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Teknecik’te eylem...

Özkıraç: Hükümet
Ankara’nın kuklası

nElektriği satılmaktan kurtarmak için
El-Sen’in başlattığı eylemlere Teknecik’te
tüm sendikalar destek verdi…

nÖzkıraç bazı devlet kurumlarının
borçlarını da açıkladı… Ulaştırma
Bakanlığı’nın 4 milyon TL ve Tatar’ın
sarayının 62 bin TL borcu bulunuyor…
3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

5’İ TÜRKÇE, 3’Ü
RUMCA, 2’Sİ
İNGİLİZCE 10
ADET KÜFÜR
Faize
Özdemirciler

KUTLU OLSUN

Ali Osman

KIBRIS TÜRK
TARAFININ
PERSPEKTİFİ
VE GÖRÜŞÜ MÜ
VAR BE DEYZE?
Mehmet Levent

KIBRISLININ
KENDİ
KÖRLÜĞÜNDEN
BAŞKA
DÜŞMANI
YOKTUR
Aziz Şah

Bir haftada 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personel pozitif...

ELİMİZDE
KALANLARI DA
VERE VERE

Canan Sümer

n 7. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Şüphesiz ki Mustafa Akıncı’nın safdışı
kalması çözümcü ve barışçı Kıbrıslırumları da çok zor durumda bıraktı…
Çözümsüzlükten sorumlu tuttukları
kendi yönetimlerini suçlama zeminini
kaybettiler…
Akıncı’nın barışçı kişiliği sayesinde
Türk tarafını çözümcü, Rum tarafını
ise çözümsüzlükçü olarak rahatlıkla
suçlayabiliyorlardı…
Şimdi Tatar karşısında aynı şeyi yapamıyorlar…
Tatar bütün yolları tıkadı…
Müzakereleri bile…
Tıkayan Tatar da değil aslında…
Türkiye…
Türkiye ne derse Tatar onu yapar…
Müzakerelere otur derse oturur…
İki devleti bırak, tekrar federasyona
dön derse döner…
Maraş’ı ver, Ercan ve Mağusa limanı
açılsın derse, hemen onu da yapar…
Tatar’ın Türkiye’ye hayır diyecek
hali mi var?
***
Kıbrıslırum barışçıların anlamak istemediği de işte budur…
Mustafa Akıncı hakkında da yanıldılar…
Türkiye’nin istemediği hiçbir şeyi
istemedi o da…
İki bölgeli, iki toplumlu federal bir
çözüm konusunda da bir derdi yoktu
Akıncı’nın Türkiye ile…
O zamanlar Türkiye de federasyon
diyordu…
Kısacası Türkiye’nin rızası dışında
Rum tarafı ile o da bir anlaşma yapamazdı…
Türkiye’den farklı fikirleri de olsa
hayata geçiremezdi bunu…
Türkiye Tatar’ı saraya oturttuktan
sonra iki devlet fikrineiyice asıldı…
Akıncı kalsa buna karşı çıkar mıydı?

İKİ “HAYIRCI” DA ÇÖZEMEDİ, İKİ “EVETÇİ” DE…

Ankara ile ciddi bir çatışmayı göze
alır mıydı?
Yani Türkiye “iki devlet” derken
Akıncı “Hayır federasyon” diyebilir
miydi?
Keşke herşeye rağmen yeniden kazanmış olsa ve görseydik bunu…
Akıncı aday olurken bize sormuştu:
-Benden beklentileriniz ne?
Biz de demiştik ki:
-Kıbrıs sorununu çözemeyeceğini biliyoruz… Onun için senden tek isteğimiz
şu: Bize doğruları söyle…
Şimdi artık o makamda oturmasa
bile benim talebim değişmedi…
Anılarını yazsın…
Ve bu kitabın adı da “Türkiye ile anlaşmazlıklarım” olsun…
Ne gördüyse, ne yaşadıysa bize anlatsın…

Korkusuz

Topluma bir borcudur onun bu…
Ödesin borcunu…
***
Güneydeki çözümcü ve barışçı kardeşlerimiz bizi Türkiye’nin idare ettiğini
bilmiyorlar mı?
O halde neden Akıncı ve Tatar’a bakarak bir yargıya varıyorlar?
Elbette Akıncı başka, Tatar başka…
İki kutup…
Ancak bu farklılık bile Türkiye’nin
rolünü ortadan kaldırmaya yetmiyor…
Gelmiş geçmiş liderlere bakın…
Denktaş ile Kleridis…
Çok yakın iki dosttular…
O kadar görüştüler, ama anlaşamadılar…
Denktaş-Papadopulos…
İki “hayırcı”…
Onlar da anlaşamadılar…

Talat-Hristofyas…
İki yoldaş…
Anlaşabildiler mi?
Anlaşamadılar…
Akıncı-Anastasiadis…
İki “evetçi”…
Ve de iki Leymosunlu…
Onlar da anlaşamadılar…
Kim isterse olsun anlaşamayacak…
Bunun nedenini anlamak çok mu
zor?
***
Güneydeki muhalefetin müzakerelere
başlaması için Anastasiadis’i sıkıştırması
da boşa gitti…
Nasılbaşlasın ki?
Tatar “eşit egemenlik” diyor da başka
bir şey demiyor…
Bu kabul edilmedikçe müzakereye
oturmayı reddediyor…
Güven Yaratıcı Önlemleri bile görüşmüyor…
Rum muhaliflerin Türk tarafını haklı
bulmak için hiçbir nedeni kalmadı…
Ama ta baştan beri yanlış bir yola
saptılar…
İşgal topraklarındaki işgalcinin egemenliğini gözardı ederek, sanki Kıbrıslıtürk lider karar verirmiş gibi davrandılar…
Tüm muhalefet demiyorum, sadece
hayal aleminde yüzen çözümcü ve barışçılar…
Bize “işgal” dememizi bile yasaklamaya kalkanlar…
***
“Çözüm hemen şimdi” demek kolay…
“Buyrun yapın öyleyse” diyen olmadı
onlara hiç…
Deselerdi keşke…
Görürdük nasıl yapılacağını hiç olmazsa…

Kısa kısa

Hüsnü Mahalli
19 yıl 5 aydır iktidarda
olan AKP’nin iç ve dış
politika karnesi berbat.
İçeride demokrasi, özgürlükler ve insan hakları sicili çok kötü.
Ülkenin ve toplumun
getirildiği nokta ortada.
Kimin dost kimin düşman olduğu artık hiç önemli değil.
Eski dost Fetö şimdi en büyük düşman.
Öncesinde eski düşman Bahçeli, Soylu
ve Kurtulmuş’un neden ve nasıl Erdoğan’ın müttefiği olduklarını herkes biliyor.
Medyadaki dönekleri anlatmaya değmez bile.
Abdüllatif Şener, Abdullah Gül, Ahmet
Davutoğlu, Ali Babacan ve daha nicelerinin hikayeleri çok daha ilginç çünkü
bunlar AKP’nin kurucusudur şimdi hepsi
“düşman”.
Onun için en iyisi biz dışardakilere
bakalım.
AKP’nin iktidara gelmesiyle Ankara’nın en hakiki dostu Esad olmuştu.
Başkaları da vardı ama Esad’ın Sezer,
Erdoğan, Gül ve Davutoğlu ile olan
ilişkileri insani duyguları yoğun olan
farklı bir özellik taşıyordu.

Kanlı Arap Baharı ile birlikte her şey
unutuldu ve Ankara Esad’ı devirmek
için inanılmaz oyunların merkezinde
yer aldı ve öyle devam ediyor.
Tıpkı Kaddafi’ye yaptığı gibi.
“Bahar”ın esintilerine kapılan Erdoğan
“Dünya İslamcılarının dini ve ruhani
lideri olabileceğini” düşünmüştü.
Ah şu Sisi’nin darbesi olmasaydı!
Onun için Erdoğan darbeye çok kızmış
ve Sisi’ye söylemediğini bırakmamıştı.
İş söylemekle kalabilirdi ama Suudi
Arabistan, Bahreyn ve BAE Sisi’ye destek verince Erdoğan Katar’a yanaşmak
zorunda kalmıştı.
Oysa Erdoğan bu üç ülke (başkaları
da vardı) ile birlikte Suriye’de ortak
hareket ediyordu.
Anlayacağınız Erdoğan eski dost üç
ülkeyi düşman bellemişti.
Haksız da sayılmazdı çünkü adamlar
Erdoğan’ın ideolojik müttefiği Müslüman
Kardeşleri terörist ilan etmişti.
İsrail ise farklı bir konuydu çünkü
Erdoğan İslamcı Hamas’a destek veriyor
ve İsrail’in arkasında Trump gibi deli
bir başkan vardı.
Zamanla sıkıştığını farkeden ve bölgede bir tek Katar’la ilişkisi olan Erdoğan
düşmanı eski dostlarıyla barışmanın yollarını aramaya başladı.

Önce BAE lideri Muhammed Bin Zayid ile temasa geçildi. Onun seçilmesinde
Sedat Peker’in Abu Dabi’de bulunması
önemli rol oynadı. Muhammed Bin Zayid’in İsrail dost ve müttefiği olması
işi daha da kolaylaştırdı. Erdoğan’ın
her iki ülke ve liderleriyle ilgili söyledikleri unutulmuştu. Bu da yetmeyince
İsrail istedi diye Hamas’tan vazgeçildi
ve Sisi’nin gönlünü kazanmak için Müslüman Kardeşler’le ilişkiler askıya alındı
ve onlara verilen desteğe son verildi.
İsrail’in 20 milyon dolarlık bağışıyla
kapatılan Mavi Marmara dosyası çok
küçük bir detay!
Daha büyüğü Kaşıkçı cinayetiydi.
O da kapatıldığına göre bu dünyada
olmaz diye bir şey kalmadı.
Muhammed Bin Selman işi de tamam
oldu mu geriye Sisi kalır.
“Baş düşman” ya da halk diliyle “Çıbanın Başı” ile oturup barışırsak bu iş
tamam.
İsrail ne derse o olur!
En hakiki dostlar düşman olur çok
daha kanlı-bıçaklı düşmanlar kanka olur.
Ama en orijinal hikaye kuşkusuz Sudan’ın darbeci generali El-Burhan.
Müslüman Kardeşlere darbe yaptı diye
Sisi’ye çok kızan Erdoğan Müslüman
Kardeş Ömer El-Beşir’i devirip içeri

atan El-Burhan’ı Ankara’da iki kez misafir etti.
Erdoğan kendi dostu Umran Han’ı
bir Amerikan tezgahıyla deviren yeni
Başbakan Şahbaz Şerif’i arayıp kutlamış.
Erdoğan kutlayınca Suudi Kral Selman
ve Veliaht Muhammed de arayıp kutlamış. Normal çünkü Şahbaz ve kardeşi
eski Başbakan Navaz uzun süre bu ülkede yaşamışlardı.
İdeolojik tercihler, taktik ve stratejiler
ve hatta hesap ve kitapların hiçbir anlamı
kalmadı!
Kalıcı olan tek bir şey var o da Esad’la
olan düşmanlık.
Oysa ne öncesinde ne de “Arap Baharı”
sürecinde Ankara’nın bildik tüm politikalarına rağmen Esad diğerlerinden
farklı olarak Türkiye’ye hiçbir kötülükte
bulunmamış ve bulunmayacaktır.
İyi de o zaman herkesle barışan ya da
barışmak için türlü türlü dosyaları kapatan Erdoğan neden Eski dostu Esad’la
barışmıyor?
Oysa Kissinger’in söylemiyle “Ortadoğu’da Mısır’sız savaş ve Suriye’siz
barış olmaz”.
Erdoğan’ın tercihi sizce ne olabilir!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

5’İ TÜRKÇE,
3’Ü RUMCA,
2’Sİ İNGİLİZCE
10 ADET KÜFÜR

Elinizin altından kayar gider her şey,
tutamazsınız, bir yerden sonra boş gözlerle seyredersiniz kayıp gidenleri, bir
boşlukla başbaşa kalırsınız, an olur hatıralar da kayar, hafızalar da, aşklar
da, bir ağrılar kayıp gitmez, biri biter
diğeri başlar, ağrılar mezara
kadar, eski(meyen) dostlar
bir de, onlar da ağrıların
yanında, onlar da mezara
kadar…
Anlatmak isteyip de anlatamadıklarınız taş gibi
oturur içinize, ağırlaşır, anlatmaya çalışma anlatamazsın demişti bana yıllar
önce doktorum, anlatmaya mecbur değilsin demişti, bugün ölü gibisin, yarın
dimdik ayaktasın, olabilir, dün ölü gibiydin bugün nasıl ayağa kalktın diye
soranlara neyi anlatacaksın demişti,
hem bir de şöyle demişti hiç unutmam:
-En kolay katlanılan ağrı başkasının
ağrısıdır…
Memleket kayar bu arada, kayar gider,
hiçbir şeyin ve hiç kimsenin kayması
benzemez memleketin kayıp gitmesine…
Kaydı gidiyor işte ayağımızın altından,
tutamıyoruz, neresinden tutsak dökülüyor, yolundan tutsak yolsuzluklarından
dökülüyor, bayrağından dökülüyor dağlarından dökülüyor, hükümetinden tutsak
muhalefeti dökülüyor, belediyesine
sahip çıkmaya çalışan memleketine sahip çıkmıyor, memleket kayıp gidince
zaten belediye de kalmayacak oysa, şu
belediyeyi oraya bağlamayın, bunu da
şuraya bağlamayın diyenler bir yere
varamıyorlar, akıllarına da gelmiyor
KKTC’yi Kıbrıs’a bağlayın demek…
Bunalan ve “Bu ülkeyi terk etme
modundayım” diyen sanatçısına, şaşırıyor sarayda oturan, nasıl gidilir böyle
cennet bir ülkeden, ne oldu diye soruyor,
daha yeni dönmüştü Türkiye’den, yeni
fotoğrafını çekmişti Torosların, çok net
görünüyordu…
Bir de her şeyimi satıp gideceğim
diyenler var, onlara kalırsa, herkes neyi
var neyi yok satsın ve gitsin, memleketi
satanlara kalsın memleket…
Satacak bir şeyimiz yok diye ah edenlerin arasında “biz de memleketi satanları satacağız” diye teselli olanlar
da var, satılmışları kaç defa satacaklarsa
artık, senelerdir boya boya sat boya
boya sat, seçimden önce sat, seçimden
sonra sat…
KKTC makamlarından emekli olanlar
ve halen o makamlarda oturanlar mal
beyanında bulunsun diyenler mi istersiniz, herkes mal beyanında bulunsun
diyenler mi, mal meydanda değilmiş
gibi, beyan edilecek bir şey kalmış gibi
sanki…
Şair Metin Üstündağ “Bir Delinin
Mal Beyanı”nda “Bitlis’te beş minare,
bir yazlık biri kışlık iki platonik sevgili,
ıslıkla da çalınabilen dört anonim türkü,
bir çarşamba, iki perşembe, üç cuma,
bir kibrit kutusu sigara izmariti, biri
İngilizce 6 adet küfür, sevenlerin kalbinde kurulmuş bir taht, nakit 15 lira,
anne babadan kalma yarısı yaşanmış
bi ömür” diye yazmıştı…
Mal beyanı dediğiniz nedir ki benim
gibiler için, hele içinden geçmekte olduğumuz bu sefil günlerde:
Beşi Türkçe üçü Rumca ikisi İngilizce
10 adet küfür ve yarısından fazlası yaşanmış bir çeyreklik ömür…

ELİMİZDE KALANLARI
DA VERE VERE

Kıb-Tek peşkeşine

geçiT yoK
El-Sen’in Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu’nun satılacağı yönündeki
iddialar üzerine başlattığı
eylemlere sendikalardan destek
geldi. Teknecik’te toplanan
sendika temsilcileri ve muhalefet
milletvekilleri, “Toplumu, malına
sahip çıkmaya çağırdı.”
Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs)
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası’nın (El-Sen), Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) satılacağı yönündeki
iddialar üzerine başlattığı eylemelere destek
yağdı. Sendika temsilcileri, ana muhalefet
Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri
ile temsilcileri dün 13.00 civarı Teknecik
Elektrik Santrali önünde toplanarak Elektrik
Kurumu’nun peşkeşine göz yummayacaklarını belirtti.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç devlet
dairelerinin borçlarını da açıkladı. Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 4 milyon TL,
BRT’nin 10 yıllığına yapılandırılmış 6
milyon ve aktif 120 bin TL, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ise 62 bin TL borcu
var.
“MEVCUT HÜKÜMET,
ANKARA’NIN KUKLASIDIR”
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç eylem
sırasında yaptığı açıklamada, dertlerinin
Kıb-Tek’in peşkeşine dur demek olduğunu,
bu ülkede var olmak istediklerini söyledi.
Özkıraç, 2019 yılında dönemin bakanı
Hasan Taçoy ile imzalanan yatırım sözleşmesini hatırlatarak, verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.
Kubilay Özkıraç, Ankara’dan alınması
planlanan jeneratörlerin maliyeti artıracağının altını çizerek, “Biz çağdaş yeni
teknolojiye uygun yatırımlar istiyoruz.”
dedi. Özkıraç konuşmasının devamında,
“Üretim maliyetin altında satışı kabul etmiyoruz. Bunları bilinçli yapıyorlar. Mevcut
hükümet, Ankara’nın kuklasıdır. Bizden
sorumlu bakan kim bilmiyoruz. Muhatabımız yok. Her gün basın açıklaması yapıyoruz. Bu ülke ayağımızın altından kayıp
gitti, bıçak kemiği da delip geçti. Dün
burada direniyoruz, bedeli neyse önce
sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleri
olmak üzere ödemeye hazırız. Polis personele baskı yapıyor, onları tehdit ediyor.
Bu kabul edilemez. 72 saat vardiyada çalışan personelin dışarı çıkmasına izin verilmiyor. El-Sen bu işi tek başına kotaramaz.
Özellikle ana muhalefete güveniyoruz,
onlar da bize güvensin.” ifadelerini kullandı.

“HALKIN MALI BABALARINDAN
MI KALDI?”
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu
Başkanı Arslan Bıçaklı ise yaptığı konuşmada, Kıb-Tek’in peşkeş çekilmemesi için
burada olduklarını söyledi. Bıçaklı, devletin
enerji yatırımı yapması için sendikaların
eylem yaptığı başka bir ülke var mı diye
sordu. Bıçaklı konuşmasında, “Devlet yönetmek oyuncak değil. Devleti yönetenler
attığı imzanın verdiği sözün arkasında durur.” dedi.
Arslan Bıçaklı da 6 Eylül 2019 atılan
imzaları anımsatarak, sözleşmenin içinden
ilgili maddeleri okudu.
Bıçaklı, “Elektrik üretim maliyetini düşürmek ve talebi karşılamak adına gerekli
yatırımlar 45 gün içinde tamamlanacak.”
maddesini okuyarak, “2019’da atılan bu
imzalar uygulanmadı. Devlet adına imza
atanlar halkına yalan söyledi. Şimdi de
“dönüşümlü elektrik vereceğiz” deyip
halkı 60’dan da önceye götürdüler. Ülkeyi
yönetemiyorlarsa, özür dileyip istifa etmelidirler. Başbakan enerji fiyatlarını 1
TL aşağıya çektiğini söylüyor, maliye bakanı da 180 milyon açık var diyor. Bunlar
bilinçli yapılıyor, borca altına sokup kurumu satmak için. Bu makamlara gelenler
halkın malını istediği zaman satabileceğini
sanıyor. Babandan mı kaldı sana?
Halka çağrı yapıyorum; malına sahip
çık! KTHY’yi de satıp çeki de gösteren
bunlardır. Bedeli şimdi halk ödüyor. Yarın
enerjiyi de satıp bedelini halka ödetecekler.
Biz anayasal haklarımızı kullanmaya
devam edeceğiz. Eylem yapan insanlara
terörist muamelesi yapmaktan vazgeçin!”
dedi.
“KURUMLARIMIZA
DOKUNMAYIN”
Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOPSEN) Başkanı Mehmetali Güröz de eylem
sırasında, El-Sen’in onurlu mücadelesini
selamlayan bir konuşma yaptı. Güröz konuşmasında, “Var olma mücadelesi veriyoruz. El-Sen’i, bizi yönetenler bu noktaya
getirdi.
Kusur aranıyorsa siyasettedir. Bu toplumu
bu siyaset bu hale getirdi.” dedi.
Güröz, dün Ankara’da imzalanan ekonomik protokolden de bahsederek, 4 milyar
250 milyonluk yatırımın külliye ve meclis
yapımına harcanacağını söyledi. Mehmetali
Güröz, “Bizim bunlara ihtiyacımız yok,
jeneratöre ihtiyacımız var. Alt yapı yatırımı
yapacaksanız yapın, kurumlarımıza dokunmayın.” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol tartışmaları var
gündemde…
Ama bu protokollere muhtaç duruma
düşürülüşümüzün isyanı yok hiç…
İşgalciyi kurtarıcı garantör bildikçe de
olmaz…
Nasıl bir akıl bu?
Hem barış istiyoruz hem de garantör…
Hem çözüm istiyoruz hem de arkamızda
bir hami…
Kıbrıslıtürklerin yüzde sekseni garantör
istiyormuş…
Çoğunluk haklı mıdır her zaman…
Doğru olan mı çoğunluğun düşündüğü?
Tarih göstermiştir ki çoğunluk çoğunlukla yanılır… Sıklıkla hata yapar…
Mütemadiyen aldanır…
Bundan mütevellit genellikle de aldatılır
ve kullanılır…
Çoğunluk, sürü kavramıyla eşdeğerdir
çünkü… Sürü düşünmez...
Taklit ve biat eder...
Garantörlük de bir tabu olmuş toplumda…
Ve daha farklısı düşünülemiyor maalesef...
Hamasetçi işbirlikçi kesimin dilinden
hiç düşmeyen garantörlük, solcu muhalefetin de hep dilinde…
Peki, neden ille de Türkiye’nin garantörlüğünü istiyor çoğunluk?
-Tarihsel ve kültürel bağlardan, diyenler
var bunun için…
Bir de “suçlu olduğumuz” için…
Haksızlıkve ganimetle elde etkilerimizi
elimizden almasınlar” diye düşünenler…
İşgal ve sömürü düzeninin hiç bozulmamasını isteyenler…
Kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız
diye ahkam kesmek kolay…
Ayakları üzerinde durmayı isteyen mi
var?
Bakın Faiz Bey protokole imzayı attıktan sonra şöyle bir paylaşım yapmış
sosyal medyada…
“İmzaları attık ve bu iş bitti… Kısmet
yenisine”…
Böyle gelmiş böyle gidecek yani…
Protokolleri birbirine ekleyerek geçecek
ömrümüz…
Direne direne değil…
Dilene dilene…
Elimizde ne kalmışsa vere vere…
Ve oturup bekleyeceğiz…
Ankara bize hastane, yol, okul, hapishane yapsın diye…
Mutsuz ve öfkeli herkes…
Ama ne güçlü bir direniş ne de isyan
var Ankara’ya karşı…
İşbirlikçi olduklarını söylediklerimize
her türlü eleştiri serbest…
Onlar tükürdüklerini yaladıkça öfkeleniyoruz…
Geldiğimiz noktada ne kadar da tuhaf
bir durum bu…
***
Günümüzde sömürgeci tanımı farklılaşmış olsa da biraz, kene gibi tutunur
ve bırakmaz sömürgeci işgal ettiği toprağı…
İlhak da eder…
Nüfus da taşır…
Tüm kurumlarını ele geçirip kendine
bağımlı kılar…
Peki, sömürgeci tüm bunları yaparken
biz ne yaptık onca zaman?
Bütün yaz çalışmayıp sonunda karıncaya muhtaç olan Ağustos böceğine de
sormuş karınca:
-Bütün yaz ne yaptın?
-Def çaldım oynadım, demiş karınca…
Bizimkisi de Ağustos Böceği’nin hikâyesi işte…
Başımızda sanat aşkıyla yaşayan bir
cumhurbaşkanıyla vur patlasın çal oynasın
bundan sonra da…
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DİR

Hade verin müjdesini Sucuoğlu'na
13. maaşlarınız tamammış diyor
Selâm durun bu direniş kahramanlığına
13'ü koparmadıkça imzalamadım diyor!

KALAy-KALAyCI

KİM KİMDEN ÇEKİNİYOR?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TC ile imzalanan Mali Protokol’ün
metninin neden hâlâ açıklanmadığını sordu, "Neden çekiniyorlar?" dedi.
Vay vay vay… Çekindikleri için açıklamadıklarını mı sanıyor gerçekten?
Kim kimden çekiniyor da açıklamıyor? Türkiye hükümeti mi çekiniyor,
Tayyip Erdoğan ve yardımcısı mı çekiniyor, UBP mi çekiniyor? Yani
sömürgeci işgalci Türkiye ile işbirlikçi UBP Halkın Partisi Genel Başkanı
Kudret Özersay’dan mı çekiniyorlar? Çok iddialı bir sözcüktür “çekinmek”,
eh maşallah Kudret beyin egosu da Tufan beyin egosu gibi tavan…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

KUTLU OLSUN

Galiba dünyada her bir şeyin "günü" vardır...
Şimdi aklıma pek gelmiyor ama özel gün
sayısı ve çeşidi sanırım 365 günlük senenin
350 gününü kapsar...
Milli günler, dini günler ayrı...
Ben ilk defa duydum...
Romanlar Günü de varmış meğerse...
Bizim söylememizle Çingeneler Günü...
Hala daha kullandıkları bir dilleri var çingenelerin...
Ancak sanırım 1976 yıllarında Türkiye'deki
Romanlar ile bizdekiler bir araya getirilmişler...
Ancak iki grup arasında ortak özellikler
olmasına rağmen dil konusunda bulundukları
toplumlardan kaynaklanan farklılıklar olduğu
ortaya çıkmış...
Benim bildiğim ve bizde çingene, gurbet
denilen bu insanların en büyük özellikleri
dovüş horozu yetiştirmek ve dövüştürmek...
Bir de eskiden şiş yapIp satmak, eski tencereleri, kazanları kalaylamaktı...
En büyük özellikleri de cambazlıktı... Ellerindeki malı ne olursa olsun övgüler
düzerek satmaya çalışırlardı...
Eskiler "yarı buçuk millet" derlerdi bunlara...
Toprakları yoktu, evleri yoktu, en büyük
mal varlıkları eşek, at, tavuk, horoz, ve keçilerdi...
Senenin belli günleri adanın belli yerlerine
taşınırlardı...
Yaz dönemi başladığında Elye'ye gelirlerdi
üç dört aile olarak...
Besledikleri havyvanları da pazarlarlardı...
Ya da takas yaparlardı...
1974 sonrası Rum mallarına, evlerine
onları da yerleştirdiler ve geçmişten gelen
özelliklerini kaybetmelerine neden oldular...
Hala daha çok az bir kısım senenin belli
günlerinde eski adetleriniuygulamaya devam
ederler...
***
Konuşmalarını çok merak ettiğim için sık
sık onların yoğun olduğu yerlere giderdim...
Biz gün Güzelyurt açık pazarının girişinde
bir kalabalık gördüm...
Yaklaştım...
Rezvan isimli bir gurbet yere çömelmiş,
ayağından direğe bağlı bir puhu kuşu için
övgüler düzüyordu...
Merak edip sordum...
"Bu nedir Rezvan dayı?"
"Papağan" dedi...
Durumu anladım, puhu kuşunu papağan
diye birisine satmaya çalışıyordu...
"Konuşur mu?" diye sordum...
"Bülbül gibi gonuşur ole!" dedi...
"Konuştur onu da kaç paraysa alırım" dedim...
"Ole bu kalabalıkta konuşmaz, sen bunu
al eve götür bülbül gibi konuşacak" dedi...
Almadım tabii ki...
Daha birçok hayvan pazarlıklArına da
şahit oldum...
Bir döviş horozuna karşılık bir keçi verdiklerinİ de gözlerimle gördüm...
Az kalsın unutuyordum, müzik onların
gıdasıdır ayrıca...
Onların günleri de kutlu olsun...

KIBRIS TÜRK TARAFININ
PERSPEKTİFİ VE
GÖRÜŞÜ MÜ VAR BE
DEYZE?

Sucuoğlu: elektrikte indirim
sadece Mart ayı için geçerli
HABER KIBRIS
Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz
haftalarda bizzat açıkladığı, “Elektrik
zammında indirim olacak” söylemini,
“İndirim sadece Mart ayı için geçerli”
olarak değiştirdi. Haber Kıbrıs‘ın ha-

berine göre, Başbakan Sucuoğlu’nu,
Maliye Bakanı Sunat Atun‘la karşı
karşıya getiren “elektrik zammından
indirim” yalan oldu, Ankara destekli
Atun, Başbakan’ı halkın gözünde “yalan söyleyen” pozisyona düşürdü.

giRNe’De iKi TRAFiK KAZASI

Girne’de biri Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, diğeri de Ciklos mevkiinde olmak üzere iki kaza meydana
geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre Lefkoşa-Girne Anayolunun Ciklos mevkiinde, Mehtap Öztürk Türker (K30) NC 186 plakalı araçla Girne’ye
doğru seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki
bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada
yaralanan Türker, Girne Dr Akçiçek
Hastanesine aldığı tedavinin ardından
taburcu edildi.

Öte yandan Gradi Mbemba Munongo’nun(E-21) Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde alkollü bir halde kullandığı ZLR 669 plakalı salon araçla,
çemberde sağdan gelen araca yol vermeyerek çembere girdiği ve Girne
Alsancak çevre yolu üzerinde Girne
istikametine doğru seyreden Teoman
Cankat (E-44) yönetimindeki ND 089
plakalı salon araca çarptığı, çarpmanın
etkisiyle ND 089 plakalı aracın yoldan
çıkarak orta refüje girdiği kaydedildi,
Kaza sonucu yaralanan olmadı, Gradi
Mbemba MUNONGO tutuklandı.

Victoria Nuland.
Amerika'nın dünyanın ağzına her fırsatta
yanan çirkin politikalarının çirkin politikacılarından biri.
ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı koltuğunda oturuyor bugün.
Gözüne kestirdiği ülkelere "özgürlük ve demokrasi götürmek" adına yediği haltlarla,
özelde kendinin, genelde Amerika'nın çirkinliğine çirkinlik katmakla meşgul.
***
İşte bu Victoria geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'a
da düşürdü yolunu!
Hem Anastasiadis, hem de Ersin Tatar'la
görüştü.
Düşünün...
Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı işgalinin üzerinden
48 yıl geçti.
Yarım yüzyıla merdiven dayadık.
48 yılda kimler geldi kimler geçti bu konunun
içinden?
Sorunun bilinmeyen, tanınmayan, konuşulmayan en küçük bir yanı kalmadı bu 48 yıl
içinde!
Ama değil mi ki "Show must go on" demişlerdi...
Çözmek isterlermiş gibi yapıp "show"a
devam ediyorlar!
Nuland'ın ziyareti de bu şovun kaçıncı olduğunun hesabı tutulmayan bir parçası!
Nereye kadar derseniz...
Bu sorunu yaratanların çıkarları, yeni bir
ayarı gerekli kıldığı güne kadar!
***
Tatar'a önce "Mr. President" diye hitap etmiş
Nuland!
Bizimkinin ağzı kulaklarında!
"Düşünebilin be? Mr. President dedi bana
Amerikalı müsteşar!"
***
Toz moz da engel değil artık.
Gözleri president gibi bakar!
Ve tabii ki Toroslar daha net görünür sabahları!
***
Mr. President hitabından sonra ne olmuş?
Beraberindeki danışmanına dönerek sormuş
Nuland...
"Galiba yanlış ettik. Ne demem gerekirdi?!"
"Mr. Tatar" demiş danışman.
Ve o da düzeltmiş.
Geri almış Mr. President'liği!
Tatar havada kapmış bir kere "Amerika
benim cumhurbaşkanlığımı tanıyor" diyerek!
Geri verir mi artık?!
***
Tatar'la görüşmesinden sonra ne demiş Nuland?
"Kıbrıs Türk tarafının perspektifini ve görüşlerini Washington'a ileteceğim."
Bu da şovun başka bir komedisi!
Sanki Kıbrıs Türk tarafının bir perspektifi
ve görüşleri varmış gibi!
Sanki Washington, Kıbrıs Türk tarafının bir
perspektifi olmadığını, bunun tamamen Ankara'nın perspektif ve görüşü olduğunu bilmezmiş gibi!
***
Bütün komikliklerine ve çirkinliklerine rağmen şov devam ediyor!
Siz sevmeseniz de...
Onlar bunu çok seviyor!
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Onuncu köy
BÜYÜK HİLMİ DEĞİL,
BÜYÜK HACI

HER PROTOKOL
BİR ESARET
BELGESİDİR

Mutlu Azgın
Günlerdir devam eden elektrik indirimi belirsizliği en nihayet Ankara’da son buldu.
Hüseyin Ekmekçi’mizin aktardığına göre indirim sadece 1 aylığına geçerli olacakmış.
Kardeş Payı’ndaki Büyük Hilmi karakteri
gibi, “bir ay sıfır aydan iyidir, bir de böyle
düşün, bir de böyle düşün!” tarzı bir açıklama
gelir mi, göreceğiz. Velhasıl, Sayın Atun sürdürülebilir değil, sürdürülebilirlik için sürünmemiz gerekiyor, demişti. Ankara’dan bu
fikre onay geldi. Sayın Atun Sayın Başbakanı
görevden alacak mı? Artık soruyu böyle sormak zorundayız.

Mine Atlı
Açıklanan ekonomik pakette Kıbrıs
Türk Toplumunun ekonomik refahına
ilişkin hiç bir adım yoktur.
Tam tek olumlu şey elektrik kurumuna
yapılacak yatırım diyecektim ki onu da
seyyar santral olarak açıkladılar. Yani
canları çektiğinde elimizden alabilecekleri nitelikte 'sözde' yatırım.
Kendi kendimize yetelim diye tanımladıkları tüm yatırımlar Kıbrıslı Türklerin
varlığına tehdit oluşturan sözde yatırımlardır.
Ne Sucuoğlu ne Oktay bizim iki toplumlu iki bölgeli Federal Çözüm talebimize son verebilir.
Bu ülke'nin kaderine biz karar vereceğiz. Siz değil.

BOK ÇUKURUNA
BORCUMUZ

Mehmet Davulcu
Geçmişte, TC Kıbrıs'a yılda yarım milyar
dolar civarında para verirdi. Zaman içinde
bu rakam eridi. Son protokol ile 250 milyon
dolar civarına geriledi.
TC'nin Kıbrıs'tan kazancı geçmişten bu
güne hiç azalmadı. Tersine sürekli arttı.
Bu arada, TC'nin Kıbrıs'a verdiği paranın
bir yarısı kredi olarak veriliyor. Bu borçlara
karşı şimdiye kadar tek kuruş ödeme yapılmadı.
Esas soru şu, Kıbrıs'ın TC'ye ne kadar borcu
birikti? Ve, bu borç nasıl ve ne zaman ödenecek?
***
Anlaşılan Sucuoğlu hükümeti de TC ile
imzalanan protokol ile para akışı olamayacağını
görmüş! Ankara'dan döner dönmez hemen
akaryakıta zam yaptılar.
***
AKP öncesi dönemde her yıl ortalama
yüzde 7 büyüyen Türkiye, AKP döneminde
iflas noktasına geldi. Türkiye'yi batıran zihniyetin dayattığı ekonomik protokol ile KKTC
ekonomisi ayağının üzerine kaldırılacakmış!
O ünlü söz var ya, "Kılavuzu karga olanın
burnu boktan çıkmazmış" sanırım tam da o
noktadayız.

ANAHTAR TESLİM

Mahmut Anayasa
Elon Musk Twitter’ı almak için 43 milyar
Dolar teklif etti… Bizimkiler de 4.3 milyar
TL için canını yedi… Elon, gel gardaş verelim
sana tapuyu…

İMAM-CEMAAT

Ahmet Said Sayın
Bundan sonra ben de mahkemede utanmadan
yalan söyleyeyim. Eşime dostuma da yalan
söyleyeyim. Yalanım ortaya çıkınca vereceğim
cevap şu olacak: İmam osurursa, cemaat sıçar.
Söylediğim de geçen ayı kapsar.

MAĞUSA VE ERCAN
LİMANLARI

Cemal Yıldırım
Güven yaratıcı önlemleri ellerinin tersi ile
itenler, Ankara'nın protokollerinde boğulur
inşallah.

MAZGAL DELİĞİ

Mehmet Ekin Vaiz
Elektrikte zamlı tarifenin yazda da devam
edeceğini öğrenen Derdün Ailesi, Haziran,
Temmuz ve Ağustos aylarını İsviçre’deki Alp
dağlarının eteklerinde bulunan aile yazlığında
geçirmeye karar verdi… Ancak böyle bir
yazlıkları olmadığı gerçeği ile çabucak yüzleşen
Derdün Ailesi, hemen B planını hayata geçirdi
ve evin Omorfo’ya bakan duvarında delik
açarak havanın yazda esmesini beklemeye
karar verdi… Yaz aylarında sıklıkla yaşanan
küpdüşen saldırısı ve Alayköy tarafından gelmesi muhtemel tavuk pisliği kokusu ise
çözüm bekleyen konular arasında…

DİNGİLSİZ SEYAHAT

Gençler direnmeye devam ediyor...

PROTOKOL NOKTA-VİRGÜL
DEĞİŞİKLİĞİYLE DÜZELMEZ
Devrim Barçın
ÖZEL SEKTÖR, PROTOKOLÜN NERESİNDE VAR?
2021 yılında KKTC tarafı hiçbir koşula
bağlanmadan, Türkiye tarafından Lefkoşa'ya 500 yataklı hastane yapılacağı taahhüt
edilmişti ama hiçbir şey yapılmamıştı.
Ayrıca bu hastane ihalesi Ankara'da çıkacaktır.
Bu da demektir ki 1 kuruş bile bu ülkede
harcanmayacak, ülke ekonomisine, özel
sektörüne ve esnafına maddi bir kazanım
olmayacaktır.
Mesela bu konuda bu sefer hükümetimiz
bir hassasiyet göstermiş midir acaba?
Bu konulardaki gerçekleri ortaya koyalım
da tartışmayı bari doğru zeminde yapabilelim dostlar.
*
YA RAKAMLAR YA DA HÜKÜMET

YALAN SÖYLÜYOR !
Maliye Bakanlığı resmi verilerine göre
Mart 2022 sonu itibariyle yerel gelirlerimiz
ile yerel giderlerimizi karşıladığımızda
bütçemiz ARTI 247 MİLYON TL veriyor.
Bu rakam Mart 2021'de ise EKSİ 135
MİLYONDU.
Özetle dostlar, battık gittik, para yoktur
vb. söylemler, Maliye rakamlarına göre
külliyen yalandır ve hak budamaya yönelik
yapılan bir algı operasyonudur.
*
EMEKÇİNİN İHTİYAT SANDIĞI BİRİKİMİ ERİYOR, HÜKÜMET SEYREDİYOR
İhtiyat Sandığı'nda birikimi olan emekçiler her 100 Bin TL'lik birikiminin 66
Bin TL'sini bugün enflasyon karşısında
kaybetmiştir.

VATANSIZLIK
Mustafa Billur
UBP olduğu gibiydi hep. 50 yıl evvel
nasılsalar, şimdi de öyleler.
Ya CTP?
Ne dediyse, yalan.
Ne dedilerse tersini yaptılar.
Nasıl görünmeye çalışıyorlarsa, tersi
gerçek.
Siz göremiyor olabilirsiniz. Nasıl bir
körlük ise bu sizinki bilemeyeceğim!
Fakat gerçek bu:
Bizi UBP değil, CTP bitirdi.
Şimdi bizim nesile ve gençlere kına
yakmak ve üzerine tüy dikmek kaldı.
Tebrik ederim sizi!

Yaşarken öldük, ölmeden vatansız kaldık.
Nefret çok güçlü bir kelime, değil mi?
Evet. Sizden nefret ediyorum.
*
Belki de toplumsal yok oluşumuz Dünya
için o kadar da kötü bir şey değildir, ne
dersiniz?
Çıkarcı, bencil, iki yüzlü, riyakar, yalancı,
neme lazımcı, itaatkar, dangalak bir toplumun var olmaya devam etmesi kimsenin
hayrına değil zira...
Malzeme bu arkadaşlar, hep buydu.
Umut, mumut yok. Bırakmadık. Son çıkan ışığı kapatacak artık.

POPÜLİST FUAT
Cenk Özdağ
Ekonomik protokol imza töreninden:
Fuat Oktay:
"KKTC HÜKÜMETİNDEN BEKLENTİMİZ, POPÜLİST YAKLAŞIMLARDAN UZAK, YAPISAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KARARLARI HAYATA GE-

ÇİRMESİDİR”.
Dedi, vallahi popülist yaklaşımlardan
uzak dedi. Uzak dedi, popülist olma dedi....
UBP'den bahseder.
O saatten beri aldı beni bir gülme.
Duramayıyom.
Cidden dedi yahu. Popülist olma.

Ümit İnatçı
"Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedilecek zamanı yok" dedi
annesi. Çocuk utangaç ne desin? Önce
pat diye yere sererler, sonra küt diye tekmeyi basarlar, sonra yerden kaldırmak
için şak diye yardımcı olurlar. Binbir
tembih binbir ayar da cabası. Sonra her
şükrana bir bahşiş...
Hade gene iyiyiz; külliye geliyor...
Ekonomik protokolün özeti bu.
***
Artık dingil koptu enişleme gidiyoruz.
Her açıdan -siyasi, etik, deontik- onulmaz
bir yozlaşmanın tam ortasındayız. Hiçbir
değerin karşılığı yok; değer ve değersizlik,
anlam ve anlamsızlık kendi karşılık ve
karşıtlık kriterlerini yitirmiştir. Kendini,
haddini bilmeyenler siyasi erkten aldıkları
güçle "arkalı" olmanın da şımarıklığıyla
her yere sarkıyorlar.
Çıkar makinesi tüm çarklarıyla tüm
değerleri çiğneyip geçiyor. Meclisteki ve
dışarda kalan gelmiş geçmiş tüm partiler
bu yozlaşmanın tetikleyicisi oldu; kimse
kendini ayrı koymasın.
Biz ancak asabi dengelerimizi de bozarak dilimizin yettiğince bu felaketin
tellallığını yapıyoruz.
Evet öyle biz felaket tellallarıyız; ama
olmayan ya da siyasilerin görmek istemediği değil tam ortasında olduğumuz
bir felaketin tellallarıyız. Duyduk duymadık demeyin. Duysanız da duymasanız
da kazanız mübarek olsun.

NATO KAFA NATO
MERMER

Münür Teralı
Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis: ‘‘Türkiye engeli olmasa NATO’ya girmek memnuniyetle
ilgimizi çekerdi’’…
Milliyetçi siyasilerin birçok ortak paydası var.
Örneğin akılsızlık. İster tarihe bakın
ister günümüze, ister uzaklara bakın,
istersanız burnunuzun dibine... Göreceğiniz şey NATO'nun yanıp yıkılmasına
sebep olduğu ülkeler ve katledilen halkalardır.
Bu NATO değil mi ülkemizin bölünmesine neden olan? Bu NATO değil mi
maşaları aracılığıyla ülkemizi kan ve
gözyaşına boğan? NATO değil mi 1974
yılında önce Yunanistan'ı, sonra da Türkiye'yi, NATO ordusunu ülkemize yerleştirmek için adaya yollayan? Hiç mi
ders almaz, hiç mi öğrenmez bu akılsızlar?
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Şair Gözüyle

TERLİKLERİMİ DEVLET ALDI

GÜNLÜK

Tüge DAĞAŞAN

Elektrik Kurumu satılacakmış
mış. Satılsın. Sadece Elektrik Kurumu değil hava kurumu da satılsın.
Havaalanı değil bahsettiğim. Bahsettiğim; hava. Herkesin soluk
alma sayısı hesaplansın ve satılsın
her bir oksijen zerresi. Havasız
kalalım günün sonunda.
Giderek daralan göğsümüz sığmasın artık vücudumuza.
Zaten vücut bulmuyor hiçbir
umudumuz.
Çünkü kalmadı zerre inancımız.
Kalmasın da zaten bu çoktur insana.
Her şeyi üretebilecekken hiç üretelim. Birer hiç olalım sonra ve
oturalım ürettiğimiz hiçliğin koltuklarına. Hiçbir şey konuşalım
ve hiçbir şey yapalım bu saatten
sonra. Bırakalım her şey gümüş
tepsilerde sunulsun bize ya da gözlerimiz o kadar kör olsun ki sunulan
tepsiyi de gümüş sanalım.
Sonra güneş de batsın ve hiçi
görelim. Hiç olmuş gibi bakalım
çünkü hiç olacağımızın koşar adımlarıdır duyulan.
Değişelim büyük bir hızla. Elektrik Kurumu el değişsin mesela,
ateş kurumu, su kurumu, hava ve
toprak kurumu da el değişsin. Elementsiz kalalım tüm yarımlığımızla. Yarınımız dahi değişsin. Birer yalan olalım bu yarım kalmış
adada.
Derler ki İtalyan kültürüne yakındır Kıbrıs’ın kültürü. Özellikle
yemekleri konusunda, tabi sözcükler konusunda da halen kullandığımız bazı İtalya kökenli sözcükler vardır ki artık yerleşmiştir
dilimize. Sahi bizim dilimiz ne?
Değişti mi o da yoksa zamanla?

İtalya ile madem benzer yanlarımız var, diyorum ki atalarımızı
ve etnik kökenimizi öğrenmek için
DNA testi yaptırsak; belki de birçoğumuz İtalyan kökenli çıkar.
Eğer çıkarsa İtalya vatandaşlığı
da verilir mi o şahsa? Bir de İtalyan
vatandaşı olsak. Yetmez bu vatandaşlıklar, kimlikler. Yetmez. Ne
kadar çok o kadar iyi. Ne kadar
sınır o kadar kapı. Kilitler, zincirler,
anahtarlar. Biz nerenin vatandaşıyız
artık şaşırdık. O zaman göklere
kurulsun hastaneler ve artık gökte
doğsun tüm çocuklar, sorduklarında
dünya vatandaşıyım desinler. Belki
o zaman biter bu savaşlar, kavgalar,
dövüşler. İnsan belki o zaman sıfırlanır yeniden ve eşitlenir her
alanda.
Üretim yapan her yer bir bir batırılıyor, destek görmediğinden.
Amaç hep bu değil mi zaten. İnsan
insana yetemesin diye. Üretemesin
kalkınmasın diye. Oysa yel değirmenleri kurulabilirdi adanın bu
yarısına da. Kurulmuyor. Neden?
Üretmek zor, çok zor adanın bu
yarısında.
Günlerdir elektrikler kesilmiyor
diye içi sıkılır mı insanın? Sıkılır.
Çünkü normal değil bu durum.
Normalimiz elektriksiz kalmak en
az bir saat. Yağmur damlasa, rüzgar
çıksa yeter fazla nedene gerek yok.
Elektrik Kurumu da mı kapanacakmış mış. Kapansın. Kimin umurunda?
Güneş makarna fabrikası geliyor
aklıma, Ahmet Ziyaeddin Ratib
Efendi, Cemal Bektaş. Makarnalar
geliyor aklıma, üretim geliyor.
Ciddi bir mücadele geliyor aklıma.
Makarna makinesinin nasıl geti-

rildiği, o heyecanı hissediyorum
okurken yazılanları ve yaşananları.
Bu fabrika fikri bile İtalya’da iken
geliyor aklına Efendi’nin. 1933’te
yoktum belki ama orada gibi hissettim o kuruluşu. Çünkü bununla
büyüdük biz: "Makarna fabrikası
kapatıldı zamanında." Zamanında
olan biten ne varsa, olmayan ne
varsa hep bunları duydu bu kulaklar. Zihnime kazındı her bir ah.
Adada kaç makarna fabrikası vardı
ki o zamanlar?
İş karıştıranlar, kepçeler, illa çorba sanıp karıştıracak ortalığı ya.
Karıştırıyorlar. Karıştırın bakalım
yine, bugün dünle aynı zamanda.
İyice karıştırın ama öyle azacık
değil. Ortalık toz duman olsun
sonra bırakın karıştırmayı ve dibi
tutsun tüm üretim yerlerinin. Üretmek fazla bu yarım adaya. Kapatın
fabrikaları, çalışmasın insanlar,
üretmeyelim. Ham maddeleri yasaklayın yeniden, artık ne üretiliyorsa o maddeden. Bile isteye bir
daha, bir daha yapın bunu. Yerli
üretime engel olmak olsun asli
göreviniz, elektrik dahil. Gümrükleri de açın gelsin gitsin her ürün
hazır hazır. Kurulan ne varsa batırın
yeniden ve sakın kurmayın.
Hayat enerjimizi, havamızı, soluğumuzu alın. Elektriğimizi, suyumuzu, unumuzu, ekmeğimizi
alın. Dostlarımızı, işimizi, evimizi,
arabamızı da alın. Her şeyimizi
alın, hiç kalalım.
Elektrikler kesilsin sonra ve çocuğumuza değişen dilimizle soralım “terliğinin teki nerde?" O da
cevap versin “terliğimi devlet aldı”
diye.

ÇALIŞMA DAİRESİ’NDE TAM GÜN GREV
“İŞGÜCÜ, PLANLAMA,
GELİŞTİRME MERKEZİ’NE
FIRSAT EŞİTLİĞİ
GÖZETİLMEKSİZİN 11
KİŞİNİN İSTİHDAM
EDİLMESİNE” TEPKİ
GÖSTERİLDİ
Çalışma Dairesi’nde örgütlü Kıbrıs
Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen),
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş)
ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası
(HAKSEN) dün dairede tam gün
greve gitti.
“Hükümetin toplumu sürüklediği
fakirleşme, yok oluş ve topluma ait
kurumların özelleştirilmesi” anlayışına karşı yapılan grev nedeniyle
Lefkoşa’daki daire önünde basın
açıklaması yapıldı.
Bazı sendikaların da destek verdiği
grevle ilgili açıklamalarda, Çalışma
Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren
İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne (İPGM) “fırsat eşitliği gözetilmeksizin 11 kişinin istihdam
edilmesi”ne de tepki gösterildi.
SERDAROĞLU
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuşmasında, uzun bir süredir
sendikalar olarak mücadele başlattıklarını belirterek, “memlekette yapılan yanlışlardan” dolayı daire önünde toplandıklarını kaydetti.
İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne yapılan istihdamı da eleştiren

Serdaroğlu, “Zor durumda olan hükümet” ve “içi boş maliye” söylemlerine dikkat çekerek, “Hükümet
edenler param yok diyor ama tasarrufa gelince hiçbir adım atmıyor”
eleştirisinde bulundu.
Serdaroğlu, hükümete yaptığı çağrıda, sundukları öneriler takvimlendirilip, yapıldıktan sonra kendilerinden fedakarlık istemesini talep
etti.
BENGİHAN
KTAMS Başkanı Güven Bengihan
da, yok oluşa ve yoksulluğa karşı
mücadele başlattıklarına işaret ederek, “Bizim derdimiz memleket gailesidir… Ancak hükümet edenlerin
gailesi gelecek seçimlerdir” dedi.
1 Nisan’da sendikaların yaptığı
grev ve eyleme dikkat çeken Bengihan, Başbakanlık önünde halkın

öfkesini ve tepkisini hükümete yansıttıklarını kaydetti. Bu kalabalıktan
hükümetin bir ders çıkaracağını düşündüklerini belirten Bengihan, “Popülizmle, yaptıkları istihdamlarla
belediyeler battıysa aynı zihniyetin
ürünü dün burada yaşanıyor” şeklinde konuştu.
Grev ve basın açıklamasına KTÖS,
KTOEÖS, KOOP-SEN, BES, DEVİŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN,
BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞSEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, DAÜ-SEN,
MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, Memur-Sen,
DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emekİş, Petrol-İş), TÜRK-SEN (El-Sen,
Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen) ve HÜR-İŞ (BaySen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büroİş) destek verdi.

YAZILI OLMAYAN KURALLAR

Tufan Erhürman şaşırtıcı bir açıklama yaptı… TC-KKTC
2022 İktisadi ve Mali Protokol’ünü değerlendiren CTP lideri
bugüne kadar yaptığı gibi hep ‘yazılı olanı’ değil ‘olmayanı’
analiz etti… Konuşurken her zaman KKTC anayasasına göre ve
Başsavcı’dan alınan görüşlere göre fikir beyan eden Erhürman
bu defa ‘‘yazılı olmayan kurallar’’dan bahsetti… Şöyle dedi:
“Protokol metnini hala görebilmiş değiliz! Dolayısıyla yazılı
olan “kurallar”dan haberimiz yok. Ama “yazılı olmayan kurallar”
yavaş yavaş belirginleşmeye başladı galiba!’’… Erhürman’ın bu
söylediği, bu işgal bölgesinde genel kuraldır… Yani yazılı
olmayan kurallar! Yoksa dört tarafı askerlerle çevrili bu yere
Halil Falyalı’yı öldüren uzun namlulu silahlar nasıl girerdi…
Sahil Güvenlik’in 24 saat gözetlediği kıyılardan teknelerle
adamlar nasıl çıkar, cinayet işler ve dönerdi… Yeşil Hat üzerinde
nasıl et kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, tütün kaçakçılığı vesaire
yapılırdı… ‘‘Yazılı olmayan kurallar’’ olmasa bunlar olmazdı…
Esas kurallar da yazılı olmayan kurallardır! Protokollerde yazılı
kurallar vardır: İhalelere Ankara’da çıkılması gibi… Bir de yazılı
olmayan kurallar vardır: Proje duyurularını bile TC Bakanlıkları
yapar, buradakiler ‘evet efendim, sepet efendim’ der… Mesela
bir gecede Kıbrıs Lirası’ndan Türk Lirası’na da yazılı olmayan
bir kararla geçtik…
İşgal bölgelerinde, sömürge rejimlerinde, mafya düzenlerinde,
yani orman kanunlarının geçtiği yerlerde ‘‘yazılı olmayan
kurallar’’dır anayasa! Sahte KKTC anayasasını savunmak yerine,
‘‘yazılı olmayan kurallar’’ı deşifre etmektir aydın olanların görevi!
ÜSTÜ ÇİZİLENLER
Boşbakan Faiz Sucuoğlu,
Türkiye ile imzalanan
protokol ile ilgili “Konuyu,
başka mecralara çekmeye,
iç siyasi malzemesi
yapmaya gerek
olmadığının altını
çiziyorum” dedi. Türkiye
her protokolle KKTC
hükümetinin üstünü çizer,
adamın haberi yok, altını
çizdiğini zanneder. Üstü
çizilenler neyin altını
çizebilirler ki?
*
SANAT AŞKI
Ersin Tatar “Hep sanat
aşkıyla yaşadım” dedi.
Çektiğin ve sosyal
medyada paylaştığın o
‘muhteşem’ fotoğraflardan
belli oluyor…
*
BOŞLUK
Biden Kuzey Carolina'da
yaptığı konuşma
sonrasında elini boşluğa
uzatarak birileriyle
tokalaşıyor gibi yapınca
Cumhuriyetçiler bunu
mizah konusu yaptı. Biden
bunadı demediler, “Biden
boşlukla tokalaştı” dediler.
*
HAÇANA BİR
CTP milletvekili Ürün
Solyalı "Anayasayı
korumak görevimizdir”
dedi. KKTC anayasasını
korumak görevinizdir, e iki
bölgeli federal çözüm da
vizyonunuzdur, ma nereye
kadar sürdüreceksiniz bu
“ekmek bütün köpek tok”
siyasetini? Haçana bir…

“Tırnak”...
"İki eşit egemen devlet
formülünü Kıbrıs sorununun
çözümü için iyi bir yöntem
olduğunu ileri sürmek, kendini
uçurumdan atmanın kemik
hastalıklarına iyi geldiğini
savunmaya benzer. İki eşit
egemen devlet çözümün değil,
çözümsüzlüğün formülüdür.
İleri sürüldüğünden beri onu
icat eden TC dışında hiçbir
devletin desteğini kazanmadı.
Konu ile yakından ilgili ABD ve
İngiltere gibi devletler ile Avrupa
Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi
devlet toplulukları bu yaklaşıma
kesinlikle karşı olduklarını
açıkladılar. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Hükûmeti oluşturan partiler,
atama icraatlarına son sürat
devam ederken, bunlara
ödenecek maaşlar için de halk,
her yönden sömürülmeye
devam ediyor... Ve bugün, bu
yönden, dünyanın en büyük
"sosyal adaletsizliği " ile
karşı karşıya kalan ülkesi
yaratılmış oldu...
Hükûmete daha yakın
yandaşları atamayı sürdüren
zihniyet, her geçen gün
toplumu bataklığa
sürüklemekte, yapılan
gereksiz ve dengesiz
atamalarla ülke kaynakları,
göz göre göre
yağmalanmaktadır..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

KKTC

‘‘Protokolün esası ve işin
özü, kendi ayakları
üzerinde duran bir KKTC
yaratmak’’ dedi Faiz
Sucuoğlu… ‘‘KKTC’de
mevcut sistem artık
sürdürülemez ve
bitmiştir. Devamı
mümkün değildir’’ dedi
Erhan Arıklı… Sucuoğlu bu
protokolle KKTC’yi ayakları
üzerinde durduracakmış, Arıklı da
KKTC öldü bitti gömüldü, protokolle selasını
okuyacağız diyor… İşte bu Ankara’nın kukla
gösterisidir!.. Sucu ile susuz, sulu getirip susuz götüren
oyunu… KKTC 22 Ocak’ta yandı bitti kül oldu meclis
perdeleriyle beraber, sizin suyunuz ateşini harlar!
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16 Nisan 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
İşgalci ile işgal edilen arasında anlaşma
imzalanır mı?
Arif Hasan Tahsin ‘‘Geçmişi bilmeden
geleceğe bakmak’’ kitabında askeri harekât
başlar başlamaz Kıbrıs’a vali gönderildiğini yazar:
-‘‘20 Temmuz’un sabahında, Kıbrıs’a
ordu ile birlikte bir de vali gönderilmedi
mi? Neden gönderildi bu vali?
Vali meselesi açılmışken
1974 yazında, 20 Temmuz
Harekatı’ndan önce, Ankara’da rahmetli Turan Güneş’in kendisini ziyaret eden
iki Kıbrıslı Türke ‘orda benim valim var’ dediğinden
Sn. Ecevit’in haberi yok
mu?
Kıbrıs’taki Büyükelçisine ‘VALİ’ gözü
ile bakan ve bunu açıkça söylemekten
çekinmeyen Dışişleri Bakanı’nın, Kıbrıs’ın
iç politikasına karışmadığını söylemenin
anlamı olur mu?’’…
2003’te ABD Irak’a Koalisyon Geçici
Yetkilisi adıyla vali göndermişti. Sömürge
Valisi Paul Bremer ‘emir’ler yayınlayarak
yeni sömürge rejimini kurabilmek için
eski devlet aygıtını tasfiye etti.
ABD akıl edemedi TC Devleti’nin akıl
ettiğini…
‘Kanun Hükmünde Kararname’ gibi
emirnameler yayınladı ABD Sömürge
Valisi Paul Bremer; bir tane işbirlikçi
belirleyip bu emirnamelere ‘protokol’ diyerek imza attırsaydı, Iraklıların da ‘rıza’sı

ÖZERSAY: “EKONOMİDEKİ
SORUNLARA ÇÖZÜM
ÜRETMEK HÜKÜMETİN
GÖREVİDİR”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan
protokollere gereğinden fazla anlam
yüklememek gerektiğini ifade ederek,
protokollerin ülkedeki ekonomik sorunların
çözümüne reçete olamayacağını, bu
sorunlara çözüm üretmenin hükümetin
görevi olduğunu kaydetti.
HP’den verilen bilgiye göre, Özersay,
katıldığı bir televizyon programında, Türkiye
Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan
ekonomik işbirliği protokolünü
değerlendirdi.
“Ekonomik protokol doğru yapılırsa
önemlidir” diyen Özersay, protokollerin artık
“Türkiye’nin burada yapacağı ve bitirmek
üzere olduğu altyapı projelerinin devamına
ilişkin bir çerçeve metne” dönüştüğünü
savundu.
Ekonomik protokolün, KKTC’deki ekonomik
krizi düzeltecek bir “tedbir paketi” olmadığını
belirten Özersay, şöyle devam etti:
“Ekonomiyi canlandıracak bir paket de
değildir, enflasyon, işsizlik gibi konulara
çözüm üretecek değildir. Bunlar, eğer
ülkemizde bir ekonomi yönetimi varsa
Başbakan’ın ekonomik paydaşlarla ve
muhalefetle istişare ederek yapması
gerekenlerdir. Böyle bir kaotik dönemde
nasıl bir yol izleneceği, nasıl bir kemer sıkma
politikası uygulanacağı, nerde yatırım
imkanlarını oluşturacağına ilişkin bir paket
hazırlanması lazımdır. Bu hükümetin
çözmesi gereken bir konudur. Protokollerin
ekonomideki sorunlarımızın çözümünde
reçete olamayacağını anlamalıyız.
Türkiye’nin ülkemizde yatırımları vardır ve
KKTC bu açıdan Türkiye’ye minnettardır.
Yatırımların sıralaması konusunda KKTC’nin
öncelikleri giderek kayboluyor. Hükümetler
itibar kaybettikçe öncelikler daha da
kayboluyor. Karayolları, hastane, cezaevi
gibi projeleri sorgulamıyoruz ama yeni
meclis binası veya cumhurbaşkanlığı sarayı
gibi konularda Türkiye’nin tercihleri öne
çıkıyor. Böyle bir ekonomik kriz varken bu
konulara öncelik verilmesi sıkıntı yaratıyor.”
“PROTOKOL METNİNİ NİYE
AÇIKLAMIYORLAR”
Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile
imzalanan ekonomik protokolün içeriğinin ve
uygulanma şeklinin önemli olduğuna da
işaret ederek, hükümetin henüz içerikle ve
taahhütlerle ilgili hiçbir açıklama
yapmadığını söyledi.

KIBRISLININ KENDİ KÖRLÜĞÜNDEN
BAŞKA DÜŞMANI YOKTUR
alınmış olacaktı. Hatta ABD-Irak müzakereleri denecekti buna!
Irak işgal valisi Bremer bir yandan
devleti ortadan kaldırırken, diğer yandan
tarıma el attı. Önce Iraklıların elindeki
doğal tohumlara el koyup Norveç’teki
‘Svalbard Tohum Deposu’na taşıdı; ardından da ABD tarım tekeli Monsanto’dan
tek hasatlık tohum ithal ederek köylülere
dayattı. Fellahlar (çiftçiler) kendi doğal
tohumu ile üretim yaparken her yeni hasatta Monsanto’dan tohum almak zorundaydı.
Kıbrıs’ın kuzeyinde de ‘tarım bakanlığı’
falan yoktur aslında, TC Kalkınma ve
Ekonomik İşbirliği Ofisi (Yardım Heyeti)
bakar tarım işlerine. Türkiye’de tarımı
mamur ettikleri için Kıbrıs’ta tohum melezleştirmesi yaparlar!
Dünya halklarının hikâyesini insan kendini öğrenmek için de okur…
İşgalci ile işgal edilen arasında anlaşma
imzalanamaz. Çünkü anlaşma eşitler arasında imzalanır.
Nasıl ki ABD Irak’a Monsanto’yu götürdü, TC de buraya önce Ömer Lütfü
Topal’ları getirdi, sonra AKSA’yı ve Taşyapı’yı getirdi…
Sömürgecilik bir sistemdir; yerlileri
sistematik olarak yabancılaştıran ve karar
mekanizmalarından dışlayan ırkçı bir sistemdir. Yerli işbirlikçileri vitrin ve maşa
olarak kullanan bir sistemdir. Bu gerçeği
anlamamak için direnenler ‘‘beceriksizler,
işbilmezler, basiretsizler’’ diye saldırır

Monsanto ile anlaşma yapan maşalara!
‘‘Beceriksizlik, işbilmezlik, basiretsizlik’’ algısının yaratılması bu sistemin gereğidir:
ABD’yi sallayan Black Lives Matter
(Siyah Hayatlar Değerlidir) eylemlerinde
kullanılan sloganlardan biri Kıbrıs’ın sömürge durumu için de öğreticidir. ‘‘The
system isn’t broken, it was built this
way’’, yani ‘‘Sistem bozuk veya çürümüş
değil, aslında tam da bu şekilde inşa edilmiş’’tir der.
Dünyayı Dikilitaş’tan ibaret zannedenler,
‘‘biz çok güzel insanlarız, bu yaşadıklarımızı hiç hak etmedik’’ diye kendilerini
avuturken dünyanın bütün halklarının güzel olduğunu unutmuşturlar.
Lübnanlılardan, Iraklılardan, Şilililerden,
Mısırlılardan, Tunuslulardan, Sudanlılardan, Slovakyalılardan daha mı güzel zannedersiniz kendinizi?
Onların kimi ‘Killon yani killon’ (Hepsi
demek hepsi demektir/bütün siyasi partiler
çöpe) diye, kimi ‘Eş şaab yurid iskat ül
nizam’ (Halk rejimin düşmesini istiyor)
diye, kimi ‘Taskut bas!’ (Düş gayri) diye,
kimi ‘Mafya ülkemden defol!’ diye, kimi
de ‘Yaskut, yaskut hükm-ül askeri!’ (Yıkılsın, yıkılsın askeri yönetim) diye döküldü sokağa…
‘Biz bu hayatı hak etmedik’ derken,
bizim acılarımız mazlum halklar içinde
‘aslında hiçbir şey yaşamadık’ denecek
kadardır; bunu fark etsek yaşamı yaşamaya
başlayacağız…

Kuzeyde 202 pozitif vaka daha
Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde
toplam 11 bin 135 test yapıldığını, 202
pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 güncel
rakamlarıyla ilgili açıklamasında, vakaların 108’inin Lefkoşa, 24’ünün Girne,
55’inin Gazimağusa, 6’sının Güzelyurt,
8’inin İskele, 1’inin ise Lefke bölgesinden
olduğu kaydedildi.
15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202
Bugün Kaybedilen
Hasta: Yapılan Toplam Test
Sayısı: 6.604.400
Toplam Vaka Sayısı:
91.798
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 88.518
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
3050
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
34

Karantinadaki Vaka Sayısı: 3014
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı: 520.”
MEB GÜNCEL VAKA SAYILARINI
AÇIKLADI…
390 ÖĞRENCİ, 65 ÖĞRETMEN
VE 7 PERSONEL COVİD-19
POZİTİF
Milli Eğitim Bakanlığı
geçtiğimiz hafta boyunca
okullarda 390 öğrenci,
65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 pozitif
olduğunu açıkladı.
Bakanlığın, okul idarelerinden gelen bilgiler
doğrultusunda açıkladığı
okullardaki güncel vaka sayılarına göre, 97 öğrenci, 11 öğretmen, ve 1 personel ise temaslı.
Kapanan sınıf sayısı ise 1.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel
sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı
da yüzde 0.78 olarak duyuruldu.

GAZİMAĞUSA’DA YANGIN…

2 İŞ YERİNE AİT PLASTİK TENTELER ZARAR GÖRDÜ
Gazimağusa’daki bir restoranda dün
yangın çıktı. Yangın sonucu 2 iş yerine
ait plastik tenteler zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, önceki gün , İsmet
İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren
ve tadilatta olan bir restoranda, binaya
elektrik akımı taşıyan elektrik hattının
koparak, restoranın üzerinde bulunan
plastik tenteye temas edip tutuşturması
sonucu yangın çıktı.
İş yeri çalışanları tarafından söndürülen
yangın sonucu, 2 iş yerine ait plastik tenteler yandı.

GAZİMAĞUSA’DA OTO GARAJDA
YANGIN…
Gazimağusa’da gece yarısı Büyük Sanayi
bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj
içerisinde muhtemelen şarjda takılı bırakılan
pillerin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın
çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif
araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen,
diğer bir araç ise kısmen yandı. Binanın
tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar gördü.

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

SOLDA GÜÇ BİRLİĞİ
VE EMPERYALİZM (1)

Bir süreden beri solda güçbirliği konusu yeniden gündemde. Kitleler, özellikle de sol ve sosyalist düşünceye sempati duyan kitleler, ülkemizde çok sayıda
küçük sol örgütün varlığından şikayetçi.
Solun neden birleşemediğini sürekli
sorguluyorlar. Küçük örgütlenmelerle
solun gücünü dağıttığını ve etkili olamadığını dile getiriyorlar.
Solda birlik talep ediyorlar.
Son genel seçimlerde
TDP’nin meclis dışında
kalmasına, sol içindeki
bu dağınıklığın sebep olduğu kanaati yaygın.
Seçimlerden sonra gerçekleştirilen TDP genel kurulunda başkan
seçilen Sayın Mine Atlı, solda güçbirliği
konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu
amaçla tüm ‘sol’ parti ve örgütleri ziyaret
etti. Bu parti ve örgütlerin temsilcilerinden oluşan bir komite oluşturuldu.
Biz bu komitede KSP’nin solda birlik
konusundaki duruşunu açıkladık. Özellikle Kıbrıs Sorunu açısından ilhaka
karşı radikal bir duruş sergilememiz gerektiğini vurguladık. Emperyalizme
karşı tavır almak, ya da emperyalizmin
hizmetinde, barbalıktan yana tavır almak
ikilemi ile karşı karşıya olduğumuzu
anlattık. Emperyalizme karşı durmayacaksak, buna solda birlik denilemeyeceğini, zaten Bu Memleket Bizim Platformunun boylesi bir birlik olduğunu;
ayrıca siyasi parti olarak CTP’nin varlığını hatırlatarak, güçbirliği anti emperyalist bir içerik taşımayacaksa onlarla
ortak hareket edilebileceğini söyledik.
Sol hareket adına Sayın Abdullah
Korkmazhan bize federasyon konusundaki görüşümüzü sordu. Bu konuda partimizin Anti-Emperyalist Birleşik Cephe
programını, ve bu programda devrimci
bir federal yapıya da yer verdiğimizi
anlattik. BM çerçevesinde ve AB üyesi
federal bir Kıbrıs'ın, mevcut statükoyu
resmi hale getirmek ve Kıbrıs'ı bölmek
anlamina geldiğini anlattık. AB ve
BM’ye rağmen Kıbrıs halkının özne olduğu bir federal Kıbrıs için solda birlik
çabalarını desteklediğimizi açıkladık.
Korkmazhan, bu yanıtımız karşısında
hırçınlaştı. “KSP ile ne emperyalizm
konusunda ne sosyalizm konusunda ne
de federasyon konusunda anlaşmayız,
KSP ve DKB ile ortak örgütlenmede
olamayız” dedi. Geriye kalan örgütler
de sessiz kalarak bu tavrı onayladılar.
Bunun üzerine biz de bu açıklamadan
sonra ittifak toplantılarına katılmayacağımızı eylemde birlik prensibi ile
hareket edeceğimizi söyleyerek toplantıdan ayrıldık.
Daha sonra Sol Hareket, solda işbirliği
ile ilgili esas yapılması gerekenin
1-Ortak bir çalışma grubu oluşturmak,
2-Ortak bir siyasi program hazırlamak
ve bu çerçevede
3-Örgütlerin eşit paydaşı olacağı yeni
bir oluşum altında güçlerimizi birleştirmemiz olduğunu ve bunu kabul eden
örgütler ile hemen görüşmelere başlamaya hazır olduğunu, bunun dışında da
her türlü iş, güç ve eylem birliğine de
açık olduğunu açıkladı.
Burada belirtilen 3 madde tek başlarına
bir sey ifade etmiyor. Önemli olan bunların hangi hedefler için yapılacağına
karar vermektedir: Emperyalizme karşı
mı, yoksa emperyalizmle beraber (onun
hizmetinde) mi?
Bize göre karar verilmesi gereken tek
mesele budur.
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ERDOĞAN’IN KÜLLİYE AŞKI

Bumin Bezmen

Nidai Mesutoğlu
İİtibardan tasarruf olmaz” sözü Erdoğan’a ait bir sözdür. Bunu söylerken de
devletin itibarını kastetmektedir. Erdoğan’ın devletin itibarını artırma anlayışı
bugünkü çağdaş devlet itibarıyla pek
uyumlu değildir.
Çağdaş devletlerde itibar veya saygınlık
sosyal devlet olma, insanlara verileb
değer, demokratik haklar ve yaşam standardı ile ölçülür.
Osmanlı döneminde yani ilkel feodal
dönemde devleti temsil eden kral veya
padişahların yaşadığı saraylar devletin
itibarını simgelerdi. Bu nedenle sürekli
bir itibar yarışı içindeydiler. En büyük
saraylarda oturmak, binlerce saray çalışannını kralın veya padişahın emrinde
olması itibar göstergesi sayılırdı.
Erdoğan liderliğindeki tek adam rejiminda itibar anlayışı ,işte bu tarihsel
devrini doldurmş itibar anlayışıdır.
Bu da yetmez. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile ortadan kaldırılan Osmalının
itibar anlayışını geri getirmek , Atatürk

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş nitelikler bireri birer ortadan kaldırılmak
istenmektedir.
Bu düşüncelerle Erdoğam Tüm uyarılara
rağmen Atatürk Orman Çiftliği’ne Atatürk’ün Vasiyetne rağmen külliyeyi yaptırdı. Yıllar sonra mehkeme kararıyla
jkaçak olduğu belgelendi.
Erdoğan’în saray aşkı bununla da bitmedi. Bitlis’in Ahlat ilçersinde, Van Gölü
kıyısında da saray yaptırdı. Yılda bir
kutlanacak Malazgirt Şenliklerine katldığınfa bu sarayı kullanacak. Diğer zamanlar için boş saray olarak kalacak.
Muğla İlinin Marmaris İlçesinin Otluk
koyunda bir de yazlık saray yaptırdı.
Yine aynı düşüncelerle, yani İtibar düşüncesiyle milyarlarca lira harcandı. Belki
yılda birkaç gün gideceği bu saray da
yılın diğer günlerinde boş kalacak ama
her an Erdoğan gelebilir düşlüncesiyle
hazır bekleyecek. Bu da ayrı masraf.
Erdoğan’ın KKTC’de de “Külliye”
yaptırma aslında KKTC’nin itibarını dün-

yaya göstermek değildir bence. Hem
yandaş müteahhitlere para kazandırma
hem dev KKTC ziyaretlerinde konaklayacağı bir Saray olmasıdır.
Sarayın projesi konusunda ayrıntılı bilgim olmasa da buranın sadece KKTC
Cumhurbaşkanlığı’na çok geleceği ,
bunun yanında “Devlet Konuklarının”
konaklayacağı” düşüncesiyle yapılmış
olacağını düşünüyorum.
KKTC’nin bu konuda ne isteği ne de
böyle bir yatırıma verecek parası vardır.
O nedenle bu saray aşkı tamamen Erdoğan’ın saray aşkı olabilir. Pararsı da TC
vatandaşlarının ödediği vergilerden karşılanacaktır.
Kim bilir belki de ileride yıllar önce
düşünülerek yapılan İstirdat Planı ile
belki bir gün TC Cumhurbaşkanlığı’nın
bir sarayı da olabilir.
Hiçbir yatırım kara gözümüze kara kaşımıza yapılmadığını bilmemiz gerek.
Ne demişti zaten: “ Para veren emir de
verir” dememiş miydi?

ANASTASİADİS’TEN ÇAVUŞOĞLU'NA YANIT:

“DoĞAL gAZDA HeRŞey MASADA”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tanıması ve Münhasır Ekonomik Bölgelerin
belirlenmesi durumunda doğal gaza ilişkin
her şeyin masada olacağını” açıkladı.
Haravgi gazetesi, “Doğal Gaza İlişkin
Her Şey Masada” başlığı altında verdiği
haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in, Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis dün akşam
yaptığı açıklamada, “Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetini tanırsa ve iki ülkenin Münhasır
Ekonomik Bölgeleri (MEB) arasındaki
sınırların belirlenmesini kabul ederse her
şey masada olabilir” şeklinde konuştu.
Anastasiadis, “Eğer Sn. Çavuşoğlu gerçekten müzakere etmek istiyorsa, her şeyden önce Kıbrıs Cumhuriyetini tanımalı
ve Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki MEB sınırlarının belirlenmesi için
diyalog gerçekleştirilmesi veya hakemliğe
gitme önerimizi, davetimizi kabul etmelidirler” ifadelerini kullandı.
“Bunu kabul etmeleri ve iki ülke
MEB’leri arasındaki sınırların belirlenmesi
sonrasında, araştırmaların, bu tür bir çö-

GÜNEY KIBRIS’TA BİR GENCİN
ARACINDA 498 "PATLANGAÇ"
ELE GEÇİRİLDİ

Limasol’da geçtiğimiz Çarşamba akşamı polis
tarafından 20 yaşındaki bir şahsın aracında
yapılan kontrolde 498 adet “patlangaç” ele
geçirildiği haber verildi.
Söz konusu şahsın tasarrufunda, içerisinde
kenevir bulunan bir sarma sigara tespit
edildiğini de yazan Fileleftheros, gencin
tutuklandığını ve aleyhinde dava okunmasının
ardından serbest bırakıldığını ekledi.

LEFKOŞA RUM BELEDİYESİ
ESKİ BAŞKANI LELLOS’UN
CENAZE TÖRENİ

Lefkoşa Rum Belediyesi eski başkanlarından
Lellos Dimitriadis dün düzenlenen cenaze
töreniyle defnedildi.
Fileleftheros gazetesi, 9 Nisan 2022 tarihinde 89
yaşındayken hayatını kaybeden Dimitriadis için
dün Güney Lefkoşa’da cenaze töreni
düzenlendiğini yazdı.
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zümün faydalı olabileceğini göstermesi
durumunda her şey masada olabilir” şeklinde konuşan Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın, “İsrail’den Kıbrıs’a boru hattı ve
Kıbrıs’ta yüzer sıvılaştırma birimi mi öngördüğü?” şeklindeki bir soruya ise, bunun
Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve İtalya’nın ortaklaşa alacağı bir karar olduğu
yanıtını verdi.
Anastasiadis, bu konuda bir araştırmanın
yapılmakta olduğunu da aktardı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in dün, Güney Kıbrıs’ta yeni göreve başlayan 10 büyükelçinin güven
mektuplarını kabul ettiği törende, Kıbrıs
sorunu ve doğal gaz konularına değindiğini
yazdı.
Habere göre Anastasiadis törende yaptığı
konuşmada, Ukrayna’nın işgali sebebiyle
yaşanan zor günlerde barışın, demokrasinin
ve adaletin sağlanabilmesi için uluslararası
ve çoklu işbirliklerinin şart olduğunu ifade
etti.
Avrupa’nın enerji bağımsızlığının sağlanması konusuna da değinen Anastasiadis,
Güney Kıbrıs’ta ve bölgede hidrokarbonların keşfedilmiş olmasının bölgede önemli
işbirliklerinin yapılabilmesi açısında araç
olarak kullanılabileceğini ve Avrupa’nın
enerji kaynaklarının çeşitliliğini arttırarak
enerji bağımsızlığına esaslı bir katkı sağlayabileceğini iddia etti.
Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözülmesinin gerekliliğine de vurgu yaparak,
iki toplum arasındaki işbirliğini arttırmayı
ve iyi niyetle diyalog gerçekleştirilmesini
sağlamayı hedefleyen Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) şeklindeki önerisine dikkat
çekti.

TATAR
REDDETMİŞ !

Anastasiadis geçen günkü görüşmelerinde Tatar'a güven yaratıcı önlemler konularını görüşelim diye teklifte bulunmuş.
Anastasiadis'in teklifine Tatar, hayır
yani OXI demiş!
Tatar'ın hayır diyeceğini Anastasiadis
dahil herkes biliyordu, zaten bilmeyen
yoktu.
Herkes biliyor bilmesine de, bizim aslan
solcu CTP'den tek bir
ses yok!
Seçimci Tufan konuşsa konuşsa Tatar'a
yüklenecek, elinden
başka bir şey gelmiyor.
CTP'nin Varosha'ya karşılık, Mağusa
limanı ve Timbu Hava Alanının dünyaya bağlanması ile ile söyeyecek
bir şeyi yok mu?
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönün çağrısına metozori ''Kıbrıs Cumhuriyeti'ne
dönüş, Kıbrıslı Türklerin zararınadır''
diye açıklama yapmıştı CTP...
GYÖ konusunda ise tek kelime etmiyor, çıt yok, Tatar'a çıkışsa CTP'nin
komik duruma düşeceğini çok iyi biliyor, Türkiye'ye söyleyecek tek bir
sözü dahi olmayan acınacak hallerdeki
CTP'nin, GYÖ konusunda da sessiz
kalıp geçiştirmeye çalışacağı aşikar!
Zoraki ne şiş yansın ne kebap modunda bir açıklama yaparsa şaşmam.
Aklıma gelmişken, onlara hatırlatayım, sözde seçimlerde Varosha'da
bir dernek başkanını kontenjandan
aday göstermişlerdi, hem de ilk sıralardan, Varosha konusunda en iyisi o
kontenjan adayını konuştursunlar,
bence en güzel cevabı Anastasiadis'e
o verebilir!
Nasıl ama bir taşla iki değil, üç
kuş, hem Rumlara cevap, hem Türkiye'ye kabul etmediği bir konuda
grasonun en kalitelisi, hem de taşıma
nüfustan oy koparma!
Değil mi ama bazı açıklamaları
yapmada çok sıkıntı çeken CTP bazen
gençlik kollarına , bazen kadın kollarına açıklama yaptırıyor, bu defa
da ''Maraş bizimdir, Türk toprağıdır''
diyen ilhakçı kontenjan adayına açıklama yaptırsın!
İlhakçı aday en güzel cevabı verebilir ,hem de Tufan bir sıkıntıdan
kurtulmuş olur, ne dersiniz uygun
mu?

ARIKLI, YENİ HAVA YOLU KURULMASI KONUSUNDA İSTANBUL’DA TEMASLARDA BULUNMUŞ
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, KKTC’de yeni bir hava yolu şirketi
kurulması konusunda İstanbul’da temaslarda
bulundu; “Hedef Mart 2023’te kendi hava
yolu şirketimizin ilk uçuşlarını gerçekleştirmek… İnşallah yapacağız” dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretine eşlik eden Arıklı, buradan İstanbul’a
geçerek yeni hava yolu şirketi konusunda
temaslarda bulundu. BRT’de “18. Saat”
programına telefon bağlantısıyla katılan
Arıklı, Ankara’daki programın ardından
yeni kurulacak hava yolu konusunda görüşmeler yapmak için İstanbul’a geçtiğini
ve KKTC’ye yarın öğleden sonra döneceğini
açıkladı. Arıklı, yeni hava yolu şirketi konusunda somut adımlar için ellerinden
geleni yaptıklarını belirterek “Ama dünyadaki ekonomik kriz KKTC’yi etkilediği

gibi Türkiye’yi de etkilemiş durumda. Özellikle hava yolu şirketleri oldukça zor durumda. Tam bu dönemde bizim yeni bir
açılım yapmamız oldukça manidar ama
yapmak zorundayız çünkü bayramdaki
uçak bileti fiyatlarının astronomik olması
ve bilet bulunamadığını görüp üzülüyoruz.”
dedi. Arıklı, “Hedef Mart 2023’te kendi
hava yolu şirketimizin ilk uçuşlarını gerçekleştirmek… İnşallah yapacağız” diye
konuştu. İstanbul’da, Avrupa’da da firmaları
olan bir hava yolu şirketle görüştüğünü
bildiren Arıklı, ortak noktada buluşmak
için çalışma başlattıklarını, kısa sürede
netice almayı hedeflediğini söyledi.
Ülkeye yarın öğleden sonra döneceğini
kaydeden Arıklı, dün imzalanan TC-KKTC
İktisadi ve Mali Protokolle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“KKTC’DE MEVCUT SİSTEM
SÜRDÜRÜLEMEZ VE BİTMİŞTİR”
Arıklı, daha önceki yıllarda da protokoller
imzalandığını ama sümen altı edildiğini,
bunun yarattığı güven bunalımını da itiraf
etmek gerektiğini belirterek “Ama inşallah
bu üçlü koalisyon reform mahiyetli icraatlarla protokolü hayata geçirecek ve halkın
özlediği yeniden yapılanmayı yapacak. Bu
konuda kararlıyız” dedi.
Erhan Arıklı, protokolde, sürpriz bir şey
olmadığını, eylem planında yazsa da yazmasa da yapılması gereken reform ve icraatlar bulunduğunu kaydederek, bunların
zaten hükümet programında da yer aldığını
belirtti. “Artık icraat zamanı… KKTC’de
artık mevcut sistem sürdürülemez ve bitmiştir. Bu sistemin bu şekilde devamı
mümkün değil.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

TÜRKİYE
İYİLİĞİMİZİ Mİ
İSTİYOR?
VERMİYORUZ!
KISACA...
ÖLÜ ÖLMÜŞ!

Kendine solcu diyenler ‘kendi
ayakları üzerinde duran KKTC’
diyedursun, faşist Arıklı “KKTC’de
mevcut sistem sürdürülemez ve
bitmiştir” dedi. KKTC’nin bittiğini
taşıma yerleşik nüfustan bir faşist
söylüyor… ‘‘Kıbrıs’ta barış
engellenemez’’ciler ise ölü KKTC ile
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarını ve
federal Kıbrıs’ı aynı anda istiyor…
Arıklı KKTC öldü dediğine göre, yeni
plan yolda!

Bizim Mandra
Elektrikte ve alkollü
içkilerde indirim konusu
sözde kalırken, hükümetin
yalanlarla örülü
politikasızlığı da bir kez
daha olanca çirkinliğiyle su
yüzüne çıkar. Elektriğe
yüzde 300 zam
yürürlüktedir ve halk bunun
altından nasıl kalkacağını
kara kara düşünmektedir.
Elektrik ve akaryakıt
zamları hayat pahalılığını
korkunç derecede
tetiklerken, sokaktaki adam
"45 bin lira maaşla onların
zamdan korkusu mu var?"
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Allensbach kamuoyu
araştırma şirketinin
anketine göre Almanya'daki
halkın yüzde 28'i "sahte bir
demokraside yaşadığına”
inanıyor.

TARİH 16 Eylül 2021

“Bizi yok sayanlara da yok etmek isteyenlere
de boyun eğmedik, merhamet dilenmedik”
2000 yılının başlarıydı, bir yıllık genç bir
avukat olarak rahatsızlığım nedeniyle Diyarbakır
Devlet Hastanesine gitmiştim. Hastane koridorunda beklemeye başladım. Biraz sonra kıpır
kıpır bir adam koşturarak yanıma geldi. Kendimi
tanıtıp ayaküstü rahatsızlığımı anlatmaya koyuldum. Ben daha lafımı bitirmeden koluma
girip “Hele gel bi çay içelim keko, senin işin
kolay” dedi.
Doktorlar hastalarına genelde çay ısmarlamazlar.
Doğrusu, şaşırmıştım. Samimiydi. Doğallığı,
ilgisi ve sıcaklığı yüreğimi ısıtmıştı. Karşılıklı
çay içerken beni şaşırtan başka bir şey daha
oldu. Koca genel cerrah, çayını tam dokuz şekerli
içiyordu.
Sonraki yıllarda hayatımız çok kesişti. Sağlık
konferansları düzenledi. Diyarbakır Tabip Odası
Başkanlığı yaptı, yardım derneklerinde canla
başla koşturdu, fakir fukaranın sevdiği tanınan,
bilinen bir doktor oldu. Diyarbakır başta bölge
illerinden binlerce insan her anlamda “hastası”
oldu bu doktorun.
Sadece beden sağlığıyla değil; demokrasi,
barış ve özgürlük talepleriyle de ilgili bir hekim
olarak politik mücadelenin önemli kişiliklerinden
biri olarak öne çıktı. Diyarbakır halkı onu 2018
yılında milletvekili seçti. Bir yıl geçmeden aynı
halk onu Diyarbakır Belediye Başkanı yaptı. Ve
görevinde dördüncü ayını doldurmadan görevden
alındı, yerine kayyum atandı. Yalancı olduğu ispatlanan bir tanık beyanıyla hapse atıldı.
Ona iftira atan yalancı tanık Kayseri Bünyan
Cezaevinden tahliye edilirken kendisi Diyarbakır’dan getirilip Kayseri Bünyan Cezaevine, o

VİRGÜL

ORDA OLAN HERŞEY

Erhürman protokolde yazılı olmayan kuralları
sıraladı: “Hayat pahalılığı dondurulacak”
yazmıyor ama “dondurma ya da eksik ödeme
formülleri” Ankara’dan itibaren konuşulmaya
başlandı. 13. maaş ile ilgili bir şey yazmıyor ama
“13. maaşı paramız olursa ödeyeceğiz” cümlesi
geldi. KIB-TEK’in özelleştirilmesi ile ilgili bir şey
yazmıyor ama şirket ismi dahi zikredildi’’!.. 13. maaş
TC’de yok, eşel mobil ödememek için halkına
enflasyon rakamıyla oynuyor Ankara, elektrik TC’de
tamamen özel… Bunlar Türkiye’de olan herşey
burada da olacak kuralıdır!

SANKİ DA
BUGÜNE
KADAR ÇOK
İLKELİYDİNİZ!

“Bu protokol yeni bir
dönemin, yeni bir anlayışın,
pragmatik adımlarla yol
almamız gereken bir
safhanın ilk adımıdır…”
Faiz Sucuoğlu
(Ankara gazisi)

iftiracının yerine konuldu.
Odama girdiğinde gözleri her zamanki gibi
ışıl ışıl gülümsüyordu. Sıkıca sarıldık. “Hoş
geldin Hocam” dedim, “Hoş bulduk keko” dedi.
Çayını doldurdum, derin bir sohbete daldık.
Buradayız şimdilik. Dışarıda milyonlar, içeride
on binler boyun eğmiyoruz, teslim olmuyoruz.
Bu düzenin değişeceğine yürekten inanıyoruz.
Kararlıyız, umutluyuz.
Zorluklar, engeller, bizi susturmaya çalışanlar,
duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok
var.
Biz halkımıza, yeri geldiğinde hizmetkarlık
yeri geldiğinde öncülük yapmaktan hiç geri durmadık, bu duruşumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz.
Bu zulüm bitsin istiyoruz. Ülkeye demokrasi
ve barış gelsin diye uğraşıyoruz. Ayak oyunlarına,
küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız. Bizi yok sayanlara da yok etmek isteyenlere de boyun eğmedik, kimseden merhamet
dilenmedik. Bugünlere direnerek geldik, bundan
sonra da böyle devam edeceğiz. Ve emin olun
kazanacağız, mutlaka kazanacağız.
Bu arada, bizim Dr. Selçuk Mızraklı çayını
halen dokuz şekerli içiyor, değişen pek bir şey
yok yani. Hoca halen “çok tatlı”.
(Bu yazı 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan
eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş,
Edirne Cezaevi'nde birlikte yattığı eski Diyarbakır Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı anlattığı ve T24’te yayımlanan “Keko”
başlıklı yazıdan kısaltılmıştır… Keko Kürtçede
ağabey, erkek kardeş demek.)

Kirli yakıtı tankerle Teknecik Elektrik
Santraline taşıyan TPIC yetkilisi, Kıb-Tek
Başkanı Turan Büyükyılmaz ile Teknecik’e
yaptığı ziyaretten sonra, “İçinde
kimyasal olan yakıtı zorda kaldığımız için
getirdik” diye itirafta bulundu…

Gözden kaçmayanlar...

GAYRI RESMİ GASTE

Resmi Gazete görevden alma ve
atama duyurusu, vatandaşlık dağıtımı,
arazi peşkeşleri ve borç afları için
duyurularda kullanılır… Önce 70
santimlik zam bıçağını sokup sonra
bunu 7 santim geri çektik dediklerinde
bu resmi gazetede yayınlanmaz!
Çünkü bu Mandıra Times haberidir…
Burada resmi bir devlet yapısı yoktur ki
resmi olarak zammın geri çekilmesinin
resmi gazetede ilanı olsun! Resmi
Gazete resmi devletlerde olur. Burada
ayırma-kayırma defteridir resmi
gazete… Resmi Gazete gayrı resmi
yapılarda olmaz!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Birileri bize para versin lale düzeni
devam etsin, TC fedakarlık etsin para
pompalasın biz de burada günü gün
edelim düşüncesinin artık bittiğini
herkes anlaması lazım…’’
Erhan Arıklı (YDP)

Çizim: Gianluca-Costantini
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FİLM GİBİ...

Camdan sızan güneş ışıkları ufak ufak
penceresiz odayı ısıttı.
Sıcak kendini iyice göstermeye başladı.
Klima yok, pervane yok mekanda...
Dışarı çıkıp gölgelik yer aramalı...
Ağaç altı serindi, oraya iskemleyi götürüp, oturdum, oh, dedim.
Birkaç gün önceydi.
Anlam veremediğim kulak çınlaması
başladı.
Ne oluyor, dedim.
Tansiyon baktırdım...
18 büyüğü 10 küçüğü, dediler.
Neydi bu?
İlaç, dedi oradaki doktor.
İyi de düne kadar ne çınlama, ne baş dönmesi, ne
baş ağrısı...
Kısacası bir şey yoktu...
Evet, yoktu ama, belirti vermeden tansiyon yüksekliği olabilir...
O anda yüzümde kızarıklılar başladı,
moralmen sıfırla çarpıldım...
Dedim ki, tamam, yol yakın.
Birkaç gün geçince, biraz da kendimi
rahat hissedince, tekrar tansiyon baktırdım.
Dediler ki, on ikiye sekiz.
Doktora gösterdim, muayene etti, tahlillere baktı.
Dedi ki, psikolojik, düşünme geçer.
Oh, dedim, rahatladım.
Bunlar gibi başımızdan geçenleri alt
alta koyup toplayınca, aslında raylar üstünde devamlı giden tren gibi olduğumuzu
anladım.
O rayların da bir sonu var.
Uzun da sürse, kısa da; gün gelecek ,
bitecek.
Bitmeden önce mutluluklar, üzüntüler,
kaygılar, telaşlar.
Sayabildiğin kadar düşünceler, yokluklar,
varlıklar.
Aklına ne gelirse artık.
Bir an gelir, aklından her şeyi bırakmak,
bir yana atıp kaçmak geçer.
Sonra kıyamazsın kendine...
Kaybettim dediğin ne varsa yeniden
sarılmak, kalan yola devam etmek istersin.
Savaşa bakarsın, üzülürsün.
“Ölüm ne?” dersin.
Hemen barış, dersin.
Ertesi gün etrafındakilere bakar, ölüm
de normalmiş der, geçersin.
Mezarlıkların dışındayken oraları düşünmek, algılamak zordur.
Gidenler gelir aklına, nasıl olur, dersin.
Sonra mezarlıklara ziyaret başlar.
Bir dönüm noktasıdır o.
Finalde kalacağın yere, orada yatanların
yanına gider, yakından bakarsın ki, sessizlik.
Gözlerini kapat...
Hep aradığın o değil mi?
Sessizlik.
Havalar bugün yarın ısınacak, dediler.
Soğuktu o an, sevindim.
Sonra gece geldi.
Sabah yaz, akşam kış...
Afrika’da, Ekvator’da olsan anlarsın.
Yağmurlar, soğuk, sıcak.
Hele, sıcak, denince akla gelen çöl sıcağı...
Oysa çöl gündüz pişirir, gece dondurur.
Film gibi işte, ille ki biter, bazen mutlu,
bazen üzüntülü...
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Kıbrıslıların söylediği şekliyle
“Hade, ya da birilerinin dediği gibi
“haydi” gözünüz aydın…
-Aydınlıkta ol demeyin!
Teşekkürler, istemez, ihtiyacımız
yok, almayalım…
İşbirlikçi olmayan yurtsever Kıbrıslıların aydınlığı bizlere yeter!
Duydunuz, “Mali Protokol” imza
edilmiş Ankara’da, ondan dolayı “gözünüz aydın” dediğimi anladınız herhalde…
“Mademki imzalar atıldı, TL cinsinden ‘bol paracıklar’ akacak”(!)
KKTC’ye diyenler sıraya girdi…
“Anavatan” Türkiya, kesenin ağzını
açmış…
Bildiğiniz gibi, bu protokolün içeriği,
ahaliye açıklanmasa da;
Bir şartı varmış “Anavatan” TC
yöneticilerinin… İmza edilen bu
“mali” protokolle vermeyi deruhte
ettikleri kredileri, ABD doları cinsinden borç hanemize yazacaklar ve
ayrıca yerel -KKTC’li- yöneticilerin
popülizm yapmamasından emin olmak istiyorlar…
“Haklıdırlar”(!) değil ama…
“KKTC’nin siyasetçileri, kimseciklere ‘danışmadan’ sürekli olarak
popülizm yapıyorlar” canım…
“Vallahi” yapıyorlar!
Baksanıza, UBP’li koalisyonlar,
“yakında seçimler var” diye diye yıllarca zam yapmadılar elektrik tarifelerine…
Borç girdabı içine soktular “kıbtek”i…
Beklediler, seçim bitti, okkalı elek-

KALEMİN ADI, “ÖDEME…”
trik zammını oturttular…
Hâlâ, kavgası var o okkalı elektrik
zammının…
“Kim ödeyecek?” demeyen kalmadı…
Tabii ki, “vatandaş” ödeyecek!
E, annarsınız ya, üretilen elektrik
enerjisinin kilovatsaati pahalı olacak
ki, elektrik üretimi “özelleştirildiğinde,” KKTC’nin ihtiyacı
için elektrik üretecek “özel firmalar” yeteri kadar kâr yapabilsin…
Değil ama?
Ha, o yabancı firmaların
amortisman giderleri ile makine -jeneratör- kiraları da, KKTC’li
“müstehlikler” tarafından eksiksiz
ödenmeli!
Müstehlik dedimsa, sıradan müstehliklerden canım; öyle torpilli olanlardan, ya da muafiyet ödeneği
ve/veya teşvik ödeneği alanlardan
değil ha!
Hem, niye “Gâvur’dan alalım elektriği” canım…
Onlar bizim “düşmanımız”(!) değil
mi?
Nasıl olsa “Anavatan’ımız bizleri,
yani “Kıbrıs Türklerini” hep düşünüyor, her daim yardımımıza koşuyor”(!)…
Baksanıza, on yıllardır “Anavatan”
ile protokol imza ediyoruz; ardından
“paracıklar geliyor, maaşlar ödeniyor!”
Hem da 13 defa yılda!
Öyle yapa yapa, her şeyi teslim
ettik, yine da ayaklarımız üzerinde

duramadık!
“Ağırlıktandır!”
***
Kimi gazeteciler, “Anavatan’a” şükran diyor…
Sitem da ediyorlar, “Anavatan’ın
gönderdiği paraların %95’ini memurlara ve emeklilere ödemekteymiş
KKTC Maliyesi”…
-Dindar değilim, hiç olmadım:
“İnsaf dinin yarısı” derler!
Kimileri, bu deyişin “Hadis-i şerif” olduğunu söyler;
kimileri da, “Kelâm-ı kibar”…
“İnsaf dinin yarısı” deyişini
Kıbrıslılar, bildiğim kadarıyla bambaşka bir anlamda kullanıyor:
“Bilmiyorsun, bari atıp tutma,
yalan söyleme” anlamında kullanıyorlar, “İnsaf dinin yarısı” deyişini… Bahsedilen maaş ödemeleri kaleminin içinde neler var neler?
Siyasi partilere ödenen paralar da
o kalemin içindedir, diyor uzmanlar…
En basitinden, teşvik ödenekleri dâhildir o kaleme…
Çeşitli muafiyetler karşılığı, ödenmesi gereken ödeneklerle, engelli ve
sosyal yardım maaşı alanların ödenekleri ile burs ödenekleri da dâhildir
bildiğim kadarıyla…
Ha, unutuyordum, askerlerin ödenekleri da, o kalemden karşılanır…
Kalemin adı, “Ödeme…”
Kalem dâhilindeki maddelerden
bazıları ödenmese, acaba neler olur?
Gene gonuşuruk buraşda.

DOĞU AKDENİZ BORU HATTIYLA İLGİLİ FARKLI YAKLAŞIMLAR GÜNDEMDE
Rum basınında dünyer alan bir haberde,
Doğu Akdeniz boru hattıyla ilgili farklı
yaklaşımlar olduğuna yer verildi.
Fileleftheros gazetesi “ABD Uzaklaşıyor, İtalya Yaklaşıyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, İtalyanların Doğu Akdeniz
boru hattı inşası konusuna başlangıçta
müdahil olmalarına rağmen olumsuza varacak derecede ihtiyatlı olduklarını, ancak
şimdi bunu değerlendirmeye hazır olarak
geri geldiklerini yazdı.
Diğer taraftan Amerikalıların ise EastMed boru hattını kârlı olmayan bir proje
addederek bundan gittikçe uzaklaştıklarını
kaydeden gazete, şu veya bu şekilde,
Doğu Akdeniz boru hattının yine tartışmaların odağında olduğuna dikkati çekti.
İtalya’da, Parlamentoya bağlı Üretken
Faaliyetler Komitesi’nin, Draghi hükümetinden EastMed boru hattı planına yeni
bir ivme kazandırmasını istediğini kaydeden gazete, İtalyan medyasına dayanarak, İsrail’in İtalya’daki büyükelçisinin
bir İtalyan gazetesine yaptığı açıklamada
“tüm planın uygulama aşamasına geçmeye
hazır göründüğünü ve bu çabada yer
almak isteyen tüm ülkelerin, 2022 yılı
içerisinde, teknik araştırmanın sonuçlarını
beklediklerini söylediğini” iletti.
LAURA LOCHMAN
Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’a resmi
ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanlığının Enerji Diplomasisinden Sorumlu
Müsteşar Yardımcısı Laura Lochman ise
Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Doğu Akdeniz’in enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, İsrail, Güney Kıbrıs
ve Mısır arasındaki olası bağlantılarla

birlikte Avrupa’ya doğal gaz kanalize edilebileceğini belirtti.
Görevini devralmasından bu yana, Güney Kıbrıs’a ilk ziyaretini gerçekleştiren
Lochman’ın KİPE’ye açıklamasında, bölgenin enerji perspektifi, Güney Kıbrıs,
Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki 3+1
üçlü oluşumu çerçevesinde yapılan çalışmadan bahsettiğini yazan gazete, Lochman’ın ayrıca ABD’nin EastMed projesiyle
ilgili tezinin sebebini açıkladığını ve ülkesinin temiz enerjiyle ilgili tezini de
ortaya koyduğunu belirtti.
Açıklamasında, bu bölgede yalnıza hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak değil
yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da ilgili
olarak büyük bir perspektif bulunduğuna
dikkat çeken Lochman, bölgedeki birçok
hükümetin, hidrojen ve diğer temiz enerji
çeşitleri dahil olmak üzere, yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili planlamalarına
değindi.
Avrupa’nın şu anki ihtiyacının, Ukrayna’daki Rus işgali yüzünden çok büyük
olduğunu ve bu durumun piyasaları altüst ettiğini ifade eden Lochman, tek yanlı
olarak ilan edilen Rum MEB’indeki yataklar ve “Kıbrıs’ın” Avrupa’nın enerji
güvenliğindeki rolüne ilişkin bir soruya
da yanıt verdi.
Buna göre, Lochman, yapılan bazı keşiflerin ve “Kıbrıs’taki” muhtemel yatakların olumlu bir sonuca sahip olmasını
ve “Kıbrıs” doğal gazının bölgesel enerji
tablosuna dahil olması için bunların ticari
hale gelmesini umduğunu dile getirdi.
Güney Kıbrıs’tan Mısır’a doğal gaz
boru hattı inşa edilmesinin daha mı mantıklı olacağına dair bir soruya ise Lochman şu yanıtı verdi:

“Doğal gazın taşınması için buradan
Mısır’a kadar bir boru hattı inşa edebilirsiniz veya bir şekilde İsrail’de altyapıyla
birleşecek ve akabinde Mısır’a gidecek
bir bağlantı olabilir. Bunlar var olan dinamiğe dayanacak olan ticari kararlardır.”
Türkiye üzerinden boru hattı geçmesine
ilişkin olarak, Türkiye ile İsrail arasında
perde gerisinde müzakereler yapıldığına
dair haberlerle ilgili bir soruya ise Lochman “bizim bakış açımıza göre, bölgedeki
farklı oyuncuların enerji güvenliği konularında işbirliğini tartışmaları çok
olumludur. Ortakları bu alanda işbirliği
için ve ortaya çıkacak kazancın ülkeler
ve toplumlar arasında eşit paylaşımı için
bir araya getiren herhangi bir forum
veya herhangi bir tartışma, böyle bir
şeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı.
Haravgi gazetesinde yer alan habere
göre, ABD’nin EastMed boru hattıyla
ilgili tereddütlere sahip olmaya devam
edip etmediği sorusuna da yanıt veren
Lochman, enerji konusundaki arz-talep
dengesizliğinde, doğrudan çözümlere ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Lochman “bizim bakış açımıza göre,
çok uzun, çok derin, çok pahalı ve inşa
edilmesi için zaman alacak bir boru hattı
görürseniz, bu doğrudan veya orta vadeli
bir çözüm olmayacak” dedi.
Mısır’daki LNG altyapılarının kullanılabileceğine da atıfta bulunan Lochman,
Güney Kıbrıs’ta LNG terminali inşa edilmesi ihtimali konusunda ise, bunun “Kıbrıs’ta” bulunacak olan doğal gaz oranları
temelinde ticari bir karar olacağını sözlerine ekledi.
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16 Nisan 2022 Cumartesi
PİLLİ: “EKSİK İLAÇLAR
DÜN İTİBARİYLE
ÜLKEYE GELDİ”

GÜNEY KIBRIS’TA BİR
GENCİN ARACINDA 498
"PATLANGAÇ" ELE
GEÇİRİLDİ

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede eksik
ilaçların dün itibariyle ülkeye geldiğini
açıkladı. İlaçlarla ilgili tüm ihalelerin
sonuçlandığını belirten Bakan Pilli, ilaç
firmalarına olan ödemelerin de
başladığını kaydetti. Pilli, 3 hafta
içerisinde tüm ilaçların ülkeye geleceğini,
bundan sonraki süreçte ilaçlarla ilgili tüm
güncel verilerin rapor halinde kendisine
iletileceğini söyledi. Bakan Pilli, ilaçların
gelişinde gecikme olması nedeniyle
birçok kişinin mağdur olduğunun
bilincinde olduklarını, Sağlık Bakanlığı
olarak eksiklikleri gidermek için gece
gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Limasol’da geçtiğimiz Çarşamba akşamı
polis tarafından 20 yaşındaki bir şahsın
aracında yapılan kontrolde 498 adet
“patlangaç” ele geçirildiği haber verildi.
Söz konusu şahsın tasarrufunda,
içerisinde kenevir bulunan bir sarma
sigara tespit edildiğini de yazan
Fileleftheros, gencin tutuklandığını ve
aleyhinde dava okunmasının ardından
serbest bırakıldığını ekledi.

NURİS İLE VORİDİS YEREL
YÖNETİMLERİ GÖRÜŞTÜ

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, yerel
yönetimde reformla ilgili konulara dair
Yunanistan Hükümeti ile işbirliği
yapılması konusunda talepte bulunduğu
bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Nuris’in dün Yunan
mevkidaşı Makis Voridis ile görüştüğünü
ve Voridis’in, Yunan Hükümeti’nin tüm
imkan ve gücüyle bu reformu
destekleyeceğini söylediğini yazdı.
Gazete, Nuris’in Voridis ile iki ülkenin
ortak ilgi alanındaki ve iki bakanlığın
yetkileri dahilindeki konularla ilgili görüş
alışverişinde bulunduğunu ve Nuris’in
Voridis’ten, uzmanların yerel yönetimler
konusunda Güney Kıbrıs’a katkıda
bulunmasını talep ettiğini kaydetti.

SİGORTA VE REASÜRANS
ŞİRKETLER BİRLİĞİ:
“SINIR KAPILARINDAKİ
HİZMETLERİMİZ EN İYİ
ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği,
kara sınır kapılarındaki sigorta şirketleri
hakkında sosyal medyada çıkan haberleri
yalanlayarak, buradaki hizmetlerin en iyi
şekilde devam ettiğini açıkladı.
Şirketlerin belirli bir nöbet çizelgesine
göre aralıksız hizmet verdiği ifade edilen
açıklamada “Kara Sınır Kapılarında ilgili
düzenlemelerle araç geçişlerinin
yavaşlamasına sebebiyet vermemekle
birlikte sektördeki paydaşlar arasında
sorunlar olduğu bilgisi gerçeği
yansıtmamaktadır” denildi.

TELSİM FREEZONE 8.
LİSELERARASI MÜZİK
YARIŞMASI FİNALİ 29
NİSAN’DA…

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim
işbirliğinde düzenlenen “Telsim Freezone
8’nci Liselerarası Müzik Yarışması” 29
Nisan’da yapılacak.
Telsim’in açıklamasına göre, Atatürk
Stadyumu’ndaki finale 17 liseden toplam
9 grup katılacak.

ÇAMUROVA VE
KUMKÖY’DE TANK ATIŞ
EĞİTİMİ YAPILACAK

Çamurova Tank Atış Alanı ile Kumköy
Tadbikat alanında atış eğitimi icra
edilecek.
Güzelyurt Kaymakamlığından verilen
bilgiye göre, 18- 22 Nisan, 08:00-17:00
saatleri arasında Çamurova Tank Atış
Alanı ve Kumköy Tadbikat Alanı'nda tank
silahları ile atış icra edilecek.

MEVLEVİ BÖLGESİNDE
ATIŞ EĞİTİMİ
OLACAĞINDAN 19-21
NİSAN ARASI BAZI
BÖLGELERE GİRİŞ
YASAKLANDI

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi
bölgesinde atış eğitimi yapılacağından,
köy civarında bazı bölgelere 19-21 Nisan
arası girişin yasak olacağını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan duyuruda,
Mevlevi bölgesinde güdümlü tanksavar
atışları yapılacağından, 19 Nisan 09:00 ile
21 Nisan 23:59 arası aşağıdaki bölgelere
girişin yasak olacağı belirtildi.
“Bahse konu tarihler arasında tehlikeli ve
yasak olan bölgeler şöyle:
Batıda, Yuvacık Köyü’nün 500 metre
günaydoğusu- Kalkanlı’nın 700 metre
doğusundan geçen hattın doğusu
Doğuda, Tutukçu T.-Gürkan Burnu
hattının batısı.
Güneyde. Yuvacık Köyü’nün 500 metre
güneydoğusu- Soğan T.’nin 500 metre
doğusu hattının kuzeyi.
Kuzeyde ise Kalkanlı’nın 700 metre
doğusu, Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

GAÜ MİMARLIK, TASARIM VE
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ “ULUSLARARASI
DÜNYA SANAT GÜNÜ”NDE
RESİM SERGİSİ DÜZENLEDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar
Fakültesi, 15 Nisan Dünya Sanat
Günü’nde resim sergisi düzenledi.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre,
üniversitenin Elysium binasında yer alan
atölyelerde açılan sergide, Prof. Lutz
Presser ile Göz Kamaştırıcı Kamuflaj
teması üzerinde çalışan öğrenciler büyük
enstalasyonlar üreterek eserlerini
sanatseverlerle buluşturdu.

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ
YAPAN AVUKATLIK
BÜROLARINA CEZA

GİRNE’DE DÜNYA SANAT GÜNÜ
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ
Girne Belediyesi ile İpek Denizli Sanat
Atölyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü vesilesiyle Girne Ramadan Cemil Meydanında
ortak etkinlik düzenledi.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre,
fotoğraf ve resim sergilerinin yer aldığı
Meydanda bazı yazarlar kitap imzaladı ve
şairler de şiir okudu.
Etkinliğin açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak lojistik destek sağlayarak
etkinliğin daha güzel geçmesi için çaba
harcadıklarını kaydetti.
Dünya Sanat Günü ile ilgili olarak ise
Güngördü, Leonardo Da Vinci’nin doğum
gününa atfen ilan edilmiş bir gün olduğunu
kaydetti.
İpek Denizli ise, etkinliğin gerçekleşmesi
için ortaya koyduğu uğraştan dolayı Belediye
Başkanı Nidai Güngördüye teşekkür etti.

Etkinlikte, Feyzan Korur, Ayşe Tural,
Zafer Muhtaroğlu, Özlem Karakaşlı, İlkay
Adalı, Orkun Bozkurt, Zeynep Yenen, Nurperi Özgener, Gülşen Musa Şenderin, Ferdiye
Yurdakul kitapları ve şiirleri ile katkı koyarken, en uzun resim, seramik kil çalışması,
ebru çalışması ve çeşitli doğaçlama kartları
ziyaretçiler tarafından beğeniyle izlendi.
Nevin Halis en uzun resim çalışmasını
herkes ile oluştururken, Leman Cankat
17:00-19:00 saatleri arasında seramik kil
çalışması, Hasan Kayıplar, Bedia Kale,
Mandana Mehrinia, Candan Behzatoğlu,
Zülal Karlıova, İpek Denizli ve Tünay Özyay’ın resimleri ve fotoğrafları sergisi etkinlikte yer aldı.
Ayla Öztaşçı doğaçlamalar ve oyun kartları
ile sokak tiyatrosu oluştururken, Cemal Özgürsel ve Ahmet Sunisi müzikleri ile Dünya
Sanat Günü’ne vurgu yaptılar.

KTTO: “GAZİMAĞUSA LİMANI’NDAKİ ‘EK MESAİYE
KALMAMA’ EYLEMİ, İŞ YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Gazimağusa
Limanı’ndaki gümrük çalışanlarını, kendilerinin de iş arkadaşı olan işletmelere zarar
vermekten kaçınmaya; Başbakan ve Maliye
Bakanı’nı ise iki yıldır çözülemeyen ve
belirli sürelerle eylemlere neden olan sorunun
çözümü için gerekli müdahaleleri yapmaya
davet etti.
KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Limanı’ndaki Gümrük Dairesi
personelinin yeni personel alımı talebiyle
belirsiz zaman aralıkları ile yaptıkları “ek
mesaiye kalmama” eyleminin, iş yaşamını
olumsuz etkilediği, rekabet ortamını bazı
firmaların aleyhine olacak şekilde bozduğu
kaydedildi.
Açıklamada, eylemler nedeniyle Gazimağusa ve Kalecik limanlarına gelen gemilere verilen hizmetler aksarken, ihracat
ve ithalatın yavaşladığına, işletmelerin
yüksek taşımacılık maliyetleriyle boğuştuğuna ve dış ticaret masraflarının yükseldiğine
dikkat çekildi.
Gazimağusa Gümrüğü’nde yapılan türden
eylemlerin çalışanlara bir şey kazandırmadığı,
sonuçta pahalılığı artırarak onlara da zarar
verdiğinin rahatlıkla gözlemlenebileceği gö-

rüşü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer
verildi.
“REKABET GÜCÜMÜZ AZALIYOR”
“Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bugünlerde verimli çalışmaya hayati derecede
ihtiyaç olduğu ve gelecek günlerde bu
kavram üzerinde yoğunlaşarak kontrol edemeyeceğimiz maliyet unsurlarına karşılık
daha verimli çalışma yöntemlerini geliştirmek
zorunda kalacağımız da aşikardır. Bu kriz
ortamında gereksiz zaman kayıpları ve maliyet artışları piyasamızı da olumsuz etkilemekte ve çevre ülkelere göre daha pahalı
hale gelerek rekabet gücümüzün azalmasına
yol açmaktadır.”
Salgın ortamından çıkılmasına karşın Ukrayna savaşının tetiklediği yeni bir kriz ortamında yaşandığı da dikkate alınarak, çalışma hayatına zarar verecek, işletmelerin
iş akışını bozarak verimliliği düşürecek eylemlerden kaçınmak gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Gazimağusa Gümrüğü’nde
hiçbir somut amacı olmadan devam ettirildiği
savunulan eylemin, nelerden kaçınılması
gerektiğini anlatan bir örnek olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Barolar Birliği’nin,
vatandaşlık işlemleri yapan 4 avukatlık
bürosuna, aralarında kara para aklamayla
ilgili yasanın da bulunduğu bazı yasaları
ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin ile 79 bin
Euro arasında değişen para cezası
verdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Barolar Birliği
Başkanı Hristos Kliridis’in, başka
büroların da para cezasıyla karşı karşıya
olduğunu ve cezaların, yasadışı
faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle
mücadele için 2007’de geçirilen yasa
çerçevesinde, denetleme kurulu olarak
görev yapan Barolar Birliği Yönetim
Kurulu tarafından kesildiğini söylediğini
yazdı.

ARA BÖLGEDE
ASTROMERİT’TEN ESKİ
LEFKOŞA HAVAALANI’NA
KADAR OLAN ALANA
DEMİR KAPI
YERLEŞTİRİLDİ

Ara bölgeden Lefkoşa’nın batısına kadar
olan (Astromerit-Lefkoşa Eski Havaalanı
arası) 11 kilometrelik dikenli tel döşeli
bölgeye, mültecilerin geçişini engellemek
maksadıyla ilk demir kapıların
yerleştirildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, hükümet planına göre,
ara bölgedeki arazilerde çiftçilik yapan
kişilerin gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak
için toprak yollarla eşit sayıda, 20’den
fazla demir kapı yerleştirileceğini yazdı.
Ara bölgede çiftçilik yapma izni olan
kişilere demir kapıların anahtarlarının
verilmesinin düşünüldüğünü ancak Rum
Yönetimi’nin Frontex ile sınır bekçileri
için anlaşma imzalamış olmasının, her
demir kapıya bir bekçi yerleştirilmesi
olasılığını da açık bıraktığı kaydedildi.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ
BAKANINDAN GÜNEY
KIBRIS’A RESMİ ZİYARET

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah
Bouhabib’in, Güney Kıbrıs’a bugün
yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde,
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis’le bir araya geleceği haber
verildi.
Fileleftheros gazetesi, BouhabibKasulidis görüşmesinde, Güney
Kıbrıs-Lübnan ikili ilişkileri, Doğu
Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerindeki
gelişmeler, Ukrayna’daki durum, ABLübnan ilişkileri ve iki ülkenin ortak ilgili
alanına giren diğer güncel konuların ele
alınacağını yazdı.
Bouhabib ile Kasulidis’in ilk önce baş
başa görüşecekleri, ardından buna
heyetlerin katılımıyla yapılacak
istişarelerle devam edileceği kaydedildi.
İstişarelerin ardından iki bakanın basın
mensuplarına açıklamalarda bulunacağını
ifade eden gazete, Bouhabib ile
Kasulidis’in bunun akabinde ise iki ülke
heyetlerinin yer alacağı bir çalışma
yemeğinde bir araya geleceklerini ekledi.
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Özdeyişler

Tadımlık

"Kimsenin hayatı sıradan
değildir. Hepimiz aşılabilecek
kusurları ve kederleri olan
kahramanlarız."
Maeve Binchy

Bilir misin niçin bu geceler
Niye yarısı yağmurlu geçer senenin
Senin saçların simsiyahtır da
Ben sarışınları severim
Necati Cumalı

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Başparmağa kar değdi
Dallar başını eğdi
Allaha çok şükür ki
Umduğum dağ değildi

GÂVUR
MAHALLESİ
Mıgırdiç Margosyan
Öykü
Aras Yayınları

22. NeCATi ÖZKAN VAKFI ÖDÜLLeRi VeRiLiyoR
Bu yıl geleneksel Necati Özkan Vakfı
Bilim – Kültür – Sanat – Spor – Çevre ödüllerinin bu yıl 22.ncisi düzenlenmiştir. 2019
- 2021 dönemindeki faaliyetler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede aşağıdaki
kişi ve kurumlara ödül verilmesini kararlaştırmıştır.
A.KİŞİSEL ÖDÜLLER
1- Tiyatro dalında Derman Atik’e “En İyi
Yönetmen Ödülü”,
2- Mimari dalında Saffet Kaya Bekiroğlu’na “Mimarlık Ödülü”,
3- Spor dalında Erten Gazi’ye “En Başarılı
Basketbolcu Ödülü”,
4- Araştırma dalında Mete Hatay’a “Araştırmacı Ödülü”,
5- Karikatür dalında Musa Kayra’ya “Karikatürist Ödülü”,
6- Sinema dalında Doğuş Özokutan’a “En
İyi Yönetmen Ödülü”,
7- Fotoğraf dalında Ceyhan Özyıldız’a
“Fotoğrafçılık Ödülü”,
8- Sinema dalında İzel Seylani’ye “En İyi
Oyuncu Ödülü”,

Orkestrası’na “Opera Müzik Ödülü”,
2- Opera dalında, KKTC Devlet Opera
ve Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”,
3- Opera dalında, T.C Devlet Opera ve
Balesi’ne “Opera Performans Ödülü”,
C. TEŞVİK ÖDÜLÜ
1) Spor Dalında – Doğukan Ulaş’a “Yüzücü
Teşvik Ödülü”,
2) Spor Dalında – Mert Türsoy’a “Yüzücü
Teşvik Ödülü”,
3) Folklor Dalında – Aliye Özenci’ye
“Folklor Teşvik Ödülü”.
D.ONURSAL ÖDÜL
1) Necati Özkan Vakfı Çalışmaları Dalında,
Mehmet Balyemez “Onur Ödülü”.
9- Spor dalında Aysel Uçkan’a “Futbol
Dalında En Başarılı Kadın Yönetici Ödülü”,
B. KURUMSAL ÖDÜLLER
1- Opera dalında, KKTC Devlet Senfoni

Ödül Töreni 18 Nisan 2022 tarihinde, saat
20.30’da Yakın Doğu Atatürk Kültür ve
Kongre Merkezi – Büyük Salon’da gerçekleştirilecek törende Ramazan ayı münasebetiyle alkol verilmeyecektir.
Tüm Halkımız Davetlidir.

“KÜLTÜR VE SANATLA BİR ÖMÜR HİZMET ÖDÜLÜ” ÖDÜL TÖRENİ
VE RESEPSİYONU KUMARCILAR HANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kültür Dairesi’nin, Başbakan Yardımcılığı
Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı
himayelerinde 15 Nisan Dünya Sanat Günü
nedeniyle düzenlediği, “Kültür ve Sanatla Bir
Ömür Hizmet Ödülü” ödül töreni ve resepsiyonu Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun yaptığı etkinlikte, Mehmet Kansu,
Aylın Örek, İnci Kansu, İsmail Bozkurt, Mahmut İslamoğlu, Aytaç Çağın’a ödül verildi.
ZAİMAĞAOĞLU
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu
da etkinlikte yaptığı konuşmada, bugünün
önemine değinerek, kendisini yetiştiren öğretmenlerinin karşısında olduğu için çok heyecanlandığı ve gururlu olduğunu söyledi.

DÜN

Göreve başlayalı 4 gün olduğuna dikkat
çeken Zaimağaoğlu, kültür sanata yön vermenin
önemine değindi. Zaimağaoğlu, ülkede kültür
sanatın gelişmesi ve eğitimi için elinden geleni
yapacağını sözlerine ekledi.
Zaimağaoğlu, konuşmasının ardından yurt
dışında bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri
Ataoğlu’nun mesajını okudu.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çok kıymetli sanatsever dostlar, yurdumun
güzel insanları; 15 Nisan Dünya Sanat günün
kutlandığını ve uzaklarda olduğum için gönlüm
ve yüreğimle yanınızda olduğumu, ödül alacak
sanatçılarımızı da kutlayarak, bunun bir ilk
olduğunu ama gelenekselleştiğinin altını çiziyorum. Saygılarımı sunuyorum.”

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

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





DOLAR
Alış Satış


LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan
Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan
Sahası karşısı
0392 227 61 81
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
YENİKENT ECZANESİ
Belediye Bulvarı . Yenikent Gönyeli
Samsung Zorlu Plaza karşısı
0392 223 93 78
GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
0392 821 84 10
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33)
Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu
0392 822 41 42
MAĞUSA
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar
Market Yolu (Eski Belça) Bitirim
Ayakkabı Yanı, Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil
Servis Karşısı Mağusa
03923654735

Satılık Arsa



Nöbetçi
Eczaneler

14.6

14.67

EURO
Alış Satış

15.77

15.88

S.T.G.
Alış Satış

19.08 19.20

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
0392 714 32 52
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
05391099577
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

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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Sucuoğlu'nu Ankara'da Vali Yardımcısı karşılamış. Vali bile değil yani
yardımcısı! Gene de dua edin. Muhtar da karşılayabilirdi!
Bizim Duvar

Koçan mı geçerli,
yoksa kapıp
kaçan mı?

GıDı GıDı

DOLMA DEĞİL
DOLMAMA!

Asmaaltı konuşmaları
--Noldu be reis napan?
-Napayım aha gördüğün gibi... Sabahdan beridir bir Allahın kulu düggânın
önünden geçmedi.
-E şikayet etme yahu... Geçer daha...
Agşama çok... Hem sen o yüzde 70'in
içinde değilsin şu hayatlarından memnundullar?

-Bu da nerden çıgdı?
-Aha Avrupa Birliği araşdırmış. Bizim
halkın yüzde 70'i memnunmuş hayatından.
-Analarının roggası deyceğim ama
onnarın suçu yok! Gabahad onnardadır
şu zam gazzıglarına o gadar alışdılar
ki yemeden duramazlar!
-Doğrudur dediğin vallahi.
-Herhalde yedik sora daha da memnun
olullar hayadlarından!
-Onnarı da gınamam. Alışmış gudurmuşdan betterdir deller! Bir defa
yedi mi, hepsi benim mi anam?! diye
sorannar bile var!

Haftanın Gıdıgıdısı
BM Siyasi İşler Avrupa Sekreter Yardımcısı Miroslav
Jenca'nın "Ersin Tatar'la yapıcı bir görüşme
gerçekleştirdik" şeklindeki sözleri, kargaları bile
gülmekten kırıp geçirdiği için bu haftanın en komik
gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

EŞEĞE SORAYIM!
Komşusu Cemal, fena dadanmış Temel'in eşeğine.
İkide bir Temel'in eşeğini ödünç alıp
günlerce işlerinde kullanıyor, karşılığında da sadece kuru bir teşekkür ediyormuş!..

Naptınız
yahu da
küstürdünüz
hacıyı?!

Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
-Açlıkdan ölüyorum Allahiçi! Hiç
bugünkü gadar acıgdığımı hatırlamam. Gurul gurul eder midemin
içi... Sanki da gonuşacak bana!
-E hazırdır be canım yemek. Hemen goyum sana isdersan.
-İsdersan da ne
demek... Tayfaldım
derim sana...
-Tamam yahu tamam. Gel otur da
heman getiriyorum.
-Nedir yemek?
Yapabildin dolmayı?
-Yapdım da...
-Da ne?
-Biraz değişik yapdım!
-Nasıl değişik?
-....?!
-İşde!
-Nedir be bu?
-Dolma.
-Nasıl dolma?!
-Yani hem dolma
hem dolmama!
-Be Raziye delirdme
beni ha...
-Bak guzucuğum
sana söyleyim. Vakit
öğlene
geliyordu.
Gorgdum yetiştiremeycem diye...
-Eee?!
-Durmadım bircik bircik sarayım...
-Eee?!
-Bir sıra yabrak godum, üsdüne
bir sıra pirinç... Bir sıra yabrak, bir
sıra pirinç... Yani dolmanın içi gene
aynı!
-E yani şimdi bu dolma oldu?!
-Yok! Dolmama oldu!
-Dua ed da açlıgdan ölüyorum,
yogsam bilirim ne yeyceğmi şimdi...
-Nesden be gülüm? Söyle, vallahi
nesdersan yapacayım geceye!..
-Go o dolmamayı şimdi da yeyim
düşüneyim!

Pano

Yine bir gün gelip eşeği isteyen Cemal'e hemen yanıt vermeyen Temel,
"Biraz bekle! Gidip bir de benim eşeğe
sorayım" demiş.
Ahıra gidip döndükten sonra kendisini şaşkın şaşkın bekleyen Cemal'e

yanıt vermiş:
"Kusura bakma komşu... Ben eşeğe
danıştım 'Olmaz!' diyor. 'Başkasına
verdiğin zaman hem beni dövüyorlar
hem de sana sövüyorlar' dedi benim
karakaçan!"

FİKRİNİN FİKRİ
N'OLDU AMA?
KÜSTÜRDÜLER
HACI'YI?!

Güney Kıbrıs'ın kredi notu yükselmiş.
-Ne da demesen devlet... Bizimki gibi
kalın barsak değil!
*
Kudret Özersay "Kendi kendimizi yönetmemiz lâzım" demiş.
-"Bize sormadan şeyinizi bile kaldıramazsınız" diyenlere anlatın bunu da görelim! Ondan sonra kendi kendinizi yönetmeye başlarsınız!
*
Viagra körlüğe neden oluyormuş.
-Olsun! Biz görmeden de kaldırırız!
*
Faiz Sucuoğlu Fuat Oktay'a "Yerine
getiremeyeceğim sözleri veremem" demiş.
-Diline yüreğine sağlık...
*
Çavuşoğlu "Burslar kaynak bulununca
ödenecek" demiş.
-Siz anladınız ne demek istediğini!
Para yok! Bulursak ödeyeceğiz!
*
Dursun Oğuz, "Bu bütçe ile tarım ve
hayvancılığın devam etmesi mümkün
değil" demiş.
-Bu bütçe ile mümkün olan birşey var
mı sen bize onu söyle!
*
Kudret Özersay, "Ülkeyi bir kahraman
çıkıp kurtarmayacak. Bu durumdan ülkeyi
ve kendisini kurtaracak olan bizzat vatandaşın kendisidir" demiş.
-Milleti sandığa götürmek için helâk
oldunuz ülkeyi kurtarmak için! Aha
gittiler sandığa! Ne oldu? Gene kurtaramadınız!
*
BM Siyasi İşler Avrupa Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, "Ersin Tatar'la
yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" demiş.
-Ne oldu? Bizim Ers iki devletten vazgeçip federalist mi oldu?!
*
Sucuoğlu'nu Ankara'da Vali Yardımcısı
karşılamış.
-Vali bile değil yani. Yardımcısı! Gene
de dua edin. Yardımcısının yardımcısı
da karşılayabilirdi! Tavşanın suyunun
suyu misali!
*
Sunat Atun, kendisini uğurlamaya gelenlerin hiçbirinin elini sıkmamış.
-Küstürdüler hacıyı!
*
Standart Eurobarometer raporuna göre
Kıbrıslıtürklerin yüzde 70'i yaşamından
memnunmuş.
-O zaman no problem! Zam kazıklarına
fena alıştık. Onları yemeden duramıyoruz.
Ne kadar çok yersek, hayatımızdan o
kadar memnun oluyoruz!

Kıbrıslıtürklerin yüzde 70'i yaşamından memnunmuş. O zaman no problem. Zam kazıklarına fena
alıştık. Yemeden duramıyoruz. Ne kadar çok yersek hayatımızdan o kadar memnun oluyoruz!

16 Nisan 2022 Cumartesi_Layout 1 15.04.2022 22:24 Page 14

14
x

16 Nisan 2022 Cumartesi

16 Nisan 2022 Cumartesi_Layout 1 15.04.2022 22:24 Page 15

15

16 Nisan 2022 Cumartesi
DAĞCILIK SPOR DERNEĞİ,
BU PAZAR GÜNÜ KANSER
HASTALARINA YARDIM
DERNEĞİ YARARINA
“DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ”
DÜZENLİYOR

Dağcılık Spor Derneği, 1-7 Nisan Kanser
Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kanser
Hastalarına Yardım Derneği yararına,
“dayanışma yürüyüşü” düzenliyor.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden
verilen bilgiye göre, bu pazar günü,
Haspolat UKÜ ve çevresi parkurunda
yapılacak yürüyüş saat 10.00’da
başlayacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 6,5 km olan
yürüyüşün iki buçuk saat sürmesi
planlanıyor.
Etkinliğe katılacaklar Haspolat- Taşkent
yolu üzerindeki parkta buluşacak.
Yürüyüşe katılım ücretinin 20 TL olduğu
da belirtildi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
Başkanı Raziye Kocaismail, etkinlikten
elde edilen gelir ile hastalarının elzem
ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.
Etkinliğe katılmak isteyenlerin yürüyüşten
sorumlu rehber Ümit Akgönül’e 0542 859
25 41 numaralı telefondan ulaşabileceği
de kaydedildi.

DAÜ’DE “DİJİTAL
DÜNYADA VERİLERİN
YOLCULUĞU” KONULU
LİSELER ARASI SEMİNER
VE YARIŞMA YAPILACAK

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
(BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi
(MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve
Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK)
Projesi” kapsamında “Dijital Dünyada
Verilerin Yolculuğu” konulu liseler arası
seminer ve yarışma yapılacak.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,
21 Nisan Perşembe günü Rauf Raif
Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda
düzenlenecek olan etkinlik, saat 09.30’da
seminerler ile başlayacak. Saat 14.00’te
yapılacak yarışmanın ardından ise saat
16.30’da ödül töreni düzenlenecek.

SEMİNER VE YARIŞMA HAKKINDA
BASIN TOPLANTISI

Seminer ve yarışma hakkında 18 Nisan
Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa
Concorde Tower Hotel’de basın toplantısı
yapılacak. Basın toplantısında, DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ
BTYO Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer ve
MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan
açıklama yapacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
(KKTC) tüm liselerde 10., 11. ve 12. sınıfta
eğitim gören kız öğrencilerin katılacağı
etkinlik, iki oturum şeklinde yapılacak.
İlk oturumda seminer ve atölye çalışması,
ikinci oturumda öğrencilerin verilecek
olan konuya göre hazırladıkları projelerin
sunulup değerlendirilmesi
gerçekleştirilecek. Ardından ödül töreni
yapılacak.
Dağlı Sigorta, KKTC Telsim ve Cyprus
Central Hospital (Mağusa Tıp Merkezi)
sponsorluğunda yapılacak olan etkinlikle,
kız öğrencilerin bilişim ve teknoloji
alanlarına olan ilgilerini artırmak, onların
bu alanlardaki bilgilerini geliştirmek ve
meslek seçimi aşamasında bilişim ve
teknoloji sektöründe geleceklerini arama
yönünde teşvik etmek hedefleniyor.

AÇIK ARTIRMA İLE HURDA
SATILACAK

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, açık
artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda
metal ve muhtelif akü satacak.
Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre,
ilgili malzemeler 21 Nisan Perşembe
10.00’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Haspolat Ambarında peşin para ile satışa
çıkarılacak.
Açık artırmaya katılacak alıcıların 45 gün
süreli geçici banka teminat mektubu veya
Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi
veznesine yatırılacak para karşılığı alınan
makbuz ve devlete vergi borcu
olmadığına dair belge getirmeleri
istenecek.
Akü satışı ihalesine katılacak olanlardan
Çevre Dairesinden akü taşıma ve
muhafaza izin belgesi istenecek.
Malzemeler, yerlerinde açık artırma
tarihine kadar görülebilecek.
Daha fazla bilgi ve şartname 19 Nisan
mesai bitimine kadar Devlet Emlak ve
Malzeme Dairesi Müdürlüğü Ayniyat ve
Levazım Şubesinden temin edilebilecek
ve şartname almayan katılımcılar ihaleye
alınmayacak.

BRTK’nın elektriğini kesen
EL-SEN üyesi tutuklandı
Haber Kıbrıs
1Nisan 2022 tarihinden itibaren KıbTek’e hiçbir borcu bulunmayan Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu’nun elektriği, Kıb-Tek personeli tarafından
gayrı yasal yollarla kuruma girilerek kesildi.
Bu durum BRT’nin güvenlik kameralarına da
yansırken, Bayrak
Radyo Televizyon
Kurumu Müdürü
Meryem Özkurt,
olayla ilgili olarak
polise suç duyurusunda bulundu...
Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların
aksamadan seyretmesini
sağlayan Lefkoşa Transmisyon
Merkezi’nin de BRT Sitesi içerisinde
bulunduğunu anımsatarak, “Ülkenin
tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde
sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle
kınıyorum. Ama hiçkimsenin şüphesi
olmasın, BRT her ne şartta olursa
olsun, ister mazotla, ister gazla hem
kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm
yayınların devamlılığını sağlayacaktır”
dedi.
Bu arada şikayetleri değerlendiren
polis, kamera görüntülerini de inceleyerek BRT’nin arkasındaki tellerden

atlayarak içeri giren ve elektrik akımını
kesen şahsın Kıb-Tek çalışanı 55 yaşındaki A.G olduğunu tespit ederek
hakkında yasal işlem başlattı.
Polis, A.G’nin aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik akımını
kestiğini de tespit etti.
Konuyla ilgili Polis
Basın Subaylığı’ndan
yapılan açıklamada,
“Lefkoşa’da, 55 yaşındaki A.G’nin,
KKTC Cumhurbaşkanlığı’na elektrik
akımını sağlayan Samanbahçe bölgesinde
bulunan elektrik trafo
hattını, KKTC Cumhuriyet
Meclisi içerisine izin almaksızın girerek mülke tecavüz ettikten
sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisinde bulunan elektrik trafosu şalterini
ve BRTK Kurumu'ndan izin almaksızın
içeriye giriş yapıp mülke tecavüz ettikten sonra BRTK içerisinde bulunan
elektrik trafosu şalterini Elektrik Kurumundan yetki almadan kesmek suretiyle işlere zarar verip görevi kötüye
kullandığı tespit edilmiştir. Bahse konu
şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış
olup, soruşturma devam etmektedir.”
ifadelerine yer verildi.

MOODY'S'TEN "RUSYA
TEMERRÜDE DÜŞEBİLİR"
DEĞERLENDİRMESİ

Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody's, Rusya'nın dolar
tahvillerini ruble olarak ödemeye
çalışması nedeniyle temerrüde
düşebileceği değerlendirmesinde
bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan
yapılan açıklamada, Rusya'nın döviz
cinsinden tahvillerinin ruble cinsinden
geri ödenmesinin sözleşme vaadini
karşılamadığı bildirildi.
Rusya'nın 2022 ve 2042'de vadesi dolan iki
tahvil için 4 Nisan'da ABD doları yerine
ruble olarak ödeme yaptığına işaret edilen
açıklamada, bunun tahvil sözleşmelerine
göre ödeme koşullarında bir değişikliği
temsil ettiği ve bu nedenle 4 Mayıs'a kadar
düzeltilmezse Moody's tanımına göre bir
temerrüt olarak kabul edilebileceği
aktarıldı.
Açıklamada, tahvil sözleşmelerinde dolar
dışında başka bir para biriminde geri
ödeme hükmünün bulunmadığı
kaydedildi.
Moody's'in açıklamasında, 2018'den sonra
ihraç edilen bazı Rus eurobondlarının
belirli koşullar altında ruble cinsinden
ödemeye izin verdiği ancak 2018'den önce
ihraç edilenlerin vermediği ifade edildi.
Açıklamada, "Moody's'in görüşü,
yatırımcıların ödeme vadesinde döviz
sözleşme vaadini almadıkları yönünde."
ifadesi kullanıldı.

EN BÜYÜK KUYRUKLU
YILDIZIN ÇEKİRDEĞİNİN
RENGİ "KÖMÜRDEN
KARA"

Şimdiye dek gözlemlenen en büyük
kuyruklu yıldız olarak kabul edilen
Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu
Yıldızı'nın çekirdeğinin renginin
"kömürden kara" olduğu bildirildi.
NASA'nın internet sitesinde yer alan
habere göre, Hubble Uzay Teleskobu
yardımıyla gökbilimciler, C/2014 UN271
olarak da bilinen kuyruklu yıldız
Bernardinelli-Bernstein'ın iç kısmını
dikkatlice inceledi.
Astrophysical Journal Letters adlı
bilimsel dergide yayımlanan araştırmada,
NASA astrofizikçilerinin, Hubble Uzay
Teleskobu sayesinde kuyruklu yıldızın
kalbini veya çekirdeğini gizleyen parlak
ışık noktasını tanımlayabildikleri belirtildi.
Verilerin analizinin ardından
Bernardinelli-Bernstein'ın çekirdeğinin, iç
güneş sisteminden gelen tipik kuyruklu
yıldızlardan 50 kat daha büyük
olduğunun gözlemlendiği bildirildi.
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük
çekirdek olduğu belirtilen BernardinelliBernstein'ın çekirdeğinin renginin ise
"kömürden kara" olduğu ifade edildi.
Öte yandan, 4 milyar yaşında olan ve
dünyaya 35 bin km/s hızla yaklaştığı
belirtilen Bernardinelli-Bernstein'ın,
2031'de dünya ile arasındaki mesafenin
1,5 milyar kilometreden fazla olacağı
kaydedildi.
Satürn ile Güneş arasındaki ortalama
mesafeden daha fazla olacağı belirtilen
bu mesafede kuyruklu yıldız çıplak gözle
görülemeyecek.

BM, BUÇA'DA
SOKAKLARDAKİ
CESETLER NEDENİYLE
"DEHŞETE
DÜŞTÜKLERİNİ" AÇIKLADI

Cenevre, 15 Nisan 22 (TAK): Birleşmiş
Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek
Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'nın
Buça kentinde sokaklarda yatan cesetler
ve toplu mezarlara dair ortaya çıkan
fotoğraflardan dehşete düştüğünü
belirtti.
Yazılı açıklamasında Bachelet, Buça'da
sokaklara atılan cesetler ve toplu
mezarlara dair uydu görüntülerini
değerlendirdi.
Bachelet, Buça ve diğer bazı kentlerde
sivillerin katledilerek toplu mezarlara
gömüldüğüne dair haberlerin rahatsız
edici olduğunu vurgulayarak, bu
uygulamaların uluslararası insan hakları
hukukunu çiğnediği fikrini savundu.
"Buça'daki toplu mezarlar ve sokaklarda
yatan cesetlere dair görsellerden ötürü
dehşete düştüm." açıklamasını yapan
Bachelet, toplu mezarlardaki cesetlerin
çıkarılarak kimliklerinin tanımlanması ve
kesin ölüm nedenlerine dair ailelerine
haber verilmesi gerektiğini vurguladı.
Michelle Bachelet, Buça'da yaşananları
ortaya çıkarmak üzere bağımsız ve etkili
incelemenin yapılmasının hayati önem
taşıdığını kaydetti.
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MTG ŞAMPİYONLUK
İÇİN SAhADA
Futbol Süper Lig’de 27. hafta maçları
oynanıyor. Lider Mağusa Türk Gücü bugün
Gönyeli deplasmanına gidecek. Sarı-yeşilliler
bugünkü maçta bir puan alması durumunda
şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma saat
15.30’da başlayacak

Hasan Ruso anısına yarıştılar
n Atletizm Federasyonu tarafından
geleneksel olarak düzenlenen 12.
Hasan Ruso Yarışları tamamlandı.
Yarışlar sonunda erkeklerde Levent
Primary İlkokulu, kızlarda Necat
British School (Girne) birinci oldu.

Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl
12’ncisi düzenlenen Hasan Ruso Yarışları
bugün koşulan son gün yarışları ile tamamlandı. Federasyona uzun yıllar başkan
olarak hizmet veren Hasan Ruso anısına
geleneksel olarak düzenlenen yarışlar Atatürk
Stadı’nda iki gün olacak şekilde düzenlendi.
Yarışlar sonunda erkeklerde Levent Primary
İlkokulu, kızlarda Necat British School
(Girne) birinci oldu.
Müsabakaların ardından düzenlenen törenle
dereceye giren sporculara ve okullara kupa
ile madalyaları merhum Hasan Ruso’nun
ailesi, Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı
ve Federasyon eski Başkanı Ersin Doğaç
tarafından takdim edildi. İkinci gün sonuçları
ve puan durumları şu şekilde:
5x60 Metre Erkekler
1. Levent Primary İlkokulu –
2. Yakın Doğu İlkokulu –
3. Özgürlük İlkokulu –

0:45.39
0:46.70
0:47.44

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

6. Necat British School (Lefkoşa)
7. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu
9. Lapta İlkokulu
5x60 Metre Kızlar
1. Necat British School Girne –
2. Levent Primary İlkokulu –
3. Kurtuluş İlkokulu –

136
134
115
88

Puan
Puan
Puan
Puan

0:45.98
0:46.08
0:48.02

800 Metre Kızlar
1. Sofia Bradley (Necat British School - Girne) 2:55.08
2. Girne Umut Yerebakan (Levent Primary İlkokulu) 2:57.27
3. Asya Şenyiğit (Özgürlük İlkokulu)
3:07.79
Yüksek Atlama Kızlar
1. Arabella Bradley (Necat British School - Girne) 1.29
2. Mina Gazivoda (Yakın Doğu İlkokulu)
1.10
3. Fatma Demir (Şht. Osman Ahmet İlkokulu)
1.05

1000 Metre Erkekler
1. Arhan Artam (Levent Primary İlkokulu)
2. Uras Çeribaşı (Yakın Doğu İlkokulu)
3. Ergün Özkul (Özgürlük İlkokulu)

3:40.23
3:43.07
3:47.50

Uzun Atlama Erkekler
1. Doğan Değer (Özgürlük İlkokulu)
4.15
2. Karan Remzi Atakan (Necat British School- Girne) 3.96

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

3. Erdinç İnçay (Levent Primary İlkokulu)
Erkekler Genel Puan Durumu
1. Levent Primary İlkokulu
2. Özgürlük İlkokulu
3. Yakın Doğu İlkokulu
4. Necat British School (Girne)
5. Kurtuluş İlkokulu

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

3.93
271
249
224
207
160

Puan
Puan
Puan
Puan
Puan

Kızlar Genel Puan Durumu
1. Necat British School (Girne)
2. Levent Primary İlkokulu
3. Özgürlük İlkokulu
4. Kurtuluş İlkokulu
5. Yakın Doğu İlkokulu
6. Şht. Osman Ahmet İlkokulu
7. Necat British School (Lefkoşa)
8. Şht. Mehmet Eray İlkokulu

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

324
277
238
237
196
171
142
108

Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan
Puan

