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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenler haklı çıktı... Eskisi gibi olmadı, eskisinden de beter oldu!
Eğer mücadelemizi doğru bir zemine oturtmazsak yarınlar bugünlerden de beter olacak!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 10 Nisan 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 636 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ
OLMADI, DAHA BETER OLDU
n

2. sayfada

YEMEK KUYRUĞU – Eski Ramazanlarda görülmeyen manzaralar var ülkemizde… Bu bir yemek kuyruğu işte… Lefkoşa’da Mevlevi Tekkesi
önünde… Kuyruk uzun mu uzun… Vakıflar İdaresi tarafından verilen bu yemeğe “iftar yemeği” deniliyor… Günde 400 kişiye… Cumartesileri ayrıca
Hala Sultan Camisi ile Nurettin Ersin Camisi yakınlarında da halka açık büfeler kuruluyor… (Fotoğraf: Hasan Gazi)

Çöplükte 70 ceset

Kıbrıs’ta savaş kayıplarının aranmasına devam edilirken, eski Dikmen çöplüğünde 70
kişilik toplu bir mezar bulunduğu belirtiliyor… Ancak henüz kazı yapılmadı… Bunların
kayıplar listesinde bulunan 70 Aşşalı (Paşaköy) Kıbrıslı Rum olduğu tahmin ediliyor…

n Dikmen çöplüğünü park haline
getirme projesinin sorumlusu
Portekizli uzmanın Kıbrıs’a gelerek
bölgeye gittiği ve olası toplu mezar
noktasını gösterdiği bildiriliyor…
n Eski Dikmen çöplüğü halen park
olarak kullanılıyor. Çöplük alanındaki
kontroller tamamlandıktan ve planlama
yapıldıktan sonra kazıların başlaması
bekleniyor…

Lellos Dimitriadis hayatını kaybetti
Lefkoşa’da 30 yıl belediye başkanlığı
yapmış olan ve Rum toplumunda
efsaneleşen Lellos Dimitriadis hayatını
kaybetti. Barışçı ve ilerici kimliğiyle
bilinen Dimitriadis Mustafa Akıncı ile
Lefkoşa’nın kanalizasyon projesine
imza atmıştı. Mustafa Akıncı Lellos
Dimitriadis’in ölümü dolayısıyla bir
taziye mesajı yayınlayarak ailesine
başsağlığı diledi...

4. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVİD-19

Dipkarpaz Belediyesi:

“Kapatmaya hayır”
3. sayfada

KORKULACAK TEK
ŞEY HER ŞEYİN
NAYLONDAN
OLMASIYDI

BİRAZ DA
BÖYLE
DÜŞÜNELİM...

Faize Özdemirciler

Ali Osman

GÜNEY’DE
DEVLET VAR
KUZEY’DE TC’NİN
KALIN BARSAĞI
Mehmet Levent

KIBRIS
CUMHURİYETİ
TOPRAKLARINDA
GAZZE OLMA HÂLİ
Aziz Şah

Kuzeyde 332 yeni vaka, güneyde 1764 vaka 1 can kaybı daha...

LİYAKATIN
OLMADIĞI
YERDE
YALAKALIK
VARDIR
Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
derken haklıydınız…
Evet…
Hiçbir şey eskisi gibi olmadı…
Eskisinden beter oldu…
Umut biraz daha söndü…
Yüreğimiz biraz daha yandı…
Ruhumuz biraz daha karardı…
Hayal kırıklıklarımız biraz daha
çoğaldı…
“Sen de mi Brütüs” dediklerimiz
çevremizi biraz daha sardı…
Bir zamanlar ben de söylemiştim
bunu…
Hem de büyük bir mitingte…
Coşkulu bir kalabalığa…
“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”…
Oldu ama…
Daha kötü oldu…
Çoğalmadık…
Azaldık…
Zafer kazanmadan zafer işareti yapmak adetim olmadığı halde zafer işareti yaptım bir de…
Hatırladıkça kendi kendime gülümsüyorum şimdi…
Yine de hayranım size…
“Ben bitti demedikçe bitmez”
deyişlerinize…
Göğsünüzdeki Che rozetine…
“Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” pankartlarınıza…
“Kabul edilemez” diye biten bildirilerinize…
Her ölüm yıldönümünde Kavazoğlu
ve Mişaulis’i hatırlamanıza…
Hayranım…
Kıbrıslıların en çok nesi hoşuna gider diye sorsalar “efelenmeleri” derim
mutlaka…
Küçük bir ada…
Küçük bir halk…
Maşallah!
Meydan okuyor kabadayılara!
Ne havalı insanlarız değil mi?
Saçlarımıza briyantin sürdüğümüz

Konuk Yazar

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI,
DAHA BETER OLDU

zamanlardan beri değişmedik hiç…
Bir de zincircik bağlardık kemerle
pantolon cebi arasına…
Ve permanatlı, çiçekli elbiseli kadınlar geçer giderdi…
“Ye beni anam” diye fısıldardınız
arkalarından…
Dar paça ve fötr şapka…
Clark Gable’a benzetirlerdi sizi…
***
Hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve
olmayacak…
Çok özleyeceksiniz daha o günleri…
Annenizden mulihiya dalıyla yediğiniz dayak bile tatlı gelecek size…
Sonra ince bıyık halinizle fotoğrafçı
stüdyolarında çektirdiğiniz fotoğraflar…
Ve liderliğinize de, yeraltı teşkila-

tınıza da artık inanmamaya başladığınız zamanlar…
Bir devrimciydiniz artık…
İkiye ayırdınız dünyayı…
Ezenler…
Ve ezilenler…
Lefkoşa’nın ortasında bir geceyarısı
gidip bir sekiye oturdunuz…
Ve başladınız hep beraber türkü
okumaya:
“Korkuyorlar
Korkacaklar
Korksunlar
Geliyoruz
Geleceğiz
Yakındır”
Bir polis çıktı polis karakolunun
içinden…
“Hade be çocuklar, kaçın buraş-

dan” dedi size…
Denizin karşısında siz de bir güneş
sayardınız kendinizi o zamanlar…
***
Her doğan gün bir önceki günden
daha kötü doğdu sonra…
Küfürleriniz katmerlendikçe hiçbir
şeyin eskisi gibi olmadığını daha iyi
anladınız…
Sokaklar yabancılaşmadı size…
Siz yabancılaştınız o sokaklara…
Ve kendi yurdunuzda kendinizi bir
turist gibi hissetmeye başladıktan
sonra “Bu memleket bizim” diye
bağırdınız…
Yurdunuzun elinizden alınmış olduğunu işte o an anladınız…
Kıbrıs’ı sevmeye asıl o zaman başladınız…
Bir fincan kahve…
Bir ceviz macunu…
Bir eski lingiri fotoğrafı…
Ve size çocukluğunuzu hatırlatan
“Blue Band” kutuları…
O şarkıyı da en çok bu zamanlarda
hatırladınız ve sevdiniz:
“Kelleyi verdim fırına
Pişmedi kaldı yarına
Amanın kelle kelle
Gel beni biraz elle”
***
Umutsuz insanlar geçip gidiyor sokaklardan şimdi…
Hepsi de battı balık yan gider havasında…
Bir dostu gördüm…
Markette…
Domates seçiyordu…
-Herşey bozuldu, dedi.
-Bozulmayan bir şey kaldı mı, dedim…
Kıçını işaret etti…
-Bunun için sırtımızı duvara dönerek otururuz, diyerek bir de kahkaha attı…
İşte böyle…
Maraz hep maraz olacak değil ya…

Bölünmeye doğru giden bilinçli yol

Sotiris Vlahos
Müzakere süreci, Kıbrıslı
Türklerin tarihi hareketliliği
nedeniyle, beklenmedik bir
şekilde elverişli koşullar
altında, 2004 çözümüne
ilişkin başarısızlık trajedisinden, şimdi iki toplumun
liderliklerinde Anastasiadis ve Tatar’ın
varlığıyla bir komediye dönüşüyor.
Tatar Nisan 2021’de Cenevre’de, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin
bir ön koşul olarak egemen eşitliği dile
getirdiğinde, Nikos Anastasiadis, 1960
yılının üniter devletine dönüş teziyle
karşılık verdi ve bize, Tassos Papadopulos’un “devlet teslim aldım, topluluk
teslim etmeyeceğim” açıklamasını hatırlattı.
Nihai bölünme hiç kimsenin inanmak
istemediği kadar yakındır. Sadece sonucu,
nihai bölünmeyi isteyenlerin hayal ettiğinde çok daha farklı olacaktır. Çözümsüzlük ve bölünme, bildiğimiz statükonun

devamı olmayacaktır. Küresel ekonomik
kriz, Batılı ülkeler, Rusya, ABD ve Çin
arasındaki eşi benzeri görülmemiş gerginlikler, süper güçler arasında savaşla
ilgili aşikâr tehditler, Orta Doğu’da,
Arap dünyasında, İsrail’de ve Türkiye’de
daha önce hiç yaşanmadığı kadar yaşanan
istikrarsızlık, Kıbrıs’ı da ateş çemberine
aldı. Çözüm, yeniden birleşme ve barış
içinde bir arada yaşama başarısızlığı,
ölümcül olacaktır.
Anastasiadis hükümeti öncelikli olarak
kendi ekonomik çıkarlarına ve çok güçlü
uluslararası aktörlerin çıkarlarına hizmet
ederek, bölünme sürecini planlayıp organize etti. Ancak bu hükümetin yerine,
çözüm yanlısı bir hükümet getirmenin
yeterli olduğu sonucuna varmak, hata
olacaktır. Küresel ekonominin güçlenmesiyle, Kıbrıslı Türklerin Denktaş rejimini devirmek için ayaklanmasıyla ve
Kıbrıs Türk toplumuna, daha önce örneği
yaşanmamış bir destek sağlayan Kıbrıs

Rum toplumuyla, 2004 yılında, Kıbrıs’taki ulusal sorununun çözüme varmasına ilişkin en uygun koşullarda bile,
perspektifi engelleyen güçler vardı. Muazzam ekonomik çıkarlarıyla Kıbrıs Rum
kilisesi, otelcilerin ve burjuvazinin diğer
kesimlerinin çok güçlü lobisi, devlet
mekanizması, Kıbrıslı Rumların ulusal
devletinin ideolojisiyle kök salarak çözümün engellenmesinde çok büyük rol
oynadı.
2004 yılında solun farklı bir rol oynamasıyla dönem, kesinlikle en ufak
bir direnişle karşılaşmayacak çözüme
damgasını vurabilirdi. Ancak eğer o
zaman, en uygun koşullarda, yeniden
birleşme hedefi başarılı olmadıysa, çözüm bugün, tamamıyla farklı yerel ve
küresel çerçevede, radikal bir şekilde
yükseltilmiş yerel ve uluslararası rekabette, eski yöntemlerle, bugünkü ekonomik sistemin temsilcileri tarafından
yapılan müzakerelerle imkânsız görün-

mektedir.
Çözüm bugün, daha önce hiç olmadığı
kadar, rakip kampların ulusaldan siyasiye
dönüşmesiyle mümkün olabilir. Çözüm
bugün, daha önce hiç olmadığı kadar,
yalnızca barikatların her iki tarafındaki
çözüm güçlerinin, barikatların her iki
tarafında çözüme karşı duran güçlere
karşı ortak bir şekilde mücadele etmesiyle
mümkün olabilir.
Son yıllarda alternatif olarak faaliyet
gösteren Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum solunun uzlaşma ve ortak eylem çabası,
her şekilde genişletilmeli ve güçlendirilmelidir. Bu güçlerin, askıda kalan tüm
önemli konularda anlaşmaya varma olasılığı ve bunun Kıbrıs halkına sunulması,
çok önemli bir görevdir. Her şeyden
önce bu, Kıbrıs sorununun çözümüne
ilişkin engelin, genel olarak şu veya bu
etnik topluluk değil, iki etnik toplumun
ekonomik seçkinlerinin çatışan çıkarlarının olduğuna vurgu yapacaktır.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KORKULACAK TEK ŞEY
HER ŞEYİN NAYLONDAN
OLMASIYDI
Devlet naylondandı belki ama kimilerine layık gördüğü sefalet ile kimilerine bahşettiği sefa naylondan değildi.
Meclis bakanlıklar bakanlar hükümet
ve muhalefet naylondandı ama ülkeyi
sürükledikleri felâket naylondan değildi.
Millet bazen naylondandı, bazen değildi.
Senelerdir duruma göre bir açılıp bir
kapanan ve çirkin kollarıyla hayatlarımızı kuşatan, ömürlerimizi
tüketen çözüm önerilerinin
naylondan olduğu çoktan
anlaşılmıştı. İki toplumlu
iki bölgeli federal çözüm
naylondandı. İki toplumlu
iki bölgeli konfederal çözüm naylondandı. Tek bölgeli çözümün
imkânsız olduğunu söyleyenler kadar,
tek bölgeli çözüm isteyenler de naylondandı.
Kendi halkını iflasa yokluğa yoksulluğa sürükleyen, savaştan kandan
beslenen, ülkesinin genleriyle oynayarak ülkede geriye dönüşü imkânsız hasarlar yaratan, laikliği katlederek liyakatı yerin dibine gömen, yargıyı adaletin
değil adaletsizliğin merkezine dönüştüren, basını tetikçi kalemlerinden oluşan bir orduya dönüştüren, hapishaneleri
tıka basa düşünce suçlularıyla dolduran,
koca ülkeyi vasatistana döndüren başgassal naylondan değildi ama burada
onun gözüne girebilmek için tespih
çekmeye namaz kılmaya oruç tutmaya
başlayanlar hem mizah konusuydular,
hem naylondandılar.
Birlik mücadele dayanışmanın önündeki en büyük engel, birlikte mücadele
etmek için birlik olup dayanışma içinde
mücadele edecek olanların her birinin
kendi çıkarı için diğerlerini satmaya
hazır olmasıydı. Putlaştırılmış devlet
parti örgüt ne kadar naylondansa, halk
da o kadar naylondandı. Gündemdeki
belediye reformu da naylondandı ama
belediye reformunun perde gerisinde
yapılan hesaplar naylondan değildi.
“Üç ev görse şehir sanıyordu” Şair,
“üç güvercin görse Meksika geliyordu
aklına”, biz ise üç apartman bir gökdelen görsek şehir sanıyorduk, üç güvercin görsek barış geliyordu aklımıza.
Sonra onlarca kişi haklarını savunmak
için biraraya geliyordu, biraz kalabalık
gördük mü tamam bu iş bitti, tamam
yendik diyorduk, sanırım hayallerimiz
beklentilerimiz de naylondandı.
Her şey naylondandı, belki de gerçekten Şair’in dediği gibi korkulacak
bir şey yoktu ortalıkta… Bahtımızın
rüzgârına kapılıp gitmek de mümkündü
ama, bahtımız bile rüzgâr bile naylondandı… Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıs’ı
elbirliğiyle katledenlerin, bizi Kıbrıs’ta
Kıbrıs’a hasret bırakanların, bize kendi
yurdumuzda gurbeti yaşatanların, bizi
kendi yurdumuzda mülteci yalnızlığı
içinde yaşamaya mahkûm edenlerin,
sırf dağları delik deşik ettiler diye,
Mecnun olduklarına inanacak kadar
Leyla değildik biz de…
“Geyikli Gece”de “Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her
şey naylondandı o kadar” diyordu Turgut Uyar… Her şey naylondandı evet
ama ortalıkta korkulacak bir şey yoktu
diyemeyiz yine de, Şair burada yanılıyordu, çünkü ortalıkta korkulacak tek
şey belki de her şeyin naylondan olmasıydı…

LİYAKATIN OLMADIĞI
YERDE YALAKALIK
VARDIR

Dipkarpaz 'kapatmaya hayır' dedi
Dipkarpaz’da dün sabah, belediyelerin
birleştirilmesini öngören yasal düzenlemelere karşı eylem yapıldı.
Bazı milletvekillerinin de destek verdiği
eylemde köy girişinde toplanan köylülere,
Belediye Başkanı Suphi Coşkun, belediye
meclis üyeleri, muhtarlar ve bölgedeki
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de
katıldı. Eylem nedeniyle köye giriş yolu
bir süre kapandı.
Ellerinde pankartlar ve bayraklar
taşıyan eylemcilere hitap eden Dipkarpaz
Belediye Başkanı Suphi Coşkun,
belediyeyi kapatmamak için eylem
yaptıklarını vurguladı; "Dipkarpaz için
Kıbrıs'ın gözbebeği diyorlar. Sen gözünü
çıkarır mısın?" diye sordu.
Eylemin bir başlangıç olduğunu kaydeden Coşkun, 173 kilometrekarelik alan
üzerine kurulmuş bir belediye olduklarını
belirterek Yenierenköylülerle bir meseleleri olmadığını ancak Dipkarpaz
Belediyesi’ni kapattırmayacaklarını söyledi.
Yerinde hizmet amacıyla çalıştıklarını
ve belediyenin kapatılmasını istemediklerini ifade eden Coşkun, “Özellikle
pandemi döneminde belediye demek devlet demekti” diyerek bölgedeki tek
devlet kurumu olan belediyenin halkın
tüm
ihtiyaçlarında
yanlarında
bulunduğunu, her işi yaptığını anlattı.
Bölgenin bir ay kapalı kaldığı dönemde,
aralarında Kıbrıslı Rumların da
bulunduğu halka hizmet verdiklerini vur-

gulayan Dipkarpaz Belediye Başkanı
Suphi Coşkun, belediyenin kapatılmasını
neden kabul edemeyeceklerini anlattı.
Coşkun, 2014’te göreve geldiğinde 6
milyon TL borcu olan Dipkarpaz
Belediyesi’nin şimdi 2 milyon borcu
kaldığını, maaş geriliği de bulunmadığını
belirterek birleştirilmeleri öngörülen Yenierenköy Belediyesi’nin ise 30 milyon
borcu bulunduğunu kaydetti.
“Artık yeter diyoruz” diyen Coşkun,
Dipkarpaz Belediyesi’nin bir kağıtla
kapatılamayacağını söyledi.
Tasarıların görüşüldüğü Meclis’teki
komite başkanını, hakkını arayan
Dipkarpazlılara kulak vermeye çağıran
Coşkun, “Lütfen bu sese kulak verin.
İki toplumlu Dipkarpaz’ı rahat bırakın.
Biz halkla el ele, sürdürülebilir bir
belediyecilik yapıyoruz. Çalışan becereni
kapatacaksın, çalışmayanı yama
yapacaksın. Bu Allah katında da kabul
edilmez” ifadelerini kullandı.
Suphi Coşkun, “Hakkını arayan halkı
dinleyin” diyerek bugüne kadar
belediyenin yaptığı icraatlar hakkında
bilgi verdi.
İlçe olma yolundayken belediyenin
kapatılmasını kabul edemeyeceklerini
ve yasal çerçevede güçleri yettiği oranda
mücadeleye devam edeceklerini söyleyen
Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi’nin
kapanmaması gerektiği konusunda tüm
Dipkarpazlıların hemfikir olduğunu ifade
etti.

Felsefe hocası derste öğrencilerine
sormuş.
-Arkadaşlar bana pisliğin tarifini yapar
mısınız?
Herkes farklı farklı cevaplar vermiş
ama hiçbirininkini doğru kabul etmemiş
hoca…
-O zaman siz yapın, demiş öğrenciler…
“Pislik bulunmaması yerde bulunan
şey veya kişidir” diye bir tarif yapmış
hoca…
Bundan pek bir şey anlamamış öğrenciler…
Açıklamış hoca…
-Çok basit arkadaşlar, demiş…
-Örneğin annenizin saçı…
-Öper koklarsınız…
-Ama o saçın bir telini yemek tabağınızda görürseniz iğrenirsiniz ve sizin
için pisliktir o.
Başka bir örnek daha vermiş…
Yemek tabağınızdaki yemeğin yağına
ekmeğinizi batırıp yersiniz…
O yağın bir damlası elbisenizin üzerine
damlarsa
o da pislik olur sizin için...
Eğer bir kimse bulunmaması gereken
bir makamda bulunuyorsa o da pisliktir.
Örnek mi istiyorsunuz?
Maalesef aramadığınız kadar
Yüzlerce binlerce pislik dolu çevreniz...
***
Bakın devlet dediğimiz kuruma…
En tepesindekinden en alt makamlara
kadar…
Biat ve itaatle elde ettikleri mevkilerde
hepsi…
Cumhurbaşkanı ve bakanlar Ankara’ya…
Bakanlık ve daire müdürleri, müsteşarlar ise partilerine biat ve itaat ederler…
Bu yüzden ne liyakat ne de mantık
arayın yapılan atamalarda da…
Bugün oldu hükümetin görevden alma
ve atamaları hala sürüyor…
Kendi atadığını değiştirip yerine bir
başkasını atıyor…
Küçük bir toplum burası…
Herkes birbirini tanıyor…
Bu yüzden atanan isimlere baktığınızda
“bunun ne işi var bu makamda” dediğimiz
isimler de var...
Türkiye’de hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK’a müdür olmasına çok
şaşırmıştık…
Komik bulup gülmüştük…
Ama ne şaşılası ne de komik bir durum
değildi elbette bu…
Üniversite diploması olmayan bir İmam
Hatip mezununun cumhurbaşkanı olduğu
yerde gayet normaldi bu da…
Ve bilime ve ilerlemeye verilen değerin
göstergesiydi…
***
Liyakatin olmadığı yerde yalakalık
vardır, derler…
Partizanlık…
İş bilmezlik, umursamazlık…
Ve “pislik” de vardır…
Hocanın söz ettiği pislik…
Olmaması gereken yerde olanın verdiği
tiksinti…
Bu tiplerin bizim toplumumuzda saygı
görmediğini düşünmeyin ama sakın…
Yalakalığın kurumsallaştığı bir yerde
bunu beklemek saflık olur…
Hak etmedikleri makamlara kurulanları
tebrik etmek için sıraya girer bizde herkes…
-Hayırlı olsun, kutlarım, hak ettin sen,
derler…
Arkasından kötü konuşsalar da…

10 Nisan 2022_Layout 1 09.04.2022 23:27 Page 4

AYA
K
ALA İFİL
DİR

Alkol zammını indirecek olanlar
Covid’e yakalanmış şu işe bakın
İndirimi boşuna bekliyor akşamcılar
Başka kimse yok mudur bu işe eli yatkın?

KALAY-KALAYCI

BATI İKİYÜZLÜDÜR DE SİZ
DEĞİL MİSİNİZ?

AKP’den istifa edip DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan şöyle dedi: "Rusların Kırım’ı
işgaline uluslararası toplum ve Batı sessiz kalarak büyük hata yaptı. Buradaki
sessizlik Rusya’nın yeni bir atak yapmasının önünü açmış oldu." İyi güzel, doğru
söylüyorsun, batının ikiyüzlülüğü tartışılmaz. Ama aynı Batı Türkiye’nin Kıbrıs’ın
kuzeyini işgal etmesine, buraya nüfus taşımasına sessiz kaldığında veya
Türkiye’nin Suriye’de Afrin kentini ve kuzey Suriye’de bazı bölgeleri işgal etmesine
gıkını çıkarmadığında, hoşunuza gitmişti. Batının ikiyüzlülüğünün benzeridir bu…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

GÜNEY’DE DEVLET VAR
KUZEY’DE TC’NİN
KALIN BARSAĞI

BİRAZ DA BÖYLE
DÜŞÜNELİM...
Adına reform dedikleri bir paket hazırlayıp
bizimkilerin ellerine verdiler...
Onlar da aldılar kabul ettiler...
Belediye sayısını azaltmanın reform olduğuna bizleri inandıracaklar...
Batmış belediyelere düzenli iş yapan, çalışanlarının yatırımlarını ve maaşlarını ödeyebilen belediyeleri kapatıp batık belediyelere
daha büyük alanlar verecekler...
Batık belediyenin borçları zaten ödenemez
durumda...
Çalışanlarının maaşlarını, yatırımlarını yapamayan belediyelerin borçlarını da diğer
belediye alanlarında yaşayan insanların
üzerine yıkacaklar...
Çalışanların ne olacakları meselesi de ayrı
bir konu...
Onlar da ekmek paramız diyerek direniyorlar...
Kapatılacak belediyelere bir bakın isterseniz...
Genelde sahillerin birçoğunu ellerinde bulunduran belediyeler bunlar...
Aklınıza başka bir şey gelmez mi bu durumda?
Halkın bedava kullandığı plajlar birilerine
peşkeş çekilmek mi isteniyor?
Bence durum budur...
Bizim işbirlikçiler ellerine verilen paketi
geçirmek azminde...
Talimat böyle...
Sucuoğlu bunu Türkiye'ye götürüp imzalayacaklarını söylüyor...
***
Tayyip Erdoğan Türkiye'yi zaten sattı...
Son fetvası nedir biliyor musunuz?
Dernekler yasasına göre kurulan kulüpleri
bir geceyarısı operasyonuyla Spor Bakanlığı'na
bağladı...
Bundan sonra bir kulübe başkan olacak
kişinin oluşacak tüm borçları da ödemek zorunda olduğu kuralını da koydu...
Türkiye'de borçsuz kuılüp yok...
Bu durumda hiç kimse böyle bir riskin
altına girecek gibi değil...
Ve hemen ertesi gün de Katarlı şeyhlere
ve Rus oligarklara çağrıda bulundu...
Gelin kulüplerimizi alın diyerek...
Orada da kalmadı...
Her konuda uzman ya, Ruslara karşı başta
Avrupa'nın koyduğu ambargo nedeniyle, yapılacak böyle bir girişim sonunda Türkiye
takımlarının UEFA, FIFA gibi uluslararası
etkinliklere katılmasının engelleneceği ortada...
Her dalda profesör Tayyip Erdoğan ona
da çare buldu...
Gerekirse, Rusya, Türkiye, İran gibi ülkerle
bir araya gelerek ayrı bir organizasyon oluşturabileceklerini söyledi...
Sağlıkta, eğitimde ve yaşamın her alanında
olduğu gibi sporda da kendisini uluslararası
organizasyonlardan dışlama yolunu seçen
Erdoğan ve AKP, Kıbrıs'taki bu basit işleri
de hayda hayda istediği şekle sokma niyetinde...
Ellerine reform diye verilen paketleri ya
geçirirsiniz ve size para veririz, ya da parayı
unutun diyerek üstümüze gönderdi!
İşbirlikçi tayfası da bastı kırbacı!
Mesele reform değil, beşli çetesine yeni
alanlar açmaktır!

Eski Dikmen çöplüğünde 70 kişilik
toplu mezar tespit edildi
Kayıplar listesinde bulunan 70
“Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı
Rum’un naaşlarının gömüldüğü iddia
edilen, eski “Dikomo” (Dikmen)
çöplüğü bölgesindeki noktanın,
“büyük olasılıkla” tespit edildiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi “70 Aşşalının
Gömüldükleri Yere Dokundular”
başlığı altında verdiği haberinde,
1974 Barış Harekatı sırasında
hayatlarını kaybeden 70 “Aşşa”
(Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’un,
şu anda park olan eski Dikmen
çöplüğü bölgesinde gömülü

olduklarına inanılan noktanın tespit
edildiğini iddia etti.
Gazete, Dikmen çöplüğünü park
haline getirme projesinin sorumlusu
Portekizli uzmanın Kıbrıs’a gelerek
bölgeye gittiğini ve olası toplu mezar
noktasını gösterdiğini belirtti.
Eski çöplük alanındaki kontrollerin
tamamlanması ve planlamanın
yapılmasının ardından kazıların kısa
sürede başlamasının öngörüldüğünü
vurgulayan gazete, kazı maliyetinin
toplamda 10 milyon 400 bin Euro’ya
ulaşmasının beklendiğini de
vurguladı.

Kıbrıs’taki çingene sayısı 1250

Güney Kıbrıs’ta Ombudsman Maria Stilianu-Lottidi, 8 Nisan Dünya
Romanlar Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta toplam 1250
Roman’ın (Çingene, Gurbet) yaşadığını, bunlardan 650-700 tanesinin
Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Alithia gazetesi, Ombudsman Maria Stilianu-Lottidi’nin söz konusu
açıklamasında, Kıbrıs’ta yaşayan Gurbetlerin hukuki olarak “Kıbrıs
Cumhuriyeti” vatandaşı olmalarına ve diğer vatandaşlarla aynı haklara
sahip olmalarına karşın, ekonomik açıdan güçsüz ve narin bir topluluk
olmayı sürdürdüklerini söylediğini aktardı. Lottidi, Gurbetlerin en büyük
sorunlarından birinin ise barınma ve insanca şartları olan evlerde yaşama
sorunu olduğunu, bu konuda önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

ANAYOLDAKİ KAZADA 2 YARALI
Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunun
The American Future College
yakınlarında, dün sabah 09.50’de
meydana gelen trafik kazasında
iki kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine
doğru seyreden Mohammed
Aimuanmwosa Garuba (E-33)
yönetimindeki ZNY 870 plakalı
araçla yine aynı istikamette seyreden Safar Najarov (E-25) yöneti-

mindeki MZ 058 plakalı araç
çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden
çıkan MZ 058 plakalı araç, orta
refüje çarpıp takla atarken, kaza
sonucu yaralanan MZ 058 plakalı
araç sürücüsü Safar Najarov ve
aynı araçta yolcu olarak bulunan
Amir Shakerifard’un (E-27)
kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
tedavileri sürüyor.

TC’li olduğu anlaşılan bir işçi market arabasını
ekmekle somun ekmekle doldurmuştu.
Saymadım ama 15-20 ekmek vardı arabada.
“Hayrola” dedim, “Can bahtiyarın düğünü
mü var?”
“Ne düğünü abi” dedi, “Evde 8 nüfus, ancak
yeter”
“Peki bunun yanında katık yok mu? Zeytin,
hellim, peynir falan gibi?”
“Şaka mı ediyorsun “ diye güldü acı acı,
“Aha bir paket de çorbalık tavuk kemiği aldım,
suyuna banıp banıp yesin çocuklar!”
***
Kasada sıra bekliyorum.
Önümde bir kadın müşteri.
Cüzdanından 150 Lira çıkarıp hazırlamış aldıklarını ödemek için.
Bir yandan da küçük kızı çantaya yerleştiriyor
aldıklarını.
Kasiyer işlemi tamamlayıp “280 lira” deyince…
Kızına dönüp soruyor afallayan kadın.
“Ne aldık be da 280? Bir tavuk üç dört parça
da ıvır zıvır!”
Ve bu arada cüzdanı da karıştırıyor elindeki
150’yi tamamlamak için…
***
Çoktandır görmediğim eski bir dostla karşılaştım başka bir markette.
Selâm sabahtan sonra, market sepetine koyduğu
TC’den ithal peyniri göstererek, “Bu peyniri
görüyor musun” dedi, “3-4 gün önce 24 liraya
almıştım. 10 gün önce de 19 lira falandı. Şimdi
ise 31 lira!”
“Türkiye kendi iç piyasasına TL ile sunduğu
bütün ürünleri bize dolarla satıyor” dedim,
“Bütün fiyatlar Dolar kuruna göre ayarlanıyor!”
***
Bizim işbirlikçi kuklalar ağlayıp sızlamışlar
“Burası da TL bölgesi, ne olur bizimle ticareti
de TL ile yapın” diye binbir rica ve istirhamda
bulunmuşlar.
Ancak Tayyıp iktidarı bir kulağından koyup
diğerinden çıkarmış bütün bunları.
Onlara göre “Yavruvatan” kıyak sömürülerle
tam yolunacak kaz!
“Kurtaran düzer” kuralı hiç şaşmıyor anlayacağınız.
Bizim Dianellos’un içinde “kurtaranın” düzmesine karşı çıkacak, bunun kurtuluş değil,
esirlik rehinelik, işgal ve sömürü olduğunu söyleyebilecek bir muhalefet de olmayınca…
Meydan bu insanlık dışı düzenin kurucularına
ve işbirlikçilerine kalıyor!
***
Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Ticaret
Bakanı’na tüccarların azami brüt kâr marjını
belirleme olanak ve yetkisi veren bir tasarıyı
meclisten geçirmeye hazırlanıyor.
Bu yasa ile aralarında süt, ekmek, su, mısır
ve arpanın da bulunduğu bazı ürünlere tavan
fiyat uygulaması getirilecek.
KC Bakanlar Kurulu yasa yapıyor pahalılığı
dizginlemek için.
Bizim hükümsüz hükümetin başı ise market
market gezip denetim yapacağım diyerek halkla
dalga geçiyor!
Ve çok geçmeden bunun bile yalan olduğu
çıkıyor ortaya!
***
Güneyde bir devlet var…
Kuzeyde ise…
TC’nin kalın barsağı!
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Onuncu köy
ATEŞELİKLER NE İŞE
YARAR…

Hasan Karlıtaş
Atama meselesi. Dünya'nın 19,
Türkiye'nin 7 şehrinde KKTC temsilcilikleri var. Bu temsilcilikler, ateşelikler
ülke için neler yapıyor nasıl bir çalışma
takvimi, tanıtım, misyon etkisi, raporlama
ve başarı hikayeleri var. Çoğu ülkedeki
şehirde, yaşayan ne tek bir vatandaşımız
ne de Kktc ile kurulmuş hiç-bir bağ
dahi yok. Üç beş tanesi haricinde ne
yazık ki, çoğu verimsiz, partilileri memnun etmek için atanmış ve âdeta tatil
yapma yeri durumunda... Üstelik çok
ciddi bir harcama gideri var. Aynen
ülkemizde liyakatsiz atanan ve devlete,
malî yük bindirilen "Boş işler müdürlüğü
" pozisyonuna dönüşen mevkiiler gibi.
Ülkemizde en öncelikli hedeflerden biri,
aslında görev olması gereken halka
güven vermek olmalı. Partizanlık, adam
kayırma, dış müdahale ile kurulan
eşitsizlik ortamında, bu mümkün değildir.

İNSAN İNSANIN
KURDUDUR

Ümit İnatçı
Hak edilmeyen ünler, unvanlar. Hak
edilmeyen mevkiler, makamlar. Hak
edilmeyen itibar ve sorumluluklar.
Donanımına, uzmanlığına, yeterliliğine
bakmadan üzerine düşmeyene yeltenenler... Sadece siyaset mi yozlaştı? "Kendini
bilmek" bir erdemdir. Kendinde olmayanı
varmış gibi göstermek bir anlamda kendini inkara varır; kendini inkar edenlerin
hıncı keskin olur. Toplumsal
sorunlarımızın kökenine bakınca
liyakatsizliğe atfedilen itibarın ne kadar
etkili olduğunu görebiliriz. Hak
edilmeyen konfor değişimin ve ilerlemenin önündeki en büyük engeldir.
"Nosci te ipsum" "kendini bil" diyordu
Romalılar... İki millenyum sonra insan
gene aynı insan. "Homo homulus lupus"
insan insanın kurdudur... Etraf salyadan
geçilmiyor... İyi şeyler söylemek isterdim
ama bu sabah da böyle işte...
En az okunan, en az bilinen ama en
çok yapılan şey sanattır. "Aklıma bir
fikir geldi", "içimden geldi", "benim
dünyam", "benim duygularım" "benim
anlayışım", "benim tarzım" demek yeter...
Zaten bilgiye ihtiyaç duyulmadan yapılan
tek şey sanattır... Bu yüzden sanat özgürlüktür ya...

DENİZ BİTTİ,
GANİMET BİTMEDİ

Feriha Altıok
Başbakan şu anda meclis kürsüsünde,
özellikle elektrik zammına yapılan
şikayetlere cevap verirken "deniz bitti
"dedi. Nasıl yuttular bir denizin suyunu?
Nasıl yuttular ve anlaşılan hâlâ daha
doymadılar. Başbakanlık önünde çadır
kurup direnen gençler, selam size...

AKSA KAZIĞI

Tuluy Kalyoncu
AKSA bu ülkeye geldiğinde, teknolojisi
gereği KIB-TEK'in termik santrallerinden
bir tık daha ucuz idi.
Ne zaman ki KIBTEK kendisi de ayni
santrallere sahip oldu, AKSA'nın 4 dolar
cent/kWs kar yaptığını anladık.
Şimdi, yeni bir üretici ve 7.5 dolar
cent/kWs maliyetden bahsediliyor.
Her şeyden önce bugünkü LNG
fiyatları ile bu mümkün değil.
Fuel oil ile hiç mümkün değil!
Her durumda yatırım bedeli halktan
tahsil edileceğine göre niye toplumun
cebinden ille de şirketlere fahiş karlar
aktarılsın ki?!

SÖZDE KKTC

Serdinç Maypa

UBP’de sular durulmuyor!
Uzun bir süredir #Hacı Sunat ATUN’un
Başbakan #Faiz SUCUOĞLU’nun
kuyusunu kazdığı ve Türkiye’deki
görüşmelerinde #zemini hazırlayıp onun
yerine #Başbakan olmak İçin çalıştığını
yazmıştım.!
Son gelen haberlere göre ise..
Faiz Sucuoğlu’da nihayet bunu görmüş
ve #Sunat ATUN’un onun #Kuyusunu
kazdığınu anlamış bulunuyor!!
Gerçi #Yesinler bir birlerini bizce
sakıncası yok da..
#KıbrısTürk halkı İçin önemli bir gelişme
var..

Hacı SUNAT,#AKSA’nın sözleşmesinin
#uzatılması konusunda #işi tamamen kendisinin yürüttüğü haberleri geliyor ve bu
konudaki girişimlerini Kıbrıs Türk Halkını
#zerre düşünmeden tamamen #Türkiye Üzerinden halledip uygulamaya koymaya
çalıştığını da öğrenmiş bulunuyorum!!
Kısacası sevgili dostlar Kıbrıs Halkına
bu kadar #kötülüğü göz göre göre #reva
görenlerden bu Halkın daha çok çekeceği
var!!
Hacının bu halka #reva gördüğü bu
#kötülüklerin hesabı ise mutlaka #ahirette
sorulacaktır diye düşünüyorum 🙏

HASAN BULLİLER
Nilgün Ecvet Orhon
İngiliz döneminde eşkiyalık yapan Hasan
Bulliler kardeşlerin, yol kestikleri kayalığa
gittik…
Burayı çok merak ederdim… Kayalığın
hemen yanında akan Diarizo deresi da
muhteşemdi…
Hasan Bulliler, Kıbrıs Türk halk
edebiyatında bir destandır. Destan 18871896 yılları arasında Kıbrıs'ta İngiliz Sömürge
Yönetimi zamanında yaşayan eşkıya
kardeşler Hasan Bulliler'i merkeze alarak
adanın Britanya'ya kiralanması sonrasında
yerel direnişteki rolleri ekseninde
şekillenmektedir. İngiliz yönetimine karşı
türlü zorluklar çıkaran Bulliler bu sayede
halkın gözünde eski eşkıyalık suçlarından
azad edilmiş halk kahramanları konumuna
yükseltilir.
Destanın Kıbrıs Türkleri arasında farklı

anlatıları bulunmakla beraber bunların ortak
yönleri Kıbrıs Türklerinin birlik ve
dayanışmasının sağlaması düşüncesidir.
Hasan Bulliler adını taşıyan eşkıya çetesi
Hasan Bulli, Kaymakam Mehmet ve Hüseyin
Kavuni adlarındaki üç kardeşten
oluşmaktadır. Baf'ın Mamonya köyünde
dünyaya gelen kardeşler bu civarda eşkıyalığa
başlamışlardı. Eşkıyalık faaliyetlerine dair
bilgiler İngiliz Polis Komutanı Kareklas'in
raporlarında etraflıca yer alıyordu. Adam
kaçırmadan cinayete kadar türlü suçtan sicili
bulunan kardeşler Osmanlı İmparatorluğu'nun
10 Ağustos 1878'de Kıbrıs'ı Britanya'ya devretmesi sonrasındaki yerel mücadelelerde
öne çıktı ve halk kahramanı pozisyonuna
yükseldiler. Öldürülmeleri sonrasında dahi
etkileri devam ederek eşkıyalık faaliyetleri
halk edebiyatında işlendi. Rum ve Türk
aşıklarca hikâyeleri nakledildi.

KARAYILAN
Nuh Çetin
BİR DE BÖYLE BİR SORUNUMUZ VAR...
Havaların ısınmasıyla birlikte, yılanlar da aramıza karışmaya başladı.
Karayılanlar Kıbrıs'ta çiftçi dostu olarak bilinir.
O kadar ki, bahçesinde demirbaş olarak bekleyen karayılanları düzenli olarak sütle
besleyen vatandaşlarla ilgili öyküleri bütün Kıbrıslılar bilir.
Bazen arabamla giderken asfaltın ortasında seri hareketlerle karşıya geçmeye çalışan,
ancak pulları kaydığı için ilerlemekte geciken yılanlarla karşılaşırım.
Arabayı durdurur, yolun öte tarafına geçmesini sabırla beklerim.
***
Zehirsiz ve zararsız olan karayılanlar, ekosistem ve farelerle savaş açısından çok
yararlıdır. Birkaç yıl önce Rum basınında sayıları giderek azaldığı için yurt dışından
Karayılan getirmek üzere bütçelerinden ödenek ayrıldığını bizzat okumuştum.
***
Bugün KKTC basınında sıkıntıya düşen karayılanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon
masraflarına destek olup doğaya geri dönmesi için bağış çağrısında bulunuldu.

Ulaş Barış
“Protokolün içeriğini bilmiyoruz”
tatavasını bırakıp “biz niye protokol
imzalıyoruz, istemiyoruz” dediğiniz
gün belki bir ümit doğar. Diğer türlüsü
biat, biat ve yine biat…
*
Gönderilen aşılarda, hibelerde ve
diğer yardımlarda da Rum tarafı resmi
makam kabul edilir, mekanizma bu
şekildedir. Öyle her şeyin başına ‘sözde’
demekle olmaz bu işler. Bu arada hellim
resmi denetçisi Bureau Veritas,
30+yıldır TC ile çalışıyor. Ama maksat
hamaset olsun işte…
*
Ersin Tatar, belediyeler reformuyla
ilgili siyasi parti başkanlarıyla
görüşecek. Bence zaten karışık olan
işler bu toplantı sonrası daha da karışır.
*
Bu kadar gerginlik, kavga, grev,
kamu kaynaklarını ve vaktini boşa harcamadan sonra başbakanın iki seçeneği
var;
-Ya aynen yoluna devam edip reformu
hayata geçirecek
-Ya da istifa edecek.
Öyle geri adımla, ertelemeyle olacak
işler değil bunlar.

ŞUURSUZLUK
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
ABD'DEN MEDET UMAN
STK'LAR...
ABD Dışişleri bakanlığı müsteşarı
Victoria Nuland'tan medet ummak ne
büyük şuursuzluk!
Birçok savaşta parmağı olan ABD,
yaşamın en büyük düşmanıdır.

TOPLUM YOK Kİ
HÜKÜMET OLSUN!
Ali Bizden
Hükümetin yönetemediği eleştirisi,
kuzey Kıbrıs'ta hala bir toplum olduğu
yanılsamasına dayanıyor. Halbuki
yönetsel iradesi olmayan topluluk
toplum değildir. Bahse konu naif eleştiri
nafile, çözülme vakidir.

KORONA DEĞİL
MESELE, KKTC
KANSERİDİR!
Fatma Kişmir
İndirimi resmileştirecek olanlar korona olmuş da onun için şey
edilememiş!
Olanlara geçmiş olsun da başka biri
yok mu yahu bu nasıl bir mazeret!

ANKARA’YI
GÖRMEZDEN GELİNCE
HÜKÜMET ‘SABUN’
OLUR!

İsmail Özuçar
Hükümetin müdür atamalarında hiç
aksama yok… O tarz işler hiç
aksamıyor… Her gün yeni bir haber
görebiliyoruz resmi gazetede bununla
ilgili… Yapılan zamlar gecesinde uygulamaya konuluyor… O da aksamıyor…
Özelleştirme, peşkeş… Onlarda da aksama yok… Tıkırında… Ama söz
konusu indirimse, hastaneyse, yolsa;
sorumlu komite covid oluyor, yetkili
personel içerde olmuyor, bakan meşgul
oluyor… Sabun gibi hükümet; neresinden dutsan durmaz elinde, Laaaah bing
gara belangızı vermesin…
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Hükümet elektrik ve alkolde ‘indirimleri’
vadetti fakat hiçbir resmi karar yok!
KP - Kamuoyuna açıklanan ne
alkollü içki fiyatlarına yönelik
vergide indirim, ne de yine
Başbakanın talimatıyla gerçekleştiği
iddia edilen elektrikte indirim
“kararları” konusunda Kıbrıs
Postası’nın edindiği bilgiye göre
herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı
yok…
Öte yandan bu iki konuda Bakanlar
Kurulu kararı olmadığı için de Resmi
Gazeteye yansımış bir “bildirimilan” da söz konusu değil.
Bu durumda “indirimlerin”
hükümet eliyle “iddia” ve “vaat”
düzeyinde kaldığı anlaşılıyor…
Hükümetin, alkollü içki fiyatlarına
yönelik FİF'i arttırmasının hemen
ardından özellikle bazı büyük süper
marketlerde “jet hızında” değişen
fiyat etiketlerinde, vergide indirime
gidilmesinin üzerinden geçen günlere
rağmen “aynı hızda” bir değişimin
yaşanmaması da dikkat çekmiş ve
bu durum, eleştirel haber ve sosyal
medya paylaşımlarına neden
olmuştu.
KARAR YOK!

Hükümet, ithal içkilerde litre
başına uygulanan fonu 13 TL’den
50 TL’ye, şarabın litre başına uygulanan fonunu 4 TL’den 20 TL’ye ve
birada 3 TL olan fonu 15 TL’ye
yükseltmişti.
Söz konusu zamma gelen yoğun
tepkinin ardından, ithal içkilerde
litre başına uygulanan fon 50 TL’den
25 TL’ye, yerli içkilerde uygulanan
fonun 40 TL’den 15 TL’ye, şarapta
20 TL’den 7 TL’ye, birada 15’ten 5
TL’ye, fıçı birada 17,5’ten 6 TL’ye
düşürüldüğü iddia edilmişti… .
Yine aynı şekilde Başbakan Faiz
Sucuoğlu, geçtiğimiz hafta Mecliste
en az tüketen için bile ikiye katlayan
elektrik faturaları konusunda
“vatandaşı haklı” bulduğunu ifade
etmişti.
BAŞBAKAN
DOĞRULAMIŞTI
Öte yandan Alkollü içkilere yönelik uygulanan FİF’in düşürüldüğü
yönündeki açıklamalara karşın karar
Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
Kıbrıs Postası’na dün konuşan
Başbakan Sucuoğlu, FİF ile ilgili

düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin
tümünün
Koronavirüse
yakalandığını,
bu
nedenle
çalışmaların aksadığın ifade etti.
BAŞBAKANIN TALİMAT
VERDİĞİ SÖYLENDİ AMA…
Maliye Bakanı Sunat Atun ise
konu hakkında KIB-TEK’in ürettiği
elektrik ücretlerinde indirime
gidilmesinin Başbakan Faiz
talimatı
ile
Sucuoğlu’nun
gerçekleştiğini, ancak bu sübvansiyonun yerine getirilebilmesi için
aylık 180 milyon TL’lik ek bir kaynak bulunması gerekeceğini
açıklamıştı.
Her iki konuda da herhangi bir
bakanlar kararı söz konusu olmadığı,
bunu doğrulayan resmi gazeteye de
yansımış bir bildirimin henüz
olmaması kafa karışıklığına neden
oldu…
Öte yandan Başbakan Kıbrıs
Postası'na yaptığı dünkü açıklamada
gelen faturaların Şubat ayına ait
olduğunu ifade ediyor...
Bu durum da her şeye ek olarak
"kafa karışılıklığını" perçinliyor...

AKARYAKIT
FİYATLARINDA
İNDİRİM
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan emirnameye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin
litresi 17.44 TL, 98 oktan benzinin litresi
17.68 TL, Eurodizelin litresi 18.49 TL
ve gaz yağının litresi de 18.44 TL’den
satılıyor.
31 Mart’taki indirimle 95 oktan benzin
17.98 TL’den, 98 oktan benzin 18.23
TL’den, Euro Diesel 19.79 TL’den ve
gaz yağı ise 18.99 TL’den satılıyordu.
Buna göre 95 oktan benzinde 54 kuruş,
98 oktan benzinde 55 kuruş, Euro
Dieselde 1 lira 30 kuruş ve gaz yağında
da 55 kuruş indirim yapılmış oldu.

SOL GENÇLİK, DİRENİŞ
BAŞLATAN GENÇLERİN
MÜCADELESİNİ
SELAMLADI
Sol Gençlik, Başbakanlık önünde
direniş çadırında eylemlerini sürdüren
gençlerin mücadelesini selamladı.
Direnişçi gençlerin, basın bildirisinde
belirttikleri taleplerin yerine getirilerek
toplumun refahı gözetilecek şekilde acil
düzenlemelere gidilmesi gerektiğini kaydeden Sol Gençlik şöyle devam etti:
“Partizanca atamaların, statüko ve sermaye refahını gözeten zihniyetlerin ve
yıllardır
Kıbrıs’ın
kuzeyinde
çözümsüzlüğün getirdikleriyle geleceği
her geçen gün elinden kayıp giden biz
gençler olarak yaşanılabilir bir ülke ve
Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşana dek
mücadeleye devam edeceğimizi belirtiriz.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber
ya hiç birimiz”

KÜLTÜR DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ŞİRİN
ZAİMAĞAOĞLU ATANDI
Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne Şirin
Zaimağaoğlu atandı.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı
Kültür Dairesi Müdürlüğü’nde görev
değişimi yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan görevden
alma kararnamesiyle 8 Ağustos 2019’dan
beri Kültür Dairesi Müdürlüğü’nü yürüten
Kerim Akpolat görevden alındı.
Daire Müdürlüğü’ne dünden geçerli
olmak üzere Şirin Zaimağaoğlu getirildi.

Güner Necat İçin Tören Düzenleyecek

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Kurucu Başkanları Güner
Necat için bugün dernek binasında tören düzenleyecek.
Dernek yaptığı açıklamada, Necat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü
ifade etti.
Ülkede hâlâ izcilik yapılıyorsa, bunun; Güner Necat'ın izciliğe
gösterdiği bağlılık, adanmışlık ve yılmaz mücadelesi sayesinde
olduğu kaydedilen açıklamada, “Hayatını izciliğe adamış Kurucu
Başkanımıza, Allah'tan Rahmet, ailesi, yakınları ve tüm izcilik
caimasına başsağlığı dileriz” denildi. Kız İzci Örgütü Derneği
binasında bugün saat 11.00’de Necat için yapılacak son vedaya,
kalbinde izcilik ateşi yanan her izci davet edildi.

STELİOS İKİ TOPLUMLU 2022 ÖDÜLLERİ...

İKİ TOPLUMDAN 58 BAŞVURU
Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı
Ödülleri’ne 58 Kıbrıslı Türk ve
Kıbrıslı Rum ekibin katıldığı
açıklandı.
Stelios Hayırsever Vakfı’ndan
yapılan açıklamaya göre, başvuru
süresi 31 Mart’ta tamamlanan
her takımın 20 bin Euro ile
ödüllendirileceği, “Stelios İki
Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri”
58 başvuru aldı. Başvurulardan
en iyi on iş birliği ödüllendirilecek.
Ödül töreninin 28 Nisan
Perşembe günü saat 13.00’te Sir
Stelios'un kazananları Zoom üzerinden tebrik etmesiyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek.
Bu yıl toplamda 200 bin Eu-

ro'luk nakit para ödülü verecek.
İlki 2009 yılında düzenlenen
İki Toplumlu Ödüllerin, bu yıl
on ikincisi düzenlendi.
Stelios Hayırsever Vakfı
tarafından 2009 yılından bu yana
iki toplumlu ortaklıklara verilen
ödüllerin toplam değeri bu
yılkiyle birlikte 3 milyon 990
bin Euro’ya ulaşacağı belirtildi.
Stelios Hayırsever Vakfı’nın,
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk
girişimciler arasında ada çapında
ticari iş birliğini teşvik etmek
ve gelecek vaat eden girişimlere
büyümeleri
için
ihtiyaç
duydukları finansman desteğini
sağlamak için Stelios Ödüllerini
kurduğu belirtildi.

GÜNLÜK
MARAŞ %6 TOPRAK İADESİNİN
DIŞINDA MI?
Şubat 2020’de Tatar, Ekim’de Mustafa Akıncı’ya darbe
yapılıp Akıncı’nın koltuğuna oturtulmadan önce, İngiliz basınına
%6 toprak verebileceğini açıkladı... Bunun yazıldığı İngilizce
haber linkini de Facebook’tan yayınladı… UBP Basın Bürosu
da bunu duyuran bir e-mail gönderdi basına! Milliyetçi çevrelerden gelen tepkiler üzerine Tatar kendi açıklamasını yalanlamak
zorunda kaldı. İki senelik hikaye… Bu durum üzerine UBP
Genel Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle idi: “Tatar, bir anlaşma sağlanması durumunda Kuzey Kıbrıs’ın elinde tutuğu
toprağı %36’dan %30’a indirmeye hazır olduğunu, doğal gazı
yönetmek için ortak komiteler kurabileceklerini de sözlerine
ekledi”… Yani Tatar %6 toprak vermeye hazırız dedi… Yalanlayacak bir şey yok! Gelen tepkiler üstüne ‘İngiliz basını
sözleri çarpıttı’ demişseler de toprakları %36’dan %30’a
indirmeye hazır olduklarını, yani %6 toprak vereceklerini UBP
Basın Bürosu açıklamıştı… UBP bunu söylerken, Tatar da
şöyle demişti: “Ben, muhabire Akıncı’nın Crans Montana’da
Rum tarafına bir harita vererek Kıbrıs Türkü’nün elindeki topraklardan %6’dan fazla taviz sunduğunu ancak Rum tarafının
buna da ‘hayır’ dediğini anlatmaya çalıştım ancak muhabir
bunu benim de vermeye hazır olduğum bir toprak tavizi olarak
yazdı”… Cambridge’de okuduğu iddia edilen Tatar İngilizce
bilmiyor mu ki derdini İngiliz gazeteciye anlatamadı? Yoksa
İngiliz gazeteci İngilizce bilmiyor mu? Tatar %6’dan pazarlığı
açtı… İki sene sonra 2022’de Maraş’ın iadesini içeren Güven
Yaratıcı Önlemler’e sıcak bakıyoruz dedi Tatar… Herhalde %6
toprağın dışındadır Maraş… Öyle mi?
SAVAŞ SUÇLARI
ABD Başkanı Biden, “Putin
bir savaş suçlusudur”
diyor. Fransa ve İsveç
Ukrayna'da işlenen “savaş
suçlarına” soruşturma
istiyor. Eeee… ABD’nin ve
AB’nin savaş suçlarını kim
soruşturacak?
*
HASSASİYET Mİ?
Bugün “Ukrayna
hassasiyeti” içinde olan
Batılı devletler, Türkiye’nin
Rojava’yı ve Şengal’i
bombalamasına bakmıyor
ve Türkiye’nin işlediği
suçları görmezden geliyor…
*
SOLDUYU
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli
hastanelerde eylem kararı
alan Tıp-İş'i sağduyulu
olmaya davet etti.
Sağduyuyu bırak solduyuya
bak Pilli…
*
(K)AYIPLAR
Kayıplar listesinde bulunan
70 “Aşşa” (Paşaköy)
kökenli Kıbrıslı Rum’un
naaşlarının gömüldüğü
iddia edilen, “Dikomo”
(Dikmen) çöplüğü
bölgesindeki noktanın
tespit edildiği iddia edildi.
48 senedir 74 kayıplarını
bile bulamadınız, bu da
Rumlu Türklü Kıbrıslıların
ayıbıdır…
*
ORTALAMA AKIL
HP Genel Başkanı Kudret
Özersay “Umarım Belediye
Reformu’nu ortak akıl ile
yaparız” dedi. Ortak akıl mı
dedin? Ortalama akıl bile
yok. Nasıl yapacaksınız?

“Tırnak”...
“Ülke gelir düzeyi olarak üç sınıfa
ayrılmış durumda. 1-Tuzu kuru
olanlar 2- Devletten maaş alanlar
ve 3- Perişanları oynayanlar. Dün
tuzu kuru olanlar tribünlerde
seyirci konumundaydı. Eylemin
baş rol oyuncuları devletten öyle
veya böyle maaş çekenlerdi.
Devletin ön gördüğü hayat
pahalılığını alan, her ay düzgün
elinde sıcak parası olan
insanlardı. Park yerlerinde
mütevazi olanlar yanında lüks
konumdaki araçlar eyleme katılan
sahiplerini bekler durumdaydı.
Gelelim asıl mağdurlara. Sendikal
yapıların dışında kalan, kimi
asgari ücrete, hatta asgari ücretin
altındaki maaşa razı olan insanlar
çaresiz işlerinin başındaydı.
Yaşananları uzaktan seyrederek
kahır mektubu yazıyorlardı! “
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)
“bu ülke bürokratlarının
hazırlamadığı, belediye
sınırlarının bile Türkiye’den
getirilen uzmanlara çizdirildiği,
bu ülkenin kültürüne, gelenek
ve göreneklerine yabancı
uzmanların hazırladığı sözde
reform bu ülkeye
uydurulamaz.Uydurmaya
çalışırsanız bugün olduğu gibi
başınıza giyersiniz.”
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

VİCTORİA
NULAND

ABD Dışişleri Müsteşarı
Nuland Anastasiadis’e
Türkiye’nin sözcülüğünü
yaptı… Rusya’ya karşı
doğalgaz alternatifi
yaratmak için boru
hatlarının Türkiye’den
geçmesini 2019’da Akıncı
da talep etmişti. Ankara’nın
Ortak Komite önerisini ortaya
atmıştı… Şimdi Ukrayna savaşında
bu konu ısıtıldı. Tatar da Akıncı’nın 2019’daki
önerisini Nuland’a tekrar etti. Tatar Akıncı’cı oldu… Nuland
da Anastasiadis’e ‘‘Türkiye’nin Akdeniz’in enerji konularına
dahil olması gerektiği’’ni söyledi… Olan Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Rusya ile dostluğuna oldu… Kıbrıs’ı bölen
ABD, bir şah daha çekti Kıbrıs Cumhuriyeti’ne!
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ARNOLD’UN ÖLÜM
SEBEBİ “KALP
YETMEZİLİĞİ VE KALP
KRİZİ”
Arapköy’de 6 Nisan’da evinde ölü
bulunan Brian Arnold’un (E-70)
otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp
yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit
edildi.

OTEL ODASINDA
HIRSIZLIK
Polis basın bültenine göre, önceki gün
saat 10.30 sıralarında, Girne’de faaliyet
gösteren bir otel odasında, F.D.’nin (K40), birlikte kalmakta olduğu
arkadaşına ait ceketin cebinden 600
ABD Doları nakit parayı çaldığı tespit
edildi. F.D tutuklandı.

Tatar siyasi partilerle Belediye Reformu’nu görüştü…

Tatar: Artık ok yaydan çıktı!
“Belediyeler Reformu halka daha iyi hizmet için hepimizin beklentisidir…”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyeler
reformuyla belediyelerin halka daha iyi
hizmet vermesini istediklerini belirterek,
“Değerlendirmemiz uzlaşı sağlanabileceği
yönündedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında Meclis’teki
siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle
yaptığı görüşme tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı’nda dün saat 14.40’ta
başlayan toplantıda UBP Genel Başkanı
ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, ana muhalefet
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP
Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel
Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm,
Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
ve YDP Milletvekili Talip Atalay ile partilerin temsilcilerinin katıldığı görüşme
bir saat sürdü.
“MALİYE BAKANLIĞIM DÖNEMİNDEN BU YANA GÜNDEMDE”
Cumhurbaşkanı Tatar toplantı sonrası
basına açıklamalarda bulundu.
Tatar, bugün iyi ve faydalı bir görüşme
gerçekleştiğini söyleyerek, belediyeler reformunun kendi Maliye Bakanlığı yaptığı
dönemlerden bu yana gündemde olduğunu,
AB’den, TC’de ve KKTC’den uzmanların
bu konu üzerine çalıştıklarını aktardı.

28 belediyeyle artık bu işin
sürdürülmesinin mümkün olmadığını kaydeden Tatar, bir reformla bu sayının
azaltılması, sınırların belirlenmesi,
kaynakların daha etkin kullanılması ve
gelirlerin artırılmasının esas hedefler
olduğunu söyledi.
“ARTIK OK YAYDAN ÇIKTI”
Tatar, belli kriterlere bağlı kalınmasıyla
uzlaşıya varılabileceğini ifade ederek,
gelinen aşamada artık “okun yaydan
çıktığını”, her şeyin masada olduğunu,
gerek partilerin kendi toplantılarında
gerekse Meclis komitesinde ayrıntılarıyla
değerlendirildiğini belirtti.
BÜTÇEDEN BELEDİYELERE
600 MİLYON TL
Toplantının hayırlara vesile olmasını
ve tüm kesimlere iyi çalışmalar dileyen
Tatar şöyle devam etti:
“Bu ülkede yıllar itibarıyla çok büyük
kazanımlar elde edilmiştir, çok büyük
çalışmalar yapılmıştır; yerel yönetimler
anlamında artık yerelden üste hizmet
anlayışının geliştirilmesi için çok tecrübe
ve çok birikim vardır.
Bugün bu devletin yapısına baktığımızda
hiç de küçümsenmeyecek derecede

merkezi bütçeden yerel yönetimlere
katkılar devam etmektedir. Bugün yıllık
merkezi bütçeden Maliye tarafından
belediyelere aktarılan meblağ 600 milyon
TL’nin üzerindedir.
Yerel yönetimlerin de kendi gelirleri
vardır, emlâk vergileri de dahil. Bu
yasalardan bir tanesi 51/95 dedikleri
yasada yıllardan beri revize edilmeyen
harçların tekrar artırılması suretiyle yerel
yönetimlerin gelirlerinin güncellenmesi
ve gelirlerinin artırılması dolayısıyla kaynak artışı, bütün bunlar da bu yasalar
içerisinde hedeflenmektedir… Dolayısıyla
etkin ve halka daha iyi hizmet verilmesi
temennimizdir. Bu reform çalışmasının
hayırlara vesile olmasını diliyorum… Tüm
katkı koyanlara bir kez daha teşekkür
ediyorum.
Gelinen aşamada artık bir reform beklentisi içindeyiz, halkımız da böyle
düşünmektedir. Dolayısıyla belirli kriterlere
bağlı olarak, bu konuda en erken zamanda
bir uzlaşı, bir mutabakat ve ilgili komitede
tüm bunların değerlendirilmesi ve Meclis
Genel Kurulu’na taşınarak, orada
tartışılarak bu yasaların geçmesi ve reformun yapılması, ülkenin geleceği ve
halka daha iyi hizmet verilebilmesi adına
hepimizin bir temennisidir.”

LEFKOŞA VE MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCUDAN 4
TUTUKLU
Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından
önceki gün saat 18.00 sıralarında
yapılan operasyonda S.E.Ç.’nin (E-24)
tasarrufunda yaklaşık 5 gram
ağırlığında Hint keneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
bulunarak emare olarak alındı. S.E.Ç.
tutuklandı.
Gazimağusa’da da önceki gece 22.00
sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekiplerinin
operasyon sonucu; M.M.(E-48), İ.K. (E56) ve B.K.’nin (E-47) tasarruflarında
uyuşturucu madde içerdiğine inanılan
toplam 10 kağıt parçası bulunarak
emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.

ÖSYM'DEN YDS
ADAYLARINA SAAT
UYARISI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM), yarın düzenlenecek Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na
(2022 YDS/1) girecek adaylara saat
uyarısında bulundu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan
açıklamaya göre, YDS'ye girecek
adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav
binalarına alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesinin yanı
sıra fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C.
kimlik kartı veya geçerlilik süresi
dolmamış pasaportlarını yanlarında
bulundurmaları gerekecek.

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-28
Şubat devresinin küçükbaş ve
büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde
90'ını dün ödediğini açıkladı.
Söz konusu dönemde SÜTEK’e süt
veren 697 üretici için çiğ süt
bedellerinin yüzde 90'ını oluşturan 28
milyon 605 bin 878 TL, dün üreticilerin
banka hesaplarına yatırıldı.
Geriye kalan yüzde 10'luk süt
bedelinin önümüzdeki hafta içerisinde
yatırılacağı belirtildi.

KOZMETİK ÜRÜNLERLE
İLGİLİ YASADA
DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR

MEVLEVİ TEKKESİ ÖNÜNDE HERKESE İFTAR YEMEĞİ
Başkent Lefkoşa'daki Mevlevi Tekkesi'nin önünde her yıl olduğu
gibi bu yıl da iftar geleneği sürdürülüyor.
AA’nın haberine göre Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından ramazanın
iyiliğini, güzelliğini, bereketini ve gelenekleri yaşatmak için
Lefkoşa'daki Mevlevi Tekkesi'nin önünde her gün halka açık iftar
veriliyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettirilen iftara KKTC
vatandaşlarının yanı sıra yabancı öğrenci ve işçiler de yoğun ilgi

gösteriyor.
Mevlevi Tekkesi'nin önünde günde 400 kişiye iftar veren Kıbrıs
Vakıflar İdaresi, cumartesi akşamları ayrıca Hala Sultan Camisi ve
Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi başta olmak üzere KKTC'nin
farklı bölgelerinde halka açık iftar hizmeti sunuyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından bunlara ilaveten Türk ve başka
ülkelerden gelen ve KKTC'de eğitim gören öğrencilere de iftar
veriliyor.

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa
Tasarısı, Resmi Gazete’de
yayımlanarak bilgiye sunuldu.
Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler, yirmi
gün içinde yazılı olarak Meclis
Başkanlığı’na sunulabilecek.
Tasarı, Kozmetik Ürünleri Yasası
uyarınca izin alacak üretici firma ve
ithalatçı firmaların izin başvurularında
talep edilen ve yasayla istihdam
etmeleri zorunlu oldukları personelin
düzenlenmesini amaçlıyor.
Tasarıyla, her üretici firmanın eczacı,
kimyager, kimya mühendisi, biyolog
veya mikrobiyolog istihdam etmek
zorunda olmasını öngörüyor.
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KIBRIS CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA
GAZZE OLMA HÂLİ
Yazın geldiğini nereden anlarsınız?
İsrail’in Filistin’de mülteci kamplarına
yaptığı saldırılardan anlarım ben mesela…
Mesela dün Cenin Mülteci Kampı’na
saldırdı İsrail…
Dedim, yaz geldi!
Her yaz küçük küçük muharebeler yapar
işgalci İsrail ülkesini terk etmemek için kendi topraklarında mülteci olan Filistinlilerle…
Yazın geldiğini savaşlardan
anlarız…
1974’te Kıbrıs’ta da savaş
yazda başladı, 2014’te Ukrayna’da da savaş yazda başladı, 1948’de Siyonist çetelerin Filistin’i
işgali de yazda başladı, Birinci Cihan Harbi
de yazda başladı…
İkinci Dünya Savaşı’nda Finlandiya-Rusya arasında ‘Kış Savaşı’ olarak bilinen
savaşı saymazsak yaz savaş mevsimidir
ya da savaşlar -genellikle- yazda başlar…
Ne zaman savaş çıksa Kıbrıs’ta birileri
muhakkak Kıbrıs’la alakası olsun olmasın
bir alaka kurar…
2021 Mayıs’ında İsrail Gazze’ye saldırdığı
zaman Tatar, ‘‘Dünya şunu bilmelidir ki
Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak,
Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve
KKTC Gazze olmayacaktır’’ dedi.
Halbûki Kıbrıs’ın kuzeyini Gazze gibi
abluka altında tutan, hava sahasından kıyı
şeridine kadar bütün kontrolü elinde tutan
Türkiye’dir.
Kıbrıs’ın kuzeyi Gazze olmasın diye,
hem Rumlar hem de BM yeterince kapı
açtı. Türkiye de ‘Kıbrıslı Türkler benim
rehinemdir’ diyerek kapıları kapadı:
1993’te Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın açılmasını BM Genel Sekreteri Ghali
gündeme getirdiğinde, 2005-2008 arası Papadopulos Mağusa ve Ercan limanlarının
açılmasını teklif ettiğinde ve 2021 yılında
Ercan Havaalanı’nın BM kontrolünde, Mağusa Limanı’nın AB kontrolünde açılmasını
Rum Liderliği teklif ettiğinde reddeden
Türkiye’dir.
‘‘KKTC Gazze olmayacak’’ demek büyük
bir ironidir.
Gazzeleşmiş Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıslı
Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı
olmasaydı halimiz Filistinlilerden beterdi.
Filistinlilerin bizimki gibi ‘alternatif pasaport’u olmasa da mücadelesi var, mücadele
pasaport yerine geçiyor; bizde ise pasaport
var mücadele yok, tavla teslim bir ahali
var!
‘‘KKTC Gazze olmayacak’’ sözünün trajikomedisi, tam iki ay sonra Temmuz’da,
TC Devleti’nin Kıbrıslı aydınlara karşı seyahat yasağı uygulaması olan ‘Kara Liste’
ile patladı. Meğer KKTC Gazze imiş. İsrail’in Filistinlilere uyguladığı keyfi seyahat
yasağını Türkiye Kıbrıslı Türk aydınlara
uyguluyor.
İsrail’in 2021 Mayıs’ında Filistin’e yönelik topyekün saldırısı, Kudüs’ün doğusunda Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan
Filistinlileri evlerinden atmak için İsrail
devleti ve Siyonist yerleşimcilerin saldırısıyla başlamıştı. 1974’ten sonra Kıbrıs’ın
kuzeyini terk etmeyen Rumlara yapılanlar,
1948 işgalinden sonra Filistin’i terk etmeyen
yerlileri kaçırmak için yapıldı…
2021’de Şeyh Cerrah’ta olanlar da böyle
bir hikâye idi. İsrail’in Filistinlilere karşı
2021 Mayıs’ındaki son savaşı şöyle başladı:
Filistinli kadın Muna el Kurd’u evinden
atmak isteyen Siyonist yerleşiğe Filistinli
kadın,
-“Yakub, biliyorsun bu ev senin değil,
sen benim evimi çalıyorsun” dedi.
New York’lu yerleşimci ise,
-“Ben
çalmazsam
bir
başka
yerleşimci/yerleşik gelip çalacak” diyordu…

Önce ‘boş’ ve ‘halksız’ bir arazi olduğunu
anlattı Siyonistler Filistin’in. Sonra boş
olmadığı ve üzerinden bir halk yaşadığı
ortaya çıkınca başka bahaneler arandı.
ABD’den gelip Kudüs’te Filistinlileri evinden atmaya çalışan yerleşimci Kıbrıs’ın
kuzeyindeki yerleşiklerden daha şuurludur:
“Ben çalmazsam bir başka yerleşimci/yerleşik gelip çalacak” diyor. En azından çaldığının farkında! Çalıntının üzerinde oturduğunun farkında!
Kıbrıs’ın kuzeyinde ezici çoğunluk çalıntının üzerinde oturduğunun farkında
değil; hem ‘haklı’dır hem ‘mağdur’dur.
‘Yok oluyoruz’ edebiyatı yaparken kendisini yok edenin adını söyleyemez. Dahası
‘yok olan’ şey, önce var olmalıdır. Ne
olarak varsın, ne olarak yok oluyorsun?
KKTC olarak mı yok oluyorsun, Kıbrıslı
olarak mı?
Vatanının adını dahi koyamadan, kendi
adını koyamadan ‘yok olan’ın ne olduğunu
dahi söyleyemezsin!
Evinde oturduğunuz, toprağına çöktüğünüz, hafızasını imha ettiğiniz Rumların
geriye dönüş hakları sizin Kıbrıslı olarak
var oluş hakkınızdır. Onun dönebileceği
bir evi varsa sizin yaşayabileceğiniz bir
Kıbrıs vardır. Çok mu ezberinizin dışındaki
gerçeklerdir bunlar?
Bu sebepten hiç tanımadığınız coğrafyalardaki savaşlarla, inkâr ettiğiniz Kıbrıs
gerçeğini kıyaslayıp kıyaslayıp durmayacaksınız her savaşta!
Filistin-Kıbrıs kıyaslamasında bir bakmışsınız işgalci İsrail’siniz, bir bakmışsınız
–aynı zamanda- Gazze’de İsrail’in ablukası
altında bir Filistinli aydınsınız ‘Kara Liste’
ile seyahat özgürlüğünüz engelleniyor!
Bir bakmışsınız New Yorklu Yakub’un
Kudüslü Muna el Kurd’u evinden attığı
gibi başkasının evini çalmışsınız –İTEM
Yasası ile-, bir bakmışsınız çaldığınız eve
getirecek ekmek alamıyorsunuz TL eriyor
diye!
İki iskemlede aynı anda oturamazsınız…
Hem başkasının evinde gaspçı, hem de
evin anahtarını elinde tutup kapıyı üzerinize
kilitleyen işgalcinin rehinesi olarak, işgalcinin kâfi gördüğü parayla refah içinde
yaşayamazsınız!
Bir kıçla iki iskemlede oturamazsınız,
kıçınıza tekmeyi yersiniz…
Her savaşı Kıbrıs üstüne hamaset yapmak
için kullananlar, meselenin iç yüzü açılırsa
savaş suçlarından yargılanacak olanlardır.
Her savaşta lafı Kıbrıs’a getirmeye bahane
arayanlar için Ukrayna da sapla samanın
karıştırıldığı başka bir mecra oldu. Ancak
her savaşta lafı Kıbrıs’a getirenler, o savaşlarda Kıbrıs’ın uçak gemisi olarak kullanılmasına karşı çıkmazlar; aksine NATO’nun üssü olmaktan memnundurlar!
2021 Mayıs’ında İsrail’in Gazze’ye saldırmasından sonra, 2022 Şubat’ında bu
defa Rus ordusu Ukrayna’ya girdiği zaman
fırsat bu fırsat diyerek Tatar, ‘‘Ukrayna’da
yaşananlar bize bir kez daha göstermiştir
ki Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile
Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı, tek güvencemiz ve teminatımızdır’’ dedi.
Keşke Erdoğan gibi, Tatar da ‘‘Ukray-

na'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü
desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak
istiyorum’’ deseydi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
işgal edilmiş toprakları üzerinde işgalcinin
kuklası olarak otururken…
16 Mart’ta Ersin Tatar Milliyet gazetesine
bir röportaj verdi. Röportajda gazetede yayınlanan bir bölümü internet sitesinde
sansür ettiler. Erdoğan’ın basını Tatar’ın
sözlerini makasladı…
Bunu fark eden Mülkiyeli Emir Aşnas
şöyle dedi twitter’da:
-‘‘Yavru (vatan), anasına şirinlik yapayım
derken ileri mi gitti? Milliyet gazetesi, 1.
sayfaya aldığı şu sözleri internet sitesinde
sansürlemiş: ‘‘İsrailliler zaten bize yakın,
gelip gidiyorlar, çok sayıda İsrailli de var.
Hatta bir sinagog da yapacaklar, bir de yat
limanı yaptılar’’…
Aşnas’ın gözünden kaçmayan sansür çok
önemlidir. Türk sağı her zaman Amerikancı
ve Siyonizm taraftarıdır, ancak bunu öyle
ulu orta söylemez. Düşmanlık eder gibi
görünüp işini perde arkasından çevirir. Tatar’ın topuzun kantarını kaçırdığı yer tam
da burasıydı:
-‘‘İsrailliler zaten bize yakın, gelip gidiyorlar, çok sayıda İsrailli de var. Hatta bir
sinagog da yapacaklar, bir de yat limanı
yaptılar’’…
Bir sene önce İsrail Gazze’yi bombaladığı
zaman ‘‘KKTC Gazze olmayacak’’ diye
hamaset yapan Tatar, bir sene sonra ‘‘İsrailliler zaten bize yakın gelip gidiyorlar’’
diyebiliyor…
Dahası şu ki, Türk İslamcılığının bir kanadı aleni bir şekilde İsrail’in ‘‘KKTC’ye
gelip gitmesi’’nden rahatsız...
9 Ağustos 2021’de Milli Gazete ‘‘Kıbrıs’ta
silahsız işgal’’ diye İsraillilerin Kıbrıs’ta
toprak satın almasını gündeme taşımışken
Tatar’ın çıkıp İsraillilerle biz çok yakınız
demesi, aslında Türk sağını ve Türkiye’yi
ne kadar tanıdıklarını da gösterir.
Şöyle diyor Milli Gazete’de Bekir Şirin:
‘‘İsrail, KKTC vatandaşı yapılan Siyonistler ve yerli işbirlikçiler aracılığıyla
“yavru vatan”ı adım adım işgal ediyor.
Satın aldığı 2 bine yakın şirket üzerinden
toprak edinen Siyonistler, KKTC’de 25
bin dönüm civarında toprak satın aldı. Kıbrıs’ta toprak satışının engellenmemesi halinde “yavru vatan”ın, “Büyük İsrail Projesi”nin bir parçası olmasından endişe ediliyor’’…
Ne tuhaf…
Kıbrıs’ı işgal eden işgalci başka bir işgalcinin gelip Kıbrıs’ı işgal etmesinden
korkuyor!
Kıbrıs’ı İstirdat Projesi adı altında ‘Büyük
Türkiye’ hayalleri kuranlar, ‘Büyük İsrail
Projesi’nin Kıbrıs’ı yutmasından korkuyorlar.
Her zaman böyledir: İrredantizmler (ilhakçı işgal siyaseti) her zaman çatışır.
Türk irredantizminin Kıbrıs’ta Siyonizm’den korkması ise anlamsızdır: Çünkü
Siyonistlere Kıbrıs’ta toprak satan Türk
işgalcileridir. Kendi işgal ettikleri toprakları
satıp, sonra ‘Büyük İsrail’ tehdidini keşfediyorlar!
Kıbrıs’ın işgalcisi Türkiye’dir. Rumların

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
topraklarını silah zoruyla gasp edip, kendi
nüfusunu taşıyıp, sonra o nüfusa Rumların
topraklarını dağıtan Türkiye’dir. İsraillilere
de o toprakları satan 1974’ten sonra Türkiye’nin buraya taşıyıp Rumların topraklarını dağıttığı yerleşimci nüfustur.
Milli Gazete’nin dediği gibi İsrail Kıbrıs’ta
toprakları silahsız değil, Türk ordusunun
silahları ile ele geçiriyor. Türkiye’nin işgal
ettiklerini İsrail satın alıyor…
Biz dönelim Tatar’ın sansürlenen röportajına…
Röportajda şöyle diyor Tatar:
-‘‘İsrail, Mısır ve o bölgeden AB'ye doğalgaz götürülecekse, gazın gelmesi Kıbrıs’tan çok daha kolay. Kıbrıs’tan Türkiye
65 km. Böyle bir gaz rotası ister istemez
bize statü kazandıracaktır, kazandırmak
zorundalar, çünkü onlar tanımayabilir ama
Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. (Böyle bir
rota) KKTC’nin mutlaka deniz yetki alanından geçer’’…
TC işgalinin paravanı KKTC ve İsrail
iki işgal rejimidir.
Dünyada sınırlarını ilan etmemiş tek
devlet İsrail’dir. Sınırlarını tam olarak ilan
etmemiş bir de ‘Mavi Vatan’ var. Birkaç
farklı versiyonu olsa da haritanın, hiçbir
devletle müzakere masasına oturup sorunlarını çözmediği için Türkiye’nin ‘Mavi
Vatan’ının sınırlarını bilmiyoruz. İsrail ve
Mavi Vatan sınırlarını ilan etmeme konusunda kardeştir…
Ne diyordu Siyonist katil Şimon Peres?
-“Artık esnek sınırlara ihtiyacımız var,
katı, geçirimsiz sınırlara değil. Yirmi birinci
yüzyılın eşiğinde, egemenliği güçlendirmemizin bir esprisi kalmadı”…
Sınır ilan etmezseniz, daha çok işgal
edebilirsiniz. Buna işgalci ilhakçılık diyoruz!
Mavi Vatan projesinin tek bir “mümkün”ü
var: İsrail TC devleti ile anlaşırsa, Amiral
Yaycı’nın çizdiği Mavi Vatan haritası hayata
geçirilebilir; eğer İsrail Türkiye ile anlaşmazsa “16.344 kilometre kare (Kıbrıs’ın
1.75 katı) alanı kaybeder” diyor Amiral
Yaycı. Yani, Mavi Vatan haritasının gerçekleşmesi İsrail ile Türkiye’nin ortaklığına
dayalıdır…
Muğla-Antalya’dan işgal edilmiş Filistin’in kıyısına (korsan İsrail) iki çizgi çekerek çaprazlama Doğu Akdeniz’i İsrail
ile Türkiye arasında pay etti Amiral Yaycı!
Eğer Türkiye İsrail’le anlaşırsa, ardından
Mısır ve Lübnan’la da anlaşırsa Kıbrıs’ın
denizde hiçbir hakkı kalmaz-mış!
İki işgalci birleşirse Doğu Akdeniz’i arasında paylaşabilir. Bütün “Mavi Vatan”
projesi İsrail’in Türkiye ile anlaşması kurgusuna dayalıdır…
İşte Tatar’ın sansürlenen röportajında
söylediği, İsrail’in Filistin’den gasp ettiği
doğalgazı, Türkiye’nin işgal bölgesi KKTC
üzerinden taşıma hayali budur.
“Milli dava” diye “İsrail-Türkiye Mavi
Vatanı”nı savunup, diğer yandan İsrail’in
işgal ettiği Filistin toprağından sonra denizini
“aramızda kardeş payı yapalım” demek
hırsızlığa ortak olmaktır!
İsrail’in kanser tümörü gibi yayılma isteğini bildiği için Türkiye Mavi Vatan ideolojisini İsrail’in Akdeniz politikasına dayandırdı. “Gâvur” İsrail ile “İslam’ın orduları” anlaşma imzalarsa Mavi Vatan projesi gerçekleşecek.
Amiral Yaycı şöyle demişti:
-“Bizim İsrail ile anlaşma yapmamız Filistin ile de anlaşma yaptığımız anlamına
gelir. Filistin’in de haklarını koruduğumuz
anlamına gelir”…
Yani işgalci işgal altındakinin adına konuşur ve karar verir; işgalci ile yapılan anlaşma işgal altındakinin haklarını da korur-muş!
İki işgalcinin arasında Gazze’dir Kıbrıslılar Rumca ve Türkçe konuşanıyla!
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1960
“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa kendi
egemen eşitliğimizin ve eşit
uluslararası statümüzün kabul
edilmesi gerektiğini, çünkü zaten
1960 Anlaşmaları ile bu hakkımızın
bize verilmiş olduğunu anlattık’’ dedi
Tatar… Tilkinin dönüp dolaşıp geldiği
yer gibi, cumhuriyet çocuğu Tatar da
1960’tan başka bir yere varamadı!
1983’ün çöp olduğunu aslolanın 1960
olduğunu herkes bilir!

Bizim Mandra
Faiz Sucuoğlu’nun
kendisini ziyaret eden
sendikacılara Belediye
reformunun Ankara’nın bir
dayatması olduğunu itiraf
ettiği ortaya çıkar.
Vatandaşlar bunun herkes
tarafından bilindiğini,
ancak Sucuoğlu’nun
itirafından sonra, artık
inkâr edilemez bir
gerçeklik kazandığını ve
belediyeleri kapatma
sorununun altında yatan
gerçeğin bu olduğunu
belirtirken, sokaktaki adam
“Her taşın altından çıkan
bunun da altından çıktı”
diye kendi kendine
söylenir…

DİP NOT
Cüneyt Özdemir, Twitter’da
2023 seçimlerinde Erdoğan'ın
karşısına kimin çıkması
gerektiğini sordu. Ankete
402.269 kişi katıldı. % 66,4
Mansur Yavaş, % 15,7
Erkem İmamoğlu dedi.

Devlete “El kadar bebeye
bakamadınız” diyen olmadı…
Bir devlet yoksuluna iş, aş, çatı sağlamakla
yükümlüdür, nokta. Bekâr anneye maaş, çocuğuna ücretsiz sağlık hizmetleri, kreş, okul
ve bakım olanakları sunmak zorundadır.
Vatandaşlarının güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak devletin asli görevidir.
Bu asgari müştereklerde anlaşalım, yazıya
öyle devam edelim.
"Ama"ları olanlarla bu ilk satırlarda vedalaşalım.
Çünkü yoksula olanak sağlayamayan bir
ülke gelişememiş, devlet de çökmüştür.
Bir devletin şan başkanının oturduğu altın
varaklı sarayla değil halka sağlanan hizmetlerin
düzeyiyle yürür. Devlete hesap sormayan halk
da meşru hesap sorma hakkını kaybeder.
Geçtiğimiz günlerde üç aylık bir bebek
annesi tarafından terk edilme görüntüleriyle
gündeme oturmuştu.
Bu bebeği gündem yapan, onu bulan ve
kendi bebeğini de emzirdiği için 'süt annelik'
yapan kadının emzirme görüntüleri olmuştu.
Emzirmenin videosunu sosyal medyada paylaşmanın etik olarak hatalı olduğunu söyleyenler
olsa da çoğunluk memnundu ama o 'annenin'
üzerinde tepinip, onu boğmadan kimse rahat
edemeyecekti.
Nikâhsız beraberlikten olan bebeğiyle ne
yapacağını bilememiş olduğu aşikâr, 20 yaşındaki genç bir kadını taşlamak, hakaret
etmek, dövmek ve öldürmek isteyen milyonlar
minicik bir bebeğe de "şefkat" duyabiliyordu.
Bebeğin adı Nisa konmuştu. Sağlık Bakanı
konuya dahil olmuştu, bebek Sosyal Hizmetler'e
teslim edilmiş, "süreç titizlikle işleyecek"
açıklamaları yapılmıştı…
Bu bebek kamuoyunda oluşan ilgiden pozitif
manada etkilenir diye umut ederken, sadece
üç gün sonra "Bebek öldü" dendi…

VİRGÜL

TATAR’IN İŞİ ZOR
Ankara tarafından koltuğa oturtulmadan önce, %6
toprak vermeye hazır olduğunu söylediğinde
çevresini kuşatan faşistlerin baskısından
İngiliz basını sözlerimi çarpıttı demek zorunda
kalmıştı Tatar. Bir buçuk senedir oturuyor o
koltukta. Bu sürede Türkiye kavgalı olduğu Birleşik
Arap Emirlikleri’nden Suudilere, İsrail’den Mısır’a
kadar herkesle normalleşti… ABD Dışişleri
Müsteşarı Nuland’ın gelişinde Tatar’ın Güven
Yaratıcı Önlemler’e sıcak baktığını, yani Maraş’ın
iadesine hazır olduğunu söylemesi buna alamet!
Ankara dön derse, federalist bile olur Tatar…

GÜNEŞİ KİM
YAKABİLİR Kİ?
AMPUL!

‘‘Ulusal Birlik Partisi’nin
resmi ambleminin
bulunduğu herhangi bir
şeyi kimseye
yaktırmayız…’’
Ahmet Savaşan (UBP)

Bebek öldü… "Bir cisim yuttu, boğuldu ve
öldü!"
Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama geldi "Hayır
ölmedi kalbi durdu ama tekrar çalıştırıldı
şimdi durumu kritik, 48 saat sonra belli olacak"
dendi.
Sonrası büyük bir sessizlik…
Kader karşısında kim ne diyebilir değil mi?
Aynen öyle…
O bebeğe kalplerini açan "sevgi dolu toplum"
tümden sessizliğe gömüldü.
"Peki ama nasıl bakamadınız el kadar bebe'ye", diye soran olmadı.
"Kimsesiz bir bebeği kime teslim ettiniz"
diye sorgulanmadı.
Bebeğin başına ne geldiğinin açıklanmasını
talep eden bir grup dahi oluşmadı.
O da bebeği doğuran kadına hakaret, küfür,
beddua…
Kızgın kalabalık sosyal medyayı ele geçirdi.
"Koskoca devlet"e hesap sormak yerine 20
yaşında bir insanı hırpalamak nasıl daha gerçekçi gelebiliyordu ki koskoca topluma?
O bebeğe gerektiği gibi bakmak devletin
göreviydi. Bebek ölürse devlet hesap verecek!
Bebeğin terk edilişiyle alakalı hesap sormak
isteyen varsa onun da tek adresi devlet…
Çünkü gencecik bir anneyi ihmal ederek, aç
ve sahipsiz bırakarak yaşatılan trajedinin baş
rolü zaten devlet!
Özetle; Soracak bir hesabınız varsa adres
belli...
Yerse tabii!
(Bu yazı Tuğçe Tatari’nin t24’te yayımlanan
“Nisa bebeğin hesabını 'annelik mertebesi'nden mi yoksa devletten mi sormalı?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 10 Eylül 2021
TC vatandaşları KKTC’deki devlet
hastanelerinde
bedava
tedavi
olurken, Asya bebek TC vatandaşı
olmadığı için Ankara’da tedavi
edilmiyor… AHH ASYA BEBEK...

Gözden kaçmayanlar...

‘U’ DÖNÜŞÜ
İki sene önce miktarına kadar açıklamıştı
Tatar daha koltuğa oturtulmadan ne
kadar toprak iade etmeye hazır
olduğunu… Tatar’a %6 rakamını
söylemesini Ankara’nın fısıldadığına
hiçbir şüphe yok nabız ölçmek için… İki
sene önce %6 toprak vermekten
bahsettiğinde ‘‘doğal gazı yönetmek için
ortak komiteler kurulabileceği’’ni de
söylemişti… Aynısını ABD Dışişleri
Müsteşarına da tekrar etti. Akıncı
döneminde Ankara’nın Kıbrıs Türk
tarafına önerttiği ‘ortak komite önerisi’nin
geçerliliğini koruduğunu söyledi Tatar…
Döndük geri 2019’a!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Nuland, ülkesinin bize
duyduğu saygı itibariyle bu
görüşmenin Amerika Birleşik
Devletleri için de önemli
olduğunu söylemiştir…’’
Ersin Tatar
(Kraliçe’nin Vatandaşı)

Karikatür: Nuhsal Işın
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen
Arapça bir kelime
ama, Türkçe karşılığı tam
da olmasa herhalde hak ettik
anlamında .
Ama büyüklerimizden,
yaşlılarımızdan her zaman
bu şekilde duyduğumuz için
bu kelimeyi kullanmağa alışmışız.
Her neyse dün onuncu köy programını
dinlerken ilk defa bir de ifşa edilen bir
konuyu öğrendik.
Sendikalar sözde hükümetin başını ziyarete gittiklerinde orada duymuşlar'' Yahu
bu belediyeler yasasını biz hazırlamadık
ya, Türkiye’nin ısrarıdır, protokolü bile
görmedik daha '' diyerek ifşa etmiş!
Sucuoğlu’nun sözleri malumun
tekrarı, herkes biliyor ama söyleyebilmek
için cesaret lazım, elbette Tufan da
biliyor da o hiç ama hiç bilmezmiş gibi
davranıyor, işin ilginç yanı ise kendisi
bizim de inanır gibi yapmamızı istiyor,o
ayrı bir mesele!
Her zamanki gibi tekrar edelim çıkış
yolu, bizim elimizdedir, yeter ki istekli
olalım,iki tarafın egemenleri geri adım
atmaya başlayacaklar, ama bizden hiç bir
hareket yok.
Mahkemede yargılanan bir Kıbrıslı
Türk için yargıç karar verirken Kıbrıs
Elen Cumhuriyeti demiş !
Kıbrıslı Türklerin geri dönmeleri için
ayaklarına kırmızı halılar mı serilmiş
diyen bazı dostlar da sitemde bulunmakta.
Münferit olayları sayacak olursak,
örnek gösterirsek bunlar sadece bizdeki
milliyetçi denen kişilerin ekmeğine blue
band sürmekten başka bir şeye yaramaz.
Geçen gün Astromerit te evini tamamıyla
siyaha boyayan,üzerine de bir yığın ırkçı
sözler ,büyük harflerle de iyi türk ölü
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Müstahakımızdır!
türktür diye
yazan bir akılsız yüzünden genelleme
yapıp, arabama çarpan diş doktoru bir
kadının ne kadar üzüldüğünü,ağladığını,
hemen yanıma gelip saatlerce yanımda
beklediğini,sigorta,çekici,kaportacı işlerini
halletmek
için geç saatlere kadar yanımda duran
Mihalisin yardımlarını unutup Rumlar bizi
geri istemezmi diyeyim ve de duvarlarına
iyi Türk ölü Türktür diyenden mi bahsedeyim.
Yoksa onkoloji hastanesinde bir
büyüğümüzün tedavisi için uğraştığımız
günlerde,Kıbrıslı
Türkler
vergi
vermez,onkoloji hastanesi pahalıdır, onun
için kimliğiniz de olsa yararlanamazsınız,
çünkü biz hasta olan şahsın maddi durumunu bilemiyoruz diyen vergi dairesi
müdürünü haşlayan,gereken neyse yapın
diyen ekonomi bakanlığındaki Lefkeli
Rum dostumuzun tedavi nasıl başlattığını
mı unutalım!
Her şeyden önce Kıbrıslı Rumlarda
aşırı bir milliyetçi kesim mevcutsa bunun
sebebi sadece bizleriz.
Silah zoruyla yerlerinden kovulan evlerini,tarlalarını,bahçelerini kaybeden kimlerdir?
Her allahın günü Rumları dağdaki
bayrakla proveke eden kimlerdir?
Kıbrıs Cumhuriyetini terkedip
giden, ayrılıkçılık peşinde koşan kimlerdir?
Bunca yıl devletim, egemenim diye
bağıran, ayrı meclis kuran ayrı bayrak
hazırlayan adayı bölmek için elinden geleni
yapanlar kimlerdir?
Her iki de bizde çözüm istiyoruz ama
Rumlar bizi istemez diyenler kimlerdir?
Yazsam sayfalar yetmez, Rumların
KC sahip çıkmalarına tek neden biziz,

bakanlıklara devlet dairelerine Yunan
bayrakları çekmişlerse suç yine bizlerdedir,bayrak asılmadık yer bırakmayıp,
mandralara kadar bayrak asıp onları provoke eden bizler değil miyiz?
Koşarak gittik aldık, Kıbrıs
Cumhuriyeti passportunu da, kimliğini da,
hepimizin cebinde de var, ne yazıyor o
kimlik ve passportlarda '' KIBRISLI,
CYPRIOT,Κυπριακός ''
Peki kaçımız Kıbrıslı gibi davrandık,
AP Parlamento seçimi için kaçımız gidip
oy kullandık, eokacı denilen Anastasiadis
in gelin Cumhuriyete dönün dediği zaman
hangimiz dönmek için gayret gösterdik?
Tutturmuşlar bir EE,Rumlar bizi istemez, Rumlar sizi ister istesin,ister istemesin,Kıbrıs Cumhuriyeti babalarının
malı değil,biz de kurucuyuz,hakkımız var
diyen çıktımı?
Ganimet toprakları elimizde tutalım,
yıkılmış Varosha için naz edelim,
başkasının malını silah zoruyla
alalım,ardından sahte koçanlarla dağıtalım,
passportunu, kimliğini de alalım, dünyayı
Larnaka’dan uçarak gezelim, Limasol
limanından dünya turlarına çıkalım, geçen
gün açıklandı Rum tarafında çalışmaya
gidenleri 30 binlere çıkaralım, ama gece
gündüz devletim,egemenim,her iki kelimesi kktc ve devlet olan konuşmalar
yapalım, arkasından da ama Rumlar bizi
istemez diye de ağzımızda nakarat edelim.
Yok yalnız Rumlar, dünyanın başka
hangi milleti ırkı olsaydı kimseler sizi istemezdi, barikatları kapatırdı,tüm bunlardan
sonrada ne kimliğinizi,ne passportunuzu
bırakır hepsini iptal ederdi…
Sonrada ağlayan hallerinizi seyrederdi.
Asıl MUSTAHAKIM!Z budur!

RODİN KOLEKSİYONUNUN
ANTALYA KÜLTÜR
SANAT’TAKİ SERGİ
AÇILIŞI ERTELENDİ
Antalya’da 12 Nisan’da açılacağı duyurulan The Arkın Rodin Collection, “Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın
Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı
serginin, teknik sebeplerle ertelendiği
açıklandı.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım
Üniversitesi’nden (ARUCAD) yapılan
açıklamaya göre, ilk kez 2017’de ARUCAD açılışında üniversitenin kurucusu
Erbil Arkın tarafından sanatseverlerle
paylaşılan Rodin Koleksiyonu’ndan bir
seçki, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın
140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, ARUCAD, The Arkın Rodin Collection Gallery
ile Antalya Kültür Sanat işbirliğinde, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle
sergilenecek.

DAÜ’DE LİSELERE
YÖNELİK ATÖLYE
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
tarafından KKTC lise son sınıf
öğrencilerine yönelik “Atölye Çalışmaları”
12 – 22 Nisan tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, ülke
genelindeki liselerden 1500’ü aşkın lise
son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye
Çalışmaları 12 Nisan Salı günü, saat
09.30’da DAÜ kampüsündeki çeşitli
akademik birimlerde başlayacak.
Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları
meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik
uzmanlar eşliğinde Atölye Çalışmaları’na
katılacak.

LIONSLARDAN ORTAK ETKİNLİKLER

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü KKTC’ye
davet ettiği ikiz kulübü Ankara Esat Lions
Kulübü ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, etkinliklerin ilki Alayköy
İlkokulu’nda çevrenin korunması amacıyla
yapıldı.
İki kulüp üyeleri ve Orman Dairesi’nin iş
birliğiyle okul bahçesine zeytin ağaçları ekildi. Ayrıca okulda bir geri dönüşüm projesi
başlatıldı. Özellikle öğrencileri bu konuda
bilinçlendirerek kâğıt ve plastik şişelerin
geri dönüştürülmek amacıyla okulda atıkların
toplanması için her iki kulüp desteğiyle 4
atık depolama kabı bağışı yapıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü
Özden Ünbay, okul öğrencileri için eğitim
kalitesi yanında sağlıklı ve temiz bir çevrenin

de çok önemli olduğuna vurgu yapıp etkinlikten çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Daha sonra Lefkoşa Başkent ve Ankara
Esat Lions Kulüp Başkanları konuşmalarında,
yapılan çalışmalarda her zaman güzel, temiz
ve sağlıklı bir çevre yaratılmasına önem ve
öncelik verdiklerini belirtti.
İki kulüp üyeleri Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ve Dr.
Fazıl Küçük Müzesi’ni de ziyaret etti.
Aynı günün gecesinde ise iki kulüp, aylık
genel toplantılarını birlikte gerçekleştirdi.
Toplantıda
ilk
önce
Kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş için
hazırlanan belgesel izlendi. Daha sonra oğlu
Serdar Denktaş konuk konuşmacı olarak
“Babam Rauf Raif Denktaş” konulu konuşma
yaptı.

Sosyal Medya
Mehmet Salih

"TOPRAĞI BÜTÜN
VATAN" HASRETİMİZ
ARTARAK BÜYÜDÜK

Nato’nun kuruluşunu kutlayanları
tanı. Çünkü bunlar şairin "Tanı da
büyü" dedikleridir...
4 Nisan benim için özel bir
gündür.
Çünkü her 4 Nisan’da anılarıma
bir kaç cümle daha ekleyerek,
hatırlarım hayatıma dokunup gidenleri...
Bir daha hiç görüşmedik
haberleşmedik...
4 Nisan sabahı, iki kitap
tutuşturdu elime, "yarın memlekete
dönecem, Kürtlerin derdini daha
iyi anlarsın, hediyem olsun"
demişti...
Kürtlerde Evren Cuntasının
şerrine uğrama endişesi hakimdi
o günler...
A.Arif'in "Hasretinden Prangalar
Eskittim" şiir kitabını okuduğum
o tarihten sonra, hala çivilenmiş
bir cümle var beynimde, 1983'den
günümüze kadar aktara aktara, her
4 Nisan'da parlattığım…
"Tanı bunları, tanı da büyü"...
Çünkü iki toplumda da yarım
vatan sevenlerin, katilleri "Lanetleme Günü" olarak, halkların ortak evrensel bir anma gününe çeviremeyenlerin de, ayıplanması
gerektiğini anladığım ilk gündür.
En yakınımızdaki omuzdaş
bildiklerimizden başlayarak,
"toprağı bütün vatan" hasretimiz
artarak büyüdük, büyüdükçe
sorguladık,
sorguladıkça
yalnızlaştık…
O gün bugündür, yalnızlaştıkça
toprağı yarım sevenlere karşı,
kimliğini ayırt etmeksizin,
düşüncemi, dilimi kalemimi öfkemi
her 4 Nisan'da biledim…
4 Nisan ayrıca 1949'da NATO'nun
yani Kuzey Atlantik Paktının
kuruluş günüdür..
Bugünlerde
yaşadığınız
coğrafyada ve dünyada Nato'nun
kuruluşunu kutlayan tüm kurum
ve kuruluşların isimlerini kafanıza
not edin..
Çünkü bu kişi, kurum ve
kuruluşlar, İspanya’dan İran’a kadar
uzanan Akdeniz ülkelerinde kurulan, kelle avcısı 1950 sonrası Gladio'nun günümüzdeki uyuyan hücre
yuvalarıdır...
1950 sonrası Avrupa’dan
Ortadoğu’ya uzanan coğrafyada
her ırktan, her dinden kadın erkek
çocuk ayırt etmeden kaybedilen
katledilen binlerce aydın, ilerici,
demokrat sosyalistlerin katillerinin
günümüzdeki mirasçılarıdır...
A.Arif’in zındandan işaret ettiği
gibi, "Tanı bunları, tanı da büyü"...
Tanıdıkça anlarsın bunlar ayni
zamanda,
Kutlu
Adalı’nın,Kavazoğlu,Kostas
Misiaoulis, A.M.Gürkan ve A. Hikmet ve Lefkonuklu S.Menoikos
gibi, binlerce Kıbrıslının katillerinin
mirasçısı olduklarını...
Nato’nun kuruluşunu kutlayanları
tanı Kıbrıslı…
Çünkü bunlar şairin "Tanı da
büyü" dedikleridir.
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BAYRAM GELECEKTİR!
Yine bir pazar günündeyiz…
Memlekette, “Her şey yolunda”(!)…
“Küçük bir eksikle,”(!) sadece
haftada iki kez, Lefkoşa Terminali’nde
ihtiyaçlı insanlara parasız ekmek
dağıtıldığını öğrendik…
Ne demişler,
“O kadar kusur, kadı kızında da
olur!”
***
Duydunuz Cumhurreisi E. Tatar’ı,
“KKTC artık bir gerçektir!” diyor;
“kendinden emin” bir vaziyette…
Bu cümle, 8 Nisan 2022 Cuma günü
kuruluyor!
KKTC, 1983 yılının 15 Kasım’ında
kuruldu bildiğim kadarıyla…
Bu cümleyi duyunca, “vallahi” yine
aklım karıştı…
“Aha yemin”…
Cümledeki
“artık”
sözcüğünü
anlamlandırmada zorlandım…
“Önceden gerçek değil miydi
KKTC,” diye bir soru aklıma düştü…
Siz ne dersiniz sevgili okurlar?
Şöyle bir örnek cümleyle açıklamaya
çalıştım kendi kendime:
“Okulumu bitirdim ‘artık’ işim var”
diye bir cümle kurarsanız, önceden işsiz
olduğunuzu, işe girmeden önce
öğreniminize devam ettiğinizi -öğrenci
olduğunuzu- açıklamış olmaz mısınız?
Tam da öyle anlaşılır, değil mi?
Ne dersiniz, o zaman Cumhurreisi E.
Tatar’ın bu cümlesine göre, “KKTC
eskiden gerçek değil miydi?” ifadesi
ortaya çıkmaz mı?
Memleketteki ekonomik sorunlarla
ilgili açıklamaları da vardı ekselansları
Tatar’ın…
25 Mart 2022’de, Türkiye Muharip
Gaziler Derneği heyetini kabulünde,
“ülkemizde pahalılık ve ekonomik kriz
yaşandığını” kabul ettiğinden olacak,
“Bunlar tarihin cilvesidir, gelip geçer,
önemli olan devletin bekasıdır!”
dediğini da hatırlatalım…

Rüzgara Karşı

Ne dersiniz,
Bu iki söylem çelişiyor mu?
Yoksa bizim bilmediğimiz, “yeni
gelişmeler mi oldu” son günlerde?
Belki da, “Kıbrıslı toplumlar
arasında ‘çözüme’ yardımcı olacağı
düşünülen” Güven Yaratıcı Önlemlerle
(GYÖ) ilgili birceğez paketçik devreye
mi konuyor?
***
Cumhurreisi ekonomi ve siyasetle
ilgili böyle konuşurken, aynı siyasal
parti geleneğinden gelen Başnazır F.
Sucuoğlu, olaylara daha farklı açıdan
bakıyor olabilir mi?
“Tarihin cilvesine, pahalılığın gelip
geçeceğine” inansa, o da benzer
cümleleri kuracaktı…
Geçenlerde, “Anayasanın ihlal
edilmesiyle” ilgili, meclis kürsüsündeki
konuşmalarını duyunca, beyefendinin
cesaretine hayran kaldım…
Herhalde ondan olacak, Başnazır F.
Sucuoğlu,
4
Nisan
2022’deki
açıklamasında:
Eleştirilere değer verdiğini belirterek,
“sorunlar boyumuzu aştı” ifadesini
kullanıp,
muhalefetle
“birlikte
mücadele
etme”
çağrısında
bulunduydu…
Ardından, belediyelerin sayısının
azaltılmasıyla ilgili yapılması birileri
tarafından emredilen, “belediyeler
reformu”
çalışmalarının
meclis
görüşmeleri, “iktidarla, muhalefetin”
birlikte mücadele etme isteğini berhava
etti…
Meclis önünde, bazı belediyelerin
çalışanları ile sendikaların ve kimi
duyarlı/yurtsever yurttaşların, yapılmak
istenen “reform” girişimine karşı
direnişi, nedendir bilinmez ansızın son
buldu…
Oysa Nazırlar Kurulu, tam da pes
etmek üzereyken, -yenilmesi yakınkenemekçiler geri çekilerek, direniş
sonlandırıldı…

Bülent Tümen
***
Malûm, ramazan ayındayız…
Belediye
emekçilerinin
geri
“çekilmesinden” da bahsettik, aklıma
bir fıkra düştü:
“Nasreddin Hoca, ramazanı geçirdiği
köyde vaaz verirken bir ara Hz. İsa’nın
göğe çekildiğinden söz etmiş. Camiden
çıkınca yaşlı bir kadın yanına yaklaşıp:
-Hoca, demiş, “İsa peygamber göğe
çekildi,” dedin, ama orada ne yiyip ne
içtiğini anlatmadın.
Hoca’nın canı sıkkınmış zaten:
-Bre kadın, demiş, günlerdir bu
köydeyim, bir gün olsun şu zavallı Hoca
ne yer ne içer demediniz da,
gökyüzünde
Tanrı’ya
kavuşmuş
peygamberin
ne
yiyip
içtiğini
soruyorsun!”
***
Fıkra, asırlar öncesinde yaşanan bir
olayı mizahi bir şekilde anlatmış olsa da
içerik açısından tam da günümüze
uygundur…
Kıbrıs’ın kuzeyindeki pahalılık, aldı
başını gidiyor…
Acıdır, siyaset erbabı içinde ön
sıralarda bulunan Nazırlar Kurulu,
daima olduğu gibi toplumun sorunlarını
çözeceği yerde, hamasi nutuklar
eşliğinde birilerinin talimatlarını yerine
getirmek ve partili yakınlarının
“göreve atamalarını” yapmakla gün
geçiriyorlar!
Yurttaşın genelinin almakta oldukları
“maaşlarla” ne yiyip, ne içtikleri, pek
umurlarında olmasa da…
Efendilerin “haklarını yemeyelim” bu
“zor görevlerine” ilâveten, bazı iş
insanlarının “zararlarını hafifletmek”
ve “iş yerlerini kapatmak zorunda
kalmamaları” adına, onlara mali
destek sağlamakla da uğraşıyorlar…
Unutmayın, ramazandan sonra
mutlaka Bayram gelecektir!
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

ÖĞRENCİLER YEŞİLIRMAK’A GEZİ DÜZENLEDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Pakistan Öğrenci Birliği
Yeşilırmak’a gezi düzenledi. Etkinlik öncesinde DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde toplanan öğrencilerle konuşan
DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu öğrencilere keyifli saatler geçirmelerini diledi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, çilek tarlalarıyla ünlü Yeşilırmak’a gerçekleştirilen hafta sonu gezisinde öğrenciler hem çilek
tarlalarından hem de narenciye bahçelerinden çilek, portakal ve limon toplama fırsatı yakaladı.
Söz konusu geziye Pakistanlı öğrencilerin yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan Öğrenci Birlikleri temsilcileri de eşlik etti. Gezide
öğrenciler keyifli bir hafta sonu geçirirken hem KKTC’yi tanıma fırsatı yakaladı hem de birlikte vakit geçirme imkânı buldu.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

GODOT’YU BEKLER
GİBİ ÇÖZÜM
BEKLEYEN
KIBRISLILAR...
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi
İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria
Nuland, Kıbrıs’a gelerek iki
toplumun liderleriyle görüştü. Bu
görüşmede sevinenler var elbette.
Kıbrıs sorunun çözülmesi için bir
hareketlilik başlatılacağının sinyalleri
veriliyor belki de.
Ben ise farklı düşünenlerdenim.
Biz Kıbrıslılar olarak kendi
sorunumuzu kendimiz çözemeyecek
kadar zavallı durumda olduğumuzu
anlıyorum.
Ne yazık ki ,iki toplum lideri de
çözümün dışarıdan gelmesi için beklenti içine girdiler. Türk tarafı bu
beklentiden vazgeçmiş görünse de
Tatar’ın görüşme sonrası yaptığı
açıklamadan geri adım atabileceklerinin sinyallerini verdi.
“İki devletli çözüm” ölü doğmuş
bir bebek olarak hatırlanacak.
Tatar’ın açıklamasının görüşmenin
hemen sonrası olmaması belli ki
Türkiye ‘ye sorduğu “Ne
açıklayayım?” sorusuna yanıt beklemesindendir.
Yapılan açıklamadan anlaşıldığı
üzere Türkiye bu konuda geri adım
atmaya hazırdır.
ABD’nin Eas Med projesinin
pahalılığını öne sürerek desteğini
çekmesi ve alternatif önerisinin
Türkiye üzerinden boru hattı olması
gündemdedir.
Bu amaçla Israil Cumhurbaşkanı
Herzog’un Türkiye ziyareti de önemlidir.
Noland’ın üzerine basa basa
söylediği ABD’nin Kıbrıs politikası
iki devletli çözümü değil “BM parametrelerinde Federal Bir çözümü
desteklemektedir.”
Bunu sanırım Tatar’ın gözlerine
baka baka söylemiştir.
Unutulmamalı ki ABD hem Yunanistan ile hem de Kıbrıs
Cumhuriyeti ile yakın işbirliğini
hem askeri hem de ekonomik anlamda sürdürmektedir.
Bunu yaparken de özellikle Rusya
ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında tarihsel bağları da koparmak
niyetindedir.
Türkiye’nin ABD ile olan ilişkileri
ise son dönemlerde durgundur.
Buna
rağmen
Erdoğan
liderliğindeki AKP iktidarı döneminde Türkiye hiç olmayacak kadar
ekonomik darboğaza girmiştir.
Bir ABD projesi olan AKP’nin
iktidarda kalabilmesi için ABD’nin
tekrar
güvenini
kazanmayı
düşünmesi Kıbrıs politikasında geri
adım attırabilir.
Ne acıdır ki Kıbrıslılar hâlâ
Godot’u bekler gibi barışın ve
çözümün de Emperyalist devletler
tarafından getirilmesini bekliyor ve
umut ediyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Bu gece yatak darmış
Uykular nere varmış
Gecenin bir vaktinde
Mani yazmak da varmış

Sosyal Medya
Sonat Çağlar
Laiklik kültürünün doğuşu, Orta Çağ
Avrupa Felsefesi ve Aydınlanma Çağı’nın
etkisiyle gerçekleşti. Batı’da Descartes’in
“düşünüyorum o halde varım” sözü bir
“kültür” haline gelir ve bu durum “bireysel
özgürlüğün” doğuşunun önünü açar.
Öte yandan bilim orta çağ inanç sistemlerini “sorgulatmaya” başlar ve Batılı
toplumlar “monarşi tarafından” “din ile
kandırıldıklarını” anlamaya başlarlar ve
bu durum Fransız İhtilâli’ni doğurur yani
bilim ve yeni felsefeler üretilmesi
sayesinde “Feodalite yıkılır”.
Hemen ardına “din ile devlet” birbirinden ayrılır ve “inanç özgürlüğü”
yaygınlaşmaya başlar yani herkes inancını
özgürce yaşayabilir, “kimseye dayatmamak” şartıyla.
Bu yüzden de bir “birey” isterse “alkol
kullanır”, istemezse “kullanmaz”, isterse
açık saçık giyinir, isterse kapalı vs. Bu
süreç Batı’da son 500 yılda “bilim ve
felsefe” ile geliştiği için, Batı son 200300 yıl içerisinde “büyük değişimlerin”
“öncüsü olurken”, Orta Doğu ve Doğu
Akdeniz son 500 yıldır “hurafelerin kölesi
olmuş” ve “laikliği de sadece işine geldiği
kadar algılamakta ısrarcı olmuştur”.
Laiklik Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’e Atatürk aracılığı ile girer ama
çoğunluk “cahil olduğu” için sadece
“alkol almak ve modern kıyafet
giymek” ile “sınırlı kalır”, “entelektüel
boyutta” gelişemez.
Mesela “alkol almanın veya modern
kıyafet giymenin” “bireysel bir özgürlük”
olmasından dolayı, bireyin “diliyorsa”
kullanma, giyme hakkı olduğu, “alkol,
sigara ve şeker” gibi ürünlerin “zararlı
olması durumunun” özellikle 18 yaşından
büyük bir “bireyin” “reşit” olduğu için

DÜN

Kitap Dünyası

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

“Kuşlar gibi uçmayı, balıklar
gibi yüzmeyi öğrendik, fakat
bu arada çok basit bir sanatı
unuttuk. İnsan gibi yaşamayı.”
Martin Luther King

Tadımlık
kadife bir günün akşamı yasmin’dir
denize bakan yamaçları dağların
suların esrik sayıklamaları
göğsümdeki turunç kokusu yasmindir
Emel Kaya
“Sır” adlı kitabından

KIBRIS’I BÖLEN UCUZ MİLLİYETÇLİK, LAİKLİĞİ
ANLAMAK, TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAK
bunu “görebilecek” olgunluğa sahip
olduğunu ve diliyorsa “zararlı olan ürünlerden” kendi hür iradesi ile vaz
geçebileceğini kabul etmek olduğunu
“algılamakta zorlanıyor” ve alkol
kullanmayı “entelektüel olma” “sembolü
olarak” görüyorlar.
Gerçek “laiklik” herkesin yaşam tarzına
saygı duymak dolayısıyla alkol
kullanmasına da “karışmamaktır” fakat
“Kemalist
bezirganlar”
yıllarca
Türkiyelilerin ve Kıbrıslıların bir
bölümüne
“laiklik=Atatürk’ü”
“dayattıkları” için zaten “laiklik kavramı”
“alkol seviyesinde” kalan bu iki
topluluğun, daha da “tarihten kopmalarına”
sebep oldu.
Atatürk Türk milliyetçiliği tarafından
Kıbrıs’ı “bölmek” için kullanıldı ve hâlâ
daha da kullanılmaktadır.
1980’lerden ve özellikle 2000’lerden
beridir de “istismar aracı” olarak İslam
kullanılıyor ve Kıbrıs’ın kuzeyine de
yine “dayatılıyor”.
Hala Sultan Koleji’nin kurdelesini kesen
bir parti ve Çanakkale Kampları’na destek
veren iki partinin de desteklediği “iktidar
nöbetinde” bahanemiz, gençler “partideki”
statülerini “bıraktılar” şeklindedir. Esas
sorulması gereken önemli bir soru var,
statülerini geri aldıklarında “ben bu partiyi
destekliyorum ama yaptığı yanlışlar” var
diye olaylara “objektif bakacaklar” mı?

Yoksa “futbol takımı tutar” gibi devam
mı edecekler?
İngiltere’de 1990 yılında Thatcher’in
11-12 yıllık iktidarında yaptığı “büyük
hatalardan” sonra başbakanlık görevine
devam etmemesi için partisinin içinde
de ona “desteği kesen” çok sayıda insan
oldu, “gerekçeleri” de “ülkenin iyiliği
içindi”. İşte “laik bir toplum” böyle “objektif” olmayı becerebilen bir toplumdur.
Atatürk’ün de “çok partili” siyaseti
desteklemesi ve “bilimin öneminin altını
çizmesi” bu yüzdendi.
Öte yandan 1950’lerden beridir bize
dayatılan “Atatürk sevgisinin”, Kıbrıs’ı
bölmek için “bir oyun olduğunun” en
güzel örneği de bizim “bilimi küçümsememiz” ve “partizan” olmamız yani
Atatürk’ü aslında “hiç anlamamamızdır.”
Çünkü Kıbrıslıların Atatürk’ü anlayabilmesi için “evrensel bir entelektüel”
olması lazım, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan
Kıbrıslıların büyük bölümü Atatürk’ü
Kıbrıs’ı bölen “ucuz milliyetçiliğin”
dayatmaları ile “sevmiştir”.
“Direnişçi” gençler ise sadece “iktidara”
ses çıkarıyor, muhalefete ve Türkiye’ye
de “ses çıkarmaları” gerekmiyor mu?
Özetle “bilimsel düşünülmediği” ve “yeni
felsefeler üretilmediği” sürece hiçbir
sorun çözülmeyecek. Kamp kuran eylemciler arasında “azınlık dürüst olanları”
tenzih ederim.

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4
Kumsal Lefkoşa 03922282330
CANEŞ ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı
Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy 0392 225 52 20
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent
Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne 0533 858 52
08
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
03928152248
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen
Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu 03928223842
MAĞUSA
LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh.
2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa
03923661994
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi
(Cyprus Central Hospital) Acil Servis
Giriş Karşısı 03923652424
GÜZELYURT

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

Tel:0533 864 8771

LEFKE

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

Tel: 0533 849 18 47

Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı 05338419578

Acil Telefon
Numaraları

ARAZİ ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele 3301 720

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt 03927147052

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Charlie Chaplin'in yazdığı Himi Özen'in
yönettiği "Sahne Işıkları" oyun. KTDT 1977.

Eugene Ioneco'nun yazdığı Perihan Toygan'ın
yönettiği "Sandalyeler" oyunu. KTDT 1980.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı Yaşar Ersoy'un
yönettiği "Kleopatra'nın Mezarı" oyunu. KTDT 1978.

Robert Thomas'ın yazdığı Hilmi Özen'in
yönettiği "İkili Oyun" KTDT 1977.

Kemal Tunç'un yazıp yönettiği "Aliko ile
Caher" pyunu. Altun Sahne 1970-1971.

Genç Oyuncular'ın yazdığı Yaşar Ersoy'un
yönettiği "Vatandaş Oyunu" LBT 1980.

LBT Oyuncuları'nın yazdığı Yaşar Ersoy'un
yönettiği Oku Adam Ol" oyunu. LBT 1981.

LBT Oyuncuları'nın yazdığı Yaşar Ersoy'un
yönettiği "Kuzeyname" oyunu. LBT 1981.

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

VE İLK SAHNE’DEN KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI’NA VARILIR, AMA… (17)

Kıbrıs Türk Tiyatrosu
İlk Sahne'de yaşanan
sorunlar nedeniyle Kemal Tunç, Üner Ulutuğ
ikinci kez Kurum'dan
ayrılır. Ulutuğ, Bayrak
Radyosunda çalışmaya
başlar. Kemal Tunç ise özel tiyatro
niteliğinde "Altun Sahne"yi kurar. Altun
Sahne'nin ilk ve tek oyunu ise Kemal
Tunç'un yazdığı ve Bayrak Radyosu'nda
yayınlanan "Aliko ile Caher" skeçleri
olur. Tunç, çok sevilen bu skeçleri sahne
için düzenler ve seyirciye sunar. Ancak
Altun Sahne başka oyun sahneleyemez
ve yaşamını noktalar.
15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki
Albaylar Cuntası ve Nikos Samson yönetimindeki EOKA-B örgütü, Makarios
yönetimine darbe düzenler. Bunun üzerine
Türkiye bozulan anayasal düzeni yeniden
tesis etmek için, 20 Temmuz 1974’te
adaya askeri müdahale yapar. Ama
belirtiği amaçtan farklı şey yaparak adayı
böler ve Kuzey Kıbrıs’ı kendine bağlı
bir sömürge haline getirir. Kıbrıslı Türkler
ise adanın kuzeyinde toplanır. Bu konuları
çok yazdım o nedenle kısa geçiyorum.
Adanın kuzeyinde, 13 Şubat 1975’te
Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulur.
Bunun üzerine Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nin resmi kurumları tabelalarına
“Devlet” adını yazarlar. Ama devlet
olmanın gereği yerine getirilmez ve
Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak hayatın
her alanı şekillenir.
Bu koşullarda Kıbrıs Türk Tiyatroları
İlk Sahne de “Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu” olarak adlandırılır. Ama siyasetin

ve bürokrasinin girdabından kurtulmaz
ve yaşadığı sorunlar daha da büyüyerek
yaşamsal boyuta ulaşır.
15 Kasım
1983’te ise ayrılıkçılar Türkiye’deki faşist
Kenan Evren yönetimini de arkalarına
alarak KKTC’yi 1975’te ilan ederler.
Ama Kıbrıslı Türkler ekonomik, siyasal,
sosyal, kültürel açıdan daha da dünyadan
kopartılırlar, izole edilirler ve Türkiye’nin
muktedirlerine bağımlı hale getirirler.
Bu süreçte ise K.T. Devlet Tiyatrosu
tabelasını değiştirir ve “KKTC Devlet
Tiyatrosu” yazar. Ama sorunlar daha da
artar.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro
Bölümü’nden mezun olan Yaşar Ersoy

ve bir yıl sonra mezun olan Osman Alkaş
ve Çetin Özen’de K. T. Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlarlar. Yaşar Ersoy,
Osman Alkaş, Erol Refikoğlu, Işın Cem,
Perihan Toygan toplumcu gerçekçi tiyatro
anlayışıyla tiyatro yapmaya çalışırlar.
Tiyatronun müdahalesiz ve özgür
olabileceğini savunan sanatçılar; sanatın,
özgürlüğün en güzel şekli olduğunu belirtirler. Ayrıca sanatın en önemli
özelliğinin hiçbir otoriteye hizmet
etmeyeceğini savunan sanatçılar, sanatın
evrensel gücünü sınırlamaya çalışan her
türlü politikadan daha güçlü olduğunu
açıklayarak mevcut yöneticilere karşı
tiyatronun özgür bir ortamda yapılması

gerektiğini vurgularlar. Bunun üzerine
K. T. Devlet Tiyatrosu’nda soruşturmalar
ve böl-yönet dönemi başlar. Çok sıkıntılı,
yasaklar ve sansürlerle ve bunlara karşı
mücadelelerle geçen yaklaşık 6 yıllın
sonunda sanatçılar, 30 Eylül 1980’de
“Vatan Hain” suçlamasıyla Devlet Tiyatrosu’ndan uzaklaştırılırlar. Toplumda
büyük tartışmalar yaşanır. Bunun üzerine
dönemin Lefkoşa Belediye Başkanı
Mustafa Akıncı’nın desteği ve kararıyla,
Devlet Tiyatrosu’ndan atılan sanatçılar
(Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Işın Cem,
Erol Refikoğlu) Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu 13 Kasım 1980’de kurarlar.
Değerli dostlar 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Tiyatro
Hareketi tarihini başlangıcından 1980’e
kadar kısa notlarla ve fotoğraflarla 17
gün sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu
yazı dizisini burada noktalıyorum. İlginize
teşekkür ederim. Sürçü lisan ettimse af
ola.
NOT: 2000’li yıllara kadar süren bu
tarihi
merak
edenler
PEYAK
Yayınları’nda “Toplumsal ve Siyasal
Olaylarla İç İçe Kıbrıs Türk Tiyatro
Hareketi” kitabımda çok geniş bir şekilde
ayrıntılarıyla okuyabilirler.
Ya da YouTube’ba girerek 6 bölümden
oluşan ve yüzlerce fotoğraf ve belgeyle
anlatılan belgesel filmi izleyebilirler.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sanatsal
mücadelesini, sahnelediği oyunları,
yazılan yüzlerce eleştirileri ve
değerlendirme yazılarını ise KHORA
Yayınları’nda çıkan “Bir Ülkenin
Yaşamında Rol Almak” kitabımda okuyabilirler.

Emmanuel Robles'in yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği
"Özgürlüğün Bedeli" oyunu. LBT 1981-1982.

Aziz Nesin'nin yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği
"Biraz Gelir Misiniz?" oyunu. LBT 1981-1982.

Athol Fugart'ın yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği
"ADA" oyunu. LBT 1988-1989.

Yılmaz Onay'ın yazdığı Osman Alkaş'ın yönettiği
"Sanatçının Ölümü" oyunu. 1988-1989.

2000 yılında LBT sanatçıları ve teknik ekibi toplu halde.
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SÜRÜCÜLERE UYUŞTURUCU TESTLERİNİN DE
YAPILABİLMESİNİ SAĞLAYACAK YASAL DÜZENLEME HAZIR
Trafikte sürücülere, alkol yanında
uyuşturucu testlerinin de yapılabilmesini
sağlayacak yasal düzenleme hazır…
Hükümetin onaylayarak Meclis gündemine
gönderdiği Yol Güvenliği Yasa Tasarısı,
Meclis Bakanı tarafından Resmi Gazete’de
yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler yirmi
gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak

sunulabilecek. Genel gerekçesine göre Yol
Güvenliği Yasa Tasarısı, günümüzde alkol
yanında uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması
nedeniyle trafikte uyuşturucu testlerinin de
yapılmasını düzenliyor. Tasarıda, 1988
yılında yapılan yasanın, o yıllarda alkollü
araç kullanımını engellemeyi hedeflediği,
günümüzde ise alkol kullanımının yanında
özellikle uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması

nedeniyle, gerek uyuşturucu kullanımının
önüne geçilmesi, gerekse uyuşturucu madde
tesiri altında araç kullanmanın önlenerek
yol güvenliğinin maksimum düzeyde
sağlanması gereğinin ortaya çıktığı
vurgulanıyor. Tasarı, trafikte uyuşturucu
testlerinin yapılması ve tespit edilenlere
gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını
düzenliyor.

Kuzeyde 332 vaka, güneyde 1764 vaka 1 ölüm
KKTC’de son 24 saatte toplam 17 bin
120 test yapıldı, 332 pozitif vakaya
rastlandı.
166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi
Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele,
7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
9 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu
şöyle:
Yapılan Test Sayısı: 17.120
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332

Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367
Toplam Vaka Sayısı: 90.120
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 84.964
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Güney Kıbrıs’ta bin 764 yeni vaka

tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 60
bin 256 test yapıldı, bin 764 yeni vaka belirlendi, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 60
bin 256 test yapıldı, bin 764 yeni vaka belirlendi, 1 kişi de yaşamını yitirdi.
Hastanede 26'sı ağır olmak üzere toplam
201 kişi Koronavirüs tedavisi görüyor.
Güney Kıbrıs’ta toplam can kaybı 975’e
yükseldi.

LİMASOL’DA İKİ KÜÇÜK
KIZA UYUŞTURUCU
SATAN 22 YAŞINDAKİ KİŞİ
TUTUKLANDI
Limasol’da 13 yaşındaki kız
çocuğunun, Crystal Ice kullandıktan
sonra evinde fenalaşarak hastaneye
kaldırılmasının ardından, eroin de
kullandığını itiraf ettiği bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre küçük
kızın ve 15 yaşındaki ablasının polise
verdikleri ifadede 22 yaşındaki bir
kişinin kendilerine metamfetamin,
Crystal Ice türü uyuşturucu sattığını,
başka bir kişinin verdiği eroini de
kullandığını itiraf etti. Polis, ifadelere
dayanarak 22 yaşındaki Hindu satıcıyı
yakaladı ve hakkında 7 gün tutukluluk
emri aldı.

GÜNEYDE İKAMET EDEN
RUSLARIN BANKA
İŞLEMLERİNDE SORUN
YOK
Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve
burada faaliyet gösteren bankalarla iş
yapan Rusların herhangi bir ekonomik
yaptırıma maruz kalmadıkları, Güney
Kıbrıs’taki işlemlerini sorunsuzca
yapabildikleri ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta
ikamet eden ve Rum bankalarında
hesapları bulunan Rus vatandaşların,
Güney Kıbrıs’taki banka işlemlerinde
veya ödemelerde kısıtlamalardan
etkilenmediklerini yazdı.
Güneydeki bankalarda hesapları olan
veya kredi kartları bulunan Rusların,
Rusya’ya gitmeleri halinde, Rusya’ya
uygulanan kısıtlamalar sebebiyle
kredi kartı harcamaları
yapamayacakları ifade edilen
açıklamada, AB tarafından yaptırım
uygulanan bankaların kredi kartlarının
ise Güney Kıbrıs’a gelecek Rus
vatandaşları tarafından
kullanılamayacağının altı çizildi.
Rusların Güney Kıbrıs’ta sahip
oldukları şirketlerinin para işlemleri
ise Güney Kıbrıs Merkez Bankası
tarafından yapılan değerlendirmeler
çerçevesinde ayrı ayrı ele alınarak
karara bağlanıyor.

LARNAKA LİMAN VE
MARİNASININ
ANAHTARLARI “KITION
OCEAN HOLDINGS”E
VERİLDİ

19.

Larnaka Limanı ve marinasının,
entegre inkişafı için “Kition Ocean
Holgings” konsorsiyumuna dün
düzenlenen törenle devredildiği
bildirildi.
Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,
1,2 milyar Euro’ya mal olacak entegre
inkişaf projesini, “ülke tarihinin en
büyük yatırımı” diye niteledi ve
projeye başlaması için liman ve
marinanın anahtarlarını yüklenici
şirkete verdiği günü “tarihi” olarak
değerlendirdi. Taşımacılık Bakanı
Yannis Karusos, toplamda 1,2 milyar
Euro’yu aşacak bu yatırımın ticarete,
denizciliğe, turizme, taşımacılığa ve
genel olarak Kıbrıs Rum ekonomisine
birçok avantaj sağlayacağı görüşünü
ortaya koydu.
Törende konuşan “Kition Ocean
Holdings” konsorsiyumu CEO’su
Panos Aleksandru, entegre inkişaf
projelerinin tamamlanmasından sonra
Larnaka Limanı’nın 3 bin metrekarelik
alana sahip 10 iskeleye, gerek ticari
gerekse kurvaziyerler için ultra
modern terminaliyle yolcu bölümünde
modernleştirilmiş altyapılara sahip
olacağını söyledi.
Aleksandru, marinanın da, dünyanın
en büyük yatlarından bazılarının da
(125 metreye kadar) demirlemesine
olanak sağlayacak şekilde, 800
civarında teknenin demirleyebileceği
kapasiteye ulaşacağını anlattı.
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Chelsea Southampton’a patladı

Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, St.
Mary's Stadyumu'nda Southampton'a konuk
oldu. Hafta içinde oynanan Real Madrid
maçında 3-1'lik skorla bozguna uğrayan
Maviler, Premier Lig'de rakibine patladı. Lig'de
18. galibiyetine ulaşan Chelsea puanını 62
yaptı. Southampton ise 36 puanda kaldı.

Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya yıllar sonra basketbolda derbi mücadelesinde rakip oldu

37 yıl sonra parkede buluştular

Yıllar sonra parke
zemine dönen Küçük
Kaymaklı ile Çetinkaya
37 yıl sonra basketbolda
rakip oldu. Atatürk Spor
Salonu’nda yer alan
derbiden galibiyetle
ayrılan taraf ise
74-83’lük skorla
Çetinkaya oldu...
Göçmenköy 6 hafta sonra
galibiyeti hatırladı

3 puan
Karadağ’da
geldi

Futbol Süper Lig’in 26. haftasında
Lefke ile Göçmenköy karşı karşıya
geldi. Lefke’nin saha kapama cezası
nedeniyle Karşıyaka Ergin Şahdur
Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk
Göçmenköy 3-0’lık skorla kazandı.
Ligde altı hafta sonra galip gelen Göçmenköy’ün galibiyeti getiren golleri
46. dakikada Hüseyin Sadıklar, 66.
dakikada penaltıdan Fikret Yağcıoğlu
ve 72. dakikada takıma yeniden dönen
Cemal Yaşınses’ten geldi. Lefke’de
Aziz Özsakallı, 26. dakikada kırmızı
kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Göçmenköy puanını 35
yaparken, altı maç sonra mağlup olan
Lefke 43 puanda kaldı. Ligde gelecek
hafta Göçmenköy, Mesarya’yı konuk
edecek. Lefke ise Yonpaş Dumlupınar’a
konuk olacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Lig’de tarihi bir karşılaşma
oynandı. Yıllar sonra parke zemine dönen
Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya Türk Spor
Kulübü, 37 yıl sonra basketbolda rakip oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda yer alan derbiden
galibiyetle ayrılan taraf ise 74-83’lük skorla
Çetinkaya oldu.

İki takım uzun yıllar sonra parkede rakip
olmalarının onuruna maç öncesi birlikte anı
fotoğrafı çektirdi.
Derbinin ilk periyodu 21-16’lık skorla
Küçük Kaymaklı lehine sonuçlanırken oyuna
ağırlığını koyan Çetinkaya, soyunma odasına
36-39 üstünlükle girdi. Üçüncü periyot sarı
kırmızılıların 60-53 üstünlüğü ile geçilirken

Ralliciler St Hilarion’a tırmandı...

En hızlı Doğa Koyuncu

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon
Fatura, Aveon Sigorta, Eurol,
Rinata Parts & Oils ve Near
East
Bank
katkılarıyla
düzenlemiş olduğu, Kuzey
Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. yarışı dün toplamda 15 aracın kayıt olması ve
11 aracın finish görmesiyle St.
Hilarion ’da gerçekleşti.
Oldukça yoğun Seyirci
Katılımı ile Saat 14.00’de
başlayan ve yaklaşık 2 buçuk
saat süren yarışta, ekipler
tırmanma etabını 1’i deneme
olmak üzere 3 kez aynı
güzergâhı geçtiler.
1. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci
Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa oldular. E4’de
birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Bağrıaçık – Huri
Bağrıaçık ikilisi, üçüncü ise İbrahim Say – Yasmin Salahi ikilisi geldiler. E3’de birinci
Crosskart aracıyla yarışan Hasan Yücebaş oldu.Kadınlarda ise Gölgem Paşa-Huri Bağrıaçık
günü 1.olarak tamamladılar.
Genel Klasman sıralamasında ise Doğa Koyuncu en iyi zamanı yaparak lider olurken,
ikinci 7,830 saliselik farkla Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou ikilsi ve üçüncü ise
son etapta gösterdiği performansla Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık ikilisi oldular.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

maç sonunda derbide galip gelen ekip 7483’lük skorla Çetinkaya oldu.
Çetinkaya adına mücadelede 25 sayı, 13
ribauntluk performans sergileyen Abdoukader Issouf ön plana çıkan isim oldu.
Küçük Kaymaklı’dan 22 sayı ile oynayan
Can Galatyalı ise takımının en skorer ismi
olarak maçı tamamladı.

Futbolda sonuçlar
ve günün programı
Süper Lig
Mesarya-Hamitköy:
TOL-MA Yeşilova:
Lefke-Göçmenköy:
Baf-Dumlupınar:
Birinci Lig
Maraş-Yeniboğaziçi:
G.Birliği-Bağcıl:
Düzkaya-Dörtyol:
Mormenekşe-CB Gençlik Gücü:

4-0
1-3
0-3
0-0
1-1
2-1
1-1
0-2

Bugün
Süper Lig
Yenicami-Gönyeli: Hakan Ünal
MTG-DTB: Turgay Misk
GHE-Binatlı: Ömer Doğru
Kaymaklı-Cihangir: Serhan Şimşek
Birinci Lig
İncirli-Esentepe: Şakir Azizoğlu
Görneç-Çanakkale: Ferhat Tuna
Yalova-Karşıyaka: Mehmet Sezener
Çetinkaya-Değirmenlik: Fehim Dayı

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

