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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 12 Nisan 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 638 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
TARİHE KATLİAMLA ADINI
YAZDIRANLAR
n

n Protokol taslağı Sucuoğlu ile Oktay’ın arasında…
Geçtiğimiz günlerde taslağı görüştüler… Yarım
saati aşan görüşmede Sucuoğlu itirazlarını iletti…
Uygulamaktan çekindiği önlemlerin başında hayat
pahalılığı ödeneğinin dondurulması geliyor…

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

SON
KIBRISLITÜRKÜN
SELASI
OKUNDUĞUNDA
Canan
Sümer

2. sayfada

n Protokolda neler olduğu çok gizli tutuluyor. Ancak Maliye Bakanı
Sunat Atun’un açıklamaları ipuçlarını ele veriyor… Atun yeni
dönemde hem giderlerin azaltılması, hem de gelirlerin artırılması gibi
önlemlerden bahsediyor… Tasarruf yapmanın tek yolu olarak hayat
pahalılığı ödeneğinin dondurulması üzerinde duruluyor… 3. sayfada

TİLKİLER...

Ali Osman

VAKİT
TAMAM

Mehmet Levent

DERVİŞ İLE
KOSTAS’IN
FİLMİ

Aziz Şah

Kuzeyde 266 vaka 1 can kaybı, Güneyde 2254 vaka 3 can kaybı!

DERVİŞ ALİ
KAVAZOĞLU

Mehmet Birinci

n 7. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Bir katliamla tarihe geçti Bucha da…
Ukrayna’da küçük bir kasaba…
Rusya-Polonya sınırında…
Sivil masum insanlar katledilmiş…
Kesin ölü sayısı hakkında çelişkili haberler var…
Kimisi 300 diyor, kimisi 400…
Kim yaptı bu vahşeti?
Ukrayna,
-Ruslar yaptı, diyor…
Rusya ise,
-Biz yapmadık, diyor…
Kimisi Ukrayna’ya, kimisi Rusya’ya
inanıyor…
Ben hiçbirine inanmıyorum…
Kim yapmış olursa olsun, bunun adı
barbarlık…
Ruslar da yapabilir bunu…
Ukraynalılar da…
Da kim yapmaz ki bu acımasız savaşlarda…
Kıbrıslılar bile yapabilir…
Türkler de, Rumlar da…
Nasıl yaptıklarını da görmedik mi zaten?
Kimin kimi kınamaya, kimin kime
barbar demeye yüzü var ki?
Amerikalılar beş beterini yaptılar pek
çok yerde…
İngilizler de…
Fransızlar da…
Ruslar da…
Kuşkusuz tüm ulusa mal edilemez
bunlar…
Kendi ulusundan barbarların yaptıkları
vahşetten utanç duyan birçok insan yaşar
bu dünyada…
Onlarla aynı ulustan olmaktan utanır…
Başkalarının lanetlediği gibi o da lanetler onları…
Savaşta masum sivillerin üstüne yıkılır
hep dünya…
Kendi hallerinde, siyasetten de uzak
yaşayıp giden insanlar…
Silahlı askerler çökerler üstlerine bir
gün…
Kadınlara, kızlara tecavüz ederler…
Yaşlı çocuk ayrımı yapmadan öldürürler…
Herkesi kurşuna dizerler…
Buldozerlerle kazdıkları toplu mezarlara
atarlar…

TARİHE KATLİAMLA ADINI YAZDIRANLAR

***
Tarihe adını katliamla yazdırmış olan
çok yer var…
Srebrenitsa…
Ruanda…
Hocalı…
Hangi birini sayayım…
Yakın tarihimizde ilk akla gelenler
bunlar…
Irak ve Suriye’nin neredeyse tamam…
Ve bizim yurdumuz…
Dohni…
Muratağa…
Palikitre…
Aşşa…
Ve neler neler daha…
Bir de Bucha eklendi şimdi bunlara…
Ki bana bizim ülkemizde olup bitenleri
hatırlatıyor…
***
Siviller yalnız öldürülmekle kalmaz,
siyasi malzeme de olur kalanlara…
Siyasetçiler onların üstüne basa basa
ilerlerler…
Soralım soruyu yine de:
-Kim yaptı Bucha katliamını? Hangi
barbarlar?
Savaşta Ruslar girmişler oraya…

Kiev’e 37 kilometre uzakta…
Sonra boşalttılar orayı Ruslar…
Çekip gittiler…
Ve Ukrayna ordusu girdi…
Kasabaya girince de o cesetleri bulmuş
orada…
Video var…
Bucha sokaklarında Ukrayna tankları…
Ve yerlerde yatan birkaç ölü…
Videoyu sunan her kimse,
--Bu uydurmadır, diyor, tanklar geçip
gittikten sonra yerlerde ölü gibi yatanlar
ayağa kalkıyor…
Ama başka bir videoda naylon poşetlere sarılı cesetler de var…
***
Savaşın başından beri Ruslara karşı
inanılmaz bir nefret ve düşmanlık sergileyen batı dünyası, bugüne kadar
hiçbir katliama göstermediği ilgiyi gösterdi Bucha katliamına…
Putin soykırım yapmakla suçlandı ve
savaş suçlusu ilan edildi…
Bir savaş sırasında gerçekler ortadan
kaldırılır herşeyden önce…
Kime inanalım…
Kimyasal silahı var diyerek Irak’a
saldıranlar mı?

Suriye’de çocukların yüzlerini bedenlerini boyayarak Esad rejiminin kurbanları diye bize sunanlara mı?
Ve nihayet bizim yurdumuzda…
Kendi soydaşlarını öldürüp de birbirinin üstüne yıkanlara mı?
Biz burada 1963’teki banyo katliamını
tartışıyoruz hala…
59 yıl geçti aradan…
Ama o katliam evinde neler olup bittiğin tam olarak öğrenemedik henüz…
Kazanmak için her yolu mübah sayanların olduğunu biliriz hepimiz de…
“Bize daha çok şehit lazım” diye düşünenler olduğunu da biliyoruz…
Türkiye’nin adaya müdahalesi için
hiçbir şeyden kaçınmayan liderler gelip
geçti başımızdan…
Kan dökülmeyen yer mi kaldı bu topraklarda?
***
Ne garip bir dünya…
Barbarlar barbarlara barbar diyorlar…
Başka bir barbara barbar diyen “barbar
melekler” istila etmiş dünyayı…
Al sana 21. Yüzyıl işte…
Teknolojik harikalar…
Ve barbarlıklar!

Seyitler: Kurum inatla bazı kesimler tarafından özelleştirmek isteniyor

El-Sen bugün iş bırakıyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (El-sen) Genel Sekreteri Sayner
Seyitler, bugün saat 08:00’dan itibaren ülke
genelinde iş bırakma eyleminin başlatılacağını
söyledi
Seyitler: Kurum inatla bazı kesimler
tarafından özelleştirmek isteniyor
Yazılı açıklama yapan Seyitler, şu anda
Kıb-tek‘in maliyetin altında satış yapıldığını
ifade ederken, bunun sürdürebilir olmadığını
vurguladı.
Daha ucuz ve kaliteli bir enerji için kuruma
mutlak yatırım yapılması gerektiğinin altını
çizen Seyitler, kurumun inatla bazı kesimler
tarafından özelleştirmek istendiğini, buna karşı
ise El-sen’in dimdik ayakta olduğunu ifade
etti.
Tüm bu olumsuzluklar giderilmediği takdirde
eylemlerinin artarak devam edeceğini söyleyen
Seyitler, “Kararlıyız, bu kurum düzlüğe çıkacak,
bunu mücadele ederek başaracağız” dedi.

Emekli Diş doktoru
Covid’ten hayatını
kaybetti
KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.
İskele bölgesinin sevilen isimlerinden
Emekli Diş Doktoru 74 yaşındaki
Şakir Söker yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını
kaybedenlerin sayısı 229'a yükselmiş
oldu.
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SUCUOĞLU’NDAN FUAT OKTAY’A:

Yerine getiremeyeceğim sözleri veremem

KANAL T
Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a hayat pahalılığı
ödeneğini dondurmak istemediğini bildirdi.
Türkiye ile KKTC arasında imzalanması
beklenen 2022 yılı Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü hazırlıkları son aşamasına
geldi. Protokol taslağının KKTC Başbakanı
Sucuoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın masasında beklediği öğrenilirken ikilinin geçtiğimiz günlerde protokol hakkında uzun bir telefon görüşmesi
yaptığı belirlendi.
Yarım saati aşan bu görüşmede Sucuoğlu
Oktay’a, “protokolda öngörülen bazı önlemleri yerine getiremeyeceklerini” ve “yerine getiremeyeceği sözleri vermek istemediğini” söyledi.
Başbakan’ın uygulamaktan çekindiği önlemlerin başında ise hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması geliyor.

NELER VAR?
Başbakan Sucuoğlu ile Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Oktay’a sunulan 2022 yılı Ekonomik ve Mali İşbirliği Prptokolü’nde
neler olduğu ilişkiler bilgiler titiz bir şekilde
gizli tutulmaya çalışılırken, özellikle Maliye
Bakanı Sunat Atun’un demeçlerinin protokolün içeriği hakkında ipuçları ile dolu
olduğu gözlemlemleniyor.
Maliye Bakanı Sunat Atun, Pazar olmasına karşın yaptığı açıklamada yeni poltikanın esaslarını kamuoyuna duyurmuş
oldu. Atun’un açıklamasına göre, yeni dönemde hem giderleri azaltıcı, hem de gelirleri artırıcı önlemler alınacak. Konu ile
ilgili gözlemciler, bütçe harcamalarının
%85’ini oluşturan maaş nitelikli ödemelerde
tedbir almadan tasarruf yapmaktan söz
edilemeyeceğine dikkat çekerek tasarruf
yapmanın tek yolunun ise “hayat pahalılığı
ödeneğini dondurmak” olduğunu vurguluyorlar.
Gözlemciler, KKTC hazinesine kısa vadede gelir sağlayacak en etkili yöntemin
ise dolaylı vergileri ciddi şekilde artırmak

Canan Sümer

SON KIBRISLITÜRKÜN
SELASI
OKUNDUĞUNDA

olacağını hatırlatıyorlar.
Bu hususların 2022 yılı protokolünde
nasıl yer alacağı henüz daha kesinleşmemişken Maliye Bakanı Atun’un dünkü demecinde kullandığı “Elbette Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi bu dönemde
de en güçlü desteğiyle yanımızda olacaktır.
Bununla birlikte iç ekonomik dinamiklerimizi etkin ve verimli bir şekilde harekete

geçirmeli, her düzeyde gelirlerimizi artırmak, giderlerimizi de azaltabilmek için
gerekli çalışmayı tüm kesimlerimizle birlikte
başarabilmeliyiz” ifadesi de dikkat çekti.
Atun’un bu ifade ile Türkiye’den yardım
beklenirken KKTC yapılması gerekenlerin
koşul olarak gündemde olduğunu vurgulamak ihtiyacını dile getirdiği değerlendirmesi yapılıyor.

Direniş Komitesi Üyesi:

Bu direnişi terk etmeyeceğiz. Çünkü
ülkemizi terk etmek istemiyoruz
Başbakanlık önünde 1 Nisan’dan bu
yana “Direniş Nöbeti” eylemine devam
eden gençler, Direniş Kürsüsü’nde ‘Serbest
Kürsü’ etkinlikleri düzenliyor.
Direniş Komitesi’nden yapılan açıklamada, belirli aralıklarla gerçekleşecek bu
etkinliklerin her birinde gençlerin kısa
talepleriyle ilgili konuşmalar yapılacak.
11 Nisan Pazartesi saat 19.00’da gerçekleşecek olan ilk etkinlikte "Sözde belediyeler reformu geri çekilsin" talebi ile

Alaşya’dan notlar

alakalı konuşulacağı belirtildi.
Gençler tüm halka çağrı yaparak, herkesi
direnişe ve dayanışmaya çağırdı.
Konu hakkında Genç tv’de konuşan direniş komitesi üyesi Berk Tansel, “Gelin
tartışalım konuşalım. Bizler bu direnişi
terk etmeyeceğiz. Çünkü ülkemizi terk
etmek istemiyoruz. Gelecek kaygısı taşıyan
herksin de bizi yalnız bırakmayacağını,
bizlere destek olacaklarını değerlendiriyoruz… Barlardan tekno-partilerden, kah-

vehanelerden, kafelerden kalkın gelin.
Seyirci olmayın, katılımcı olun” diye konuştu.
“HEPSİ GELDİLER, GAZ
ALDILAR”
Komite üyesi Tansel, “Başbakan Faiz
Sucuoğlu sizi ziyaret etti mi?” sorusuna
yanıtla ise “Başbakan geldi, Erhan Arıklı
geldi, hepsi geldi… Gaz aldılar.” yanıtını
verdi.

Hadi yine iyisiniz…
Erhan Arıklı yeni bir milli havayolu
kurmak için çalışmalarını hızlandırmış…
Hem yeni hem de milli…
Türkiye’de görüşmelerde bulunuyor
bunun için…
Kimle görüşmüş?
THY Genel müdürüyle…
Ne demiş müdür?
Ercan Havaalanının iç hat kapsamına
alınması halinde bilet fiyatları aşağı
çekilebilir…
Yani çekilemeyebilir de…
Neyse bunu anladık…
Ama “yeni bir milli havayolu” kurmakla ne alakası var Ercan’ın iç hat
olmasının…
Bunu pek anlayamadık işte…
Anlamadığımız bir diğer konu da bu
işi niye bu kadar kafaya taktıkları…
Ne çıkarları olacak bu işten?
KTHY tarih sahnesinden silinirken
aynı şeyi söylemişlerdi…
-Bilet fiyatları ucuzlayacak…
Oysa tam tersi oldu…
Uçak firmaları KKTC’ye yönelik
uçuşlarda fiyatlarını ikiye hatta üçe
katladılar…
Şimdi de Ercan iç hat olursa bilet fiyatları ucuzlayacakmış…
İster inan ister inanma…
***
Gelelim biraz da su meselesine…
Türkiye’den su geldi mi?
Geldi…
Eskisinden daha yüksek su faturaları
ödüyoruz…
Ama şimdi yeni bir zam daha…
LTB Asbaşkanı Akın Aktunç bakın
ne diyor bu konuda:
“Türkiye’den gelen suyu 2.3 TL’ye
alıp 6.5 TL’ye satıyoruz. Yakın bir
zamanda bize 2.3 TL’ye verilen suyun
7-8 TL’ye çıkacağından bahsediliyor.
Eğer böyle bir şey olursa halk çok
ezilecek.”
Ne kadar ezilseniz de bağımlı olmuşsanız elden bir şey gelmez artık…
Elektrik konusunda yaşadığımız kaos
da sonu özelleştirmeyle noktalanacak
bir oyun gibi…
Halka ait ne varsa AKP sermayesine
peşkeş çekilecek en sonunda…
Zaten ne kaldı ki elimizde?
KIBTEK…
Telefon…
Limanlar…
Onları da verdik mi tamam…
TC'den kablo ile elektrik getirmenin
elektrik fiyatlarını ucuzlatacağını söylüyorlar yıllardır...
Hep aynı yalan…
Bilet fiyatları ucuzlayacak…
Su ve elektrik ucuzlayacak…
Üretmeye ne gerek var…Siz üretmeyin biz size satarız demişlerdi bir
zamanlar…
Açık açık söylediler, ama anlamamakta direttik biz… Ya da anladık da
yangelip yattık, keyfimize bakıp hükümetçilik oynadık…
Derken bir de baktık ki, artık varoluş
değil, yokoluş mitingleri yapıyoruz…
Bizi kimin yok ettiğini söylemeden
yapıyoruz ama bu mitingleri…
Dilimiz varmıyor söylemeye…
Bir gün miting yapacak halimiz de
kalmayacak…
Ne zaman mı?
Son Kıbrıslı Türkün selasını Hataylı
imam okuduğu zaman…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Fiyat ayarlamasıydı zamların adı
Şimdi ise fiyat güncellemesi oldu
On bindirip üç indirime ayarlandı
Tencere tekerlendi kapağını buldu!..

KALAY-KALAYCI GUDURU HÜKÜMETİN

GUDURU MUHALEFETİ

HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Guduru yaşıyoruz, çünkü guduru
yönetiliyoruz. İnanın buna sevinmiyoruz ama hükümet bu şekilde devam
edemez” dedi. Bunu Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun'un
çelişkili açıklamaları üzerine söyledi. Muhalefetin adresi Ankara’dır Kudret bey,
sen Ankara’ya gıkını çıkaramıyorsan, senin yaptığın muhalefet de gudurudur.
"Kendi kendimizi yönetmemiz lazım, bu hükümet devam edemez” deyip
duracağına, Türkiye’ye “Çek ellerini yakamızdan” desene…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TİLKİLER...

Geçtiğimiz hafta içkiye yapılan zammın
geri alındığını açıklamıştı Sucuoğlu...
Ardından elektrik faturalarına yansıyan
fahiş zam karşısında da bir adım geri attı...
Yüzde üçyüz değil ama yüzde ikiyüz zam
olacağını ilan ederken Atun da bunun mümkün olmadığını duyurdu...
Bugüne kadar KKTC’nin tüm hükümetlerinin suçu var elektriğin bu hale gelmesinde...
Maksat elektriğin özelleştirilmesidir...
Bu topraklarda yaşayan insanların caına
tak ettirerek “yetti artık özelleştirilsin de
kurtulalım” diye ayağa kalkmaları beklenmektedir...
Medazori yaparlarsa ki kafalarındaki bana
göre budur...
***
Yıllardır Tayyip Erdoğan KKTC’ye taahhüt
ettiği yardımı yapmamaktadır...
Hatta buradaki askerini de bizlere ödetmektedir...
Tayyip’in şartını Sucuoğlu sendikacılarla
yaptığı toplantıda açıkladı...
Belediyeler reformu denilen ve Türkiye’de
hazırlanan paketle bazı belediyeleri kapatma
karşılığında Türkiye 500 milyon TL yardım
yapacakmış...
Belediyelerin bazılarını kapatma karşısında
500 milyon TL verecek olan Türkiye, Elektrik
Kurumunun satılması yani özelleştşirilmesi
karşısında bakalım kaç para verecek bzimkilere?
Neyse, içki zamının geri alındığını açıkladı
ya Sucuoğlu, marketlere giden vatandaşlar
zamlı olarak içki alınca tepki gösterdiler...
Bu da Sucuoğlu’na bir TV programında
sanırsam soruldu...
Verdiği cevap trajikomik bir cevap...
Resmi Gazete'de yayınlanacak içki zammının geri alınmasıyla ilgili kararın, bazı
memurların covid olması nedeniyle gereken
yapılmadığını ve zamların Resmi Gazete’de
yayınlanamadığı için geri alınamadığını
söyledi...
Elektrik zammının da değiştirildiğini ama
Resmi Gazete’de yayınlanmadığını biliyoruz...
Atun’un da tam tersini söylemesi elektrik
zammının da geri alınmayacağını, daha doğrusu yüzde 200 zammın olmayacağının işaretidir bu...
Aklıma bir tilki fıkrası geldi...
Ev yönetimi bahçede dolaşan tilkiye bir
görev verme kararı almış...
Çağırmışlar ve ona “Sana bundan sonra
kümesin müdürlüğü görevini veriyoruz...
Maaşını da sen belirle”...
Tilki bu teklifi duyar duymaz, “Olur mu
efendim. Ben para falan da istemem.Bunu
bir milli görev olarak kabul ediyorum. Hiç
merak etmeyin” demiş
***
Elektriğe para yok, kesintiler bir süre
sonra artarak devam edecek...
Belediyeler reformu da bir punduna getirlip
geçirilecek...
Yani Tayyip’in paketi geçirilecek...
Tayyip’in verdiği görevi yerine getirmek
için canla başla çalışanlar durmadan yalan
yanlış açıklamalar yapıyorlar...
Mumun yatsıya kadar yanacağını bilmiyor
mu Tayyip'in tilkileri?

VAKİT TAMAM

Tartıştığı komşusunu tüfekle yaraladı...

8 YIL YATACAK

(Kamalı Haber) -Ağır yaralama
suçu ile ilgili olarak sanık Emel Avcıbaşı’nın aleyhindeki karar dün açıklandı.
Emel Avcıbaşı (E-60)4 Temmuz
tarihinde saat 22.45 sıralarındaYedidalga köyünde komşusu Naci Tekin’le
(63) bir süre devam eden sınır ihlali
tartışması yaşamış ve alkol aldıktan
sonra karşı komşusu Naci Tekin’e av
tüfeği ile ateş açıp ağır yaralanmasına
neden olmuştu. Olayda başından ve
sağ gözünden yaralanan Naci Tekin,
yüzde 90 oranında gözünü kaybetmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç
Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın
huzurunda görüşülen karar duruşma-

sında sanığın aleyhindeki kararı Soytaç
açıkladı.
Soytaç, sanığın mahkum olduğu
suçun vahameti, yaygınlığı ve kamuya
zarar veren suçlardan olduğunun altını
çizdi. Soytaç, sanığın sınır ihtilafı
yaşadığı komşusunu av tüfeği ile herşeyden habersiz bir anda vurup, gözünü kaybetmesine neden olmasını,
2 el ateş edip müştekinin eşinin hayatını da tehlikeye atmasını, olay mahallinden kaçıp, dönmesini aleyhine
değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç,
konu suçun kamu güvenliğini tehdit
etmesini aleyhine değerlendirdiklerinin
altını çizdi.
Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine
olan tüm hususlara değinip, 8 yıl
hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Lefkoşa’da kaza! 2 yaralı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre Pazar akşamı saat 19.30
sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Arun Ün Fabrikası önlerinde, Onur Kesmeci (E23), yönetimindeki KD 853 plakalı
salon araç ile 138 mlgr alkollü içki
tesiri altında batı istikametine doğru
sol şerit içerisinde seyrettiği sırada,
önünde aynı istikamete doğru seyreden
Süleyman Cevher (E-31) yönetimindeki LD 728 plakalı aracı dikkatsizce
sağından geçmeye çalıştığı esnada

LD 728 plakalı aracın sağ arka kısmına
çarpmıştır.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce
yoluna devam eden KD 853 plakalı
araç, orta refüje çarpıp yol içinde
takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan KD 853
plakalı araç sürücüsü Onur Kesmeci
ile aynı araçta yolcu olarak bulunan
Hasan Alp Altın (E-19) kaldırıldıkları
Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan
tedavilerinin ardından müşahede altına
alınmışlardır.

Bugün 12 Nisan.
Ankara'nın "Kapatın" talimatı verdiği belediyelerin hükümete verdikleri süre bugün
doluyor.
Sözde reform adı altındaki tasarının geri
çekilmesi talebiyle "askıya" almışlardı eylemlerini.
Bu yapılmadığı takdirde meclis önündeki
eylemlere yeniden başlayacakları haber veriliyor.
***
Burada biraz duralım.
Bir kere geçtiğimiz günlerde ağır araçlarla
yaptıkları eylem gibisini düşünüyorlarsa...
Kimse kusura bakmasın...
Bu aşırı hayalcilikten başka birşey değil.
Polis, değil meclisi abluka altına almalarına,
meclisin önünden geçen bütün yolları kapatmalarına...
Lefkoşa'ya girişlerine bile izin vermeyecek!
Dolayısıyla, Lefkoşa'yı sarsan, sallayan o
başarılı eylem gibi bir eylem de sözkonusu
olmayacak!
Ha araçsız eyleme gelirlerse...
O zaman da polis ve çevik kuvvet, sanırım
50 metreden fazla onları meclise yaklaştırmaz!
Bu tamamen benim kişisel görüşüm.
***
Peki hükümet tasarıyı geri çeker mi?
Ankara "çek" derse çeker!
Çünkü irade ve basiret tamamen Ankara'dadır!
Bizim kukla yalakalarda bunun zerresi
yok!
Tasarı geri çekilmeyeceğine, bizimkiler
de "Camoka'ya karşı Kara Murat" rolü oynayamayacaklarına göre, tüm kesimler açısından zor günlere girdik demektir!
Aman dikkat!
Kimsenin burnu kanamasın!
Güzel güzel, efendi efendi yapalım eylemciklerimizi!
Sonra da eve giderek sıranın bize gelmesini
bekleyelim!!!
***
28 belediye küçücük KKTC için çokmuş.
"Reform" yaparak düşüreceklermiş bu sayıyı!
"Kimseyi mağdur etmeden yapacağız bunu"
diye bir de yalan atıyorlar ortaya!
***
Bir "reform" da mecliste, hükümette yapın
öyleyse!
50 milletvekili küçücük KKTC için çok
değil mi?!
Düşürün!
10 bakan küçücük KKTC için çok değil
mi?!
Düşürün!
Zaten bu bakanlıkların tümünde Tayyıp
tarafından atanmış 3'er kişilik TC komiteleri
vardır!
Bakanlıkları onlar denetliyor, onlar idare
ediyor, işleri onlar koordine ediyor!
10 bakana da hiçbir iş kalmıyor!
TC'li komitelerden başka her bakanlığın
bir de müsteşarı müdürü var!
Küçücük KKTC için çok fazla değil mi
bunlar?
Yok mudur aranızda bir akl-ı selim çıkıp
"Evet bunlar da fazla, küçültelim" desin?!
Onu da mı "Efendi Toronaga"dan bekliyorsunuz?!
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Onuncu köy
GERÇEKÇİ
OL KKTC’Yİ FESHET!

MIŞ GİBİ YAPMA
HASTALIĞI

Mertkan Hamit
Kuralsız, kaidesiz, düzenleyici olmayan,
işlevsel mekanizmaları olmayan kapitalizm ile devletmiş gibi yapan kktc’nin
birleşimi bugün yaşadığımız durumdur.
Olan biteni takip ettikçe, Murray Bookchin'in "Imkansızı yapmazsak, düşünülemez olan ile yüzleşeceğiz" sözü akla
geliyor.

Erol Baycan
Bizim toplum olarak en büyük sorunumuz,
sahte bir düzende yaşayıp herşey normalmiş
gibi davranmamızdan kaynaklanır. Sorunlarımızın çözümü, Kıbrıs'ta bir anlaşma ile
son bulur.

SİSTEMİN SUBABI SOL!

Nuri Sılay
Kıbrıs’ın kuzeyinde de, güneyinde de,
Avrupa’da ya da herhangi bir yerde hortlayan,
güçlenen, yönetime gelen popülist kılığındaki
faşist, neonazist, milliyetçi hastaların tek
sebebi sistemin subabı haline gelen, merkezdekileri geçtim, artık sağla benzeşen,
korkak, cesaretsiz, apolitik, “iktidardan”
başka bir şey düşünmeyen, sürekli geçmişe
sığınıp, bırakınız yarını, bugünün dahi gerisinde kalmış Meclis içi “Sol” örgütlenmelerdir.

KELEPİR MAL ARAYIŞI

Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar: Efendim gene gündem oldunuz Turgay Hilmi Beye “Ne oldu”
demişiniz…
Ersin Tatar: Doğrudur dedim…
Müsteşar: E daha ne olsun efendim bu
pahalılıkta insanlar tabi ki her şeyini
satıp gitmeyi düşünür…
Ersin Tatar: Tamam be gardaş onu anlarım ben onun için ne oldu demedim…
Müsteşar: Ne için dediniz?
Ersin Tatar: Turgay Hilmi ile önceden
gonuştuydum, be gardaş gidecek olursan
beni mutlaka ara, mallarını bana sat dediydim…
Müsteşar: E?!
Ersin Tatar: E yahu şimdi ilan etti şu
bütün malları satacak başka alıcılar da
çıkacak napsan… “Hani be Turgay konuştuyduk?! Önce beni arayacaktın. Ne
oldu?” manasında dedim ben…
Müsteşar: Siz da haklısınız efendim…
Ersin Tatar: Öyle deme Hilmi’nin malları hep Türk koçanlıdır, yarın boru bişey
geçer burdan, çözüm olur, hep değer
edecek bunlar…
Müsteşar: E bir arsa da biz alalım
efendim madem…
Ersin Tatar: Bak… Ben demedim…
Aha alıcılar çoğaldı… Ah Turgay Ah…

EN SON DURUM

Bülent Dizdarlı
Öngörüler çıkıyor. Bizde, Güneyde ve
Türkiye’de vaka sayısı, haftalık %40 bandında azalıyor. Ölümler oluyor ama artan
vaka sayısına göre oran geriliyor. Aralık da
%0,41 olan ölüm oranı geçen ay %,027 bu
ay %0,25 de seyrediyor
Okulların kapanmasıyla bu sayı ve oranların daha da düşeceğini bekliyoruz.
Ama lütfen son bir gayret. Çünkü bazılarımızın hâlâ korunmaya ihtiyacı var.

İŞGAL REJİMİNİN
KUKLALARI KABARAMAZ

Fatma Kişmir
Hani o üsten üsten "gabaraman ya kel
Fatma" dediğimiz alinaların bile bir duruşu
var!
İndirim yaptık dediniz resmi gazetede yayınlamadınız hala yürürlüğe giremedi!
Elektrik faturaları Mayıs'a kadar bekleyebilir dediniz ancak çatır çatır kesmeye
başladınız!
İnsanlar bizi arıyor Mayıs'a kadar demediler mi diye... YAHU ne deyim size artık!

SIĞINILAN LİMANIN
BEDELİ

Mehmet Harmancı
741 kişinin kadrolu olarak LTB de çalıştığı
doğru. Göreve geldiğimizde belediyede 901
kişinin çalıştığını da eklersek daha iyi bir
karşılaştırma olur.
8 yılda 160 kişi kadromuzdan eksildi ve
yerlerine hiç bir kalıcı istihdam da yapmadık.
Geçiririlen döviz krizleri, TL’nin erimesi
ve ağır hayat pahalılığına rağmen şu an yolumuza planlı ve hedefli bir şekilde devam
ediyoruz.
Çıktığımız limanı artık görmüyoruz ama
varmak istediğimiz liman için çalışmaya
aralıksız devam etmeliyiz.
Sevgiyle…

DİNGİLİ KOPARANLAR

Mahmut Anayasa
Senelerce yazdık, yüksek sesle söyledik,
bağırdık, çağırdık, bu yapı sürdürülebilir
değil dedik…
Çemberin içinde yer alanlar ve türevleri,
çemberin dışında olan bizlere marjinal dedi,
bunlar delidir dedi, vatan, millet, bandabuliya
dedi, bizi sokmayan yılan bin yaşasın dedi…
Çemberin dingili kopunca ve yılan herkesi
sokmaya başlayınca da;
- “Ben kaçıyorum”
- “Ne oldu?”
Demek sonunda 5. Elementi buldunuz
ha…???

Gönyeli otobüs durağı

FRANSA SEÇİMİ
Arzu Torun
Fransa'da seçim: Demek ki sol adaylar
arasında bir birlik sağlansaydı, Fransa solu
Marine Le Pen'i ekarte edebilecek ve Macron'la yarışabilecekti. Umarım, Fransa solu
bundan bir ders çıkarır. Program ayrımları,
parti ve grup çıkarları, sınfsal duruşun,
ezilenlerin genel çıkarlarının önüne geçmemeli.
*
Macron'u ister beğenelim ister beğenmeyelim ama siyasette uslüp önemli. Seçim
sonrası konuşmasına başlarken tüm rakiplerinin isimlerini tek tek sıralayarak
teşekkür etti. Yani rakiplerine hakaret
etmek yerine seçimlerde adaylık yarışına

katıldıkları için teşekkür etti.
Bu arada ne Macron'u ne başka bir adayı
destekliyorum. Sadece takip ediyorum.
Siyasette uslüp üzerine kafa yorduğumdan böyle ayrıntı gibi görünen şeyler dikkatimi çekiyor. Malum, Türkiye siyasetinde
son yıllarda kaybolan şey: uslüp, nezaket!
*
Solun adaylarından Jean-Luc Melenchon
(La France İnsoumise) %20 oranında oy
alarak, önceki seçime göre oy oranını neredeyse ikiye katladı. Emmanuel Macron
ve Marine Le Pen'den sonra üçüncü sırada.
Sağın yükselişine karşı solun yükselişi de
2022 Fransa seçimleri için önemli bir gelişme.

HER ÜRÜNÜ TC’NİN BİZE DOLAR ÜZERİNDEN
SATTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Nilgün Ecvet Orhon
11 Nisan 1965…
Katil TMT’nin bu cinayetini unutmadık…
Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis.
ikisi de sosyalistti, ikisi de sendikacıydı,
ikisi de tek bir amaç için mücadele ediyorlardı; Kıbrıslı Elen ve Kıbrıslı Türklerin
ortak vatan idealini gerçek kılabilmek.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi, halkların
kardeşliğini savunan, adanın emperyalist
çıkarlar doğrultusunda bölünmemesi için
işbirlikçilere karşı çıkan bu iki arkadaş el
ele öldüler. (İbrahim Aziz-Perde Aralığında)
Ve tarihi hafızayı silme teşebbüsü olarak
Face fotoğrafı kapattı…

***
Türkiye’den ithal edilen her ürünü,
TC’nin bize dolar üzerinden sattığını biliyor
musunuz?
İstanbul’dan Kars’a üç kuruşa yolladığını
buraya otuz kuruşa yolluyor…
Bir de girişte askeri navlun ödetip, buradaki askerini da bize besletiyor…
Buraya yerleştirdiği nüfusun eğitim-sağlığını da biz karşılıyoruz ama bizi onlar
koruyor, gözetiyor, besliyor…
Bedel mi, sömürü mü… Bence bu düpedüz işgal…
Giderek yok ve fakir oluyoruz ya… Nedeni bu işte… İşbirlikçilerine ve valiliğine
başkaldırmadığımız sürece yok oluş devam
edecek…

SEFALETİN RESMİ

Nuh Çetin
MAĞARALARDA GİZLİ GİZLİ AĞLARDIK...
Basında yer talan haberlere göre,
AKP'nin hazırladığı yeni genelgeyle
emeklilerin, memurların, esnafın çöp,
kağıt ve atık toplamaları yasaklanıyor.
***
Bilindiği gibi gerici yurttaşlarımız eskiden dini görevlerini yerine getiremedikleri için mağaralarda gizli gizli ağladıklarından şikayet ediyor.
Bu genelge uygulamaya konursa "AKP
döneminde biz memur ve emekliler çöp
toplayacak hallere düşmüştük ama onu
da toplayamadığımız için mağaralarda
gizli gizli ağlardık" diyeceği yeni bir
moda başlayacak.
***
Öteyandan, AKP'nin propaganda malzemelerinden biri olan "CeHaPe çöptür,
çöp" hatırlatmasının yerini de, yine
AKP'nin ürünü olan bu genelge alacak...

ZAMLARIN NEDENİ

Lila Hayri
Zamlarla bozduk aklımızı.
İşgal eşittir TC, eşittir zam.
"TC’siz asla"…
Der ama yok da zam!
Beter ol…
İşte Dikmen çöplüğünde bulunan canlar
var ya…
İşte sana ZAM olarak geri döndü…
O günleri alkışlıyordun, bugün bönürüyorsun!
Iyi bönürmeler…
Çok mutluyum…
Bu hallerini gördükçe…
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Şair Gözüyle

Kıbrıs Artık Nü’dür Haritalarda

GÜNLÜK

TÜGE DAĞAŞAN

İnsan bugün vardır, yarın yoktur.
Varlığıyla doldurduğu alan belki
de gerçekte boştur.
Üzerinde bulunduğu yer, yerlerin
oluşturduğu şehirler ki ülkelere kadar gider; bazen adalar bazen büyük
kara parçaları. Hepsi ama hepsi
birer yoldur dünya üzerinde çizili.
Haritaları süsler; şekilleri, renkleri,
dinleri, dilleri…
Kıbrıs ise artık nü’dür haritada.
Yarısı vardır, yarısından fazlası yoktur. Soyut bir resmi gibidir ressamın.
İsteyen kuzey kısmının orada olduğunu görür istemeyen görmez.
Çünkü kuzeye bakan tarafı yoktur
yeni şeklinde. Bir yok oluşun resmidir belki de. Cesareti olan kalemi
alıp eline, yeniden çizebilir mi yok
olan yanlarımızı? Yeniden başlayabilir miyiz, yeniden çizilebilir
miyiz kendimizi dünya üzerine?
Kuyruğunu yiyen yılan gibidir
artık kuş bakışı gözlerde. Bir kısırdöngü; yok olma ve var olma yolunda. Yeniden çıkar mı o kuyruk
dersiniz? Yoksa kuyruk acısı misali
kalır mı koptuğu yerde? Yeniden
hep yeniden başlaması yok oluşların,

belki de budur tam olarak verilmek
istenen. Kim, kimin elinde ve neden?
Biz, kuzeye düşen yan. Biz, işgale
düşen yan. Biz, işgale düşüp 30
saniyelik videoya düşemediği için
birbirine düşen yan. Biz, biz olmaktan kopan yan. Bütünlenemeyen, fazlası yüzünden eksiği olan
yan. Biz, hep yanan yan. Yandığı
için kül olan ve ateşin kimin elinde
olduğunu göremeyen yan.
En iyisi elinize bir lazer alın ama
kocaman. Sınırları belirlediğiniz
yerlerden tekrar çizin lazerle adayı.
İyice ama sakın kaldırmayın elinizi
çizerken ve koparın tamamen bağlarımızı. Kopsun başlarımız da eş
zamanlı. Ne duyalım ne görelim
ne bilelim ne hissedelim. Kimse
de bizi göremesin, tanıyamasın,
yüzsüz olalım ki zaten yüzsüzleşiyoruz günbegün. Savrulalım denizin
ortasına, sürüklenelim yüzsüzce;
gören görmesin, duyan duymasın,
bilen bilmesin bizi böyle çaresiz.
Ne zaman toplansak bir yerde,
ne zaman bağrışsak; yüreğimize
ve düşlerimize çiçekler ekilir renkli.

Sosyal Medya

Filizlense de hiç açtığını görmedik,
bilmedik nasıl kokar güzellik. Kaldırıma biriken çöplerin kokusu izin
vermedi bize hiç. Ütüsüz gömleklerimizle yolları karıştıra karıştıra,
yıllara karışa karışa devrildik. Oysa
sanırdık ki devrimdik. Devrim kim
biz kim.
“Yürek yanar, yaşım akar, şu
gözlerim yola bakar/ Gayri yüze
nice bakar, Hak cemalin gören kişi”
der Yunus Emre.
***
Kıbrıs şimdi nü’dür haritalarda.
Savrulur durur üstsüz, solan zamanda.
Kuzeyi yani bizi bilmeyen ister
gelsin rahat etsin bu soyut harita
parçasında. İster ki doysun ama ne
bilsin ki kimse kendi ülkesinde
doymaz işgal altındaysa. Ülkelerden
ülkelere gider insanlar, iki kuruş
arttırma pahasına. Kimse yurdunda
yer edinemez ağır şartlarda çalışmakla ucuza. Burada çalış, orda
yerleş. Orda çalış, burada yerleş.
Aileden dosttan eşten uzak geçen
ömür sonunda san ki alacan bir
rahat nefes günün sonunda.

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

Tema Irkad
Bir kere toplumun değer yargılarını hiç sayarak karar alıp uygulamak isteyen bilmeli ki taktik
manevralardır bunlar diyerek siyaset yapamaz..
Ya da o tür bir mantıkla hareket
edilmişse kim ya da kimlerse
bunu uygulayanlar sonu hüsrandır...
İktidara ulaşmayı hedef bilerek
hamaset ile karışık taktik manevralar bütününde siyaset budur diyerek uygulamalara tevessül etmek
maalesef gündelik karmaşalar içerisinde yok olup kaybolmaya da
mahkumdur bunu yapanlar...
Bizler Kıbrıs'ın Kuzeyinde yaşıyoruz ama geleceğimiz ile ilgili
kararları alamıyoruz.
TC AKP'si tam da istediği gibi
UBP şürekasını adeta masgara
gibi oynatıyor...
Bilhassa son zamanlarda
UBP'nin 24 milletvekili ile mecliste güçlü bir konumda olmasına
rağmen maalesef icraatlar toplum
yararına yapılmaktan uzak..
Hatta parti kararlarını uygulamaktan da uzak.

Belli ki UBP'deki çalkantı bitmemiş Ersan'a liderlikten edilirken
uygulanan taktik şimdi de Sucuoğlu'nun aciz Başbakan görünümü
ile devam ettiği bağlamda dışa
yansıyor...
Bir kere acizlik konusunda Sucuoğlu'nun TC AKP'si karşısında
onurunun da hiç sayıldığı ortamda
belli ki sonraki günlerde ekonomik
yönde iyiye değil, ama siyaseten
de UBP içerisindeki kızışmanın
artması yönünde kazanların kaynatılacağı yavaşca anlaşılmaya
başlandı.
Çok aşikar hem de..
Başbakan başka söylüyor.. Hükümet başka yapıyor.
Bürokratlar hem Başbakan hem
de hükümete el etek öperken,
ama diğer yandan UBP içerisindeki teşkilatlar hükümet kararlarını protesto ediyor...
Sucuoğlu'nun kolay yenileceğini
tahmin etmiyorum. %60'lık bir
oy potansiyeli ile Başkanlığa oturmuş bir kişi sonuçta.
Ancak parti meclisinde alınan
kararların uygulanmasında gerek

içten gerekse TC AKP'sinden gördüğü baskılar ile döneklik yapmaya başlamasından ötürü UBP
sempatizanları arasında da büyük
bir hoşnutsuzluk var...
Dediğim gibi UBP de kazan
değil kazanlar kaynıyor... UBP
nin iktidar koltuğuna otururken
halkı yararına değil de taktik manevralara yönelik siyaset geliştirmesi maalesef şu anda UBP'yi
darma duman edecek noktaya getirmiştir.
Bunlar eğer yakın bir zamanda
herşeyi göze alıp TC AKP'sinin
boyunduruğundan kurtulmaz aynı
şekilde devam ederlerse halk olarak çok daha kötü durumlara düşeceğiz.
Akıllar başa alınmalı ve sorunun
kökten temizlenmesi için Kıbrıs
konusuna eğilerek Güven Yaratıcı
Önlemlerin uygulanabilmesi için
Tatar'ın da aynı noktaya getirilmesi ve dolayısıyle de görüşme
masasına dönülerek hem siyasi,
hem de ekonomik çözümlere kolay ulaşabilmeyi hedeflemelidirler...

HEMŞİRELERİN KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ
'KAPASİTE FAZLASI HASTA KABUL ETMEME' EYLEMİ BUGÜN
Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler
Sendikası (KTHES), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi koroner
yoğun bakım ünitesinde “yatak sayısı
sekizden fazla hasta yatışını kabul
etmeme” eylemine yarın başlayacağını
açıkladı.
Açıklamada, koroner yoğun bakım
ünitesinde yatakların dolu olduğu zaman hastaların takip ve bakımlarının
sedye üzerinde yapılmasının beklendiği ileri sürülerek, yetersiz altyapı
ve donanımla bu hizmetin verilmesinin hastaların selameti açısından
tehlikeli olduğu gerekçesiyle bugünden itibaren kapasite üzerinde hasta
kabul edilmeyeceği belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya
göre, eylem açıklaması üzerine Sağlık
Bakanı Ali Pilli bugün koroner yoğun
bakım ünitesini ziyaret ederek, çalışanlarla durum değerlendirmesi yaptı.
KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen,
“Ümit ediyoruz ki halkımızın sağlığını
düşünerek gerek sağlık bakanlığı yetkilileri gerekse hastane yönetimi en

kısa sürede halkımızın menfaatine
olacak şekilde koroner yoğun bakım
ünitesi problemlerini çözmek adına
girişimlerini başlatıp arzu ettiğimiz
çalışma ortamı ve hastalarımız için
güvenli bir ortam sağlayacaktırlar”
dedi.
Eylem kararının devam ettiğini
vurgulayan Özgöçmen, “12 Nisan
Salı sabah 07.00’den itibaren yatak
sayımız olan sekizden fazla hasta
yatışını kabul etmeyerek bir eylem
modeli ile başlangıç yapacağımızı
ve olumsuz bir hadisenin yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’nı göreve
davet ettiğimizi beyan ederiz” şeklinde
devam etti.

DAYATMAYA ‘‘DAYATMA’’ DİYEMEMEK!
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Sucuoğlu’nun ‘Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın Ankara’nın dayatması olduğunu kendilerine
itiraf ettiğini açıkladı… Ankara’dan dayatılan sözde ‘Belediye Reformu’ için ısrarla, ‘‘UBP-DP-YDP Hükümeti’nin tüm tepkilere
rağmen Meclis’ten geçirmeye çalıştığı yasa’’ diyor bazıları… Yasa
Ankara’dan geldi… Bu da bildiğimiz ama belgeleyemediğimiz
gerçeklerden değil; Faiz Sucuoğlu’nun sendika başkanlarına ettiği
bir itiraf!.. UBP’li belediye başkanlarının ve yöneticilerin Ankara’nın
dayattığı yasaya tepkisini, ‘‘UBP’liler UBP’yi protesto ediyor’’
şeklinde ancak işgali inkar edenler anlar… Bir KKTC varmış gibi,
KKTC bir sosyal hukuk devletiymiş gibi, işgal yokmuş gibi
yapanlar için TC’nin dayattığı yasa ‘‘UBP-DP-YDP hükümetinin
yasası’’ olur… Serdarlı’lıların gerçekleştirdiği “Belediyemizi Kapattırmayız” eylemine Serdarlı’nın UBP’li Belediye Başkanı Halil
Kasım, UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ve UBP Serdarlı
Örgüt Başkanı da katıldı… UBP’liler UBP’ye karşı yürüdü diye
şaşıranlar var! İşgal rejimi UBP’li CTP’li tanımaz, herkese sıra
gelir… UBP’liler, Ankara UBP’yi kurultay yapamayacak kadar
maskara duruma düşürdüğünde yürüseydi, ‘‘Ankara elini yakamızdan
çek’’ deselerdi şaşırabilirdik; ancak UBP’liler hem Ankara’yı hem
de ahaliyi idare etmek için hem nala hem mıha vuruyor! Bu işgal
rejiminde UBP’liler de bedel ödeyecek, herkese sıra gelecek;
ancak UBP bugün hem Ankara’yı hem ahaliyi idare etmenin
hesabını güttüğü, denge siyaseti yürüttüğü için Ankara’dan yiyeceği
tekmeyi erteliyor sadece!.. ‘‘Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı’’ Ankara’dan geldi, Tufan Erhürman’ın da dediği gibi, UBP
geçmiş yıllarda Belediye Reformu’nun görüşüldüğü komite çalışmalarına dahi katılmadı. Bu yasa gökten mi düştü?
İŞİMİZ BORU
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman hükümete
seslenerek “Meclis eğer
yüceyse Meclisin
yetkilerini ihlal etmeyin”
dedi. Meclis yüce değil
cücedir. Hâlâ daha bunu
anlamadıysanız işimiz
borudur…
*
KEL ALAKA
Tatar ile Anastasiadis ara
bölgedeki ‘toplumsal
cinsiyet eşitliği’
etkinliğinde bir araya
gelecekmiş. Tam kel
alaka… Ne anlarsınız be
siz cinsiyet eşitliğinden…
Hah ha ha…
*
KİM DUTAR SİZİ?
Kudret Özersay "Kendi
kendimizi yönetmemiz
lazım” dedi. Önden
buyrun. Kim dutar sizi?
*
ERİK MÜCADELESİ
Oyuncu Berna Laçin
Twitterda "Erik kırmızı
çizgim, bardağı taşıran
son damla olabilir benim
için. Ben sezon boyunca
günde 1 kilo erik yerim,
fiyat makul bir yere
inmezse pankartı alıp
manavın önüne
oturabilirim" ifadesini
kullandı. Yaşasın erik
sevenlerin mücadelesi…
*
KÖR OLMAK PAHASINA
Yeni bir araştırma, Viagra
gibi ereksiyon haplarının
körlüğe neden
olabileceğini kanıtlamış.
Atın ölümü arpadan,
erkeklerin körlüğü de
viagradan...

“Tırnak”...
"Benim şehrim Lefkoşa’dır.
Belleğime cinayetler, kurşun
sesleri salmıştır. Üzgündür,
yaralıdır benim şehrim...
Ortasından “hiçkimsenin ülkesi”,
“ölü bölge” geçer. Sayısız acılar
çekmiş, işgaller, yıkımlar
görmüştür. Şenlikler yaşadığı,
mutluluk anları da olmuştur
kuşkusuz.
Benim şehrim Lefkoşa’dır. Hangi
şehre gitsem ardımdan gelir...
Orada doğmuşumdur. Şehri
dolaşmaya çıkar ve önünden
geçerim sık sık, dünyaya ilk kez
baktığım o kliniğin... O günü
hayal edip dururum. Annemin
yüzünü, babamı... Kendi anlatımı
kurarım doğduğum güne dair."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Maliye Bakanı Atun, elektrik
fiyatlarına yapılan zamlardan
geri adım atılmasının tamamen
Başbakanın tasarrufu olduğunu
ve bunun da maliyetinin 170
milyon TL açığa neden
olacağını duyurdu. Görülen
odur ki alışılagelmiş
yöntemlerle vatandaşın
rızkından açık kapatma
uygulamaları halkın belini
bükmeye devam edeceğe
benziyor. "
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Yoannis Kasulidis

Hiç şüphe yok ki dünyanın
en akıllanmaz ve ahmak
insanları Kıbrıslılardır!..
Temmuz 1974’teki
darbeden ve işgalden
sorumlu NATO’dur. Türkiye
ve Yunanistan’ı
kullanmıştır… 48 senedir
işgalden dolayı Türkiye’ye
bir madalya vermedikleri
kaldı; Rusya olsa yaptırıma
boğulurdu… Kıbrıs Dışişleri Bakanı
Kasulidis, ‘‘Türkiye engeli olmasa NATO’ya girmek
memnuniyetle ilgimizi çekerdi’’ dedi… Cumhuriyeti yıkmak
için darbe yapan, işgal edip Kıbrıs’ı bölen NATO terör
örgütüne girecekmiş Kıbrıs Cumhuriyeti!.. NATO Kıbrıs’a
gireli 48 sene oldu Kasulidis’in haberi yok…
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dünya kazan devrim kepçe

Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

DERVİŞ İLE
KOSTAS’IN FİLMİ

10 Nisan Pazar günü Kıbrıslılar iki toplum
olarak becerebildikleri en iyi işi yapıp Derviş
Ali Kavazoğlu ile Kostas Mişauli’yi andılar…
Bu tespit Nilgün ablama aittir. Nilgün Ecvet
Orhon bir cümle kurdu, içime dokundu:
Dali’deki Kavazoğlu-Mişauli anmaları, dedi,
‘İki toplum olarak becerebildiğimiz en başarılı
ortak etkinliğimiz bu anmadır’…
Bu cümle trajedimizi taşır,
tarihin ironisini taşır, TMT’nin
zaferini de yenilgisini de taşır.
Bu cümle Kıbrıs çıkmazıdır!
Kıbrıs için öldü Derviş ile
Kostas…
Toplumlar ayrıştırılsın diye
öldürüldüler ama aksine Kıbrıslılar arasındaki en güçlü köprü oldular. Ama
biz o köprüyü bile değerlendiremedik!
Milliyetçilik adına öldürüldüler, ölürken milliyetçiliği öldürdüler, ama tabutlarının üzerine
milli bayraklar serildi!
Bu kadar çelişki, ironi ve trajedi gayya
kuyusu Kıbrıs’ta olur ancak…
AKEL’in en büyük ihanetidir bu onlara:
Ölürken bile Kıbrıs’a hizmet etmiş Kostas ve
Derviş’in tabutlarının üzerine serdiği Yunan
ve Türk bayrağı…
Yok muydu beyaz bir Kıbrıs Cumhuriyeti
bayrağı?
Yok muydu çekiç-oraklı bir kızıl bayrak?
‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’ dedikleri için öldüler
ama Kıbrıs bayrağını bölen bayraklar serildi
tabutlarının üstüne!
Her Dali anmasında Türkçe ve Rumca konuşan Kıbrıslılar kalabalıklar içinde birbirlerine
karışır, Kıbrıs Cumhuriyeti bayraklarından bir
beyaz nehir olurlar. Tabutlarının üzerine sermeye
akıl edemedikleri bayrak anmalarında hatırlanır…
TMT’nin işlediği suçlar içerisinde ‘ülkü’süne
en ters olanı Kavazoğlu ile Mişauli’nin öldürülmesidir.
Kavazoğlu’nu tek başına pusuya düşürüp
öldürselerdi böyle bir ‘ikona’ olmazdı; ama
Kostas’la bir bütün elma oldular!
NATO’nun özel harpçileri herşeyi hesap edemez işte, tarihin ve coğrafyanın da bir hesabı
vardır!
Rumca ve Türkçe konuşan Kıbrıslıları birbirinden ayırmak için işlenen cinayet toplumları
birbirine en çok bağlayan düğüm oldu. Birbirlerine sarılı kanlı bedenleri ‘ikona’ oldu…
Misal gazeteci Ayşenur Arslan’ı ‘‘Suikastlarla
bilinen illegal, yarı resmi bir oluşum’’ dediği
için linç edebilirsiniz trol hesaplar, Denktaş
zamanında saray beslemesi olan kontrgerilla
gazetecileri ve NATO’cu generallerin kışkırtmalarıyla…
Ancak iki farklı dinden ve etnisiteden, iki
sendikacıyı koyun koyuna öldürerek dünya tarihine bir sayfa açtınız. Kıbrıs yazılmasa bile
insanlık tarihinde, ‘Kontrgerilla nedir?’ bölümünde mutlaka Kostas ile Derviş’in arabanın
içindeki fotoğrafları olacak.
Çünkü gerçek kuru gürültü ile bastırılamaz…
‘‘Suikastlarla bilinen illegal, yarı resmi bir
oluşum’’ gibi masum bir cümleyi hödzödle
bastırırsınız ama Kıbrıslıları ayrıştırmak için
öldürdüğünüz iki yoldaş dünya durdukça dikilir
karşınıza…
Kavazoğlu’nu ve Mişauli’yi öldürürken Türklüğü ve Yunanlılığı öldürdünüz, Kıbrıslılığa
bir sembol yarattınız…
Bu sebeptendir, askeri olarak ne kadar başarılıysa, siyasi olarak o kadar başarısızdır
TMT’nin 11 Nisan 1965 Lefkoşa-Larnaka yolunda ‘pusu içinde pusu’ kurarak anadili Rumca
olan Türkçülere işlettiği bu cinayet.
Bu kadar çelişkinin, trajedinin ve ironinin
olduğu bir cinayet yazılamaz…
Bir gün Theo Angelopoulos büyüklüğünde
bir üstad çıkarsa, ancak bu cinayetin filmi çekilir...
Kıbrıs’ta ilk siyasi cinayetin işlendiği köyde
papazın kafasının kesildiği yerde başlasın
film…
Son yediği incir karnında filizlenen savaş
esirinin kayıp mezarında, gövdesinden fışkıran
incir ağacının altında bitsin…

DERVİŞ ALİ KAVAZOĞLU

2 kilo uyuşturucu

Zanlıların tutukluluğu uzatıldı
Ercan Havaalanından 06.04.2022
tarihinde saat 02:40’da ülkeye giriş
yaparken uyuşturucu madde ile
yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro
ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun
ardından zanlı 3 Fortuna Tafadzwa
Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, Zanlı-1 Edit Chıpımbıro
(K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola
Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin
valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah
renk el çantası içerisinde 16 adet
mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında
Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak
emare olarak alınıp Zanlı-1 ve
Zanlı-2 tutuklandığını anlattı.
Polis, zanlı 2’in gönüllü ifade
verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar
karşılığında zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi üzerine
konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini

itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı
3’ün de gönüllü ifade verdiğini
söyledi.
Polis, zanlı 3’ün tasarrufunda
üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi
ile şeffaf poşetler bulunduğunu
anlattı. Polis, ayrıca zanlı 2 ile
3’ün telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray
cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı 3’ün zanlı
2’ye kalacağı oteli ayarladığını
belirtti.
Polis, gönüllü ifadelerin teyit ve
tekzibinin yapılması gerektiğini,
tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya,
tahkikatın salimen yürütülebilmesi
için zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Tıp-İş grevi askıya aldı
HK
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası
(Tıp-İş), 8 Nisan’da polikliniklerde
ve vatandaşlık kurullarında başlattıkları eylemlerini askıya aldı.
Tıp-İş Yönetim Kurulu adına
açıklama yapan Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin

soruşturma ve sözleşme fesih işlemlerini resmi yazı ile geri çekmesi
ve protokol masası için en geç 18
Nisan’a kadar başlanacağı sözünü
vermesi üzerine eylemlerini askıya
aldıklarını açıklayarak, sadece vatandaşlık kurullarında grevlerinin
sürdüğünü duyurdu.

Kuzeyde 266 vaka 1 can kaybı
Güneyde 2254 vaka 3 can kaybı!
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle; Son 24 saatte yapılan test sayısı
13 bin 016 olup, 266 pozitif vakaya
rastlanmıştır. 152 kişi Lefkoşa, 38
kişi Girne, 62 kişi Gazimağusa, 7
kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 3 kişi
Lefke Bölgesi’ndendir.
11 Nisan 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.562.073
Toplam Vaka Sayısı: 90.711
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 86.322
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
4163
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 601
Güney
Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı, iki
binin üzerinde pozitif vaka! Güney
Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tablosu açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 83 bin 217 test neticesinde
2254 yeni Covid-19 vakası tespit
edildi ve 3 kişi daha hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını
kaybeden kişilerin 84, 82 ve 91 yaşındaki iki kadın ve 1 erkek olduğunu
açıkladı. Şu anda hastanelerde tedavi
gören 204 kişiden 29’unun durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam
459 bin 677 vaka tespit edilirken,
ölen sayısı 980’e yükseldi.

11 Nisan Derviş Ali Kavazoğlu’nun TMT’nin tetikçileri ve ilerici demokrat geçinen bazı döneklerin
birlikte kurdukları pusuda öldürüldüğü acı günün
yıldönümü.
Derviş Ali Kavazoğlu Kıbrıs devrimci hareketi
için önemli bir kişiliktir.
Kavazoğlu, Kıbrıs’ta işçi sınıfının birliğinin simgesi
oldu ve Kıbrıs işçi sınıfının mücadelelerine, bizim
mücadelelerimize örnek oldu ve örnek olmaya devam
edecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da
AKEL’in düzenlediği törenle Derviş
Ali ve yoldaşı Costas Mişaulis anıldı;
ve her yıl olduğu gibi bir cok Kıbrıslı
Türk gibi ben de yoldaşlarımla birlikte
bu törendeydim.
Bu yılki tören için AKEL çok iyi
bir hazırlık yaptı. Zaten Kavazoğlu'nu
anma törenleri seçim arefelerine denk geldiginde
AKEL coşkulu bir tören yapar.
Seçim yoksa da kutlamalar sönük geçer! Bilindigi
gibi 2023 yılında Güneyde başkanlık seçimleri var.
Bu yılki Kavazoğlu-Mişauli anma törenleri de
adeta AKEL'ín başkanlık seçimlerine yönelik ilk kitle
çalışması şeklinde geçti. AKEL etkili bir boy gösterisi
yaptı. Tören boyunca hep AKEL ve onun yörüngesinde
bulunan sol partilerle aramızdaki ayrılığın nedenlerini
düşündüm. Bu yılki tören yürüyüşünü AKEL “AntiFaşist yürüyüş”olarak duyurdu. Konuşmacılar, emperyalizme karşı mücadeleden bahsettiler. Dev İş
adına kürsüye çıkan Dev-İş Başkanı Koral Asam da
emperyalizme karşı mücadeleden bahsetti.
AKEL Merkez Komitesi genel sekreteri Stefanos
Stefanu da “hayalini kurduğumuz, vizyon edindiğimiz
bir dünya için mücadele”den bahsetti.
Kıbrıs'ın “ne NATO’ya ne de herhangi bir savaş ittifakına” ait olmadığını söyledi.
“Kıbrıs, Kıbrıs halkına aittir” dedi.
Hayalini kurduğumuz dünya hiç kuşkusuz komünist
toplumsal düzen içindeki bir dünyadır.
Bunu elde edebilmek için üretim araçları üzerindeki
özel mülkiyetin kaldırılması şarttır.
Bu da emperyalist burjuvazinin egemenliğine son
vermekle mümkün olabilir. Finans kapitalin dünya
üzerindeki hakimiyetine son vermekle mümkün
olabilir. Emperyalizm yıkılmadan dünyada ne barış
ne de demokrasi gerçekleşemez. Kıbrıs halkının emperyalizme karşı irade sorunu çözülmeden ülkemizde
ne barış, ne de demokrasi sorunumuz çözülemez.
‘Sol’daki tüm örgütler bu görüşlere sahip çıkar görünmektedirler. O halde neden birleşemiyoruz? Sıkıntımız nerede başlıyor? Hem emperyalizme karşı
mücadeleden bahsedeceksin, emperyalizm çökertilmeden barışı elde edemeyeceğimizi bileceksin ama
yine de emperyalist güçlerden ve onların kurumlarından
çözüm bekleyeceksin.
Kıbrıs'ta barış ve çözüm umutlarını emperyalist
büyük güçlerin savaş girişimlerini meşru göstermenin
aracı olan Birleşmiş Milletlere bağlayacaksın.
Çözümü BM’nin çizdiği çerçevenin içinde arayacaksın. Başka çözüm seçeneklerini, özellikle de devrimci çözüm seçeneklerini ‘ütopik’ olarak tanımlayıp
dışlayacaksın!
İşte anti-emperyalist mücadele açısından temel
ayrılık noktamız bu!
Biz BM çerçevesinde çözüm olmayacağını, gerçek
bir çözüm ve kalıcı barış için Anti emperyalist bir
mücadele yürütmemiz gerektiğini savunuyoruz. Barışı
sağlayacak olan yegane gücün Anti-emperyalist
Birleşik Cephe hükümeti olduğunu söylüyoruz.
Bu politika aynı zamanda AKEL'ín öncülü olan
KKK (Kıbrıs Komünist Partisi)’nin de politikasıydı.
Peki AKEL, KKK’nin politikası geçerliliğini yitirdiği
için Kıbrıs sorununa yeni bir çözüm önerisi mi öngörüyor , yoksa KKK’nin doğru politikasından taviz
vererek geri adım mı atıyor?
Bence geri adım atıyor. Emperyalist çözüm planlarına
teslim oluyor.
Pazar günkü Kavazoğlu'nu anma mitinginde
AKEL’in Kıbrıs Kıbrıslılarındır belgisi yerine “Kıbrıs
Kıbrıs halkına aittir” belgisini kullanması olumluydu.
Sınıfsal içerik taşımadığı için Kıbrıs halkının mücadelesini körelten bir slogan olarak hep karşı çıktığımız
bu sloganın yerine sınıfsal içerik taşıyan “Kıbrıs
Kıbrıs Halkına aittir” sloganı dünkü anma törenlerinin
en olumlu yanını oluşturuyordu.
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Mağusa ve İskele’deki Gelir ve Vergi Dairesi ile Araç Kayıt şubelerinde grev...

“Vergiler toplansa, kimseye ihtiyacımız kalmaz”
KTAMS, Kamu İş, Kamu-Sen ve Vergi
Sen, Sendikal Platform’un da desteğiyle
bugün Gazimağusa ve İskele’deki Gelir ve
Vergi Dairesi ile Araç Kayıt şubelerinde
tam gün “Yok oluşa ve yoksulluğa hayır”
grevine gitti.
KTAMS, Kamu İş, Kamu-Sen ve Vergi
Sen, Sendikal Platform’un da desteğiyle
bugün Gazimağusa ve İskele’deki Gelir ve
Vergi Dairesi ile Araç Kayıt şubelerinde
tam gün “Yok oluşa ve yoksulluğa hayır”
grevine gitti.
Greve giden 4 sendikanın başkanı ile
Sendikal Paltform ve bazı örgütlerin yetkilileri, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’ne
giderek grevlere destek belirtti.
Öte yandan maaşlar ve ek mesailerin
ödenmemesi gerekçesiyle grevde olan Mağusa Türk Genel –İş Sendikası’nda örgütlü
Gazimağusa Belediyesi çalışanları da, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önüne pankartlar ve davullar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirerek 4 sendikanın grevine destek
belirtti.
Gazimağusa Belediyesi çalışanları “Ya
hep beraber ya hiç birimiz” şeklinde slogan
attı.
“HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ
TÜM KESİMLERE VERİLSİN”
Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ilettikleri taleplerden söz eden Bengihan, bu taleplerden
birinin; ülkede yaşanan enflasyonist baskıda
ayakta kalabilmenin birkaç unsurundan biri
olarak gördükleri hayat pahalılığı ödeneğinin
tüm çalışanlara verilmesi olduğunu söyledi.
Bengihan, “Bununla birlikte kesin çözüm;
double (çifte) muhasebe sistemine geçilmesiyle bu yapıdan (enflasyonist yapı) kurtulmamızdır” dedi.
İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre
yıllık enflasyonun yüzde 83, 3 aylık enflasyonun ise yüzde 27.73 olduğuna işaret eden
Bengihan, “Bu enflasyonist yapıda double
muhasebe sistemine geçmezsek bu enflasyon
altında ezileceğiz.” dedi.
“HÜKÜMET ÜZERİNE DÜŞENİ
YAPSA NE AÇIK OLUR, NE
KAYNAK SIKINTISI YAŞANIR”
Bugün Gelir ve Vergi Dairesi ile Araç
Kayıt Birimi’nde grev yapmalarının nedeninin, dikkat çekmek olduğunu söyleyen
Bengihan, “Bu ülkede eğer vergi toplama

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

Merak ediyorum aslında...
Devletin yabancı yatırımcıya verdiği
teşviklerin ekonomiye katkısı ne kadardır?
Aslında bu gibi teşvikler yabancı sermayeyi çekmek için yapılır. Eğer teşviklerin ekonomiye katkısı yapılan teşvikten fazla ise olumlu görünebilir.
Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler bu teşvikleri yaparken en
önemli olarak gördükleri ucuz işgücüdür.
Bunun anlamı sömürünün ve buna bağlı
kârlılığın artırılması için şartlar hazırlanmaktadır.
KKTC’de yapılan teşvikin ne ekonomiye, ne de devlet gelirlerine bir katkısı
vardır. Tanınması veya Türkiye’nin sömürgesi pozisyonunda olduğu için tüm
yatırımcılar Türkiye sermayesidir.
Ada ülkelerinde sanayinin olamayacağı
yaygın bir inanç olduğu için daha çok
hizmet sektöründe yatırım yapılmaktadır.
Burada ilk akla gelen yüksek öğretim ve
turizm yatırımıdır.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

HALA
ANLAMADILAR!

konusunda hükümet üzerine düşeni yapsa,
bu ülkenin ne açığı çıkar ne de kaynak noktasında sıkıntı yaşar” ifadelerini kullandı.
Tapu devirleriyle ilgili sözleşmesi tamamlanan 94 bin devir teslimin beklediğini söyleyen Bengihan, gerçekleşmeyen devirler
nedeniyle devletin ciddi gelir kaybına uğradığını ifade etti.
Bengihan, “Bu hükümette irade ve cesaret
olsa, bu ülkede vergi toplama konsunda sıkıntı oluşmazdı.”dedi.
Ülkede Kurumlar Vergisi ödemeyen üniversite patronları olduğunu iddia eden Bengihan, “Teşviklerden muafiyet aldığı için
inşaat ruhsatı muafiyeti, elektrik kilovat
saat başına muafiyet alanlar var… Ve bunlar
üniversite patronları ve otel patronlarıdır.
Bu ülkenin kaymağını yiyen kesimlerdir.
Maalesef bu ülkede bir kuruş kurumlar
vergisi ödemiyor teşvik adı altında bu isimler… İşin ilginç yanı devlet açığını borçlanarak karşılıyor ve bu borçlanmalarını da
maalesef bu teşvik verdiği patronlar banka
kurdu ve devleti borçlandırıyor. Düşünün
ki teşviklerden bu patronlar devletten daha
zengin oldu bir kuruş vergi ödemezler.
Devlet şimdi ondan borçlanır. Böyle bir
memleket, biz bundan rahatsız” dedi.
SERVET VERGİSİ
Adil ve servet vergisi adı altında bir düzenleme talep ettiklerini söyleyen Bengihan,

ultra zengin olanların Forbes dergisinde
dünya zenginler listesine girenlerin ülkede
vergi ödemediğini, sıkıntının bu olduğunu
söyledi.
“Bu ülkede kendi ayaklarımız üstünde
durabilecek kaynak toplama yönünde irade
ve cesaret gösterseler bizim kimseye ihtiyacımız yoktur” diyen Bengihan, araç satışlarında bazı kötü niyetli galerilerin satışını
yaptıkları araçların değerini gerçek değerin
yüzde 30-40 altında göstererek vergi kaçırdıklaırnı iddia etti.
“ASGARİ ÜCRET İLE AÇLIK SINIRI
ARASINDAKİ FARK 1059 TL”
Bilimsel veriler ışığında ülkedeki ekonomik
koşuları ve yapıyı ortaya koyarak açıklama
yaptıklarını söyleyen Bengihan, şu an asgari
ücretle açlık sınırı arasında 1059 TL fark
olduğunu söyledi.
Halkın beklentisinin temel tüketim maddelerinde indirime gidilmesi olduğunu söyleyen Bengihan, tüp gaza 30 TL zam yapıldığını, ete, süte, tavuğa, ekmeğe yine zam
yapıldığını belirtti. Bengihan, “Biz halkın
alım gücü geriledi diyoruz, onlar yine zam
yapıyorlar” dedi.
Bengihan, “Bizim boş konuşmalara karnımız tok, icraat bekliyoruz. Eylemlerimiz
ve grevlerimiz de yok oluşa ve yoksullaşmaya
karşı devam edecek” dedi.

DEVLETİN TEŞVİKLERİ
EKONOMİYE KATKI SAĞLAMIYOR
Vakıf üniversiteleri yanında özel üniversitelerin sayısı çok fazladır. Tamamen
ticari bir yaklaşımla kurulan özel üniversitelerin çoğunun eğitim kaliteleri sorgulanmalıdır. Bu üniversitelerin devlete
verdikleri vergiyi açıkçası merak ediyorum.
Bir diğer hizmet sektörü ise Turizmdir.
Turizm yatırımlarını burada teşvik eden
Türkiye’de yasak olan kumarhanelerdir.
Bu anlamda hemen hemen her otel bünyesinde bir de kumarhane işletmektedir.
Bu alanda verilen hizmetlere bakılırsa
oldukça kârlı bir yatırımdır.
Türkiye’den hafta sonu gelen kumarcıların uçak biletleri, bütün konaklama
yeme bu şirketler tarafından karşılanmaktadır. Adına kumar turizmi denilen
bu durumdan sadece otel şirketleri yararlanmaktadır.
Turizm yatırımı yapacak olanlar en
bakir ve uygun yerleri keşfettikten sonra
Türkiye’deki Erdoğan rejimi aracılığı ile
buradaki işbirlikçilere müracaat ederler.

Artık önlerine hiçbir engel çıkamaz. Ne
ÇED raporu dinlerler ne de yeşil alan.
Zaten bu konularda hassas olan çevreciler
de olmasa kimsenin ruhu sezmeyecek.
Yapılan oteller ve işletileni kumarhanelerin çalışanları genellikle Türkiye’den
getirilir. Bu anlamda istihdam içinde
fayda sağlamazlar. Elde edilen kazanç
da Türkiye’ye aktarılır.
Vergi vermemek için her yolu denerler.
Bu konularda çok maharetli olduklarım
için hazineye de bir katkıları olmaz. Su
parası , elektrik parası ödememek için
de mutlaka bir yolunu bulurlar.
KKTC’nin yatırım teşvikleri bir işe
yaramaz. Bu nedenle bu teşvikleri toplumun ihtiyacı olan özellikle enerji üretimine yapsa elektrik kesintilerinin de
bir süreliğine de olsa sonu olabilir.
Nenden yapılmıyor? Çok basit. Bu
sermaye kendilerine hizmet edecek kişileri
hükümet üyesi yapar da ondan.
Yoksa siz hâlâ topluma hizmet aşkıyla
yanıp tutuştuklarına mı inanıyorsunuz?

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Kıbrıs'a gelmiş, görüşmelerinden
sonra başta AKEL'in gazetesi Haravgi
olmak üzere diğer gazetelerde ABD'li
müsteşarın açıklamalarından rahatsız
olmuşlar.
Neden rahatsız olmuşlar, Kıbrıs'ta
bir işgal olduğunu
dünya artık unutmuşmuş!
Unutur elbette, çünkü NATO ve ABD
devrede, Rusya -Ukranya sorununda, Türkiye barış elçisi olarak
lanse ediliyorsa, görüşmelerin Türkiye'de yapılması
ayarlanabiliyorsa, buna göre Türkiye'nin Kıbrıs'taki işgali tamamıyla
unutulmuş demektir.
AKEL yönetimi bu açıklamalardan
rahatsızlık duyup, Kıbrıs'taki işgalin
unutulmasından endişe duyuyorsa
önce kendi kendini eleştirsin.
AKEL'in geçmişteki hataları saymakla bitmez, ama son yıllarda yaptıkları siyasetle işgal unutulmaya
yüz tutmuşsa geçmişe bir göz atsınlar.
Çok gerilere gitmeyeceğim, daha
geçenlerde görüştüğü CTP yetkililerine, görüşmeden önce Kıbrıs'ta
işgal var mı diye keşke bir sorsalardı.
Her iki de bir ortak açıklamalar
yapıp Kıbrıs'ta çözüm istediğini açıklayan bu iki partiden AKEL tek vatandaşlık, tek egemenlik, tek halk,
garantörsüz bir çözüm istediğine
göre, CTP yöneticileriyle ortak açıklamalar yapmadan önce şimdiye kadar ''Be arkadaşlar biz ortak açıklama
yapıyoruz ama siz garantörden vazgeçmiyorsunuz, Cenevre'de garantörsüz çözüm istemiyoruz belgesinde
hala daha imzanız var, Türkiye'den
buraya taşınan nüfusu legal yapma
derdindesiniz , bu nasıl ortak açıklama olacak?'' diye itiraz ettiğini
yahut ortak açıklama yapmaktan
vazgeçtiğini duyanınız oldu mu?
Bir başka örnek vereyim AP seçimleri olacağı zaman garantörcü
CTP'nin, kuzeyden aday gösterirseniz
tüm ilişkilerimizi askıya alırız tehdidine boyun eğen sizler değil miydiniz?
EOKA'cı, faşist dediğiniz Anastasiadis bile Kıbrıs Cumhuriyeti'ne
dönün çağrısı yaparken, şimdiye kadar Kıbrıslı Türklere Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönün diyen bir AKEL'ci
daha duymadım, duyanınız var mı?
Kıbrıs'ta bir işgal varsa ve bu işgali
unutturmak istemiyorsanız, işgal lafını ağzına almayan CTP ile ilişkinizi
çoktan kesmeniz gerekirdi.
Kıbrıs'ta işgal unutturulmak istenmiyorsa Kıbrıslı Türklersiz bunu
asla yapamazsınız. Göstermelik ortak
açıklamalarla unutturulmaya çalışanlara yardımcı olduğunuzun farkında değil misiniz?
Kıbrıslı Türklerin AKEL'e üye olmalarıni bile CTP ye danışıp engelliyorsanız suçu sakın başkalarında
aramayınız!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

YÜCE MECLİS
DEĞİL CÜCE
MECLİS
KISACA...

NEBATİ’YE SOR!

Alkol zammının bir hafta geçmesine
rağmen geri çekilmemesi üzerine,
Kudret Özersay, “Maliye Bakanı
indirim kararının alındığı Bakanlar
Kurulu’nda var mıydı? Hem fikir
miydi? Değilse, dile getirdi mi?”
dedi… Sucuoğlu ile Bakanlar
Kurulu’nun aynı düşüncede olup
olmadığını sordu. Kıbrıs’ın kuzeyinde
bir maliye bakanı yok; Sunat Atun TC
Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin
memurudur!

Bizim Mandra
Türkiye'nin talimatıyla
kapatılmasına karar verilen
belediyelerin tasarıyı geri
çekmesi için hükümete
tanıdıkları sürenin bugün
sona ermesiyle gözler
belediyelere çevrilir.
Belediye emekçileri
bekledikleri yanıtın
gelmemesi halinde meclis
önünde yeniden eylemlere
başlayacaklarını
söylemişlerdi. Hükümetin ne
yazık ki bu uyarıyı da
dikkate almadığı görülürken,
sokaktaki adam "Zor bir
haftaya girdik" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Avrupa Konseyi verilerine
göre Avrupa’da cezaevinde
en fazla kişi 478 bin ile
Rusya’da bulunuyor.
Rusya’yı 272 bin ile Türkiye
takip ediyor.

Diktatör Erdoğan Suruç’ta, Cizre’de
savaş suçu işledi ama dünya
medyası bunu sorgulamadı…
Rusya ordusu, ateşkese bağlı olarak Kiev
çevresindeki Bucha’dan çekilirken Batı basını
elleri bağlanarak kurşunlanıp sokaklara atılmış
insan cesetlerini tüm dünyaya yansıttı.
ABD, Ukrayna ve Avrupa Putin’in savaş
suçundan Bucha katliamı nedeniyle yargılanması gerektiğini ilan ettiler. Kınamaya
diktatör Erdoğan’ın faşist basını da timsah
gözyaşlarıyla katıldı.
Rus ordusu sivil halka katliam yapabilir,
yapmaz değil. Bombardımanlarda öldürülen
siviller vardır, elbette savaş suçudur.
Fakat muhtemelen Bucha’daki savaş suçunu
Rus ordusu değil, Rus ordusu çekildikten
sonra ve Ukrayna birlikleri gelinceye değin
2 günlük arada Ukrayna neonazi milisleri
(resmi olarak Ukrayna ordusunun bileşeni)
sivil insanları katlederek Rus ordusunun üzerine yıktı propaganda amacıyla.
Bucha sivil katliamının provokasyon olduğunun kanıtları var. Rus ordusu çekildikten
sonra Bucha belediye başkanı konuşmasında
sokaklarda sivil ölümlerin varlığına dair bir
şey söylemedi. Muhtemelen hem provakasyon
hem “hain”lerden intikam için faşist Ukrayna
milislerinin işlediği toplu cinayet. 14 bin
sivil muhalifi öldüren Ukrayna rejimi provokasyon mu yapmayacak?
Fakat dünya medyası, ABD-AB ve Batı
tekelinde olduğu için, Rus ordusunun katliamı
yaparak savaş suçu işlediği algısını yaratabildi.
Türkiye’ye gelelim. 15 Ocak 1996 tarihinde
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde gözaltında
tutulan 11 köylü bir minibüs içinde kurşunlanıp, yakıldı. Köylüler resmi devlet görevlileri
tarafından gözaltına alınmıştı. Fakat Genel-

VİRGÜL

İŞGALCİ ALAY EDER!
KIB-TEK’i batırma görevini yerine getiren Karslı
ilahiyatçı Erhan Arıklı’ya Ankara’nın verdiği yeni
görev Telekomünikasyon Dairesi, Araç Muayene
ve limanların tamamen peşkeş kıvamına
getirilmesi… Kars’ın Ardahan ilçesinden gelen yerleşik
Arıklı, kalkmış aklımızla dalga geçerek yeni bir milli
havayolu kurmak için çalışmaları hızlandırdığından
bahsediyor… THY Genel Müdürü ile görüşmüş… Önce
Türkiye, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın el koyduğu
uçaklarını bize iade etsin… UBP ile CTP de ‘‘KTHY
Araştırma Komitesi’’nin raporunu açıklasın!

GUDURU
MUHALEFET
ANKARA
YERİNE
KUKLALARLA
UĞRAŞIR…

‘‘Guduru yaşıyoruz
çünkü guduru
yönetiliyoruz…’’
Kudret Özersay
(Eski
Toparlanıyoruzculardan)

kurmay ‘bırakıldıktan sonra sivil minibüste
evlerine dönerlerken gerillalar tarafından
kurşunlanıp yakılmışlar’ dedi.
Katliamda ölenlerin yakınları, JİTEM’in
yaptığını açıkladılar. Ama Batı’da algı tam
tersi olmaya devam etti. Tabii ki başbakan
Çiller ve Genelkurmay Başkanı’nın izinleriyle
yapıldı. Bu “savaş ve insanlık suçu”ndan ne
Çiller ve Takşak paşa, ne de polisler yargılandılar!
Çiller, Roboski’nin katili Erdoğan tarafından
Saray’da ağırlanarak onore ediliyor.
Diktatör Erdoğan sadece Roboski’de 34
köylüyü savaş uçağıyla katletme emri vermekle kalmadı. Suruç’ta sosyalist gençler
kafilesinden 34 insanı, Ankara Garında barış
isteyen 103 insanı katletmeyi MİT’e örgütletmekle kalmadı. Cizre bodrumlarında onlarca
sivil genci yakarak öldürme, Cizre ve Sur’da
sivilleri öldürme emrini verdi. “Savaş ve insanlık suçu” işledi. Fakat ne emperyalist
medya ne de Türkiye medyası, bu savaş suçunu sorguluyor! İki katil Erdoğan ve Çiller,
kapitalist dünyada “saygın” devlet yöneticileri
olarak anılıyor. Erdoğan Ukrayna savaşında
barış için arabuluculuğa soyunabiliyor.
ABD işgal ettiği ülkelerde binlerce sivili
katlederek “savaş suçu” işledi. İsrail Gazze’de
sivilleri katlederek savaş suçu işliyor. Türkiye
ve İsrail yöneticileri yargılanmıyor.
(Bu yazı Ziya Ulusoy’un Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “Bucha, Güçlükonak ve ABD” başlıklı yazısından kısaltılmıştır..)
Fotoğraf: İtalyan sanatçı Gianluca Costantini/ Türkiye’deki hak ihlalleri

TARİH 12 Eylül 2021
Asya bebeğin tedaviye ve tıbbi bakıma
ulaşabilmesi ve sağlık hakkından yararlanması için
devletin üzerine düşen ödevi yerine getirmesi
gerektiğini belirten Barolar Birliği, kişilerin
toplantı ve yürüyüş haklarına haksız müdahalenin
de bir “anayasal hak ihlali” olduğunu vurguladı…

Gözden kaçmayanlar...

PARA MESELESİ!

Önce Türkiye’de devlet
mekanizması içinde hiçbir yetkisi
kalmayan Binali Yıldırım Ercan’ı iç
hatlar yapmayı gündeme getirdi.
Şimdi de, THY Genel Müdürü Bilal
Ekşi “Ercan iç hat kapsamına
alınırsa fiyatlar aşağı çekilebilir”
dedi… Nedir bu KKTC’yi iç hatlar
yapma merakı? İç hatlar olunca
hem kimlikle seyahat bile ortadan
kalkar, hem de para taşıma sınırı
kalkar… Limanlardan belli bir
miktarın üzerinde para taşımak
yasaktır. İç hatlar konusu para
mevzusu mu?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Kendi kendine bile
hükmedemeyen, rüzgarda
savrulup giden bir
‘hükümet’…’’
Tufan Erhürman
(Romantik Muhalefet)

Karikatür: Sherif Arafa/cartoonmovement.com
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BETON MASA

Dese ki; 50 yıl sonra, bu masadakilerin
fotoğrafını sana facebook’tan yollaycam,
da şaşıracan.
Şaşırırdın, değil mi?
Dese ki; 50 yıl sonra renklot, formoza,
aynikola elması, loraga hıyarını hayalinde
bile göremeycen..
Ne yapardın?
Git bre işine, derdin.
Dese ki; başındaki saçlara bakarak,
aman da amam, benim de saçım vardı,
deycen, öyle bakacan...
Ve o günkü halini özleycen...
Bunu kabul ederdin.
Zamanı oynamayı bileceksin.
Zamana oynamayı da.
Hatta zamanla oynamayı.
Öğrenmemekte inat edebilirsin.
Buna karşı direnebilirsin de.
Hatta bu uğurda ödünler bile veriridin.
Ama günü gelince, çaktırmadan hem
de, adama öğretirler.
Sen ne yaparsan yap, sana biçilen rolü,
istesen de istemesen de oynayacaksın.
Ve bunun farkına varamayacaksın.
Ne var ki bunda, dedi yoldan geçerken
tanıdığım biri.
“ Ne kadar pahalı uçuyoruz... Artık
gitmek, gelmek çok zor...
“Ayarlasalar da 500 liraya uçsak fena
mı?” varsın içhatlarda uçar gibi ol.”
-Evet ama içhatlarda uçmak demek,
pasaport...
-Zaten pasaport gösterdiğimiz yok.
-Olsun, kimlikle olsun giriş yapılır ve
gereksiz gibi dursa da kağıtlara mühürümüz basılır.
Bu kadar küçük ayrıntı bile burada
ayrı bir ülke olduğu intibaını bırakır.
Öteki türlü, Türkiye’den iç hat gibi
gelirler, iç hat gibi davranırlar ve zamanla
sen de kendini Türkiye’nin iç hattı sanırsın.
İşte en büyük sorun burada.
Burası, isteseler de istemeseler de
Kıbrıs Cumhuriyeti’dir...
Bunu değiştirmek şu anda imkansız.
Olmayacak da.
Fakat davayı devam ettirecek kimse
kalmamışsa, ne yaparsın?
Unuttururlar adama.
Deseler ki; bir zamanlar cumhuriyetin
meclisinde Türk bakanlar vardı...
Deseler ki ; bir zamanlar Cumhuriyette
cumhurbaşkanı muavini Türk’tü.
Deseler ki; seçimler birlikte yapılırdı
ve her toplum kendini temsil edecekleri
seçerdi.
1974 yılından bugüne çıok zaman geçti.
Nesiller değişti.
Yeni nesiller o günleri okuyarak öğrenebilirler.
Ancak okuma süresi kadardır hatırladıkları.
Çünkü; çarşıya, sokağa çıkınca okuduklarının burada olmadığını görürler.
Bir fotoğraf geldi nasıl geldiyse.
Beton, yuvarlak masa etrafında, biri
ben, biri Arif olmak üzere dört ilkokul
öğrencisi.
Ayakta müdür ve BM komutanı...
Fotoğraf Vikla’dan.
Fotoğrafa bak...
Yaşanmışların, yaşatılmamışların gerçekliğine üzülme.
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PARTİ BAŞKANLARI BELEDİYELER
REFORMUNU GÖRÜŞECEK
BEROVA: “PARTİ BAŞKANLARI
BİR YOL HARİTASI ÇIKACAK MI
KONUSUNU GÖRÜŞECEKLER”
Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti
bulunan beş siyasi parti başkanı, belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.
Siyasi parti başkanları düzeyinde yapılacak toplantıda, geçen perşembe günü,
Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve
Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye
başlanan ancak yaşanan gerginlik sonrası
askıya alınan belediyelerin birleşmesine
ilişkin yasal düzenleme konusunda bir
uzlaşı zemini aranacak.
Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda
bulunan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri
Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi
(UBP) Milletvekili Özdemir Berova,
belediyelerin birleşmesine ilişkin düzenlemeyi görüşmesi beklenen İdari,
Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin bugün toplanmayacağını, düzenlemeyle
ilgili bir yol haritası belirlenmesi amacıyla siyasi parti başkanlarının bir araya
geleceklerini açıkladı.
Partisinin tavrının belediyeler reformunun yerel seçim öncesinde yapılması
konusunda “net” olduğunu yineleyen
Berova, bu doğrultuda yapılacak önerilere açık olduklarını söyledi.
“PARTİ BAŞKANLARI, YOL
HARİTASI BELİRLEMEK İÇİN
BİR ARAYA GELECEK”
Berova, geçen perşembe, İdari, Kamu
ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel)
Yasa Tasarısı ile Mülki Yönetim ve Bö-

lümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele
almak üzere toplandığını hatırlatarak,
belediyelerin birleştirilmesine ilişkin
yasal düzenlemenin madde madde görüşülmeye geçildiği esnada bazı olaylar
yaşandığını ve akabinde siyasi parti başkanlarının istişarelerde bulunarak bir
uzlaşı zemini bulunması için oturumu
kapatma kararı aldıklarını söyledi.
Berova, “Bu vesileyle gerekli hazırlıklar yapıldı. Bugün siyasi parti başkanları düzeyinde bir toplantı yapılacak.
Başkanlar, bir yol haritası çıkacak mı
konusunu görüşecekler” dedi.
“ÖNERİLERE AÇIĞIZ. AÇIK
OLMADIĞIMIZ KONU PAKET
OLMADAN YEREL SEÇİMLERİN
YAPILMASIDIR”
UBP Milletvekili Berova, “Parti olarak
bu (belediyeler) reform mutlak suretle
gereklidir diyoruz; bu yapılmadan da
bir yerel seçim yapılması ve dört yıl
daha, ülkeyi, bu yerel yönetimler sistemi
ile yürütmeye karşıyız” dedi.
“Umarız bugün yapılacak toplantıda
bir yol haritası belirlenir ve böylelikle
bu işlemleri, uzlaşı ile, yerel seçimler
öncesi sonuçlandırabileceğimiz bir durum
ortaya çıkar” diyen Berova, şöyle devam
etti:
“Bizim net olarak istediğimiz ve tavrımız; bu reform yapılmadan yerel seçimlere gidilmemesidir. Bu ülkenin, 28
sürdürülemeyen belediye ile bir yerel
seçime gitmesini engellemektir... Bu
süreç içerisinde bunu baz alacak önerilere
de açığız. Açık olmadığımız konu; reform
paketi olmadan yerel seçimlerin yapılmasıdır.”

BENLİ: TASARIYI GERİ ÇEKİNİZ
“REFORM SAYILARDAN İBARET
DEĞİLDİR, YURTTAŞIN
YERİNDEN, HIZLI VE KALİTE
HİZMET ALMASIDIR.”
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli,
belediyeler reformu konusunda hazırlanan
yasa tasarısının geri çekilmesini ve Avrupa
ile Türkiye’den uzmanlar getirilerek ciddi
bir reform yapmayı önerdi. Belediye’den
yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Belediye
Başkanı Ahmet Benli, değerlendirmelerde
bulundu.
Belediyeler Reformu hakkında konuşan
Benli, “Reform şarttır, bu ciddi bir fırsattır,
geç bile kalınmıştır” diyerek, belediyeler
reformunun hayata geçirilebilmesi için
en az bir yıllık bir zamana ihtiyaç olduğuna
dikkat çekti ve kolektif bir çalışma için
Meclis’te süratle özel bir komite (ADHOC) kurulmasını istedi. Reformun sayılardan ibaret olmadığını belirten Benli,
belediyelerin güçlenerek, yerinden yönetim
ilkesi içerisinde hızlı ve kaliteli hizmetin
öne çıkması gerektiğini belirtti.
“REFORMUN İÇERİĞİ SADECE
SAYILARDAN İBARET DEĞİL”
Belediyeler reformunun herkes tarafından desteklendiğine dikkat çeken Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, reformun içeriğine ilişkin toplumun büyük
çoğunluğunun fikir sahibi olmadığını söyledi.
Reformun sadece sayılardan ibaret olmadığının altını çizen Benli, gerçek bir
reformla yerel yönetimlerin güçleneceğini
ve özetle vatandaşın daha hızlı ve kaliteli
hizmet alacağını vurguladı.
“ACİLEN MECLİSTE BİR ADHOC KOMİTE KURULMASI
GEREK”
“Tasarının geri çekileceği bir zemin
görebiliyor musunuz” sorusu üzerine

Benli şöyle konuştu:
“Reform konusunda belediye başkanlarının önemli bir kısmında sorun yok
gibi görüyorum. Çünkü herkes benim
belediyem var olmaya devam edecek mi
diye bakıyor. Esas olan bu değildir. Esas
olan hizmettir ve tabiatıyla da birçok belediye de bu konuda bir sıkıntı yoktur.
Süratle belediyelerin sayısı gündeminden
çıkarak esas reforma yönelmek gerekiyor.
Bunun da yolu mecliste bir AD-HOC
komite kurulması, tüm tarafların dâhil
olması ve sağlıklı bir sürecin başlatılmasıyla mümkün. Uzunca ve detaylı bir çalışma gerekir. Anayasanın bütünlüğü başta
olmak üzere diğer engeller aşılabilmelidir.
Bu kapının henüz kapanmadığı görüşündeyim.”
“UFUKTA GÖRÜNEN YEREL
SEÇİMLERİN
ERTELENECEĞİDİR”
Anayasa göre 2022 yılının Haziran
ayında yerel seçimlerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Benli, “Ne kadar
yasal bilmiyorum ama ufukta görünen
yerel seçimlerin haziran sonu yapılmayacağıdır” dedi. Benli, haziran ayında
seçimlerin yapılması halinde reformun
yetişmesinin mümkün olmayacağını da
ekledi.

Sosyal Medya
Mertkan Hamit

TC-TL
ENFLASYONUNUN
ÇARPAN ETKİSİ

Üç ayda enflasyon %27,73 seviyesine
ulaştı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda
da artış eğilimi devam edecek. Elektrik
fiyatlarındaki zam geri çekildi mi, çekilecek mi bilemiyoruz. Ancak, Haziran
sonunda resmi enflasyon oranının %50
seviyesini zorlayacağını söylemek
mümkün.
6 ayda bir hayat pahalılığını, asgari
ücret üzerine yansıtılması ise şu an
mevcut düzenleme. Bunu daha yakın
aralıklarla da yapmak mümkün ve gereklidir. Ancak bunun en azından Haziran ayında gerçekleşeceğini öngörmek
oldukça zor.
Aynı şekilde haziran sonrasında fiyatlarda bir düşüş eğilimi olup olmayacağı önemli. Ukrayna savaşı nedeniyle, dış şoklar iç kırılganlıkların
önüne geçtiği açık. Ancak, bu savaş
yatışsa dahi, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki belirsizliğin azalacağı
anlamına gelmiyor. Ancak, tahıl, buğday ve hayvan yemi fiyatlarındaki artışın önüne geçilemeyeceği şimdiden
dillendiriliyor. Bu da gıda fiyat enflasyonunun devam edeceğinin önemli
bir göstergesi.
Dışa bağımlılığı Kktc’ye göre daha
az olan ve TL bölgesinin geleceği belirleyen TC'de resmi enflasyon oranı
%22 seviyesinde. Faizlerde ise artış
sinyali henüz yok. Dahası, enflasyon
hedefinin tutturulması imkansız olan
ekonomik ve politik iklimde, faizleri
%1 - 2 yükseltmek de pek yardımcı
olmayacak. Yeni denge sancıları içinde,
üretici ve tüketici güveninin sağlanıp,
fiyatlardaki risklere dönük artış trendinin geri dönmesi çok kolay olmayacak. Muhtemelen enflasyonun hızı
azalsa da artış eğilimi devam edecek.
Bu da şu demek, piyasayı korumak
ve alım gücünü korumak istiyorsak
Haziran'da asgari ücrette önemli bir
artış olacağını ve yıl sonundaki toplam
artışın da bugünkü asgari ücretin
%50'sinden fazlası olacağını aktarmak,
anlamak ve ona göre bir yol haritası
çizerek piyasayı buna hazırlamak gerekiyor.
Enflasyonu arttıran en önemli unsurun enflasyondaki artışın gerçekleşeceği
beklentisi olduğundan hareketle ve genel olarak bu fikri değiştirecek bir durum söz konusu olmadığına göre, ücretlere dair düzenlemeyi ertelemek kaçınılmaz. Görmezden gelindiği takdirde
ise daha fazla yoksulluk ve sokakta
daha fazla kutuplaşma olacak.
Sonuç olarak, şu an adanın kuzeyinde
brüt asgari ücret 7000TL. Hazirana
kadar aynı ücretlinin alım gücünün
korunması için brüt 10000 TL asgari
ücret teorik olarak doğru. Bunu sağlayabilecek işletme sayısı ise şu an yok,
bunun yaratacağı tepkiler örgütlü işveren kanadından gelecek ve örgütsüz
özel sektör işçisi muhtemelen aşağıya
doğru baskılanan bu rakamın artmasına
dönük bir hamla yapamayacak.
Sonuçta, matematiksel hesap başka
gerçek hayatta işçi işveren ve idare
arasındaki pazarlık başka. İdarelerin
en fazla yapacağı, insanları sokağa
çıkmasını engelleyecek açılımlar yapmak. Mevcut koşulda asgari ücretli
için güçlü artış yapılmazsa güçlü tepkiler gelebilir. Üstelik, ekonomik krizin
henüz ilk evresindeyiz.
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Sosyal Medya

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

EŞEK POPAZ
OLDU

YA KURTULUŞ,
YA YOK OLUŞ!

Memleket dışında, hangi konudan bahsedeyim diye çok düşündüm Pazar gecesi bu yazıyı
yazarken…
“Facebook’ta” arkadaşların paylaştığı o
iletiyi düşünmekten kurtulamadım…
Kişi olarak tanıdığım, ancak sayfa arkadaşım
olmayan birisinin yazdığı bir cümlenin içeriği
kafama takıldı:
“Her şeyini sat, kaç ve bu
ülkeye bir daha gelme modundayım.”
Birçokları yorum yapmış o
iletiye…
Yorumlar içerisinde “iki sözcüklü” bir soru cümlesi, gayet
ilgi çekiciydi…
O iletinin altına yorum yazan “bilinen” birisinin yorumu, aynen şöyle:
“Ne oldu?”
Başka birisi, o “Ne oldu?” diye yorum yazan
“bilinen şahsa” cevaben:
“… … Kıbrıs diye bir yer var sanırım ordan
bahsediyor Mr. …” yazdı…
Birçok kişi, “Ne oldu?” diye yazan o “bilinen
şahsa” yorumlarıyla yanıt verdi…
Birlikte düşünelim, bu iletiye ve içinde yazılan
yorumlara ne yanıt verilir?
İşin gerçeği, menfi veya müspet, herkesin
bir yanıtı olmalı…
Ne dersiniz, “öyle” değil mi sevgili okurlar?
Kim bilir, “Öyle değil” belki de…
Yine de karar sizlerin!
Ya bu topraklara sahip çıkmak için, bir an
önce ciddi anlamda Kıbrıslılar olarak harekete
geçilecek, ya da birilerinden korktuğumuzdan,
onların tüm isteklerine boyun eğdiğimizin
ispatı olarak, Kıbrıslının deyimiyle “satıp, savıp
bu toprakları terk etmek” ten başka, yapılacak
hiçbir şey kalmamıştır!
***
İşin gerçeği, bir süredir “Ya kurtuluş, ya yok
oluş!” ikilemini yaşıyor Türkçe konuşan Kıbrıslı
toplum…
Azınlıkta olsalar da kişisel çıkarları uğruna
kimileri da, “farkında değilmiş gibi davranmayı” hâlâ sürdürüyor…
Her açıdan iflas eden bu siyasal yapıyı sürdüreceğini zanneden siyaset erbabı da, çok
uzun bir süredir tüm gerçekleri kendi toplumundan gizliyor…
İşgal altında, ateşkes koşullarında yaşatıldığımızı bilmiyorlarmış gibi davrandıklarından,
“KKTC’deki seçimleri, ‘İleri Demokrasi’ çerçevesinde ve sürekli değiştirilen demografik
yapıdaki seçmen kitlesi için ise ‘çok kültürlülük’
olarak söz etmek” ten, geri durmuyorlar!
Bu topraklarda, kimin “egemen,” kimin
“söz sahibi” olduğunu gizledikleri yetmezmiş
gibi…
Rahmetli Raif Denktaş’ın deyimiyle, “Rica
ile yaşama düzeni” ni, değiştireceklerini ima
ederek, Kıbrıslıyı kandırdıklarını zannediyorlar…
Anlaşılır olması için bu kişiler,
“Rica ile” sözcüğünün anlamının, “Emir
ile” anlaşıldığını akıllarına getirmekten dâhi
korkuyor olmalılar…
***
Bu mevcut düzenin bekçiliğini yapan siyasilerin ve onları destekleyen kimi çevrelerin,
var olan gerçekler karşısında sessiz durmalarının nedeni nedir?
Anlamakta güçlük çekenlerden değilim…
Onları anlıyorum!
Kişisel ve zümresel çıkarları, “ağır” basıyor
demek…
Çünkü normal bir ülke şartlarında olsak,
onların o mevkilere gelmesi/getirilmesi mümkün
olmayacak!
Anlamadığım, bu coğrafyanın yönetiminde
söz hakkı kalmayan, ekonomik olarak gittikçe
fakirleştiğinin farkına dâhi varamayan insanların, bu siyasi işbirlikçi zümreye hâlâ selam
vererek, destek çıkmasıdır…
Kıbrıslılar,
“Ya kurtuluş, ya yok oluş!” ikilemiyle karşı
karşıyadır!
Gene gonuşuruk buraşda.

PETRİDİS: TÜRKİYE’NİN
HEDEFİ FİİLİ BÖLÜNME
Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin hedefinin
adada fiili bölünme ve Kıbrıs sorununda
adil çözüm için gösterilen çabaları zayıflatarak Ada’nın yarısının entegrasyonu
olduğunu öne sürdü.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre
dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Petridis, Güney Kıbrıs Hükümeti’nin bu olumsuz ortamda, Güven Yaratıcı
Önlemleri (GYÖ) masaya koyarak Kıbrıs
sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik siyasi istişareler için hazır

olduğunu kaydetti.
Habere göre Petridis, Rum tarafının
kendi sorumluluklarının bilincinde olarak,
karşısında bulunan ulusal tahriklerle mücadele etmekle yükümlü olduğunu belirtti.
Petridis, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik
Konseyi kararları ile AB değer ve ilkeleri
çerçevesindeki adil çözümünü arzuladıklarını dile getirirken, önlerinde bulunan
zorlu engelleri birlikte aşabilmek için
toplu şekilde çaba gösterilmesi gerektiğini
söyledi.

STEFANU KAVAZOĞLU-MİŞAULİS ANMA TÖRENİNDE
KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda “müzakere müktesebatına ve uzlaşılmış zemin ile çerçeveye bağlı kalmak” gerektiğini söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre,
Derviş Ali Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis
için dün düzenlenen anma töreninde konuşan Stefanu, Rum tarafının ilerlemesi
ve çıkmazı aşıp durağanlığı sonlandırmak
için bazı inisiyatifler üstlenmesi gerektiğini kaydetti.
Habere göre Stefanu, uzun yıllar süren
müzakereler çerçevesinde oluşturulan
müktesebatın değerlendirilmesiyle, müzakerelere kaldığı yerden yeniden başlanması gerektiğini belirterek, BM ile
uluslararası unsurun da buna işaret ettiğini
söyledi.
Bunun, Türklerin Kıbrıs sorununun
çözüm zemininin değiştirilmesiyle ilgili
eylemlerini önleyecek bir yöntem olduğunu dile getiren Stefanu, ne yazık ki
iktidardakilerin uluslararası unsuru böyle
bir inisiyatif aldıklarına dair ikna edemediğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, DEVİŞ Başkanı Koral Aşam’ın törendeki konuşmasına yer verdi.
Habere göre Aşam, “faşist ve ırkçı
saldırılara karşı duran ve demokrasiden,
barıştan ve çalışmaktan yana olan binlerce
Kıbrıslı Türk’ün son günlerde sokaklara
indiğini” savunarak, “faşist baskılara
boyun eğmeyeceklerini dile getirdiklerini”
söyledi.
Ülkenin, Crans Montana’daki müzakerelerde yaşanan çıkmaz ile adadaki
hidrokarbon yataklarında yaşanan gelişmeler nedeniyle kriz ve çatışma tehdidi
altında olduğunu ifade eden Aşam, bu
koşulların değişmesi için Kıbrıs sorununa
çözüm bulunup adanın yeniden birleşmesi
gerektiğini kaydetti.
Habere göre Aşam, Kıbrıs sorununa
iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitlik
zemininde, tek egemenlik, tek vatandaşlık
ve tek uluslararası temsiliyet çerçevesinde
çözüm bulunmasının, barış ve demokrasi
uğruna canlarını verenlerin görüşlerini
ve ideallerini canlı tutmak anlamına geldiğini belirtti.

KKTC’DE GEÇEN HAFTA İÇERİSİNDE
4 YANGIN MEYDANA GELDİ
Polis Genel Müdürlüğü, KKTC’de bir
haftada 4 yangın ve 43 hususi servis
olayı meydana geldiğini açıkladı.
Polis Genel Müdürlüğünün 4-10 Nisan
tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre,
yangınlar sonucu meydana gelen toplam
zarar yaklaşık 6 bin TL oldu.
Bir haftada meydana gelen yangınların
muhtemel sebepleri şöyle:
“Mangal kömüründen çıkan kıvılcımların çöpleri tutuşturması, gaz kaçıran
piknik tüpünün alevlenmesi, ve ocaktan
sızan gazın alevlenmesi”
Hususi servis olayları ise şöyle:
“Trafik kazasında araç içerisinde sıkışan
şahsın çıkarılarak ambulansla hastaneye
sevkinin sağlanması, su kuyusuna düşen
köpeklerin ve çatı boşluğunda mahsur
kalan yavru kedilerin kurtarılması, asan-

sörde mahsur kalan şahısların kurtarılması,
hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna
sevk edilmesi, yol içerisine dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, Off Road, Tırmanma ve Motodrag yarışlarında yangına karşı tedbirler
alınması ve Balıkesir Meriç, Çağlayan,
Necati Taşkın, Şht. Tuncer, Polatpaşa,
Güvercinlik Rauf Raif Denktaş, Türkmenköy, Paşaköy Eşref Bitlis, Serhatköy,
Güzelyurt Kurtuluş, Aydınköy İlkokulları
ve Şht. Özdemir Anaokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına
yangın eğitimi verilmesi.”
Yangınların 2’si Girne’de 2’si Lefkoşa’da, hususi servis olayları ise 20’si
Lefkoşa, 9’su Güzelyurt, 7’si Girne, 7’si
Gazimağusa’da meydana geldi.

İbrahim Özlüses
NE OLDU?
EŞEK POPAZ OLDU.
Yıllar önce 12-15 yaş dönemlerimde
hatırlarım, babam bahçecilik ve hayvancılıkla uğraşırdı. Ben de ona yardımcı olurdum. Bazan ortadan kaybolur, pirili ya da top oynamaya giderdim. Eve geldiğimde öfkeli bir şekilde bana, Nerdesin diye kızardı. Ben
de yine ona soru ile cevap verip ‘Ne
oldu’ diye sorardım.
O da bana yine kızarak “Eşek Popaz
oldu” derdi.
O zaman ne demek istediğini anlamaz, Eşekten hiç Popaz olur mu diye
düşünürdüm.
Ne Oldu sorusundan sonra Eşeğin
Popaz olma hikayesini şimdi daha iyi
anlıyorum.
Tabii bizde Eşeği oturtabileceğimiz
Popaz koltuğu yok ama olsun. Başka
bir koltuk buluruz elbet.

KABARAMAZSIN KEL
MUHALEFET!

Ulaş Barış
CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümete seslenerek “‘Halkla dalga geçiyorsunuz’ dememizi istemiyorsanız,
halkla dalga geçmeyin” dedi.
İşte bu kadar! Şimdi onlar düşünsün.
***
Bakanlar Kurulu toplandı mı toplanmadı mı?
Toplandıysa neden bize bildirmiyorsunuz?
Toplanmayacaksa niye bugün mecliste toplanacak dediniz? şimiz gücümüz var.
Usandık bıktık bu ‘saldım danayı
bostana, dandini dandini dastana’ işlerinden.
***
Bir şey sorayım, cumhurbaşkanı ya
da meclis başkanı olunca böyle her
gün çiçeğe böceğe açıklama yapma
diye bir zorunluluk mu var?
Kamu kaynaklarını böyle aşırı işlerle
harcama, gündemi gereksiz meşgul
etme hakkını kim verdi size? Yorulduk.
Yordunuz. Yeter.
***
İsrail’in Lefkoşa Büyükelçisi Oren
Anolik, Türkiye basınında çıkan, İsrail-Türkiye arasındaki boru hattı projesine KKTC’nin de dahil edilmesiyle
ilgili haberleri yalanladı.
Dünya değişiyor, statümüz yükseldi
diyerek Karpaz’dan boru geçeceğini
söyleyenlere duyurulur.

HİÇLEŞME

Feriha Altıok
"Ne oldu?"
"HİÇ" oldu.
Hiç gelip başımızın üstüne kondu.
Ne oldu? Hiç oldu ve soframıza kuruldu. Boydan boya cüzdanımıza uzandı.
"Ne oldu?" HİÇ oldu, salonlara koltuklara kuruldu.
"Ne oldu?" HİÇ oldu sokağımıza
indi, yolumuza durdu.
"Ne oldu?" HIÇ oldu, sözümüzü
budamaya kalktı...
"Ne oldu?
"HİÇ oldu HİÇ...
Geleceğimizi hiç'e sürüklemek isteyen bir hiç'lik oldu.
Ne olacak ki? HİÇ.
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Özdeyişler

Tadımlık

"Suçlunun beraat ettiği
yerde yargıç hüküm giyer."
Syrus

Papatyalar arasında sevişebilirdim
bir santurum olsaydı
yaşamayı anlatan şarkılar çalardım
ırmak olurdu şarkım
Mehmet Yaşın

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

Her şeyi sen etme dert
Ilımlı ol olma sert
Sonuca çok yakınsın
Hem cesur ol hem de mert

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad. Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı
Gönyeli
0392 223 45 75
ORHAN BERKE ECZANESİ
Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, İrsen küçük ortaokulu arkası, ara sokağı, Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi ,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy ,
Belça market arkası Eczacılar Birliği
yanı
03922233121

GÜZELYURT BELEDİYE ŞEHİR TİYATROSU MERSİN’DE SAHNE ALDI
Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu
“OKB-OKB” adlı oyunun prömiyerini
Mersin’de gerçekleştirdi.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen
bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kültür sanat
etkinliklerine katılan Şehir Tiyatrosu,
perşembe günü Mezitli Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
Oyunda OKB’nin (Obsesif-Kompulsif
Bozukluk) grup terapisi üzerinden tedavi
yöntemi 6 OKB hastası üzerinden aktarılıyor. Oyunda birbirlerinin takıntılarını gören hastalar, birbirleriyle kaynaşıp tanışır. Bir süre sonra ortamdaki
hastalar birbirinden güç alarak yaşama
bağlanmayı öğrenir. Grup tedavisi böylelikle başarıya ulaştır. Laurent Baffie'nin
yazdığı ve Jale Dinarlı'nın yönettiği
oyununun, sahne amirliğini Şerife Hilkat
Manicioğlu, ses-ışık efektini de Seylan
Bolçocuk Zeybek üstlendi. Güzelyurt
Belediye Meclis Üyesi Hasan Kalkanlı
ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü
ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger,
gecenin sonunda karşılıklı hediye ve
plaket takdiminde bulundu.

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
Şehit İsmail Dümenci Sokak No:2C
Yenişehir Lefkoşa Fenerium karşısı,
eski İştah Restoran yenı Karaca’s
Corner Restoran ve Kamusen karşısı
2281 767
GİRNE
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
0392 821 30 88
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu,
Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Hasan barbaçolli sokak sakarya 48
döveç apt. b blok no:1 salamis yolu
yeni lemar arkası mağusa
03923653631
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
03927143005
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56

DÜN

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

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





DOLAR
Alış Satış





14.72

14.80

EURO
Alış Satış

16.00

16.10

S.T.G.
Alış Satış

19.18

19.32

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Taraf
Ahmet Altan
Kabul edelim ki biz Türkler pek bir şey
“icat” edemeyiz ama iyi uydururuz.
Belki en palavracıları en yukarılara çıkarmamızın nedeni de budur, belki de siyaseti de bir uydurma yarışması sanıyoruz.
En iyi uydurduğumuz şeylerin arasında
herhalde “tarih” güzide bir yer tutar.
“Ecdadımız” palavraları kabul edeyim
ki ben en çok sevdiklerim arasındadır.
Bizim “ecdadımız” dediğimiz halifelerimiz efendilerimizin, o “attan inmeyen”
padişahlarımızın hemen hemen hepsinin
dedesinin Hıristiyan olduğunu hatta bir
kısmının da papaz olduğunu biliyorsunuz
değil mi?
Aranızdan bir kişinin, Başbakan da dâhil,
Kanunî’nin dedesinin adını bilmediğine
eminim.
II. Bayezid diye öyle öyle bilgiç bilgiç
gülümsemeyin, o babasının babası, annesinin babası kimdi?
Peki, halife efendilerimizin sarayı Topkapı’nın bahçesinde neden bir kilise var?
Peki, bizim ecdadımız dediğimiz Osmanlı’dan önceki atalarımız kimler?
Osmanlı kim peki?
Osmanlı’nın Kayı Aşireti’nden çıktığını
biliyorsunuz diyelim, Kayı Aşireti hakkında
ne biliyorsunuz?
Çok fazla bir bilginiz olamaz çünkü tarihte de çok fazla bir bilgi yok, Kayı Aşireti’nin varlığı bile kuşkulu.
Biraz daha geriye gidelim.
Osmanlı 1299’da kuruldu, Türkler Anadolu’ya 1071’de geldi.
Alparslan’la birlikte Anadolu’ya kaç
Türk geldi?
“Türkler kim” sorusunu atlayıp başka
soruya geçelim.
Bugün “Türk” olduğunu söylediğimiz
70 milyon insan Alparslan’la birlikte gelen
“Türklerin” özbeöz çocukları mı?
Yoksa biz o gelen Türklerle Anadolu’da
o zamanlarda yaşayan Bizanslıların, Ermenilerin, Rumların, Kürtlerin ortak çocukları mıyız?
Nasıl oluyor da “ecdadımız” sadece
Türkler ve Müslümanlar oluyor o zaman?
Ecdadımız arasında Bizanslılar yok mu?
“Kahpe Bizans” demek neden ecdadımıza
hakaret sayılmıyor?
Çünkü tarihi uyduruyoruz.

ECDAT...

Kendimize Türk ve Müslüman bir tarih
yazıyoruz.
Anadolu’nun bütün halklarını, koskoca
Bizans’ı yok sayıyoruz.
Sanırsın ki hayat Anadolu’da Alparslan’ın
ordusuyla başladı.
Tabii tarihi böyle uydurmaya başlayınca
her şeyi uyduruyoruz.
Osmanlı padişahları da başka bir uydurmanın konusu oluyor.
Bugüne kadar Kemalistler bir tarih uyduruyordu, şimdi sıra muhafazakârların
tarih uydurmasına geldi.
Onlara göre Osmanlı padişahları attan
inmeyen, öpüşmeyen, sevişmeyen, başını
duadan kaldırmayan pirifâniler.
Halife II. Selim’in lakabı “sarhoş Selim”,
IV. Murat içkiden öldü.
Siz halifelerin payitahtı İstanbul’a gelen
içki miktarını hiç merak ettiniz mi?
O zamanlar yapılan “ithalatın” kayıtları
var, merak ediyorsanız bir bakarsanız.
Halifelerin haremleri kadınlarla doluydu.
O haremdeki kadınlardan sadece biriyle
mi beraber oldu padişahlar?
Havuz âlemleri yapmadılar mı?
Sarayda kadınlar entrikalara karışmadılar
mı?
Hadi sizin güzel hatırınıza “içoğlanlar”
meselesine hiç girmeyeyim.
Biz böyle her başbakana göre yeni bir
tarih uyduracaksak yandık.
Her devletin “resmî tarihi” vardır, her
toplumun tarihi utançlarla dolu olduğu
için onların bir kısmını “değiştirir” resmî
tarih.

Ama insanoğlunun “cahil” kalmasını sanatçılar, bağımsız tarihçiler önler, onlar
gerçekleri anlatır.
Bir toplum da resmî tarihin yalanlarından
arındıkça gelişir ya da geliştikçe yalanlardan
kurtulur.
Tarihi bir “fetiş” hâline getirmek, “putunu
kendi yapar, kendi tapar” usulü bir tarih
uydurup o tarihe tapınmak, geri kalmışlığın
en belirgin özelliklerindendir.
Kendi kendimizi böyle bir geriliğe, böyle
zavallı bir ezikliğe mahkûm etmenin ne
âlemi var anlamıyorum, iyisiyle kötüsüyle
koca bir tarihin çocuklarıyız, iki büyük
imparatorluğun ortak topraklarında yaşıyoruz, o imparatorlukların mirasçısıyız.
Bugün zevkle dinlediğiniz “alaturka”
müziğin kaynağı Bizans’tır.
Osmanlı devlet “geleneklerinin” ve yönetim tarzının önemli bir kısmı Bizans’tan
ödünç alınmıştır.
“Ecdadımızın” bütün “ecdatlar” gibi iyi
yanı da vardır, kötü yanı da, böyle kendimize bir tarih uydurup, bir de o uyduruk
tarihin kalıplarına sığmayanları savcılara
şikâyet etmek, ecdadımızın öpüşmesinden,
sevişmesinden çok daha utanç verici bir
zavallılığı ortaya koyar.
Gerçeklerden korkacak bir şey yok.
Her toplumun imreneceği kadar zengin
bir tarihiniz var, o tarihin içinde her ırktan,
her dinden “ecdat” yer alıyor, insanlığın
her hâli var orada.
Sahip olduğunuz tarihin zenginliğiyle
övünün, palavralarla övünmekten daha iyidir.
(28.11.2012)

Deniz: Ekonomik krizdeki en önemli virüs enflasyondur
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz yaptığı değerlendirmede, “Ekonomik
krizdeki en önemli virüs enflasyondur” dedi.
Turgay Deniz, BRT’de Damla Soyalp’in
hazırlayıp sunduğu EkoFinans programında
ülke ekonomisinin içinde bulunduğu duruma
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Programda, “Ekonomik krizdeki en önemli
virüsün enflasyon olduğunu” vurgulayan
Turgay Deniz, enflasyonun nasıl aşağıya
çekilebileceğine konsantre olmak gerektiğini
söyledi.
Turgay Deniz, enflasyonun tek haneli rakamlara getirilmesi halinde bugün şikayet
edilen pahalılık ve yüksek kredi faizlerinin
üstesinden gelinebileceğini kaydetti.
Deniz, elektrik, petrol fiyatlarının artması;
gümrük vergilerinin ve KDV oranlarının
yüksek olmasının enflasyonu tetiklediğine
işaret etti.
Deniz, “Bunlar piyasadaki ürünlere maliyet
olarak ekleniyor ve fiyatları yukarıya doğru
çekiyor. Halk bu fiyatları ödüyor. Daha
sonra da kamu maliyemiz hayat pahalılığı
diye ödeme yükümlülüğüne daha giriyor.
Ekonomik krizde her şeyi etkileyen virüs
enflasyondur. Dolayısıyla bütün çalışmamızı

enflasyonu nasıl aşağı çekeriz üzerinde yoğunlaştırabilirsek, diğer şikayet ettiğimiz
tüm ekonomik sorunlarımızın da kısmen
veya tamamen üstesinden gelmiş olabiliriz”
ifadelerini kullandı.
İŞLETMELERE DÜŞÜK FAİZLİ
KREDİLER…
Enerji fiyatlarına yapılacak artışların piyasaya yansımasının nasıl minimize edile-

bileceği, sanayide kullanılan mazot ve gaz
yağının nasıl ucuz tutulabileceği üzerinde
çalışılması gerektiğini vurgulayan Turgay
Deniz, yüksek enflasyon nedeniyle kan kaybeden işletmelere düşük faizli krediler sağlanması gerektiğini söyledi.
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz,
gümrüklerde döviz kurunun sabitlenmesi;
artan taşıma maliyetlerinin gümrüğe dahil
olmaması gibi adımların da enflasyonu aşağı
çekebileceğine dikkat çekti.
Maliye’nin ise gelirlerini artırmak için
farklı adımlar atabileceğini belirten Turgay
Deniz, kayıt dışı ekonomiye işaret etti ve
kayıt altına alınmasının önemini vurguladı.
Deniz, “Bu ülkede yüzde 70 kayıt dışılık
vardır. Devletimizin şu anda elde ettiği vergilerin en az 3 mislini daha alabilecek bir
potansiyel var bu ülkede ve bu potansiyel
üzerine gidilmiyor. Hazır olana bakıyoruz.
El altında olana yükleniyoruz ” dedi.
Maliye’nin gelirlerini artırmak için teşvik
sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini
belirten Deniz, e-devletin uygulamaya geçmesi ve reformların da daha fazla zaman
kaybetmeden yapılmasının önemli olduğunu
kaydetti.

LİDERLER ARA BÖLGEDEKİ
TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ ETKİNLİĞİNDE
BİRARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider
Nikos Anastasiadis 13 Nisan Çarşamba
akşamı ara bölgede “toplumsal cinsiyet
eşitliği” üzerine gerçekleştirilecek etkinliğe
katılacak.
BM sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM
Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi
Colin Stewart tarafından 20.00’de
düzenlenecek sosyal içerikli etkinliğin, ara
bölgede müzakerelerin yapıldığı binada
gerçekleşeceği belirtildi.
Tatar ve Anatasiadis, geçtiğimiz günlerde
BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2587
(2021) sayılı kararındaki talebine olumlu
yanıt vererek, kadınların Kıbrıs’taki nihai
çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı
katılımını sağlamanın yollarını açacak bir
eylem planı üzerinde anlaştıklarını
bildirmişti.
BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcülüğünden
yapılan yazılı açıklamadaysa eylem
planının, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik
Komitesi tarafından geliştirildiği ve
“kadınların tam, eşit ve anlamlı temsilinin
nasıl sağlanacağı”, “görüşlerini almak için
kadın örgütleri de dahil olmak üzere sivil
toplumla nasıl ilişki kurulacağı” ve
“Kıbrıs’ta nihai çözüm sürecine toplumsal
cinsiyet perspektifinin nasıl dahil edileceği”
olmak üzere üç temel soruyu ele aldığı
belirtilmişti.

SAHTE DOKTORA
DERECELİ ÜNİVERSİTE
DİPLOMASI DÜZENLEYEN
KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da sahte doktora dereceli
üniversite diplomasını tedavüle süren kişi
tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, A.B.’nin (E-35), 17 Mart’ta,
daha önceden sahte olarak düzenlediği
doktora dereceli üniversite diplomasını
Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir
üniversiteye vererek, tedavüle sürdüğü
tespit edildi.
A.B. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI 22-25
DERECE DOLAYLARINDA
SEYREDECEK

Ülkede yarından itibaren bir hafta boyunca
hava sıcaklığı 22-25 derece dolaylarında
seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre KKTC alçak basınç sistemi
ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin
etkisi altında kalacak, hava parçalı bulutlu
olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç
kesimlerde ve sahillerde 22 – 25 derece
dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle
kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman
zaman kuvvetli olarak esecek.

FİNAL ÜNİVERSİTESİ BURS
VE SIRALAMA SINAVI 12
HAZİRAN’DA YAPILACAK

Final Üniversitesi’nin, 2022-2023 akademik
yılı için burs ve sıralama sınavı 12 Haziran
Pazar günü yapılacak. Katılımın ücretsiz
olduğu sınava, son başvuru tarihi 11
Haziran...
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,
saat 10.30’da yapılacak sınav, Final
Üniversitesi Girne Çatalköy Yerleşkesi’nde
gerçekleştirilecek.
Sınava, KKTC liselerinden mezun veya bu
yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşları
ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC’de
tamamlayan TC vatandaşı adayları
katılabilecek.
Sınav için liselerin rehberlik servisleri, Final
Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü veya
0533 855 2355 numaralı WhatsApp hattına
başvuru yapılacak.
Adaylar, isim, soyisim, kimlik numarası,
telefon numarası ve mezun olacakları lise
bilgilerini göndererek, online kayıt
yapabilecek.

ARUCAD YAPIMI MR.
RABBIT’S DOLL BERLİN
SANAT FİLM FESTİVALİ’NDE
ÖDÜL KAZANDI

Yönetmenliğini Arkın Yaratıcı Sanatlar ve
Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi
İranlı yönetmen Arvin Medghalchi’nin
üstlendiği, yapımcılığını ARUCAD ile birlikte
yürüttüğü ve üniversitenin stüdyolarında
çekilen ‘Mr. Rabbit’s Doll’, 9. Uluslararası
Berlin Sanat Film Festivali’nden ödül
kazandı.
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ZELENSKİY: RUSYA, UKRAYNA'YA YÖNELİK SİYASETİNİN
YANLIŞ OLDUĞUNU KABUL ETMEYE KORKUYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik
onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu
kabul etmeye korktuğunu söyledi.
Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşla
ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın kendi saldırganlığında Ukrayna'yı suçlu tutmaya çalıştığını belirten
Zelenskiy, Kırım'ın Rusya tarafından yasa
dışı ilhak edildiğini anımsattı.
Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde normal hayatı bozduğunu
vurgulayarak, "Onlar, topraklarımızda 8
yıldır insanları, çocukları öldürüyor ve
bizi suçluyor. Onlar, Doğu Avrupa'nın en
güçlü sanayi bölgesini yok etti, milyonlarca
insanın hayatını mahvetti, bize karşı geniş
çaplı savaş başlattı ve biz suçlu oluyoruz."

dedi.
Rusya'nın Ukrayna ile ilgili "hatalı" siyaset izlediğini ifade eden Zelenskiy, "Onlar, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği
siyasetin yanlış olduğunu ve her şeyi bozduğunu kabul etmeye korkuyor." diye konuştu.
Tüm bunların Rusya'nın "korkak" olmasından kaynaklandığını kaydeden Zelenskiy, "Korkaklık büyüdüğünde felakete
dönüşüyor. İnsanlar, hatalarını kabul etme,
özür dileme ve gerçeğe uyum sağlama cesaretini bulamadığında caniye dönüşüyor.
Dünya bunu görmezden geldiğinde ise caniler, dünyanın kendilerine uyum sağlaması
gerektiğine karar veriyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Rusya'yı durduracağını vurgulayan Zelenskiy, bunun için gerekli güce
sahip olduklarını dile getirdi.

RUSYA'DAN SERMAYE
ÇIKIŞI İLK ÇEYREKTE
YÜZDE 266 ARTTI

Rusya'da sermaye çıkışı, yılın ilk
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 266 artarak 64,2 milyar
dolara çıktı.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan
açıklamada, ülkede 2021’in ilk
çeyreğinde sermaye çıkışının 17,5 milyar
dolar iken, rakamın, bu yılın ilk
çeyreğinde 64,2 milyar dolara yükseldiği
kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde
Rusya’nın dış ticaret fazlasının da 25,8
milyar dolardan 66,3 milyar dolara çıktığı
belirtildi.
Yaptırımlar nedeniyle onlarca yabancı
şirket ve yatırımcı Rusya’dan çekilme
veya faaliyetlerini geçici olarak
durdurma kararı almıştı.
Rusya'da sermaye çıkışı, 2021’de bir
önceki yıla göre yüzde 42 artarak 72
milyar dolara yükselmişti.

ÇİN'DEN NATO'YA
"ASYA'YI
İSTİKRARSIZLAŞTIRMA
ÇABASINA SON VER"
ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao
Licien, NATO'ya "Asya'yı
istikrarsızlaştırma çabasına son verme"
çağrısında bulundu.
Sözcü Cao, düzenlediği basın
toplantısında yaptığı açıklamada, NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 6-7
Nisan'daki Dışişleri Bakanları
Toplantısı'nda Çin'in Rusya'nın
Ukrayna'daki saldırgan tavrını
kınamaktan kaçındığına işaret eden ve
NATO'nun yeni güvenlik konseptinde
Pekin'in artan nüfuzuna ve baskıcı
politikalarına karşı demokrasilerin
güvenliğinin korunmasını hesaba
katması gerektiğini savunan sözlerine
yanıt verdi.
Cao, NATO'nun Soğuk Savaş'ın ortaya
çıkardığı bir örgüt olarak uzun zamandır
bloklar arası cepheleşmeye hizmet
ettiğini ve bir ülkenin hegemonyasının
aracı olduğunu belirterek "Kuzey
Atlantik bölgesinin askeri örgütlenmesi
NATO, son yıllarda gücünü göstermek ve
gerilim yaratmak için Asya-Pasifik
bölgesine yönelmeye başladı. NATO bir
süredir sınır aşırı girişimlerde bulunuyor
ve yeni bir Soğuk Savaş cepheleşmesi
yaratmak için yaygara koparıyor."
ifadelerini kullandı.
Çin'in barışçı kalkınma yolunu izleyen
bir ülke olduğunu, kalkınmasının başka
ülkelere tehdit değil fırsatlar sunduğunu
vurgulayan Cao, "NATO,
dezenformasyon yaymayı ve Çin'i hedef
alan kışkırtıcı yorumları derhal bırakmalı,
ideolojik çizgideki cepheleşmeyi terk
etmeli. Avrupa'yı istikrarsızlaştıran
NATO, Asya'yı ve dünyayı da
istikrarsızlaştırma çabasına son
vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA DEVLET
BAŞKANI ZELENSKİY,
GÜNEY KORE'DEN SİLAH
DESTEĞİ İSTEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı
savaşa karşı koymak için Güney
Kore'den silah talep etti.
Güney Kore parlamento oturumuna
video mesaj gönderen Zelenskiy, Güney
Kore'nin Rusya'dan gelen füzeleri
engelleyebilecek tank, gemi gibi
teçhizatının olduğunu belirterek
Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını
istedi.
Zelenskiy, "Ukrayna bu tür silahları elde
ettiğinde sadece sivillerin hayatını
kurtarmakla kalmayacak. Bu silahlar bir
ulusu ayakta tutma fırsatı sunacak ve
Rusya'nın saldırılarına karşı
koyulmasına yardımcı olacak." dedi.
Güney Kore'nin Rusya'ya uyguladığı
yaptırımlar için teşekkür eden Zelenskiy,
yaptırımların Rus saldırılarını durdurmak
için yeterli olmadığını ifade etti.
Zelenskiy, Rusya'nın ölen insanları
umursamadığını söyleyerek Ukrayna'nın
bağımsızlığının, kültürünün, dilinin
ortadan kaldırılmaya çalışıldığını
vurguladı.
Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda
Batı ülkelerle hareket ederek Rusya
Merkez Bankası ile yapılacak finansal
işlemlerin yasaklanacağını ve
varlıklarının dondurulacağını açıklamıştı.
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Hentbolda play-off zamanı

Hentbol Süper ligde play-off
karşılaşmalarına bu akşam erkekler
mücadelesi ile başlıyor. Play-off
karşılaşmalarında ilk durak Mağusa’da.
MGA – UKÜ karşılaşmasının oynanacağı
karşılaşmanın başlama saati ise 19:00.
Yarın ise saat 18:30’da Levent – GG
karşılaşacak.

Kadın futbolu 2 yıl
sonra yeniden
Tim Fidler Anı Golf
Turnuvası gerçekleşti

Şampiyonu Olgun
Emirzade oldu
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında
gerçekleşen ve kulüp oyuncuları için özel
bir anlam ve öneme sahip olan CMC Golf
Kulübü eski üyelerinden Tim Fidler anısına
düzenlenen turnuvada Olgun Emirzade 38
Net ile Şampiyon oldu. Stableford formatında, course handicapın % 95’i baz alınarak
18 çukur olarak oynanan turnuvada Bob
Hodge 37 Puan ile ikinciliği elde ederken
36 Puan ile Bertan Erçin üçüncü oldu.
Turnuva sonrası kazananların kupaları
CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Karl Crosby
tarafından takdim edildi.
CMC’de 17 Nisan Pazar gün sezonun
yine önemli turnuvalarından biri olan Efes
Pilsen Open gerçekleşecek.

n 2 sezondur pandemi sebebiyle
oynanamayan Kadınlar Ligi
öncesinde “Kadın Futbol Şenliği”
adı altında bir organizasyon
düzenleniyor. Girne Acapulco
Spor Tesisleri’nde düzenlenecek
organizasyon 30 Nisan 2022
Cumartesi günü oynanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ülkede
kadın futbolunu geliştirme adında ilk
adımı attı. Bu bağlamda 2 sezondur pandemi sebebiyle oynanamayan Kadınlar
Ligi öncesinde “Kadın Futbol Şenliği”
adı altında bir organizasyon düzenleniyor.
Girne Acapulco Spor Tesisleri’nde düzenlenecek organizasyon 30 Nisan 2022
Cumartesi günü oynanacak. Organizasyona
katılacak olan takımların en geç 21 Nisan
2022 Perşembe gününe kadar KTFF’ye
yazılı başvuru yapması yeterli olacak.
31.12.2009 ve önceki yıllarda doğan kadın
futbolcuların yer alabileceği organizasyonda takımlar 9’ar futbolcuyla yarı sahada
oynayacak.

20’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacak karşılaşmalar “Oyun Başlasın” sloganı ile futbolsevere sunulacak. Organi-

zasyonla ilgili olarak KTFF Kadın Futbolu
Sorumlusu Simay Kanan’dan detaylı bilgi
alınabileceği belirtildi.

Kortlarda GAÜ lider

Nicosia Motors Tenis Liginde hafta sonu
oynanan maçların ardından normal sezon
tamamlandı. Normal Sezonu 10 puanla yenilgisiz lider tamamlayan GAÜ oldu. Buna
göre Play-Off eşleşmeleri de belli oldu.
Oluşan puan durumun ardından tek maç
üzerinden oynanacak olan yarı final maçları:
23 Nisan 2022 Cumartesi saat 10.00da
DAÜ tesislerinde DAÜ-GMBTK
30 Nisan 2022 Cumartesi saat 10.00’da
GAÜ tesislerinde GAÜ-LŞK
Final maçı ise 14 Mayıs 2022 federasyon
tesislerinde tek maç üzerinden oynanacak.
Yarı final maçlarında galip gelen takımlar
Final maçı için tarihinde federasyon tesislerinde tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Cimnastikçiler, Orkide Yürüyüşüne renk kattı
Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu
yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile iş birliği
içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide Yürüyüşüne cimnastikçiler de katkı koydu.
Bufavento – Taşkent Piknik alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda, “Kanseri Yen-

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

mek İçin Yürüyoruz” sloganıyla gerçekleşen
yürüyüş sonunda Taşkent Doğa Parkında
etkinlikler düzenlendi.
Düzenlenen orkide yürüyüşü etkinlikleri
çerçevesinde Erbulut Cimnastik Kulübü
cimnastikçileri izleyenlere muhteşem bir

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

cimnastik gösteri sundular.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı
Hasan Sapsızoğlu’nun da izlediği etkinliklerde Erbulut Cimnastik Kulübü cimnastikçileri izleyenlerden coşkulu alkışlar aldılar.

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

