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Bugün Nisan bir, ama şaka değil, bu işin şakası yok! Ama madem ki isyan ateşinizi yaktınız, yalnız kuklalarla
yetinmeyin! “Tanı bunları” pankartınıza Tayyip Erdoğan’ı, Fuat Oktay’ı ve Mevlüt Çavuşoğlu’nu da ekleyin!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 1 Nisan 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 627 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
EYLEM VE SÖYLEM
n

2. sayfada

Bugünkü genel grev ve eylemle hayat duruyor!

Halkın
öfkesi
sokağa taşıyor
Polis başbakanlığın önüne demir bariyer kurdu!

Kıbrıslı Türk toplumu bugün çok geniş kapsamlı kitlesel bir eyleme daha tanık oluyor… Pek çok sendika ve örgüt bugünkü “Toplumsal
Yok Oluşa ve Yoksullaşmaya Hayır” mitingine destek belirtti ve eyleme katılacağını açıkladı… Miting saat 11.30’da başbakanlık önünde
başlayacak… Mitinge Tıp-İş üyesi doktorlar da katılıyor… Acil servis ve acil ameliyatlar dışında hizmet verilmeyecek… Tüm sayfalarımızda

Narenciyeciler de sokağa iniyor

Sendikalar
ekmek dağıttı

n Bugün bir eylem de Güzelyurt’ta
var. Üretimi imkansız hala gelen
narenciyeciler de sokağa iniyor…

n Bugün ülke
genelinde greve
gidecek olan
sendikalar dün
meclis ve
başbakanlık
önünde halka
500 somun
ekmek dağıttı…

7. sayfada

Covid-19’dan 2 yılda 220 can kaybı

n Tabipler Birliği “pandemi bitiyor”
açıklamalarından endişe duyduğunu
açıkladı ve tedbirin elden
bırakılmamasını istedi… 10. sayfada

3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

ERGUVANLAR
HER
ZAMANKİNDEN
DAHA LİLÂYDI
Faize
Özdemirciler

BEKLENTİLER...

Ali Osman

BİR DAHA
DÜŞÜNMESİ
GEREKENLER
SANDIĞA
GİDENLERDİR
Mehmet Levent

MİTİNGLER
TARİHİMİZE
DİPNOT

Aziz Şah

Güneyde 4 bin 349 yeni vaka, 2 ölüm! Kuzeyde 921 yeni vaka daha...

YASAKLANAN
SLOGANLARLA
EYLEM OLUR
MU?

Canan Sümer

n 11. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ERGUVANLAR HER
ZAMANKİNDEN DAHA
LİLÂYDI

Artık gündüzler ılık geceler soğuktu,
bahar dalların arasından eşgermeye
başlıyordu, baharın eşgerirkenki rengi
erguvan rengiydi, erguvanlar lilâydı,
eflâtun da denebilirdi ama lilâ hem
kulağa daha hoş geliyordu, hem daha
şiirseldi…
Uzaktan bakınca lilâ görünen ağaçlara yaklaştım,
o da ne, çiçekler henüz tomurcuktu. Demek ki yakından bakıldığında belli
belirsiz olan renkleri, uzaktan daha net görünüyordu.
Bu bir süreçti, sonra gerçek
renklerine kavuşacaklardı. Ben bu geçiş
sürecine yıllar önce önbahar demiştim.
Göz açıp kapayıncaya kadar erguvanlar
yine geçip gideceklerdi, gitsinlerdi,
bana göre hava hoştu, kaç kere erguvanların geçip gittikten sonra bile kaldıklarını görmüşlüğüm vardı nasılsa,
her seferinde bu dört yol ağzında Aynalar’a ve Zaman’a, her seferinde
Şair’e saygılarımla…
Giderken seyrettiğim baharı döndüğümde yerinde bulup bulamayacağımdan emin değildim.
O koltuğa her oturduğumda hep aynı
kötü film gelirdi aklıma. Bu sefer de
öyle oldu. Bir farkla; bu sefer doktorum
dişi göstererek alacak mısın, 20’lik diş
bu dedi, ne yapayım 20’lik dişi, 20
yaşımı geri verebilir misin doktor demedim, kalsın istemem dedim, doktor
al istersen facebook’ta paylaşırsın, başkaları öyle yapıyor dedi, hissiz bir gülümsemeyle baktım yüzüne…
Bahar yerinde duruyordu döndüğümde, ama ben güze dönmüştüm, yapraklarım dökülüyordu, dallarım çıplak,
başım dumanlıydı. Sendikalar meclisin
önünde pahalılığı protesto ediyordu,
sendika görevlileri gelen geçen arabaları
durdurup onlara ekmek veriyorlardı,
herkes arabasından uzanıp ekmeğini
alıyor ve gaza basıp gidiyordu. Ekmeği
alan herkes gülümsüyordu. Bu bir şaka
değildi ama manzara bir yandan trajik,
bir yandan komikti. Meclisin dışında
bunlar olurken, meclisin içindekiler
ekmeğin fiyatından habersizlerdi. Meclisin içindeki kadınlı erkekli Marie Antoinette’ler perde aralığından halka ekmek dağıtan sendikacıları seyrediyorlar
ve pasta bulamadılar da bu yüzden mi
ekmek dağıtıyorlar diye soruyorlardı.
Her şey şaka gibiydi ama şakalar artık
gereğinden fazla gerçekti, gerçekler
ise hiç de komik değildi.
Ekmek dağıtan sendikacıların önünden geçip gittim arabayla, camı açmadım ve uzattıkları ekmeği almadım.
Yüzümün sağ tarafını hissetmiyordum, ağzım kan doluydu, ısırdığım
pamuk silme kandı, kanın kokusu ve
tadı çekilecek gibi değildi, midem bulanıyordu, o kadar ki, arabanın penceresini açsam meclisin önüne kusabilirdim…
Ağzımdaki kanlı pamuğu gösterip
geçtim ekmek dağıtan sendikacıların
önünden.
Radyonun sesini açtım: “Bir fırtına
tuttu bizi deryaya kardı, o bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı”…
Ne kadar da dokunaklı bir türküydü,
keşke beni de bir fırtına tutsaydı, tutup
da deryaya karsaydı, karıştırsaydı…
Hatıralarım, küçük el radyolarım,
şarkılarım çalınmıştı, kitaplarım sahaflara satılmıştı…
Ama erguvanlar her zamankinden
daha lilâydı…

Şener Levent

EYLEM VE SÖYLEM
Yurtdışında geçen uzun yılardan sonra
memlekete ilk kesin dönüşüm 1979’da
oldu…
Önce Sovyetler…
Sonra İsveç…
Sonra Kıbrıs…
“Ben gidip başıma belalar aramışım,
o kalıp mevlasını bulmuş” diyen Attila
İlhan’ın dediği adam değildim…
Ben asıl geriye dönmekle başıma belalar aramışım…
O ise burda kalmış, ama mevlasını
bulamamıştı…
Bir savaştan çıkmış, biraz şaşkın,
biraz ganimet sarhoşu bir topluluk arasında buldum birden kendimi…
Ölenler ölmüş…
Yurdumuz bölünmüş…
Göçen göçmüş…
Kapan kapmış…
Ve toplumun bankalardaki Kıbrıs Liracıkları yutulmuştu…
Ki o sıralarda en büyük dertlerden
biri buydu…
Henüz şimdiki gibi bu kadar parti ve
örgüt yoktu…
Denktaş tüm ağırlığıyla toplumun
başındaydı…
Türkiye, toplumu istediği gibi dizayn
ediyordu…
Türkiye’nin askeri müdahalesinden
şikayet eden yoktu…
Şikayet Türkiye’den taşınan nüfusun
yarattığı kriminal olaylardandı…
Soygun ve hatta tecavüz…
Dr. Küçük gazetesinde bu nüfusa
karşı ilk bayrağı açanlardan biri olmuştu…
Herkes daha önce hiç kapatmadığı
kapısını ve penceresini işte o zaman
kapatmaya başlamıştı…
***
Ne diye bunları hatırladım şimdi?
Sebebi bugünkü eylem…
“Toplumsal yokoluşa ve yoksullaşmaya hayır” mitingi…
43 yıl önce ben adaya döndüğümde,
tam da o sıralarda çok geniş kapsamlı
bir eylem vardı…
Sol-sağ hep birlikte…
Ancak toplumsal yokoluş değildi
dert…

Asıl mesele yine zamlar, pahalılık
vesaire idi…
Kimilerinin o günkü eylemde boş
tencere çaldığını da hatırlarım…
Yıllardır görmediğim tanıdıklara rastlarım diye ben de katıldım eyleme…
Ve Özker Özgür Hoca’yı gördüm
orda…
Bir kortejin başında yürüyordu…
-Ne yapıyorsunuz Hoca, diye sordum…
O malum kahkahacığını attıktan sonra,
-Aha hükümetçilik oynuyoruz burda,
dedi…
***
Bu olayın üstünden 43 yıl geçti…
Ne değişti?
Çok şey değişti elbette…
Daha beter olduk!
Ama eylemlerimiz ve sloganlarımız
hiç değişmedi…
Ne yapıyoruz burda?
Hükümetçilik oynuyoruz!
Bu oyundan çok hoşlandık anlaşılan…
Hatta bundan hoşlanmayanlar da zamanla kanıksadı, benimsedi ve onu savunur duruma geldi…
O zaman da yoksullaşmaya hayır diyorduk, şimdi de öyle diyoruz…
Sanki çok zenginiz de yoksullaşacağız!
Zenginlerimiz de var tabii…
Sterlin milyonerlerimiz de hatta…
Ancak bugün sokağa çıkacak olan
onlar değil ki…
Dar gelirliler, asgari ücretliler, yoksullar…
Zaten yoksul olanlar “yoksullaşmaya
hayır” diyebilir mi?
Zincirlerinden başka kaybedecek şeyi
olmayanlar daha ne kadar yoksul olabilirler ki?
Ha kamu görevlileri mi?
Özel sektördekilere göre onları da
şanslı sayanlar var…
***
Biz toplum olarak bir sorunlar batağındayız…
Sorunlarımız hem siyasi, hem ekonomik…

Yüksek İdare Mahkemesi, 2018 yılına
ait Bakanlar Kurulu kararını iptal etti...

169 kişiye vatandaşlık
hakları geri verildi
Yüksek İdare Mahkemesi,
174 kişinin KKTC vatandaşlığının geri alınması için
verilen 2018 yılına ait Bakanlar Kurulu kararını iptal
ederek, 169 kişiye haklarının
geri verilmesine hükmetti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:
“Bakanlar Kurulu, TE(KI)503-2018 sayı ve 10.5.2018
tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile yurttaşlığı iptal edilen 174 kişiye
ilişkin, Yüksek İdare Mahkemesi’nde
açılan YİM 177/2018 sayılı dava neticesinde Yüksek İdare Mahkemesi; Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve 174
kişinin vatandaşlığını iptal eden TE(KI)503-2018 sayı ve 10.5.2018 tarihli
kararın yok hükmünde olmadığından,
yetmiş beş gün geçtikten sonra geri
alınamayacağı nedeniyle hükümsüz ve
etkisiz olduğuna ve herhangi bir işlem
doğurmayacağına karar verdiğinden

Açı

bu bağlamda; 177/2018 sayılı karar
uyarınca, hukuka ve yasalara uygun
olarak hak sahibi olan ve bu doğrultuda
aynı olgulara dayanılarak yurttaş olan,
yurttaşlığa alınma kararları yok hükmünde olmayan veya hile ile elde edilmiş bulunmayan ve ek listede isimleri
yer alan 169 kişiye haklarının geri verilmesi amacıyla, TE(K-I)503-2018
sayı ve 10.5.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar
verdi.”

Hangisi daha ağır basıyor?
Bugünkü eyleme bakılırsa ekonomik…
Oysa ekonomik sorunlar hep siyasi
sorunların eseri…
Siyasi sorunumuz yalnız Kıbrıslırumlar ile olan sorunumuz değil…
Türkiye ile daha da büyük sorunumuz
var…
Ama Rumlarla olan sorunumuzu görenler, Türkiye ile olan sorunumuzu
görmüyorlar…
Türkiye bizim fiili yöneticimizdir
burda…
Başımızda “hükümet” olarak anılan
işbirlikçileri kukladan başka bir şey
değil…
Ama yaptığımız bu eylemlerde Ankara’daki hükümet hiç muhatap alınmıyor…
Buradaki kuklaları alınıyor…
İşte bir pankart…
Pankartta kuklalar…
“Tanı bunları tanı” yazıyor arkadaşlar…
Kimi tanısın?
Tatar’ı, Sucuoğlu’nu, Ataoğlu’nu,
Arıklı’yı…
Tanısa ne olacak?
Çekin başka bir pankart onun yerine…
Koyun Tayyip Erdoğan’ı…
Fuat Oktay’ı…
Mevlüt Çavuşoğlu’nu…
“Tanı bunları” deyin…
Polis yakanıza mı yapışır o zaman?
Yapışsın!
Kuklalara ses çıkarmaz ama değil
mi?
***
Tayyip Erdoğan,
-Ey Avrupa, ey Amerika, diye başlardı
söze bir zamanlar…
Siz de,
-Ey Tayyip Erdoğan, diye başlayın…
Besleme ve asalak olmadığımızı hatırlatın ona…
Bu memleket onun babasının çiftliği
değil…
İki fiske ona çekerseniz, bir fiske de
kuklalarına çekin…
Başka türlü olmaz…

Çeler: Bağımsız aday
olmam yönündeki
tavrım daha ağır basıyor
Yerel Yönetimler
Seçimlerinde Girne
Belediyesi’nde bağımsız başkan adayı Zeki
Çeler, Yerel Yönetimler Reformu ve belediye başkan adaylığı
hakkında açıklama
yaptı.
Zeki Çeler, bilimsel bir çalışması yapılmamış
bu reformun ısrarla geçirilmesinin istendiğine
dikkat çekerek, reformun bilimsel bir çalışmayla altının doldurulması gerektiğine vurgu
yaptı. Girne Belediye başkan adaylığı hakkında
da konuşan Çeler, “TDP’liyim, sosyal demokrat
bir görüş içinde olduğumu herkes biliyor ama
Girne’de yaşanan konjonktür, insanların siyasilere bakış açısını değerlendirdiğimde, bağımsız aday olmam yönündeki tavrım daha
ağır basıyor” ifadelerini kullandı.
Girne’nin kimliğini ve karakteristik özelliklerini kaybettiğine işaret eden Çeler, Girne’nin kaybedilen ruhunu yeniden kazanması
adına adayım” dedi.
“Girneli olmanın gururunu tekrar yaşamalıyız” diyen Çeler, Girne’nin yeniden markalaşması gerektiğini kaydetti.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

YASAKLANAN
SLOGANLARLA EYLEM
OLUR MU?

Sendikalar ekmek dağıttı
Sendikalar, dün akşamüzeri Başbakanlık ve Cumhuriyet Meclisi önünde
500 somun ekmek dağıttı.
Başbakanlık önünde çadır kuran, bugün
ülke genelinde genel greve gidecek olan
sendikalar, son dönemde yapılan zamları
ve düşen alım gücünü somun ekmek
dağıtarak protesto etti.
Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık
önünden geçen araçların sürücülerine
ekmek uzatıldı. Bisikletli çocukların da
ellerinde poşetlerle dağıtılan ekmeklerden
almaya geldiği gözlemlendi.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil,
Cumhuriyet Meclisi önünde yaptığı açıklamada, “300 ekmeği 15 dakikada dağıttık” dedi.
Elcil, vatandaşlardan bugün ki eylemle
ilgili destek mesajları aldıklarını da ifade
ederek, bunun toplumun hangi noktaya
getirildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Elcil, ülkedeki ekonomik, siyasi politikaların toplumu yok oluşa sürüklediğini,
Türkiye’deki yönetimin buraya zam ve
faiz olarak yansıdığını, devleti yönetenlerin israfının ve partizanlıklarının sürdüğünü savundu.
Bugün ki eylemde hayat pahalılığı
ödeneğinin 2 ayda bir verilmesinin talep
edileceğini ifade eden Elcil, esas taleplerinin Türk Lirası yerine stabil bir para
biriminin kullanılması olacağını söyleyerek, “Bunun formüllüleri vardır. Biz,
önerilerimizi sunduk ama hükümet sendikaları dikkate almıyor” ifadelerini kullandı.
“SENDİKALAR YOLU AÇIYOR…
VATANDAŞ DA MEYDANLARDA
OLSUN…”
Ülkedeki sendikaların bugün grevde
olacağını, DAÜ-SEN’in greve katılmama

kararı aldığını söyleyen Elcil, “Sendikalar
yolu açıyor. Vatandaş bu çağrıya uyarak
bugün meydanlarda olsun, sesini yük-

seltsin… Bugün eylemlere, grevlere devam edeceğiz. Sonuç almak istiyoruz”
şeklinde konuştu.

Tıp-İş “Toplumsal Yok Oluşa ve Yoksulluğa Hayır” mitingine katılma kararı aldı...

Sağlık merkezleri de grevde olacak
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, (Tıpİş) Sendikal Platform‘un düzenlediği “Toplumsal Yok oluşa ve Yoksulluğa Hayır”
mitingine katılma kararı alarak, bugün
greve gideceklerini duyurdu
Sendika adına yazılı açıklama yapan Dr.
Mustafa Taşçıoğlu, bugün saat 09:00’da
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak
grevi başlatacaklarını duyurdu.
Açıklamada, Yataklı Tedavi Kurumları
Dairesi‘nde bağlı tüm hastaneler ile Temel

Sağlık Hizmetleri Dairesi‘ne bağlı sağlık
merkezleri ve sağlık ocaklarında, saat 09:00
- 12:00 saatleri arasında grev yapılacağı
belritildi.
Açıklamada, “Yatılı hastaların bakım ve
tedavileri, diyaliz hizmetleri, onkoloji ve
kemoterapi hizmetleri, acil servis ve acil
ameliyatlar dışındaki hizmetler verilmeyecektir.
Sağlık Bakanlığı‘nın, bir olumsuzluk yaşanmaması için gereğinin yapılmasını bildiririz”

Bugünkü eylem için sosyal medyada
çağrı yapan
“Tepkisiz Kalma” grubu pankart ve
provokasyon açıklaması yapmış…
Pankart slogan kısıtlaması olan bir
eylem daha…
Birileri gücenmesin, üstüne almasın
gaylesiyle eylem yapan başka bir toplum var mı dünyada?
Doğrusu çok merak ediyorum…
Hangi sloganlar atılacak…
Hangi pankartlar taşınacak…
Onu da belirlemişler…
Aman dikkat!
Okuyun ezberleyin ve öyle katılın
eyleme…
Yanlış bir slogan atıp da provokatörlük yapmayın sakın…
Neymiş bu sloganlar?
“Ne ezilen ne ezen, insanca bir düzen…
Yaşamak hakkımız, inadına haklıyız…
Zamlara son, kaldı bir don…
Susma haykır, zamlara hayır…
Edison pişman, halk perişan…
Susma sustukça sıra sana gelecek…
Direne direne kazanacağız…”
Ne tatlı ne de şeker sloganlar bunlar…
Tepki var…
Direniş var…
Şikayet çok…
Ama bunları yönelteceğimiz adres
yok…
Yaşanılan bu krizin sorumlularına
tek bir eleştiri olsaydı bari…
Yaşanılan kriz Erdoğan rejiminin
Türk Lirasının değer kaybına sebep
veren politikalarıdır…
Ve buradaki kukla yönetime dayattıklarıdır…
Geldik mi yine işgal sorununa…
İradesi olmayan bir topluma…
Biat ve itaat ile hükümet olanların
hükmedememe acizliğine…
Bunları söyleyemedikten sonra neye
yarar ki eylem yapmak?
Ha söylediğiniz zaman kim duyup
da sizi kaale alacak…
Bu da başka bir mesele ama en azından daha gerçekçi ve dürüst olurduk
bence…
Kandırmazdık kendimizi eylem yaptık diye…
***
Fransa’daki sarı yelekliler geliyor
aklıma…
Akaryakıt zammına tepki olarak başlamış ve kurulu düzene karşı öfkeli
bir protestoya dönüşmüştü Fransızların
bu eylemi…
Fakirlerin daha da fakirleşmesine
karşı bir isyana dönüşmüştü…
Her tür insan vardı eylemlere katılan
kitlenin arasında…
Aşırı sağ sempatizanları…
Ya da homofobik slogan atanlarlar…
Ama bunlar hareketin tamamına yayılmadığı gibi, ne özünü ne de genelini
temsil etti bu eylemlerin…
Bizim ödümüz kopuyor…
Provokatör korkumuz var…
Ama isyan ediyoruz…
-1 Nisan şakası değil bu eylem, diyoruz…
İsyanımız zamlara ve elektriksizliğe…
Bu hale gelmemize sebep olan işgalciye değil ama…
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Sokak seni çağırıyor duyuyor musun?
Bu hayatta vurulmadık yerin mi kaldı?
AYA
K
A
AL İFİL
Yüz yerinden kan sızıyor acıyor musun?
DİR
Zincirlerden başka kaybedecek şeyin mi kaldı?

KALAY-KALAYCI

MANALI MESAJA MANASIZ TEPKİ

Tahsin Ertuğruloğlu Ankara’da Tayyip
Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Ardından da “Kapsamlı bir
görüşme yaptık” dedi. “Görüşmede Kıbrıs konusunun yanı sıra iç politika
konularını da değerlendirdik” diye devam etti. İç politika sorunlarına
elektrik girer, belediyelerin kapatılması girer, gazetecilerin yargılanması
girer, girer anam girer, her şey girer. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
buna güya tepki gösterdi. Tepki de ne… "Mesaj son derece manalı" dedi.
Gerçekten Ertuğruloğlu’nun mesajı manalı ama Erhürman’ın sosyal medya
paylaşımı haddinden fazla manasız.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BEKLENTİLER...
Eylemler başlıyormuş!
Tarihler, mekanlar açıklandı...
Gidilecek yerler de...
Bunlar olurken, gözardı edilen en önemli
konu, tüm bu yaşadıklarımızın nerden kaynaklandığını belirtilmemesidir...
Tamam, anladık dünyada savaşlar var,
ancak bu savaşlardan birçok ülke etkilenmektedir...
Biz ise bizim başımıza oturtulanlar tarafından savaştan çok etkilendiğimiz ve yaşadıklarımızın sebebinin Ukrayna-Rusya
arasındaki savaş olduğu dile getiriliyor...
Mazeret buldular yani...
Akaryakıt yok...
Ukrayna Rusya arasındaki savaştan kaynaklanmaktadır dendi...
Yahu, KKTC'nin satın aldığı akaryakıt
bize Ukrayna'dan mı, Rusya'dan mı gelmektedir de bizi bu kadar etkiledi?
İkincisi ise oralardaki akaryakıt değil
doğalgazdır...
Biz ne zamandan beri doğalgazla işlerimizi döndürmekteyiz?
Bunu bana anlatan 85 yaşındaki Ahmet
dayı...
Onu kandıramamışlar demek ki...
***
Eylemler, grevler sürecini başlattı sendikalar, örgütler...
Eylemlerden hiç eksik olmayan bir arkadaşımla karşılaştım...
"Eylemlere hazır mısın?" dedim...
"Ben her zaman hazırım ama geçmişte
olduğu gibi çalgılı çengili eylemnlerde ben
yokum... Eylem olacaksa kazanana kadar
eylem alanında olmalıyız... Hayatı felç etmeliyiz... Bize bunları yaşatanlara korku
salmalıyız... Meclisin bir tiyatrohane olduğunu bilmiyor muyuz? Benim işim ne
meclisin karşısına geçip bağırıp çağırmakla... Elimize birşey geçecek mi? Geçmeyecek! Zaten adamlar söylüyorlar hiç çekinmeden... Reform dedikleri meseleleri
halledip Türkiye'den para almak istediklerini
inkar etmiyorlar... Özelleştirme başta gelen
konudur... Topluma ait olan herşeyi alacaklar, bunu kendilerine vermek için de
birilerini başımıza seçtirdiler... O halde
bizim gitmemiz, yani eylem yapmamız gereken yer neresi olmalıdır? TC Elçiliği!
Ancak o zaman Ankara'ya sesimizi duyurabiliriz... Para vermeyecek mi? Zaten vermiyor! Vermesin belki hakkımızı bu şekilde
alabiliriz... Bir konu da bayraklar... Eylem
yapılıyor, işgalcimizin bayraklarını kuşanıp
meydana çıkıyoruz. Bana terstir bunlar..."
"Yani bundan sonra eylemlere katılmayacak mısın?"
"Katılacağım ama böyle çengili çalgılı
eylemlere değil... Kuklaların kapısına değil,
benim ülkemi işgal edenin ve edenlerin
kapısına dayanacaklarsa en önde ben gideceğim... Maaş için, terfi için, ihale için
değil, barışl ve çözüm için sonuna kadar
her türlü yasal veya yasal olmayan eylem
çeşitlerini kullanacak etkinliklere gideceğim..."
***
Eylemler başlıyor...
Arkadaşımın dediği gibi olması dileğimle...

BİR DAHA DÜŞÜNMESİ
GEREKENLER SANDIĞA
GİDENLERDİR

Eyleme büyük destek
Res-Bir: Niyetimiz ekonomik
zorlukları, bizi yönetenlere en açık
biçimde ifade etmektir
Sendikal Platform‘un düzenlediği
“Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” eylemine destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor, Restorancılar
Birliği (Res-Bir) de yarınki eyleme
destek vereceğini açıkladı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada,
ülkenin içerisinde bulunduğu zorlu
ekonomik şartların her geçen gün daha
da ağırlaşması ve yönetenlerin halkı
koruyacak tedbirleri almak yerine, halkın nefes almasını zorlaştıracak adımlar
atılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.
Birliğin açıklamasının tamamı şu
şekilde:
“Bu tepkimizi ortaya koymak için
Facebook’ta kurduğumuz #tepkisizkalma grubumuz kısa zamanda neredeyse 6 bin kişiye ulaşmıştır. 1 Nisan
Cuma günü saat 11:00’da Başbakanlık
önünde yapılacak eylem çağrımıza
birçok kişi ve sivil toplum örgütü de
destek beyan etmiştir.

“Niyetimiz ekonomik zorlukları,
bizi yönetenlere en açık biçimde
ifade etmektir”
Eylem öncesinde irademizin ve niyetimizin farklı amaç güden kişi ve
gruplarca çarpıtılmaması için açıkça
belirtmek isteriz ki, eylem alanında
hiç bir kişi veya kuruma yönelik olarak
hakaret içeren, aşağılayıcı bir dil kullanan, provokasyon maksatlı pankartlar
bizi temsil etmeyecektir.
Niyetimiz halkımızın içinde bulunduğu ekonomik zorlukları, bizi yönetenlere en açık biçimde ifade etmektir.
Bu niyetin farklı politik ajandalar sebebiyle suistimal edilmesine müsaade
etmeyeceğimizi de şimdiden belirtir,
#tepkisiz kalma eylem komitesi olarak
belirlediğimiz slogan listesini de şu
şekilde halkımızla paylaşmak isteriz:
1- Ne ezilen ne ezen, insanca bir
düzen.
2- Yaşamak hakkımız, inadına haklıyız.
3- Zamlara son, kaldı bir don.
4- Susma haykır, zamlara hayır.
5- Edison pişman, halk perişan.
6- Susma sustukça sıra sana gelecek.
7- Direne direne kazanacağız.”
‘Toplumsal Yokoluş ve
Yoksullaşmaya Hayır’ eylemi
büyüyor!
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları,
üreticinin yapılan zamlar karşısında
dayanacak gücü kalmadığını söyleyerek, bugünkü eylemde olacaklarını
açıkladı
Naimoğulları: Üreticinin zamlara

dayanacak gücü kalmadı
birlik adına yazılı açıklama yapan
Naimoğulları, her gün, her hafta ve
her ay otomatiğe bağlanmış gibi sürekli
zamlar yapıldığını ve buna dayanacak
gücü kalmayan üreticinin de gerek
toplumsal gerekse birlik olarak yapılacak bütün eylemlere bu saatten sonra
start verdiğini belirtti.
Naimoğulları, Birliğimiz, “1 Nisan
tarihinde tüm ilçelerde gerçekleşecek
olan ve tüm halkımızın katılım göstereceği ‘Toplumsal Yokoluş ve Yoksullaşmaya Hayır‘ sloganı ile zamlara
karşı yapılacak eyleme tam destek verecektir” dedi.
Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası (KTEZO), bugün yapılacak
“Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” eylemine destek vereceklerini
belirterek, eski alışkanlıkların buraya
kadar olduğunu vurguladı
KTEZO: Yıllar yılı süren el avuç
açma alışkanlığının da çare olmadığı
ortaya çıktı
Yazılı açıklama yapan Oda, üretmeden, üretime katılmadan, katma değer yaratmadan yaratılan düzenin geldiği noktada, tüketme yeteneğinin de
kaybedildiğini belirterek, “Şu anki feryat ve hıçkırıkların nedeni de budur”
dedi.
“Yaşananların savaş olarak kabul
edilmesi, önlemlerin ona göre
alınması gerek”
KTEZO tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü ve bu ateşin her kesimini içine
almaya başladığını işaret ederek, yaşananların savaş olarak kabul edilmesi,
önlemlerin ona göre alınması gerektiğini
belirtti.
“Göz yumdukça sıra hepimize
gelir”
KTEZO şöyle devam etti;
“Güven de gitti yönetim de
Tepkiler, yanan ateşlerle birlikte yeni
bir seçenek, yeni bir yol arayışı ve ihtiyacı için kapımızı çalıyor. Eski alışkanlıklarla buraya kadar.
Odamız tüm halkımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi tepkileri büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda
yeni bir yolun açılması için de sokakta
olacak.
İki görevimiz var;
1.Yıllar yılı sürdürülen ve bazılarını
nemalandıran bu düzeni, bu alışkanlıkları bitirmek.
2.Yeni bir yolun açılması için mücadeleyi büyütmek.
Çözüm ancak dayanışmayla, üreterek
kendi ellerimizle gerçekleşebilir. Göz
yumdukça sıra hepimize gelir”

Seçimi boykota katılmayıp sandığa gitmeyi görev bilmişti.
Boykotun UBP'ye yarayacağına inandırmışlardı onu da.
Sucuoğlu hükümeti daha bir aylık olmadan, Ankara'daki kuklacının kabine
üzerinde oynayarak bazı kuklaların yerlerini değiştirmesi, bir tanesini de "Sen
kenara çekil" diyerek kenara çekmesi ve
yerine kabine dışından birini oturtmasından sonra onunla ilk karşılaşmamızda
bana aynen şöyle dedi:
"Biz yanlış yaptık, doğru olan boykottu.
Madem ki hükümeti Ankara kuracaktı...
Biz bu boku neden yedik?!"
***
Yıllardır yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz birşey vardı.
Sandığa gitmek için hiçbir neden yoktu.
Ama gitmemek için çok neden vardı.
Bunu çok söyledik, çok yazdık, çok
anlattık o günlerde.
Ama UBP'ye yarayacak korkusuna yenilmekten kurtulamadı birçoğu.
O korku ile gözlerini ve kulaklarını
gerçeklere kapatanlar, bugün "Madem
ki hükümeti Ankara kuracaktı biz o boku
neden yedik?" diye soruyorlarsa, buna
da eyvallah!
Demek ki bazı şeyler söylemekle, yazmakla, anlatmakla olmuyormuş.
Yaşamak...
Ve yaşadıklarından öğrenmek lâzımmış!
***
Şimdi bunları neden hatırladım bir kez
daha?
Boykotun anlamını hâlâ kavrayamayan
ya da kavramak istemeyenler var ne yazık!
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret
Özersay da bunlardan biri.
Ne diyor Kudret bey?
"Kim gelse bir şey değişmez diyerek
sandığa gitmeyenlerin bu yaşadıklarımıza
bakarak bir daha düşünmesi gerekir..."(!)
Belli ki Özersay "Madem ki hükümeti
Ankara kuracaktı biz bu boku neden yedik?" diyenlerden değil!
Hükümeti Ankara'nın kurmasına çok
normalmiş gibi bakıyor herhalde!
Sandığa gitmeyenler, yaşadıklarımıza
bakarak bir daha düşünmeliymiş!
Oysa gerçek olan bunun tam tersidir.
Ve sandığa gitmeyenlerin değil, gidenlerin düşünmesi gerekir bu yaşadıklarımıza
bakarak.
Çünkü bu yaşadıklarımızda onların oyu
vardır!
Ve her oy, bu karanlık, bu dingili kopmuş, bu ahlâk ve insanlık yoksunu rezil
düzende bir paydır!
Bu pay da, sandığa gitmeyenlerin değil,
gidenlerindir!
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Onuncu köy
SUÇÜSTÜ YOK!

Cartoon by Ilias Makris

Attila Tuygan
"Türkiye'de 'suçüstü' diye bir kavram yok.
Bu denli 'suç' ve 'suçluyu' bağrına basan,
ağırlayan toplum az bulunur dünyada. Yeter
ki, 'suçlular' güçlü, zengin, meşhur olsunlar..."
minvalinde bir şey söylemişti bir köşe yazarı
bir zamanlar. Çok doğru demişti, çünkü aynı
kaynaklardan nasiplenme hayalini bile görmek
ülkem insanlarını dilsiz, kör, sağır, utanmaz
ya da en azından 'bana dokunmayan yılan
çok yaşasın'cı yapabiliyor…

SELFİE DEVRİMİ!

Hüseyin Bahca
Bu yeni eylemlilik süreci, gösteri toplumu
olduğumuzu bir kez daha kanıtlayacak. Eylem
yerlerine gideceğiz, bol tebessümlü selfieler
çekip evlerimize döneceğiz. Ve her şey yazılıp
çizildiği gibi oynanmaya devam edecek. Yıllardır anamızı ağlatanlar (arabesk bir damarla
söylemiyorum bunu), KKTC Anayasası'nı
çiğniyormuş. KKTC'yi de çiğnesinler bir zahmet. Çünkü biz sol olarak asla bu tabuyu yıkamayacağız. Sözün kısası toplumsal öfkesini
sokağa yansıtmayan bu süreç bende hiçbir
umut yaratmıyor. Üzgünüm ama böyle.

İLAÇ KITLIĞI

Ayşe Zeki
Dikkat eksikliği ilaçları bitti ve sınav zamanı
geldi.
Elinde kullanmadığı Concerta, Ritalin ve
Medikinet retard olan ailelerin ilacı devlet
eczanesine (eczacılık dairesi) iade etmesini
veya yakınında ilaç bulamayanlarla paylaşmasını rica ederim…

ÇİFTE VATAN HAİNLİĞİ

Hasan Ercüment
Her fırsatta kendi ülkelerinde barış ve
çözüm isteyenleri vatan hainliği ile suçluyorlar.
Hâlbuki bizlerin gayesi bir zamanlar ortak
olan yurdumuzu yeniden bütünleştirmektir.
Bunun adı ihanet değil yurtseverliktir.
İhanet edenler ise bu ülkeyi orta yerinden
bölen, insanları doğduğu yerlerden göç ettiren,
evlerine ve mallarına çökenlerdir.
Gerçek vatan hainleri kendi ülkelerini başka
bir ülkeye gerek bütününü gerekse yarısını
bağlamaya çalışanlardır.
Kendi bağımsızlığını, özgürlüğünü satanlardır.
Bunları kısmen yapıp, kurmuş oldukları
sözde yapının sözde meclislerinde hazırladıkları
anayasaya "namusu ve şerefi" üzerine bağlı
kalacaklarına yemin edip yine aynı mecliste
aynı anayasayı ihlal ettiğini gülerek ilan
edenler çifte vatan hainidirler.

UNUTMA!

Taçam Gökbörü
Birden aklıma geldi
1. Kutlu Adalı cinayeti ve arkasındaki işgal
güçleri
2. Halil Falyalı cinayeti ve arkasındaki
işgal güçleri
3. Hüseyin Özgürgün ve peşkeşlerden UBP
rüşvetleri
4. Bizler evde tıkılıyken ve tek uçak uçmazken inen Özel Jet ve rüşvet karşılığı aklanan kara para
5. "Devlet" tarafından işlenen Ciklos cinayetleri soruşturması
6. Asimilasyona yönelik yasadışı vatandaşlıkların verilmesi
7. Ha bir de yıllar önce çalınan ve bir
kısmı polisin komedisi şeklinde bulunan o
banka paraları
Konuları NE OLDU?
Eşit Egemen (kk)TC'mizin meclisinde irademizi yansıtan güçlü partilerimiz;
UBP, CTP, DP, HP ve YDP ne diyor bu
konularda son dönemlerde?

BEŞ BEDEN BÜYÜK GÖMLEK
Nilgün Ecvet Orhon
Memlekete füze düştü, o çiçek-böcekle
günaydın dedi…
Leş abbana yurt binasını Hilton zannetti
ve bunu manşet yap be Ziya dedi…
Canlı yayında ses kesilince Ayhan…
Ayhan… Ayhan Bey diye avaz avaz bağırdı…
Her gün evinin bahçesinden Torosları
dikizledi…
Köpeklerin özel hayatını röntgenle-

di…
Sarayı ve mercedesi beğenmedi…
Şehitlikte kahvaltı yapıp sırıtarak fotoğraf çektirdi…
Memleket yangın yeri, o saçını tarayan
bilmem ne moduna girdi…
Türkiye panayırları müdavimi oldu…
İşgal altındaki toprakları eşit-egemen
devlet zanneder hala daha…
Taşıma nüfusun baskı altındaki oylarıyla, gayrı yasal seçildi ve kendi hal-

kından oy almadı ama kendini Cumhurbaşkanı zanneder…
Kendine oy vermeyenlere terörist der…
Bunun danışmanları yok mu yahu ama
çeki düzen versinler buna da köyün delisi
gibi ütüsüz tişortlarla poz vermesin, abuk
sabuk konuşup daha fazla rezil olmasın…
Yazıktır yahu adama…
Beş beden büyük gömleknan gezinir
ortalıkta…

SORGULAMAK VE ELEŞTİRMEK
Fatma Kişmir
Siyasetçilerin kişilerden farklı olarak, söz
ve eylemleri bilerek gazetecilerin ve halkın
yakın denetimine açıktır, bundan dolayı daha
geniş bir hoşgörü göstermek zorundadırlar.
İfade özgürlüğü genellikle eleştiri özgürlüğünün güvence altına alınması için vardır.
Ayrıca bir ifadenin ifade özgürlüğü kapsamında sert olması doğal karşılanmalıdır.
Yine Avrupa İnsan Haklarına göre göre
kamusal organların denetimi bir vatandaşlık

görevidir...
Vatandaşların bu görevi yerine getirirken
ağır ve sert bir üslup kullanmaları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek
bir durumdur.
Çünkü devlet, kendisine yöneltilmiş olan
ağır ve sert eleştirilere etkili bir cevap verebilecek konumdadır.
GELELİM BİZE...
Bırakın ifade özgürlüğünü cadı avına
çıkmış gibi karşıt görüşte olan pek çok kişiyi

560 TL HESAP YANLIŞI İÇİN
MAHKEME KURDULAR
Murat Kanatlı
7 Nisan’da YKP olarak 4
yargıç önüne çıkıyoruz, karar
okunacak…
2017deki Kurultay için hazırlanan kesin hesaplarda 560
TL bilançoda yanlış yerde,
suçlu olup olmadığımızı öğreneceğiz.
Tabii Meclis Komitesinde
toplam bir Kesin hesap olacak
dedin, 31 Mart 2017 tarihli
hesaplarda sorun yok, Sayıştay diyor ki yok 1 Ocak 31
Aralık'a göre yapacaksınız,
Komiteye giden Sayıştaylık
temsilcisi hiç bundan bahsetmemiş, tek konuşma bir
muhasebeci hazırlayacak, bir

muhasebeci hazırladı, yok bizim için tamam değil ama
Yasa diyor ki gelir makbuzlarını 5 yıl koruyacan, denetlemedeki son makbuz Mart
2017, sayalım 2018, 2019,
2020, 2021 ve bugün 31 Mart
2022 yani yasaya göre denetlemedeki makbuzlarımızı
saklama süremiz doldu, gene
de hakkımızda karar üretilecek, yasa 2016 sonunda geçti,
Meclis Komitesinde en çok
konuşulan konu bir kişi bir
siyasi partiye bir yıl içinde
en fazla 30 bin TL yardım
yapabilir, denetleme var mı
duymadık ama bizim davamız
var…

terörist ilan eden zihniyetle karşı karşıyayız...
Etrafındakilerle bu kafa yapısına sahip
kişilerden geniş bir demokrasi anlayışına
sahip olmasını beklemek abesle iştigaldir...
Hal böyleyken vatandaşın sorumluluğu bir
o kadar daha artmaktadır...
Siyasiler halkın hizmetkarıdır yaptıkları
iş meslek değildir hizmet etmek görevleridir!
Bunu hatırlatmak sorgulamak ve eleştirmek
de bizim görevimizdir.

GREV KIRICILIK

Yusuf Alkım
Toplumun çok geniş bir kesimi büyük bir ekonomik yıkımdan
geçiyor ve yarın en sarı sendikalar dahi genel greve destek veriyor.
Dahası çok sayıdaki küçük işletme de kepenklerini indirip yapılacak
eyleme destek vermeye hazırlanıyor. Ama bazı belediyeler çalışanlara
yarın iş başı yapmaları yönünde talimatlar bildiriyor, kimi devlet
okulu öğretmenleri sınıfındaki öğrencilere yarın ders yapacağını ve
okula gelmeleri gerektiğini bildiriyor. Yaşanan yıkımın başta işçi
ve emekçiler olmak üzere toplumun en geniş kesimlerini derinden
etkilediği böylesi bir dönemde yarın yapılacak grev ve eylemi
desteklemek yerine tersine kırmaya çalışmak halka ihanet anlamı
taşır! Bu kadar net...

BALIK ÜSTÜNDEN MAAŞ

Rüstü Yücel
Maaşları Euro veya Sterlin ile istemek yerine bence balık ile
istemeli çalışanlar. Fiyatlara bak! Çipura 120 TL, Levrek 130 TL,
(deniz diye bir şey yok ikisi de çiftlik boşuna para vermeyin),
Somon 290 TL!, Karides 250 TL! Sipya 140 TL! , SOKAN 80 TL!
Bu balıklar denizde ne ile yaşıyorlar? Petrol içip altın mı yiyorlar?
Yoksa avlanırken californium yem mi veriyorlar?
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Sosyal Medya
Mertkan Hamit
10 yıla yayılan bir doktora çalışmam oldu. Bu çalışmada Kıbrıs'ta
İngiliz Koloni dönemindeki kaderini
tayin etme hakkının gelişimini detaylı olarak inceledim. Özellikle
EOKA ve TMT üzerine eski arşiv
belgeleri de dahil olmak üzere erişebildiğim herşeyi okudum.
Ersin Tatar tarafından yapılan ve
EOKA'nın eylemlerine başladığı
gün olan 1 Nisan 1955 tarihine
dair yayınladığı mesajda "“İlk bildirisinde, hedefini ‘Türk ulusunun
bir uzantısı olan Kıbrıs Türklerini
adadan atmak ve Enosis’i gerçekleştirmektir’ şeklinde açıklayan
EOKA terör örgütü, silahlı eylemlere başlarken Kıbrıs’ı kan gölüne
çevirmiş, katliam ve acılarla dolu
bir dönemi başlatmıştır" ifadesini
kullanmıştır.
Buradaki iddia edilen ifadeler
ile kaynak gösterilen referans birbirini tutmamaktadır.
EOKA Kıbrıslı Türk toplumunda
yeteri kadar tartışılmamış ve sadece
milliyetçi karşıtlık noktasında ele
alınmış bir örgüttür. Bu açıdan
siyasi görüşü ne olursa olsun genel
anlamda Kıbrıslı Türk toplumunun
çok büyük bir bölümünün EOKA
konusunda cahil olduğunu söylemek mümkündür.
Günün sonunda EOKA, Kıbrıslı
Rum milliyetçi aklı ile kutsanmış
bir noktaya yerleştirilse de, amacında başarısız olmuş bir örgüttür.
Dönemin antikolonyal hareketlerinden feyz alırken, faşist bir askeri lider tarafından yönetilmesi,
Makarios'un mücadelenin başında
Yunan milliyetçiliği ile adanın Yunanistan ile birleşmesini kutsayan
tavrı bu antikolonyal mücadelenin
başarısız olmasındaki en önemli
sebeplerden biridir.
Ancak tüm bunlar olurken, Ersin
Tatar tarafından ilk bildirisine ithafen ortaya koyduğu iddia gerçek
dışıdır. Ekte orjinalinin bir görseli
bulunan ilk bildiride yazılanların
Türkçe çevirisi aşağıdaki gibidir:
***
Tanrı'nın yardımıyla, dürüst mücadelemize olan inançla, tüm Yunan
dünyasının desteğiyle ve tüm Kıbrıslıların yardımıyla, kutsal emanette
bize atalarımız tarafından bize bırakılan "Kalkanınızı geri getirin
veya üzerine geri getirilin" sloga-

EOKA KONUSUNDAKİ
CEHALET

GÜNLÜK
KKTC FESHEDİLMEDEN EURO’YU UNUTUN!

nıyla İngiliz boyunduruğunun yıkılması için mücadeleye başlıyoruz…
Yüzyılların derinliklerinden bize
bakan Kıbrıslı kardeşler, özgürlüklerini korumak için Yunan Tarihini parlatanların hepsi: Maraton
savaşçıları, Salamis savaşçıları,
Leonidas'ın Üç Yüz'ü ve Arnavut
destanının daha yenileri. 1821'in
savaşçıları bize bakıyorlar, bize
zalimin boyunduruğundan kurtulmanın ancak kan dökerek elde edilebileceğini öğrettiler. Dünyanın
her yerindeki Yunanlıların gözleri
bize dikilmiş, bizi acıyla ama aynı
zamanda ulusal gururla izliyorlar.
Onlara amellerle cevap verelim,
"onlardan çok daha iyi olacağız.
Uluslararası diplomasi adaletsiz
ve çoğu zaman korkak olduğunda,
Kıbrıs ruhunun cesur olduğunu
dünyaya göstermenin zamanı geldi.
Eğer zalimlerimiz bize özgürlüğümüzü vermek istemezlerse, onun
için kendi ellerimizle ve kanımızla
savaşacağız. Bugünün Yunanlısının
da ataları gibi yabancı boyunduruğuna tahammül edemediğini dünyaya bir kez daha gösterelim. Mücadele zorlu geçecek.
Zalim, araçlara ve sayısal üstünlüğe sahiptir. Bunun için ruhumuz
var, hak ise bizim yanımızda.
Uluslararası diplomatlar, işinize
bakın. İnsanları özgürlüklerini elde
etmek için kanlarını dökmeye zorlamak yirminci yüzyılın ortalarında
bir utançtır. Özgürlük, uğrunda
halklarınızla birlikte savaştığımız
ve en azından uğrunda Nazizm ve
Faşizme karşı savaştığınızı iddia

ettiğiniz, tanrı tarafından gönderilen
bir armağandır.
Helenler, ne zaman olursa olsun,
sesimizi duyun: Kıbrıs'ımızın özgürlüğü için hep birlikte ileriye,
E.O.K.A. Lider Dighenis
***
Burada sahici bir çarpıtma söz
konusudur. Görüldüğü gibi ilk bildiride açık bir biçimde adanın Yunanistan’a birleşmesi dahi doğrudan
zikredilmemiş Kıbrıs'ın kolonyalizmden özgürlüğü vurgulanmıştır.
İkincisi, Türk ulusunun bir uzantısı olan Kıbrıslı Türkleri adadan
atmak ifadesi hiç kullanılmamıştır.
Hatta ilerleyen dönemlerde Kıbrıslı Türklerin İngiliz yardımcı
polisi olarak EOKA'ya karşı yürüttüğü operasyonlarda Kıbrıslı
Türklere ithafen siz bu işe karışmayın bu İngilizlerle bizim aramızdaki bir meseledir şeklinde uyarılar da yapılmış ancak kısa bir
süre sonra çatışma antikolonyal
bir çatışmanın ötesinde hem solcu
ve sağcı Kıbrıslı Rumların arasında
bir çatışmaya hem de etnik bir boyuta evrilmiştir.
Bunun etrafında kimlerin ne rol
aldığına yönelik kapsamlı olarak
yazılmış da birçok eser mevcuttur.
İşin saçma tarafı Kıbrıslı Türk toplumunu temsil ettiğini iddia eden
makamdaki bir kişinin hala daha
belgelere dayanmayan, tarihsellikten uzak bir biçimde konuya müdahil olması; tarihi çarpıtması ve
temsil ettiği makamın ciddiyetinin
ve öneminin ötesinde, ucuz bir
propaganda ofisi görevine soyunmasıdır.

Harmancı: Evet orada olacağız çünkü gidecek
ve yaşayacak başka bir ülkemiz yok
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
Başkanı Mehmet Harmancı, toplumu karanlık tünelde yolunu bulmaya çalışan maden işçilerine benzeterek, gün aşırı ağırlaşan hayat
şartlarından dolayı, genç donanımlı
kişilerin de ülkeden bir bir koparıldığını vurguladı

olmak başka, zamları yaparken
yaşlı, emekli, engelli gibi korumasız kesimleri hiç ama hiç düşünmemek başka. Bir yandan birilerinin bu ülkede zevk içinde yaşarken siz hala kayıt altına alamadığınız milyonların acısını emekten
çıkarıyorsunuz denecek” dedi.

Harmancı: Karanlık tünelde
yolunu bulmaya çalışan maden
işçileri gibiyiz
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, karanlık
tünel içerisinde yolunu bulmaya
çalışan maden işçileri gibi olduğumuzu, oksijenin her gün azalmakta, gün aşırı ağırlaşan hayat
şartlarının, tüm genç donanımlı
kişileri bu ülkeden bir bir kopar-

“Evet orada olacağız çünkü
gidecek başka yerimiz
yaşayacak başka ülkemiz yok”
Harmancı şöyle devam etti;
“Evet orada olacağız çünkü gidecek başka yerimiz yaşayacak
başka bir ülkemiz yok. Yerel yönetimler Reformu konusunda da
yarından sonra doğru bir yol bulunamaz ise bu isyan daha da büyüyecek”

makta olduğunu söyledi.
Harmancı, “Yarın bir uyarı yapılacak, karanlığı daha da karartmayın denecek, paramız yok derken 8 kişiyi fondan işe almayın
denecek, zamları yapmak zorunda

Bugünkü miting için en uzak varış noktasını seçti CTP ve
sendikalar… ‘‘KKTC Başbakanlığı’’… Meclisin önünde bile
değil eylem! Olur da sırtını meclise veren bir deli çıkar da TC
Elçiliği’ne karşı slogan atar… Bütün önlemleri aldılar! KTAMS
Başkanı Güven Bengihan, kendi göstermelik Dışişleri Bakanı’nı
atayamayan Faiz Sucuoğlu’ndan CTP’nin seçim vaadi olan
stabil bir muhasebe sistemine geçilmesini, yani Euro’ya geçilmesini
talep ettiklerini söyledi… Birkaç gün önce CTP vekili Fikri
Toros da Türk Lirası‘nın başka bir ülkenin para birimi olduğunu
ve dolayısıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçilmedikçe, o
paranın dalgalanması ve değer kaybetmesinden oluşan enflasyonu
çarpan etkisiyle ithal eden pozisyondan başka yerde olamayacağımızı söyledi… Toros, “İşte bu durumda, ekonomimiz ve sosyal
kültürel yaşamımızda yerlerde sürünüyor. Euro endeksli muhasebe
birimi konuşmamdan sonra, Sayın Pilli başka çözümler de var
demiştir. Sayın Bakan; bu enflasyonu durdurmak için bu öneriyi
ciddiye almak ve tartışmaya mecburuz. Başka çaremiz yoktur.
TL sizin paranız değildir, başka bir ülkenin parasıdır. O paranın
değeri de faizi de para politikası da o ülke tarafından belirlenir.
Siz o paranın dalgalanması ve değer kaybetmesinden oluşan enflasyonu çarpan etkisiyle ithal eden pozisyondan başka yerde
olamazsınız. Gelin bu sabit fikirlilikten vaz geçip rasyonelce
tartışalım. Bilgime güvenmenizi istiyorum. Bu koşullarda Euro
düzenli muhasebeye geçmek tek yoldur” dedi… TL kullanmamızın
tek sebebi işgal! Hem işgal rejimi KKTC’yi yaşatmak hem de
Euro’ya geçmek mümkün değil… Bu öneriyi rasyonelce tartışmak
KKTC’nin feshinden geçer…
EKMEK BULMASALARDI
Sendikalar meclis önünde
halka ekmek dağıttılar.
Ekmek buldular ki
dağıtıyorlar. Ekmek
bulmasalardı pasta
dağıtacaklardı…
*
ÇÖPLÜKTEKİ
DOMATESLER
Kamu-Sen Başkanı Metin
Atan “Pahalılık nedeniyle
çöpten domates toplayan
insanlar var” dedi. Bu
cümle 40 bin TL maaşla
meclise kapağı atanların
bir kulağından girdi,
diğerinden çıktı…
*
YAĞMA HASAN’IN
BÖREĞİ
Ercan Havaalanı’nı işleten
Emrullah Turanlı’nın
Taşyapı şirketine yol
göründü diyorlar. Başka
bir AKP yandaşına verirler,
sırayla hepsi de nasibini
alsın yağma Hasanın
böreğinden, değil ama?
*
İZİN VERİRSENİZ
Dünya Sağlık Örgütü
Başkanı Tedros Adhanom
Ghebreyesus "Kovid-19
bu yıl bitebilir ve bu bizim
için sonuncu olmalıdır"
dedi. İzin verirseniz
olacak inşallah…
*
İNŞALLAH MAŞALLAH
Bursa’da 2022 Türk
Dünyası kültür başkenti
açılış töreninde konuşan
Binali Yıldırım, “KKTC’yi
de inşallah en yakın
zamanda Türk devletleri
içerisinde göreceğiz” dedi.
İnşallahla maşallahla
olmaz ama hade inşallah!

“Tırnak”...
"Ülkede iyi giden hiçbir şey
yok... Yollar bozuk, kaldırımlar
yetersiz... Çevre hızla felakete
doğru sürükleniyor... Eski
eserler bakımsız... Sahiller,
dere yatakları, ormanlık alanlar
çöplük olmuş... Kamuda
verimlilik dibe vurmuş...
Sadece küçük esnaf değil, artık
büyük işletmeler de kan
ağlıyor... Mahkemelerin
gündemindeki alacak-verecek
davaları hızla artıyor... Çiftçi,
hayvancı üretimden umudunu
kesmiş... Trafik kazaları,
hırsızlık, soygun, cinayet, darp
ve uyuşturucu suçları
patlamış... İnanın bunları
yazmak bile insanın içini
karartıyor."
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Ada insanları olarak büyük
ölçüde dünyaya ulaşımımızı
hava yolu ile yapmak
zorundayız.
Ülkemize ulaşmak
isteyenlerde bize hava yoluyla
ulaşmak zorunda.
Peki nasıl?
Türkiye'ye en ucuz uçak bileti
1900 liralara ulaşmışken mi?
5 bin liraya varan tek yön
bilet fiyatı görüyoruz.
Turist sadece KKTC'ye
ulaşmak için binlerce lirayı
gözden çıkartmak zorunda.
Bunu niye yapsın..?"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
Fuat Oktay

Tufan Erhürman dedi ki:
Ertuğruloğlu TC
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay ile görüşmesinde
"iç politika" konularını da
değerlendirdiklerini söyledi.
Mesaj son derece manalı!’’…
Neden manalı olsun? Mali
Protokol’de “Protokolün
uygulanması TC
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı
uhdesindedir” yazar… Bu sömürge
idaresinde işgalcinin kukla meclisinde muhalefet
taklidi yapanlar bile “TC Cumhurbaşkanı Yardımcısının
uhdesindedir”… Ona da o gücü 2019/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Kıbrıs İşlerinden Sorumlu “Cumhurbaşkanı
Yardımcılığı”na atayarak Erdoğan verdi… İsyanı işgal rejimine
olmayanlar, ‘mana’ arar durur…
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1 Nisan 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

MİTİNGLER TARİHİMİZE
DİPNOT

Hiçbir toplumun tarihine benzemez tarihimiz.
Tarihini miting kronolojisi ile sıralayan başka bir
ahali ne okudum ne duydum!
1950’lerde Kıbrıs’ı bölmek için yapılan ‘ya
taksim ya ölüm’ mitingleri başarılı oldu. Kıbrıs
bölündü…
1950’lerde Kıbrıs’ı bölmek için meydanlara dökülenler 2000’lerde birleştirmek
için döküldü.
1950’lerde ‘ya taksim ya ölüm’
diye çırpınan gençler, 2000’lerde
yaşlılıklarında bu defa da Kıbrıs’ı
birleştirmek için meydana toplandı…
1950’lerde ABD-NATO’nun Özel
Harpçilerinin psikolojik savaşıyla,
2000’lerde ise AB-ABD’nin fonladığı sivil toplum
örgütleriyle şenlendiler.
Kıbrıs’ı Britanya-ABD-NATO aklı böldü, ancak
tersini yaparak anti-emperyalist bir Kıbrıslılık
bilinci ile birleştirilebilir.
Dönelim biz mitingler tarihimize…
Ankara’ya karşı yapılan ilk miting Temmuz
2000’deydi.
-‘‘General Urfa’ya’’, diye kükredi ahali, kimse
ağzını kapatamadı.
2011 dönemi Toplumsal Varoluş Mitingleri’nde
de Ankara’ya cephe alınabildi:
‘‘İşgalci TC Kıbrıs’tan defol’’ pankartı da açıldı,
‘‘Ankara elini yakamızdan çek’’ de! Ancak meydana
sokulmayan tek bir şey oldu: Kıbrıs Cumhuriyeti
bayrağı!
Sendikal Platform temsilcisi Kıbrıs Cumhuriyeti
bayraklarıyla bembeyaz bir kortej olan Yasemin
Hareketi’nin karşısına dikildi,
-‘Bu bayraklarla sizi meydana sokmayız’, dedi.
Sendikal Platform sözcüsünden sonra yolu polis
kesti. Yasemin kortejinin arkasında büyük bir sendikamızın da korteji vardı. Sendika Başkanı olay
çıkacağını görünce polise,
-‘Önce bize bir yol açın geçelim, biz geçtikten
sonra müdahale edersiniz’ dedi. Sonrası arbede…
Dünyanın çok ülkesinde çok eyleme tanık oldum.
Reformist diye bildiğiniz sendikacıların polis radikal
solculara saldırdığında araya girip kalkan olduğunu
gözlerimle gördüm. Bunun birinci nedeni, ‘sıranın
kendisine geleceğini’ bilmesidir; ikinci nedeni ‘kitlenin ruhu’dur.
Tarihimiz mitingler tarihidir, ancak bu tarihi sloganları ve insanları silkeleyerek yazabilirsiniz…
Bir kıç iki iskemleye oturamaz. Hem (KK)TC
hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de ‘federal çözüm’
iskemlelerine aynı anda oturamazsınız…
Çocukken doğum günü partilerinde oynadığımız
bir oyun vardı: İskemleler dizilir müzik çalar, çocuklar iskemlelerin etrafında dönerdi. Müzik durduğunda iskemleye oturamayan yanardı. Sonra iskemleler eksiltilerek ve çocuklar yanarak oyun
devam ederdi. En sonunda iki çocuk ve bir iskemle
kalırdı. Sonunda bir kişi kazanırdı…
Çünkü bir iskemleye sadece bir kıç oturabilir!
Bu oyunda iki iskemlenin ortasına oturup ikisini
birden işgal ettiğini zanneden çocuklar olurdu.
Diğer çocuklar onu iskemleden atardı. Çünkü herkesin bir iskemle hakkı vardı.
Bizim Kıbrıslı Türk ahalisi de oyundan atılan o
çocuktur işte! Bir kıçla iki iskemleye birden
oturmaya çalışır, hem Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hem
de (KK)TC’ye…
Sömürgeciliğe ve onun ekonomik sonuçlarına
karşı toplumsal varoluş mücadelesi bir çocuk oyunu
değildir. Sadece iskemleden değil, ülkenizden de
olursunuz…
Ne istediğinizi bileceksiniz, hedefiniz belli olacak,
hedefinize göre siyasi programınız olacak, programınızı taleplerle özetleyeceksiniz, taleplerinizi de
sloganlarla en sade hale getireceksiniz.
Sendikalar –mitingler tarihimize- “Toplumsal
Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” grev ve mitingini
ekledi 1 Nisan 2022’de!
Toplumsal yok oluşumuzun nedeni 1974’ten
beri Türkiye’nin bizi rehin tutması ve Kıbrıs’ın
kuzeyini kolonileştirmesi.
Yoksullaşmanın nedeni ise 1974 işgalinin sonucu
olarak TL kullanmamız. İşgal neden, TL sonuç.
TL neden, yoksullaşma sonuç.
Siyasi programsız mücadele, muhatapsız ve talepsiz eylem olmaz. Bir kıç iki iskemleye oturamaz,
ayakta kalır...

Maliye-Sen de greve
katılacağını açıkladı
Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-sen) yarın yapılacak
olan “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemine katılacaklarını açıkladı
“Maaşları ödemeyeceğiz” diyerek
geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir
grev kararı alan ve sonrasında geri
çeken Maliye-sen yarın tüm sendikalar
ve sivil toplum örgütleri ile birlikte
Başbakanlık önünde yapılacak “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” eylemine katılıcaklarını duyurdu.
Duyuruda, “Eylem kapsamında 1
Nisan 2022 günü grev yapılacaktır.
Maliye Bakanlığı önünden hareketle
Başbakanlığa yürüyüş düzenlenecektir” denildi.
Maliye-sen, hükümetin yasa tanımaz
tavrına, her gün alınan zam kararları
ile halkın yoksulluğa sürüklenmesine,
kamu çalışanlarının kamplara bölünerek hayat pahalılığı hakkının gasp
edilmeye çalışılmasına, özel sektördeki sömürü ve kölelik düzeninin devam ettirilmesine, yolsuzlukların üze-

rinin örtülmesine, vergi hırsızlıklarına,
yalanlara ve talanlara, göçe zorlanmaya, yoksullaşmaya ve toplumsal
yok oluşa ‘Hayır’ demek için başlatılan mücadeleyi desteklediklerini belirtti.

yetişmiş, bir çok alanda yeteneği olan
polisler, torpil patlata patlata başbakanlığa, saraya gidiyor. Özel kıyafetler,
özel arabalar derken, ülkem siyasetçisi
etrafında bir koruma ordusu ile geziyor.
Polis içerisinde ciddi bir rahatsızlık
var
Eski Cumhurbaşkanı ve başbakanlar
da birer koruma şoför derken… 16
ayda bir hükümet değişen memlekette,
bu savurganlık değil de nedir? Üstelik
artık, öyle bir noktaya geldi ki, polisler
buralarda kendi görevlerinden kopuyor,
teşkilatta polis açığı çıkıyor, savurganlık
devam ediyor
Polisler için de Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı cazip yerler. Neden?
Zaten maaşı düşük olan polis teşkilatı
içerisinde, buraları ek mesai cenneti.
Polis, maaşının yüzde 75’i kadar ek
mesai yapabiliyor. Tören tören, toplantı,
düğün, cenaze gezenleri korumak, oldukça cazip hale geliyor

Narenciyeciler sokağa iniyor
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler
Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin
her geçen gün imkansız hale gelmesi
ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat
teklif edilmesi gerekçesiyle bugün Güzelyurt’ta eylem yapıyor.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler
Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin
her geçen gün imkansız hale gelmesi
ve narenciyeye hak edilmeyen fiyat
teklif edilmesi gerekçesiyle bugün Güzelyurt’ta eylem yapıyor.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği
Başkanı Ali Alioğlu, bölgedeki diğer
birlik ve sivil toplum örgütlerinin
katılımıyla yapılacak eylemin saat
09.00’da Güzelyurt terminalinde
düzenleneceğini belirtti.
Ali Alioğlu, elektrik ve akaryakıt
zammının yanı sıra, kimyevi gübre, ilaç
ve gıdanın dövize endeksli olması sonucunda birçok gıda ürüne yansıyan fahiş
fiyatların üreteni, üretim yapmaktan
vazgeçme noktasına getirdiğine işaret

Gönyeli’de, önceki gün saat 05.40
sıralarında, 2 buçuk aylık bebek
Bünyamin Bozoğlan, aniden
rahatsızlanarak kaldırıldığı Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan
açıklamaya göre, otopsisinde ölüm
sebebinin tespiti için kan ve doku
örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi
yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Soruşturma devam ediyor.

GİRNE VE DİKMEN’DE
HIRSIZLIK

Sucuoğlu'nun 12, Tatar'ın 20 koruması var
HK
Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun koruma
sayısının 12’ye, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın ise 20'ye çıkartıldığı öğrenildi.
Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Ekmekçi'nin konuyla ilgili yazısı şöyle:
Bu ülkede “koruma” kavramı yoktu.
Savaştan çıkmış topluma devlet kuranlar
1, bilemediniz 2 polisle korundu. Kimi
kimden koruyoruz? Şimdi ise, polis
genel müdürlüğü içerisinde torpili olan
her polis, bir siyasinin koruması oluyor.
Teşkilatta işler dönmüyor ama olsun
Başbakanlık, yıllardır 6 koruma ile
devam etti yoluna. Cumhurbaşkanlığı
ise en fazla sekiz. Partizanlığın ve torpilin bu alanda da suyunu çıkarmayı
başardılar. Faiz Sucuoğlu ile koruma
sayısı 12’ye çıktı. Ersin Tatar’a ise 8
koruma yetmedi, şu anda 20 koruma
var sarayda…
Şaka mı bu? Polis teşkilatı içerisinde

GÖNYELİ’DE 2.5 AYLIK
BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Dikmen’de faaliyet gösteren “Hüseyin
Eyyup Koççat” isimli marketten, 29-30
Mart tarihleri arasında, pencere camı
kırılarak içeriye girildiği ve içerisinden
toplam değerleri 2 bin 463TL olan muhtelif
markalarda 7 şişe alkollü içki, 5 karton
sigara ve 2 paket kahve ile 2 paket
kuruyemiş çalındığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, soruşturmada,
meselede zanlı olarak görülen O.Ç.’nin (E19) tutuklandığını ve soruşturmanın
devam ettiğini bildirdi.
Girne’de ise, 28 Mart tarihinde saat 05.00
sıralarında, Efomes" isimli marketin kapı
camı ve asma kilidi kırılarak, içerisinden
toplam 5 bin 500 TL nakit para çalındı.
Polis, meselede zanlı olarak görülen
M.T.’nin (E-31) tutuklandığını ve
soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

GELİNCİK’TE
SAHTEKARLIKLA
PARA TEMİNİ

Gelincik’te faaliyet gösteren bir iş
yerinden 1 Şubat-29 Mart tarihleri
arasında malzeme çalınması olayında
zanlı olarak görülen ve M.N.(E-29) ve
F.D.’nin (E-24) ileri soruşturmasında,
çaldıkları bazı malzemeleri satarak para
temin ettikleri tespit edildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada,
M.N.’nin (E-29) ambardan çalmış olduğu
bir adet kuyu dalgıcını bin 300 TL
karşılığında, bir adet kuyu dalgıcı ve su
dalgıcını ise 2 bin 300 TL karşılığında,
F.D.’nin (E-24) ise aynı ambardan çaldığı
bir adet koyun kırkma makinesini 700 TL
karşılığında sattığı kaydedildi.
Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA 18 YAŞINDAN
KÜÇÜK ÇOCUĞA TÜTÜN
ÜRÜNÜ SATIŞI

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir iş
yerinde, geçen yıl içerisinde, 18 yaşından
küçük bir şahsa likit nargile tütünü satışı
yapıldığı tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu
iş yeri işletmecisi H.C.M.(E-66) hakkında
yasal işlem başlatıldı; soruşturma devam
ediyor.

İSKELE’DE YANGIN

İskele’de faaliyet gösteren Kazım
Çakıcı’ya ait çinkodan mamul atölye
içerisinde, dün saat 07.30 sıralarında,
elektrik kablosunun kısa devre yapması
sonucu yangın meydana geldi.
Yangın neticesinde bir adet buzdolabı, bir
adet televizyon, bir adet çekyat, bir adet
kaynak makinesi, bir adet plastik 3 tonluk
su deposu ile muhtelif ev eşyaları yanarak
zarar gördü.
Polis, yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldüğünü, soruşturmanın devam
ettiğini bildirdi.

LİRİK ŞİİR GRUBU
LEFKE’DE SAHNE ALDI

etti. Alioğlu, narenciye üreticisinin
ürününe, alıcılar tarafından hak edilmeyen
fiyatlar teklif edilmesinin bardağı taşıran
son nokta olduğunu kaydetti.
Alioğlu, narenciye üreticileri, hayvan
üreticileri ve yetiştiricileri, çiftçiler,
avcılar, kamyoncular, esnaf ve
zanaatkârların katılımıyla bu yaşananları
protesto için eylem yapacaklarını kaydetti.
Alioğlu, tüm halkı eyleme destek veremeye davet etti.

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında
çalışmalarını sürdüren Lirik Şiir Grubu,
10’uncu yıl yurt içi turnesi kapsamında
dün akşam Lefke’de sahne aldı.
Lirik Şiir Grubu tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre, Telsim ana
sponsorluğunda çıkılan turne
kapsamında Lefke Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, şair
Neşe Yaşın ve öykücü, şair Mehmet
Kansu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir
de söyleşi düzenlendi.
öyleşide Fikret Demirağ’ın edebi kişiliği
konuşuldu.
Söyleşinin ardından sahne alan Lirik Şiir
Grubu, Kıbrıslı şairlerin şiirlerini ve
bestecilerin bestelerini seslendirdi.
Yıltan Taşçı, Serkan Soyalan, Merter
Refikoğlu ve Şehbal Hamzaoğulları’ndan
oluşan Lirik Şiir Grubu, gecede Fikret
Demirağ şiirleri de seslendirdi.
Kemal Taşçı’nın piyanosuyla eşlik ettiği
Lirik Şiir Grubu’na konuk okuyucu olarak
Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve konuk
müzisyen olarak Serdar Kavaz da eşlik
etti.
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TDP: Ülkeyi yönettiğini sananlar halka
sokağa çıkmaktan başka seçenek bırakmadı
Toplumcu Demokrasi Patisi
(TDP), geniş bir muhalefet
cephesine ve toplumsal nitelikli
ortak bir direnişe ihtiyaç
olduğunu belirterek, “Toplumsal
Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” eylemine destek verdiğini
açıkladı
TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, partinin “Toplumsal Yok Oluş
ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemine destek
verdiği, ülkeyi yönettiğini sananların
halka sokağa çıkmaktan başka seçenek
bırakmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Kıbrıs’ın kuzeyi, tarihinde
görülmediği kadar kötü yönetiliyor. Hükümet, gündelik işlerin bile altından kalkamıyor. Kendisine çizilen sınırlar içinde
bile irade ortaya koyamıyor. Kıbrıslı
Türklerin dayanacak gücü kalmamıştır.
Hükümet edenlerin, üst düzey siyasi makamları dağıtmaktan başka bir icraatını
göremiyoruz. Bu koşullar içinde, Meclis’e
hapsedilmiş bir muhalefetin, hükümet
edenler üzerinde etkisinin olmadığını
gözlemliyoruz” denildi.
“Bizleri çok kötü günlerin
beklediğini görüyoruz”
Gelinen noktada, geniş bir muhalefet
cephesine ve toplumsal nitelikli ortak bir
direnişe ihtiyaç olduğunu belirten TDP,
bu toplumsal muhalefetin de tüm halkı

KSP:
PAHALILIĞI
PROTESTO MİTİNGİNİ
DESTEKLİYORUZ..

KSP Merkez Komitesi bugün
yapılacak preotesto mitingini, adres
yanlış olmasına rağmen
desteklediklerini belirtti Açıklama
şöyle:
"Pahalılık tüm emekçilerin, yoksulların
yaşamını cehenneme çevirmiş
durumda. Toplumun ve halkın refah
düzeyini yükseltme iddiasında olan
hükümettekiler kendi refah düzeylerini
artırmakla meşgul olurken, halkı açlık
seviyesinde yasamaya mahkum
ediyorlar.
Emekçi halk kitlelerinin, pahalılığı
protesto mitingini Kıbrıs Sosyalist
Partisi olarak yürekten destekliyoruz.
Ancak pahalılıkla ilgili hesap
sorulması gereken tek merciinin
KKTC hükümeti ve onun başbakanı
Sucuoğlu olmadığına dikkat çekmek
istiyoruz. Kıbrıs’ın Kuzeyini sömürge
haline getirme gayretleri dikkate
alındığında, ülkemizin ve halkımızın
bağımlılık boyunduruğu altına
sokulması için yıllardır sistematik bir
şekilde üretimden koparılmakta ve
yoksullaştırılmaktayız. Bu nedenle
protestolarımızın bir numaralı adresi
işgalci Türkiye hükümetleri ve Kuzey
Kıbrıs’taki elçilikleri olmalıdır.
Döviz korumalı TL mevduatlar
mümkünse işçilerimizin maaş ve
ücretlerinin de döviz korumalı olması
mümkündür. Ülkemizde derhal
istikrarlı bir para birimine endeksli
muhasebe sistemine geçilmelidir.
Asgari ücret en düşük devlet memuru
maaşına endekslenmelidir. Bunlar
emekçilerimizin geçici olarak
rahatlatılması için gerekli önlemlerdir.
Fakat ülkemizin ve toplumumuzun
yoksullaştırılmasının önemli
nedenlerinden biri 48 yıldan bu yana
süregelen işgal koşullarıdır.
Mücadelemizin bir numaralı hedefi
işgale son vermek, militarist
yönetimlerden ve ateş kes
koşullarından kurtulmak olmalıdır!
Pahalılığa, yoksulluğa açlığa ve
sefalete son!
İşgale son!
Yaşasın barış içinde doğrudan
demokratik birleşik ve sosyalist
Kıbrıs!!"

kucaklaması, Meclis içi veya meclis dışı
siyasal güçlerin, sivil toplumla birlikte,
geniş bir dayanışma ruhuyla hareket etmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklama şöyle devam etti;
“TDP; bu anlayışla en geniş biçimde
emekçi dayanışmasına omuz vermek
üzere sokağın bizi çağırdığına inanmaktadır.
Yaşanan ekonomik sıkıntılar geçmişle
kıyaslandığında bizleri çok kötü günlerin
beklediğini görüyoruz.
Türk Lirasının değer kaybı, Ukrayna’nın
işgali, pandemi, ekonomik sıkıntıları artırırken, emeği ile geçinen kesimler daha
fazla görünür olmalı, hükümet edenler
üzerinde etkisini göstermelidir.
Halkımızın hükümet edenlere, pandemi
süreci nedeniyle gösterdiği anlayışın, siyasette çok yanlış algılandığını ve hükümet
edenlerin bu dönemde hukuk dışı icraatları
artırdığını gözlemliyoruz
“Şeffaflık ve hesap verebilirlik zerre
kadar gözetilmemiştir”
Hükümet anayasaya aykırı, yasal olmayan kararname düzeniyle son iki yılı
geçirmiş, şeffaflık ve hesap verebilirlik
zerre kadar gözetilmemiştir. Hükümet
edenlere gösterilen tolerans, artık yerini,
öfkeye terk etmiştir.
TDP tüm toplumsal kesimlerin ses vermesini, sesini birleştirmesini ve yasa dışılıkları kabul etmeyeceğini göstermesini

önemsemektedir.
Bu yüzden bizlere sokağa dökülmek
dışında çare bırakmayanlara halkın ve
toplumun gücünü gösterme zamanıdır.
TDP böylesine etkin bir toplumsal muhalefetin oluşmasına katkı koymaya, gücünü tüm etkilenen kesimlerle birleştirmeye hazırdır.
“Toplanma yerimiz Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliği önüdür”
Kıbrıslı Türkler, bu kötü dönemde toplumsal fedakarlığın toplum katmanlara
eşit biçimde yansıtılması için, devlette
makam dağıtmaların sona ermesi için,
her alanda tasarrufa gidilerek israftan kaçınılması için bize sokağa çıkmaktan
başka çare bırakmayanlara halkın gücünü
gösterilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Bu yüzden TDP yeri geldikçe sokakta
olacak ve toplumsal muhalefetin güçlenmesine katkı koyacaktır. İşyerleri bir bir
kapanırken, her gece elektrik kesintileri
yaşanırken, işsizlik her geçen gün artarken
sesimizi daha gür biçimde çıkarmak zorundayız.
Bugün ait olduğumuz yerde, 46 yıldır
var olduğumuz yerde, sokakta olacağız.
Toplanma yerimiz ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğin önüdür. Sorunlarımızın
kaynağını doğru tespit edip doğru adreste
mücadeleyi başlatmak önemli. Önce 10’da
elçilikte buluşup başbakanlığa tüm üye
ve sempatizanlarımızla yürüyeceğiz”

TKP: Kukla olan siyasetçi
topluluğuna karşı sokaklardayız
Toplumcu Kurtuluş Patisi
(TKP) Gençlik Örgütü, ülkenin demokrasisine müdahale eden güçlerin kuklası
olan siyasetçi topluluğuna
karşı insanca bir yaşam hakkını haykırmak için “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemine destek
verdiğini açıkladı
TKP: Ülkemizin demokrasisine
müdahale edenlerin kuklası olan
siyasetçi topluluğuna karşı
sokaklardayız
TKP Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamada, ülkede günden güne ya-

şamın zorlaştığı belirtilerek, insanca bir yaşam hakkını haykırmak için 1 Nisan’da sokakta olacakları açıklandı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Günden güne yaşamın zorlaştığı ülkemizde yok olmamaya
çalışan yoldaşlarımızla omuz omuza,
ülkeyi yönettiğini zanneden ancak bir
avuç zenginin ve irademizi gasp eden,
ülkemizin demokrasisine müdahale eden
güçlerin kuklası olmaktan başka bir işe
yaramayan bu beceriksiz siyasetçi topluluğuna karşı insanca bir yaşam hakkımızı haykırmak için 1 Nisan’da biz de
sokaklardayız!”

Ataoğlu aynı Bakanlığa kendi atadığı
isimleri de değiştirip yenilerini atadı
Toplum, sendikası, örgütü, sivil toplum
kuruluşu, esnafı, sadece vatandaşı, özelkamu çalışanıyla topyekün grev ve eyleme
gittiği halde, hükümet yakalandığı “atama
hastalığından” kurtulamıyor
Hükümetin “atama hastalığı”
Bir önceki hükümetin de Turizm Bakanı
olan Fikri Ataoğlu, şimdiki haliyle Turizm,
kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olan
aynı Bakanlık’ta, geçtiğimiz dönem kendi
atadığı isimleri görevden alarak yenilerini
atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama
kararlarına göre, Leyla Avgın Turizm
Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü
görevinden alınarak Mine Emiroğlu
atandı. Yusuf Örs ise Turizm Planlama
Dairesi Müdürlüğü görevinden alınarak,
yerine Osman Şeker atandı.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

BİZİM
ANAYASACILAR !

Kıbrıs'ın kuzeyindeki siyasetçilerimiz
hep bir ağızdan anayasacı kesildiler.
Hele de anlı şanlı muhalefetimiz gür
sesiyle bağırıyor, efendim anayasayı deldirtmezlermiş!
Olmayan anayasaları kalbura dönmüş,
haberleri yok, zaten bunların anayasasından çok daha geçerli Ankara'nın ''Buba
yasaları'' varken neylesinler
anayasayı!
Konumuz başka, solcu
geçinen siyasi partilerden
CTP, TDP, BY geçenlerde
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne çağrı yaptı, Kıbrıs Cumhuriyeti
anayasasına uyunuz, Kıbrıslılarla evlenenlere ve çoçuklarına kimlik ve pasaport verilmesi anayasa gereğidir diye!
Geçen hafta Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına uyun çağrısını yapanlar dün
''Anayasayı deldirtmeyiz'' diyorlar!
Ne pişkinlik ama değil mi, Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki anayasadan kimlik
ve pasaport, 20 metre ötedeki sözde anayasaya ise destek ''Deltirmeyiz'' tehdidi!
Be efendiler sizin kaç tane anayasanız
var, hangi anayasadan bahsediyorsunuz,
söyleyin de bilelim, eskiler ya camiye,
ya kiliseye derlerdi!
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki anayasaya
bağlılığınız devam ediyorsa, tam olarak
uygulanmasını istiyorsanız, şimdiye kadar
bunun için hiç uğraş verdiniz mi?
Şimdiye kadar 63 yılındaki olaylardan
sonra Rumların tek başlarına bazı maddelerini uluslararası antlaşmalara aykırı
olarak değiştirdikleri için herhangi bir
itirazınız, veyahut teşebbüsünüz oldu
mu?
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına uygun
olarak temsilciler meclisindeki 25 sandalyemiz için konuştuğunuz duyulmuş
mu?
Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetindeki 3
bakanlık hakkımız için müracatta bulundunuz mu?
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının uygulamasını talep ediyorsanız, bu anayasada yukarıda yazdığım maddeler de
var, bunlardan haberiniz yok mu?
Sizler için Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası
kimlik ve pasaport almakla mı uygulanmış olacak ki böyle bir talepte bulunuyorsunuz?
Yarın genel grev var, gösteriler var,
siz hangi anayasadaki haklarınız için
yürüyeceksiniz?
Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası için yürüyecekseniz, Kıbrıs Cumhuriyeti bayraklarını taşıyacaksanız, ki rejimin geriletilmesinin tek yolu budur, hep beraber
yürüyelim!
Ha, 2019 toplum liderliği seçimlerini
sizin anayasanızda yazmamasına rağmen
6 ay ertelediğiniz de kalbura döndürdüğünüz, bir delik daha açıldığının farkına
varmadığınız anayasanız için yürüyecekseniz, yürüyün, ne kadar ulusal
bayrağınız da varsa yanınıza alarak, anayasamızı deldirtmeyiz diyerek haykırınız.
Anayasayı deldirtmeyiz, demek rejimin
işgalin, sömürge düzeninin devam etmesine bir tuğla daha ilave etmek demektir, iki yüzlü siyasetiniz bir kez daha
ispatlandı!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

HER YİĞİDİN
BİR BOK
YEYİŞİ
VARDIR
KISACA...

MAŞA

Erdoğan, ‘‘Garantörlük konusunda da
biz, Ukrayna'nın güvenliğini teminen
garantör ülkelerden biri olabiliriz, buna
ilke olarak sıcak bakıyoruz’’ dedi…
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü olup
topraklarını işgal edip, üzerine sahte
devlet kurdular. Bu konuda hiçbir
yaptırıma maruz kalmadılar… Kıbrıs’ta
garantör olarak savaş suçları işleyen
TC Devleti şimdi Ukrayna’da maşası
oluyor emperyalizmin…

Bizim Mandra
Dayanacak gücü çoktan
tüketilen sendikalar ve halk,
sabır taşının çatlayıp
paramparça olduğu isyan
noktasında daha fazla zaman
kaybedemeyecekleri konusunda
görüş birliğiyle sokağa dökülür.
Bugün "Toplumsal Yok Oluş ve
Yoksullaşmaya Hayır" diye
haykırarak isyan etme günüdür.
Bugün toplumun
yoksullaşmasına karşı, yediden
yetmişe direnmek için genel
grev ve miting günüdür.
Vatandaşlar "Sözün hiçbir işe
yaramadığı yerdeyiz. Bunlara
anladığı dilden konuşmak
gerektiği yerdeyiz" derken,
sokaktaki adam "Geç bile
kaldık" diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Madrid Belediye
Meclisi, 2006’da Rusya
Devlet Başkanı Vladimir
Putin’e verilen ‘şehrin
altın anahtarı’nın geri
alınmasını onayladı.

Beş yaşındaki ikizlerin soyularak gözaltına
alınmasına tepki vermeyenler, orada mısınız…
Anlatacağım olayın içine girmenizi, harf harf
yaşamanızı, kelime kelime şahsileştirmenizi,
iliklerinizde hissetmenizi istiyorum. Çünkü
toplum olarak öyle bir hâl aldık ki, sorun gelip
kendi kapımızı çalmadığı sürece sorun sayılmıyor! Sistem sadece bizden de almaya başladığında sorunlu!
Sadece kendimizin beden bütünlüğüne sahip
çıkarak yaşayalım da… Gerisini kim takar
değil mi?
Hele hele 'uzağı'mızda olanları sorgulamayı
bırakınız bir kenara, seslerini duymuyoruz bile.
Farzımuhal Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Kürtsünüz.
Türkleşmemişsiniz, direnmişsiniz sisteme.
Adetlerinize, dilinize, değerlerinize sahip çıkan
bir yaşamı benimsemişsiniz. Newroz zamanı
gelmiş, e haliyle coşkulusunuz.
Eş dost, komşular, akrabalar çoluk çocuk
günler öncesinden başlıyorsunuz hazırlanmaya.
Yöresel birtakım kıyafetlerle çıkmak istiyorsunuz alana. Çünkü adetiniz böyle…
Newroz sadece yöresel bir adet de değil, varoluşsal bir mesele. Önemlidir yani sizler için…
Beş yaşında da ikiz çocuklarınız var.
Birbirinden tatlı kızlar, maskot gibiler.
Görenin yüzünü güldürüyorlar.
Onlara da yöresel bir şeyler giydirmek istiyorsunuz.
Bir örnek bluzlar ve altlarına da şalvar giydiriyorsunuz.
Alana girmek üzere kalabalığın arasında beklerken polis yanınıza geliyor.
Çocuklarınızın giydiği kıyafetin 'yasak kıyafetler' kapsamında olduğunu, "örgütsel kıyafet"
sayıldığını söylüyor ve olay yerinde çocukların
üzerlerinden çıkartarak kıyafetlerine el koyuyor.
Size de, bu kıyafetleri nereden bulduğunuz…
Neden giydirdiğiniz…
Yasak olduğunu bildiğiniz hâlde mi giydir-

VİRGÜL
İÇ POLİTİKA KONULARI
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun müdahalesiyle
Faiz Sucuoğlu ‘sevabıyla günahıyla benim
kabinemdir’ dediği bakanlar kulübünde oyuncu
değişikliğine gidilerek Tahsin Ertuğruloğlu top
toplayıcılıktan sorumlu Bakan koltuğuna
oturtuldu… Kimin hükümet kuracağına, bakan
olacağına Ankara karar verir… Top toplayıcı Tahsin
Ertuğruloğlu dün sömürge bakanımız Fuat Oktay’la
görüştükten sonra iç politika konularını da
değerlendirdiklerini söyledi… Fuat Oktay sömürge
bakanıdır, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
‘‘KKTC İçişleri Bakanı’’dır. Garantörlüğe karşı
çıkanlara ‘gaflet ve ihanet içindeki tipler’ diyordu…

İŞGAL
NEDEN,
TL SONUÇ!

“TL sizin
paranız değildir,
başka bir ülkenin
parasıdır…”
Fikri Toros (CTP)

diğiniz soruluyor…
Siz de hayatınızın her alanında bu yöresel
kıyafetlerin olduğunu, daha önceki Newrozlar'da
da giydirdiğinizi ama sorun yaşanmadığını anlattınız.
Bunun üzerine çocuklarınızla beraber gözaltına
alındınız.
Beş yaşınızdaki kızlarınız üzerlerinde kıyafetleri olmadan, buz gibi soğukta donarak ve
korkudan titreyerek 'karakol olgusu'yla tanıştılar...
Olası 'örgüt üyeliği' şüphelisi olarak, beş yaşındaki kızlarınızın parmak izleri alınıyor ve
sonra serbest bırakılıyorlar…
Şimdi gerçek hayatınıza dönün.
Evdeki çocuklarınızın yüzüne bakın.
Sosyo-ekonomik düzeyiniz, siyasi görüşünüz,
dini inancınız, soyunuz sopunuz, aile yapınız
size ne yüklerse yüklesin; çocuğunuza bunlar
yaşatılsa ne düşünürsünüz bana onu anlatın…
Gözünüzden sakındığınız çocuklarınıza bu
muamele reva görülse ne hissedersiniz?
Elbette polisin o sıradan şalvardan çıkartmaya
çalıştığı 'gerilla göndermesi' çabasını hepimiz
anlayabiliyoruz.
Polisin kendi zihninde yarattığı 'kuvvetli şüphe'yi beş yaşındaki çocuklar mevzu olduğunda
bile nasıl keyfi uygulamalarla dışa vurabildiğini
bir kere daha görüyoruz.
İnanın bugün Diyarbakır'daki çocukların geleceğini şekillendiren yanlışları yapan sistem,
yarın İstanbul'da, İzmir'deki ana babaların da
çocuğunu yutacak.
İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da
kimliğe göre mağduriyet yaşatılmıyor diye düşündüğümü sanmayın. Bu işlerin, beş yaşındaki
çocukların soyulup, karakollara taşınmasına
vardırılmasını da beklemeyin artık!
( Bu yazı Tuğçe Tatari’nin T24’te yayımlanan
“Beş yaşındaki ikizlerin soyularak gözaltına
alınmasına tepki vermeyenler, orada mısınız;
bu yazı size” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 1 Eylül 2021
Sahillerimize petrol sızıntısına karşı her türlü
müdahaleye hazır olduğunu bildiren Rum tarafı,
temasa geçtiği Türk tarafına yardım ve destek
teklifinde bulundu… Ancak Türkiye’den gelecek
olan yardımı bekleyen kuzeydeki yetkililer bu
teklife henüz olumlu bir yanıt vermedi…

Gözden kaçmayanlar...
KONU NEYDİ?
TC Elçisi Ali Murat Başçeri’nin Mehmet
Akacan’ı vuran, Bulut Akacan’ın ‘Elçi onlar
benim köylülerimdir dedi’ dediği Ulucanlar
konusunda adı geçtikten sonra, Elçi pek
ortalarda yok… Akacan olayından sonra
Ersin Tatar ve saz arkadaşlarıyla Şehitlikte
kahvaltıda görüntülendi Başçeri…
Normalde çok konuşan TC Elçisi’nin
Akacan olayından sonra sessizliğe
gömülmesi gözden kaçmıyor… Tahsin
Ertuğruloğlu’nun Ankara’da Fuat Oktay’la
yaptığı görüşmede iç politika konularını da
değerlendirdiklerini söylediği konular Elçi
ile ilgili olabilir mi? Sonuçta Şehitlikteki
kahvaltıda Sucuoğlu, Töre, Tatar ve Elçi
vardı…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Hükümetin yaptıklarının
faturasını devlete
kesemeyiz…”
Kudret Özersay (Eski
Toparlanıyoruzculardan)

Karikatür: Rainer Hachfeld/cartoonmovement
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SOYTARI

Nereden çıktı şimdi bu soytarı kelimesi?
Ne olduğunu bilmeyen mi var soytarının?
Aç, bak sözlüklere, karşılığını bul, öğren.
Soytarı: Sözleriyle, davranışlarıyla halkı
güldürüp eğlendiren kimse.
Demek ki neymiş?
İyi bir şey.
Halkı güldüren.
Keşke içimizde böyle birisi olsa.
Dese ki, KKTC’yi en yakın zamanda
lağvedeceğiz ve yeniden Kıbrıs Türk Federe
Devleti’ne dönüş yapacağız.
İşte güleceğimiz bir haber,
bir davranış.
Zaten KKTC de kurulurken böyle dememişler miydi?
Demişlerdi.
Hem de hep beraber el kaldırarak.
KKTC Cumhuriyet’le birleşmek için atılan bir adımdı onlara göre.
Yalan mıydı yoksa?
Koskoca milletvekilleri numara mı yapmışlardı?
Oysa ne güzel gülmüştük sayelerinde.
Olmadı şimdilik.
Ama olmayacak demek değil bu.
Bir bakarsın ki hem de çok yakın zamanda
olmuş.
Zamanın ne getireceği belli değil şimdiden.
Birkaç ay öncesine kadar Rusya Ukrayna
savaşı yoktu ortalarda mesela.
O savaştan ötürü doğalgaz sıkıntısı, petrol
pahalılığı sorunları da yoktu.
Göçler daha da hızlandı.
Ve bugün Avrupa’nın göbeği darmaduman.
Bilemezsin o yüzden zamanın neler getirip
götüreceğini.
Yakındadır, belki de uzak.
Kimbilir hiç de görmeyebiliriz bunu ama
beklenti varsa en azından beklerken arada
eğlenmeli insan.
Mesela yapılan onlarca zamdan sonra
petrole küçük bir indirim geldi...
Oh be, dedik.
Nasıl oh beyse artık.
Soytarı halkı güldüren demek.
Gülelim öyleyse...
Milletvekili, denilen kişilerin ortaya çıkıp,
birşeyler yapması gerekir, değil mi?
Hep ağlamaklıyız son günlerde görüyorlar.
Sokağa bile çıkmak bütçeye zarar.
Eskiden çıkıp gelen baharı karşılardık
dağlarda, ovalarda.
Şimdi pencereden bakaken bile zorlanıyoruz.
Güldürmek için bir şeyler de neler mesela...
Söyleyeyim....
Elektrik eksintiler gırla...
Uçak fiyatları gırla...
Pazar fiyatları aman da aman...
Maaşlar desen minnacık.
Artırın maaşları, indirin zamları, güldürün
halkı.
Gönüllü güldürücü olun ki sevilesiniz.
Kıbrıs’ın düzlüğe çıkması için başka
yolu yok, birleşmenin yolunu açın...
Maraş’ı kapatarak sahiplerine verin.
Yolları asfaltlayın, çöpleri toplayın, betonu
engelleyin.
Hep bizden kesip başkalarını beslemeyin.
Bir defacık da bu halkın güldürücüsü
olun...
Sevgiyle kalın.
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KTTB: Tedbirler bırakılmamalı...

2 yılda Covid 220 can aldı
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
(KTTB), Covid-19 pandemisinin
devam ettiğini, vaka verilerinin
toplumun sadece yüzde 23’ünün
enfekte olduğunu gösterdiği
halde “pandemi bitiyor”
açıklamalarından endişe
duyduklarını dile getirdi

Yazılı açıklama yapan KTTB Yönetim
kurulu, ülkede, ilk Covid-19 vakasının
görülmesinin üzerinden 2 yıl geçtiğini,
bu 2 yıl içinde 84 bin 540 vaka görüldüğünü ve maalesef 220 can kaybı olduğunu
belirterek, bu verilerin toplumun ancak
yüzde 23’ünün enfekte olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Açıklamada, “Bu da aslında ülkemizde
toplumsal bağışıklık açısından pandeminin
sona ermediğinin açık işaretidir. Ayrıca
son dönemde vaka sayılarındaki artışa
paralel olarak kayıplarımız da artmıştır.
Bu nedenle tedbirleri bırakmamalı, halkımızı, insanımızı korumaya devam etmeliyiz” denildi.
“Omicron ve Omicron BA.2 varyantları
oldukça bulaşıcıdır”
Açıklama şöyle devam etti;
“Sağlık sistemi sorunsuz çalışan, ülkesindeki insanları aşılamış ve tekrar dozlarını da bitirmiş ülkelerin aldığı açılım
kararlarını örnek göstererek açılımlar yapmaktan kaçınmalı, bir yandan aşılamaya
devam ederken diğer yandan da birden
her şeyi açmak yerine adım adım açılımları
tercih etmeli, çok dikkatli olmalıyız.
Son dönemde ülkemizde hâkim olan
Omicron ve Omicron BA.2 varyantları,
oldukça bulaşıcıdır ve bunun neticesinde
ülkemizde günlük vaka sayıları artmış
durumdadır. Dünkü verilerle aktif vaka
sayısı 6758 olarak açıklanmıştır. Her gün
Covid-19’a bağlı artan ölümlerin haberleri

üzülerek izlenmektedir.

“Tekrar dozlarını yaptırarak
pandemiden kendimizi ve
sevdiklerimizi koruyabiliriz”
Böyle bir dönemde rutin taramaların
kaldırılması, ücretsiz PCR yaptırma şartlarının zorlaştırılması vaka sayısında ve
maalesef kayıplarda artışa sebep olabileceğine dair endişeler taşımaktayız.
Bulaşı azaltmak için pandeminin başından beri söylenen doğru maske takma,
fiziksel mesafeyi koruma, iyi el hijyeni,
kalabalıklardan uzak durma, bulunduğumuz ortamları havalandırma ve aşılarımızı
ve tekrar dozlarını zamanı gelince yaptırarak pandemiden kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz.
Ülkemizde izlemekte olduğumuz yöneticilerimizdeki rahatlık halkımıza yansımamalı ve aşı hakkı olan herkes salgından korunmak için aşılarını ve hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmalıdır. 2
doz Sinovac aşısından 3 ay sonra, 1 doz
Johnson aşısından 3 ay sonra, 2 doz Biontech-Pfizer aşılarından 5 ay sonra tekrar
(booster) dozlarının yapılması hâkim varyant Omicron’a karşı ancak koruyucu olmaktadır.
“Pandeminin hafiflediği veya bitmek
üzere olduğu yönündeki
açıklamalardan endişeliyiz”
Son dönemde açılan okullarda vaka sayılarında artışlar açıkça ortadır. Kapanan
sınıflar ve eğitime verilen araları sadece
izlemekteyiz. Covid-19 ile enfekte olan
çocuklarda ciddi bir komplikasyon olarak
görülen MIS-C verileri dünyada 4000
vakada 1 iken ülkemizde toplam 9 MISC vakası görülmüştür. Bu ise ülkemizde
2500 vakada 1 MIS-C görüldüğünü ortaya

koymaktadır.
Yüz yüze eğitimin devamı için okullarda
ve toplumdaki önlemler devam etmelidir.
5-11 yaş grubunu aşılamada, okullarda,
yerinde ve ailelerin onamı alınarak, gönüllülük esası ile aşılama hızlandırılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki çocuklar da enfekte
olup ağır hastalık geçirebilmektedir. Şu
ana kadar ABD’de 8.7 milyon 5-11 yaş
grubu çocuk aşılanmıştır ve veriler aşıların
güvenli olduğunu göstermektedir.
Alınacak önlemler, ülkemizde ekonomik
yaşamın ve eğitimin sürdürülebilir ve
doğru şeklide devamını sağlayacaktır.
Pandeminin yolunda olduğu, hafiflediği
veya bitmek üzere olduğu yönündeki
açıklamalar ve izlenimler vakaların ve
kayıpların artışına neden olabileceğinden
endişeliyiz. Son dönemde artan vaka ve
kayıp sayıları da aslında pandeminin hafiflemediğini açıkça ortaya koymaktadır.

“Molnupiravir gibi ilaçlar özellikle
orta ve ağır hastalık geçiren
hastalarımız için tedarik edilerek
kullanıma girmelidir”
Halkımıza çağrımızdır; başından beri
söylenen tedbirleri bırakmayınız, pandemi
sona ermemiştir. Yorulmuş, usanmış olabilirsiniz ama evrensel tedbirler ve öneriler
hala aynıdır. Aşılarınızı tekrar dozları ile
birlikte hem kendinize hem de çocuklarınıza ve sevdiğiniz büyüklerinize zamanında yaptırınız. ‘Yöneticilerimize’ de
açık çağrımızdır; kademeli açılım yapınız.
Yaptığınız hızlı açılımlar ile pandeminin
kontrolden çıkmasından ve kayıpların artmasından endişe ediyoruz.
Ayrıca tüm dünyada kullanıma giren
molnupiravir gibi ilaçlar özellikle orta
ve ağır hastalık geçiren hastalarımız için
tedarik edilerek kullanıma girmelidir”

Salgında vaka, ölüm zirveyi gördü
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesi nezdinde hazırlanan ve 23 - 29
Mart tarihleri arasındaki dönemi kapsayan
“Covid-19 Haftalık Salgın Raporu”na göre,
vaka ve ölüm sayısı, test pozitiflik oranı
ve virüs bulaştırma katsayısını yani bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R değeri zirveyi gördü. KKTC risk
haritasında ise tüm bölgeler, “Tipping Point”
(kritik) olarak değerlendirilen “kırmızı”
rengiyle gösteriliyor.
Dr. Erol Uçaner, Dr. Şebnem Benar ile
Savaş Erdoğan tarafından verilerin toplanıp
derlenmesi ve Veteriner Hekim Birdal Cihangir ile Yrd. Doç. Dr. İlke Akçay tarafından ististiki analiz, sonuç derleme yapılarak raporu yazmasıyla hazırlanan, 2329 Mart tarihleri arasını kapsayan “Covid19 Haftalık Salgın Raporu”, Sağlık Bakanlığı
resmi internet sitesinde yayımlandı. Raporun
danışmanlık görevini ise Burç Barın üstlendi.
TOPLAM VAKA SAYISINDA %36.75
ARTIŞ YAŞANDI…BİR HAFTADA
10 KİŞİ ÖLDÜ
Rapora göre, 23 Mart ile 29 Mart tarihlerini kapsayan 7 günlük süreçte KKTC
genelinde 5 bin 485 vaka tespit edildi, 10
kişi ise covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
16 Mart ile 22 Mart tarihlerini kapsayan
haftada 4 bin 11 olan toplam vaka sayısında
%36.75; 5 olan kaybedilen vaka sayısında
ise %100 oranında artış gözlemlendi. Rapora
göre, bir haftada yaşları 63 ile 107 arasında
değişen 6 erkek ile 4 kadın hasta hayatını
kaybetti.
Öte yandan, KKTC genelinde vaka sayısında %36.75 artış yaşanırken, Gazima-

ğusa’da günlük ortalama vaka sayısı %69.53
oranında arttı. Vaka sayılarında Lefke’de
%65.93, Güzelyurt’ta %36.99, Lefkoşa’da
%30.95, Girne’de %20.66 ve İskele’de
%16.05 artış yaşandı.
TEST POZİTİFLİK ORANI İLE R
DEĞERİNDE REKOR…
Test pozitiflik oranı da salgın sürecinin
en yüksek seviyesine yükselerek %4.52
olarak kayıtlara geçti. Önceki hafta %3,45
olan test pozitiflik oranında %31.01 artış
yaşandı. Test pozitiflik oranının eski rekoru
ise %3.51 ile şubat ayında kaydedilmişti.
Rekor seviyeye ulaşan bir diğer değer
ise, virüs bulaştırma katsayısını yani bir
kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını
gösteren R değeri oldu. Mart ayında 3.30’a
ulaşan R değeri, Şubat ayında 2.60, geçen
yıl Mart ayında ise 0.40 idi.
Raporda, risk analizlerine de yer verilerek,
KKTC bölgesel risk haritası paylaşıldı.
Buna göre, tüm bölgeler, “Tipping Point”

(kritik) olarak değerlendirilen “kırmızı”
rengiyle gösterildi.
EN ÇOK VAKA 10-19 YAŞ
ARALIĞINDA SAPTANDI
Son yayımlanan “Covid-19 Haftalık Salgın Raporu”na göre, hastaneye yatış oranı
ile ortalama taburculuk süresinde ise düşüş
var. Raporda, önceki hafta %1.04 olan 7
günlük ortalama vakaların hastaneye yatış
oranının %0.79’a; 9,2 gün olan ortalama
taburculuk süresinin ise 8,6 güne düştüğü
görüldü.
Raporda, söz konusu 7 günlük süreçte
tespit edilen vakaların yaş dağılımlarına
da yer verildi.
Buna göre, 1089 vaka 10-19 yaş; 945
vaka 30-39 yaş; 935 vaka 40-49 yaş; 876
vaka 20-29 yaş; 560 vaka 0-9 yaş; 527
vaka 50-59 yaş; 296 vaka 60-69 yaş aralıklarında ve 257 vaka ise 70 yaş ve üzerinde
tespit edildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

SOKAKTA KAZANACAĞIZ!

Bugün 1 Nisan Cuma, önceden belirlendiği
üzere bugün, Sendikal Platform’a bağlı sendikaların üyeleri ve yurtseverler sokaklarda olacak… Ana slogan, “İnsanca Bir Yaşam İçin,
Toplumsal Yok Oluşa Hayır”…
Kıbrıslı toplumun fertleri soruyor:
-Biraz geç kalmadık mı?
Neden, nedeni çok…
Biliyorsunuz gerçi; unutanlara
bazılarını hatırlatalım:
-Göz göre göre, Kıbrıslılar
olarak her yıl biraz daha batıyoruz var olan çirkefin içine…
-On yıllardır, tedavüldeki yabancı para yüzünden her gün
daha da fakirleşiyoruz!
-Bilinçli “politikalar” yüzünden, topluma ait gelir getiren ne kadar müessese,
işletme, imalâthane varsa hepsi ya battı, ya da
batırıldı…
Hem bu yüzden, hem de mecburi askerlik
yasası yüzünden gençlerimiz, zanaata da yönlendirilemedi; göç yollarına düşmek zorunda
bırakıldı!
-Adamızın kuzeyindeki siyasal irade, gelen/getirilen yerleşik nüfusun planlı şekilde “vatandaş”
yapılması yüzünden, Kıbrıslı toplumun elinden
alındı! Biliyorsunuz, Kıbrıs’ın kuzeyindeki demografik yapı, geriye dönülemeyecek şekilde
bozuldu…
-En önemlisi, Kıbrıslı toplum üretimden koparıldı!
“Sıra bana gelmez” deyip, işgal rejimine biat
ederek, yaşanmakta olanlara hiçbir şey söylemeyip susanların, yarın başına nelerin geleceği,
bugünden bellidir aslında…
Dün, kendilerine değil de, başkalarının başına
gelenleri iyi bellesinler, yarın misliyle onların
başına da gelecek!
Hazırlıklı olsunlar…
***
Sevgili okurlar, sendikaların yurttaşlara ekmek
dağıtmakta olduğu bu günkü ortama, tam denk
geldi…
10 Şubat 1898 ile 14 Ağustos 1956 tarihleri
arasında yaşayan Alman şair, tiyatro yazarı ve
yönetmeni Bertolt Brecht,
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya
hiçbirimiz” şiirinde, ne de güzel açıklamış sınıf
mücadelesini:
“Kim mi kurtaracak seni köle,
görecekler seni kardeş
yuvarlananlar uçuruma
duyacaklar çığlıklarını
seni köleler kurtaracak kurtaracaksa
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kim mi kurtaracak seni aç insan
bize gel ekmek istiyorsan, bize gel
kıvrananlara açlıktan
biz gösterelim sana yolu
biz açlar vereceğiz sana ekmeği
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kim mi alacak öcünü yenilmiş adam,
vurulmuşsun madem
gel yaralıların yanına
gerçi biz zayıfız kardeş
zayıfız, yaralıyız ama
alırsak biz alırız öcünü senin
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kim tutacak elinden bitik kişi
birleşmek zorundadır başkalarıyla
yoksulluğa dayanamayan
birleş sen de yoksullarla, durma birleş
yarına bırakmayanlarla bu işi
ya hep beraber ya da hiçbirimiz
kurtulmak yok tek başına yumruktan ve zincirden
ya hep beraber ya da hiçbirimiz!”
Gene gonuşuruk buraşda.

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI OYMEN:

TARIMDAKİ SORUN ÇÖZÜLMEDEN
ENFLASYON ÇÖZÜLEMEZ
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı
Gıda Mühendisleri Odası, tarımdaki
sorun çözülmeden enflasyonun çözülemeyeceğini belirtti.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Beste
Oymen, yazılı açıklamasında, mazot,
gübre, yem ve elektrik gibi temel girdi
fiyatlarındaki olağanüstü artışların yanı
sıra, üretimin planlı ve verimli olmaması
gibi etmenlerin gıdada fiyat artışına
neden olduğuna işaret ederek, “Enflasyona dur diyebilmemiz için tarım politikalarının değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.
Oymen, “Bu olumsuz gidişe dur demek için her koşulda üretmeye devam
etmek, üretimi ve üreteni destekleme
zorunluluğu vardır. Meralarımızı ve ta-

rım arazilerimizi korumadan ve sürdürülebilir kılmadan yerel tarım ve
yerli üretimi destekleyici politikalar
uygulanmadan, üretici, tüketici ve dağıtıcı kooperatiflerin yaygınlaştırılmasını
sağlamadan, gıda egemenliği ilkelerine
dayalı bir tarım politikasını derhal
hayata geçirmeden gıda enflasyonuna
dur diyemeyiz” ifadelerini kullandı.
Yeterli ve besleyici gıdaya uygun
fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde
ulaşabilmenin insan hakkı olduğuna
dikkat çeken Oymen, insanlığın en temel ihtiyacı olan gıdanın, herkes için
kolayca, yeterince ve sürdürülebilir
şekilde erişilebilecek duruma getirilmesi
gerektiğini kaydetti ve bu konuda devleti çözümün bir parçası olmaya davet
etti.

ABD DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NDAN EAST
MED AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının
daha büyük bir öneme sahip hale geldiğini
ifade etti.
Haravgi ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsünün, Rusya’nın Ukrayna
işgali sebebiyle Doğu Akdeniz’deki enerji
kaynaklarının ve Yunanistan ile Güney
Kıbrıs’ın kazandığı öneme değinen bir
açıklamada bulunduğunu yazdılar.
Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü açıklamasında, Rusya’nın
Ukrayna işgalinin, Avrupa’nın enerji
alanındaki ihtiyaçları için alternatiflerinin
gerekliliğini ve bu çerçevede Doğu
Akdeniz’in önemini yeniden kazandığına
vurgu yaptı.
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın
bölgenin yeni enerji haritasında başrolleri
üstlendiklerini de iddia eden Sözcü, East
Med boru hattı konusunda ülkesinin
tutumunu değiştirip değiştirmediği
yönündeki bir soruya ise, ülkesinin
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşınması ve
elektrik kabloları döşenmesi projelerini
desteklemeyi sürdürdüğü yanıtını verdi.
Sözcü, Yunanistan ile Mısır’ın elektrik
enerjisinin bağlanması ve Güney Kıbrıs ile
İsrail’in elektrik şebekelerini Avrupa’ya
bağlayacak EuroAsia projesi gibi, Doğu
Akdeniz ve Orta Doğu’nun temiz
enerjisinin Avrupa’ya taşınmasını öngören
projelere bağlı kalmayı sürdürdüklerini
vurguladı.

BARIŞ İÇİN PEDAL
ÇEVİRİYORUZ”
SLOGANIYLA ORGANİZE
EDİLEN BİSİKLET TURU, 2
NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Güneyde 4 bin 349 yeni vaka, 2 ölüm
Kuzeyde 921 yeni vaka daha...
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471
olup, 921 pozitif vakaya rastlanmıştır.
303 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 299
kişi Gazimağusa, 47 kişi Güzelyurt, 104
kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.471
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
921
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721
Toplam Vaka Sayısı: 85.461
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 77.883
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
7360

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
53
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7299
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 758
Güney
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
son 24 saatin Covid-19 verilerini açıkladı
Buna göre güneyde dün 96 bin 116
test yapılırken, 4 bin 349 yeni vaka tespit
edildi ve 2 kişi de hayatını kaybetti.
Hastanelerde 25’i ağır 195 hasta tedavi
görüyor.

“Barış için pedal çeviriyoruz” sloganıyla
Sol Gençlik, EDON ve Proodeftiki KF
EUC'nin organize ettiği bisiklet turu, 2
Nisan Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.
Sol Hareket’ten verilen bilgiye göre,
etkinlik, “iki toplumdan gençlerin Kıbrıs’ta
Barış ve yeniden birleşmeye dair güçlü bir
mesaj vermesi amacıyla” organize edildi.
Bisiklet turu saat 10.00’da Ledra Palace
barikatından başlayacak.
Barış için pedal çevirmek isteyenler detaylı
bilgi ve kayıt için Sol Hareket, Sol Gençlik
sosyal medya sayfalarına ulaşılabilecek
veya 0533 853 82 55, 0 548 863 17 10
numaralı telefon aranabilecek.
Bisiklet turu için son kayıt bugün
yapılacak.

RAMAZAN AYI
2 NİSAN CUMARTESİ
BAŞLIYOR…

İslam dünyasının kutsal ayı, inananların bir
ay boyunca oruç tutacağı Ramazan, 2
Nisan Cumartesi başlıyor. İlk teravih
namazı bugün akşam kılınacak.
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal,
vatandaşların verimli ve bereketli bir
Ramazan ayı geçirmesini temenni etti.
Ünsal, Din İşleri Başkanlığı’nın bu yıl için
fitre miktarı olarak 73 TL’yi alt limit olarak
belirlediğini de hatırlattı. “Tüm
vatandaşlarımız adına Ramazan ayını en
verimli ve bereketli bir şekilde idrak
edebilmeyi, hep birlikte sağlıkla bayrama
erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz
ederim” dedi.

TKP’nin yeni Genel Sekreteri Ersen Sururi:

Tüm halkımızı yapılacak eyleme katılmaya çağırıyoruz
Ersen Sururi Toplumcu Kurtuluş Partisi
– Yeni Güçler (TKP) Genel Sekreterliğine
seçildi. Mehmet Davulcu’nun yeniden
yapılanma çalışmalarının yolunu açma
amacıyla istifasıyla boşalan Genel Sekreterlik ve Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) üyelikleri seçimi için geçtiğimiz
hafta toplanan Parti Meclisi Genel Sekreterliğe Ersen Sururi’yi seçerken; yeni
MYK’yı da seçti.
Önceki gün toplanan Yeni MYK ise
şu şekilde görev bölümü yaptı. Zuhal
Koreli: Örgütlenmeden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı. İlke Özgür Davulcu:
Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı. Mustafa Ertanın: Dış İlişkilerden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı. Yalçın Ertugan: Mali

Sekreter. Eğitim Sekreteri: Dilek Ötün
Say. Özer Kaan:S ivil Toplum Koordinasyon Sekreteri. Yeşim Mertli: Haklar

Özgürlükler Sekreteri. Ahmet Kaplan:
Sosyal İşler Sekreteri.
Görev bölümü sonrasında konuşan Genel Sekreter Ersen Sururi, toplum olarak
çok sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve işlerinin zor olduğunun bilincinde
olduklarını ifade ederek, ellerinden gelenin
en fazlasını yapmak için çaba harcayacaklarını söyledi. Emekçi kesimlerin çok
sıkıntılı bir durumda olduğunu belirten
Sururi, parti olarak daha güçlü bir örgütlenmeyle bu kitlelerin yanında olmaya
devam edeceklerini söyledi.
1 Nisan Cuma günü (Yarın) yapılacak
ortak eylemi desteklediklerini ve katılacaklarını belirten Ersen Sururi tüm partililerini ve sempatizanlarını bu eyleme
katılmaya davet ettiklerini de söyledi.
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BEN
FRANKFURT’TA
ŞOFÖRKEN
(Kendimle
röportajlar)
Aydın Engin

Başımızın tacıdır
Yeşil yenmez acıdır
Zeytinler şu Kıbrıs'ın
En kutsal ağacıdır

Özgür Gazete
Mehmet Altan
Aydın Engin’in yaşamı yakın dönem basın tarihinin
bir özeti gibidir.
Basın Tarihi, bazen aynı ray üzerinde birbirlerine
doğru hızla gelen iki tren arasında zamanın parçalanmasına neden oluyor…
Bir yanda geçmişin treni, bir yanda yaşanan
anın treni…
Bu hafta da geçmiş trenlerden bugüne gelmek
üzere plan yapmıştım…
Yaşanmakta olan anın rayında giden trenin altında
kaldım…
***
Ta Devr-i Süleyman’dan beri aşinası olduğum…
O ilgisiz kalamayacağınız ses tonu…
O ses tonunun hakkını vererek aceleye getirmeden
konuştuğu Türkçesi…
Sorgulayıcı hınzır muhataplığı…
Ve ilk ağızda rastladığınız ciddiyetin altında hep
aynı soruyu düşündürten canlı mizah anlayışı:
Hayatı ciddiye almak mı lazım, yoksa her şey
bir oyun mu?
Belki de çilenin her türlüsünün hedefi olunca ne
ciddidir ne de oyun…
Ya da…
Hem ciddidir hem de oyun…
***
Ama ölüm…
Hayata karşı soruları manasız kılan ölüm…
Evet ölüm…
Ama ölüm…
***
Olmayacak bir şey oldu, Aydın Engin ölüverdi…
Hiç ölmeyecek sandığım Aydın Engin öldü…
Hem de ciddiye alıp çözemediği bel fıtığının yanında muhtemelen oyun olarak baktığı safra kesesi
ameliyatından…
***
En son yüz yüze yarenliğimiz, İstanbul’daki bir
toplantıda oldu…
O toplantıdan birkaç ay sonra telefonum çaldı…
Açtım, diriliği hiç tozlanmayan sesiyle Aydın
Engin…
Kıdeminden ve yaşından soyunmuş, mesleğe
yeni adım atmış bir muhabir heyecanı ve merakı
ile “Devlet emrindeki katiller” yazımdaki Susurluk
Belgelerini soruyor…
Bir kez daha anladım ki konu gazetecilik olunca
ciddiyeti hep esas duruşta…
***
İki yıl önce de babamın ölüm yıldönümünün

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

"Yolunuzun ilerisini
göremiyorsanız, dönemece
geldiniz demektir."
M. Reed

seni öpüyorum
ilk kaysıyı koparır gibi dalından
sabah serinliğinde ürperiyorum
Hasan Hüseyin

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Nöbetçi
Eczaneler

Olmayacak bir şey oldu,
Aydın Engin ölüverdi

P24’teki anma toplantısındaydık…
Babamın romanlarından bölümler okuyarak kendisini andık.
Büyük Gözaltı’ndan bir bölümü Aydın Engin
okudu…
Ve o anma toplantısında Büyük Gözaltı romanının
12 Mart çilehanelerinde nasıl doğduğunu anlattı…
Kitapla ilgili bilmediğim şeyleri öğrendim…
Babam onun “Çetin Abi’si”ydi, sonra o herkesin
“Aydın Abi’si’’ oldu….
Abi’den Abi’ye çile sürüp gitti…
***
En son, 15 Temmuz sonrası iki polisin arasında
gözaltına götürülürken ki hâli gözümün önünde…
Polislere kendi yaşına hürmeten yavaş yürümelerini
söylemesi hâlâ kulaklarımda…
Serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada
“Ben kıdemli bir basın sanığıyım.
Hayatımda bu kadar ahlaksız bir dosya görmedim.
Saçma demiyorum, ahlaksız diyorum,” demişti…
Cümlesi, dönemi anlatan atasözüne döndü…
***
O günlerde, 15 Temmuz yargısının hukuksuz
orağı herkesi biçerken, askerî vesayetçiler, ulusalcı
faşistler, kripto Ergenekoncular susuyor, hatta alkış
tutuyorlardı…
Onlara göre 15 Temmuz’a kadar olan her şey
“kumpas”, sonrasındakiler ise olağandı…
Bunun tersini söylemeye gayret edecek olanlara
karşı da azgın ve utanmaz bir saldırganlıkları vardı…
Hâlâ da öyleler…
***
O zevata göre “15Temmuz mağduru” yoktu…
Aydın Engin’in muhteşem cesaretini o zaman
bir kez daha gördüm…
Bu ahlaksız ve utanmaz siyasal zevzekliğe pabuç
bırakmadan dava dosyaları üzerinden korkusuzca
tavır aldı…
Bütün duruşmalarda hep yanımızdaydı…
Sanatçı kimliği hukuk fakültesini bitirmesine
engel olsa da hukuk formasyonu ile 15 Temmuz
yargısının akıl almaz yüzsüzlüğünü sergileyip durdu…
Günlük çurçurlukların zırıltılarından ziyade, kalıcı
duruşların rüzgârlarıyla yürümek…
Son aradığında bütün bunları kendisine minnettarlığımı da ekleyerek tekrarlamıştım…
***
Aslında Aydın Engin’in yaşamı yakın dönem
basın tarihinin bir özeti gibidir.

Yazı ve düşünce hep zulmün hedefi oldu:
“1969’da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe
başladı.
Haftalık Yeni Ortam dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.
12 Mart Darbesi sırasında tutuklandı.
Salıverildikten sonra artık günlük bir gazeteye
dönüşen Yeni Ortam’da Yazı İşleri Müdürü oldu ve
aynı gazetede köşe yazarlığı yaptı.
12 Mart sonrasında kurulan ilk sosyalist parti
olan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin kurucuları
arasına katıldı.
1974 yılında eşi Oya Baydar ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile “İlke” dergisini kurdu.
1976’da “Politika” gazetesinin Genel Yayın Müdürü oldu.
Bu gazetede “Tırmık” adlı köşesinde, köşe yazıları
yazmaya başladı; yazılarından dolayı hakkında
birçok dava açıldı.
1980’de tutuklu olduğu sırada bir başka davadan
ötürü yedi buçuk yıl hapse mahkûm oldu ancak bir
yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980’de
yurt dışına gitti.
12 Eylül Darbesi’nden sonra 12 yıl boyunca
yurda dönemedi; yaşamını siyasi mülteci olarak
Almanya’da sürdürdü.
Bu arada sürmekte olan davaların sonuçlanması
nedeniyle gıyabında ağır hapis cezalarına çarptırıldı.
1991’de çıkan kısmi aftan yararlanarak Türkiye’ye
döndü; kısa süre Sağmalcılar Cezaevi’nde hapis
yattı.”
***
Günlük hayatta pek beraber olmasak da…
Aydın Engin Almanya dönemi de dahil hep yaşamımın içinde olan biriydi…
O bizim yaşamlarımıza tanıklık ederken biz de
onunkinin tanığıydık…
Ölüm hep sarsıcıdır…
Aydın Engin ölümü daha da sarsıcı oldu…
***
Hayatı ciddiye almak mı lazım, yoksa her şey
bir oyun mu?
Belki de çilenin her türlüsünün hedefi olunca ne
ciddidir ne de oyun…
Ya da…
Hem ciddidir hem de oyun….
Ama ölüm…
Hayata karşı soruları manasız kılan ölüm…
Ama ölüm…
Ama ölüm…

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

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

14.64 14.72

EURO
Alış Satış

16.25

16.38

S.T.G.
Alış Satış

19.22 19.30

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar
Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy
Lefkoşa
0392 223 93 93
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
Atatürk cad.1001 (binbir)çeşit mağazası yanı yenişehir lefkoşa
03922280909
ENVER ALİBABA ECZANESİ
Atatürk öğretmen akademisi karsısı.
fikriye hüseyin sokak.no:1 a küçük
kaymaklı lefkoşa
03922271311
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı,
Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur
Market karşısı)
03928150188
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
0392 821 84 10
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
MAĞUSA
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven
Hastanesi karşısı Mağusa
03923661909
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY
SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN
ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9
D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0533 834 82 51
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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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RSINOE” OPTİK KABLO
SİSTEMİ DEVREDE

Lefkoşa, 31 Mart 22(TAK): Güney Kıbrıs’ın
Avrupa, Asya ve Orta Doğu veri ve
telekomünikasyon merkezlerine
bağlanmasını sağlayan “ARSINOE” deniz
altı optik kablo ağı sistemi devreye girdi.
Alithia gazetesi, Rum Telekomünikasyon
Dairesi (CYTA) tarafından yapılan
açıklamada, “ARSINOE” deniz altı optik
kablo sisteminin dünden itibaren devreye
girdiğinin duyurulduğunu yazdı.
Gazete, 3 bin 750 kilometre
uzunluğundaki optik kablonun Doğu
Akdeniz’i Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun
veri ve telekomünikasyon merkezlerine
bağladığını, Güney Kıbrıs’ın bölgenin
telekomünikasyon merkezi olması
yönünde atılmış önemli bir adım
olduğunu da vurguladı.

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ DE TİYATRO YAPAR
SORUNLARINI ANLATMAK İÇİN… (8)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN
YARDIMCISI BAF’A YENİ
ÜNİVERSİTE İÇİN İMZA
ATMAYA GELECEK

Baf’ta bulunan eski Harnup fabrikalarının
“Beyrut Amerikan Üniversitesi” olarak
kullanılacağının açıklanmasının ardından,
ABD Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee
Satterfield’ın yeni kurulacak bu üniversite
için kuruluş anlaşmasına imza atmak
adına Güney Kıbrıs’a gideceği
vurgulandı.
Alithia ve diğer gazeteler, söz konusu
üniversitenin Baf’ta kurulması kararına
büyük katkı sağlayan Baf Belediye
Başkanı Fedonas Fedonos dün konuya
ilişkin açıklama yaptı. Fedonos, Eylül
2023 tarihinde faaliyetlerine başlaması
öngörülen üniversitenin kuruluş
anlaşmasının 8 Nisan tarihinde Rum
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve
ABD Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Satterfield
tarafından imzalanacağını belirtti.
Fedonos ayrıca ABD’li Bakan
Yardımcısının yanı sıra birçok ABD’li
yetkilinin de imza töreninde hazır
bulunacaklarını vurguladı.

BAZI ÜRÜNLERE TAVAN
FİYAT UYGULAMASI

Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün
onayladığı yasa tasarısıyla, Ticaret
Bakanı’na tüccarların, azami brüt kâr
marjını belirleme olanağı sunduğu
belirtildi.
Alithia gazetesine göre Rum Ticaret
Bakanı Natasa Pilidu yaptığı açıklamada,
yasa tasarısının ivedi bir süreçle meclise
sunulacağını ifade etti.
Pilidu, onaylanan yasa tasarısıyla birlikte
azami fiyat yerine brüt kâra dayalı bir üst
sınır uygulanacağını, yasaya dahil edilen
ürünler listesinde süt, ekmek, su, Kıbrıs
kahvesi, mısır ve arpanın bulunduğunu
belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
“TEST TO STAY”

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 1 Nisan
itibarıyla sağlık çalışanlarına “test to
stay” tedbirinin uygulamasına karar
verdiği belirtildi.
Haravgi gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun
ayrıca mevcut pandemi tedbirlerinin de 11
Nisan tarihine kadar uzatılmasına karar
verdiğini de yazdı.
Habere göre Hükümet Sözcü Vekili Niovis
Parisinu yaptığı yazılı açıklamada özel ve
kamuda görev yapan sağlık çalışanlarına
1 Nisan itibarıyla “test to stay” tedbirinin
uygulanmasına karar verildiğini ifade etti.
Bilindiği üzere “test to stay” temaslı
kişilerin günlük antijen testi yaptırarak
işlerine ve okula devam etmesini
sağlayan bir uygulamadır.

Gönyeli Çiftçiler Birliği'nin sahnelediği, Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun yazdığı "Kozanoğlu" oyunu. 1944.

1 Mayıs 1943 yılında kurulan Kıbrıs
Türk Çiftçiler Birliği de Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketine küçümsenemeyecek
katkılar sağlayan bir kuruluştur. 115
köyde örgütlenen ve 1940’lı yıllarda
5500 üyesi bulunan Kıbrıs Türk Çiftçiler
Birliği, üyeleri arasında sosyal ve kültürel
dayanışma sağlamak ve çiftçilerin sorunlarını aydınlatmak amacıyla kasaba
ve köylerde tiyatro oyunları sahnelerlerdi.
Birliğin kuruluşunda büyük payı olan
ve ilk genel sekreter olarak görev yapan
Kemal Deniz bu konuda şunları anlatır:
“Üyelerimiz arasında hem sosyal kültürel dayanışmayı sağlamak hem de birliğe gelir elde etmek için çeşitli faaliyetler
yapardık. Bu faaliyetlerin en önemlisi
tiyatroydu. Bir otobüs kiralar sahnelediğimiz oyunlarla Karpaz’dan Baf’a ka-

K.T. Çiftçiler Birliği ilk genel
sekreteri Kemal Deniz.

dar giderdik. Portatif sahnemiz vardı.
Bitmez tükenmez bir enerjimiz vardı.
Köylüye meseleleri hakkında bilgi ve
öğüt vermekti amacımız.”
Gönyeli Çiftçiler Birliği’nde uzun
yıllar görev yapan Mustafa Rıfat ise birliğin soyal ve kültürel çalışmaları hak-

kında şu bilgileri verir:
“O zamanlar her köyde bir Çiftçiler
Birliği kuruldu. Bu birlikler kendi aralarında sosyal ve kültürel faaliyetler de
yapardı. Tiyatro çalışmaları daha çok
ilgi görürdü. Oynadığımız oyunlarla
Kaymaklıya, Ortaköy’e, Fota’ya, Kırnı’ya
kadar gittiğimizi bilirim. Otomobil bulamadığımız zaman at arabalarıyla giderdik. Gece oynadığımız zaman lüks
yakarak aydınlatırdık. Çok köyde elektrik
yoktu. Çiftçinin, köylünün sorunlarını
konu alan kısa oyunlar da oynardık.
Amacımız çiftçiye öğüt vermek ve birliği
sağlamaktı.”
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin tiyatro
çalışmaları 1960’lı yıllara kadar sürdü.
Bu tarihten sonra yaptığım araştırmada
Çiftçiler Birliği’nin tiyatro ve kültür çalışmalarına rastlanmaz.

RÜZGAR VE GÜNEŞ,
2021'DE KÜRESEL
ELEKTRİK ÜRETİMİNİN
YÜZDE 10’UNU
KARŞILAYARAK REKOR
KIRDI

Rüzgar ve güneş enerjisi, geçen yıl
küresel elektrik üretiminin yüzde 10'unu
karşılayarak rekor kırarken, önemli bir
kilometre taşı olan bu seviyeye şu an
dünyada 50 ülke ulaştı.
Londra merkezli düşünce kuruluşu
Ember'in yayınladığı ve küresel elektrik
talebinin yüzde 93'ünü temsil eden 75
ülkenin geçen yılki elektrik üretim
değerlerinin incelendiği Küresel Elektrik
Görünümü raporuna göre, geçen yıl
dünya elektrik üretiminde temiz
kaynakların payı yüzde 38 olurken,
kömürün payı yüzde 36 seviyesinde
gerçekleşti.

Kaymaklı Çiftçiler Birliği'nin sahnelediği, Hikmet Afif Mapolar'ın yazdığı "Meşale" oyunu. 1945.
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YENİ KALEDONYA
AÇIKLARINDA 7
BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ALMANYA, RUSYA'YA
DOĞAL GAZ ÖDEMELERİNİ
AVRO OLARAK YAPACAK

Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı
özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu
(USGS), 7 büyüklüğündeki depremin
merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre
güneydoğusu olduğunu duyurdu.
USGS, depremin 10 kilometre derinlikte
kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı
yapıldı.

RUSYA: “UKRAYNA’DA
YÜKSEK HASSASİYETLİ
SEYİR FÜZELERİYLE
YAKIT DEPOLARI
VURULDU”

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da
yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle
yakıt depolarının vurulduğunu bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov,
başkent Moskova'da yaptığı
açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus
ordusunun eylemleriyle ilgili bilgi verdi.
Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye
ve yerleşim birimlerini ele geçirmeye
devam ettiğini belirten Konaşenkov,
"Dnipro, Lisiçansk, Çuhuiv ve
Novomoskovsk bölgelerindeki yerleşim
birimlerinde bulunan yakıt depoları, 30
Mart'ta yüksek hassasiyetli seyir
füzeleriyle yok edildi. Buradan
Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine
yakıt sevk ediliyordu." ifadesini
kullandı.
Ukrayna'da bu gece 52 askeri altyapı
tesisinin imha edildiğini aktaran
Konaşenkov, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar toplam 124 uçak ve 77
helikopter, 216 uçaksavar füze sistemi,
341 insansız hava aracı (İHA), 1815 tank
ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu
roketatar, 762 obüs ve havan topu ile
1689 özel askeri araç yok edildi."

ABD'NİN GÜNEYİNDEKİ
FIRTINA VE
HORTUMLARDA ÇOK
SAYIDA KİŞİ YARALANDI

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan
fırtına ve hortumlarda çok sayıda
kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre,
Arkansas, Missouri ve Teksas'ta daha
önce meydana gelen fırtınanın ardından
Mississippi ve Tennessee'de hortum
felaketi yaşandı.
Yetkililer, Arkansas'ta en az 7 kişinin
yaralandığını, bunlardan ikisinin
durumunun ağır olduğunu ifade ederek,
Mississippi ve Tennessee'de de
yaralılar olduğunu belirtti.
Arkansas Valisi Asa Hutchinson, önemli
hasarlar ve yaralanmalar olduğu için
arama kurtarma ekiplerinin
görevlendirildiğini kaydetti.
Fırtına ve hortumlar nedeniyle çok
sayıda ev ve iş yerinde hasar
oluşurken, elektrik hatları zarar gördü
ve ağaçlar köklerinden söküldü.
Arkansas'ta 8 binden fazla,
Mississippi'de 26 bin ve Tennessee'de
24 bin hanede kesintiler yaşandı.
ABD'nin güneyindeki 5 eyalette geçen
hafta iki gecede 60’tan fazla şiddetli
kasırga ve hortum meydana gelmişti.

İSRAİL ASKERLERİ BATI
ŞERİA'DA BİRİ ÇOCUK 2
FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı
Şeria'nın Cenin kentinde biri çocuk 2
Filistinliyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan
yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin
kentine baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail askerleri, 17
yaşındaki bir çocuk ile 23 yaşındaki bir
genci vurarak öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığı, sabah
saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail
askerlerinin gerçek mermilerle vurduğu
3'ü ağır olmak üzere yaralı 5 Filistinlinin
Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne
kaldırıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı
açıklamada ise Filistinli bazı isimlerin
gözaltına alınması için Cenin Mülteci
Kampı'na askeri operasyon başlatıldığı
belirtildi. Açıklamada, kamptaki
Filistinlilerin İsrail askerlerine ateş
açtığı ve hafif yaralanan bir askerin
hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE
4 AZALIŞLA 107,06 DOLAR OLDU
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,06 dolardan işlem görüyor.
Dün 114,80 dolara kadar yükselen Brent
petrolün varil fiyatı, günü 111,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil
fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa
göre yüzde 4 azalışla 107,06 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 102,58 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin gelecek
aylarda stratejik petrol rezervlerinden 180
milyon varile kadar satış yapmayı planladığına yönelik haber akışı etkili oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın satışa yönelik
planı bugün açıklaması beklenirken, uzmanlar
bu miktardaki bir petrol rezervi satışının fiyatların yükselişini belirli bir noktaya kadar
kısıtlamada etkili olabileceğini düşünüyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın, küresel
petrol tedarikinin tartışılması için cuma
günü olağanüstü bakanlar toplantısı yapılması
çağrısı da piyasalarda toplantıdan potansiyel
rezerv satışı kararı çıkabileceği beklentilerini
yükseltiyor ve bu da fiyatların aşağı yönlü

hareketini destekliyor.
Bugün gerçekleştirilecek 27'nci Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve
OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda ise
grubun mevcut üretim politikasına bağlı
kalması bekleniyor.
Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol
stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşanması, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine
göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları
geçen hafta 3 milyon 400 bin varil (yüzde
0,8) azalarak yaklaşık 409 milyon 900 bin
varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 1
milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin
stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,3) artışla
238 milyon 800 bin varil oldu.
Brent petrolde teknik olarak 107,54 ile
108,16 dolar aralığının direnç, 105,71 ile
104,50 dolar aralığının ise destek bölgesi
olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz,
ülkesinin Rusya'dan ithal edilen doğal
gaz için ödemeleri avro olarak
yapacağını Rusya Devlet Başkanı
Valdimir Putin'e bildirdiğini söyledi.
Scholz, Avusturya Başbakanı Karl
Nehammer ile Berlin'de düzenlenen ortak
basın toplantısında, Rus gazına
yapılacak ödemeler konusunda
"Sözleşmelere baktık. İçeride ödemenin
avro olarak yapılacağı yazıyor. Görüşme
sırasında Rusya Devlet Başkanına bunun
böyle olması gerektiğini ve böyle
kalacağını söyledim." dedi.
Özellikle şirketlerin bu ödemeleri avro
cinsinden yapmak istediklerine işaret
eden Scholz, "Onun (Putin) fikirleri,
bunun olabileceği yönünde. Buna artık
yakından bakacağız ancak her durumda
şirketler avro cinsinden ödeme yapmak
istiyorlar ve öyle yapabilirler,
yapacaklardır." diye konuştu.
Scholz, Rusya'ya enerji bağımlılığını
azaltmak amacıyla çalışmaların
sürdüğünü belirterek, "Bu zaman alacak
bir çalışma. Enerji ithalatını
çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bu aynı
zamanda Putin'e uzun vadeli bir mesaj."
ifadesini kullandı.
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile
Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım
müzakerelerine değinen Scholz, Batı
Balkan ülkelerinin net bir AB
perspektifine ihtiyacı olduğunu
vurguladı. Scholz, "Daha fazla gecikme,
Batı Balkanlar'ı savunmasız ve üçüncü
tarafların etkisine açık hale getiriyor.
Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile
katılım müzakereleri bir an önce
başlatılmalıdır." şeklinde konuştu.
Scholz, Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı
savaşı sona erdirmeye çağırarak, "Putin'i
şimdi bir ateşkesi kabul etmeye, insani
yardımları mümkün kılmaya ve gerçek
barış müzakerelerini yürütmeye
çağırıyoruz" dedi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI
PUTİN: "RUBLEYLE ÖDEME
YAPILMAZSA RUS GAZI
SÖZLEŞMELERİ
DURDURULACAK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
"dost olmayan" ülkelerin Rus gazına
rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili
kararnameyi imzaladığını belirterek,
"Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı
sözleşmeleri durdurulacak." dedi.
Putin, başkent Moskova'da havacılık
sektörü yetkilileriyle gerçekleştirdiği
toplantıda, yaptırımlar ve Rusya'nın
enerjide attığı karşı adımları anlattı.
Rusya'nın doğal gaz ihracatında rubleyle
ödeme sistemine geçmesiyle ilgili adım
attığına işaret eden Putin, "Bugün Rus
gazının dost olmayan ülkelerle
ticaretinde kuralları belirleyen
kararnameyi imzaladım. Rus gazını satın
alabilmek için Rus bankalarında ruble
hesabı açmaları gerekiyor. Bu hesaplar, 1
Nisan'dan itibaren sevk edilen gazın
ödemesi için kullanılacak." diye konuştu.
Putin, söz konusu ödemelerin
yapılmaması halinde doğal gaz
sevkiyatının duracağını aktararak,
“Ödemeler yapılmazsa bunu tüm
sonuçlarıyla birlikte alıcılar açısından bir
temerrüt olarak kabul edeceğiz. Kimse
bize bedava bir şey satmıyor ve biz de
hayır işi yapmayacağız. Rubleyle ödeme
yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri
durdurulacak." dedi.

TÜRKİYE’DE BULUNAN
SURİYELİ ÇOCUKLARIN
YÜZDE 35'İ OKULA
GİDEMİYOR

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)
raporu, Türkiye'de bulunan yaklaşık bir
milyon 124 bin Suriyeli çocuğun 730
bininin okula gittiğini, yüzde 35'nin ise
eğitimden mahrum olduğunu ortaya
koydu.
Deutsche Welle Türkçe Servisi’nde yer
alan habere göre, Türkiye Milli Eğitim
Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı rapor,
Türkiye'de bulunan okul çağındaki
Suriyeli çocukların yaklaşık üçte birinin
okula gidemediğini ortaya koydu.
Rapora göre, eğitim çağında bulunan bir
milyon 124 bin Suriyeli çocuğun ancak
yüzde 65'i, yani 730 bini okula giderken,
yüzde 35'i ise eğitim görmüyor. Okula
gidemeyen Suriyeli çocuk sayısı 393 bin
547 olarak kayıtlara geçti.

1 Nisan 2022 Cuma_Layout 1 31.03.2022 22:48 Page 16

GalataSaray'da Sürpriz
aday albayrak

Galatasaray'da mevcut başkan burak Elmas ve
yönetimi mali olarak ibra edilse de idari yönden ibra
edilmedi. kulüp seçim kararı aldı. 23 Nisan'da
gerçekleşmesi planlanan seçimde çoğunluk
sağlanamazsa 30 Nisan'da yeniden seçim yapılacak.
başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk'ün ardından
abdürrahim albayrak da adaylık için hazırlık yapıyor.

LAÜ Türkiye kupasında

Türkiye birincisi
Nida'ya, Büyük
Atak’tan destek
n Büyük Atak Eğitim Merkezi,
Artistik CimnastLig Minik Kızlar
Müsabakasında yaş grubunda
Türkiye 1.si olan Fatma Nida
Toko’ya eğitim desteği verecek
Hamitköy’de faaliyetlerini sürdüren Büyük
Atak Eğitim Merkezi, Ankara'da düzenlenen
Artistik CimnastLig Minik Kızlar Müsabakasında yaş grubunda (2015 doğumlular)
Türkiye 1.si olan, genel klasmanda ise Türkiye 5.liği elde eden KKTC Cimnastik Federasyonu Takımının başarılı sporcusu Fatma
Nida Toko’ya eğitim desteği verecek.

Futbol liglerinde
25. Hafta programı

2 Nisan Cumartesi
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği–Yenicami: Serhan Şimşek
Binatlı–Mağusa T. Gücü: İsmail Ercan
Gönyeli–K. Kaymaklı: Mustafa Öztugay
Göçmenköy–Baf Ü. Yurdu: Emre Öztaşlı
Y. Dumlupınar–Merit A. Yeşilova: Evren
Karademir
AKSA Birinci Lig
Karşıyaka–Düzkaya: Ali Özer
Çetinkaya–Mormenekşe: Utku Hamamcıoğlu
M. Değirmenlik–Maraş: Hüseyin Özkan
3 Nisan Pazar
AKSA Süper Lig
Girne H. Evi–Türk Ocağı: Zekai Töre
Hamitköy–Lefke: Osman Özpaşa
Cihangir–Mesarya: Şakir Azizoğlu
AKSA Birinci Lig
Bostancı Bağcıl–Yalova: Kerem Eran
Esentepe–Gençler Birliği: Hüseyin Eyyüpler
SFC Dörtyol–Görneç: Ömer Doğru
Yeniboğaziçi–İncirli: Fehim Dayı
Çanakkale–CB Gençlik Gücü: Turgay
Misk

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n KKTC masa tenisi şampiyonu
LAÜ erkek takımı Türkiye
şampiyonasına katılmak için
bugün Kocaeli’ne gidecek.
Masa tenisinde başarılı bir sezon geçiren
ve KKTC Şampiyonu olan LAÜ masa

tenisi takımı 2- 3 Nisan 2022 tarihlerinde
Kocaeli’de yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılıyor.
Türkiye kupasına katılmak için bugün
adadan ayrılacak olan Lefke Avrupa Üniversitesi masa tenisi takımı müsabakaların
ardından ve 4 Nisan 2022 tarihinde KKTC

dönecek .
LAÜ takıkm kafilesinde şu isimler yer
alıyor.
AŞKIN DEMİRAY ( ANTRENÖR )
DİNÇ TÜRERAY ( SPORCU )
CEMAL KARA
( SPORCU )
MEHRAN AHADİ ( SPORCU)

Hentbolda büyükler ligi sürüyor
Hentbol Büyükler liginde heyecan devam ediyor.
Büyük erkeklerde 2, kadınlarda ise 1 karşılaşmanın
oynandığı gecede, erkeklerde MGA ve GG, kadınlarda
ise UKÜ geceyi galibiyetle kapattı. CIU Arena’da
oynanan erkekler mücadelesinde GG. Levent’i 3824 mağlup ederken, MGA ise UKÜ’yü 35-31 mağlup
etti. Kadınlarda ise Atatürk Spor Salonunda oynanan
karşılaşmada UKÜ, DİGEM’i rahat bir oyunun
ardından 42-31 mağlup etti.
Erkeklerde gecenin galipleri, GG ve MGA
CIU Arena’da oynanan erkekler mücadelesinde
GG ve Levent takımları karşı karşıya geldi. Maçın
başından sonuna iyi bir oyun ortaya koyan GG,
maçın ilk devresini rakibi Levent karşısında 18-11
önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu devam
ettiren GG, sahadan 38-24 galip ayrıldı. Levent’de
Birol, GG’de ise Özden karşılaşmayı 7’şer golle
tamamladı. Bu maçın ardından oynanan gecenin
ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile MGA takımları
karşı karşıya geldi. İlk devresi 15-13 UKÜ üstünlüğü
ile tamamlanan karşılaşmayı, oyunun ikinci yarısında
etkili olan MGA takımı kazandı. UKÜ’de Fatih 10
golle maçı tamamlarken, MGA’da Erdi 9 golle alınan
galibiyette en fazla rol oynayan isim oldu.
UKÜ rahat kazandı
Hentbol Kadınlarda gecenin tek karşılaşmasında
Atatürk Spor Salonunda UKÜ ile DİGEM takımları
karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna etkili oynayan UKÜ, ilk devreyi rakibi DİGEM karşısında
20-11 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında etkili oyununu devam ettiren UKÜ, sahadan 42-31 galip
ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. UKÜ’de Aysel
10 golle takımın en golcü ismi olurken, DİGEM’de
Hatice 11 golle gecenin en skorer ismi oldu.
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