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Yaşşa Tatar yaşşa! Söyle de korkma! Çatlat şu ekonomist bozuntularını! Tarihin cilvesi bu kriz değil mi?
Bize kaderimizin bir oyunu demek istedin herhalde... Öyleyse yansın mangallar, meyve gelsin masaya!..
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 26 Mart 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 621 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
GÖNÜL BİRLİĞİ VAR,
DÜŞÜNCE BİRLİĞİ YOK
n

2. sayfada

Ersin Tatar ülkemizde yaşanan pahalılık ve ekonomik krizi "Tarihin bir cilvesi" olarak niteledi!

Tarihin
cilvesi
asıl sensin!
n Cumhurbaşkanı seçildiği gece bir gazeteciye, "düşünün, artık
cumhurbaşkanı oldum" diyen Tatar'ın tarihin asıl cilvesinin bu
olduğunu unutarak ekonomik krizi bir "cilve" olarak tanımlaması
herkese "oynatmaya az kaldı" dedirtti! Tatar absürt ifadeleriyle
herkesi şaşırtmaya devam ediyor...

n Büyük bir hayranlık besledği Tayyip
Erdoğan'dan bir de "beka" sözünü
kopyalayan Tatar, "Önemli olan
devletin bekasıdır" dedi...

15. sayfada

Şener Elcil'den Tatar'a:

Soyguna devam...

"Volkan" gazetesine örtülü
ödenekten ne kadar para
aktarıldığını soran Elcil Tatar'a,
"Bize söyleyecek sözün varsa,
Ankara'daki ustandan izin al ve
söyle" dedi...

Yem fiyatlarına da okkalı bir zam yapıldı...
Bir yıl önce torbası 110 TL'ye satılan
hayvan yemi 350 TL'ye fırladı...
4. sayfada

Ustandan izin al

Yemler 110 TL'den
350 TL'ye çıktı

4. sayfada

Ercan'da şok grev!

Eylem ve grevler

Tüm sendikalar gelecek hafta eylem
ve grevlere başlıyor... Hayatı
durduracaklar...

İç sayfalarımızda

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faşizm davası ertelendi

Yasak kitap bulundurmakla suçlanan Bengül Gargınsu ile Simge Alıcı
aleyhindeki dava 6 Mayıs'a ertelendi...
3. sayfada

İYİ Kİ
GİTTİLER DE
GÖREMEDİLER
BUGÜNLERİ
Faize
Özdemirciler

YÜREKLERİMİZİ
YANYANA
KOYARSAK...

Ali Osman

Hava Trafik Kontrolörleri Ercan Hava
Limanı'nda 23 saatlik şok grev başlattı.
Grev dün akşam saat 21.00'den itibaren
yürürlüğe girdi...
15. sayfada

ÇALKALANIP
DURULUYORUZ

Yasak Kitap
Davası:
SÖMÜRGE
İDARESİNİN
KEYFİ

BEKA MI DAHA
ÖNEMLİ YOKSA
ZEKÂ MI?

Mehmet Levent

Aziz Şah

Canan Sümer

Kuzeyde 842 vaka, güneyde 3329 vaka 3 can kaybı daha...

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Şaka değil...
109 örgüt, sendika ve partinin imzası
var bu bildirinin altında...
Her iki tarafın çözüm ve barış güçleri...
Çağrı yapıyorlar:
"Barış ve çözüm için tüm yollar
açılsın"...
Eylem var...
Bugün Mağusa Kapısı'nda...
Kuzeydekilerle güneydekiler oradaki
ara bölgede buluşacaklar...
Bu kadar örgüt bu bildiriyi imzaladığına
göre geniş katılımlı bir eylem olur herhalde...
Zamanla öğrendik ancak...
Önemli olan kalabalık değil...
Nicelik değil yani, nitelik...
Kuzeydekilerle güneydekiler arasında
bir "kafa birliği" var mı?
Gönül birliği olduğundan hiçbir
şüphem yok elbette...
Çözüm ve barış istiyoruz hepimiz de...
Ama hepimizin kafasındaki çözüm
aynı çözüm mü?
Sanmıyorum...
Keşke yayınladıkları bildiriye nasıl
bir çözüm istediklerini de koysalardı...
"İki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm" diyorlar, ama yetmez...
Yuvarlak bir tekerleme bu...
İçi boş...
Doldurmak gerekir bunu...
Asıl mesele de bu işte...
Sıra doldurmaya gelince rengi değişir
işin...
Dağılma ve ayrılık başlar...
Birlik ve bütünlük altı doldurulamayan,
içi boş yuvarlak sözlerle sağlanabilir
ancak...
***
Çözüm ve barış için tüm yollar açılsın...

GÖNÜL BİRLİĞİ VAR,
DÜŞÜNCE BİRLİĞİ YOK

Güzel bir dilek bu sadece...
Ama dünya dileklerle dönmüyor...
Din kitaplarındaki dualara benzer bu...
Güneyden gelen çözüm ve barışçılara
sorun...
Bakalım nasıl federal bir çözüm isterler...
Garantörlü mü?
Garantörsüz mü?
Sonra diğer tarafa dönün...
Ve aynı soruyu bir de onlara sorun...
Ben bu konuda yalnız liderlerin değil,
iki tarafın çözümcülerinin de anlaşamadığını düşünüyorum...
Kuzeydeki siyasi parti, sendika ve örgütlerden garantörlüğe hayır sesleri
çıkmıyor hiç...
İşgalci Türk askeri adadan gitsin diyen
yok...
Zaten bu örgütlerde birkaç istisna dışında işgali ağzına alan da yok!
Ara bölgede buluşup çözüm ve barışı
haykıracak olanlar işgal konusunda da
farklı düşünüyorlar...
Bugüne kadar hangi ortak bildiriye
"yurdumuz işgal altında" diye bir ifade
yazıldı ki?
Hiçbir bildiriye!
Yazılacak olsa hiçbir ortak bildiri ol-

Korkusuz

***
Ya federal çözüm haritası konusunda
ne düşünüyor çözümcü ve barışçılarımız?
Türk tarafı ne kadar toprak iadesi yapmalı?
Bu konuda bir fikir birliği var mı?
Bir müzakere masasına oturtsak onları
anlaşabilirler mi?
Bugüne dek harita hakkında da herhangi bir görüş beyan etmedikleri için
öğrenemedik...
Ama çözümün en önemli anahtarlarından biri de bu değil mi?
Bir öneri sunmak gerekmez mi?
Yoksa herşeyi masaya oturanlara mı
bıraktılar?
Planlar hep dışarıdan empoze ediliyor
diye şikayet ediyoruz bir de...
Bizim bir planımız bile yok ki...
Biz sadece çözüm ve barış istiyoruz
diyoruz...
O kadar!
Çözümü ve barışı yapın da nasıl yaparsanız yapın mı demek bu?
Kadere mi bıraktık yani kendimizi?
Ya da ne bileyim, onların kollarına
mı?

Kronoloji

Hüsnü Mahalli
3 Temmuz 2013’de Sisi’nin İslamcı Muhammed Mursi’yi devirmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahire ve ona destek veren
BAE, Suudi Arabistan
ve Bahreyn ile arası bozuldu. Mısır’la birlikte
bu üç ülke Haziran 2017’de Katar’la
ilişkilerini kesince Erdoğan Türk askerini
bu ülkeye yolladı.
Arap ve Müslüman ülkeler kendi aralarında kavga ederken Trump “Kudüs’ü
İsrail ve dünya Yahudilerinin ebedi başkenti” ilan etti. Arap ve Müslüman
ülkeler bağırıp çağırdı ama konu kısa
süre sonra unutuldu. Arap ve Müslüman
ülke yöneticilerinin hafıza kaybından
yararlanmayı sürdüren Trump Ağustos
2020’de BAE ve Bahreyn’in İsrail ile
barışmasını sağladı ve kısa süre sonra
Fas ve Sudan’ı bu “barış kervanına”
kattı.
5 Ocak 2021’de seçimi kaybeden
Trump Beyaz Saray’dan ayrılmadan iki
hafta önce sürekli hakaret edip aşağıladığı
Körfez ülkelerinin kavgalı sultan, kral
ve emirleriyle Sisi’ye “Haydi barışın”
dedi.
Onlar barışınca Cumhurbaşkanı Erdoğan son sekiz yıldır en ağır ifadelerle

mazdı zaten...

Ama o zaman da yüzde 76 hayır çıkar
ve hava alırız...
***
Hep hava aldık zaten bugüne kadar...
Sloganlarla çözümcü olduk!
Bunun için çözüm de, barış da bu
kadar uzadı...
Yarım yüzyılı aştı...
Kafalardaki duvarlar yıkılmadı...
Başladığımız noktadan daha ileride
olduğumuzu sanmıyorum...
Oysa ara bölgede buluşacak olan 109
örgüt düşünce birliği içinde olsa, bize
tuzak kuranların başına yıkardık dünyayı...
Farklı düşüncelere sahip olanların yaptıkları ortak eylemler coşku yaratır yalnız,
sonuç yaratmaz...
Sonuç yaratması da mümkün değil...
Masadakileri çözüme zorlamak için
önce bizim kendi aramızda anlaşmamız
gerekir...
Eğer biz kendi aramızda bile anlaşamazsak başkalarından da bunu bekleyemeyiz...
Çözüm istemek kolay...
Çözüm planı önermek zor...
Bir tılsımı, bir büyüsü var ortak
eylemlerin...
Kalplerimizi birleştirir...
Ama kafalarımızı birleştirmez...
O tılsımın bozulmaması için gerçeklerle
yüzleşmemeyi tercih ederiz...
Yeter ki büyü bozulmasın...
İki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm
tekerlemesi benim için hiçbir anlam
ifade etmez...
Tüm yolların çözüm ve barış için açılmasını istiyorsak ortak eylem değil,
ortak siyasi bir çatıya ihtiyacımız var
önce...
Çatıdan sonra eylem...
Ama o çatı ne yazık hala yok!

yüklendiği Mısır, İsrail, BAE, Suudi
Arabistan ve Bahreyn liderlerine “gelin
her şeyi unutalım” dedi.
12 Temmuz 2021’de Erdoğan, İsrail
cumhurbaşkanı seçilen Herzog’u telefonla
arayarak kutladı.
18 Temmuz’da Erdoğan bu kez Suudi
Kral Selman’la telefonla görüştü.
18 Ağustos’ta BAE Ulusal Güvenlik
Sekreteri Tahnun Bin Zayid Ankara’da
Erdoğan’la buluştu.
24 Kasım’da Muhammed Bin Zayid
Ankara’ya geldi.
14 Şubat 2022’de Erdoğan Abu Dabi’ye gitti.
9 Mart’ta Herzog Ankara’ya geldi.
4 Nisan 2022’de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail’e gidecek ve büyük olasılıkla Erdoğan’ın İsrail ziyaretinin programını konuşacak.
Erdoğan’ın Sisi ve Suudi Veliaht Muhammed Bin Selman ile barışma çabalarında henüz somut bir sonuç yok.
Peki bu dönem içinde bölgede neler
oldu?
3 Ekim 2021’de Esad Ürdün Kralı
Abdullah ile telefonla konuştu.
9 Ekim’de BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Şam’da Esad’la buluştu.
20 Ekim’de Esad BAE Veliahtı Muhammed Bin Zayid’le telefonla konuştu.

6 Aralık’ta BAE Ulusal Güvenlik Sekreteri Tahnun Bin Zayid Tahran’a gitti
ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile
görüştü.
Aynı gün Suriye Dışişleri Bakanı
Faysal Mikdad Tahran’daydı.
12 Aralık’ta İsrail Başbakanı Bennett,
Abu Dabi’de Muhammed Bin Zayid ile
buluştu.
30 Ocak 2022’de bu kez İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Abu Dabi’ye giderek
Bin Zayid ile görüştü.
Tam bu sırada İran ile Batılı ülkeler
arasında nükleer anlaşma görüşmeleri
devam ederken Suudi Arabistan ve İran
heyetleri Bağdat’ta görüşüp duruyordu.
18 Mart’ta esas sürpriz gerçekleşti ve
Esad Abu Dabi’ye gitti.
İki gün sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Abu Dabi’de mevkidaşı Abdullah
Bin Zayid ile görüşerek Esad ziyareti
ile ilgi bilgi aldı.
21 Mart’ta Muhammed Bin Zayid ile
Bennett Şarm El-Şeyh’e uçarak ayrı ayrı
Sisi ile görüştükten sonra Üçlü olarak
bir araya geldiler.
Tam bu sırada Ürdün Kralı Abdullah
telefonla Suudi Veliaht Muhammed Bin
Selman’la telefonla konuşuyordu.
Muhammed Bin Zayid ise Şerm ElŞeyh’ten ayrıldıktan sonra atlayıp Riyad’a
gitti ve Bin Selman’la uzun uzun sohbet

etti.
Hem son dönem görüşmeleriyle ilgili
detayları anlattı hem de Ukrayna savaşı
karşısında neler yapılabileceklerini değerlendirdiler.
Her iki ülke petrol fiyatlarının artmasından müthiş paralar kazanıyor.
Her iki ülke yönetiminin Katar Emiri
Temim’le “aşk yaşayan” Biden ile aralarının iyi olmadığı söyleniyor.
Soru:
Bu karşılıklı ziyaret ve telefonlaşmanın
amacı ne olabilir?
Bölgedeki savaşlardan bıkan iktidarlar
biraz rahat etmek istiyor olabilir(mi).
Bunun da iki temel koşul ve sonucu
olabilir:
1- İsrail; işgal altında tuttuğu Batı
Şeria, Suriye’nin Golan ve Lübnan’ın
Şebaa bölgelerinden çekilecek ve Filistin
devletinin kurulmasına izin verecek(mi).
2- Suriye’deki sivil ve silahlı muhalefete destek veren Ankara bu tavrından
vazgeçecek ve var olan tüm sorunları
çözmek için Şam ile barışacak(mı).
Bölgeden gelen haberlere bakılırsa her
an her şey olabilir.
Her iki koşul ve sonuç Türkiye’nin
ve dolayısıyla AKP iktidarının geleceğini
belirleyecek.
Tabi çoğu zaman olduğu gibi “Büyük
Tiyatro” devam etmiyorsa!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

İYİ Kİ GİTTİLER DE
GÖREMEDİLER
BUGÜNLERİ
Ölüler, o güzel atlara binip giden güzel
ölülerimiz, sonsuz bir uykunun içinden
“yaşayan ölü olmaktan iyidir” dercesine
bakarlar yüzümüze, Gogol’un “Ölü Canları”ndan beter olduğumuzu hatırlatarak
bakarlar…
Bakarlar ve fakat konuşamazlar, gülemezler, ağlayamazlar, kırılamazlar, üzülemezler, sinirlenemezler…
Zivaniya içemezler, şarkı
söyleyemezler, ama en önemlisi, her gece farklı saatlerde
ülke boydan boya tasarruf
adı altında karanlığa gömülürken, dağlarda ışık saçan
bayrağa bakarak, bayrağa da, özellikle
Lefkoşa’dan bakıldığında çok net görünen
bayrağın ışıklarını inadına söndürmeyenlere de küfredemezler, bayrağı psikolojik bir silah gibi her gece şakaklarımıza dayayan kıt akıllılara öfkelenemezler, onların sinirleri yoktur, sınırları yoktur…
Ne Denktaş’a beddua edebilirler, ne
Makarios’a lânet okuyabilirler…
Garantörlerin Amerika’nın NATO’nun
gerçek yüzünü onlar yaşayarak gördüler
ama bir daha artık bize gördüklerini yaşadıklarını anlatamazlar…
İyi ki gittiler de göremediler hamasetten
tasarruf yapmayanların bu ülkeyi insanıyla
birlikte nasıl harcadıklarını…
Onlar bizden iyidirler yine de, onlar
Kıbrıs’ın taksim edildiğine veya bir zamanlar ada olan, cennetten bir parça
olan coğrafyanın tarihin elinde oyuncak
olduğuna bile üzülemezler…
Suriyeli göçmenlere kapılarını kapatan
Avrupa’nın, Ukraynalılara kapıları açarken sergilediği ikiyüzlülüğe hayret edemezler, hortlayan faşizme, dirilen Nazilere
bakıp da, insanlığın geleceğine kaygıyla
bakamazlar…
Bir gün daha devrilip giderken, tatsız
bir akşamüstü eşgeriyor kapılardan pencerelerden, az sonra ışıkları kapatacaklar,
her yer karanlık olacak ama hiç kimse
“Her yer karanlık”ı söylemeyecek…
Görünmez kanatlarıyla cama vuran
hatıralar da kaybolup gidince kalacağız
bir başımıza…
Biz buradayız, varız ama yokuz, onlar
yokturlar ama bizden farklı olarak vardırlar…
İyi ki gittiler de, tanıklık edemediler
dünyanın tarihte hiç olmadığı kadar delirdiğine, iyi ki görmediler “Ya barbarlık
ya sosyalizm” diyen Rosa’nın hâlâ anlaşılamadığını, onca katliamdan kıyımdan
yıkımdan sonra insanlığın sosyalizme
değil barbarlığa yatkın olduğunu…
İyi ki gittiler, ne mutlu, göremediler
Dostoyevski’nin ülkesinin son halini,
Dostoyevski’ye haddini bildirmeye kalkan
Rönesans Avrupa’sının savaşın tarafında
durmakla kalmadığını, savaşa haklı ve
‘barışçı’ gerekçeler ürettiğini…
Gittiler de göremediler, işgale işgal
savaşa savaş diyememenin insanlığı nasıl
çürüttüğünü, birleşik Kıbrıs’ın bu tabloda
her zamankinden daha imkânsız olduğunu…
İyi ki gittiler deriz de, utanırız dediğimizden, pişmanlıkla karışık koyu bir
maraz çöker üstümüze, şiirin boşuna yazılmış olmayacağını düşünürüz teselli
niyetine…
Sonra işte “Başka” bir şiir akar içimize,
Selim Temo’nun şu dizeleri dökülür dudaklarımızdan gayriihtiyari:
“Sesinizde yalnızlık mı, orman mı/
bana biraz benden bahsetseniz/ serçeler
uyanmadı daha/ biraz daha gitmeseniz...”

BEKA MI DAHA ÖNEMLİ
YOKSA ZEKÂ MI?

‘Faşizmin davasının’ avukatları:

Kitaplar suç unsuru değil
Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde
dün görüşülmeye başlanması
beklenen yasak kitap bulundurma davası 6 Mayıs’a ertelendi.
Avukatlar kitapların suç unsuru
olmadığını söyledi...
Bugün Kıbrıs - Lefkoşa Ceza
Mahkemesi’nde dün başlaması beklenen,
Bengül Gargınsu ve Simge Alıcı aleyhine
getirilen yasak kitap bulundurma davası
6 Mayıs’a ertelendi.
Üç senedir görüşülmesi beklenen davada yargıcın rahatsızlığı nedeniyle erteleme
kararı verildi.
Kararın öğrenilmesinin ardından
açıklama yapan Avukat Tekin Söylemez,

“Bu tip davalarla kişilerin bilgi edinme
düşünce
ve
ifade
özgürlüğü
kısıtlanmaktadır. Polis ve savcılığın
kitapları suç unsuru haline getirdiği bu
davada aslında devlet kendi eliyle insan
hakkı ihlali yaratıyor. Buradaki dayanışma
bize güç veriyor.
Bu da bize bu tip davalara Kıbrıslı
Türklerin duyarlılığını gösteriyor.”
ifadelerini kullandı.
Avukat Öncel Polili ise yaptığı
açıklamada, “Gün geçtikçe gerek gazetecilere yapılan saldırılar ve getirilen
davalar gerekse bugünkü gibi kitap bulundurma kaynaklı ifade özgürlüğünü
zedeleyici davalar ülke insan haklarının
gerilediğini gösteriyor. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

SENDİKALAR EYLEM VE
GREVLERE BAŞLIYOR
BENGİHAN: “EKMEĞİMİZE
AŞIMIZA GÖZ KOYANLARA
MEYDANI BOŞ
BIRAKMAYACAĞIZ”
“ZAMLAR İLE ÇALIŞANLARI, DAR
VE SABİT GELİRLİ KESİMLERİ
KORUYUCU HİÇBİR ÖNLEM
ALMAYAN HÜKÜMET PROTESTO
EDİLECEK”
KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS,
HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN,
TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV-İŞ
ile HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, yapılan
zamlarla hükümeti protesto etmek amacıyla
gelecek hafta eylem, grev ve organizasyonlar yapmaya başlayacaklarını açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan,
sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada,
eylemlerin gelecek haftadan itibaren
yapılmaya başlanacağını belirterek,
“Ekmeğimize aşımıza göz koyanlara
meydanı boş bırakmayacağız” ifadesini
kullandı.
“TÜM DÜNYADA ALIM GÜCÜNÜ
KORUYUCU TEDBİRLER
ALINIRKEN BİZDE
ZAM ÜSTÜNE ZAM”
Bengihan, hükümetin yaptığı “insafsız

ve vicdansız” zamlar karşısında alım gücü
her geçen gün gerileyen halkın, çok derin
bir yoksulluğa doğru sürüklendiğini ifade
etti. Bengihan, “Ekonomik kriz dönemlerinde tüm dünyada hükümetler halkın
alım gücünü koruyucu tedbirler alırken
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin zam üstüne
zam yaparak zaten zor durumda olan dar
ve sabit gelirli kesimleri daha fakirleştirmesi
asla kabul edilemez” dedi.
“TALEP VE ÖNERİLERİMİZİN
DİKKATE ALINMASI BİR YANA,
ZAMLAR ARTARAK DEVAM
EDİYOR”
Güven Bengihan, sendikaların yapılan
zamlar ve KKTC’de yaşanan ekonomik
sıkıntılarla ilgili geçen hafta Başbakana
talep ve kaynak önerilerini içeren bir
mektup verip, yapılan zamlara müdahale
etmesini talep ettiklerini belirtti.
Bengihan, “Ancak görüyoruz ki talep
ve önerilerimizin dikkate alınması bir yana,
zamlar artarak devam etmiştir.
Hükümet dünyada yaşanan ekonomik
sıkıntıları gerekçe göstererek sorumluluktan
kurtulmaya çalışmakta.
Bu zihniyet yaşanan sorunlara çare
üretemeyeceği gibi, aksine halkı yok oluşa
sürükleyecektir. Bunun adı halk
düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.

Nasıl da hizaya girdik…
Normalleştirdik işte elektrik kesintilerini de…
Sövüp saysak da alıştık işte…
Talimli maymun gibi…
İstedikleri kılığa soktular bizi…
Bölge, bölge, saat saat elektrik kesintilerini açıklıyorlar…
Öfkeleniyor kimi…
Ama öfkelendiği şeye bakar mısınız?
Söyledikleri saatte kesmemişler elektriği…
Bir diğeri “hani bir saat olacaktı kesinti
bizim bölgede 4 saattir elektrik yok”
diye feryat ediyor…
Yavaş yavaş, sindire sindire alışıyoruz
her şeye…
Büyük bir markette çalışan bir arkadaşımla konuşuyorum…
Marketin pasta, börek bölümünde görevli…
Eskiden günde dört yüz simit satardık…
Şimdi günde en fazla 150 simit satılıyor…
Üç katı fiyat artışı var, diyor…
Market eskisiyle aynı parayı kazanıyor
yine…
Ama birçok insan simit yemekten vazgeçti anlaşılan…
Şükretmeyi, kanaatkâr olmayı da öğretecekler bize…
Yoksulluğun bu dünyada bir sınav olduğunu…
Öyle demiyor mu Türkiye’deki AK
akıllılar…
Burda da dillendirilirse bu tür zırvalıklar
sakın şaşırmayın…
Alışkanlıklarımız değişecek yavaş yavaş…
Keyif aldığımız sıradan şeyleri bile
çıkaracağız hayatımızdan…
***
İçki, sigara pahalı olmuşsa içmeyeceksiniz efendim…
Müslümanın ne işi var içki sigara ile…
Meyhaneye, bara gitmek de olmaz…
Bebekler daha az süt içmeye alışırken…
Siz de hafta sonları mangal keyfinizden
feragat etmeye alışacaksınız…
Nelere alışmadık ki!
Yurdumuzun bölünmüşlüğüne bile alıştıktan sonra bunlar basit meseleler…
Bakın bugün bir etkinlik var…
Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk örgütlerin
birlikte düzenlediği…
Müzakerelerin yeniden başlaması ve
yeni geçiş noktalarının açılması talebiyle
yapılıyor bu etkinlik…
Bize yeni geçiş noktaları gerek…
Yeni kapılar…
Yeni barikatlar…
Bunlarla mı ulaşacağız hayalini kurduğumuz çözüm ve barışa…
Bölünmüşlüğümüzü daha da normalleştirmekten başka ne işe yarayacak ki
tüm bunlar…
Duvarları yıkmaya…
Sınırları kaldırmaya muktedir değiliz
belki ama pek hevesli olmadığımız da
bir gerçek…
Alıştı çünkü böyle yaşamaya her iki
taraf da…
***
Pahalılık ve ekonomik krize de alışacaksınız…
Bakın ne diyor Ersin Bey…
“Bunlar tarihin cilvesi… Gelip geçer.
Önemli olan devlettir, devletin bekasıdır…”
Öğrenmiş Erdoğan’dan "devletin bekası" lafını da…
Boş boş konuşuyor her zamanki gibi
Ersin Bey...
“Ekonomik kriz tarihin cilvesidir”
diyor Cambridge mezunu adam…
Beka önemli…
Ama zekâ ondan çok daha önemli
sanırım…
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Sana bir şey soracağım ne olur kızma hazret
Allahın hıyarı elli lira diyor vatandaş
Şimdi gel de sen millete bunu izah et
Tek hıyara nerdeyse 10 lira verir vatandaş
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

YÜREKLERİMİZİ
YANYANA KOYARSAK...

Bu köşeden birkaç kez elektrikle ilgili
başımdan geçen bir olayı yazdım...
Bir daha tekrarlamak istiyorum...
Başka ülkelerdeki yönetimlerin orada yaşayan insanlara karşı tutumlarını ortaya koyabilmek açısından...
Sadece elektrikle ilgili olarak tabii...
Kış mevsimi bilhassa Mart ayı kendilerinin
de belirttikleri gibi yarım asırdan beri ilk
kez böyle soğuk olmaktaymış!
Bu durumda devletin bu soğuklarda yaşlıları, çocukları, hastaları hatta ve hatta tüm
vatandaşları korumak, kollamak ve de desteklemek mecburiyeti vardır...
Tam aksine oysa...
Bırakın desteklemeyi, elektriğe yüzde üçyüze varan bir artış getirdiler...
Bunun bağırtılarını bu ay sonu hep birlikte
göreceğiz...
Ödeyebilecek olanlar çok az, geriye kalanların elektrikleri borçlarından dolayı çatır
çatır kesilecek...
Oteller, gece kulüpleri, casinolar, kumarhanelerin elektrik harcamalarına ise sübvansiye uygulanmakta...
Bu sübvansiye farkını de sayaç kirası
olarak her ay halktan tahsil etmektedirler...
Yani biz onların kullandıkları elektriğin
de bir kısmını ödemekteyiz..
***
Bir süre İngiltere'de yaşadım...
Kış mevsimiydi.. Havalar bir hafta normalin
altında soğuk oldu...
Benim elektrik satın aldığım şirket kapımın
üzerindeki posta kutusuna bir mektup bıraktı...
Açtım baktım içinde bir çek...
Tam 100 Sterlinlik...
Bir yanlışlık olduğunu düşünerek zarfı
alıp arkadaşıma gittim.
Ne olduğunu, neden gönderildiğini merak
ettiğimi söyledim..
Arkadaşım ilgili şirketi telefonla arayıp
sordu...
Kendisine verilen cevap şuydu:
"Havalar normalin altında soğuduğu için
evde elektrik harcamaları ısınmak için arttı.
Kendilerinden kaynaklanan bir olay değil.
Doğal bir afet gibi... Bu düşünceyle üyelerimize katkı yaptık"...
Benim harcadığım elektrik o hafta için
20 Sterlindi...
***
E şimdi bir de bize bakın...
Yüzde üçyüz zama ilaveten bir de bu
soğuk ve dondurucu havalarda elektrikler
devamlı kesilmekte...
Tamirattı, bilmem yetersiz üretimdi diyerek
insanları sadece soğuklara terk etmiyorlar,
akıl sağlıkları ile de oynamaya devam ediyorlar...
Türkiye kafasına koydu kurumu özelleştirecek...
Yıllardan beridir elektriğe çare arayan kişiler oldu...
Ancak bunların girişimleri de hep Türkiye
tarafından engellendi...
Sebebi de bugünlere gelirken varolan kurumu da ele geçirmek ve buradaki insanları
istedikleri zaman istedikleri şekilde kullanmak
için yapıldı bunlar...
Bilirim işgal altında yetki işgalcinindir
diyeceksiniz...
Doğru ama bizim de birşeyler yapma şansımız var...
Yüreklerimizi yanyana koyarsak tabii...

KALAY-KALAYCI

BİR GAZETE DEĞİL, “VOLKAN”

Bu çamur deryasının adı “Volkan”dır, pisliğin
adını koymazsanız kimseye meram anlatamazsınız.
“Volkan” bir gazete değildir, psikolojik harp aygıtıdır, misyonu ülkedeki
aydınları yurtseverleri karalamaktır. “Volkan”ın sahipleri Ersin Tatar’ın yanında
basın danışmanıdır. Demek ki, “Volkan” yıllar önce nasıl Rauf Denktaş’ın
beslemesi idiyse, şimdi de Tatar’ın beslemesidir. Hedefte bir gün gazeteciler
varsa, bir gün de CTP milletvekilleri veya sendikacılar vardır… “Volkan”ın
kullandığı dile Türkçe demek, Türkçe’ye yapılacak en büyük hakarettir… Ömür
biter “Volkan”daki çamur bitmez…

KTÖS:

Ustandan izin al ve konuş

"Volkan" gazetesindeki yayınlardan
dolayı Tatar'ı sorumlu tutan KTÖS bir
açıklama yaptı. Şener Elcil imzasıyla
yapılan açıklama şöyle:
"Adamızın
kuzeyinde
TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve AKP’nin seçimlerimize müdahalesi
sonucu cumhurbaşkanlığı koltuğuna
oturtulan Sn. Ersin Tatar, toplumdan
kopuk bir şekilde saltanat sürerken
kendisine gelen eleştirilere yanıt veremeyecek noktadadır ki, beslediği
danışmanlarının çıkardığı “Volkan
Gazetesi’nde” yurtseverlere saldırtmayı
seçmiştir. TL kullanmadan dolayı
yaşanan enflasyonun yarattığı zamların
insanımızı bunalttığı gerçeği konusunda
hiçbir laf edemeyen Sn. Tatar
beslemelerinin yaptığı saldırılarla gündem değiştirmeye çalışmaktadır.
Adamızın kuzeyinde iğneden ipliğe
her şey zamlanırken, elektrik, ilaç,
akaryakıt bulunmazken, ucuz milliyetçilik yapan Sn. Tatar, TC Elçisi ile birlikte

şehitlikte kahvaltı yapacak kadar,
manevi değerlerle dalga geçer bir noktaya gelmiştir.
Seçim öncesinde “geleceğe yürüyoruz”, “sarayı halka açacağım” diyerek
sözler veren Sn. Tatar, Ankara’dan
gelen talimatları bir papağan gibi tekrarlamaktan öte, hiçbir adım atmadığı
gibi, bütçeden aldığı yüklü ödeneklerle
saltanat sürmeyi tercih etmiş ve seçim
vaatlerinin yalan olduğu ortaya
çıkmıştır.
Kıbrıs Türk toplumunu temsil etmeyen Sn. Tatar bilmelidir ki, danışman
olarak beslediklerinin çıkardığı faşist
yayın organı Volkan Gazetesi’nde
yazılan her satırın sorumlusudur ve bu
sözde gazeteye örtülü ödenekten kaç
para verdiğini açıklamalıdır.
Sn. Ersin Tatar’a açık çağrımızdır;
“beslediğin danışmanlarının arkasına
saklanma, bize söyleyecek sözün varsa,
biat ettiğin Ankara’daki ustandan izin
al ve söyle.”

YEM FİYATLARI DA ZAMLANDI...

110TL’DEN 350TL’YE ÇIKTI

Yem fiyatlarının torbasının bir yıl
önce 110 TL olduğu bilgisine veren
Naimoğulları, günümüzde bir torba
yemin 350 TL’den alınabildiğini ifade
etti.
Yem fiyatları yükseldikçe yükseldi,
ülkedeki hayvancının üretimi de çıkmaza
girdi…
Yemdeki hammadde fiyatlarının
otomatiğe bağlandığını belirten Hayvan
Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Mustafa Naimoğulları, döviz,
ülkede akaryakıt ve elektriğe yapılan
zamlar ve Ukrayna savaşının etkisiyle
fiyatların yerinde durmadığını kaydetti.
Yem fiyatlarının torbasının bir yıl
önce 110 TL olduğu bilgisine veren
Naimoğulları, günümüzde bir torba
yemin 350 TL’den alınabildiğini ifade
etti.
Naimoğulları, “hammadde fiyatları
otomatiğe bağlandı. Önceden bu şekilde
değildi. Döviz ve zamlarla, savaşın da

etkisiyle fiyatlar patladı.” dedi.
Yem fiyatlarındaki bu fiyat artışının
‘süt fiyatlarına zam yapılması gerektiği’
anlamına geldiğini dile getiren
Naimoğulları, buna karşın, süt
fiyatlarının zamlanmaması için
hayvancıya yapılan desteklerin artması
veya yem, akaryakıt ve elektrik
fiyatlarının desteklenmesi gerektiğini
anlattı.
Naimoğulları,
“Maliyetler
yükseldiğinde
serbest
piyasa
koşullarında ham madde tedarikçileri
hemen fiyatlara zam yapar. Yarı devlet
olan Binboğa yem sanayi bile otomatik
zam yapar”
10 Mart’tan bu yana hükümet ile
yaptıkları istişarelerin devam ettiğini
anlatan Naimoğulları, 28 Mart’ta
Bakanlık ile görüşeceklerini, 31 Mart
tarihine kadar ise çözüm bekleyeceklerini anlattı. Aksi halde “isyan edeceğiz”
dedi.

Güç-Sen 'ek mesai çalışmama' eylemi başlattı
Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN), pazartesi günü Gazimağusa ve
Gemikonağı şubelerine bağlı görev yerlerinde bir günlük ek mesai çalışmama
eylemi yapacağını ve gerekli
istihdamların yapılmaması halinde cuma
gününden itibaren Yönetim Kurulu’nun
uygun göreceği bir tarihe kadar eyleme
yeniden başlayacağını duyurdu.
GÜÇ-SEN Gemikonağı Bölge Sorumlusu Öner Özyürek tarafından
yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık iki
yıldır açılması için mücadele verdikleri
IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru
ilk atama sınavının yapıldığı ancak
kadroda kırk personel eksiği olmasına
rağmen “sakıncalı biri” var bahanesi
ile sadece yirmi iki personel istihdam
edildiği belirtilerek, yirmi yıldan fazladır
istihdam yapılmadığı için boşalan elli
kişilik Gümrük Liman Bekçiliği kadrosunun görevlerini de mevcut personelin
yürüttüğü kaydedildi.
GÜÇ-SEN üyelerinin dayanacak

gücünün kalmadığının vurgulandığı
açıklamada, “Bizler, Güç-Sen üyeleri,
insana yaraşır koşullarda çalışmak adına
28 Mart Pazartesi günü Gazimağusa
ve Gemikonağı şubelerine bağlı görev
yerlerimizde, bir günlük uyarı amaçlı,
ek mesai çalışmama eylemi başlatıyoruz.
Hükümete mevcut sorunu çözmeleri,
halihazırda açılmış olan sınav süresi
dolmadan gerekli istihdamları yapmaları
için 1 Nisan 2022 Cuma gününe kadar
süre veriyoruz. Tatmin edici çözüm
üretilmediği takdirde 1 Nisan Cuma
günü itibarı ile Gazimağusa Gümrük
şubesinde Yönetim Kurulumuzun uygun
göreceği bir tarihe kadar eylemimize
yeniden başlayacağız” denildi.
Sendikanın tüm çabalarına rağmen
yetkililerin diyalog yolunu kapattığının
savunulduğu açıklamada, yaşanacaktan
kaostan, oluşacak mağduriyetlerden ve
maddi zararlardan Başbakan olmak
üzere hükümet yetkililerinin sorumlu
olacağı da belirtildi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

ÇALKALANIP
DURULUYORUZ
"Kuzey Kıbrıs'ta gündemin ilk dört sırasını
paylaşan konular nelerdir?" diye sorulsa ne
yanıt verirdiniz?
Fazla düşünmeye gerek yok
İşte size hiç zorlanmadan bir çırpıda verebileceğiniz dört yanıt...
İğneden ipliğe zamlar...
Dayanılmaz hale gelen hayat pahalılığı...
Elektrik kesintileri...
Belediyeler sözde reformu...
***
Dün yine yeni zam haberleriyle çalkalanıp
durdu ortalık...
Halk çalkalanıp duruluyor ama...
Her çalkalanıp durulma, yeni çalkalanmalar
yaratmaya da devam ediyor!
"Bırakın çalkalansınlar! Nasıl olmasa yine
durulacaklar" diyebilecek kadar akıl, mantık
ve vicdanı körelmiş, son yılların en vurdumduymaz, en hükümsüz, en biatçı, en yalaka
hükümeti var karşımızda!
Bu kısır döngüden kurtulabilmek adına
yapılabilecek tek birşey kalıyor.
Çalkalanmak...
Ama durulmamak!
Karşımızdaki işbirlikçi kuklaların beklentisini boşa çıkarmak!
Yoksa bu durulmalar devam ettikçe...
Daha çok çalkalanıp durulacağız!
***
Önceki gün yine zam haberleri vardı
gazetelerde.
İçki...
Sigara...
Hayvan yemi...
Ekmeğe, süte ve bütün süt ürünlerine gözünü kırpmadan zam yapanlar, içkiye ve
sigaraya hayda hayda oturtullar!
50 bin liraya dayadıkları aylık maaşlarıyla
etin hiçbir çeşidinden en küçük bir mahrumiyet
yaşamayanlar...
Hayvan yemine de hayda hayda oturtullar!
Bunu "çorbalık" tavuk kemiği bile alamayanlar düşünsün!
***
Orhan Veli Kanık bir şiirinde şöyle der...
"Dağ başındasın
Derdin günün hasretlik
Akşam olmuş
Güneş batmış
İçmeyip de ne haltedeceksin?"
İçkiye zam haberleri biraz da bu dizelerini
hatırlattı büyük şairin...
Gelin birlikte bir nazire yapmaya çalışalım
bu dizelere...
Orhan Veli'ye saygıyla...
KKTC'desin
Derdin günün zam, pahalılık, karanlık
Akşam olmuş
Güneş batmış
Elektrikler gtitmiş
İçmeyip de ne haltedeceksin?
***
Doyan doyar, kalan açlar bizimdir zihniyetiyle her şeye zam yapan hükümetin yüzde
50'ye varan okkalı içki zammına cuk diye
oturan bir nazire olmadı mı sizce de?!
Zam diyorlar, çalkalanıp duruluyoruz!
Elektrikleri kesiyorlar, çalkalanıp duruluyoruz!
Şehitlikte kahvaltı yapıyorlar, çalkalanıp
duruluyoruz!
Federasyon öldü, yaşasın iki devlet diyorlar,
çalkalanıp duruluyoruz!
Biz duruldukça...
Onlar habire yeni çalkalanmalar
yaratıyor!
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Onuncu köy
KÜFÜR VE OY

İLHAK YASASI
HAZIRLIĞI

Hasan Karşıtaş
Bir ülke düşünün; Her gün elektriği
kesilen, benzin yok gerekçesiyle
akaryakıt istasyonları her an kapanabilen,
elektrik, gaz, süt, içki, sebze ve meyve,
kısaca iğneden ipliğe zam yapılan, kamuda iş yapacak bilgiye liyakata değil
de, kapasitesi olmayan partili bürokratlara göre atama yapan, hiç bir temel
sorunu çözemeyen bir yapı...
Öte yandan, tüm bunları sosyal medyada veya kahvede konuşmaktan öteye
gidemeyen kabullenen, hatta yarın seçim
olsa yine şikayet ve küfür ettiklerine
oy vermeye hazır bir toplumsal ruh
hâli... Değişik zamanlardan geçiyoruz!

TRAVMA
Yeşim İlkan
En büyük keyfi meyhane olan Kıbrıs
Türkü bu alkol zammına da tepki göstermez ve yollara düşmezse bu konunun
ivedilikle bilimsel olarak incelenmesi
gerekir…

TATAR’DAN TALİMAT
Murat Kanatlı
Çok ayıp, Yayın Yüksek Kurulu özerk
olması gerek, ne demek makama davet
edilip görev tebliğ edilir?
Ayıp, Yayın Yüksek Kurulu bağımsız
olması gerek, bir avukat da olan baştaki
kişi gereği yapılacak diyor, bunun ne
kadar büyük sorun yaratabileceğinin
farkındayız?

TOROSLARDAN
GELEN ZAM
DALGASI
Fatma Kişmir
SENDİKALAR zamların yanı sıra,
çalışanları, dar ve sabit gelirli kesimleri
koruyucu hiçbir önlem almayan
hükümeti protesto etmek amacıyla
önümüzdeki hafta geniş kitlelerin
katılımıyla büyük eylem, grev ve organizasyonlara başlayacaklarını duyurdu.

İŞGAL
Nilgün Ecvet Orhon
Memleketin elden gittiği bu zamanda
sadece mutfağımıza dokunulunca ses
veriyoruz, halbuki her şeyin sorumlusu
işgaldir, buna karşı topyekün mücadele
etmezsek sadece akıntıya kürek çekiyor
oluyoruz

HAVA DÖNMEDİ!
Hasan Çötok
Kıbrıs'ın kuzeyinde hava işçiden yana
dönüyor diyeceğim ama, sendikaların
yaklaşık %80 memur sendikası.
Kısacası Kıbrıs'ın kuzeyinde işçi
örgütlenmesi açıkça söylenmeyen şekilde
"yasaklı".
Ne yazık ki bu konuda sendikalarda
adım atmıyor.
Buna birde işçilerin çok ciddi kısmının
farklı ülkelerden ve Türkiye'den
"sözleşmeli" işçi olarak geldiğini ve bu
işçiler kendi haklarını savunduğu anda
Kıbrıs'ın kuzeyinde ikamet ve muhaceret
hakkının kaldırılacağı tehlikesi olduğu
yazıldığında, olay açık seçik netleşiyor.
Bu çok ciddi olan konuya el atılmadan
işçi sınıfı mücadelesi ancak ve ancak
topallayarak olabilir...

AYDIN ENGİN'İN ARDINDAN...
Ertuğrul Ahmet Tonak
Aydın Engin'in beklenmedik ölümüne çok
üzüldüm. 68'li yıllarda uzaktan izler, bilirdim.
Tanışmamız, dostluğumuz Yeni Ortam
gazetesinde oldu. Gazetede çalışmaya musahhih olarak 1972'de başlamış, daha sonra
Oya Baydar'ın sorumlu olduğu "İş ve Ekonomi" sayfasına muhabir olarak terfi etmiş,
sendika haberleri toplamaya başlamıştım.
Ara sıra değişik sektörlerdeki işçilerle
çalışma koşulları, sorunları üzerine röportajlar
da yapıyordum.
Aydın da bir ara gazetenin yazı işleri
müdürü iken ifade vermek üzere Sıkı Yönetim Savcılığı'na çağrıldı. Döndüğünde, hepimizi yazı işlerine toplayıp savcılıkta
yaşadıklarını o malum şakacı uslubuyla
anlatışını unutamam.

Savcı ifadeye malum sorularla başlamış;
adın, soyadın, doğum yerin, vs. şeklinde
devam ederken sıra meslek sorusuna gelmiş.
Aydın da "Yeni Ortam gazetesi yazı işleri
müdürü" demiş. Bunun üzerine savcı sinirlenerek, "Olur mu, ulan; içeride iki tane var
onlardan. Sen nereden çıktın?" gibi bir laf
etmiş. Aydın'ı tanıyanlar Aydın'ın bu hikayeyi
nasıl anlatmış olabileceğini ve dinleyenleri
nasıl güldürdüğünü tahmin edecektir.
Gerçekten, o sıralar Yeni Ortam'ın yazarları,
yazı işleri müdürleri sık sık sıkıyönetimce
ifadeye çağrılır, göz altına alınırdı. Tam
hatırlayamıyorum, ama kastedilen yazı işleri
müdürleri Osman Saffet Arolat ve Hayati
Asılyazıcı olabilir.
Aydın'lı başka hatıralara daha sonra devam
etmek üzere...

AYDIN ENGİN DE GÖÇÜP GİTTİ...
Dilgeş Baz
Gazeteci Aydın Engin de göçüp gitmiş bu dünyadan ve ölüm haberi yıllarca emek
verdiği Cumhuriyet Gazetesinin 12.sayfasında küçücük bir haber olarak yayınlanmış.
Bu ülkenin ulusalcıları IŞİD'den daha gerici, daha karanlık, daha faşisttirler! İslamcılar
bile değişirler, reform yaparlar, ileri giderler fakat ulusalcılar asla: onlar Nazi artığıdır!
Bu ülkede Kürt sorunu, Alevi sorunu çözülmüyorsa tek sebebi bu Nazi artığı ulusalcılardır!

DÜNÜNÜ BİLMEYENLERİN SONU
Mustafa Billur
3 sene evvel yaşananların mahkemesi var
bugün...
Çoğunuzun 3 sene evvel ne olduğundan
haberi olmayabilir.
Ama bugün içinde olduğunuz durum, 3
sene önce ne olduğunu bilmediğimiz içindir
de.
Unutma, hatırla diye tekrar paylaşıyorum...
*
UNUTMA
Erhürman, CTP ve İlkeler
12 Mart 2019'da yasaklı kitap (yasa dışı
cemiyete ait kitap) bulundurmak "suçundan"
CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu ve Parti
Meclisi üyesi Gargınsu tutuklandı.
Aynı gün, CTP Genel Başkanı ve Başbakan
Erhürman bir açıklama yaptı ve şöyle dedi:
"İki gün tutukluluk kararı bir mahkeme
kararıdır. Yürütmenin yargıya müdahalesi
de söz konusu olamaz. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi iç hukukumuzun bir parçasıdır
ve mahkemelerimizin pek çok kararında
bunun altı çizilmiştir. Sözleşme ve çağdaş
insan hakları normları çerçevesinde kitap
tasarrufunun kendi başına bir suç olarak
değerlendirilmesi kabul edilemez."
Ertesi gün CTP Lefkoşa İlçesi 38. Olağan
Kongresi yapıldı. Salona sığmayan partililer,
ülkedeki insanları kitap, dergi veya gazete
nedeniyle suçla ve terörle ilişkilendirmenin
kabul edilemez olduğunu belirterek, Ceza

Yasası'ndaki ilgili madde değişikliğinin bir
an önce hayat bulması yönünde
kararlılıklarını vurgulamak adına karar
çıkardı.
Bu kongreye Başbakan ve Genel Başkan
Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan
Sorakın, MYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat ve eski başbakanlardan Özkan
Yorgancıoğlu da katıldı. Genel Başkan Tufan
Erhürman ve Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat
Arşehit
konuşmalarında
ülkedeki
demokrasiye sahip çıkan ve insan hakları
için neredeyse yarım asırdır çalışan partinin
CTP olduğunu vurguladı.
Erhürman konuşmasında, "ilkelerimizden
bir tanesi de temel hak ve özgürlüklerin
AİHM tarafından geliştirildiği şekilde ülkemizde yaşanmasıdır. Kitap bulundurmak sadece
kendi başına bir suç olarak kabul edilemez.
Mağusa mahkemesinden de kısa süre önce
bu yönde bir karar çıktı. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin iç hukukumuzun
parçası olduğu yönünde kararlar var." dedi.
Ardından yapılan seçimde CTP PM ve
Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi tutuklu
Gargınsu, Lefkoşa İlçe Yönetim kuruluna
tekrar seçilemedi...
Gargınsu CTP 27. Olağan Kurulayı'nda
Parti Meclisine tekrar aday oldu. Ekim
2019'da yapılan oylamada parti meclisine
de seçilemedi...

Ulaş Barış
Bence meclis içi muhalefetin durumu
zor. Bir yandan başarılı belediye hikayesi
anlat, sonra dön birleştirmeye de karşı
değilim de, ardından bazı yerleri pazarlık
konusu haline getir. Bilemedim ama bana
çorba gibi gelmeye başladı. Belki ilerleyen
günlerde netleşir.
İçişleri Bakanı Üstel: "Biz Haziran’daki
seçimlere 13 belediyeyle gireceğiz.
Muhalefetin destek çıkmayı talep etmesi
halinde, 2022 yılı sonuna kadar seçimin
yapılması şartıyla reformu birlikte çalışıp
geçirebiliriz." (KP)
Muhalefete 'ister katılın, ister katılmayın'
mesajı... Bu arada hükümetin apar topar
meclise getirdiği ‘meclis haftada bir gün
toplansın’ kararı oy çokluğuyla geçti.
Muhalefetin gözünün içine baka baka
geçirildi. Seçimlerde meclisin önemini
ortaya koyanlar (ve mevcut vekiller)
'napalım, gelen yasaları olduğu gibi
geçirsek, engellemesek çok daha fena
olurdu' diyorlardı. Buyursunlar, ülkenin
altına dinamit koyan bu yasayı da engellesinler ya da düzeltsinler bakalım.
Şimdi bu belediyeler yasası ortaya
atıldığına göre, yerel seçimler 26 Haziran'da yapılmıyor diyebiliriz sanırım?
Yoksa anayasa kevgire çevrilip, punduna
uydurulacak mı? Onu bunu bilmem de
meclisteki muhalefetin işi bayağı zor.
İlahlar yasa istiyor...
Yeni belediyeler şeyisi tam bir ilhak
şekillenmesi. Maksat günü geldiğinde
mizansen hazır olsun. Bucak mucak, bu
iş hep kucak...İyidir, ana kucağı iyidir.
'Bu ülkeyi batıran sendikalardır' korosu
başlamadı mı daha? Yeni belediye zamazingosunda Toplu İş Sözleşmelerinin
iptali meselesini böyle savunacaklar ya,
ona istinaden söylüyorum.

ANKARA’NIN
MÜHRÜ...
Salih Olgun Mehmet
Ülkemizin kuzeyindeki TC Sömürge
Yönetimi, "yerel alt yönetimi kktc
hükümeti" eliyle, yasaklanan "terör örgütleri listesi" emirnamesini 9 Ocak 2020
tarihli resmi gazetesinde yayınladı.
Emirnamenin eki olarak verilen evraklarda, işgal ordusunun ve istihbarat örgütlerinin kullandığı ve her sayfanın sol üst,
orta ve sağ alt köşesine kırmızı renkli
mührün yer aldığı görülmektedir.
Sözkonusu güvenlik kodu gönderilen
her sömürgeci devlet kurumu için ayrı
olup özellikle devlet sırrı olarak
saklanması emredilen herhangi bir belgenin deşifre edilmesi halinde hangi kurumdan sızdırıldığının kolayca tespit
edilmesini sağlamaya yönelik bir güvenlik
tedbiri olduğu;
Yasaklanan terör örgütleri emirnamesi
ekindeki evraklardan görüleceği gibi bu
liste TC Sömürge Yönetimi İstihbarat
Örgütünce hazırlanmış bir listedir. Listedeki örgüt isimlerine bakıldığı zaman
da TC devletinin Kürt Özgürlük Hareketinin ve örgütlerinin işgal altında
sömürgeleştirdiği kuzeydeki olası potansiyel faaliyetlerini de yasaklayarak tedbir
aldığı ve bunu
"yerel alt yönetimi kktc hükümeti"nin
bir kararıymış gibi göstermektedir.
Bugüne kadar bu görevi TC Sömürge
Yönetiminden aldıkları emirler, talimatlar
doğrultusunda CTP, TDP, HP, TKP, DP,
UBP, YDP vd. tüm yerel ve sömürgecinin
paramiliter, işbirlikçi partileri yapmışlar
ve yapmaya devam etmektedirler.
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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İKİ
TRAFİK KAZASI YAPTI

Lefkoşa’da önceki akşam alkol
teshiri altındaki Rasaq
Qudusabiodun (E-26), yönetimindeki
salon araç ile iki trafik kazası yaptı.
İlk kazada motosiklet sürücüsü
yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre,
Qudusabiodun, 145 mlgr alkollü içki
tesiri altında olduğu sırada, SZ 035
plakalı salon araçla Fuar Alanı
içerisinden Yakın Doğu Bulvarına
doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir
şekilde kavşakta durmadan anayola
girdi ve Sezer Öncü (E-23)
yönetimindeki UA 806 plakalı
motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından
Qudusabiodun’un araçla birlikte
yoluna devam ettiği, karşı sokağa
girip yolun kenarında park halinde
bulunan iki araca daha çarparak
durduğu kaydedildi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet
sürücüsü Sezer Öncü kaldırıldığı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde yapılan
tedavisinin ardından sol kaval
kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle
Ortopedi Servisinde gözetim altına
alındı. Qudusabiodun ise tutuklandı.

GÜNEŞKÖY'DE ANİ
RAHATSILIK VE ÖLÜM

Güneşköy’de sakin 42 yaşındaki
Muhammad Arif Hussaın, evinde
geçirdiği ani rahatsızlık sonucu
yaşamını yitirdi. Yapılan doktor
muayenesinde herhangi bir darp ve
cebir izine rastlanmadığı, ölüm
sebebinin yapılacak otopsinin
ardından belli olacağı kaydedildi.

GÜZELYURT'TA ÖĞRENCİ
YURDUNDA HIRSIZLIK

Güzelyurt’ta, bir öğrenci yurdunda
ocak ayında, iki şahsa ait valizler ve
içerilerinde muhafaza edilen muhtelif
giyim eşyaları ile bin TL nakit para
çalındığı, konuyla ilgili isminin baş
harfleri G.Y. olan 23 yaşında bir
kadının dün tutuklandığı kaydedildi.

LEFKOŞA-GÜZELYURT,
YILMAZKÖY ÇAMLIBEL,
ERCAN HAVAALANI AYRGEÇİTKALE YOLLARINDA
ÇALIŞMA

Karayolları Dairesi, LefkoşaGüzelyurt, Yılmazköy–Çamlıbel ve
Ercan Havaalanı Ayr.- Geçitkale
anayollarında 28 Mart’a kadar etüt
çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Daire tarafından yayımlanan
duyuruda, çalışmaların yapılacağı 28
Mart’a kadar, sürücülerin, belirtilen
yollarda yürütülecek çalışmalar
nedeniyle can ve mal güvenliği
açısından dikkatli ve yavaş
seyretmeleri, trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları çağrısında
bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI
YÜKSELİYOR

Meteoroloji Dairesine göre bugün yer
yer sağanak ve zamanla fırtınamsı
rüzgar bekleniyor. Sonrasında ise 1
Nisan’a kadar yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesinin haftalık hava
tahminlerine göre, hava sıcaklığı iç
kesimler ve sahillerde 18-21 dereceye
kadar çıkacak. Yarın yer yer sağanak
yağmur bekleniyor, hava periyodun
geriye kalan bölümünde de açık ve az
bulutlu olacak. Rüzgarın genellikle
Kuzey ve Batı yönlerden orta
kuvvette, yarın kuvvetli zamanla
fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

EN FAZLA YAĞIŞ
ESENTEPE’DE
KAYDEDİLDİ

KKTC’de önceki gün 08.00 ile dün
sabah 08.00 saatleri arasında en fazla
yağmur metrekareye 21 kg ile
Esentepe’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 24 saatlik sürede
gerçekleşen yağışların yörelere göre
dağılımı şöyle:
“Esentepe 21 kg/m², Dörtyol 15
kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 14
kg/m², Zafer Burnu, Taşkent 11
kg/m²Akdoğan, Çayırova 10 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 9 kg/m²
arası yağış kaydedildi.

ESNAF EYLEMLER
BAŞLATIYOR
KTEZO, PAZARTESİ SAAT
18.30’DA MAĞUSA’DA
MAĞUSA KAPISI’NDA
ATEŞ YAKACAK
Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası (KTEZO),
yapılan zamları protesto etmek
amacıyla Pazartesi günü
Mağusa’da eylem başlatacağını
ve zamlar geri alınıncaya kadar
diğer ilçeleri de katarak eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.
KTEZO Yönetim Kurulu
tarafından yapılan yazılı
açıklamada, büyük bir saldırıyla
karşı karşıya kalındığı ve devletin
giderlerini karşılamak için
boğazlarına sarıldığı savunularak,
“Harekete geçiyoruz. Yapılanları
zam olarak tarif etmek geride
kaldı” denildi.
Alkollü içkilere yapılan vergi
artışına tepki gösterilen
açıklamada, “Başta yiyecek-içecek sektörü olmak üzere, otellere
ve marketlere kadar nerdeyse
ülkedeki toplam işletmelerin
yüzde 50’sinin canına okunacak.
Doğrudan etkilenecek olan
restoran, cafe, bar, pub, meyhane,
market gibi işletmeler bu ülkenin
en büyük sektörel grubunu
oluşturuyor. Dolayısıyla bu sektörler istihdamın en büyük
kaynağıdır. Aynı zamanda
etinden sütüne, zeytininden se-

bzesine en büyük tüketim
noktasıdır. Dahası yerel istihdam
açısından da en çok tercih edilen
sektörlerdir. Kısacası 1500’ü
aşkın restoran, cafe, meyhane
olmak üzere 2 bin 500 kadar
işletmenin boynuna ipi geçirdiler” ifadeleri kullanıldı.
“OLMAYAN GELİRDEN
VERGİ ÇIKMAZ”
Artışın gerekçesi olarak “sütün
alkolden ucuz” olmasının gösterilmesinin de eleştirildiği
açıklamada, işsiz insanların süt
içemeyeceği söylenerek, “Ya bu
zamlar geri alınacak ya da binlerce insanımız daha açlıkla baş
başa bırakılacak. Böylece devletin amaçladığı vergi beklentisi
de boşa çıkacak. Olmayan gelirden vergi çıkmaz” denildi.
Yapılan son zamlarla alkollü
içeceklerde Kuzey Kıbrıs’ın
Güney Kıbrıs’a göre daha pahalı
olacağının
belirtildiği
açıklamada, bunun “intihar”
olacağı savunuldu.
Açıklamada, Pazartesi saat
18.30’da Mağusa’da Mağusa
Kapısı’nda (Akkule Kapısı’nda)
ateş yakılarak eylem yapılacağı
bildirilerek, “Ardından tepkimiz
zamlar geri alınıncaya kadar
Girne ve Güzelyut’ta olmak
üzere tüm ilçelerde artarak
büyüyecek” ifadeleri kullanıldı.

Özgöçmen: Eyleme gidiyoruz

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı
İbrahim Özgöçmen, gecelerini, gündüzlerini ailelerinden ve sosyal
hayatlarından ödün vererek hizmet veren hemşire ve ebelerin
servis sorununun hala devam ettiğini söyleyerek, eyleme gitme
kararı aldıklarını belirtti Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, “Gün
geçmesinki hemşire ve ebe camiasına üvey evlat muamelesi
yapılmasın” diyerek, hemşire ve ebeleri taşıyan personel servis
minibüsü ile alakalı sorunlarına hala çözüm bulunamadığını ve
her yıl düzenli olarak sorunlar çıkartılmaya devam edildiğini
kaydetti. Özgöçmen, “Gecelerini, gündüzlerini ailelerinden ve
sosyal hayatlarından ödün vererek, vefakarca ve cefakarca ülke
sağlığına hizmet veren meslektaşlarımıza bir personel servis
minibüsünü çok gördüler. Bu problemimizi çözmek adına 29 Mart
Salı günü eylemimiz olacaktır. Eylem saatini ve yerini daha sonra
sizlere bildireceğiz” dedi.

HAKSEN, HALKI KİTLESEL
EYLEMLERE KATILMAYA ÇAĞIRDI
Eşit Hak ve Adalet Sendikası
(HAKSEN) Başkanı Eren
Büyükoğlu, kendilerinin de
aralarında bulunduğu çok sayıda
sendikanın önümüzdeki hafta
kitlesel eylem ve grevlere
başlayacağını hatırlatarak, halkı
kitlesel eylemlere katılmaya ve
sokak mücadelesini güçlendirmeye çağırdı.
HAK-SEN Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamaya göre, HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu,
hükümetin ekonomide halkın
yaşamını rahatlatacak tüm talepleri görmezden geldiğini savundu ve zamlara tepki gösterdi.
“Halkın örgütsüz olduğu ve
zorunlu olarak kabulleneceği
düşüncesiyle zam üstüne zam
yapıldığını”
kaydeden
Büyükoğlu, ülkeyi yönetenlerin
niyetiyle ilgili ciddi soru işaretleri
oluştuğunu belirtti.
Halkın en temel hayatta kalma
koşullarının dahi ortadan
kaldırıldığını
savunan
Büyükoğlu, “Çok sayıda
gencimiz adadan ayrılmanın
planlarını yapıyor. Ekonomiye
dair halka nefes aldıracak hiçbir
talebimiz karşılık bulmuyor.
Oysa birkaç tane tekel,
ekonomiyi de hükümeti de
parmağında oynatıyor. Görülüyor

ki amaç halkımızı göç ettirmek,
kalan insanımızı da yoksulluğa
ve çaresizliğe mahkum etmek.
Coğrafyamızda birçok ülkede,
toplumların
daha
kolay
yönetilmesi için izlenen yol bu
olmuştur. Biz bu filmi çok
gördük ancak sonuna kadar
direnerek bu oyunu bozmaya
hazırız” ifadelerini kullandı.
Büyükoğlu, HAKSEN’in de
aralarında bulunduğu çok sayıda
sendikanın, önümüzdeki hafta
kitlesel eylem ve grevlere
başlayacağını anımsatarak, halkı
kitlesel eylemlere katılmaya ve
sokak mücadelesini güçlendirmeye çağırdı.
Büyükoğlu, söz konusu
metinde “akaryakıt zammının
geri alınması, büyük sermayeden
düzgün bir şekilde vergi
toplanması ve muafiyetlerin
yeniden düzenlenmesi, ultra
zenginlerden servet vergisi
alınarak
gerekli
yerlere
harcanması, asgari ücret en düşük
kamu maaşına sabitlenerek özel
sektör çalışanlarının da hayat
pahalılığı
ödeneğinden
yararlanmasının önü açılması,
hayat pahalılığı ödeneğinin 2
ayda bir güncellenecek şekilde
yeniden düzenlenmesi” gibi taleplerin bulunduğunu hatırlattı.

GÜNLÜK
ANKARA’NIN TURİZM DİYE
BİR DERDİ YOK!
TC Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı, ‘Gündemimizde Anastasiadis hükümetinin önerisi olan Güven Yaratıcı Önlem Mağusa
ve Ercan Limanlarının açılması yoktur’ diye… Yani, doğrudan
ticaret ve turizmin yapılabileceği limanların açılmasına karşıdır
Türkiye! Çünkü rehine siyasetidir yürüttükleri. Bunu anlamayanlar
ise turizmden falan bahseder… Antalya’yı düşünmek dururken,
TC Devleti Türkiyeli kumarhane patronlarının denizlerine bok
akıttığı ve müteahhitlerin dağlarını oyduğu Kıbrıs’ın kuzeyindeki
bataklığa kaç turist gelecekmiş onu mu düşünecek… Ankara’nın
derdi mi zannettiniz bunu? Kumarhanelere gelene turist denmez
zaten… Zarar etmiyor buradaki Türkiyeli büyük sermayedarlar
Ercan ve Mağusa limanları tanınmıyor diye… Ama bu limanlar
AB ve BM’nin uluslararası denetimine açılırsa, işte o zaman
zarar ederler! TC’nin Kıbrıslı Türklere karşı yürüttüğü ambargo,
izolasyon, abluka ve rehine siyasetini anlamadan gerçeği göremezsiniz! Turistlerin gelebileceği Mağusa ve Ercan limanlarının
açılmasına Ankara karşı çıkarken; Restorancılar Birliği alkollü
içkilerin zamlanmasıyla turizmin zora gireceğini söyledi! Ankara’nın derdi turizm murizm değil… Burasının karadelik olarak
kalmasını sağlamak üzerinedir TC’nin politikası! Kıbrıslı restorancılar 1000 şişe az viski satmış, umurlarında mı zannedersiniz?..
Alkollü içeceklerin Fiyat İstikrar Fonu paylarının yüzde 60
oranında artmasına turizm mevsiminin yaklaşmasına işaret ederek
tepki koyan Restorancılar Birliği, ‘Turizm paydaşlarını daha da
zora sokacak’ dedi: ‘‘Bir turizm ülkesi olan KKTC’de tüm esnaf
ve sektörlerin kan ağlıyor, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği
olarak talebimiz, bu kararın acilen yeniden gözden geçirilmesi
ve geri alınmasıdır’’… Kıbrıs’ın kuzeyinde turizm diye bir
gailesi yok Ankara’nın. Turizmi Antalya için düşünür!
AYDA 3300 TL
KTOEÖS’ün yaptığı bir
çalışmaya göre, mesleğe
yeni başlayan ve
ikametgâhı ile okulu
arasındaki mesafe fazla
olan 300’den fazla
öğretmen günde
ortalama 110 km yol kat
ederek okullarına
ulaşıyor ve ayda 3.300
TL yakıt parası veriyor.
Maaşlar benzine gidiyor.
Allah yaksın sizi artık!
*
KELİN İLACI OLSA
Pakistan Cumhurbaşkanı
Arif Alvi, Pakistan’ın
Kıbrıs konusunda
Türkiye’ye desteğinin
devam edeceğini
açıkladı. Ne desteğiymiş
bu? Kelin ilacı olsa kendi
başına sürer…
*
BARBARLIK
ABD Başkanı Joe Biden
"Dünya Putin’in ne kadar
kaba ve vahşi olduğunu
görmeli” dedi. Yetmez
bayım! Dünya ABD’nin
vahşiliğini, AB’nin
barbarlığını da görmeli…
*
MİLYONLARCA ERKEK
Avustralya'nın Griffith
Üniversitesi'nden David
Reilly, "Psikoloji ve zeka
araştırmacıları şu
konuda net: Erkekler ve
kadınlar gerçek IQ
açısından farklılık
göstermezler. Daha akıllı
cinsiyet yoktur" dedi.
Evet ama kendini
kadınlardan daha akıllı
zanneden milyonlarca
erkek vardır…

“Tırnak”...
"Bilimsel araştırmalar gösteriyor
ki çocuklar on yaşına kadar bütün
dilleri ana dili gibi, yani duyarak
öğrenirler. O yaştan sonra
ezberleyerek öğrenme başlar.
Yabancı dil öğretimi on yaşından
önce başlamalı. On yaşına kadar
çocuklar aynı anda birçok dil
öğrenebilir. Ama hepsi eşit
derecede kuvvetli olmaz. Çince ve
Fransızca öğrenmeleri için
çocuklara Çinli ve Fransız dadı
tutacak kadar param olmasını çok
istemiştim. Sonra okulda
Fransızca öğrendiler. Selim de
İngiltere’de yatılı okurken Çin
öğrencilerden biraz Çince
öğrendi.."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Belediye başkanlarının
gelecekleri ile ilgili alınan karar
gözümüze battı… Bu karara göre
şu anki mevcut başkanlar emekli
oluncaya kadar danışmanlık
görevinde bulunacaklarmış!
Yeme de yanında yat yani…
Başkanlar yeni seçimde aday
olacak, kazanacak ya da
kaybedecek ama! Emeklilik
gününe kadar hem de yüksek
baremden maaşlarını çekmeye
devam edecekler… Böyle bir
karar yenir yutulur bir şey
değildir!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı

KRALİÇE
ELİZABETH

3 sene önce polisin Bengül
Gargınsu’nun evine
yaptığı baskınla bir ifade
özgürlüğü davamız daha
oldu… İstanbul’da,
Ankara’da, İzmir’de, New
York’ta, Londra’da,
Berlin’de, Paris’te en çok
satan kitaplar içerisinde
bulunan Selahattin Demirtaş’ın
öykü kitabından suç icat ettiler İngiliz
sömürge döneminden kalma yasalarla… İngiliz’in
EOKA’ya karşı çıkardığı yasa ile icat ettiği “Yasadışı
cemiyete ait yayın bulundurma” suçlamasını bugün
işgalci TC Devleti kullanıyor… İngiliz sömürgeciliği ile TC
işgalinin dayanışmasıdır bu!
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dünya kazan devrim kepçe

Sosyal Medya

Aziz ŞAH

Nidai Mesutoğlu

Yasak Kitap Davası:
SÖMÜRGE İDARESİNİN
KEYFİ
22 Ocak linçinden sonra Polis-Elçilik-Savcılık
üçgeninde yaşanan skandallar dizisine sesini
çıkaran bir insan hakları derneği, bir baro olmadığı
için geldik bugünlere…
Avukatlığın ezelden beridir en popüler meslek
olduğu, yarım asır eski sömürge savcısı bir
avukatın gardiyanlık yaptığı bu toplumda, insan
hakları mücadelesi verilmedi…
22 Ocak 2018 linçinden beri Ankara bütün
sinir uçlarımıza dokundu, ne zaman refleks
vereceğimize baktı…
Baskı mücadele edenlere
uygulanır. Hâlbuki mücadele etmemek için direniyor Kıbrıslı
Türkler!
Linç, ev baskını, tutuklama,
Ankara’da ve Lefkoşa’da dava,
‘Kara Liste’ ile Türkiye’ye giriş
yasağı, ‘‘Sığınılacak tek limanımız
Türkiye’’ diyen ‘toplum lideri’nin tarihin
çöplüğüne süpürülmesi, Anayasa Mahkemesi’ne
ayar, işbirlikçilere azar…
Direnenleri değil, en çok işbirlikçilerini azarladı
Ankara!
Bunca baskıya ve ilhak politikalarına karşı
direnmemek için inatla direnen bir topluma
neden baskı yapar ki sömürgeci efendi?
Canavarın karşısında ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışan bir ahali…
Ölü taklidi yaparak kurtulamazsınız!
Ankara temsili hedefler seçerek saldırıyor.
Bunlar üzerinden geriye kalanlara gözdağı
veriyor…
En soldan en sağa dokunmadık kesim
bırakmadı!
23 Nisan çocuğu gibi ‘bakanlık koltuğu’na
bir günlüğüne oturtulup indirilen ama gıkını
çıkaramayan koca koca adamlar mı istersiniz,
yoksa parti meclisi üyesinin evi ‘yasak kitap’tan
basılınca “Kitap tasarrufu dışında başka iddialar
da ortaya konuluyorsa bunların da
değerlendirilmesi gerekecektir” diyerek savcı
ağzıyla konuşan parti başkanı mı?
Ankara bizi test ediyor, sınavdayız!
Sorulara yanlış cevap vermemiz gerekiyor,
duymasını istediği şeyleri değil, duymaya tahammül edemediği sözcüklerle konuşmak gerekiyor…
Ankara’nın yanlışı bizim doğrumuzdur!
12 Mart 2019’da Bengül Gargınsu’nun evine
baskın yaptı polis. İçinde Selahattin Demirtaş’ın
öykü kitabının da olduğu ‘yasak kitaplar’ buldu…
Sömürgecilik çifte standart demektir.
Sömürgeci metropolde serbest olan bir kitap,
sömürgede yasak olabilir. İstanbul’da ‘‘best
seller’’ olan Demirtaş kitabı Diyarbakır’da ve
Kıbrıs’ta ‘‘suç delili’’ sayılabilir. Bu durum ‘keyfi’dir. Yasalarla belirlenmez. Sömürgeci efendinin
keyfi nasıl isterse öyle olur…
O kadar keyfidir ki sömürgedeki idare, üç
sene önce 12 Mart 2019’da polisin ev baskınıyla
‘ele geçirdiği’ kitapların davası için dün 25 Mart
2022’de mahkeme önündeydik…
Bu 3 sene boyunca Bengül Gargınsu ve kızı
Simge Alıcı’nın serbest dolaşım ve sağlığa erişim
hakları engellendi. Bu başlı başına bir insan
hakları ihlali ve ‘cezalandırma’dır zaten!
Baskı direnişle orantılıdır. Direnmeyen bir
topluma baskı uygulamak bile sömürgeci için
zordur, gerekçelendiremez. Bu sebepten bazı
ifade özgürlüğü davalarında ‘beraat’ çıksa da
rejim bizi dava sürecinde cezalandırır. Yıllarca
yurtdışı yasağına maruz kalırsınız, mahkemeye
gider gelirsiniz, tutuklu yargılanmasanız bile bu
bir cezalandırmadır.
12 Mart 2019’da, yani 12 Mart 1971’de
Türkiye’de askerin yönetime el koymasının
yıldönümünde, polisin yaptığı baskınla ‘ele
geçirdiği’ kitaplar için mahkemenin önündeydik
dün…
Kıbrıs’ın kuzeyinde askerin yönetime el
koymasına ve muhtıra yayınlamasına gerek
yoktur. Çünkü 20 Temmuz 1974’ten beridir idare
askerdedir. Emirnameler ve keyfi kararlarla idare
ediliriz…
O kadar keyfidir ki TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki Sömürge İdaresi, zamanında İngiliz sömürgecilerinin EOKA bağış toplayamasın diye yaptığı
yasa ile “Yasadışı cemiyete ait yayın bulundurma”
suçundan öykü kitabı tutuklanır!

YA KAFAYI
YEDİLER YA DA BİZİ
AHMAK YERİNE
KOYUYORLAR

TDP, KADIN ÖRGÜTLENMESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
TOPLANTILARINA LEFKE’DEN BAŞLADI
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
kadın örgütlenmesini güçlendirme
çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı önceki
gün Lefke’de yaptı.
TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
TDP Lefke İlçe Örgütü ile bölge kadınları,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde
etkinlik düzenleyerek, kadınların siyasi,
sosyal ve ekonomik hak mücadelesinde
neler yapabileceği konusunda görüş
alışverişinde bulundu.
Açıklamaya göre toplantıya katılanlar,
Cengiz Topel Meslek Lisesi'nde daha çok
teknik bölümün açılması için yetkililerin
bir an önce girişim başlatmasını talep etti,

meslek okullarında “toplumsal cinsiyet
eşitsizliği” olduğunu belirtti.
Katılımcılar, gerek Cengiz Topel Endüstri
Meslek lisesinde meslek edinme kurslarının
tümüne kız çocuklarını da yönlendirmek,
gerekse de kız çocuklarının hali hazırda
ilgi duyduğu moda tasarım gibi bölümleri
oluşturmak adına yetkilileri göreve çağırdı.
Toplantıda, meslek okullarının, eğitim
ve iş yaşamında önemli bir yeri olduğuna
vurgu yapıldığı kaydedilen açıklamada,
bu okulların öneminin daha iyi
anlaşılabilmesi ve gençler için ilgi odağı
haline gelmesine yönelik gerekli adımları
atması için ilgili bakanlıklar göreve çağrıldı.

TDP'DE GENEL SEKRETERLİĞE ÖZKUNT SEÇİLDİ

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) genel sekreterlik görevine Nevzat Özkunt
seçildi. TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Mine Atlı’nın başkanlığa seçilmesiyle
boşalan genel sekreterlik pozisyonuna TDP Parti Meclisi'nin oybirliği ile Nevzat
Özkunt seçildi; Merkez Yönetim Kurulunda boşalan üyeliklere ise Ayşe Öztabay ve
Zafer Eratam getirildi.

TDP, SOLDA İŞBİRLİĞİ İÇİN SOL PARTİLERLE
GÖRÜŞMELERİNİ TAMAMLADI
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti
Meclisi, “solda iş birliği için proaktif rol
oynama” amacıyla başlattığı ziyaretlerini
tamamladı.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Toplumcu
Kurtuluş Partisi (TKP), Sol Hareket, Yeni
Kıbrıs Partisi (YKP) Kıbrıs Sosyalist Partisi
(KSP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Devrimci Komünist Birlik (DKP) ve
Bağımsızlık Yolu’na gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili açıklamada bulundu.
TDP Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamaya göre TDP Genel Başkanı Mine
Atlı, toplumun sol siyasete çok ihtiyaç
duyduğu zamanlardan geçildiğini belirterek,
sağlanabilecek en geniş ittifakların peşinde
olduklarını ve siyasi örgütlerle yapılacak
çalışmalara paralel olarak sivil toplum ziyaretlerinin de başlayacağını belirtti.
Solda iş birliği için proaktif rol oynamanın

TDP’nin asli görevi olduğunu söyleyen
Atlı, “Siyaset, konuşmak kadar dinlemeyi
de gerektirir. Birbirimizi, halkı dinlemek
ve birlikte mücadele etmenin yollarını bulmak, bu topluma en büyük borcumuzdur”
dedi.

YKP SEÇİMLERİN VE DEĞİŞİKLİKLERİN
ERTELENMESİNE KARŞI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısının
geri çekilmesi, yerel seçimlerin ertelenmemesi ve üzerinde anlaşılacak değişikliklerin
yerel seçimlerden önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Belediye Reformu adı altında Belediyelerin
Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ile yerel seçimlerin ertelenmesi konusuyla ilgili
yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün “önce seçimi erteleyelim, sonra reform yapıp seçime
girelim” diyenlerin tümü geçmiş hükümetlerde yer aldı, onlarca kez de yasa değişikliği
çalışması yapıldı, ama bunca yıldır da tamamlanmadı, bu nedenle önerilerinde samimi
olmadıklarına inanıyoruz” dedi.
Seçimlerin ertelenmesi yönünde alınacak kararın Anayasa Mahkemesine götürülmesi
dahil tüm mücadele şekillerinin de gündemlerinde olduğunu kaydeden Kanatlı, YKP’nin
Belediyeler Yasası’nın değiştirilmesi gerektiğine inandığını, Haziran’daki seçimden
önce değişiklerin hayata geçirilmesi gerektiğini, ancak tasarının geri çekilip, tüm
kesimlerin katılımı ile bilimsel, demokratik ve katılımcı bir zeminde yerel yönetim reformunun hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Akıl almaz açıklamalarla günü kurtarmak ve kendi kararlarını haklı çıkarmaya
başlayan zihniyet Türkiye’den sonra buraya da geldi.
Kendilerini akıllı bizi ahmak sananlar
aslında kafayı yeme durumundadırlar.
Türkiye’de kötü yönmetimin cezasını
halkalarına ödeten Erdoğan yönetimi
önce .”Avrupa bizi kıskanıyor. Orada
kuyruklar var. Bizde hamdolsun herşey
var. Raflarımzı dolu” diye açıklamalar
yapmıştı. Oysa dolu raflara insanlar pahalı
olduğı için ulaşamıyorlar. Boş raflar da
ekonominin çöktüğünü göstermektedir.
Yağ, şeker bulunamıyor ve sınırlı satış
yapılıyor.
Yıllar öncesinde tarımsal ürün
bakımından kendi kendine yeten Türkiye
şimdi saman ithal eder duruma düştü.
Sadece saman da değil mercimeki nohut
gibi ürünler de ithal edilmektedir.
Eleştiriler karşısında zamanın RTarım
Bakanı pişkin pişkin. “Paramız var da
ithal ediyoruz.” diyerek Işin içinden
sıyrılmaya çalışmıştı.
Diyanet İşleri başkanı açlık sınırında
olan insanlarla adeta alay eder gibi uyduruk hutbeler hazırlatarak: “Peygamberimiz yemeği sulu yaptırır,yanında
ekmeği bol tutardı. Günde bir öğün
makarna eti'de Kurbandan Kurbana yerdi”
diye inanç üzerinden insanları kandırmaya
çalışmıştı. Oysa makarna, Peygamberin
yaşadığı yıllarda yemek olarak bilinmiyordu. Makarna’nın yemek olarak yendiği
ilk yıllar 1154 ve sonrası , yer olarak da
Sicilya’ idi.
Etin pahalılaşması nedeniyle Türkiye’de
ucuz et almak için insanlar Et ve Balık
Kurumu’nun ucuz et sattığını öğrenince
satış yerlerinin önünde uzun kuyruklar
oluşturdular. Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürü Osman Uzun kuyrukların görüntüsünü ortadan kaldırmak için aklınca
çare üretti. Ete %48 oranında zam yaptı.
Et fiyatları çok pahalı olduğu için artık
insanlar orada da kuyruğa giremiyorler.
Osman Bey bu dahiyane fikirle kuyruk
görüntüsünden kurtulmuşş oldu. Belki
de bir “aferin” bile almıştır.
Orada ne varsa burada da olacak diyenler çoğaldıkça gerçekten burada da akıl
ve mantığa sığmayan işler uapılmaya
başlandı.
Erdoğan ve onun tezaghından çıkmış
olanlar inançlarını diğer insanlara da dayatmak ve yaşam şekline müdahale etmek
için uyguladıklarını şimdilerde Maliye
Bakanaı Suat Atun yapıyor. O da insanları
ahmak, kendini çok akıllı sanıyor.
Alkallü içeceklere okkalıı zam yapan
Sunat Bey bunun gerekçesini süt
fiyatlarından ucuz alkollü içeçeck
satılmasına bağladı. Sanki insanlar ucuz
olduğu için süt yerine alkollü içecek
içiyormuş gibi. Ne ilgi ne alaka.
Devletin ve özellikle laik olduğunu
savunan devletin insanların beslenme,
barınma ve sağlıklı bir çevrede yaşama
gibi temel haklarını sağlamak zorundadır.
Bunun için keyfine göre , kendi inancına
göre yorumlayarak alkollü içeceklere
zam yaparak dayatması tam bir AKP’li
politikasıdır ve dini inaçların insanlara
dayatılmasıdır.
Sunat Atun ister süt içsin, ister çay.
Buna kimsenin itirazı yok. Ama insanın
yaşam şekline etki edecek uygulamalardan
vazgeçmesi gerekir. Fiyat istikrar fonu
için kaynak yeterince vardır. Bu kaynakları
eşe dosta peşkeş çekeceğine çocukların
beslenmesinde temek ihtiyaç olan süt
fiyatlaraını sübvanisiye etsin. Kimsenin
yediğine ve içtiğine dolaylı da olsa nüdahale etmesin.
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YENİDEN BİRLEŞMEK İÇİN
ANTİ FAŞİZM YETERLİ Mİ?
Bugün yapılacak olan iki toplumlu
"Barış ve Çözüm için Tüm Yollar
Açılsın!" eylemine, ülkemizin güneyinden ve kuzeyinden tam 109 örgüt destek
veriyor.
Geçiş noktalarında yaşanan sıkıntıları
ben de yakın geçmişte dile getirmiştim.
Bu sorun özellikle Lefkoşa bölgesinde
tam bir işkenceye dönüşmüş durumdadır.
Geçişlerin en yoğun olduğu Lefkoşa'da
arabalı geçiş noktası sadece bir tanedir.
Kermiya!
Ledra Palas’tan da araç geçişi mümkün
olduğu halde bu nokta diplomatik
araçlara özel görevlilere tahsis edilmistir.
Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye
geçişlerde saatler süren kuyruklar
oluşmaktadır.
Pergama ve Vrysoulles (iki buçuk mil,
Mağusa) barikatlarında da sıkışıklık
vardır.
Hiç kuşkusuz bu sorun da Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklanan
günlük sorunlarımızdan biri. Bu sorundan
tamamen kurtulmanın yolu Kıbrıs sorununun çözümüdür!
Fakat Kıbrıs sorununun yaratıcısı olan
Anglo -Amerikan emperyalizmi mevcut
koşullarda statükonun devamından yana.
Yani sorunun kaynağı emperyalizm.
109 örgüt tüm yolların açılmasının
bariş ve çözüm çabalarına katkı
koyacağını dile getirerek, barış ve çözüm

icin anti-faşist güç birliği öneriyorlar.
Benim sorum da barış ve çözüm için
anti-faşist güç birliği yeterli mi?
Herşeyden
önce
ülkemizdeki
çözümsüzlüğün kaynağı emperyalizmdir.
Anglo Amerikan emperyalizminin ve
ona bağlı periferik emperyalist güçlerle
(Turkiye, Yunanistan) ve yerli
işbirlikçilerinin ülkemiz üzerindeki
hegemonyasıdır.
Faşizmin kendisi de emperyalizmden
kaynaklanan bir baskı rejimidir.
Ülkemizi boyunduruk altında tutan
güçler adanın güneyini AB’ye bağlayarak
Güneyde AB ‘demokrasisinin’ olduğu
algısını yaratırken, Kuzeyde de ‘bağımsız
ve demokratik’ bir idari yapı olduğunu;
’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
seçimleri ile, parlamento aygıtıyla, siyasi
partileriyle, demokratik bir yapılanma
olduğu algısı yaratarak ülkemizi yönetmektedirler.
Her ne kadar adanın her iki tarafındaki
rejimler, militarist ve baskıcı rejimler
olsalar da faşizm olgu olarak açıkça
görünür bir yönetim biçimi değildir.
Bu nedenle anti-faşist güçbirliği
sorunlarımızın çözümü için , demokratik
örgüt kurum ve partilerin güçbirliği için
yeterli değildir..
Güçbirliği hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde anti-emperyalist bir
içerik taşımalı, ve ülkemiz açısından

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
anti-emperyalizmin
içeriği ve hangi emperyalist ülke, kurum ve güçleri
içerdiği
açıkça
tanımlanmalıdır. Yoksa
içi boş faşizm ve emperyalizm lafları ile
statükoyu koruyup güçlendirmekten
başka bir sonuç elde edemeyiz.
Bugün birlikte eylem yapacak 109
örgütün içinde emperyalizme karşı olmayanlar vardır.
Bu
109
örgüt
emperyalizm
birbirine
ters
tanımlamasında
düşenlerden, Kıbrıs sorununun çözümüne
ilişkin olarak birbirlerinden yüzseksen
derece farklı düşünenlerden oluşmaktadır.
Bugünkü eyleme destek verelim mi?
Evet verelim.
Geçiş noktalarının açılması ve hatta
adada yaşayan herkesin adanın tümünde
barikatsız ve özgürce dolaşabilmesinin
sağlanması için de mücadele edelim.
AB tarafından empoze edilen
kısıtlamalara da karşı çıkalım.
Evet ama yetmez! Tüm bunlar yeterli
değildir.
Hedefimiz Kıbrıs sorununun çözümü
olmalıdır. Bunun için de adanın her iki
tarafındaki barış ve demokrasi güçlerinin
anti-faşist, anti-emperyalist çizgide,
ortak bir cephede güç birliği içinde
hareket etmesi gereklidir.

Diyarbakır Barosu açıkladı:

Newroz’da 5 yaşındaki 2 çocuk gözaltına alındı

Diyarbakır Barosu, yaptığı yazılı
açıklamada Newroz'da 2 çocuğun gözaltına
alındığını duyurdu. Çocukların giydikleri
yöresel kıyafetler gerekçe gösterilerek
gözaltına alındığı bildirildi. Konu hakkında
yönetmeliğin hatırlatıldığı açıklamada,
“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma
Yönetmeliği m.19 kapsamında 12 yaşından
küçük olan çocukların suç nedeniyle
yakalanmayacağı ve suç tespitinde
kullanılamayacağı açıkça belirtildiği halde
5 yaşındaki çocuklara yakalama ve gözaltı
işlemi yapılarak kişi özgürlüğü ve güvenliği
hakkı ihlal edilmiştir” ifade edildi.
Birgün'de yer alan habere göre; "19 Mart
2022 tarihinde iki çocuğun kesk ü soru zer
renkli motiflerin yer aldığı geleneksel kıyafet
giymesi nedeniyle haklarında işlem yapılması
üzerine TCK’nın 94 eziyet suçu, 109(Kişiyi
Hürriyetin Yoksun bırakma) ve TCK 257.
maddeleri gereğince ilgili kolluk görevlileri
hakkında gerekli tahkikatın yürütülerek
cezalandırılmaları amacıyla Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları
Merkezi olarak kolluk görevlileri ve
soruşturma savcısı hakkında suç duyurusu
ve şikâyet başvuruları yapılmıştır" denilen
açıklamada, Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır
Barosu Çocuk Hakları Merkezi hukuki
süreci takip etmeye devam edeceklerini dile
getirildi.
Baronun açıklamasının tamamı şöyle:
“19 Mart 2022 tarihinde Diyarbakır İli
Bismil ilçesinde gerçekleştirilen Newroz
kutlamasında geleneksel kıyafet giyen çok
sayıda kişinin alana girişleri engellenmiş,
suç şüphesi olmaksızın yakalama ve gözaltı
işlemleri yapılmıştır.
Geleneksel kıyafet giyen 5 yaşındaki A.B.
ve E.B. isimli ikiz kardeşler anneleri Zeynep
B. ile birlikte, Newroz kutlaması için alana
gitmek istemişlerdir. Polis memurlarınca,
ikiz çocukların geleneksel kıyafetleri,
kıyafette bulunan kesk ü soru zer (sarıkırmızı-yeşil) içerik gerekçe gösterilerek

alana girişlerinin engellendiği, kıyafetlerinin
çıkartıldığı ve yakalama işlemi yapılarak
emniyete anneleri Zeynep B. ile birlikte
götürüldükleri öğrenilmiştir.
Newroz kutlamasına ilişkin alana gelen
yurttaşlara karşı kolluk görevlilerince kontrol
noktalarında özellikle geleneksel kıyafetler
ve motiflere ilişkin engelleyici yaklaşımlarda
bulunulmuştur. Yakalama, Gözaltına Alma
ve İfade Alma Yönetmeliği m.19 kapsamında
12 yaşından küçük olan çocukların suç nedeniyle yakalanmayacağı ve suç tespitinde
kullanılamayacağı açıkça belirtildiği halde
5 yaşındaki çocuklara yakalama ve gözaltı
işlemi yapılarak kişi özgürlüğü ve güvenliği
hakkı ihlal edilmiştir. Ayrıca suç ve şüphe
olmaksızın yapılan yakalama ve gözaltı
işlemi, çocukların geleneksel kıyafetlerinin
çıkartılması nedeniyle işkence, insanlık dışı
ve kötü muamele yasağı, barışçıl toplanma
hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal
edilmiştir.
Barışçıl toplanma hakkı kapsamında,
Newroz Bayramı’nı kutlamak için alana
gelen yurttaşlara ilişkin kolluk görevlilerinin

engelleyici yaklaşımı, hukuksuz ve orantısız
müdahalede bulunulması, suç ve şüphe
olmaksızın yakalama ve parmak izi
işlemlerinin yapılması, geleneksel kıyafetlerin
çocukların üzerinden cebren çıkartılması
neticesinde yurttaşların temel hak ve hürriyetleri ihlal edilmiştir.
19 Mart 2022 tarihinde iki çocuğun kesk
ü soru zer renkli motiflerin yer aldığı geleneksel kıyafet giymesi nedeniyle haklarında
işlem yapılması üzerine TCK’nın 94 eziyet
suçu, 109(Kişiyi Hürriyetin Yoksun bırakma)
ve TCK 257. maddeleri gereğince ilgili
kolluk görevlileri hakkında gerekli tahkikatın
yürütülerek cezalandırılmaları amacıyla
Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Barosu
Çocuk Hakları Merkezi olarak kolluk
görevlileri ve soruşturma savcısı hakkında
suç duyurusu ve şikâyet başvuruları
yapılmıştır.
Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Barosu
Çocuk Hakları Merkezi olarak hukuki süreci
takip etmeye devam edeceğimizi ve
yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı
kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

KAPILAR!
Hangi kapılar, sorma gir hanına
döndürdüğümüz Kıbrıs'ın kuzeyinden
sonra Güneyi de han kapısına çevirmek için ''Tüm kapılar açılsın''
diye bir yürüyüş yapılacakmış!
Kıbrıs'ın
bölünmüş
olarak
kalmasına devam, 40 bin askerin
kalmasına devam, silahla, topla,
tüfekle evlerinden,
yurtlarından
kovduğumuz
Kıbrıslı
Rumların bıraktığı tüm
ganimetlere sahip olmaya devam, boydan
boya sınır çizmeğe devam, ama...
Kuzeyden güneye güneyden kuzeye
kaç tane yol varsa açılsın, sorun yok,
herkes nereden gelirse gelsin geçsin
gitsin!
Bu yürüyüşü destekleyen bir sürü
örgüt yazılmış, en başta da elbette
siyasi partiler!
Madem ki bu siyasi partiler tüm
yolların açılmasını istiyor, Kıbrıs'ın
bölünmesine, işgaline, rehineliğine,
sömürge olmasına niye ses
çıkarmıyorlar?
Bilmediklerini sanmam, CTP de,
TDP de, TKP de tüm yolların
açılmasının, Kıbrıs'ta bir çözümle,
işgalin sona ermesine, rehineliğimizin
bitmesine bağlı olduğunu bilmiyorlar
mı?
Bildiklerine yüzde yüz eminim,
bilerek bu tüm kapıları açın
yürüyüşüne katılıyorlarsa ben samimi
olduklarından çok şüphe ederim!
Peki neden katılıyorlar?
Çok basit Kıbrıs'ın kuzeyinde
yaşayanlardan yani Kıbrıs'ta yaşayan
herkes Kıbrıs Türk halkıdır dediklerinden oy toplamak için!
Madem ki bu yürüyüş iki toplumlu
yapılacak, AKEL ve diğer çözüm
yanlısı örgütler de dahil olacak,
birleşip çözüm için neden ilk adımı
atmıyorlar?
Tüm kapıların açılmasını isteyenler
çözüm için bir araya gelmezlerse o
zaman hiçbirinin samimiyetine inanmam.
Anastasiadis'in davetine, gelin
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönün, sonrada
federasyon ve toprak konusunu
görüşelim dediğinde burun kıvıran,
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmek
Kıbrıslı Türklerin zararınadır diyen
CTP ve Anastasiadis'in önerisine binbir çeşit eleştiri getiren AKEL'in
peşinden kapı açmak için yürüyüş
yapmak ne kazandıracak?
Hiçbirşey...
Ha CTP, TDP, TKP, AKEL birlikte
çözüm için Kıbrıs'ın birleşmesi için,
işgalin bitmesi, Kıbrıs'ın askerden
arındırılması, Kıbrıslı Türklerin
rehineliği bitsin diye yürüyüş, gösteri
yapacaksa koşarak, hatta uçarak gelelim, toplanalım!
Ekmek bütün, köpek tok
siyasetinde yokuz, KKTC sözde
meclis, sözde vekillik, sınırlar,
ganimetler yerinde duracaksa,
rehineliğimiz devam edecekse, asimilasyon tamamlanmak üzereyse, bu
yürüyüş sadece oy avcıları içindir,
başka birşeye faydası yoktur!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

KAHROLSUN
VİSKİ,
YAŞASIN
“31”
KISACA...
VERGİSİZ SÖMÜRGE
CENNETİ
CTP vekili Devrim Barçın 2020’de
“892 milyon 102 bin TL verginin
sadece 499 milyon TL’sinin
toplandı”ğını açıkladı… Vergiden
muaf tutulan özel okullar ve
üniversiteler hariç!.. Ödeyeceği vergi
beyanında bulunan şirketlerden vergi
toplayamayan KKTC’nin Maliye
Bakanı Sunat Atun ise zamları,
‘‘Devletler giderlerini karşılamak için
vergi toplarlar’’ diye savundu…
Toplamıyorsunuz işte!

Bizim Mandra
Çin malı elektrik
malzemelerinin Kıb-Tek'e
sahte evrak düzenlenerek
satıldığının ortaya çıkması
mandra halkı arasında şok
etkisi yaratır. Vatandaşlar,
sahtekârlığı yapanların
saptanıp mahkemeye
çıkarılmalarını
memnnuniyetle karşılarken,
Kıb-Tek'in sözkonusu
malzemeleri nasıl kabul
ettiğinin de sorgulanması
gerektiğini belirterek,
Elektrik Mühendisleri
Odası'nın da halkı bu
konuda bilgilendirmesi ve
uyarması gereğini dile
getirirler.

DİP NOT
Almanya’nın en büyük
muhabir ağına sahip
gazetelerinden biri olan
'Frankfurter Allgemeine
Zeitung Ukrayna'nın,
ordusuna Almanları da
aldığını yazdı…

TARİH 26 Ağustos 2021

Alman Neo-Naziler Ukrayna'da 2. Dünya
Savaşı'nın intikamının peşinde...
Ukrayna'daki savaş başladıktan hemen sonra
Alman neo-Naziler hızla koordine olup, silahlanarak Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaşmaya gitmek için örgütlenmeye başlamışlardı.
Aşırı sağcılar online Almanya'daki gönüllülere Ukrayna’ya giriş yöntemlerini anlatıyorlar.
Die Zeit‘dan gazeteci Christian Fuchs, neoNazi Azak Taburu görevlilerinden adını açıklamayan birinden "Şu anda tüm yabancıları
alıyoruz" dediğini yazdı.
2014 ve 2015'te Donbass'taki savaşta, Ukrayna’da savaşanların yüzde onunun aşırı
sağcı yabancılar olduğu söyleniyor. Bu kişilerin
çoğu Avrupa ve ABD'den gittiler. Almanya
Federal Anayasayı Koruma Dairesi, Die Welt
gazetesine, Alman neo-Nazilerin geçtiğimiz
günlerde Ukrayna'ya gittiklerini teyit etti. Almanya neo-Nazilerinin bir süredir Ukrayna’dakilerle yakın temas halinde oldukları da
zaten biliniyor.
Leipzig Üniversitesi Aşırı Sağcılık ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi Direktörü
Oliver Decker'e “Almanya'dan neo-Nazilerin
aşırı sağcıları desteklemek için Ukrayna'ya
gittiğine dair haberler artıyor. Bunu doğrulayacak bir bilgi elinizde var mı?, diye sorduğumda, Decker, “Seferber oldukları, harekete
geçtikleri doğrudur. Henüz rakamlar hakkında
bir şey söyleyemiyoruz. Ancak sosyal medyada
örgütleniyorlar. Özellikle de "Der III. Weg"
(III. Yol) örgütü aracılığıyla” cevabını verdi.
Neo-Naziler yıllardır kendi ağlarını kuruyorlar. Almanya-Ukrayna eksenindeki örgütlenme de bunun önemli bağlantılarından biri.
Birbirlerini kişisel olarak tanıyorlar. Uluslararası
internet ağları var.
Savaşın başından beri Alman Neo-Naziler
gönüllü olarak savaşmaya gidiyorlar. Alman
aşırı sağcılar Ukrayna’da savaş deneyimi ka-

VİRGÜL
PLANLI YIKIM
İçkiye yapılan astronomik zamma tepki gösteren
Restorancılar Birliği, Hacı Atun’un “Süt,
biradan daha ucuz hale gelmişti” açıklamasına
karşı, “Yerli üretimimiz olan sütün, ithal edilen
bir ürün olan biradan daha ucuz olması, yıllardır
planlı bir tarım ve hayvancılık politikamızın
olmamasının hazin bir sonucudur” dedi… Bundan
birkaç ay önce buradaki un fabrikalarını kapatmaya
kalkan işgal rejimidir karşımızdaki… Hiçbir şeyi
yanlışlıkla ve işbilmezlikle yapmaz! Planlı bir şekilde
tarımı, üretimin her alanını, elektrik kurumunu
bitirme politikasıdır bu!

KARAR YERİ
SENİN
BAKANLIĞINI
DÜŞÜREN
ANKARA’DIR!

“Karar yeri CTP Parti
Meclisi değil,
meclistir… Meclisteki
komitelerdir...”
Oğuzhan Hasipoğlu
(UBP)

zanmayı amaçlıyorlar. Ayrıca bu durumu 2.
Dünya Savaşı’nda Alman atalarına saygısızlık
yapan Ruslardan intikam alma şansı olarak
görüyorlar.
1980 ve 1990'larda Afganistan cihatçılar
için nasıl bir rol oynadıysa Ukrayna Savaşı
da bugün neo-Naziler için aynı rolü oynuyor.
Afganistan’ın 21. yüzyılda İslamcı radikalizmin
patlamasının da mihenk taşı olduğunu unutmamakta fayda var.
Almanya güvenlik yetkilileri, savaşın başlangıcından bu yana alarma geçmiş durumda.
Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in sözcüsü yaptığı açıklamada "Federal hükümet aşırılık yanlılarının
ülkeyi terk etmesini önlemeye çalışıyor" dedi.
Yetkililer, Ukrayna'da savaşmak isteyen Alman
Neonazilerin gitmeyi planladığı öğrenildiği
anda, federal polis devreye girerek ülkeyi
terk etmelerini yasaklayacaklarını söylüyor.
Ama bu önlem işe yaramışa benzemiyor.
Doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçılara
karşı savaşmak için 2014 yılında paramiliter
bir tabur olarak kurulan Ukraynalı gönüllü
alayı Azak Taburu, asker toplama konusunda
aktif. En başından beri, birlik yıllardır diğer
ülkelerden aşırı sağcıları bünyesine katıyor.
Çok sayıda neo-Nazi partileri çevresinden
olan Almanların Azak eğitim kamplarında
savaşta kullanılmak üzere eğitildiği de biliniyor.
Gelenek ve Düzen (Tradition und Ordnung)
adlı aşırı sağcı organizasyon, şu anda Ukrayna'ya yardımları taşımayı organize ediyor.
(Bu yazı Ayşegül Karakülhancı’nın artıgerçek’te yayımlanan “Alman Neo-Naziler Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'nın intikamının peşinde” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

İptal edilen pasaportlar konusunda Tatar’a
verdiği yanıtta Anastasiadis Kıbrıslı Türklere
“Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarınıza
ve dolayısıyla cumhuriyetteki görevlerinize
geri dönün” çağrısı yaptı… 1963’ten bu yana,
yani 58 yıl sonra Rum tarafından ilk kez Kıbrıslı
Türklere yapılan bir teklif oldu bu…

Gözden kaçmayanlar...
KARABORSACILAR
İçkiye zam haberiyle birlikte bazı
marketler
vurgun
yapmak
için
reyonlardaki içkileri kaldırdı, bazı
vatandaşlar
da
marketlere
alkol
stoklamak için hücum etti! Birçok
marketin içki reyonları boşaldı… Getto
zamanından
beridir
işi
gücü
karaborsacılıktır sermaye erbabının! Halkı
soymak için stokçuluk yaparlar… Yeri
geldiğinde
de
Ticaret
Odası’nın
pandeminin
başında
yaptığı
gibi
‘‘Cumhurbaşkanımız
Recep
Tayyip
Erdoğan’’ diye mektup yazıp buradaki
uşakları şikayet ederler… Uşaktan uşak,
soyguncudan soyguncu beğen! İçki
stoklayanlar da içkileri bitince ne
yapacaklar?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Hükümet programında
olmayanlar ana
muhalefet
programında var…’’
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Marian Kamensky
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NASIL DÜŞTÜK BU
DURUMA?
Nasıl düştük bu duruma, diye ağlamaklı
sordu eski Sanayi Holding çalışanı.
Elinde şampuyla geldi arkadaşım, bak,
dedi, bizim orada yapılır.
Kıbrıs’ta yani.
Kot pantolon merakı vardı bir zamanlar
Türkiye’de de dünyada olduğu gibi.
Ancak Türkiye’de üretilmeyen kot pantolonlar dışarıdan getirildirdi; o da genelde
kaçak.
Lefkoşa’da imalathanesine gitmiştim talebeyken bir tanıdığın.
Dizi diziydi pantolonlar.
Hangi modelden, numaradan, kumaştan istersen vardı
onda.
İngiltere’de yaşayan bir iş
adamıydı bunu yapan.
Oradaki yatırımlarını buraya
getirerek, kendi yerinde üretiyordu.
Makarına üretimi tam gazdı.
Ne Türkiye, ne başka ülkelerin makarınaları
yanına bile yanaşamazdı.
Türkiye’den önce, teneke kutulu kola burada yapılırdı.
Pastörize içecekler de.
Her türden borular vardı.
Her türden mobilya.
Don, gömlek, fanella
İspanya’dan geldiğini sandığım arslanlı
pataniyalar.
Meğer buralıymışlar.
Hala, keyifle hem de, kullandığım bir
tanesi, duruyor.
Boya fabrikası vardı...
Narenciye boldu..
Lefke’yi saymıyorum...
Hem Mağusa, hem Omorfa birbirleri ile
kalitede, sayıda yarışacak kadar iddialıydılar.
Paketleme işi ise buradaydı ve o paketleme
çatır çatır çalışırdı.
Bir dönem çalıştığım omorfo paketleme
yerinden biliyorum bunu.
Sanayi holding’ten bir firma Mersin’e ilk
paketleme yerini kurmuş, arkadaşım söyledi.
Gerek güneyden gelenler, gerek kuzeyde
zaten var olan Kıbrıslıtürkler, bildikleri işilerini devam ettirdiler.
Kıbrıs’ın mühürü sayesinde dünyaya direk
satış yapılabilen dönemlerdeydik.
İyiydik.
KKTC kuruldu.
Özal, ne gerek var sanayiye, çalışmanıza,
dedi.
Zaten nüfusunuz Bakırköy kadar.
Oturun, biz size gönderelim.
Gönderdiler.
İşçi gönderdiler, zanaatkar gönderdiler,
daha ucuza iş yaptılar, biz oturduk.
Sanayi jholding veda etti.
Kotçular, makarınacılar, don, gömlek, fanellacılar...
Zanaatçılar, makinistler, ırgatlar, tarımcılar.
Geri dönüşün imkansız olduğu bu günlere
kadar çığ gibi yuvarlana yuvarlana geldik.
Durduk.
Üretim yoksa
İdare edeyim, diyerek, beton ile geçinmeye
çalışırsan...
Ve başındakiler başka bir ülkenin ağzından
çıkan her şeyi emir sayıp uygularsa sorgusuz
sualsiz.
Nedir oalacğı?
İşte bugün benzincilerin insafına kaldık.
Bugün domatesin, hıyarın, patlıcanın, kabağın maskarası olduk.
Üretmezsen, gün gelir, ben bu hale nasıl
düştüm, dersin de şaşkın kalırsın.
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TOPLUMLAR TERCİHLERİYLE
YAŞARLAR
Tutturmuşlar bir belediye reformu
gidiyorlar sanki de başka işleri yoktur.
Belediye reform diye bir şey yoktur
bütün mesele cebimizdeki parayı çalıp
sonra da belediyelere KAYYUM
atamaktır!
Herkes şimdi sendika arıyor.
E bıraktık mı ki arıyoruz!
Yıllarınan hükümetleri sorgulamak
yerine sendikalara saldırdık, onları
parçaladık itibarlarını yerle bir ettik...
Sendikaların yapacağı şeyler bellidir.
Ben iş insanı olarak İnönü meydanında
ki son eyleme katıldım tablo çok hazindi
sadece 2 bin kişi vardı belki de o da
yoktu.
E halk meydanı boş bırakırsa böyle
olur!
Ucuz edebiyatlardan olan ''Ne olacak
asgari ücretlinin hali'' teranesine sarıldık.
Halbuki toplum olarak ne olacak halimiz demeliydik!
Ayrıca bu saaten sonra pahalılık için
yapılan hiçbir eylemin sonucu da yoktur!
Ben bu saatten sonra sorunun esasından
kaçıp rejmi hedef almayan, sorunun
rejim sorunu olduğunu gözlerden kaçıran,
barışı konuşmayan, Federal çözümden
yana olmayan, TL'den vazgeçip onun
yerine stabil para brimini koymayan,
AB ailesine sıcak bakmayan hiçbir eylem
de yokum.
Kimse de kusura bakmasın!
Diyelim ki eylem yaptık süt ve bazı

maddelerde 3-4 TL indirimlerde gittiler.
E sonra?
Başka bir şeyin üstüne koyup
çıkarmayacaklar mı?
Tekrar tekrar ayni şeyler için meydanlara mı ineceğiz hayatımız 1-2 TL
indirim için meydanlarda mı geçecek.
Önemli olan o sorunun temeline inip
sorunları çözmektir.
Siz bir mtinge gitmenin maliyetinin
500 TL olduğunu biliyor musunuz?
Öyle ya miting alanına gitmek için
arabanıza benzin istiyorsunuz!
Asgari ücretli eylem yapacamışşşş.
Bu eylemin kime ne faydası var diye
sorsam?
Diyelim ki eylem etkili oldu bir artış
aldılar.
E 15 gün, 1 ay sonra TL kullandığımız
sürece ayni sorunla tekrar karşılaşmaycak
mıyız?
Diyeceğim o ki salt pahalılık için
yapılan eylemlerin kimseye faydası yoktur rejimden başka!
Çünkü sorunun esasını saklamış oluyorsunuz ona örtü oluyorsunuz.
Yüce Meclis dediğimiz yerde yıllardır
boş konuşup atışmanın dışında hiçbir
şey yok sadece konuşuyorlar
konuşuyorlar...
Oturmuşlar TC ile yapılacak protokolu
bekliyorlar. Halbuki protokol dedikleri
boynumuza asılacak ilmikten başka bir
şey değil.
PROTOKOL demek daha da

Sosyal Medya
Yılmaz Parlan
fakirleşmeniz demektir!
TC'den para gelmeyecek.
Her para müjdesi cebinizdeki paranın
çalınması demektir!
ÇATIda ZEMİN de çökmüştür...
Yani kimse kusura bakmasın toplum
da gereğini yapacak.
Ganimetten vazgeçmem, Rumu istemem, AB cehenneme gitsin gibi tezlerden
vazgeçecek.
Vazgeçmezse bu yaşanan kepazeliklere
ortak olacak sıkıntıya katlanacak!
Meclisteki Partilerin hiçbirisi Kıbrıs
sorununu konuşmuyor halbuki bu sorunu
çözmeden hiçbir sorunun çözümü yok
bu açık aleni bir şekilde önümüzde duruyor!
E bu pozisyonda bile KIBRIS sorununu
konuşmuyor kaçınıyorsan ne saat
konuşacaksin?
Sorun rejim sorunudur...
Kimsenin bu Meclisin, bu siyaset
erbabının soruna çözümü yoktur kral
çıplaktır
gerçekle
yüzleşmek
durumundayız sorun rejim sorunudur
öyle UBP gidecek CTP gelecekmiş sorunlar çözülecekmiş yoktur öyle bir şey.
ÇATI çökmüş onlar hala ''Kriz var''
edebiyatı yapıyor rejime örtü olmaya
devam ediyor.
Tablo budur seçim de tercih de sizindir
her toplum tercihleri ile yaşar!
Gerçekle yüzleşmediğiniz sürece
yaşayacaklarınız da müstahakınız
olacaktır!

GİRNE’DE TAŞ BOYAMA ETKİNLİĞİ YAPILDI
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 21-26 Orman
Haftası nedeniyle çocuklara taş boyama etkinliği düzenlendi.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından Girne
Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte
çocuklara taşların üstüne ağaçlar çizilerek, boyandı. Çocuklar
Orman Haftası’nın önemini ve ağaçlar konusunda farkındalıklarını
sağlamayı amaçlayan etkinlikte eğlenceli saatler geçirdi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Ağaç Yaşken

“FIRST LEGO LEAGUE EXPLORE” -

Eğilir” atasözüne vurgu yaparak, insanların küçük yaşlardan
itibaren eğitim almasının son derece önemli olduğuna dikkat
çekti. Güngördü, Girne Belediyesi’nin sosyal belediyecilik
anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.
Güngördü, “Çocukların ve gençlerin sanat ile buluşmasının
çok önemli olduğuna inandığımız için bu ve buna benzer etkinlikleri düzenliyoruz. Sanat ile uğraşarak yetişen gençler, sevgi,
hoşgörü ve barış kültürü ile yetişmektedir” dedi.

Yüzden fazla ülkede on binlerce öğrencinin katıldığı “First Lego League
Explore” fuarlarının KKTC ayağı 3 Nisan Pazar günü yapılıyor. Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi (ÖMB) ve MasterKids
tarafından organize edilen etkinlik Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle ZET
Karting Leisure Center ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda düzenleniyor. 6-10 yaş arası
çocukların bilim ve mühendislik alanlarına ilgisini çekmek ve gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen “Fırst Lego
League Explore” fuarlarının bu yılki konusu “PlayMakers” olarak belirlendi.
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TARIM DAİRESİ GIDA DENETİMLERİNİN
TEMİZ ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

MALİYENİN GELİRLERİNE DA
ZARAR VERECEKTİR!
Perşembe akşamüzeri bir tanıdıkla karşılaştık…
Kısa bir süre sohbet ettik…
Lefkoşa’nın güneyinde ekmek parasının peşinde
olduğundan dolayı, komşudaki inşaatlarda
çalıştığını söyleyerek, başladı anlatmaya:
“İyi ki, Urumoğlu’nun yanında çalışırık, yoksa
bu tarafta aç galacaktık üç çocukla” diyerek,
sürdürdü konuşmasını…
-Pahalılıkla nasıl giden, dediğimde:
Pahalılık o tarafta da var Bülent abi, ama bizdeki
tam bir soygun, deyiverdi…
Yerden göğe kadar haklıydı…
Daha ne desin insanımız?
Bu genç, 1974 sonrası doğan Kıbrıslılardan…
Konuşup anlaşmada, zorluk çekip çekmediğini
sordum:
-Yunanca kurslara katıldıydım
yıllar evvel, iyi ki o zamanlar
katıldım ve konuşmayı, biraz da
yazmayı öğrendim, dedi…
Toplumlararası yaşanan savaşlar
için neler söyleyebileceğini sordum:
-Annemle babam ve öteki
büyüklerimiz hep anlatır, ama tabidir ki, savaşları
yaşamayanlar bilmez, dedi…
Urum tarafında çalışırken, korkup korkmadığını
sormuş, kendinin deyimiyle “milliyetçi geçinen”
yaşlı bir akrabası…
Verdiği yanıt, üzmüş onu…
-Benim hiçbir suçum yok ki, o insanlardan neden
korkayım, deyivermiş; üzüldüğünü söyleyen
akrabasına…
***
Bizim de hısım ve akrabalarımız var güneyde
işçi…
Hiçbirinin, Elen Kıbrıslılardan şikâyet ettiğini
duymadım…
Hatta market alışverişlerini yıllardır o taraftan
yaptıklarını biliyorum…
Küresel pandemi öncesi, biz de alışveriş
yapıyorduk Kıbrıs’ın güneyindeki marketlerden…
O zamanlar, Euro ne kadar pahalı olursa olsun,
bazı yiyeceklerle içecekler ve işim gereği
kullanabileceğim bazı alet edevat, -indirimli fiyatta
olmadığı halde- KKTC piyasasından çok daha
ucuzdu…
Şimdi 1 Euro, neredeyse 17 TL’ye dayandı,
öyleyken birçok yiyecek ve su dâhil birçok
alkollü/alkolsüz içecekler, KKTC’deki marketlere
göre daha ucuzdur, söylenenlere göre…
Üstelik
Kıbrıs’ın
güneyindeki
maaşlar,
KKTC’deki maaşların 4 katına yakındır!
***
Örnek çoktur, ekmek meselâ…
Bir ara güneyin şişe suyu fiyatları, neredeyse yarı
yarıya ucuzdu KKTC’de satılan Türkiye menşeli
şişe suyu fiyatlarından…
“Allah’ın” galvaniz vanası, bronz çeşmesi, plastik
deveboynu
bile
Lefkoşa’nın
güneyindeki
marketlerde daha ucuza satılır, KKTC’nin
hırdavatçılarından…
İki yıl var Kıbrıs’ın güneyine geçmedim…
Son günlerde, her iki tarafın marketlerinin manav
bölümlerindeki sebze -domates, hıyar- fiyat etiket
görüntülerini karşılaştıran paylaşımları görüyoruz
“Facebook’ta”…
Alım gücünü -maaşları- hesaba katmasak dâhi,
güneydeki
birçok
ürünün
fiyatları,
KKTC’dekilerden daha ucuz!
***
Eskiden beri, iki taraftaki et fiyatları, mukayese
kabul etmeyecek şekilde, Kıbrıs’ın güneyinde daha
ucuzdu…
Biz hiçbir zaman güneyden et almadık…
Öyleyken güneydeki marketlerin et reyonundaki
fiyatların ucuz olduğunu gördük…
Şimdi aradaki fark, azalacağına çoğaldı!
Son zamlarla, kebaplık kuzu eti da, alkollü
içkiler da güneyde çok daha ucuza satılıyor,
diyorlar…
Neden acaba?
-Nedeni, siyasettir!
Kıbrıslının mangal keyfine düşman olanların
çevirdiği dolaplar, sadece yurttaşa zarar
vermeyecek!
KKTC esnafının, restorancısının ve otelcisinin
kazancına da; dolayısıyla maliyenin gelirlerine da
zarar verecektir!
Gene gonuşuruk buraşda.

Tarım Dairesi, 18-24 Mart arası yapılan gıda denetimlerinde tavsiye dışı
veya limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığını duyurdu.
Tarım Dairesinden yayımlanan bildiriye göre, 18-24 Mart arasında ithal
gıda ürünlerinden alınan 38 numunede ve yerli ürünlerden alınan 18 numunede
olup tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.
Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa
Birliği’nde kullanılan “Pestisit Kalıntı Limitleri”ne göre değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
CUMHURBAŞKANLIĞI: "DÜŞÜNCE VE BASIN
ÖZGÜRLÜĞÜ ARKASINA SAKLANILARAK YAPILAN,
HAKARET İÇEREN ÇİRKİN VE SEVİYESİZ SALDIRILARA
KARŞI SESSİZ KALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Cumhurbaşkanlığı, bir süredir
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik
“organize ve sistemli şekilde” bazı
radyo ve TV kanalları ile bazı yayın
organları tarafından “hakarete, yalana
ve iftiraya dayalı çok çirkin ve seviyesiz
saldırılar yapıldığını” belirtti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamada, düşünce ve basın
özgürlüğü arkasına saklanılarak
yapılan, “hakaret içeren bu tür çirkin
ve seviyesiz” saldırılara karşı sessiz
kalınmasının mümkün olmadığı
kaydedilerek, bu “çirkin ve seviyesiz”
saldırıların, basın özgürlüğü veya siyasi
eleştiriyle de bir alakası olmadığı ifade
edildi.
Açıklamanın devamı şöyle;
“Basın özgürlüğü hakaret, yalan ve
iftira içermediği gibi, bunları yapanlar
hakkında da Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar ve her vatandaşın da şikâyette
bulunması ve gereken yasal işlemleri
başlatması en doğal hakkıdır. Bunun
örnekleri de geçmişte olduğu gibi

günümüzde de görülmektedir.
Geçmişte, özellikle 4. Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı’nın bazı yayınlarla
ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne
şikâyette bulunduğu ve davalar açtığı
da bilinmektedir.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şahsına
yönelik olarak yapılan hakaret içerikli
yayınlarla ilgili 22 Mart 2022 tarihinde
Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Av.
Fevzi Hansel’i kabul ederek
şikâyetlerini iletmiştir. Bu görüşmede
bazı yayın organları tarafından iddia
edildiği gibi Hansel’e talimat
verilmemiş olup sadece şikâyette
bulunulmuştur. Şikâyet etme hakkı da
ilgili yasalarda yer almaktadır.
Haklarında şikâyette bulunanlar ile
haklarında dava açılan yayın
organlarının yapması gereken ise
hakaret içeren, yalan ve iftiraya dayalı
yayınlarının gerçek olduğunu yargı
huzurunda kanıtlamaları veya özür
dilemeleridir. Sonuçta ise kararı yargı
organları verecektir”

BAĞIMSIZLIK YOLU:

AKARYAKIT İTHALATI ÖZEL
SEKTÖRE BIRAKILMAMALI
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter
Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu,
akaryakıt ithalatının özel sektöre
bırakılmaması gerektiğini ifade etti.
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden
verilen bilgiye göre, Rahvancıoğlu
katıldığı bir programda, akaryakıt
sıkıntısında işin aslının büyük benzin
ithalatçılarının ellerindeki gücü kullanarak, kar marjlarını korumak ve

arttırmak olduğunu iddia etti.
Rahvancıoğlu, hükümetin akaryakıt
ithalini özel sermayenin keyfine,
insafına ve kar arzusuna bırakmaktan
vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.
Rahvancıoğlu akaryakıt ithalatının
da diğer elzem işler gibi kamu
tarafından, kamu eliyle, kamu çıkarı
gözeterek yürütülmesi gerektiğinin
altını çizdi.

BİR HAFTADA 929 ÖĞRENCİ, 145 ÖĞRETMEN,
14 PERSONELİN COVID-19 TESTİNİ POZİTİF
Milli Eğitim Bakanlığı, 19-25 Mart tarihleri arasında 929 öğrenci, 145
öğretmen, 14 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 4 sınıf
kapandığı aynı tarihlerde okullardaki pozitifleşme oranı ise yüzde 1,84.
Bakanlık, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel
vaka sayılarını açıkladı. Açıklamaya göre, 465 öğrenci ve 27 öğretme ise
temaslı oldu.

Gıynık
Nazım Burgul

Duygusal detoks
Bahar geldi artık; Bırakın
hayıflanmayı! Öncelikle kendinize zaman ayırın. Sonra da çocuklarınıza.
Asla ertelemeyin artık. Yapmak istediklerinizi önem sırasına göre önce
listeleyin, sonra basıp gidin buralardan.
Gidin var olduğunuzu hissedin
Yaşanmışlardan ders çıkaran bir
kitabı, ailede yeni doğan bebeleri ve
de yakın akrabaları veya yeni mekan
veya şehirleri gezmeyi unutur olduk.
Hâl böyle olunca da genellikle de;
“Çekilmez bir adam oldum yine;
Uykusuz, aksi, lanet; Bir bakıyorsun
ki ana avrat söver gibi; Azgın bir hayvan döver gibi; O gün çalışıyorum;
Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda
sönük bir cigara gibi tembel bir türkü;
Sabahtan akşama kadar sırt üstü
yatıyorum ertesi gün; Ve beni çileden
çıkarıyor büsbütün; Kendime karşı
duyduğum nefret ve merhamet; Çekilmez bir adam oldum yine; Uykusuz,
aksi, lanet; Yine her sefer ki gibi
haksızım; Sebep yok olması da
imkânsız; Bu yaptığım iş ayıp rezalet
fakat elimde değil; Seni kıskanıyorum”
demişti ya diğer bir dünya şairi Nâzım
Hikmet, işte tam da bu modda gezinir
durursunuz başka hayatları kıskana
kıskana ‘uykusuz, aksi, lanet’ bir
şekilde.
Bahar geldi artık; Bırakın
hayıflanmayı! Öncelikle kendinize zaman ayırın. Sonra da çocuklarınıza.
Asla ertelemeyin artık. Yapmak istediklerinizi önem sırasına göre önce
listeleyin, sonra basıp gidin buralardan.
Gidin var olduğunuzu hissedin.
Unutmayın; sizden daha önemlisi yok.
Zaten günü geldiğinde bi’karış toprak
altında bol bol karıncalarla birlikte
ebedi istirahate ulaşacağız. Bu yüzden
sırf bu yüzden sağlığın, gençliğin ve
de en önemlisi zamanın kıymetini bilin.
Sonuç mu? “Beni bu güzel havalar
mahvetti; Böyle havada istifa ettim
evkaftaki memuriyetimden; Tütüne
böyle havada alıştım; Böyle havada
aşık oldum; Eve ekmekle tuz götürmeyi
böyle havalarda unuttum; Şiir yazma
hastalığım hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti” demişti
ya bir diğer dünya şairi Orhan Veli,
tam da o dem’deyiz veya ‘son dem’deyiz. Bugüne kadar hep yüklenme ve
beslenme prensiplerinden bahsetmeye
çalışmıştık. E bu kadar atraksiyon
içerisinde bedene huzur da vermek
lâzım. “Uyku bir törendir” demiştik
bir yazımızda ama “Çapraz yatıyorum
yatakta” misâli bunalım bir ruh hâliyle
bir ömür tüketti birçoğumuz.
Özetle fiziksel detoks (arına) önemli
ama ‘duygusal detoks’ da önemli pek
tabiî ki de. Şahsen evdeki fazla eşyaları
bi’hayır kurumuna bağışlayın. Fazlasına
gerek yok herhalde! Buzdolabındaki
işlemiş fazla kalorileri de çöpe atın. E
gardıroptaki giyilmeyen kıyafetlerinizi?
Onları da bir hayır kurumuna bağışlayın
ki Allah esirgeyen ve de bağışlayandır!
E hayatınızda ve de çevrenizdeki stres
yükü altında ezilip sağa sola çatan
insanları n’apalım? E onları da toptan
bir kenara koyma ve de ilgilenmeme
zamanı gelmedi mi a dostlar? Biraz
da kendine zaman ayır değerli okuyucum. Sağlıkla.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kaldırmaz kıyas oran
Kalmadı hesap soran
Zamansız açma gonce
Seni çarpar kar boran

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

"Tilki dostunu değiştirir
ama postunu hiçbir
zaman."
Suetonius

BİR ŞAİRİN
GÜNLÜĞÜ
1945-1951 GÜNLERİ
Yorgo Seferis
Can Yayınları

İÇERDE
Pencere, en iyisi pencere
Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa
Dört duvarı göreceğine.
Orhan V. Kanık

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Atatürk cad. yalçın park karşısı
gönyeli 03922231210
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1
Lefkoşa 03922276549
HAZAL REİS ECZANESİ
Eski Cemaat Meclisi İplik Pazarı
Memduh Erdal karşısı Cafe NO:3
yanı 0392 228 65 05
Hikmet Afif Mapolar'ın yazdığı Lefkoşa Halk Kulübü'nün sahnelediği "Meşale"
oyununda rol alanlar toplu halde. 1935. Meşale, altı oku anlatmaktadır.

Kardeş Ocağı'nın sahnelediği "Sultan Cem" oyununda rol alanlar toplu
halde. 1943. Sağ başta ayakta duran Doktor Fazıl Küçük.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCENİN KIBRIS TÜRK TİYATRO HAREKETİNE ETKİLERİ (3)

n Yaşar Ersoy
1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasıyla birlikte Kıbrıslı Türkler de
Atatürkçü düşünceyi benimserler ve
yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparlar.
Aydınlar ocağı olan Kardeş Ocağı bunun
öncülüğünü yapar. Bir iletişim sanatı olarak
kabul edilen tiyatro vasıtasıyla Atatürkçü
düşünceyi, çağdaş ve laik yaşam biçimini
içeren oyunlar sahnelenir ve seyirciye sunulur.
Bu sayede çarşafını çıkaran Müslüman Kıbrıslı
Türk kadınlar korkusuzca sahneye çıkmaya
başlar. Kamran Aziz, Vedia Barut, Fevziye
Hulisi, Süheyla Küçük tiyatro sahnesine çıkan
öncü kadınlarımızdandır.
Atatürk’ün altı ilkesini içeren ve aynı zamanda partisi CHP’nin amblemi altı ok,
Kıbrıslı Türklerin de sembolü haline gelir.
Türkiye Halk Evleri ile ilişkiler kurulur;
onların yayınları Kıbrıs’a getirtilir. Aynı
amaçlar doğrultusunda Kıbrıs'ta Halk Kulüpleri
kurulur. Dönemin Kıbrıslı Türk yazarları
Atatürkçü düşünceyi ve Kurtuluş Savaşı’nı
konu alan oyunlar yazar ve başta Kardeş
Ocağı olmak üzere diğer örgütleri tarafından
sahnelenir.
Özellikle Hikmet Afif Mapolar’ın yazdığı
“Meşale”, “Altın Şehir” ve “Duman” oyunları
en çok sahnelenen oyunlardır. Elbette bu
oyunlarının yanında Shakespeare’in ve Namık
Kemal’in eserleri ve diğer Türk yazarların

GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee
Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz
Market karşı Çaprazı Girne
05338300049
BAŞAK ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü
karşısı Barbaraslor Market yanı Girne 03928153620
MAĞUSA

Girne Kültür
Ocağı'nın
sahnelediği
Shakespeare'nin
"Romeo ve
Juliet"
oyununda rol
alanlar toplu
halde. 1940.

AYBENK ECZANESİ
Gülseren yolu reflex plaza 5 dukkan 4 karakol bolgesi lancet laboratuvar yanı 05338703788

oyunları da sahnelenir.
Bu dönemde özellikle SÖZ gazetesi de
Atatürkçü düşüncenin ve çağdaş, laik yaşamın
benimsenip yaygınlaşması için etkin yayınlar
yapar. Şeriatı savunan gerici yobazları uyarır
ve deşifre eder. 9 Eylül 1925 tarihli SÖZ
gazetesinde “İHTAR” başlığıyla şu yazı yer
alır:
“Teessüfle haber alıyoruz ki, sarıklı bazı
muallimler öteden beri Türkiye Cumhuriyeti
aleyhinde bulunmakta ve Cumhuriyet Hükümetinin teceddüde (yenileşmeye) doğru attığı

mühim ve hayati hatveleri (adımları) vesile
ittihaz ederek (sayarak) halkı tahrike
çalışmaktadır. Bu cahil taassup yadigârlarını
şimdilik teşhire lüzum görmüyoruz. Fakat bu
çirkin propagandaya devam ettikleri takdirde
kendileri ile açık münakaşaya gireceğimizi
ihtar ederiz.”
O dönemin gazetelerinde bu içerikteki
tartışmalar yer almaktadır.
Not: Yarın fotoğraflarla ve kısa notlarla Kıbrıs
Türk Tiyatro Hareketi hakkında paylaşımlarıma
devam edeceğim. Meraklısına duyurulur.

I.E.N Language Centre
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 17 Kasım 2021 tarihli ve 846/21
numara ile bu isimde kurulum izni verilmiştir.

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

14.80 14.88

EURO
Alış Satış

16.26

16.37

S.T.G.
Alış Satış

19.52 19.66

GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt 03927147052
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele 05428550015
KARPAZ

DUYURU

DÜN

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı 03923651338

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele 0392 374 51 70

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Ersin Tatar "KKTC bir gerçektir ve bunu kimse inkâr edemez" diyor!
Türkiye'nin kalın barsağı olduğunu kim inkâr edebilir ki?!
Bizim Duvar

Doyan doyar,
kalan açlar
bizimdir!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
MUHALLEBİNİN DA
DADI GAÇDI
-Oh be... Ne güzel sıcacık ev...
Donduk bugün Raziye, donduk!..
-Gel be canım hoşgeldin... Napayım yagdım biraz sobayı gızınsın
oda... Adam soğukdan gelecek
tiril tiril... Eli
ayağı gızsın...
-Yaşşa... Sen da
olmasan zaten
çekemezdim ben
bu gışı... Her
yerde sobamsın
sen...
-Gel otur yapayım sana bir da nane çaycığı da eyi
gelir, hem soğuğu da alır. Kih, kih,
kih!...
-Noldu ama ne gülen? Maşallah
keyifciğin da gıcır... Tahdaya vurayım da göz dudmasın...
-Aha bir fıgra okudum gazeddada
da ona gülerim... Dur getireyim
çayını da annadırım sana da... Hoşuna gidecek... Nanenin kokusu da
duddu ortalığı ha...
Al be canım... Afiyet olsun... Gelelim
fıkramıza... Adam
saf bir köylü... Mektep medrese da görmemiş. Yeni evliymiş garısıynan. Ama
oldum biddim öyle
yaldızlı lâflar, Türk
filimlerindeki gibi aşk sözleri da
bilmezmiş arasıra söylesin gadına...
-E...
-Bir gün gadın almış garşısına
bunu ve demiş gendine, "Bana
öyle yumuşak ve dadlı bişeyin yok
mu söyleyesin?" "Var" demiş
adam. Gözleri parlayan gadın heycanna sormuş bu defa... "Çabuk
söyle, nedir?" Eşinin ellerini dutarak şöyle demiş adam... "Muhallebi!"
-Kih... Kih... Saf köy çocuğu... Yumuşak ve dadlı deyinca aglına hemen muhallebi geldi herhalde...
-Fıkra bu ya... Ben da gınamadım
ya asından...
-Asıl böylelerinin sevdasıdır saf
olan...
-Vallahi be canım...
-Yalnız bişey var. Şekeri bile bahalı eddi bu reziller! Mahallebinin da
dadı gaşdı!

Asmaaltı konuşmaları
-Annad Hasip annad da açılın...
-Noldu ama? Sabah sabah kimden
bahseden gene?
-Kimden bahsedecem, Oğuzhan'dan...
-Yani çavuş höt deyince Ankara'dan,
kafayı sogdu, pılıyı pırtıyı topladı
giddi da daha gonuşur? Nedir dediği?

-Gendi başbakan olsaymış...
-Ee...
-Emek vermiş ve seçilmek için uğraş
vermiş gişiler varıkan...
-Ee...
-Dışardan atama yabmazmış.
-Yani bunu Sucu'ya söyler? E Sucuoğlu mu yabdı atamayı? Çavuşun
emri olduğunu bilmez?
-E bilir ama...
-Ama ne?
-Eşeğini dövemeyen semerini döver
bilmez min sen? Çavuşa lâf söylemek
tüzük değil büzük işidir. "Eşi bronzo?
Oyi, eneşi bronzo" der Yorgo!

Haftanın Gıdıgıdısı
Tahsin Ertuğruloğlu'nun İslâm İşbirliği Teşkilâtına
söylediği "Yanımızda olun" sözleri, hiç güleceği
olmayan kargaları bile gülmekten kırıp geçiren
içeriği nedeniyle bu haftanın gıdıgıdısı seçilmeye
lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...
TOPRAKSIZ KÖYLÜLER
12 Mart paşalarından birinin, öğretmen ve yakını
vardı. Öğretmenin de afacan mı afacan bir ilkokullu
kızı vardı. Bir gün paşa dedesi solcuları kovalamaya
giderken afacan kapıda sordu:
"Paşa dede, sana bir bilmecem var, bilebilir misin?"
Paşa dede paşaca oturaklı bir sesle:
"Sor bakalım ufaklık" dedi.

"Mahir Çayan'lar Maltepe cezaevinden kaçmak için
kazdıkları tünelin toprağını ne yaptılar?"
Paşa dede beklemediği bu münasebetsiz soru karşısında durakladı. Öfkesine denk bir ilgi de, içini kemirdi. Gazeteler de yazmıştı, gerçekten keratalar
bu toprağı ne yapmışlardı?
Afacan, dedesinin sıkıştığını görünce olanca içtenliğiyle güldü:
"Onu bilmeyecek ne var, topraksız köylülere dağıtmışlardır" deyip zıpladı.

Pano
Öyle bir
hükümet ki
bir
çuval
şekerle
yenmez!

FİKRİNİN FİKRİ
VATANDAŞ İÇEREK
SÖVÜP SAYIYOR

Odessa açıklarına Ukrayna tarafından
döşendiği açıklanan mayınlar Akdeniz'de
serseri mayın paniği yaratmış.
-Savaşın bizden uzakta olması da teselli
etmiyor artık! İşte ateş yanıbaşımızda!
*
Türk aşısı Turkovac KKTC'de de kullanılacakmış.
-Savul ey Korona! Osmanlı geliyor!
*
Almanya'da ısınma maliyetleri arttığı
için öğrencilere, meslek eğitimi görenlere
ve işe yeni başlayanlara ayda 115 ile 175
Euro arasında kalorifer yardımı başlatılmış.
-Bizde beslenme maliyetleri, arttı, ama
1 kuruş yardım eden yok! Çünkü biz
"çağdaş yapı"ya ulaştık! Öyle değil mi
Ers?!
*
Oğuzhan Hasipoğlu "Ben başbakan olsaydım, emek vermiş ve seçilmek için
uğraş vermiş olan kişiler varken dışardan
atama yapmazdım" demiş.
-Dışardan atamayı Sucuoğlu yapmadı
ki... Çavuşoğlu yaptı... Yüreğin söylerse
ona dön de konuş!
*
Güneyde cezaevinde mahkûmlar yerde
yatıyormuş.
-AB üyesi olmak adam olmaya yetmiyor demek ki!..
*
Ali Pilli "İtiraf ediyorum: Ülkemize ve
eczanelerimzie giren-çıkan ilâçları bilmiyoruz" demiş.
-Tatar'ın çağdaş yapısının cilvelerindendir!
*
GAP Gazeteciler Birliği Ersin Tatar'ı
"Yılın en başarılı devlet adamı" seçmiş.
-Dünyada gene kıtlık başgösterdi herhalde!
*
Benzin istasyonlarında izdiham yaşanmış.
-En az 60 yıl geriye gittik!
*
TC Dışişleri Bakanlığı, "Gündemimizde
güven yaratıcı önlemler konusu yoktur"
demiş.
-Sizin gündeminiz sadece ve sadece
bu statükonun devamıdır! Çünkü en
çok işinize gelen o!
*
Ersin Tatar "KKTC bir gerçektir ve bunu
kimse inkâr edemez" demiş.
-Türkiye'nin kalın barsağı olduğunu
kim inkâr edebilir ki?!
*
Sucuoğlu, "Siz seçimleri 1 yıl ertelemeye
evet deyin, biz de belediye tasarısını geri
çekelim" demiş.
-Gelmiş geçmiş en kötü ve en hükümsüz hükümetlerinden biri olduğunu biliyor ve seçimden korkuyor da ondan!
Ama korkunun ecele faydası olmadığını
da biliyor mu acaba?
*
İçkiye, sigaraya ve hayvan yemine de
okkalı zam geliyormuş.
-Vatandaş içerek sövüp sayıyor, kahrediyordu size! İçmeden daha fazla sövüp
sayacak, kahredecek! Başka bir işe yaramazsınız zaten!
*
Ertuğruloğlu İslam İşbirliği Teşkilâtına
"Yanımızda olun" demiş.
-Onların kendine hayırı yok! Gölge
etmesinler başka ihsan istemeyiz!

Türk Covid-19 aşısı Turkovac KKTC'de de kullanılacakmış.
Savul ey Koronavirüs! Osmanlı geliyor!
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Kuzeyde 842 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.106
olup, 842 pozitif vakaya rastlanmış, 585
kişi taburcu edilmiştir.

368 kişi Lefkoşa, 149 kişi Girne, 198
kişi Gazimağusa, 55 kişi Güzelyurt, 51 kişi
İskele, 21 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 15.106
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 842
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 842
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 585
Kaybedilen Hasta:-

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.275.152
Toplam Vaka Sayısı: 80.687
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 74.481
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5998
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5949
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 831
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 102
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan

Bileklik Sayısı: 256

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1812
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138225
Güneyde 3 bin 329 vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 45
bin 788 Koronavirüs testi yapıldı, 3 bin
329 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını
yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı toplam can kayıplarının 925'e, toplam vaka sayısının 400
bin 534'e yükseldiğini açıkladı.

Tatar’a bakın...

Ekonomik kriz tarihin cilvesiymiş!

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar dün, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul ettiği görüşmede, ülkedeki ekonomik
kriz için “Tarihin cilvesi” diyerek,
önemli olanın devletin bekâsı olduğunu
savundu
Türkiye Muharip Gaziler Derneği
heyetini kabul eden Tatar, görüşmede
ülkede pahalılık ve ekonomik kriz
yaşandığını söyleyerek, “Bunlar tarihin
cilvesidir. Gelip geçer” dedi
Tatar, “Önemli olan devlettir, devletin
bekâsıdır, buradaki coğrafyada hak
ve hukuku koruyabilmektir” dedi.

Ercan’da şok grev!
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası
(HTKS) Ercan Havaalanı’nda
23 saatlik şok grev başlattı…
(Yenidüzen) - Hava Trafik Kontrolörleri
Sendikası, Ercan Havaalanı’nda şok eylem
başlattı.
Dün akşam saat 21:00’den itibaren 23 saatlik
uyarı grev kararı alındı.
Grevle birlikte uçaklar Ercan Havaalanı’na
iniş yapamayacak. Grev gerekçesi olarak geriye
dönük alacak, mesai ve eğitimde olan memurların
harcırahlarının ödenmemesi gösterildi.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası başkanı
Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada
çalışanların taleplerini aktardı.
Açıklama şöyle:
Mevcut hükümetin yanlış politikaları kaynaklı
zamlar ve kıtlıklar halkımıza alıştırılmaya
çalışılmaktadır. Gün geçmiyor ki temel tüketim
maddelerine zam gelmesin. Yaratılan durumda
çalışanların maaşları her geçen gün eridiği
aşikardır.
Mevcut şartlarda çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında korunması elzemdir. Bu
bağlamda Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası,
aşağıdaki taleplerin yerine getirilmesi adına
25.03.2022 tarihi saat 21:20 itibarı ile 26.03.2022
saat 20:20 ye kadar 23 saatlik bir uyarı grevi
başlatmıştır. Taleplerimiz aşağıdaki gibidir:
Her iki ayda bir çalışanların maaşlarına hayat
pahalılığı artışı uygulanması.
Asgari ücretin her iki ayda bir belirlenip enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi
Devletin çalışana olan borçlarını (yurt dışında
olan personelin harcırahları, ekstra çalıştırılan
personelin alacakları) daha fazla erimeden
ödemesi.
Grev Kapsamı:
Grev Ercan Kule kontrolda icra edilecektir.
Kule kontrol görevinin herhangi bir şekilde icra
edilmeye çalışılması durumunda, yaklaşma ve
saha kontrol da greve dahil edilecektir.
Ambulans uçaklar, devlet uçakları ve emergency durumda olan uçaklara hizmet verilecektir.
Grev ilan edildiği sırada Ercan kontrolünde
olan geliş uçakları, meydanımıza inişini tamamlayana kadar, motor çalıştırma almış kalkış
uçağı da Ankara Kontrol’ e devredilene kadar
hizmet alacaklardır.

DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVI
12 HAZİRAN’DA
YAPILACAK
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 20222023 Akademik Yılı Giriş ve Burs
Sınavı’nın, 12 Haziran’da yapılacağı
bildirildi. DAÜ’den yapılan açıklamaya
göre, Giriş ve Burs Sınavı, 12 Haziran
Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında,
Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da
yapılacak. Sınava, KKTC uyruklu
öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak
KKTC’de tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler
katılabilecek. Sınava başvurular, 9
Mayıs–8 Haziran tarihleri arasında
çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.
Sınava katılamayan adaylar, orta öğretim
başarı puanı ile de programlara
yerleştirilebilecekler.
Sınav ile ilgili detaylı bilginin ileriki
günlerde açıklanacağı da belirtildi.

VAROL, BAKANLAR
KURULU GENEL
SEKRETERLİĞİ
GÖREVİNDEN ALINDI
İlkan Varol, yaklaşık üç yıldır yürüttüğü
Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
görevinden alındı. Varol, Cumhuriyet
Meclisi’nin Pazartesi günkü oturumunda
yapılan kapalı oylama sonucunda
Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman) seçilmişti.
Yeni görevi nedeniyle, 11 Haziran
2019’dan itibaren atandığı Bakanlar
Kurulu Genel Sekreteri mevkiinden
alınan İlkan Varol’la ilgili karar, Resmi
Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

SÜTEK, ÇİĞ SÜT
BEDELLERİNİN YÜZDE
80'İNİN ÖDENDİĞİNİ
DUYURDU

İHALE DUYURUSU
(TEKLİF KABULÜ
SIRA NO: 055/2022)
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Onkoloji Merkezi Dahil Bağlı
Tüm Birimler (Poliklinik, Ayaktan tanı, Thalassemia Merkezi ve Diyabet Merkezi ), Acil
Durum (Pandemi) Hastahanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Girne Dr.
Akçiçek Hastanesi, Lefke Cengiz Topel Hastanesi, Kalkanlı Yaşamevi, İlaç ve Eczacılık
Daiesi ve 17 Adet Sağlık Merkezinin Otomasyon Sisteminin İdamesi ve Geliştirilmesine
Yönelik Hizmet Alımı için teklif kabul edilir.
İhale İçin ayrılmış toplam tahmini değer : 717,255.- TL ( KDV Hariç )
NOT: 1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi,
geçici teminat mektubu , imza sirküleri veya imza beyannamesi , yetki beyannamesi
ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve
şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri , teklifleri ile birlikte verecektir.
2-Geçici teminatın miktarı 25,000.-TL olacaktır. Teminatsız teklifler dikkate
alınmayacaktır.
3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen
banka teminat mektupları geçerli olacaktır.
4- Teminat Vadesi (Başlangıç ve bitiş) tarih ve süre olarak açıkça yazılmalı,
vade bitiş tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde vade bitiş tarihi, tatil gününü
izleyen ilk iş günü şeklinde dikkate alınarak teminat hazırlanmalıdır.
5- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 21.07.2022 tarihli olacaktır.
6- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para
karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette
çek kabul edilmeyecektir.)
7- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.
Teklifler en geç 22 Nisan, 2022 Cuma günü ö.e. saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı
binasında Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır.
Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir ve Vergi Dairesi Veznesi’ne yatırılacak
1,000.- TL + KDV makbuz karşılığı, Sağlık Bakanlığı adresinden temin edilebilir.
Halis ÜRESİN
Maliye Bakanlığı
Merkezi İhale Komisyonu Başkanı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK),
01-15 Şubat devresinin küçükbaş ve
büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde
80'inin dün ödendiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “115 Şubat 2022 döneminde SÜTEK’e süt
veren 697 üretici için çiğ süt bedellerinin
yüzde 80'i (28,294,523.19 TL) bugün
üreticilerin banka hesaplarına
yatırılmıştır” denildi.
Açıklamada, geriye kalan yüzde 20'lik
kısmın önümüzdeki hafta içerisinde
üreticilerin hesaplarına yatırılacağı da
belirtildi.

GÜNEYDE YATIRIM VE
KREDİLERDE NET ARTIŞ
Rum bankacılık sistemindeki
yatırımlarda (mevduat) ve kredilerde
Ocak 2022’de artış gözlemlendiği
bildirildi. Alithia’nın Rum Merkez
Bankası’nın dün yayımladığı,
StatWatch’a da sunulan verilere
dayandırdığı habere göre, Ocak 2022’de
net yatırımlarda 341,8 milyon Euro
düşüş gözlemlenirken Şubat 2022’de 278
milyon Euro net artış gözlemlendi; Ocak
2022’de yüzde 5,8 olan yıllık değişim
oranı da Şubat 2022’de yüzde 6,6 oldu.
Habere göre toplam kredilerde de Ocak
2022’deki net artış 107,1 milyon Euro
iken Şubat 2022’de net 45 milyon Euro
artış yaşandı. Yıllık değişim oranı ocak
ayında yüzde 1,1 ve şubat ayında yüzde
2,2 oldu.

ETEK’E GÖRE KIBRIS TÜRK
MALLARININ YÜZDE 30’LUK
BÖLÜMÜ KORUMA ALTINDA
Rum “Bilim ve Teknik Odası” (ETEK)
tarafından hazırlanan, binaların mevcut
durumu ile ilgili bir raporda Güney’de
kalan Kıbrıs Türk malı binaların yüzde
30’luk bölümünün koruma altındaki bina
ilan edildiği, yalnız Lefkoşa
Surlariçi’ndeki (Güney Kıbrıs) Kıbrıs
Türk malı konut sayısının 300 civarında
olduğu kaydedildi.
Fileleftheros’un aktardığına göre
raporda, Güney Kıbrıs genelinde Rum
“göçmenler” tarafından kullanılmakta
olan yaklaşık 5 bin Kıbrıs Türk malı
konut bulunduğu ve bunlardan bir
bölümünün koruma altına alındığını,
çoğu Kıbrıs Türk malı binanın mevcut
durumu kötü ve tehlikeli olduğundan
boş olduğu belirtildi.
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Yıldız bisikletçiler İzmir’de
Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması,
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından
26-27 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de
düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası
3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışı`na katılmak
üzere bugün adadan ayrıldı. 6 sporcunun
yer aldığı kafil 28 Mart Pazartesi günü
yurda dönecek.

Futbolda haftanın
maçları ve hakemler

Süper Lig
Bugün
Kaymaklı-DTB: Hüseyin Eyyüpler
Baf ÜY-Hamitköy: Fehim Dayı
MTG-GHE: Sabriye Atikoğlu
MA Yeşilova-Göçmenköy: Turgay Misk
Pazar
Mesarya-Gönyeli: Mehmet Sezener
Yenicami-Binatlı: Hakan Ünal
Lefke-Cihangir: Utku Hamamcıoğlu
TOL-Y.Dumlupınar: Serhan Şimşek

Birinci Lig
Bugün
G.Birliği-Y.Boğaziçi: İsfendiyar Açıksöz
Düzkaya-B.Bağcıl: Tufan Çerçioğlu
CB Gençlik Gücü-Dörtyol: Osman Özpaşa
İncirli-M.Değirmenlik: Emre Öztaşlı
Pazar
Yalova-Esentepe: Evren Karademir
Maraş-Çetinkaya: Ali Özer
Mormenekşe-Çanakkale: Zekai Töre
Görneç-Karşıyaka: Hüseyin Özkan
Not: Maçlar Saat 15.30’da başlayacak

Birinci Lig çalkalandı...

Değirmenlik hükmen mağlup!
Kıbrıs Türk Futbol
Federasyonu Disiplin Kurulu,
Birinci Lig'de Değirmenlik ile
Gençler Birliği arasında
oynanan ve Değirmenlik'in iki
yabancı uyruklu futbolcu
oynattığı iddiası ile ilgili
kararını açıkladı. Ligin zirvesi
karıştı...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Disiplin Kurulu, Aksa Birinci Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik’i 2-1 kazandığı
Gençler Birliği maçının varakasına statü
gereği bir olması gereken yabancı uyruklu
futbolcu yerine iki oyuncu yazdığı için 3-0
hükmen mağlup saydı.Yapılan açıklamada
şu ifadeler kullanıldı:
DİSİPLİN KURULU KARARLARI
19/03/2022 tarihinde Miracle Değirmenlik
ile Larnaka Gençler Birliği arasında oynanan
AKSA I. Lig müsabakasında, Larnaka
Gençler Birliği’nın 21/03/2022 tarihinde
114194 lisans numaralı Batuhan Çınar ve
115380 lisans numaralı İlyas Yılmaz isimli
futbolcuların, Müsabaka Talimatının 24 (
e) maddesine aykırı olarak maç varakasında
yazılı oldukları gerekçesi ile Kurulumuza
yapılan itiraz ve bu itiraza bağlı olarak
yapılan 16/2021-2022 sevk, Kurulumuz
tarafından incelenip değerlendirilmiştir.
İtiraz konusu edilen adı geçen 2 futbolcu
ile ilgili yaptığımız incelemede, 115380
lisans numaralı İlyas Yılmaz’ın yabancı
statüsünde olduğu ihtilafsız olup, bu konuda
aksine herhangi bir şahadet veya savunma
veya itiraz gelmediğinden 115380 lisans
numaralı İlyas Yılmaz’ın yabancı statüde
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olduğu hususunda bulgu yaparız.
Larnaka Gençler Birliği, 114190 lisans
numaralı Batuhan Çınar’ın, 2021-2022 sezonu dışında, 2017-2018 ve 2019-2020
sezonlarında Miracle Değirmenlik’de, lisanslı
olarak futbol oynadığı 2019-2020 sezonunda
pandemi koşullarında ve ligin yarıda kesilmesinden dolayı, ilgili sezonda toplamda
5 maç oynasa da ve/veya 10 maç kriterinden
muaf tutulsa da, 2017-2018 sezonunda
sadece 1 maç müsabakada yer aldığı, 10
maç kriterini yerine getirmediği, keza 20182019 yılında vize yapmadığından yerli
yabancı statüsü kazanamadığını iddia etmiştir.
KTFF kayıtları bu iddialar ile uyumlu
olup, Miracle Değirmenlik ’de bu iddialara
herhangi bir savunma ya da beyan
yapmadığından 114190 lisans numaralı
Batuhan Çınar’ın, Yerli Yabancı Statüsü
kazanmadığına ilişkin bulgu yaparız.
Keza Savunmaya gelen Miracle
Değirmenlik, 114190 lisans numaralı Batuhan
Çınar’ın KKTC uyruklu olması nedeni ile,
Yabancı Statüsünde kabul edilemeyeceğini
iddia etmiş, itirazda bulunan Larnaka Gençler
Birliği ise maç tarihinde 114190 lisans
numaralı futbolcunun Yabancı Statüde
olduğunu iddia etmiştir. Savunma esnasında,
tarafımıza Batuhan Çınar’a ait 1123262605
numaralı bir adet KKTC Kimlik kartı ibraz
etmiş bir fotokopisi de tarafımıza verilmiştir.
KTFF’nin bilgi sisteminde, Batuhan
Çınar’ın kimlik numarası, lisans çıkarılması
esnasında 11117384174 olarak tescil
edilmiştir.
KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer
Tescil Talimatı 4 ( c) maddesi uyarınca, 15
yaşından büyük futbolculara KTFF tarafından
açıklanan transfer dönemleri dışında herhangi
bir lisans çıkarılması mümkün değildir.
Statü değişikliğine ilişkin herhangi bir düzen-

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

leme bulunmadığından statü değişikliğinin
de ayni madde altında değerlendirilmesi
gerektiği hususunda kanaate varırız.
Bu durumda, Miracle Değirmenlik , maç
varakasına 2 yabancı statüde futbolcu
yazdığı hususunda bulgu buluruz.
Müsabaka Talimatının 24’üncü maddesi
hükmen mağlup sayılacak halleri düzenlemektedir. KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Tescil ve Transfer Talimatının
5 (b) maddesine göre, I.Lig için belirtilmiş
olan azami yabancı futbolcu oynatma sayısı
1’dir. Bu durumda, sezon başında lisans
çıkarılması esnasında her futbolcu lisansının
hangi statüde olduğu kulüpler tarafından
beyan usulü ile belirlenir ve her bir futbolcu
için KTFF’nin resmi web sayfasında ilgili
futbolcunun statüsü de, açıkça ilan edilir.
Batuhan Çınar’ın, KTFF resmi web
sayfasında belirtilen statüsü, TC yani yabancı
futbolcu konumundadır. Bu konuda bulguda
bulunduktan sonra, savunmaya gelen Miracle
Değirmenlik S.K. yetkililerinin ilgili futbolcunun statüsünün aslında KKTC olduğu
iddialarının önümüzdeki resmi evraklar ile
örtüşmediği ve kamuya açık bir şekilde ilan
edilen ilgili futbolcunun statüsüne ilişkin
bugüne değin de herhangi bir düzeltme
talebinde bulunulmadığı aşikardır. Bu noktada, savunmaya gelen ilgili kulüp yetkililerinin bu yöndeki beyan veya iddialarını
yerinde bulmayız.
Netice itibarı ile, yukarıdaki bulgular
ışığında, Miracle Değirmenlik S.K.’nin
KTFF Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu
Tescil ve Transfer Talimatının 5 (b) fıkrasını
ihlal etmesi nedeni ile KTFF Müsabaka
Talimatı 24 ( e ) uyarınca, Hükmen Yenik
sayılmasına ve 25 (4) uyarınca 3-0 Hükmen
mağlup sayılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

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

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu
sezonun 3üncü yarışını bu Pazar
İskele’de gerçekleştiriyor...

TRİATLETLER İSKELE’DE
SPRİNT VE OLİMPİK
DUATLON YAPACAK

Ülkemizin son yıllardaki en popüler sporlarından
biri olan triatlonda 2022 sezonunun 3üncü
yarışı bu Pazar İskele’de gerçekleşecek. Triatlon sporunun sezon başı yarışlarından olan
ve soğuk havalarda suya girilmeden
gerçekleşen 3 spor branşından oluşan duatlon
yarışlarının 3üncüsü bu Pazar hem olimpik
hem sprint mesafede düzenlenecek.
Koşu, bisiklet ve tekrar koşu yarışlarından
oluşacak duatlon yarışı federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar
sponsorluğunda Long Beach sahilinde
gerçekleşecek. Olimpik mesafede sporcular
10 kilometre koşu ile yarışa başlayacak, daha
sonra 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından
da 5 kilometre koşarak finişe ulaşmaya
çalışacak. Sprint mesafede yarışacak sporcular
ise 5 km koşu, 20 km bisiklet ve 2,5 km koşu
ile yarışı tamamlayacak.
TOPLAM 51 SPORCU
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun bu sezonki üçüncü organizasyonunda sporcular
ilk kez olimpik duatlonda yarışacak. Triatlonun
zorlu yarışlarından olan olimpik duatlonda
42, sprint duatlonda ise 9 sporcu mücadele
edecek.
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