi.
Festival kapsamında düzenlenen farklı bir etkinlikte ise, Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz

ve Belediye Meclis üyelerinin organizesiyle çocuklar kedi ve köpekler için hazırlanmış yuvaları
boyadı.  Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar çocukları bu özverili davranışlarından
dolayı tebrik etti.

PULYA FESTİVALİ’NDE MELEK MOSSO KONSER VERDİ

İş Kadınları Derneği’nin Garanti Bankası sponsorluğunda geleneksel olarak düzenlediği “İşte
Kadın Fotoğraf Yarışması”na başvurular 2 Eylül’de sona eriyor. 

İş Kadınları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, sonuçlarının 27 Eylül’de Bedestende
açıklanacağı fotoğraf yarışmasına gönderilecek fotoğrafların CD içerisinde, RGB 300 dpi ve kısa
kenarı 40 cm olarak teslim etmesi gerekiyor.

Katılım ücreti 50 TL olan yarışma için başvurular şu adreslere yapılabiliyor:
“Magic Touch: Semih Sancar Caddesi, Karantinacı İş Hanı 75\1-2-3 Bellapais Işıkları-Girne.
Sunsel Enterprises Ltd: Atatürk Caddesi No: 91 Yenişehir-Lefkoşa
Toyota Plaza Ercantan: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı (Kıbrıs gazetesi yanı) Lefkoşa”

İŞTE KADIN FOTOĞRAF YARIŞMASINA
BAŞVURULAR 2 EYLÜL’E KADAR

TOPLAM 12 BİN 134 METREKARELİK ALANDA, KEMİRME VE ASFALTLAMA
YAPILDI

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki KKTC Fuar Alanı kavşağı ile Lefkoşa-Güzelyurt
ana yolundaki Yılmazköy kavşağı arasındaki yolda, bakım onarım işlerinin büyük bölümünün
tamamlandığı belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi
tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yoldaki çökmeler ve bozulmaların oluştuğu toplam
12 bin 134 metrekarelik alanda, kemirme ve asfaltlama yapıldı.  

Açıklamada, önümüzdeki günlerde yolun tamir edilen kısımlarında termoplastik çizgileme
çalışması yapılacağı, böylece 25 kilometrelik güzergahtaki bakım onarım çalışmalarının
tamamlanmış olacağı kaydedildi.

FUAR ALANI KAVŞAĞI İLE YILMAZKÖY KAVŞAĞI
ARASINDAKİ YOLDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR
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Dünden bugüne...

Yönetimde CTP, havada ise Denktaş ruhu
var Kuzey Kıbrıs’ta.

Koltuk sahipleri değiştikten sonra
memlekette bir şey değişmediyse, bundan
dolayı değişmedi.

Soluduğumuz hava aynı...
Papağanların sesinin güzelleşmesi

hayatımıza yeni bir değer katmıyor ve
yaralarımıza merhem olmuyor.

“Denktaş çözümün önünde en büyük
engel” diye diye o koltuklara oturdular.

Bir şey yapamadıklarını görünce de, bu kez
başka bir nağme tutturdular:

-En büyük engel Papadopulos...
Hiç kuşku yok ki, Papadopulos da aradan

çekilse, mutlaka başka bir şey bulurlar...
*** 
Kıbrıs’ta çözüm olmaz...
Güney’de Papadopulos, ya da Kuzey’de

Denktaş ruhu olduğu için değil...
Güney’de AKEL, Kuzey’de CTP olduğu

için...
AKEL,
-Kıbrıs’ın en büyük partisi biziz, demiyor

mu?
CTP de Kuzey’de en büyük parti değil mi?
İki parti Kıbrıs’ın nüfusunun en az yarısını

denetimi altında bulundurmuyor mu?
AKEL’in gücüne göre Papadopulos’un eti

ne, kemiği ne?
Ya CTP’nin şimdiki gücünün yanında

Denktaş’ın gücünün sözü mü olur?
O halde kimde aramalı çözümsüzlüğün

sorumluluğunu?
Güçsüzlerde mi?

Güçlülerde mi?
Güney’de aslan gibi bir AKEL, Kuzey’de

de kaplan gibi bir CTP varken, suçu
başkalarına yüklemek doğru mu?

*** 
Kıbrıs’ta çözüm olmaz...
Güney’de AKEL, Kuzey’de de CTP gibi

güçlü partiler olduğu için olmaz.
Çözümü engelliyorlarsa, onlar

engelliyorlar.
CTP sol kimliğini çoktan yitirmiş,

Ankara’nın emrine girmiş, Ankara ne derse
onu yapıyor. Kıbrıs’ı birleştirmeye değil, ayrı
devleti güçlendirmeye çalışıyor.

AKEL doğru şeyler söylüyor, ama doğru
şeyler yapmıyor.

İbrahim Aziz’in vurguladığı gibi, her
Allah’ın günü federal, iki toplumlu, iki kesimli
bir çözüm istediğini söyleyip duruyor, ama bu
yönde hiçbir somut öneri sunmuyor.

Bu ülkedeki herkes gibi neyi istemediğini
biliyor, ama neyi istediğini bilmiyor.

Neyi istemediği konusunda somut öneriler
yapıyor, Türk askeri çekilsin diyor mesela,
Maraş açılsın, Rum malları yağması dursun...

Sıra neyi istediğini sıralamaya gelince ise
çuvallıyor.

“İşte bu da AKEL’in çözüm planı”
diyebileceği bir planı bile yok!

Bütün yaptığı, ya dıştan gelen bir öneriyi
desteklemek, ya da ona karşı çıkmak...

Kıbrıs’ın en büyük ve de en güçlü emekçi
partisinin bundan başka elinden bir şey
gelmiyorsa yazık...

İbrahim Aziz haklı olarak soruyor:

“-Bu gidişle taksim edilen ülkeyi ve halkı
yeniden birleştiremez ve Kıbrıs işçi sınıfının
yegane partisi de olamaz.

Mecliste ve halkta en güçlü, en etkili, birinci
parti olmanın anlamı ne? Bu gücü yurt için,
halk için, çözüm için kullanmayacaksa, öncü
parti olmanın anlamı ne?”

*** 
Çözümsüzlüğü sorgularken, kimse

başkasında aramasın suçu...
Adada güç kimdeyse, sorumluluk da

onda...
Kıbrıslıların en az yarısı bu iki partiye

emanet ettiler kendilerini...
Onların üyesi ve aynı zamanda esiri

oldular...
Onların gösterdikleri yolda yürüyorlar.
Partilerini hiçbir zaman eleştirmiyorlar.
Hiçbir şeyi sorgulamıyorlar...
Zaten bu gibi katı merkeziyetçi tutumu

benimsemiş olan partilerde eleştiri
mekanizması değil, kafa sallama adeti var...

Söyleyin...
Bu durumda nasıl mücadele verilecek bu

adada, nasıl çözüm yapılacak?
Kıbrıslıların yarısı çözüm inisiyatifi bile

olmayan iki güçlü partinin esiriyse, onların her
dediklerine kafa sallıyorsa ve siyasi
aktivitesini yitirmişse ne yapmalı?

*** 
Kıbrıs’ta esaretin de esareti var...
İşgalcinin esiri olanlar da kendilerine başka

esirler bulduğuna göre kolay koparılır mı
zincirdeki bu halkalar?

04.12.2005

GÜÇ KİMDEYSE 
SORUMLULUK ONDA

Şener Levent

AçıAçı

5 Ekim 2010
Olaylar ve
Gerçekler

Arif Hasan
Tahsin

MİLLİYETÇİLERİMİZ,
POLİSİMİZ, VE HASRET...
Londra’daki torunumdan telefonda, yeni taşındığı ev ile

mahalle hakkında bilgi almaya çalışıyorum.
Nasıl bir yer, nasıl bir ev?
Anlatıyor. “Bir yatak odası, bir salonu, mutfağı ve

sairesi var” diyor.
Peki, mahalle?
“Sakin. Çok kısa aralıklarla polisin, yoldan geçtiği bir

yer. Birkaç dakikada bir” diyor.
Sevinirim buna... Da, bir dert sarar içimi...
Neden?
“Neden polis bu kadar sık geçsin bir mahallenin

sokaklarından?” derim kendi kendime...
Vukuatı bol bir mahalle mi yoksa?
“Evin arkası, galiba ‘dairenin’ demem lazım, mezarlık”

diyor.
Al bir dert daha!
Mezarlıktan korkar mı acaba?
Ben çocukluğumda korkardım da...
“Ama bu çocuk değil” derim. Derim de sorsam mı

acaba? Tereddüte düştüm. Sormazsam rahat etmeyeceğim
belli...

Neyse...
Sordum. “Mezarlıktan ürker misin?” dedim.
“Hayır! Evin arka manzarası güzel demek istedim”

dedi.
İnsan ister istemez kendisi ile kıyaslar. O yaşta bu soru

bana sorulsaydı “korkarım” der miydim?
Herhalde demezdim...
Çünkü üvey anneme göre ben, cesur bir çocuktum.
Sesinin tonu ta başından tedirgin etti beni.
Sordum, “yok bir şey” dedi.
Gene sordum. Bir mahzunluk vardı üstünde sanki da.

“Hayır!” dedi gene...
Her zamanki hali değildi ama...

***
Çocuklarını, torunlarını, “doya doya sevme olanağını

bulamamış bir kuşağız biz” diyecektim ama, doymak olur
mu? Mümkün mü?

Değil de, bizim kuşağın başına bu konuda gelen de
fazladır.

17 yaşını aşmış, ama hala daha görmediğim torunum
var benim.

“Adaletin bu mu dünya” dersiniz de dünyanın adaletle
ne alakası var?

Belki üzerinde, insan gibi bir yaratığı taşımasıdır en
büyük adaletsizliği...

Dünyanın varlığını bile tehlikeye sokan insan gibi bir
yaratığı...

Bu memlekette “sen Rum, ben Türk” diyerek
birbirimizi yemenin ne alemi vardı?

Kime yaradı bu kavga?
Az zamanda büyük ve çok zenginler yarattık bu kavga

ile...
Ne bayramda ne seyranda, ne Atatürk’ün heykeline, ne

şehitlerin mezarlarına çelenk koymayan, ellerine bayrak
alıp sallamayan zenginler... Milliyetçilik adına sokağa
dökülmeyen zenginler...

Milliyetçilerin kendilerini ülkenin sahibi gibi gördükçe,
ve ülkenin kaymağını yiyenleri aralarında görmeyince,
doğrusu şu ki, “Bu nasıl bir iş” diye kendime sormadan
edemem.

Fukara bayrak sallayacak, çelenk koyacak, canını
verecek, şehitlikler yaratacak, zenginler de kese şişirecek,
keyif çatacak, fukaranın canı pahasına savunduğu
toprakları “İngiliz, Yahudi” demeden yabancılara satacak...

Bu tür milliyetçiliği gördükçe İsmet Korkut gelir
aklıma. 

1976 seçimlerinden sonrasıydı. UBP’niin seçim zaferini
kutlayanları gördükten sonra şöyle dediydi: “Olan,
götünde fardo gadar yama, arabaya asıldı da UBP, UBP
diye bağırır...”

***
Torunumun, polisin çok kısa aralıklarla sokaktan

geçtiğine ilişkin sözlerine takıldım.
Biz Lapta’da mahallemizde polisi, vukuat olmadan

görmeğiz.
Merak ettim sordum. Lapta karakolunda 4 polis, 1

çavuş, 2 subay var.
Burası Lapta... Alsancağı (Karavası), Karşıyakası

(Vasilyası) ve sairesi var. Neredeyse 50 bin nüfusa bakacak
bu karakol.

Hotellerin, kumarhanelerin, meyhanelerin, lokantaların,
barların anası bir yer...

Ve cinayetleri, ve tecavüzleri, ve hırsızlıkları, ve tümden
asaişsizlikleri önleyecek, vukuatlara yetişecek bu
personelle bu karakol.

Mümkün mü?
2 subay zaten devamlı içerdedir. 4 polis bir çavuşla

memleketin en bela getirici işlerinin döndüğü geniş bir
alanda halkın emniyetini sağlasın.

Bu personel sayısı ile bu karakol neye yarar bilir
misiniz?

Suç işlemeye yatkın olanları, suç işlemeye teşvik
etmeye... Cesaretlendirmeye...

29.04.2007

ÇETECİLERLE YEMEK VE ÇANGAR’IN ÖDEDİĞİ VERGİ
Gazetemize ulaşan bilgilerden, Girne Cürümleri Önleme Şubesi Başkanı Turgül Tomgüsehan’ın 2009 yılının yaz sonunda, Lefkoşa’daki
bir restoranda İsmet Felek ve Birtan Zabitler’le yemek yediğini öğrenmiş ve 5 Ekim 2010 tarihli manşetimizde de kendisine bunun doğru
olup olmadığı sorusunu yöneltmiştik... Avukat Seyhan Yıldırım’ın babasının çalıştırdığı restorana polisin hiçbir uyarı yapmadan baskın
gerçekleştirmesi ve kardeşinin Zeytinlik bölgesinde yaptığı bir ev tamiratına da müdahale etmesi, olayla hiç ilgisi olmadığı halde Seyhan
Yıldırım’dan ifade talep etmesi, akıllara,  İsmet Felek çetesinin elemanlarına yakın oldukları ileri sürülen bazı rütbeli polis görevlilerinin,
çetecileri ele veren avukat Seyhan Yıldırım’dan intikam alma peşine düştüklerini getirmişti... 6 Ekim 2010 tarihli manşetimizde ise,
Mehmet Çangar’ın 2001’deki yaklaşık 4 trilyonluk vergi borcu ve mahkemenin haciz kararı ile ilgili olarak Gelir ve Vergi Dairesi’nin en
sonunda gazetemize yaptığı açıklama vardı... Vergi Dairesi’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne giderek haciz kararı çıkarmasının ardından
Vergi Dairesi ile anlaşan Çangar, 3 trilyon 981 milyar TL’lik vergi borcu yerine, 586 milyar TL ödemeyi kabul etmiş ve Vergi Dairesi de
buna itiraz etmemişti...

6 Ekim 2010
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İbrahim Aziz

Bir başka açıdan

Yenidüzen

Tacan Reynar
MİRAS

Yersiz Yazılar

Emre İ

Sosyal medya

Halil Karapaşaoğlu

Aydemir GÜLER  

T 24

Hakan AKSAY
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1

Sosyal medya
Niyazi P

İSKELE
Fatma Ergün

ftm_ergn@yahoo.com.tr

Artı Gerçek

Koray Düzgören

Gazedda Kıbrıs

Hasan Yıkıcı

Konuk yazar

Levent Dölek

Haftada Bir

Halil PAŞA

Cengiz Aktar

Ahval

Arada Bir

Gülsade Bayboğa

Yuvarlak Masa

Salih ÇELEBİOĞLU

Işıl Özgentürk

Cumhuriyet

Ulaş Barış

 PA

Gazedda Kıbrıs

Nuri Sılay

Mahmut Anayasa

Sosyal medya

Artı gerçek

Ayşe Düzkan

 

 lli

Ülker Fahriufahri@kibris.net

Cuma’dan Cuma’ya

Okurlardan
 

Halil Karapaşaoğlu

artman boşluğu

ık

Hasan Ulaş Altıok

MALİ YARDIM KONUSUNDA
TÜRKİYE SAMİMİ DEĞİL
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YERE DÜŞÜRÜLEN
CÜZDANDAN PARA ÇALAN
ŞAHIS TUTUKLANDI
Lefkoşa’da 14 Ağustos saat 08.30
sıralarında Cemal Gürsel Caddesi
üzerinde bir otobüs durağında Pembe
Mütela tarafından düşürülen para
cüzdanından 120 Euro ve 105 Türk Lirası
çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine
meselede zanlı olarak görülen B.R. (E-30)
tutuklandı.

GÜZELYURT’TA HARUP
HASADI BUGÜN BAŞLIYOR
Güzelyurt Kaymakamlığı Güzelyurt’ta
harup hasadının bugünden itibaren
başlayacağını açıkladı.
Kaymakamlık açıklamasında, kararın
Fasıl 287 Kırbekçileri Yasası'nın 44 (1)
maddesinin verdiği yetki kullanılarak
alındığı belirtildi.

LEFKOŞA BÖLGESİNDE  
3 SAATLİK ELEKTRİK
KESİNTİSİ 
Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak proje çalışması nedeniyle
bugün  10.00 ile 13.00 saatleri arasında
Lefkoşa bölgesinden   elektrik kesintisi
yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada
kesintiden, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın
bir bölümü, Değirmenlik, Degirmenlik
ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim
arsaları, Minareliköy, Demirhan ve
Başpınar’ın etkileneceği belirtildi.

DR. FAZIL KÜÇÜK 
VAKFI BURS VERECEK
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Fazıl Küçük’ün
anısını yaşatmak, onun saygınlığını
kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların
belleklerinde yer etmesini sağlamak ve
eğitime verdiği önemi anlatmak için Dr.
Fazıl Küçük Bursu vereceğini açıkladı.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı bursları, KKTC
uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış
başarılı ve maddi imkanları yetersiz
öğrencilere 4 yıl olarak verilecek ve
İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren
programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfını
da kapsayacak.  
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre, burs imkanından
yararlanmak isteyen öğrencilerin
başvuruları 8 -16 Eylül arası Dr. Fazıl
Küçük Vakfı’na yapılacak.
Burslardan 2019 – 2023 yılları arasında
yararlanılacak. Dönem sonunda başarı
ortalaması LAÜ’de 2.0 ve diğer
üniversitelerde 2.50’nin altında olan
öğrencilerin bursları iptal olacak. 
Burslara başvurmak isteyenler 172 A,
Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr.
Fazıl Küçük Vakfı’na şahsen
başvurabilecek.
Detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde 228
66 87 – 228 71 81 no’lu telefonlardan
alınabilecek.
Dr. Fazıl Küçük Bursu Verilecek
Üniversiteler ve Burs Miktarları şöyle:
-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4    
(Eczacılık, Hukuk ve Tıp Fakülteleri

hariç)
-Lefke Avrupa Üniversitesi 1 
(Diş Hekimliği hariç)

-Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Yeni Medya ve Gazetecilik (Türkçe) 2
Kamu Yönetimi (İngilizce) 2
Siyaset Bilimi (İngilizce) 2
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 2
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT
KOMİSYONU, TÜRK-SEN’İN
İTİRAZINI REDDETTİ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kıbrıs
Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun
(Türk-Sen) asgari ücrete yaptığı itirazı
görüşerek, reddetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
asgari ücret aylık brüt 3 bin 400 TL, net 2
bin 958 TL olarak kaldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Türk-
Sen’in itirazını görüştü. Gerçekleştirilen
toplantıya devlet tarafını temsilen 3 üye,
işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren
tarafını  temsilen 5 üye katıldı.
Tarafların görüşlerini sunmasından sonra
yeniden görüşülen asgari ücret, devlet ve
işçi taraflarının “evet” oyuyla aynı
kalırken, işveren tarafı oylamada
çekimser kaldı.
Buna göre, asgari ücret 1 Ağustos
tarihinden itibaren aylık net 2 bin 958 TL,
haftalık 784.62, günlük 156.92 ve saatlik
19.62 TL olarak uygulanacak.
Yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17
arası işe alınanlara asgari ücret yüzde30
indirimle uygulanacak.
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Kıbrıslı Rumların Türkiye aleyhinde Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM)
yaptıkları bireysel başvurularla ilgili kararlar
alınması konusunda, Rum Hukuk Dairesi ile
Dışişleri Bakanlığı arasındaki temasların
“devletin Strazburg’da temsil edilmemesi
ihtimaliyle değil, Kıbrıs’ın pozisyonuyla ilgili
koordinasyonla alakalı olacağı” ifade edildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs, Tapu Dairesi’nin
Değerlendirmeleriyle AİHM’de Var” başlığıyla
ilk sayfadan yayımladığı haberinde, Rum
hükümetinden bir kaynağa dayanarak, “Rum
Yönetimi’nin temsiliyetinin, işgal altındaki
mülklerin değerleri konusunda, Tapu Dairesi’nin
değerlendirmelerini kapsayacağını da” yazdı.

Gazete, iç sayfadan ise “AİHM Başka,
Türkiye’nin Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK)
Başka” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum
hükümetinden bir “kaynağa” dayanarak, Rum
kesiminin, Maraş’ın mülkiyet durumuyla olan
davada, vakıflarla ilgili Kıbrıs Türk iddialarını
çürütmek için, Strazburg’da hazır bulunacağını
kaydetti.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi ile Dışişleri

Bakanlığı arasında, Kıbrıslı Rumların AİHM
karşısında Türkiye aleyhinde açtıkları iki kişisel
başvuruyla ilgili nihai kararlar alınması
konusundaki temasların “Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Strazburg’da temsil edilip
edilmeyeceğiyle değil, Kıbrıs Rum tarafının
savunmasının hazırlanmasıyla alakalı olduğunu”
yineledi.

Rum hükümetinden bir “kaynağın” dün
gazeteye ilettiği bilgilere göre, Türkiye’nin
bahse konu malların değeriyle ilgili
değerlendirmeleri konusunda, Rum tarafının da
resmi bir karşı görüşü olması için, Rum Tapu
Dairesi’ne yapılan iki başvuruyla ilgili “işgal
altındaki mülklerin” değerini belirleme direktifi
verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bilindiği üzere, Rum Tapu Dairesi’nin bir
yetkilisiyle birlikte Taşınmaz Mal
Komisyonu’na katılmayı kabul etmediğini
anımsatan gazete, aynı sıkıntının, Strazburg’da
ise geçerli olmadığını ifade etti.

Gazete “kullanım kaybı, hatta mülkün
yabancılaştırılmasıyla (devir) ilgili tazminatın
hesaplanması konusunda Kıbrıs devletinin resmi

değerlendirmesi TMK tarafından kullanılsa dahi,
aynı sıkıntının Strazburg’da geçerli
olmayacağına” işaret etti.

“Edindiği bilgilere” dayanarak, Kıbrıslı
Rumların AİHM’deki başvurularının, bundan
ötürü, Rum Tapu Dairesi’nden bir yetkilinin
tanıklığıyla güçlendirileceğini ifade eden gazete,
başvuru sahiplerinin avukatlığını yapan Ahilleas
Dimitriadis’in, Rum Tapu Dairesi’nin
değerlendirmelerinin kritik olduğunu, çünkü
devletin mahkemedeki resmi
değerlendirmesinin, bir şahsın
değerlendirmesinden daha büyük bir güce sahip
olduğunu savunduğunu aktardı.

Gazete, Kıbrıslı Rumların Türkiye aleyhinde
AİHM’de yaptıkları iki başvuru konusunda,
ilgili taraflar olan Türkiye ile Rum kesiminin 4
ve 5 Kasım tarihlerinde görüşlerini ortaya
koymaları gerektiğini de kaydetti. Gazete,
başvurulardan birinin “KV Mediterranean”
isimli Rum şirketinin Maraş’taki mülküyle ilgili
dava, diğerinin de “Lefkoşa kazasındaki işgal
altındaki” bir mülkle ilgili “Panayi ve Siartu”
davası olduğunu anımsattı.

Elektrik Mühendisleri Odası, KKTC’nin
elektrik enerjisi ihtiyacının her türlü koşulda
kendi kendine yetecek şekilde ve kamusal
çerçevede karşılanabilmesinin temel bir
gereklilik olduğunu vurguladı.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem
Çelik yaptığı açıklamada,  “Kablo ile elektriğin
ülkemize gelmesinin teknik açıdan önemli bir
gelişme olmasına karşın kablodan bağımsız
olarak, ülkemizin kendisine yetecek elektrik
enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kurulu
güce sahip olması, stratejik, teknik ve toplumsal
büyük önem arz etmektedir” dedi.

Çelik, ülkede gündemden düşmeyen en
önemli konuların başında gelen elektrik enerjisi
sorunu üzerine 28 Şubat tarihinde yapmış
oldukları açıklamalara ilave bir açıklama daha
yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Çelik, mevcut durumda, toplam yıllık elektrik
enerjisi ihtiyacının yaklaşık %40’ını döviz
bazında alım garantili bir anlaşma ile AKSA’dan

sağlandığını anımsatarak, “Çok yüksek
maliyetlere sebep olan ve tıpkı Teknecik
Santralı gibi filtresiz çalıştırılması sebebi ile
çevresel açıdan da problemler yaratan bu alım
garantili anlaşma 2024 yılında son bulacaktır.
Bugünkü koşullarda AKSA’dan sağlanan yıllık
700 milyon kwh enerji ihtiyacının nasıl
karşılanacağı 2024’ün değil bugünün konusu
olmalıdır” dedi.

“Yıllarca katlanmak zorunda kalınan,
toplumsal menfaate  uymayan buna benzer
modellere bir daha mahkum olmamak için”
2024 ve sonrasının planlamasının ivediliğine
işaret eden Çelik,  son dönemde, tarifelendirme
sisteminin yürürlüğe girmesi ve güneş enerjisi
kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yaz
puant yükünde (peak yükte) 2018 yılına göre
yaklaşık %2’lik bir düşüş olsa da, kısa ve orta
vadede ihtiyacı  karşılayacak santral
kapasitesine ulaşılması için gerekli yatırımların
yapılması gerektiğini söyledi.

Çelik, “Daha da açık şekilde söylemek
gerekirse, üretim kapasitemizin 2021-2022 gibi
yıllara gelindiğinde hala bugünkü durumunda
kalması halinde, 2024 ve sonrasında elektrik
enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için
bugünden çok daha ağır şartlarda anlaşmalar ile
karşı karşıya kalınacaktır” dedi.

Çelik açıklamasına şöyle devam etti:
“KIB-TEK santral kapasitesinde yapılacak

planlı artış ve gerçekleşmesi halinde
enterkonnekte bağlantı ile birlikte yenilenebilir
enerji kaynaklarından sağlanan fayda da artmış
olacaktır. 

Ayrıca başta depolama olmak üzere farklı
kaynaklardan da yararlanmak için çalışmaların
hızlanması son derece önemlidir. Enterkonekte
bağlantı konusunda T.C. ile yapılması muhtemel
görünen projenin, toplumsal menfatimizi göz
önüne alacak şekilde ele alınması ve Kıbrıs Türk
toplumunun projenin eşit bir paydaşı olması
sağlanmalıdır.

RUMLARIN TÜRKİYE ALEYHİNDE AİHM’E YAPTIKLARI BAŞVURULAR 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, KKTC’NİN ELEKTRİK İHTİYACINI
KARŞILAYABİLMESİNİN TEMEL GEREKLİLİK OLDUĞUNU VURGULADI

SELİMİYE CAMİİ
RESTORE EDİLECEK

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii’nin
3 yılda restore edileceğini söyledi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Lefkoşa Surları
içerisinde Kirlizade Sokak’ta bulunan
Alparslan Türkeş’in  kısa bir süre önce
müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti.
Ziyarette Ersoy’a Turizm ve Çevre
Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. 

Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada,
Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü  ile
Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yapılan
protokol  ile Selimiye Camii’nin
restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel
Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5
Milyon Euro’luk bir çalışma yapılacağını,
çalışmanın üç yıl sürmesini beklediklerini
kaydetti.

Ersoy, “(Camii) Kıbrıs’ta uzun yıllar
hizmet verecek hale getireceğiz” dedi.

TİKA OfİSİ AÇILIYOR
İş birliğinde bulunulması hedeflenen

ülke ve topluluklarla, ilişkileri karşılıklı
kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde
düzenleme görevi olan TİKA’nın bir
ofisini de Kuzey Kıbrıs’ta açma kararı
verdiklerini ifade eden Ersoy,
çalışmaların yakında tamamlanmasını
beklediklerini ifade etti.

Ersoy, bu adımın  TİKA’nın
KKTC’deki yatırım ve faaliyetleri için
gerekli bir adım olduğunu kaydetti.
Ersoy, bu adımla birlikte TİKA’nın bir
çok sosyal sorumluluk projesini Bakanlık
adına üstlenebileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma
yönünde sorulan bir soru üzerine Ersoy,
Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı
turist sayısını arttırmak için yurt dışı
tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek
vereceklerini, reklam tanıtım desteği de
vereceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, Avcılık Federasyonu’nun
avlanma bölgeleriyle ilgili tepkisine ilişkin
açıklama yaptı.

Açıklamada, her yıl olduğu gibi 18/2009 sayılı
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme
Yasası kapsamında gerçekleştirilen 2. İnce Av
Mevsimi öncesinde 2019 yılı avlanma tarihi ve
avlanma bölgeleri haritasının belirlenmesi için
Merkezi Av Komisyonu 6 Ağustos tarihinde
toplandığı hatırlatıldı.

“AVCILIK fEDERASYONU’NUN
ÖNERİLERİ DE DİKKATE ALINDI”

Bu toplantıda, Merkezi Av Komisyonu üyesi
olan Avcılık Federasyonu'nun Güzelyurt
Bahçeler Bölgesinde yer alan 50, 52, 53, 54 ve
55 numaralı avlanma bölgelerinin tamamının
açılması ve eğer bu bölgelerin tamamının
açılması mümkün değilse de tümünün
avlanmaya kapatılması yönünde öneride
bulunduğu kaydedildi.    

Merkezi Av Komisyonu toplantısı sonucunda,
2. İnce Av Tarihleri ve Av Bölgeleri ile ilgili
ortaya konan görüşler ışığında iki farklı harita ve
tüzük şeklinde önergeler hazırlanarak nihai karar
için Bakanlar Kuruluna sunulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar
Kuruluna taşınan iki haritanın görüşüldüğü ve
söz konusu bölgelerin 2019 yılı 2. İnce Av
Mevsimine özgü olarak açılmaması yönünde
karar alındığı vurgulandı.

Açıklamada, “Söz konusu bölgelerin 5 yıldır
avlanmaya kapalı olduğu ve bölgedeki narenciye
ürünlerinin gelişme aşamasında olması da
dikkate alınarak kararı üretildi.  Kamuoyuna
duyrulduğu şekliyle bu önerilerin İçişleri
Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna
sunulmadığı yönündeki açıklamalar gerçeği
yansıtmamaktadır. Bu konuda kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesini ve avcılarımızın da
süreci daha sağlıklı değerlendirebilmesini
temenni ederiz.” denildi.

Av bölgeleriyle ilgili açıklama

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 25 Temmuz’daki
toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın, üçüncü ülke
vatandaşlarına “Kıbrıs pasaportu” verilmesiyle
ilgili olarak Rum kesiminin yurt dışında bu konuda
“karalanmasına” bir son verilmesi için “Kıbrıs
Yatırım Planıyla” ilgili tam şeffaflık hedefiyle, bu
meseleyle ilgili ortaya koyduğu özel bir öneriyi
onayladığı haber verildi.

fileleftheros gazetesi, “Siyasi Yetkililerin
Vatandaşlıklarına Stop- Yüksek Riske Sahip Kişiler
Yatırım Programından Hariç Tutuluyor” başlıklı
haberinde, Rum İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle
birlikte, yüksek riske sahip kişilerin yatırım
programına katılımın dışında tutulacaklarını yazdı.

Önerinin önemli bir noktasının, gerek şu an,
gerek son beş yıldır devlet makamına (görevine)
sahip kişilere “Kıbrıs pasaportunun” verilmesinin
yasaklanması olduğuna da işaret eden gazete,
pasaport verilmesiyle ilgili yasaklanmanın, gerek
kendilerine üçüncü ülkeler tarafından yaptırımlar
uygulanmış kişilere, gerekse de kendilerine
yaptırımlar uygulanmış hukuki varlıklarla
bağlantılı kişilere uygulanacağını da belirtti.

Gazete, İçişleri Bakanlığı’ndan “yetkili

kaynakların” belirttiği üzere, önerinin hedefinin, bu
konuyla ilgili olarak ülkenin güvenilirliğini sabote
etmek isteyen “gölgelerin” ortadan kaldırılması
için, kapsamlı ve bütünlüklü bir kontrol prosedürü
yaratılması olduğunu belirtti.

Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Eylül
ayında, üçüncü dünya ülkelerinden vatandaşlara
“Kıbrıs pasaportu” verilmesiyle ilgili kontrol
prosedürlerini hangi uluslararası kuruluşların
üstleneceğine dair nihai kararların alınacağına da
yer verdi.

Pasaport verilmesiyle ilgili daha sıkı kriterlerin
dahil edilmesiyle birlikte “Kıbrıs Yatırım
Programı”nda değişiklikler yapıldığını ve bu
kriterlerin geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana
uygulamaya girdiğini de kaydeden gazete, daha sıkı
kriterlerin maddelerinden bazılarının, yapılacak
yatırımın 2 milyon Euro’dan 2 buçuk milyon
Euro’ya çıkarılması ve gerekli yatırımın,
vatandaşlık verilen tarihten itibaren en az beş yıl
muhafaza edilmesi olduğuna işaret etti.

Gazete 2013’ten 2018 yılına kadar yatırım
programı temelinde 3 binden fazla “Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini” ekledi.

GÜNEYDE YATIRIM KARŞILIĞI VERİLEN 
VATANDAŞLIKLAR KONUSUNDA YENİ KRİTERLER
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Açılış maçı Beşiktaş-Göztepe 
Türkiye Süper Lig’de 2. Hafta maçları

oynanıyor. Açılış maçında bu akşam Beşiktaş
sahasında Göztepe’yi konuk edecek.
Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. İlk
haftanın lideri Fenerbahçe yarın Başakşehir
karşısına çıkacak. Galatasaray ise Pazar günü
Konya’yı konuk edecek.  
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2019 CEV Kadınlar
Avrupa Voleybol

Şampiyonası başlıyor!
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23

Ağustos – 8 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez dört
ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan,
Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne
alıyor. Türkiye  turnuvanın ilk maçında bugün saat
20.00’de Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 24
takım 6'şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılır ve grup
karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört
sırayı alan takımlar, 1 Eylül'de oynanacak son 16
turuna yükselirler. Grup karşılaşmalarının
tamamlanmasının ardından, A Grubu takımları C
Grubu takımlarıyla, B Grubu takımlarının da D
Grubuyla eşleşeceği son 16 turu yine dört ülkede
gerçekleşecek.

ŞAMPİYON ANKARA’DA 
BELLİ OLACAK

4 Eylül'deki çeyrek finallerde ev sahipliğini
sadece Türkiye ve Polonya üstlenecek. Turnuvanın
kaderi, 2003'ten sonra yeniden Kadınlar Avrupa
Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan
Türkiye'de belirlenecek. 7 Eylül'de yapılacak olan
yarı finaller ve 8 Eylül'de oynanacak üçüncülük
maçı ile Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan
final Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu
şekilde:

A Grubu (Türkiye): Türkiye, Sırbistan,
Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, Yunanistan

B Grubu (Polonya): Polonya, İtalya, Belçika,
Ukrayna, Portekiz, Slovenya

C Grubu (Macaristan): Macaristan, Hollanda,
Hırvatistan, Azerbaycan, Romanya, Estonya

D Grubu (Slovakya): Slovakya, Rusya,
Almanya, Belarus, İspanya, İsviçre

A Grubu karşılaşmalarının maç programı ise şu
şekilde:

Bugün
14.30 Fransa – Bulgaristan
17.00 Sırbistan – Finlandiya
20.00 Türkiye – Yunanistan
24 Ağustos Cumartesi
17.00 Fransa – Yunanistan
19.30 Türkiye – Finlandiya
25 Ağustos Pazar
17.00 Bulgaristan – Sırbistan
19.30 Yunanistan – Finlandiya

Eray Baf’a geri 
dönmek istedi

n Yenicami futbolcusu Eray’ın Baf Ülkü
Yurdu, Gönyeli arasında kararı henüz
netlik kazanmadı. Bu arada Baf’ın
Hüseyin Hürben’i vermek istemediği
öğrenildi 

Yenicami futbolcusu Eray Halil’in transferi
henüz netlik kazanmadı. İlk önce Baf Ülkü
Yurdu’na giden Eray, daha sonra yolu
uzaklığından dolayı Gönyeli’yi tercih etti. Fakat
Gönyeli ile antrenmana çıkan Eray daha sonra
Baf yöneticilerini arayıp umduğu ortamı
bulamadığını ve geri dönmek istediğini söylediği
öğrenildi. Bu arada Baf Ülkü Yurdu futbolcusu
Hüseyin Hürben’i de almak isteyen Gönyeli’ye
Baf’ın cevabının olumsuz olduğu öğrenildi. 

n Futbol hakemlerimizden Sabriye
Atikoğlu geçtiğimiz gün Süper Lig
takımlarından Binatlı ve Hamitköy
hazırlık karşılaşmasında görev aldı

n İlk kez Süper Lig takımlarının
maçında MHK tarafından görev alan
Sabriye Atikoğlu büyük bir heyecan
ve gurur yaşadı

n UEFA Süper Kupa finalinde
Liverpool-Chelsea maçını yöneten
Fransız kadın hakem Stephanie
Frappart tüm dünyaya
kadınlarımızın da neler
yapabileceklerini göstermişti. 

(Necati Özsoy)
Dünya futbolunda son yıllarda kadın

hakemlerin aldığı görevler dikkat çekerken
ülkemizdeki başarılı kadın hakemlerimiz de adım
adım Süper Lig’e doğru hedef almaya başladılar.
Özellikle Süper Ligimizde Emine Yarkın ve

Sabriye Atikoğlu bir çok kritik Süper Lig
maçında yardımcı hakemlik görevleri ile dikkat
çeken isim oluyorlar.

Geçtiğimiz  günlerde oynanan UEFA Süper
Kupa finaline Liverpool-Chelsea maçını da kadın
hakemler yönetmişti. Fransa Futbol
Federasyonundan kadın hakem Stephanie
Frappart’ın başarılı yönetimi tüm dünyada ilgi ile
karşılanmıştı. Stephanie tüm dünyaya
kadınlarımızın futbol hakemliğinde final
yönetecek başarıya erişebileceklerini göstermiş
oldu. 

Futbol hakemimiz Sabriye Atikoğlu da
geçtiğimiz sezon Süper Lig’de bir çok kritik
maçta yaptığı yardımcı hakemlik görevi ile
beğenilen bir kadın hakemimiz. Alt liglerde ve
genç takımlarda da orta hakemlik görevini
sürdürmekte. Hem atletizmde hem de hakemlik
görevinde başarılı bir dönem geçiren Sabriye
Atikoğlu son olarak MHK tarafından  Süper Lig
takımlarının bir maçında ilk kez orta hakemlik
görevi de aldı. Geçtiğimiz gün Süper Lig
takımlarından Binatlı ile Hamitköy arasındaki
hazırlık maçında orta hakemlik görevi alan

Sabriye ilk kez bir Süper Lig takımının maçında
orta hakemlik görevi almanın heyecanını ve
gururunu yaşadı. Sabriye Atikoğlu karşılaşma
sonrası heyecanını ve duygularını sosyal medya
hesabından şöyle paylaştı. “Sanırım hayatımın en
güzel gününü yaşadım. Üzerimde anlatılmaz
heyecan vardı. Elimden gelenin en iyisini
yapmaya çalıştım. Burada olmasını, Bana
desteğiyle güç vermesini isdediğim herkes
yanımadaydı. Bu fırsatı Bana veren ve herzaman
destek olan Federasyon Baskanımız Hasan
Sertoğlu, MHK Başkanımız Sadık Özbilgehan,
Derviş Atakan, Niyazi Nizam, Savaş Tilki,
Mehmet Ebedi ve tüm maç sırasında benimle
aynı duyguları paylaşan hem hakem hem de
arkadaşlarıma, aileme teşekkür ederim. Tabi
buralara gelmemizde hakemliği öğreten her
hocama da ayrı ayrı tesekkür ederim. Maçımızın
hem gözlemcisi hem de büyük desdekleri olan
Savas Tilki hocama çok teşekkür ederim. İyi ki
sizing de desdekleriniz oldu.  İyi ki yanımızda
oldunuz. Tüm maçı Bizimle yaşadız.
Emekleriniz ödenmez Savaş Tilki Hocam. Neye,
kime ne kadar teşekkür etsem az”..

Atikoğlu’nun “Süper Lig” heyecanı 
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