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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 17 Nisan 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 643 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SABUN KÖPÜĞÜ
n

2. sayfada

Fahiş
elektrik
kazığı kalkmadı
Kuzey-Güney farkı uçurum

SOL KÖŞE
NANKÖRLÜK

Erhan Arıklı’nın “Yerli uçak
2023’te hazır olacak” lafına yorum
yazan Ender Denktaş Vangöl’e
Erhan’ın kardeşi Ayhan Arıklı cevap vermiş. Ne diyor bakın: “Bu
ülkede tek suçlu varsa, o da baba
Denktaş’tır. Savaştan çıkmış bir
ülkede bu kadar özgürlükçü anayasaya ne gerek vardı? Sendika
devleti kuruldu. Sorumluluğu
kime atıyorsunuz... Nankörlük
diye buna denir işte! Denktaş sayesinde bu ülkede semirdiler ve
palazlandılar… Kıymet de bilmiyorlar!..
Köşeci

n Son zamlardan
sonra kuzey ile
güney arasındaki
fiyat farkları tam bir
uçurum haline
geldi. İşte örneği:
200 gramlık bir
nescafe kuzeyde
213 TL, güneyde
ise 190 gram
nescafe 5.49 Euro.
Bu da son kur
üzerinden
hesaplandığında
87.21 TL eder.

MANAMU
MUHALEFET

BİRAZ ONDAN
BİRAZ BUNDAN...

İşgal altında

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Tatar tazminata
mahkum oldu
nCumhurbaşkanlığı makamında
bulunan Ersin Tatar‘ın ilk
icraatlarından biri olarak, Kayıp
Şahıslar Komitesi‘nin, komiteye
büyük katkıları olan 15 yıllık
çalışanı Mine Balman‘ın
sözleşmesini yenilememek oldu.
Bu karara karşı açılan davada
Tatar tazminata mahkum edildi,
Balman hukuk mücadelesini
kazandı
3. sayfada

İCAZETSİZ
yazılar...

Mine Balman davayı kazandı...

Ali Osman

HER PROTOKOL
TÜKENİŞ
GÜZERGÂHIMIZ
DA BİR
KİLOMETRE
TAŞIDIR
Mehmet Levent

FİLİSTİN VE
KIBRIS: BİR
KARDEŞLİK
HİKÂYESİ

Aziz Şah

174 yeni vaka ve bir can kaybı daha... Hayatını kaybedenlerin sayısı 233’e yükseldi...

KURTARIN
KENDİNİZİ BU
GEMİDEN

Canan Sümer

n 4. Sayfada
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Şener Levent

SABUN KÖPÜĞÜ

Açı
Bahar yine aynı bahar…
Ama biz aynı biz değiliz…
Çok kötü bir zamandan geçiyoruz…
Dört bir yandan yediğimiz darbelerden
serseme döndük…
Pandemi…
Döviz…
Zam…
Ve hiçbir çözüm umudu kalmayan
Kıbrıs Sorunu…
İsyana çağırıyor bizi sokaklar meydanlar…
İsyan yok!
Grevler ve eylemler var…
Yüksek bir tansiyonla başlayan ve
hepsi de sonuçsuz biten eylemler…
Bu Memleket Bizim Platformu yirmi
bin kişi ile bir miting yaptı…
Çalgıdan selfiden başka bir şey yok…
Yönetime gözdağı vermek bir yana,
yönetimden aferin bile aldı…
“Barışçıl demokratik bir eylem” dediler…
Ki bu da en çok işgalcimizin işine
yarar…
Bizi demokratik bir hukuk devleti
olarak dünyaya takdim için onlara altın
tepsi içinde sunulan bir armağan…
Bu mitingten sonra hiçbir şey değişmedi…
Daha beter oldu!
***
Kapatılmak istemeyen belediyeler
girdi sonra sıraya…
Ağır belediye araçlarıyla meclisin
önüne yığıldılar…
Yolu kapattılar…
Birkaç gün felç oldu trafik…
Eylemciler meclise girmek için atak
yapmaya başlayınca çevik kuvveti diktiler karşılarına…
Derken eylemin en kritik anında, bir
de ne görelim…
Bir geceyarısı tası tarağı toplayıp git-

Çıplak Gerçek

tiler…
Kendilerine söz verilmiş…
Belediyeleri kapatılmayacakmış!
Sanki hiç yalan söylemeyen ve hep
verdiği sözleri tutan bir hükümet var
karşılarında!
İnandılar…
İkna oldular…
Bu eylem de böyle bitti…
***
Sonra Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası ayaklandı…
Salı gününden başlayarak Cuma akşamına kadar “işbaşı yapmama” eylemi
düzenlediler…
Cuma akşamı geç saatlerde ise bu
eylemi sonlandırdılar…
Sendika Faiz Sucuoğlu ile garip bir
protokol imzaladı…
Ve bu perde de kapandı…
Biz bu eylemin elektriğin özelleştirilmesine, yani satılmasına karşı bir eylem olduğunu sanırdık…
İmzalanan protokolde öyle bir şey
yok…
Sucuoğlu hiçbir söz vermedi bu konuda…
Zaten verse de ne…

Sucuoğlu sözüne güvenilecek biri olmadığını çoktan ispatladı…
Vaatlerle dolu bir protokol…
Hep bir takvime bağlanma…
Sendikanın bir süre sonra çıkıp bize
“Hükümet sözünü tutmadı” diye ağlayıp
sızlanacağından hiç şüphem yok…
Mühim değil…
Şuna bakın asıl siz…
Sendikanın eylemi neyi durdurmak
içinmiş?
Elektriğin maliyetinin altında satış
yapmasına…
Yani?
Yanisi de şu:
Sendika elektriğe yapılan fahiş zammın uygulanmasını talep ediyor…
Bir aylık indirimden doğan zararı da
karşılanacakmış! Anladık, maliyetin altında satış yapılırsa Kıb-Tek batar…
Ama bu ağır yük neden halkın sırtına
yükleniyor?
Kaldı ki sendika da “halkın sırtına
yüklenemez” diyordu…
E ne oldu şimdi?
Yüklendi işet…
Sendika bu protokole en azından şunu
koyabilirdi:

Otellere ucuz elektrik satılmasından
vazgeçilsin!
Devlet sübvansiye ediyor, ama bu
halkın cebinden çıkıyor!
Halk yüzde üçyüze varan bu zammı
nasıl karşılayacak?
Sendikanın hiç umurunda değil mi
bu?
Kurumu çalıp çırparak batırdılar…
Şimdi de halk mı ödeyecek bunun
faturasını?
Kısaca bu iddialı eylem de tam bir
fiyasko ile sonuçlandı…
***
Bu eylemlerin hiçbiri siyasi değildi…
Siyasi bir talep yoktu hiçbirinde…
Başbakanlık kaldırımında günlerdir
eylem yapan pırıl pırıl gençler…
Ama onların talepleri de ekonomik…
Bu da pek rahatsız etmiyor başımızdaki
pişkin, yalancı ve çıkarcı yöneticileri… Çok yazık…
En çok başkaldırmamız gereken zamanda sonuç alıcı bir tek eylem bile
yapamıyoruz…
Müstahakımızdır deyip duranlar haksız
mı?

Barışa altmış kurşun sıkıldı

Tony Angastiniotis
“Ben yanmasam, sen
yanmasan, biz yanmasak,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?”
Nazım Hikmet
Bir ilkbahar günüydü, doğa çiçeklerle bezenmişti, Luricina
ovasında ekinlerin arasından kırmızı
gelincikler fırlamıştı... İki arkadaş,
Derviş ve Kostas Lefkoşa’dan Larnaka’ya doğru gidiyordu. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların barış içinde
bir arada yaşayabileceklerine inanan
iki hayalperest işçiydiler... 11 Nisan
1965, Pazar’dı... Siyasi bir etkinliğe
gidiyorlardı. Kalpleri, adaları için
barış, umut ve sevgi doluydu. Milliyetçiliğin silah zoruyla, bölünmeyi,
Enosisi ve taksimi dayattığı bir ülkede
barışın savaşçılarıydılar… O zaman
nefret kahramanlıktı, “ötekini” öldürmek de vatanseverlik… Kostas Mişaulis son sigarasını söndürürken, Derviş Ali Kavazoğlu da Nazım Hikmet’in
“koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum”
şiirinin dizelerini okumayı bitiriyordu
ki TMT’nin otomatik silahlarından

çıkan kurşunlar, araçlarının yolunu
kesti. Bedenlerinin içindeki barışa altmış kurşun sıktılar.
Eğer bu pusudan kurtulsalardı, başka
bir pusuda Kıbrıslı Rum milliyetçiler
tarafından öldürüleceklerinden hiç
kuşkum yoktur… Düşman ne Derviş
ne de Kostas’tı… Düşman, kalplerinde
taşıdıkları barıştı… Katillerin silahları
barışı nişan almıştı... Sırf toplumların
barış içinde bir arada yaşamasına inandıkları için, kendi toplumları tarafından
öldürülen ne ilk ne de son Kıbrıslılardı... Milliyetçi çizgiye karşı çıkanlara
hain, onları öldürenlere kahraman denirdi…
Salamis yakınlarındaki bir sahil beldesinde bir beyefendi beni masasına
çağırdığında, 2007 veya 2008 yazıydı.
Bu beyefendiyi bana, Luricina bölgesinde TMT’nin eski grup lideri olarak
tanıştırdılar… Sandalyemi çekip yanına
oturdum. Bana “Mişaulis ve Kavazoğlu’nun infazını üstlenen benim
grubumdu ama ben orada değildim”
dedi. Mişaulis ve Kavazoğlu’nun o
gün, oradan geçeceklerini nereden bildikleri konusunda bilgi almaya çalıştım
ancak sorularımın hiçbirine cevap ver-

medi. Bana söylediği tek şey, Şener
Levent’in o dönemde infazla ilgili bir
makale yazdığı ve yazdıklarının olayların oluş şeklini yansıttığı yönündeydi.
İnfazdan bunca yıl sonra hala, tarihin
gerçekliği karşısında sessizlik yeminimizi bozmadık. Ne TMT’ciler ne
de EOKA’cılar tüm gerçeğin ortaya
çıkmasına müsaade etmeye cesaret
etmiyorlar. Bu şekilde mücadelenin
bakireliğini bozacaklarını düşünüyorlar.
Tarih kitaplarına kurgulanmış bir hikâye geçti ve hiç kimse bu hikâyeye
dokunmaya cesaret edemiyor. Çocuklarımızın tüm gerçeği bilip Mişaulis
ve Kavazoğlu’nun yolundan, barışçıl
uzlaşma yolundan gitmelerini istemiyorlar. Ancak gerçeğin yarısı tedavi
edici değildir. Bu, ölümcül bir hastalığa
yakalanmış birine, kendisini tedavi
edecek ilaçların yalnızca yarısını vermemize benzer… Onu, tedavi ettiğimiz yanılgısıyla, yaşamla ölüm arasında tutuyoruz.
Bir zamanlar ben de bir Kıbrıslı
Rum milliyetçiydim. Gerçeğin yarısını
anlatan bir sistemde eğitim aldım.
Toplumumun öğretmenlerinin, rahip-

lerinin ve savaşçılarının bana tedavi
için dozun tamamını vermediklerinden
şüphe etmem için hiçbir nedenim yoktu. Onlar beni tedavi etmek istemiyorlardı. Bana aşıladıkları nefreti kullanabilmeleri için benim hasta kalmamı
istiyorlardı. Mezun olana kadar,
EOKA’nın kahramanlık destanları
DNA’ma kazınmıştı ve Kıbrıslı Türklerle ilgili nefretim normal bir şeydi.
Bana hiçbir zaman işledikleri siyasi
cinayetlerden ya da ortandan kaybolan
Kıbrıslı Türklerden söz etmediler. Eğer
bir cinayetle ilgili olarak kulağıma
herhangi bir bilgi gelirse, yanıt çok
basit olurdu: “Komünisttiler, haindiler.”
İçinizden biri, bir okula girip çocuklara barışa ve uzlaşmaya inanmanın
kötü olduğunu söyleyerek, Mişaulis
ve Kavazoğlu cinayetini örnek gösterebilir mi? Onların inançları için öldürüldüklerini haklı çıkarabilecek bir
eğitimci var mı? Halkını uzlaştırmak
istemek ihanet mi? Çocuklara çıplak
gerçekleri anlatarak, tarihin hatalarıyla
yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ı inşa etmenin zamanı geldi mi, yoksa barışa
kurşun sıkmaya devam mı edeceğiz?
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

MANAMU MUHALEFET

Gerçekleri görmek mani olamıyor felakete, gerçekleri bilenler de bilmeyenler
ve bile bile reddedenlerle birlikte yalan
deryasında yüzüyorlar, kurunun yanında
yaşlar yanıyor da yanıyor memlekette…
Türkiye ile imzalanacak her protokolden önce, imzalandıydı imzalanmadıydı tartışmaları, salya sümük ümitli
bekleyişler ve para geldiydi geliyordu
haberleri üzerinden yaratılan sefil bir
algının içinde debeleniyoruz
yıllardır…
Oysa, Türkiye ile imzalanan her ekonomik protokolden sonra biraz daha daralıyor çember. Her protokol
biraz daha fakirleştiriyor
bizi, Ankara’da hazırlanan metinlerin
altına atılan her imzadan sonra biraz
daha kayıyor ayağımızın altından memleket, biraz daha sıfırlanıyor şahsiyet,
haysiyet zaten mevta olmuş, kasten gömülmüyor, bekletiliyor, pis kokular eşlik
etsin diye yarattıkları pis korkulara…
Ekonomik protokol diyorlar diye ekonomik sanmayın kuklaların imzaladıkları
metinleri.
Uçurumun kenarında değiliz, uçurumdan yuvarlanmaktayız, geleceğimiz Ankara’da hazırlanan metinlerin altına atılan
imzalarla elimizden alınıyor, satılıyoruz
her seferinde ama siz yine de metin
olun!
Kıbrıs’ın kuzeyindeki ucube rejimin
yaratıcılarından sorunları çözmesini beklemenin dayanılmaz aptallığıdır bu elbette, ama metin olun! Eylemlere katılın,
umutlu olun, umutsuzlardan uzak durun,
yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır deyin
ama sakın sizi yok edenlerin yoksullaştıranların adlarını ağzınıza almayın, sakın
öfkelenmeyin ve küfretmeyin…
Fakirleştikçe daha mı kolay oluyor
toplumların yönetilmesi, kesinlikle öyledir, ama bir zahmet söyler misiniz,
Kıbrıslıtürklerin Türkiye tarafından yönetilmesi ne zaman zor oldu ki?
Bu ülkede en kalabalık mitingler arkasına Türkiye hükümetini alarak yapılan
mitingler değil miydi?
Annan mitinglerini hatırlayın, Türkiye’nin önünü açmakla övünen yeşil kırmızı mavi liberalleri düşünün, o muhteşem fotoğrafları paylaşın, seksen binlerin
doldurduğu meydanlara dönüp bakın,
durmayın bir daha bakın, şimdi meydanlar neden boş, neden çözüm için sokağa dökülmüyor kimse…
Meclisteki utangaç muhalefete kalırsa,
“Türkiye’nin ülkemizde yatırımları vardır
ve KKTC bu açıdan Türkiye’ye minnettardır. Ama yatırımların sıralaması
konusunda KKTC’nin öncelikleri giderek
kayboluyor. Karayolları, hastane, gibi
projeler yokken, yeni meclis binası ve
cumhurbaşkanlığı sarayı gibi konularda
Türkiye’nin tercihleri öne çıkıyor. Böyle
bir ekonomik kriz varken bu konulara
öncelik verilmesi sıkıntı yaratıyor”muş…
Türkiye’nin çıkarları Kıbrıslıtürklerin
çıkarları ile örtüşmez diyecek kudretleri
olmadığı için bu kadarını söyleyebiliyorlar…
Türkiye ile doğru zeminde ilişki istiyorlarmış bir de, ekseni kaymış bugünkü
Türkiye’de doğru zemin kalmadığı bu
kadar ortada iken hem de…
Hükümet doğrunun tamamını söylemediğinde yalan söylemediğini düşünüyor da, muhalefet farklı mı sanki?
“Neden çekiniyorlar da metni hâlâ
vermediler? Biz KKTC olarak hangi taahhütlerde bulunduk, Türkiye belirlediği
projeleri yaparken, biz ne için söz verdik?” diye soruyor manamu muhalefet.
O cüce mecliste oturup işgal rejimine
örtü olacağınıza, çıkın meydana, nü
olun, kudretiniz varsa…

KURTARIN KENDİNİZİ
BU GEMİDEN

Balman hukuk mücadelesini kazandı...

Tatar tazminata
mahkum edildi
Cumhurbaşkanlığı makamında
bulunan Ersin Tatar‘ın ilk
icraatlarından biri olarak, Kayıp
Şahıslar Komitesi‘nin, komiteye
büyük katkıları olan 15 yıllık
çalışanı Mine Balman‘ın
sözleşmesini yenilemeyeceği
kararına karşı açılan davada Tatar
tazminata mahkum edildi, Balman
hukuk mücadelesini kazandı

Balman: Yüksek makamda
bulunanların hukuk dışı faaliyetleri
bir kez daha tescillendi
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balman, o dönem yapılan bu girişimin
Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum toplumları içerisinde, özellikle Kıbrıs’taki kayıplar konusunun insani yanının farkında olan herkesin ve kayıpların ailelerinin vicdanında
yargılandığını belirtti.
“Üzerinden geçen iki yılın sonunda, bugün, başlatmış olduğum hukuk süreci sonuçlanmıştır ve Cumhurbaşkanlığı bana
haksız ve hukuksuz işten durdurulmamın
karşılığında tazminat ödemiştir” diyen
Balman, Cumhurbaşkanlığı gibi yüksek

makamda bulunan birisinin ve onun çevresinde bulunanların hukuk dışı faaliyetlerinin bir kez daha tescillendiğini belirtti.

“Yokuşa sürseler de bizler barış
çiçeklerini ekmeye devam edeceğiz!”
Balman sözlerine şöyle devam etti;
“Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki işim
benim için sadece görev değil barış ve iki
toplumun yakınlaşması için saat mevhumu
olmaksızın emek koyduğum bir aktivizmdi.
Pek tabii ki barış ve iki toplumun yakınlaşması için mücadelemiz, siyasi elitlerin
sözleşmemizi yenilememesi ile son bulacak
değildir. Bizler, başka mecralarda bu adayı
yeniden birleştirmek ve iki toplumun yakınlaşması için mücadele vermeye devam
ediyoruz.
Hesabıma yatırılan parayı kendim için
kullanmayacağımı duyurmak isterim. Aldığım tazminatı, çözümsüzlüğün sona ermesi, bu adanın birleşmesi ve adadaki
toplumların yakınlaşması için yürüteceğim
çalışmalarda kullanacağım. Çünkü yokuşa
sürseler de bizler barış çiçeklerini ekmeye
devam edeceğiz!”

El-sen ve Başbakanlık arasında protokol imzalandı

El-sen eylemi kaldırdı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (El-sen), işbaşı yapmama eylemini sonlandırdıklarını açıkladı.
El-sen’den yapılan yazılı açıklamada,
12 Nisan’da başlattıkları işbaşı yapmama

eylemini önerilerinin kabul edilmesi sonucu
sonlandırdıkları bildirildi.
Açıklamada, eyleme katılan tüm üyelere,
Sendikal Platform, Türk-Sen ve diğer
emek örgütlerine teşekkür edildi.

Hepimiz aynı gemideyiz…
Doğru, aynı gemideyiz…
Lakin kimileri kürek mahkûmu…
Kimileri kral, kimileri kazan dairesinde…
Kimileri ise güvertede güneşlenmekte…
Aynı gemide olmak da bir anlam ifade
etmiyor…
Tamam, hepimiz aynı gemide olabiliriz
belki, ama aynı yere gitmek istediğimizi
kim söyledi size…
Dümendekilerin rotasıyla yolcuların rotası
çok farklı…
Dümendekiler kafayı çekmiş serap görüyor…
Gemiyi göz göre göre fırtınaya, kayalıklara
doğru sürüyorlar…
Ortak bir rota olmayınca aynı gemide olmak bir anlam ifade etmiyor…
“Herkes aynı gemide ve su alırsa gemiyle birlikte herkes batacak” diyor başbakan…
Gelmiş geçmiş en iyi yalandır bu…
Özellikle kriz anlarında keriz yerine koydukları halka söyler bu lafı siyasetçiler…
Memleketteki keriz sayısıyla doğrudan
orantılı olup sık sık tedavüle sürülür…
Başbakanın bu söylemine “bizim gemi
çoktan battı da haberin bile yok” diyor ahali…
Titanic batarken de zenginler filikalarla
kurtulmuştu…
Ölenler fakirlerdi çoğunlukla…
Bizim gemide de durum bu…
Can yeleksiz, filikasız olanlar boğuluyor…
Boğulmayanlar da çırpınmaya devam
ediyor azgın sularda…
KKTC rotasız, kaptansız bir gemi…
Yıllardır savrulduğu sularda yol alamıyor
artık…
Kimi her şeyi satıp savıp gemiyi terketmeye hazırlanıyor…
Gittikleri yerde hayatlarını idame ettirmeye
yetecek mal mülkleri var en azından…
Ya hiçbir şeyi olmayanlar…
Kendine bir hayat kurmak isteyen onca
genç…
Asgari ücretli özel sektör çalışanı…
Dar gelirli…
Aldığı maaş mutfak masrafına bile yetmeyenler…
***
Evlilik yıldönümü bahanesiyle eşiyle kırk
yılda bir yemeğe çıkmak istemiş bir arkadaş…
Yakın iki arkadaşı da alıp gitmişler sıradan
bir restorana…
Yemek sonrası hesap gelmiş…
1500 liralık hesabı görünce şok olmuşlar…
Ödemişler tabii mecburen…
Ama “bir daha zor giderim” diyor…
Bırakın bir yerde yemek yemeyi, evde
yemek yapmanın bile bu kadar maliyetli
olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum
ben…
Bir de durmadan “herkes elini taşın altına
koymalı” demiyor mu başımızdakiler…
Duydukça deliriyorsunuz değil mi?
Komple taşın altındayız zaten…
Daha ne yapalım…
Bütün sektörler hükümeti suçluyor…
“Elbirliğiyle sonumuzu getirdiniz” diye
bir açıklama yapmış Restorancılar Birliği
de…
Zam tsunamasinden sağ çıkılmasıimkânsız, diyor…
Çok haklı…
Dalga boyutunu da aşarak üzerimize
doğru gelen bir tsunami var…
Ve elimiz taşın altında olsa da bir anlamı
yok…
Yıllardır biat ve itaat ederek yan gelip
yatanlarınbu topluma vadedecekleri ufacık
bir umut bile kalmadı artık…
Felaket tellallığına başladılar…
Gemi su almaya başlarsa hepimiz boğulacakmışız… Herkes kendini bu gemiden
kurtarmaya baksın o zaman…
Kurtulamayanların da ruhuna el fatiha…
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Bir doğru söylerse onbir de yalan söyler
AYA Yalanlardan köprü kurar o mübarek koltuğa
K
ALA İFİL
Ne eylerse sadece o koltuk için eyler
DİR
Yalanla çıkar çıktığı her yolculuğa

KALAY-KALAYCI

YASLI GİTTİLER
ŞEN DÖNDÜLER

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti de Ankara’daydı. Protokol
imzalanırken, onlar da başka temaslar yapıyordu. Zaten durumu görmek ve
kendi muhatapları ile görüşmek üzere Ankara’ya gitmişlerdi. “Moral dolu”
dönmüşler KKTC’ye.. Deniz, “Temaslar çok iyi geçti, meyvelerini topladık da
geldik” dedi. Hangi meyveleri topladıklarını bilemeyiz ama yaslı gittiler şen
döndüler Ankara’dan, siz da yeyceğiniz kazıklara bakınız…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BİRAZ ONDAN BİRAZ
BUNDAN...

İmzalanan ekonomik paketin içeriğini pek
bilen yok...
Sanırım buradan gidenler de tam olarak
bunu bilmiyorlardı...
Ve eminim imza attıktan sonra da içeriğinin
tam olarak farkına varamadılar...
Bir toplumsal uzlaşıdan söz edildi...
Herkes elini taşın altına koyacak yani...
Oysa toplumun çalışan, işçi, emekçi, işsiz,
dargelirli kesimlerin elleri hep taşın altında!
Altı aylık bir süreden de söz edildi...
Tabii bu mümkün değil...
Altı ayda işlerin yoluna girmesi imkansızdır...
Bu iş de altı ay, altı ay uzatılacak...
Birşey olmayacak...
Protokole göre Türkiye'nin dayattıkları hayata geçirilmeye çalışılacak...
13. maaş konusuna gelince...
Sene 52 haftadır...
Çalışanlar 52 hafta çalışıp 48 hafta ödenmektedirler...
Bunda geri adım atılmadı ancak karşılığında
da sendikal hakların tırpanlanması ortaya
konuldu...
Toplu İş Sözleşmeleri özelde belki ertelenemeyecek ama devlette çalışanların toplu
iş sözleşmeleri anlaşılan o ki askıya alınacak...
Barem içi artışlar falan gümbürtüye gidecek...
Sendikaların kazandığı haklar yasalarla
korunmasına rağmen bu hakların da kaale
alınmaması kararlaştırıldı anladığım kadarıyla...
Verileceği açıklanan paranın halka yansıtılacağı sanılmasın...
500 yataklı bir hastane yapımı ile Tatar'a
külliye ve meclis yapılması için kullanılacakmış!
Bir de yarım kalan yolların bitirilmesi için
harcanacağı ifade edildi...
Bu ihaleleri de sanmayın ki buradaki şirketler alabilecek...
Türkiye'deki şirketlere verilecek, onlar da
buradaki taşeronlarla işi götürecekler...
Yani para Ankara'dan dışarıya çıkmayacak...
Anlayacağınız, eskilerin dediği gibi "adı
büyük götü kovuk" misali...
Tatar geçenlerde bir araya geldiği Anastasiadis'in Güven Yaratıcı Önlemler teklifine
yine hayır dedi...
Tayyip öyle istiyor çünkü...
Ve eğer denildiği gibi doğalgaz Türkiye
üzerinden Avrupa'ya gidecekse, karşılığında
Tayyip Maraş konusunu halledecek ama
bizim kazancımız olmayacak bundan...
Ercan ve Mağusa Limanının uluslararası
trafiğe açılması gerçekleşmeyecek...
Biz abenderos kalacağız bunun içinde...
Ankara'nın avucuna bakacağız ve işgalcimiz
de ensemizden kazanmaya devam edecek...
***
Önümüzdeki günler eylemlerin doruğa çıkacağı günler olacak...
Kazanılan hakların tırpanlanmasına karşı
sendikalar, örgütler ve partiler ayağa kalkarken
hükümet de verdiği sözü, attığı imzayı korumaya çalışacak...
Sadece eylemlerle değil işler bir de mahkemelere havale edilecek...
Sıcaklar başlıyor, onlarla beraber sıcak
günler de...

HER PROTOKOL TÜKENİŞ
GÜZERGÂHIMIZDA BİR
KİLOMETRE TAŞIDIR

LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLUNDA KAZA
Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda
dün sabah meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, kaza dün sabah
saat 06.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda, Serhatköy mevkiinde meydana geldi.
Adem Kuşcu (E-49), 62 miligram
alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 271 plakalı otobüsle
Güzelyurt istikametine doğru sey-

rettiği sırada dikkatsizliği sonucu
aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkarak orta
refüjdeki aydınlatma direğine çarpan
otobüs devrildi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü
Adem Kuşcu ile otobüste yolcu olarak bulunan Zeynep Altıntaş (K-45)
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması
sürüyor.

GÜNEYDE YEŞİL HAT İÇİN 300
KİŞİLİK POLİS BİRİMİ KURULUYOR
Rum yönetimi, “KKTC’den mülteci akışını durdurmak” gerekçesiyle
Yeşil Hat’tın bazı yerlerine (Lefkoşa’nın batısı) döşediği dikenli teller
ve elektronik gözlem sistemi yanında
300 kişiden oluşan bir de özel kulluk
kuvveti kurmaya karar verdi.
Fileleftheros’un haberine göre Rum
İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, çarşamba günü Rum Bakanlar Kurulu’na
sunduğu öneri kabul edildi. Kolluk
(polis) gücü kurma maliyetinin AB
fonlarından karşılanacağı, 27 milyon
500 bin Euro maliyetli elektronik
gözlem sisteminin de ağustosta hazır
olması ve İsrail’den teslim alınma-

sının beklendiği bilgisi verildi.
Habere göre sınır boyunda gözlem
görevi yapacak özel polis birimi,
300 özel polisten oluşacak. İşe alımları ve eğitimleri “ekspres” prosedürle
gerçekleştirilecek bu kişiler hemen
göreve başlatılacak. 4 vardiya şeklinde çalışacak birim personelin görevi karadan mülteci akışını önlemek
olacak.
Nuris’in kısa süre önce Avrupa
ülkelerine giderek, Yeşil Hat’tın kurulacak özel bir birim tarafından gözetlenmesi önerisini sunduğu ve yeni
kurulacak birim için finansman sözü
aldığı da kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE KADAR YÜKSELECEK
22-25 derece dolaylarında seyreden
sıcaklık, bugünden pazartesine kadar
28 ile 31 santigrat dolaylarında hissedilecek. Salı günüyse yer yer sağanak var.
Meteoroloji Dairesi’nin 16 - 22
Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle
alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten
nemli, periyodun son günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava genellikle parçalı
bulutlu olacak, salı günüyse öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur
bekleniyor. 22-25 derece dolaylarında
olan hava sıcaklığı, bugün, yarın ve
pazartesi günü yaklaşık 6 derecelik
artışla 28 - 31 derece dolaylarında
olacak.
Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazar, pazartesi,
salı ve çarşamba günleri kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

174 YENİ COVİD 19 VAKASI DAHA...
Ülkede yapılan 16 bin 740 testle
174 vaka saptandı. Vakaların 83'ü
Lefkoşa, 44'ü Girne, 28'i Gazimağusa,
9'u Güzelyurt, 8'i İskele, 2'si Lefke'den.
16 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
"Bugün Yapılan Test Sayısı 16740.
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı

174. Yapılan Toplam Test Sayısı
6621140. Toplam Vaka Sayısı 91971.
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı 88943. Tedavisi Devam Eden
Vaka Sayısı 2798. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 31. Karantinadaki
Vaka Sayısı 2764. Toplam Kaybedilen
Hasta Sayısı 232. Yoğun Bakımda
Yatan Hasta Sayısı 3"

Bir hatırlatma yapmak için sormakta yarar
olabilir belki.
Sucuoğlu Ankara’ya çağrılmadan önce Fuat
Oktay’la yaptığı telefon görüşmesinde, Oktay’a
“Protokoldeki bazı önlemleri yerine getiremeyeceğiz. Hayat pahalılığı ödeneğini kaldırmak
istemem. Yerine getiremeyeceğim sözleri veremem” dedi mi demedi mi?
Tatar’ın televizyonu Kanal T, dediğini ileri
sürmüş ve Sucuoğlu’nun bu sözlerini aynen
yayınlamıştı.
Ama her nedense hiçbir gazete Tatar’ın televizyonunun bu haberine itibar etmemişti “Avrupa” gazetesinden başka!
Oysa KKTC tarihinde ilk kez bir başbakan,
Ankara’ya böyle retçi ve restçi bir tavır koymuştu
ortaya.
Avrupa gazetesi “Sucuoğlu’ndan Oktay’a
rest” diye sürmanşetten duyurmuştu Kanal T’nin
haberini.
***
Sucuoğlu ne Avrupa gazetesini yalanladı bu
haberden dolayı, ne de Kanal T’yi.
“Ben öyle bir şey söylemedim” demedi.
Hatta siyasilerin birçok yalanlamada ve inkârda
kullandıkları “Sözlerim çarpıtıldı” sözcükleri
bile çıkmadı ağzından!
Öyle olunca da, haberin mutlak surette doğru
olduğu şeklinde yorumlandı konu çok doğal
olarak.
***
Sucuoğlu’nun Ankara ziyaretine böyle bir
perspektiften bakıldı.
Ziyaretin nasıl gelişip sonuçlanacağı ilgi ve
merakla izlendi.
Olasılıklar üzerinde yorum ve değerlendirmeler
yapıldı.
Protokolun tam metni, ana başlıklar dışında
açıklanmış değil.
Açıklanır mı bilmiyorum.
Bütün protokollarda olduğu gibi satır aralarına
gizlenmeye çalışılan ayrıntılar nelerdir?
Sucuoğlu hayat pahalılığı ödeneğini kaldırmamakta, yerine getiremeyeceği sözler vermemekte direndi mi?
Fuat Oktay bu direniş karşısında geri adım
attı mı?
Yoksa Oktay “Alın size 13. maaş” deyince
direniş kalesi çöktü, beyaz bayrak çekildi, telefonda söylenen sözlerin üzerine bir anda sünger
çekilerek daha sonra hesaplaşma baki kalmak
şartıyla iş şimdilik tatlıya mı bağlandı?
***
Fuat Oktay “Bu protokol ile KKTC’yi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz”
demiş!
Oysa yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz gerçek
şudur ki…
Her protokol, çeke çeke sürüklendiğimiz bu
tükeniş güzergaâhında bir kilometre taşıdır.
***
Sucuoğlu’nun telefonda Fuat Oktay’a söylediği
sözlere dönecek olursak…
Yüreklerimizi ısıtan, umudu yeşerten bir ilkbahar esintisiydi…
Güzel bir rüyaydı…
Çabuk bitti…
***
Ve bir kez daha ortaya çıktı ki koltukçuların
KKTC ve Kıbrıslıtürk toplumunun varoluşu
diye bir derdi yok!
Onların tek gaylesi…
Koltuğum koltuğum…
Seni kaybetmemektir tek gaylem, tek korktuğum!
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Onuncu köy
MÜNHALSİZ-SINAVSIZ
İSTİHDAM

Devrim Barçın
Sn. Faiz Sucuoğlu
Gümrük Kadrosu için yazılı sınavda
başarı gösteren ve Maliye Bakanlığı'nın ek
yetki ile istihdamına onay verdiği kişilerin
sınav süresi doluyor ama ısrarla bu kişilerin
sözlü sınavlarını yaptırmıyorsunuz.
Buna karşılık bu ay Başbakanlık'a münhalsiz ve sınavsız 14 Geçici İşçi ve Çalışma
Bakanlığı İPGM'ye de 10 kişi yine münhalsiz
ve sınavsız istihdam yapıyorsunuz.
Gümrük sınavında başarı gösterip istihdam
edilmeyen insanlarımızın ailece tüm hayatları
alt üst olmuş durumdadır.
Bir taraftan torpil ile istihdam yapıp diğer
taraftan da hakkı ile sınavı kazananların
istihdamını onaylamamanız asla kabul edilemez.
Madem popülizm yapmayacağız diyorsunuz, gelin bu yanlıştan lütfen dönün Sn.
Başbakan.

DOÇENTLİK VE
PROFESÖRLÜKLERİ TC
TANIMAZ

Hüseyin Işıksal
YÖK'ün ve Üniversiteler arası Kurulun
KKTC'deki başvurulara yönelik aldığı karar:
Üniversitelerarası Kurul’un 27.06.1994
ve 26.01.2009 tarihli
toplantılarında “ …. KKTC'deki Akademik
sistemin Türkiye'deki akademik sisteme
çok yakın olduğu, oradaki üniversitelerde
görev alan öğretim üyelerinin Türkiye'deki
üniversiteler aracılığı ile 2547 Sayılı Kanunun 24.maddesine göre doçentlik sınavına
başvurdukları, söz konusu üniversitelerin
Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci aldığı
bu nedenlerle KKTC'deki üniversitelerde
alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının
2547 Sayılı Kanunun 27. ve 28.maddeleri
kapsamı içinde değerlendirilemeyeceğine”
ve bu ünvanların Türkiye'de geçerli olmadığına karar verilmiştir.

TAŞIMA NÜFUS
SÖMÜRGECİLİĞİ

İbrahim Özlüses
Yalnız bir gerçeği de göz ardı etmemek
lazım. Yıllardır bu memlekette yapılan vatandaşlıklarla nüfus dönüştürülmüştür. TC
kökenli olup da bu memlekette yaşayan
kaç kişi, tüm olumsuzluklara rağmen bu iş
Türkiye ile olmaz deme cesaretini gösterebilir...
Tabii bizler gibi düşünen TC kökenli arkadaşları tenzih ederek söylüyorum. Sonradan gelip burda vatandaş olan TC kökenlilerin yüzde doksanı, açlıktan ölse bile
onlar için önce Türkiye, Vatan, Bayrak.
Çünkü yetiştirildikleri çevre onlara bunu
öğretti. Kusura bakmasınlar ama yine söylüyorum.
Türkiye ile bu iş olmaz. Bu düzen bizim
yok oluşumuz demektir.

TARİH GERİYE
SARAR

Harper Orhon
2019 yılında KKTC’de kişi başına düşen
milli geliri YİRMİBEŞBİN DOLAR yapacaklarını söyleyen kişiler şimdi 13’üncü
maaşı ödememek için neredeyse takla atacaklar.
Yazıklar olsun.
KKTC’yi kalkındıracaklarmış diye bir
de protokol imzaladılar.
Kelin merhemi olsa önce kendi başına
sürer derdi atalarımız.
İşimiz o hesap anlayacağınız.

Kuzey-güney farkı...

UFUKTA BARIŞ YOK
Mehmet Salih
Silahların gömüleceği yaşanabilir savaşsız bir dünya temenni etmekten öte,
elimizden gelen bir şey kalmadı.
Tüm Avrupa’nın kanlı bir savaşın eşiğinde olduğunu anlamak için fal bakmaya
gerek yok.
Tarafların barış yapmama üstüne kurgulu
niyetleri, bu savaşın yayılarak devam
edeceğini açıkça belli ediyor.
"Eski ABD geri döndü" demişti J. Biden.
Pentagon bir döndü, NATO Avrupa’ya
Pir döndü denebilir ancak.
Çünkü Parola: Orta Avrupa’ya daha
çok silah...
Rusya ilk defa Ukrayna hava savunma
sistemlerini imha eden bir video yayınladı...
Çin, Sırbistan'a uçaksavar füzelerinin
gizli teslimatını yaptığı haberi, tarafların
savaşı Ukrayna’nın dışına taşıracağı ner-

deyse kesinleşti.
Sırbistan daha önce radar sistemlerini
vuran, Çin’den saldırı dronları satın almıştı.
O zaman da sorgulamıştık, tekrar düşünün parasızlıktan dilenen Sırbistan bu
silahları alacak parayı nerden buluyor?
Doğru cevap: Gerçekte satın almıyor,
kağıt üstünde satın alırmış gibi, yasal bir
görünüm sağlanıyor.
Bir diğer kötü haber, NATO etki alanında olan tüm ülkelerde haber alma özgürlüğü nerdeyse sıfırlandı.
Stratejik bir propaganda savaşının etkisindeki Avrupa vatandaşları günlük geçim derdinden uyanıp tehlikenin farkında
varması engelleniyor.
Batı Dünyasında tek merkezden kontrollü müthiş bir haber karartması var.
Orta Avrupa’da olan bitenle alakalı
artık iki taraftan halka açık tarafsız haber
yayın akışı bulamazsınız...

Bu sebeple olan bitene karşılaştırmalı
tarafsız yorum yapmak olanaksızlaştı...
Avrupa Birliği’nin kaderini belirleyecek
Fransa seçimleri E. Macron ilk turu 4.7'lik
farkla önde bitirdi, iki hafta sonra son
tur seçimi olacak…
Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Pakistan’da,ABD destekli sivil darbe oldu ve
güven oyu alamayan başbakanın çağrısı
ile taraftarları sokakta, muhtemelen Pakistan bir iç savaşın eşiğinde...
Biden’ın Hindistan ziyareti sonrası,
Hindistan’ın tavrında ne gibi değişikliklerin olacağını hep birlikte izleyip göreceyiz…
Ufukta barış yok, herkes bunu anlamalı,
çünkü Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor
ama, savaş fakirleşme ve Azrailin hayaleti...
Silahların gömüleceği yaşanabilir savaşsız bir Dünya temenni etmekten öte,
elimizden gelen bir şey kalmadı..

SORUMLULUKLARI ANKARA’YADIR!
Serdinç Maypa
Bu kadar yalancı olur mu yahu bir Başbakan? Başbakan yeni sorumluluklarla geri
dönmüş!
Senin yeni sorumluluk dediğin halkına
soktuğun ve ödenemeyecek durumda olan
%300 elektrik zammını indireceğini söyleyip
onu Türkiye’ye gittikten sonra her zamanki
gibi sana tükürdüğünü yalattırıp zammın
yürürlükte kalacağını ve Halkının bu elektrik

faturaları ile yerle bir edeceğini bile bile bu
zammın uygulamada kalacağını emretmeleri
ve senin geri adım atman mı yeni sorumluluğun?
Bu kadar dirayetsiz ve dik durma nedir
bilmeyen biri nasıl Başbakan olur nasıl Başbakan kalır yahu?
Sizin o koltuk sevdanız batsın artık!
Yalancılıkla çığır açmamı hedefiniz?
Rica ediyorum Hacı Sunat Atun’dan bu

işe de bir el atsın oldu olacak rica etsin biat
ettiği Fuat Oktay’a da Faiz Sucuoğlu’nu
görevden alsın yalancılık yapar diyerekten
çünkü bir o kaldı yapmadığı artık!
Sayın Başbakan sanırım artık adınızı kullanmak yerine ben şahsen YALANCI Başbakan demeye başlayacağım...
Sen zannederdin ki bu gericilerin,din bezirganı kişilerin adamı olan Hacı Sunat
Atun’u sana yedirteceklerdi?

ÇÜNKÜ BURAYI ANKARA İDARE EDER!
Özgün Kutalmış
Bir TV kanalında Alihan Pehlivan konuk
idi. Genellikle Son imzalanan sözde ekonomik
protokol hakkında konuştu. Alihan'a göre
protokol tam 102 maddeden oluşuyormuş.
Geçmiş protokol 12 maddeymiş, bunu da
ilk defa Alihan'dan duyuyormuşuz. Alihan'a
göre bu son protokolün 5 maddesi çok

sıkıntılı imiş. Bu maddelerden biri "Maliye
Bakanlığı artık sendikaların tahsildarlığını
yapmayacakmış". Her sendika kendi aidatını
toplayacakmış. İkinci sıkıntılı madde de
Hayat Pahalılığı ödeneği ile ilgiliymiş. Programcının protokolde yazmıyor demesi üzerine,
"yazmıyor ama" diyerek bir şeyler ima etti.
"Hepsini bu programda söylemeyeceğim,

geri kalan üçünü daha sonra açıklayacağım"
diyen Pehlivan'a programcı, "Bugün protokol
açıklanıyor öğreneceğiz" demesi üzerine
"Öğrenemeyeceksiniz. Ben açıklayacağım."
demiştir. Yahu nasıl bir ülkede yaşıyoruz?
Bakanların, üst düzey bürokratların ve siyasilerin bilmediğini gazeteci Alihan Pehlivan
biliyor. Ne iştir be bu iş?
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Başbakan “yürütme” erki olarak
“yargı garantisi” veremez!
Kıbrıs Postası
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ELSEN ile bir mutabakat imzalaması
ve mutabakat içeriğinde “yürütme”
erki olarak sendikaya “yargı garantisi” vermesi akılları karıştırdı. Mahkemellik olmuş bir konuda Başbakanın garanti vermesi hukuken herhangi bir şey ifade etmiyor…
Polis, Bayrak Radyo Televizyon
Kurumu (BRTK), Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’nın elektrik
akımını kesen Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu Çalışanları Sendikası (Elsen) üyesi Kıb-tek çalışanıyla ilgili
yasal işlem başlatması tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Şikayetleri değerlendiren polis,
kamera görüntülerini de inceleyerek
BRT’nin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren ve elektrik akımını
kesen kişinin KIB-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.

TÜRKİYE’DE PAHALILIK YASAKLANDI!

Öte yandan söz konusu olayda
ilgili kişinin elektirik “sigortalarını”
çaldığı da iddia ediliyor.
YÜRÜTME, YASAMAYA
GARANTİ VEREMEZ
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun önceki gün konuyla ilgili taraf ELSEN ile bir mutabakat imzaladığı
ve mutabakat içeriğinde “yürütme”
erki olarak sendikaya “yargı” garantisi vermesi ise akılları karıştırdı.
EL-SEN’in borcu olan devlet ku-

ERHÜRMAN:

SARAYÖNÜ POLİTİKASI BU TOPLUMA
YETERİNCE ÇOK ŞEY KAYBETTİRDİ
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Sarayönü politikasının yıllarca topluma “yeterince şey kaybettirdiğini” kaydetti ve “Biz böyle iyiyiz
zihniyeti devam ediyor” diye konuştu.
Erhürman, Kıbrıslı Türklerin
günümüzde dünyadan daha da yalıtılmış halde olduğunu da kaydetti.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya
göre, Kıbrıs TV’de bir programa
katılan CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, “Biz tekrardan Sarayönü ekseninde politika yaptığını

zanneden bir toplum konumuna
geri döndürüldük” dedi. 1999’daki
Helsinki Zirvesi’nin önemine işaret
ederek konuşmasına başlayan Erhürman, “Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak Kıbrıs
Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne
(AB) üye olabilir” maddesini hatırlattı. “Tüm film orada koptu”
diyen Erhürman, 1999’da ne yapıldığının hatırlanması gerektiğini
söyledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti
bugün AB üyesi olduysa, 1999’da
neler yaşandığını herkes hatırlayacak” dedi.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Senin ne işin vardı başbakanlıkta.
Hayalin miydi başbakan olmak. Yoksa aile büyüklerin seni öyle mi görmek isterdi? Kim kandırdı seni kim?
Oysa başlarılı bir doktordun. Mesleğinde saygınlık kazanmış bir insandın. Yüzlerce çocuk senin ellerinde dünyaya geldi. İlk ağlamalarını
sen duymuştun.Doğum odasının kapısı önünde bekleyen ailelere müjdeyi
veren hemşire senin yanında çalışıyor
sana büyük bir saygı ve hayranlık
duyuyorlardı.
Kim seni gel UBP’ye üye yapalım
dedi kim? Senin saygın bir doctor
olarak bu partiye girmeni isteyenlere
kandın. Oysa onların tek amacı sana
saygı ve sevgi duyanların oylarını
daha kolay alabilme, bu ganimet
düzeninden beslenmelerine devam
etmekti.
İstedikleri oldu. Üye oldun. Sonra
partiede arkanı sıvazlayarak seni
önce milletvekili yaptılar. Sonra da
bakan. Parti başkanlığına adaylığını
koydun ama Türkiye’deki Erdoğan
rejiminden icazet almadığın için
adaylığını geri çektin. Hâlâ o günlerde neler yaşandığını anlatmadın.
Niçin adaylıktan vazgeçtin?
Vatan , millet uğruna fedakarlıktan

GÜNLÜK

rumlarının elektriklerini kesme eyleminde dün Baibakan Faiz Sucuoğlu ile EL-SEN arasında imzalanan
protokolle uzlaşı sağlanmış, protokolde KIB-TEK çalışanlarıyla ilgili
başlatılan yasal işlemlerin ve okunan
davaların da geri çekilmesi maddesine imza koyulmuştu.
Adli ve mahkemellik olmuş bir
konuda Başbakanın garanti vermesi
hukuken herhangi bir şey ifade etmiyor…
POLİS AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada
şunlar kaydedilmişti;
“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 Kurumu’ndan yetki
almadan kesmek suretiyle işlere zarar verip görevi kötüye kullandığı
tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs
hakkında yasal işlem başlatılmış
olup, soruşturma devam etmektedir”

AH FAİZ SUCUOĞLU AH!

bahsetme ne olur. Parti bütünlüğünden hiç bahsetme. Herkesin bildiğini
niye saklıyorsun. Erdoğam senin
UBP başkanı ve daha sonra da başbakan olmana kuşku ile bakıyorlardı.
Esas sebebp bu.
En güvendikleri kişiyi cumhurbaşkanı yaptırınca boşalan koltuğa
kimin geçeceğine Tatar ile birlikte
karar verdiler. Buna da uyumlu çalışacak başbakan dediler.
Önceleri çok uyumlu olan Ersan
Saner sonunda yoldan çıktı. Tabii
bu yoldan çıkış belki de bir komplo
idi. Bilemeyiz. Onun söylediği böyle.
Sonunda siyasi hayatı bitti.
Gözler yine senin üzerine döndü.
Başbakanlığın deneme süresi doluncaya kadar onaylandı. Şimdi stajer
bir kamu görevlisi gibi kendini kanıtlamak ve kadroya girme peşindesin.
Alışamadın hâla politikaya. Bazan
gelgitlerin oluyor. Bir söylediğin
ötekini tutmuyor. Ankara’nın tam
desteğpini alarak başbakanlık koltuğuna oturdun ama yükün öyle ağır
ki altında eziliyorsun.
Elektrik zammı konusunda indirim
yapılacağını söyledin. Alkollü içkilerde de öyle. Maliye Bakanı olarak

atatdığı bakanın sana diklendi. Olmaz, olamaz dedi. Tartışmalar ortaya
çıkınca ikimnizi de Ankara’ya çağırdılar. Fotoğraflarda gülmek için
kendini zorladığın çok belli oluyor.
Kapalı kapılar arkasında sana neler
söylendi kim bilir?
Maliye bakanın istediği desteği
çoktan almıştı. Böyle bir rahatlıkla
gitti Ankara’ya. Onun yaptıkalrı takdir edilirken sana populist politikalardan uzak durman söylendi.
Elektrik zammının tekrar gözden
geçitrileceği için verdiğin sözün altında ezildin. Yapamayacaksın. İzin
yok. Buna rağmen bir çıkış yolu
buldular. Sadece mart ayı faturaları
ile sınırlı bir indirim ile seni kurtarmmaya çalıştılar. Oysa bu bile
seni ne kadar ezdiklerini gösterdi.
Alkaollü içkilerde düzenleme konusu hiç gündeme gelmedi. Gelemezdi de. Bu islami yaşam için haramdı. Bunun ara yolu da olmaz.
Ah Faiz Sucuoğlu Ah! Sen bu
hallere düşecek adam mıydın. Toplumda saygın bir yerin vardı. Mesleğini yapmak ve bebek sahibi yaptığın ailelerin mutluluğunu paylaşmak sana yetmedi mi? Bu mutluluğu
niçin terk edip bu duruma düştün.

Yanlış okumadınız… Kıbrıs’ta yok Faiz Sucuoğlu elektrik
zammı konusunda yalan söyledi, Hacı Atun alkol zammını
geri çekecek deyip çekmedi diye şikayet edenler bir de buna
baksın!.. İşgalcinizi tanıyın ki öyle boş lafla mücadele olmayacağını anlayın! Türkiye’de enflasyon rakamlarını düşük göstererek
memura ve işçiye yapılacak zamları düşüren Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) yalanlarını ortaya seren bağımsız araştırmacıların bundan sonra üzerinde oynanmamış gerçek enflasyon
rakamlarını açıklaması yasaklanıyor… Hazırlanan yasaya göre
izinsiz enflasyon rakamı açıklayanlar, TÜİK’in onaylanmadığı
istatistikleri açıklayanlar üç yıla kadar hapis cezası alabilecek… Şaka değil! Erdoğan enflasyonu yasaklıyor… TÜİK’in
yayınladığı enflasyon ve işsizlik verileriyle bağımsız iktisatçıların
verilerinin arasında uçurum olması uzun süredir tepkiye neden
oluyordu. Çünkü enflasyon rakamı demek işçiye ve memura
yapılacak yıllık zam demektir, aylık enflasyon rakamları ise
Hayat Pahalılığı-Eşel Mobil ödemelerini belirler. TÜİK bu rakamları düşük göstererek ekmeğinden çalıyor halkın… Sonuçta
enflasyonu önleyemeyen ve zamların dizginini elinden kaçıran
Ankara çözümü enflasyon rakamlarını yasaklamakta buldu…
TÜİK’in açıkladığı rakamlara karşı Eylül 2020’den beridir enflasyonu hesaplayıp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Enflasyon
Araştırma Grubu (ENAG) son olarak TÜİK’in yüzde 61,14
açıkladığı marttaki yıllık enflasyonun yüzde 142,68’i bulduğunu
belirtmişti... Türkiye yakında enflasyon rakamı açıkladığı için
iktisatçıları hapse atarak tarihe geçecek!
ERİK DA VAR MI?
Ticaret Odası Başkanı
Turgay Deniz “Ankara’da
temaslarımız çok iyi geçti.
Meyvelerini topladık” dedi.
Erik da var mı acaba
topladığınız meyveler
arasında?
*
SİZ KİM OLUYORSUNUZ?
Ünal Üstel El-Sen’e “Siz kim
oluyorsunuz ki bu ülkedeki
en yüksek makamın
elektriğini kesiyorsunuz?
Farz edelim ki borcu var,
kesilmesi için mazeret mi?
Bana göre değil” dedi.
Garagözün ettiği lafa bak. *
SARAYÖNÜ
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “Sarayönü
ekseninde politika yaptığını
zanneden bir toplum
konumuna geri
döndürüldük” dedi.
Sarayönü politikası falan
değil bu, Ankara
politikasıdır…
*
İNSAN HAKLARI MI?
“Türkiye müzakere etmek
istiyorsa, Kıbrıs
Cumhuriyeti'ni tanımalıdır”
dedi. KKTC İnsan Hakları
Derneği da protesto etti.
Tam kel alakasınız. Siz ne
biçim insan hakları
derneğisiniz be ama…
*
MASKE
TC Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, önümüzdeki hafta
Türkiye’de maske
zorunluluğunun
kaldırılacağını söyledi.
Haydi KKTC sen da çıkar
maskeni?

“Tırnak”...
"Çıkarlarımıza azıcık dokunanı
etkisizleştirmek için her türlü
kötü yolu deneriz… Yüz
doğrunun yanında bir yanlış
bulunca ceza kesmeyi maharet
biliriz… Şimdi tüm bu
yazdıklarımızdan sonra güzel bir
Atasözü gerekmez mi?.. Ne
ekersen onu biçersin… Ne kadar
çok çalışırsan o kadar
başarılısın… İnsanlara karşı ne
kadar kötülük yaparsan, fazlasını
bulursun… Kısaca, bugünkü
duruma bir günde veya bir hata
sonucunda gelinmedi."
Reşat AKAR
(Diyalog)
" Ülkede üretim olmadan,
kullandığımız parayı
değiştirmeden ve tabii ki
unutturulan Kıbrıs sorununun
çözümü konusundaki çabalar
olmadan ve süreç ilerletilmeden
ve sürecin sonucunda iyimser
hava yakalanmadan içinde
olduğumuz bu kara tablonun
sonlanması mümkün
görülmüyor.
Bu süreç de zaten şimdiki
eski/yeni hükümet tarafından
sürdürülecek bir süreç değil
elbette…
Böyle bir ortamda her yıl iki
taraflı yükümlülüklerin
uygulanmadığı protokollar
imzalamaya, bağlılığımızı
artırmaya devam ederiz."
Tayfun ÇAĞRA
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Binali Yıldırım

Ankara’nın dayatmasına
karşı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
önerisi… Ankara Ercan içhatlarımız olacak diyor.
Bunu ilk olarak TC
Devleti’nde hiçbir makamımevkisi kalmayan Binali
Yıldırım talep etti Faiz
Sucuoğlu’ndan, sonra da
THY müdürü aynı talebi
tekrar etti… Sözde uçak
biletlerinin ucuzlaması için! Ankara’nın
Ercan’ın iç-hatlar olması önerisine karşılık, Kıbrıs
Cumhurbaşkanı Anastasiadis son olarak bir kez daha BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın
önünde Ercan ve Mağusa limanlarının açılmasını teklif etti,
Tatar da reddetti!
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Gavur imam
Oz Karahan
Koronavirüs “pandemisi”nin başladığı
günlerden beri çeşitli siyasi platformlarda
altını çizdiğim ve gazetemizde de sizlerle
defalarca paylaştığım bir konu vardı.
O da yaşananların ve hükümetlerin bu
süreci ele alışının sadece ve sadece egemen
sınıfa yarayacağıydı.
Özellikle Kıbrıs gibi bazı ülkelerde hala
devam eden “önlem” adı verilmiş faşist
“baskılar” sadece insanların onurunu yerle
bir etmekle kalmadı.
Bugün sadece iki yıl içinde dünya üzerindeki eşitsizlik tahmin edemeyeceğimiz
boyutlara ulaşmış durumda.
Sadece koronavirüs ve onunla birlikte
gelen faşizm sebebiyle küresel milyarder
serveti 2020 ile 2021 arasında 4,4 trilyon
dolar arttı ve aynı zamanda 100 milyondan
fazla insan yoksulluk sınırının altına düştü.
Bu rakamlar bugün roket hızıyla daha
da trajik boyutlara doğru değişmeye devam
ediyor.
Bu sürecin başından beri “Dünya solunun
pandemi sınavı”, “Dünya pandemiden faşizme doğru koşarken” ve “Pandemi faşizmi
ile özgürlük ve haysiyet meselesi” gibi
birçok yazı kaleme aldım.
Ve yazılarımda özellikle dünya solunun
ve ilericileri olmak üzere herkesin pandemi
sürecini ele alışındaki yanlışları anlatmaya
çalıştım.
Geç de olsa bugünlerde bazı şeyler değişmeye başlıyor.
Kıbrıslılar Birliği’nin de bir parçası olduğu dünyanın en büyük sol ve ilerici
uluslararası örgütü olarak kabul edilen
Halkların Uluslararası Mücadele Birliği
(ILPS) konuyla ilgili bir çalışma yürütmeye
başladı.
23 Nisan 2021 tarihinde “Direnişi Serbest
Bırak” temalı küresel bir panel ile bu çalışmaların startı veriliyor.
Bu faşist sürecin başından beri birçok
kişiyi, hatta sevip saydığım insanlarla bile
karşı karşıya gelmek pahasına hem ülkemizde hem de uluslararası alanda fikirlerimi

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON
VE FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan; enerjiden
gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine
kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat
artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı
olduğunu söyledi. ''İsteyen herkesin çalışacak
işi var'' diyen Erdoğan, ''Enflasyonun da
boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize
ulaşmamızın önünde hiçbir engel
kalmayacaktır'' şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Antalya'daki Phaselis Tüneli
açılışına İstanbul'da Dolmabahçe Ofis'ten
canlı bağlantıyla katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz
sahil yolu üzerindeki bu tünelin Antalya'nın
batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük
kolaylık sağlayacağını, böylece Demre, Finike,
Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerin
Antalya şehir merkezi ile irtibatının daha hızlı
ve güvenli hale geleceğini söyledi.
Aynı şekilde ülkenin en önemli sebze
yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden
yola çıkan ürünlerin kolayca diğer şehirlere
ulaşabileceğini aktaran Erdoğan, "Bu tünel
sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla
ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak,
karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım
sağlayacaktır" diye konuştu.
''FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TÜM DÜNYANIN
ORTAK SIKINTISI''
"Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle
bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki
dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü
Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz" diyen
Erdoğan, en büyük güçlerinin Türk milletinin
birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun
altını çizdi.
Erdoğan, "Şayet bu uhuvvet iklimini kimsenin
bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023
hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza
sarılırsak, Allah'ın izniyle önümüzde
durabilecek hiçbir güç yoktur" dedi.

KOVİD FAŞİZMİNE KARŞI
KÜRESEL DİRENİŞ
beyan ettim.
Yeni bir küresel mücadele sürecini başlatacağını temenni ettiğim bu panelde konuşmak üzere tüm dünyadan davet edilen
sayılı kişi arasında ben de varım.
Şunu anlamalıyız ki bu “pandemi”, küresel milyarderlerin daha da zenginleşmesi
ve halkların daha da fakirleşmesi ile “tamamlanmış” bir süreç değil.
Henüz yıkımın başındayız.
Hayatımızı bugün etkileyen ve eğer bilinçli bir siyaset ile mücadele etmezsek
yarınımızı etkilemeye devam edecek birçok
hayati nitelikte önemli konu var ortada.
Tüm dünyada halkın küçük ve orta ölçekli
işletmeleri kepenk indirirken büyük şirketler
ve sahipleri servetine servet katmakta.
Bu sebepten dolayı doğal olarak işsizlik
artarken insanlar karın tokluğuna bu süreç
sonucunda piyasayı neredeyse tam anlamıyla ele geçiren şirketlerde kölelik şartlarında çalışmaya zorlanıyor.
“Eğitimde fırsat eşitliği” bir safsataya
dönüşüyor ve çevrimiçi eğitim alabilme
fırsatı olamamış bir nesil geliyor.
Devletlerin sağlık sistemleri çöküyor ve
“evrensel sağlık güvencesi” halkların refahı
zıttı bir eksen doğrultusunda evrilmeye
başlıyor.
Ve tabii enflasyon, krizler ve kıtlıklar...
Bunlar ve gelmekte olan çok daha fazlası
hepimizin hayatını daha da etkileyecek.
Ve hepsinin tek bir nedeni var...
O da dünyadaki hükümetlerin egemen
sınıfın çıkarları için ve zaten adaletsiz olan
servet dağılımını bir de topyekûn “servet
transferi” ile daha da yıkıcı bir noktaya taşımak adına yarattığı “pandemi faşizmi”.
Evet, içinden geçtiğimiz süreç, sermaye
taraftarları da dahil tüm ekonomistler tarafından insan tarihinin en büyük “servet
transferi” olarak tanımlanıyor.
Çünkü rakamlar ve veriler ortada.
Uzun lafın kısası bu vesileyle, fakirin
bir avuç sosyal hakkı ve varsa birikimi de
zenginlerin cebine aktarılmış oldu geçtiğimiz yakın dönemde.

Ve bu aktarım devam etmekte.
Bu sosyo-ekonomik felaketlerin yaşanmasına sebep olan asıl katalizör ise insanların “en temel özgürlüklerini” egemen sınıfın inisiyatifine bırakmasıydı.
Kapanmalara boyun eğmesi, temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile başta medikal
olmak üzere “kişisel verilerini” paylaşmaya
göz yummaları, mantığı olmayan sözde
“önlemleri” sorgusuz sualsiz kabul etmeleri
ve daha fazlası...
Dünya üzerindeki devletlerin neredeyse
tamamının anayasalarına ve uluslararası
hukuka da aykırı olan bu faşizmi kabul etmeyenler ise sözde yargı, polis ve hatta
asker ile karşı karşıya bırakıldılar.
Bu süreci yönetenler, yine süreci kontrol
için kullandıkları medya gibi araçlarla
halkların kendi içlerinde yarattıkları “
nefret” ile kapitalizmin en yüksek aşaması
olan emperyalizmin “böl ve yönet” taktiğine
yine ve yeniden başvurdular.
Bütün bu pandemi faşizmi süresince
Dünya Sağlık Örgütü ve hükümetlerden
ne olduğuyla ilgili bilgi isteyen halkın en
çok duyduğu cevap ise “ne olduğunu tam
olarak bilmiyoruz” oldu.
Bugün “ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz” şey uğruna mahvoluyoruz.
İşin en akıl almaz tarafı ise bu yaşananların tam merkezinde egemen sınıfın bazı
kesimlerinin aksine kendilerini saklama
ihtiyacı bile duymamış kirli ilaç sanayisi
ve kirli hükümetler varken bile dünya solunun ve ilericilerinin büyük bir kısmının
uzun süre tek propagandasının o kirli aracılara daha da para kazandıracak “aşı dağıtımındaki adaletsizlik” olmasıydı.
Bütün bunlar her zamanki gibi geç de
olsa değişiyor.
Ancak “kaybedilen” özgürlükleri geri
alma mücadelesi, mücadelelerin en zorudur.
Bu değişimi hızlandırmak, mücadeleye
güç vermek ve artık “direnişi serbest bırakmak” hepimizin elinde.
Geleceğiniz için bu direnişe katılın.

HAKSEN’DEN ÇALIŞMA DAİRESİ’NDEKİ
GREVLE İLGİLİ AÇIKLAMA
“GREVİN ESAS AMACI İSTİHDAM
DEĞİL, ZAMLARA KARŞI
EMEKÇİLERİN SESİNİ
DUYURMAKTI”
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN)
Çalışma Dairesi’nde dün gerçekleştirilen
grevin zamlara ve emekçinin sesini duyurmaya yönelik olduğunu ancak grev sebebinin
istihdam gibi yansıtıldığını belirtti.
Özel sektör emekçileriyle kamu emekçilerinin birbirine kırdırılmasına, çalışanların
geçici, taşeron, sözleşmeli, “Göç Yasası”
öncesi veya sonrası şeklinde ayrıştırılmasına
karşı olduğu belirten sendika, tüm emekçilerin çıkarlarının ortak olduğunu, birlikte
mücadele etmek dışında yol bulunmadığını
kaydetti. “Dün gerçekleşen grevimiz yanlış
anlaşıldı, grevin esas amacı istihdam değil
zamlara karşı emekçilerin sesini duyurmaktı”
denilen HAKSEN açıklamasında şunlar
kaydedildi:
“Çalışma Dairesi’ndeki grev İşgücü, Planlama, Geliştirme Merkezi’ne (İPGM) istihdam edilen emekçilere karşı değildi. Buraya istihdam edilen emekçiler, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin uygulamaları sonucu
bugün Çalışma Dairesi’nin tüm personel
yapısının yüzde 50’sini oluşturmaktadırlar.
Çalışma Dairesi’nin yürüttüğü tüm hizmetlerde İPGM’den istihdam edilen emekçilerin emeği, özverisi, alın teri vardır.
İPGM’den istihdam edilen personel olma-

dan, Çalışma
Dairesi’nin herhangi bir görevini işlevsel
olarak yerine getirmesi mümkün değildir.
Üstelik İPGM’den istihdam edilen emekçiler kamusal güvenceden yoksun, sözleşmeli
ve gelen giden hükümetlerin iki dudağı
arasında çalışmakta; kadrolu kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu hiçbir haktan
da yararlanamamaktadırlar.”
“ÇALIŞANLARIN BÖLÜNMESİNE
İZİN VERMEYECEĞİZ”
“Sendikamız HAKSEN bu adaletsizliğin
derhal son bulması, İPGM’den istihdam
edilen personel de dahil olmak üzere kamuda
var olan tüm geçici, hizmet alımı, sözleşmeli
gibi istihdamların kamusal haklarla donanmış
yasal güvenceye kavuşturulması ve kadroya
alınmaları için mücadele etmektedir” denilen
açıklamada şunlar da kaydedildi:
“HAKSEN İPGM Tüzüğü’nde değişiklik
yapılarak, bu fondan yeni istihdamlar yapılmasının önüne geçilmesini ve var olan
emekçilerin kamusal güvenceye kavuşturulup kadrolanmasını savunmaktadır. Sendikamız özel sektör emekçilerinin sendikalaşması, asgari ücretin en düşük kamu
maaşına eşitlenmesi ve eşel mobilin tüm
çalışanlara iki ayda bir yansıtılması için
mücadele etmeye devam edecek; emekçileri
kamu, özel, geçici, hizmet alımı, sözleşmeli,
İPGM girişli diye bölmeye çalışanlara izin
vermeyecektir.”

Sosyal Medya
MAKYAJLA DÜZELMEZ
BU SİSTEM

Deniz Güner
Bu ucube, katil, hırsız, yağmacı ve
budalalığın doruklarında gezinen neoliberal kapitalist sistemden daha ne
kadar sadaka dilenmeye devam edecek
insanlar!?
Neler mi bunlar; efendim asgari
ücrete artış istemesinden tutun da,
silahlarla, bombalarla hatta laboratuvarlarda frankeştaynlık ile genleri
ile oynanmış virüslerin insanların,
tabiatın üzerine boca edildiğini izleyen
aktivistlere kadar, daha nereye kadar
bu sistemden adalet, hak, hukuk, bilimsellik, rasyonalite ve merhamet
dilenecekler?
Tam da şimdi, tam da bu günlerde
o kadar net ki herşey. Bu sistemin
ufak tefek dokunuşlarla iyileştirilemeyeceği, zaten bu sistemin müsebbibi olan zihinlerin buna artık yatkın
olmadıkları, kendileriyle beraber tüm
yeryüzü canlılığına şimdiden çok büyük zarar verdikleri fazlasıyla aşikâr
değil midir artık? Zaten bu kanıtlanmış
bir durum. Kesinlikle topyekûn sürdürülemez bir yaşam bu hepimize
sunulan. Reddetmeliyiz her şeyiyle.
Tümden ekolojist ve barışçıl bir bakış
açısı ile her topluluk kendi yerelliğinin
ve coğrafi koşullarının elverdiği topyekûn yerel kaynaklı yaşamlar kurmaya çalışmalı. Tek doğru bu.
Şayet insan akıllı bir varlık ise akıl
nedir diye sorgulamalı. Akıl kendi
yaşamının nelere bağlı ve nelerle ilişkili olduğunu görerek bunu korumaya,
muhafaza etmeye çalışmak ve en
sağlıklı en sevinçli yaşam şeklini yakalamaya çalışmaktır. Aksi aptallıktır,
budalalıktır.

GÜNEY'DE KAMU
BORCU ÜST
SINIRLARDA
TUTUNMAYA DEVAM
EDİYOR

Rum kamu borcunun üst sınırlarda tutunmaya devam ettiği, pandemi ile Ukrayna meselesinin etkilerinin giderilmesi
çabalarının ortasında muhtemel ayrıcalık
taleplerinin kamu borcunu daha da artırabileceğine dikkat çekildi.
Alithia Rum İstatistik Dairesi’nin dün
yayımladığı verilere dayanarak kamu
Şubat 2021’de 26 milyar, Ocak 2022’de
25,25 milyar Euro olan kamu borcunun
Şubat ayında 25,22 olarak şekillendiğini
yazdı. Gazeteye göre Rum Meclisi Denetim komitesinin önceki günkü toplantısında, 2021 Mart sonunda 23,7 milyar
olan kamu borcunun Mart 2022’de 24,68
milyar Euro’ya yükseldiğine atıf yapıldı.
Aynı gazete Rum İşverenler Örgütü
(OEV) tarafından 5-15 Mart ve 7-11 Nisan tarihlerinde yapılan iki ayrı araştırmadan özellikle turizm, toptan ve perakende ticaret, sanayi, inşaat, gayrimenkul
para-finans sektörlerinin ekonomik faaliyetlerinin Ukrayna krizinden olumsuz
etkileneceği, iş hacimlerinin daralacağı
sonucuna varıldığını yazdı.
Habere göre yüzde 82’sinin Rusya,
yüzde 54,5’inin de Ukrayna ile ilişkisi
bulunduğu ortaya çıkan sektör işletmelerinin ilk araştırmada yüzde 80lerde
olan ekonomik faaliyetlerin etkileneceği
ve iş hacimlerinin daralacağı endişesi
ikinci araştırmada yüzde 91’e ulaştı.
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FİLİSTİN VE KIBRIS: BİR KARDEŞLİK HİKÂYESİ
‘‘Ve bu yüzden,
Dilersen, ben o adam olduğumu söylerim
Kanatlarını açıp çöle doğru uçan Cahiliye
dönemi şairi olduğumu
Ve Yahudiler Taberiye Gölü’nde yüzmeden
önce bir Yahudi olduğumu
Ve gün dönerken güneş çarpmış bir Arap
olduğumu…
Ve geride kalmış bir kaya,
bir zeytin ağacı olduğumu.
Tüm ülke ev oldu, ama ben
bir yabancıydım orada.
İsa’nın vatanında bir Müslüman, çölde bir Katolik’tim.
Bunlar benim yaşam biçimimi değiştirmedi, sadece
unutmadım
Çölde doğduğumu ve kabuklaşmış hakikat
ağacının gölgesine ulaşana kadar ışıkla dolaştığımı
O ağacın meyvesinden tattım.
Sonsuza kadar aforoz edildim,
Akan ve nehre bir daha asla geri dönmeyen
su gibi, dönmekten aciz…
-Selman Masalha(Aşağıda okuyacağınız yazıyı Filistin
Halk Kurtuluş Cephesi’nin bir yayın organı
için yazmam rica edildi. Onlara gönderdim,
siz de buyurun…)
***
Kıbrıs, Kürdistan ve Filistin Batı Asya’nın
bağrında emperyalizmin kök saldığı üç coğrafi sorundur. Farklı bağlamlarda kıyaslanabilecek bu üç ulusal sorun ve sömürge
meselesi çözülmediği müddetçe bölge halklarının barış, eşitlik, kardeşlik, ekmek ve
özgürlük taleplerinin içinde kanser gibi yayılacaktır emperyalizm, sömürgecilik, ırkçılık, mezhepçilik ve Siyonizm.
Kıbrıs ve Filistin hem denizden iki komşu
hem de iki eski Osmanlı ve İngiliz sömürgesi
olarak bölünme ve işgali iç içe geçen süreçlerle yaşadı.
Filistin’in hikâyesi 1917’de İngiliz sömürgecilerinin Filistin ülkesini Siyonistlere
“vadetmesi” ile başlar. Kıbrıs’ın hikâyesi
ise 1878’de Osmanlı’nın Kıbrıs’ı İngiltere’ye
kiralaması ile başlar.
1920’lerden itibaren İngiliz emperyalizmi
taksim politikasını Filistin’de uygulamak
için bir sürü paramiliter çete kurdurdu Siyonistlere. Haganah, Igun, Lehi, Stern en
ünlüleridir. 1947’de İngiltere Filistin’in taksim planını ortaya koydu.
Benzer bir paralellik Kıbrıs’ta önce
EOKA’nın İngiliz sömürgeciliğine karşı
başlattığı Enosis (Yunanistan ile birleşme)
mücadelesinde; daha sonra NATO konsepti
çerçevesinde TMT ve EOKA-B tarafından
yürütülen paramiliter savaş ve darbe süreciyle
karşımıza çıkar.
Haganah, Igun, Lehi, Stern Filistinlileri
terörize ederek hem göçe zorladı hem de
1948 taksim ve işgalinin koşullarını hazırladı.
Kıbrıs’taki paramiliter terörün farklı aşamaları olsa da, kabaca Filistin’de olduğu
gibi, zamanı dolan sömürgeciliğin Kıbrıs’ta
ilelebet yaşaması için Kıbrıslılar terörize
edilerek ayrıştırıldı, kantonlara toplandı;
toplumların ayrı bölgelerde toplanmasıyla
taksimin koşulları hazırlandı. NATO’nun
1974’te darbe ve işgalle Kıbrıs’ı bölmesinin
zemini hazırlandı.
Filistinlilerin bir farkı vardı Kıbrıslılardan.
Yahudisi, Müslümanı, Hristiyanı ve diğer
etnik gruplardan Filistinliler Kıbrıslılara kıyasla homojendi. Bunu kırmak için dünyanın
dört bir tarafında yaşayan Siyonist Yahudileri
yerleşimci-yerleşik olarak Filistin’e taşıdılar.
Filistin’in aksine Kıbrıs’ta Türkçe ve
Rumca konuşan Kıbrıslılar vardı. Dışarıdan
nüfus taşımadan Kıbrıslıları bölmek için
yeterince ideolojik enstrüman ve yerli iş-

1948

1974
birlikçi mevcuttu.
23 Ekim 1936 tarihinde İngiliz sömürge
valisi Richmond Palmer Londra’ya gönderdiği raporda şöyle diyordu:
“Adada gelecekte de bir siyasal rahatlığımızın olabilmesi için, yönetimi istisnalara
da yer verecek bölgeler temeli üzerinde
sürdürmeliyiz. Böylece, Kıbrıs milliyetçiliği
kavramı -ki, Enosis aşınmış bir değer durumuna geldiğinde, bu yeni kavramın yükselişi kaçınılmaz olacaktır- mümkün olduğunca uzak bir geleceğe itilip, karanlıkta
bırakılabilecektir.”
Tarih 1936, İngiliz sömürge valisi “Enosis
aşındığında Kıbrıs milliyetçiliği yükselecek”
diyor. Mümkün olduğunca öteleyelim diyor
Kıbrıslılık bilincinin gelişip toplumların
kaynaşmasını… Bunu da “bölgecilik” (“İki
bölgeli, iki toplumlu Kıbrıs”!) temelinde
yapalım diyor. 1936’da İngiliz sömürge valisinin ‘‘bölgecilik’’ dediği süreç 1963’ten
sonra paramiliter terörle başlayıp 1974’ten
sonra son şekli veriliyor. 1974’ten sonrası
da Filistin ile Kıbrıs’ın ortak kaderi olan
Yerleşimci Sömürgeciliği!
Filistin tarihi ile Kıbrıs tarihi paralel gider...
İngiliz sömürge valisi Londra’yı Kıbrıslılık
bilinci konusunda uyardığında tarih 1936’ydı.
O tarihte Filistin’de sömürgeciliğe karşı 3
yıl sürecek bir ayaklanma başlamıştı! 5.000
Filistinli tutuklandı 2 bini hapisle cezalandırıldı, 148’i idam edildi ve 5.000’den fazla
ev yıkıldı...
Filistin’de 1936-39 ayaklanmasına karşı
İngiliz’in kullandığı metotla 1955’ten sonra
Kıbrıs’taki böl-yönet politikası aynıdır. Filistin’deki halk ayaklanmasını başta Haganah
olmak üzere dönemin paramiliter Siyonist
terör örgütleri ile bastırdı. Kıbrıs’ta ise İngiliz’e karşı eylem yapan EOKA’ya karşı
Türkçe konuşan Kıbrıslıları Auxiliary Polisi
yaptı.
Filistin’de 1947-48 taksim ve işgalinin,
Kıbrıs’ta 1974 taksim ve işgalinin koşulları

böyle oluşturuldu.
Filistin 1948’den sonra 1967 ve 1973’te
de işgal edildi. Her yaz yapılan “küçük savaşlar” devam etti.
Filistin’in taksim planını 1947’de ortaya
koyan İngiliz emperyalizmi, 1950’lerin
ikinci yarısından itibaren birkaç farklı taksim
planını Kıbrıs için de devreye sokar.
1947-48’de Siyonist çetelerin yürüttüğü
işgal harekâtı ile İsrail kuruldu. 1974’te
NATO operasyonu ile Kıbrıs bölünerek
(1971 Lizbon NATO Dışişleri Bakanları
Zirvesi’nde alınan kararla) etnik olarak homojenleştirilmiş iki bölgeye ayrıldı.
Siyonist çeteler ise Filistinli Müslüman
ve Hristiyanlara karşı etnik temizlik yürüterek
Filistin’de korsan bir devlet kurdular.
Sonuç itibarı ile Filistin’deki 1947-48
savaşı ile Kıbrıs’taki 1974 işgali aynı yere
vardı. Başkalarına ait topraklar üzerinde
kurulmuş iki korsan yapı: İsrail ve KKTC.
1948’de 700.000 Filistinli göç ettirildi…
1974’te ise 165.000 Rum ve 45.000 Türk
Kıbrıslı göç ettirildi…
1948’e nakba diyor Filistinliler. Yani felaket…
1974’e “barış ve özgürlük bayramı” diyor
Türkiye!
İsrail’in Filistinli mültecilerin yerine, Türkiye’nin de Kıbrıslı mültecilerin yerine taşıdığı nüfusla karşımıza Yerleşimci Sömürgeciliği çıkıyor: Ne Siyonistlerin ne de TC
Devleti’nin işgal ettikleri toprakları dolduracak bir nüfusu yoktu.
İşgal edilen Filistin topraklarını dolduracak
nüfus olmadığı için İsrail dünyanın dört bir
tarafından Yahudileri işgal edilmiş Filistin’e
yerleşimci olarak taşıdı.
İşgal edilen Kıbrıs topraklarını dolduracak
nüfus olmadığı için Türkiye de Anadolu’dan
öncelikli olarak Türkçü-İslamcı kökenli nüfusu işgal edilmiş Kıbrıs’a yerleşimci olarak
taşıdı.
Burada Yerleşimci Sömürgeciliği’nin en
önemli ayağı olan İSKÂN konusu çıkıyor

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
karşımıza.
İşgal edilmiş toprakların iskânı için Kıbrıs’ın işgal bölgesinde ve işgal edilmiş Filistin’de çıkarılan yasa birbirinin aynısıdır!
Bu yasanın Kıbrıs’taki adı İTEM’dir (İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası),
korsan İsrail’deki adı Mevcut Olmayanların
Mülkleri Yasası’dır.
Kıbrıs’ta İTEM ile esas mal sahiplerinin
taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkı
ortadan kaldırıldı. Bu işgal mevzuatıyla
mallar Türkiye’den taşınan yerleşimci nüfusa
tapulandı ve satılmasının ‘yasal’ kılıfı oluşturuldu.
Türk ve Siyonist sömürgeciliğin iskân
yasaları birbiri ile aynıdır!
‘Mevcut Olmayanlar’ tabiri 1948 işgali
ile evinden, toprağından, yurdundan zorla
sürülerek mültecileştirilen Filistin halkını
tanımlamak için kullanılıyor. Bu şekilde
tanımlanan mültecilerin evlerine dönmeleri,
mülklerinin iadesi ve tazminat talebi reddediliyor. 1950’de Mevcut Olmayanların
Mülkleri Yasası yürürlüğe konarak mülklerin
yağma edilmesinin yasal mevzuatı oluşturuldu.
Burada altını çizelim: Aynı ‘Mevcut Olmayanlar’ mantığıyla İTEM Yasasının öncülü
‘yabancılara ait taşınmaz malların tahsis
ve değerlendirmesini düzenleyen’ 32/1975
ile 33/1975 no’lu yasalarla, ‘yabancı’ diye
tanımladıkları Rum ve Ermenilere ait taşınmaz malların kontrol yönetim ve tahsisi
Bakanlar Kurulu’nun yetkisine verildi. Daha
sonra bu yetki İmar, İskân ve Rehabilitasyon
Bakanlığı’na devredildi.
İşgal edilmiş Filistin’de Filistinliler yasa
ile ‘Mevcut Olmayan’ ilan edildi…
İşgal edilmiş Kıbrıs’ta Rum ve Ermeniler
‘yabancı’ ilan edildi…
Tıpkısının aynısı ırkçı iki rejim!
Kıbrıs’taki işgalci Türk sömürgeciliği ve
Filistin’deki işgalci Siyonizm ikiz kardeştir.
Hem uyguladıkları sömürgeleştirme yöntemleri hem de yarattıkları ‘sorun’u Birleşmiş
Milletler masasında müzakere etme ve
ortaya koydukları ‘kırmızı çizgiler’ bağlamında İsrail ve Türkiye tamamen aynı noktada durur.
Kıbrıs’ın 1968’de Beyrut görüşmelerinden
başlayıp 2000’lerin başında Annan Planı
ile zirveye ulaşan çözümsüzlük sarmalı,
Filistin’de Camp David ve Oslo gibi ihanete
dönüşen müzakere süreçlerine uzanır.
Kıbrıs’ta ve Filistin’de BM eli ile yürütülen
müzakerelerin amacı da aynıdır: İşgalin
meşrulaştırılması ve işgal altındakilere kabul
ettirilmesi.
Kıbrıs’ta ve Filistin’de günün sonunda
Türkiye ve İsrail’in vardığı yer aynıdır:
“İki devletli çözüm”…
Yerleşimci Sömürgeciliği ile Kıbrıs ve
Filistin sorunlarını yaratan Türkiye ve İsrail’in müzakerelerde tartışmaya açmayı
kabul etmediği en önemli konu da silah zoruyla evlerinden-topraklarından atılan ve
işgal rejiminin çıkardığı yasalarla mülklerine
el konan MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞ
HAKKI’dır.
2021’de ise Türkiye ve İsrail aleyhinde
aynı savaş suçu dolayısıyla Lahey’deki
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava
dosyalandı. Başkasının toprağını işgal ederek
oraya yerleşimci nüfus taşıma suçundan…
Kıbrıs’ta 1974 ve Filistin’de 1948’den
sonra yaşananların failleri olarak Türkiye
ve İsrail’in insanlığa karşı işledikleri suçlar
aynıdır. Bu savaş suçları onları kardeş yapar.
Yerleşimci Sömürgeciliği ile yarattıkları
sorun ve kendi yarattıkları soruna ürettikleri
sözde ‘İki Devletli Çözüm’ birbirinin aynısıdır.
Bizim çözümümüz de aynıdır: Tek ve bir
Filistin devleti ile tek ve bir Kıbrıs devleti.
Kıbrıs Kıbrıslılarındır, Filistin Filistinlilerindir!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

KENDİ YAĞIMIZDA
DEĞİL, KENDİ
YALANLARIMIZDA
KAVRULDUK
KISACA...
CENEVRE
Ankara Ercan’ı iç-hatlar yapmak
istiyor, bu sebepten geçen sene
Cenevre’de Mağusa ve Ercan
limanlarının açılması teklif edildiğinde
Mevlüt Çavuşoğlu reddetti. CTP
başta olmak üzere ‘federalist’
muhalefet sustu. Ki Cenevre’de CTP
ve TDP’liler de vardı… Erhürman,
‘‘Biz böyle iyiyiz zihniyetidir,
Sarayönü politikasıdır bu’’ diye
eleştiriyor şimdi Güven Yaratıcı
Önlemlerin reddedilmesini…

Bizim Mandra
Faiz Sucuoğlu vatandaşların
öfke ve sinirlerini zorlayan bir
açıklamada bulunarak,
elektrik zammındaki indirimin
sadece Mart ayı için geçerli
olduğunu itiraf eder. Böylece
daha önce söylediği “Zammı
yüzde 300’den yüzde 200’e
düşürdük” sözlerinin de tam
bir yalan olduğu ortaya çıkar.
Enayi yerine konan
vatandaşlar “Allah sizi bildiği
gibi yapsın” diye
kahrederken, sokaktaki
adam “Doktorum kimden
öğrendin böyle yalan
söylemeyi” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Türk-İş’in
araştırmasında, martta
dört kişilik ailenin açlık
sınırı 4 bin 928, yani
açlık sınırı asgari
ücretin üstünde.

“Türkiye’deki cezaevlerinde
yatanların sayısı rekor kırıyor”
Türkiye’deki cezaevlerinde yatanların sayısı
yeniden rekor kırıyormuş. Ve bu gidişle kendi
rekorunu hep yenileyecek gibi. Neden mi?
Türkiye’de cezaevlerinin toplam kapasitesi
271 bin 823 kişi iken Mart 2022 sonu itibariyle
cezaevlerinde 314 bin 502 kişi bulunuyor.
Adalet Bakanlığı verilerine göre ise; bu
kişilerin 275 bin 965’i hükümlü, 38 bin
537’si tutuklu. Cezaevi nüfusunun 300 bin
253’ü erkeklerden, 12 bin 173’ü kadınlardan,
2 bin 76’sı ise çocuklardan oluşuyor. 2021
yılında cezaevlerinde 272 bin kişi olduğu
dikkate alındığında toplam cezaevi nüfusu
Mart 2022 itibariyle 42 bin kişi artmış.
Avrupa Konseyi’nin 2021 raporuna göre;
Rusya 478 bin 714 mahkumla en fazla mahkum bulunan ülke iken, Rusya’yı 272 bin
115 mahkumla Türkiye izliyormuş.
Geçen yıl Türkiye genelinde 42 ilde cezaevi
yapımı devam ediyordu daha doğrusu hükümete göre “yatırımlar”!.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi,
1-4 Nisan 2022 arasında gündeme ve seçmen
eğilimine dair Türkiye genelinde yaptığı anketin sonuçlarına göre -ki anket İstanbul,
Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin,
Samsun, Antalya, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır,
Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan ve 2 bin 10 kişi
ile yapılmış- katılımcıların yüzde 62,7’si
Türkiye’nin birinci sorunu olarak işsizliği,
yüzde 11’i demokrasinin olmayışını, yüzde
9,9’u hukuk sistemini, yüzde 8,1’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yüzde 4’ü
ise eğitimi birinci sorun olarak gördüklerini
ifade etmiş.
Yani ekonomi ve işsizliği doğuranın demokrasi, hukuk eksikliği, eğitim sorunu ve

VİRGÜL

İŞGALİN PERDESİ

Bu KKTC işgali perdelemek için var. Dünyaya
‘‘bakın benim işgal ordum zorla değil, Kıbrıslı
Türkler kendi rızalarıyla yapıyorlar ne
yapıyorlarsa’’ demek için var… Kuklalarla
Türkiye’nin kendi önüne çektiği bir settir KKTC!..
Maraş açılımını kimin yaptığını bilmeyen mi var?
Maraş açılımı yapılacağını Tatar Ankara’da basın
toplantısında Erdoğan’dan öğrenmemiş ve
şaşırmamış mıydı? ‘‘KKTC makamlarının Maraş’ta
attığı adımları, bundan sonraki planlarını da aynı
anlayışla destekleyeceğiz’’ dedi Fuat Oktay… Kendi
suçunu böyle örter işgalci!

ERCANINTERPOL
DİREKT
UÇUŞLAR
BAŞLIYOR

“Hedef Mart 2023’te
kendi hava yolu
şirketimizin ilk
uçuşlarını
gerçekleştirmek…
İnşallah yapacağız…”
Erhan Arıklı

mevcut yönetim şeklini görmeyen yüzde
63’a varan kesim Cumhur ve Millet İttifakı
içerisindeki sağ seçmenin toplamına tekabül
ediyor.
Demokrasiyi, hukuku amaçladığını iddia
ederek bir araya gelen 6 partiden oluşan
Millet İttifakı’na hatırlatmak gerekmekte:
Yöneldiğiniz hedef seçmen kitlenizin tercihleri
her an değişebilir!
Çünkü hükümetin yapacağı bir kaç sosyal
yardım atağı, asgari ücrette yeni bir artış,
genel af olmasa bile kısmi afla tahliyelere
yönelmesi tüm hesapları bozabilir. Zaten
Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan’ın aldığı
pozisyon hem dünyadaki imajını yeniledi
hem de ülke genelinde kişisel puanını artırdı.
Kabaca çoğunluk sadakasal yardımları bile
büyük nimet sayıp şükretmeye meyilli hale
gelmiş halde. Bu büyük çoğunluğun hedeflerinde sürekli refah ve güven içinde yaşayacakları bir sosyal hukuk devleti yok! Kısa
bir dönem de olsa bu süreci aç ve sefil yaşamayarak atlatıp geleceği de kadere bırakmayı
tercih edenler var.
Bu nedenle hava, ekmek ve su kadar demokrasiyi, hukuku ve eğitimi olmazsa olmazlığının farkındalığındaki demokratik halk
kesimlerini ve HDP seçmenini daha sağ,
muhafazakar ve milliyetçi politikalara kurban
edip ötelerseniz ya da bu kesimlere çantada
keklik muamelesi yaparsanız şimdiden çok
geçmiş olsun demek düşer bize ve hepimize!
(Bu yazı Erdal Doğan’ın Gazete Karınca'da yayımlanan “Dışlanan HDP ve çantada keklikler!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 17 EYLÜL 2021
Teknecik Elektrik Santrali önünde
açıklama yapan El-Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç, “Bunu toplum duysun. Yakıt
Teknecik’e girerse, Teknecik kapanacak.
Ama biz kapatmayacağız, makineler
duracak” dedi…

Gözden kaçmayanlar...

‘‘ADALET’’ DEDİ!

Şöyle dedi Erdoğan’ın Kıbrıs İşleri
Koordinatörü Fuat Oktay: ‘‘Protokol,
kamu yönetimi ve kamu maliyesi
politikaları, ekonomi ve finans
politikaları, sosyal politikalar,
savunma, güvenlik ve adalet olmak
üzere 4 ana eksen üzerine
odaklanmış politikalar içermekte’’…
Savunma dedikleri Karpaz’a yapılacak
askeri üs olsa gerek! Bunlar öyle
küstah işgalcidir ki, ordusunun işgal
masraflarını bize ödetir; bunu ödeten
yapacağı askeri üssün masrafını da
bize borç yazar! Peki adalet? Bugüne
kadar hiçbir protokolde adalet konusu,
yani yargı yoktu!

Karikatür: Oğuz Gürel

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“KKTC hükümetinin Maraş
açılımı çerçevesinde bu
anlayışla atacağı adımları
desteklemeye devam
edeceğiz…”
Fuat Oktay (Maraş’ın
kurdelesini kesenlerden)
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Sosyal Medya
YAKARKEN
DÜŞÜNECEKTİNİZ…
Mustafa Billur
Türkiyeliler şikayet ediyor.
Şikayetleri ne?
Ülkelerine gelen Suriyeliler vatandaş
yapılıyormuş.
Bu bir "sessiz işgâl" imiş.
Siz de Beter olun!
120 bin Türkçe konuşan Kıbrıslının
içine 300 bin Türkiyeli nüfus taşıyıp
vatandaş yapan kim?

BİR ZAMANLAR
ELYE
Feriha Altıok
Yıllar...
Yıllar sonra, sevgili ilham perisinin,
mehtaplı gecelerden inmesiyle değil,
peripadişahının oğlunun denizaşırı ülkelerden hediye diye getirdiği kapkara
sabırtaşı, benim sözlerime dayanamayıp "çat" diye çatlayınca, ben bir hayli
yanık sözle yapayalnız kalmıştım ya
yalnızlığımın ortasında, işte o zaman
yerden gökten topladığım bir etek dolusu kese kağıdıyla o merdivenleri
ağır ağır çıkamayınca, çekilip bir odaya, oradan Şiiristan'a ince bir tünel
açmış ve bu tünelden sızan ışıkla:
"Ne zaman bir rüzgâr esse
sarısıcak buğday tarlalarından
anamı hatırlarım elinde orağı
gücü yüreği. ..
ne zaman bir rüzgâr esse
sarısıcak buğday tarlalarından
köylümün nağmelerini hatırlarım
tere karışan ağıda kaçan
ne zaman bir rüzgâr esse
sarısıcak buğday tarlalarından
nasırlı elleri hatırlarım
kara kara bulutlanır gözlerim
ha yağdı ha yağacak
sarısıcak buğday tarlalarına.
F.Altıok.
Not: Geçmişte kalmak istemeyen
yazılarımdan. 1987 -ELYE -Lefkoşa.

BERBER VE KORUMA,
ÇOK KULLANIŞLI
PARTİLİ
Ayşe Kişmir
KKTC'de gece yastığa başını "berber" olarak koyup sabah "özel koruma"
olarak uyanıp üst düzey ziyaretlerde
yerini alabilirsin…
Ey cemaat hangi unvanı isterdiniz
hemen verelim reyondan…

OTUR ARAP!
Semen Yönsel Saygun
İnsan, memleketin sevilen, sayılan
doktorlarından biriyken, "Otur arap,
kalk arap" taki "araplık" makamına
niçin özenir?
Anlamak zor gerçekten.

MASAL
Yılmaz Parlan
Ne bitmez masallarımız varmış
''Elimizi taşın altına koyacağız''
''Ayakları üzerinde duran bir kktc''
''Dünya krizde''
''Egemen eşit devlet''
Bunlarda masal gazel çok!
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BOŞ KÂĞIDA İMZA…
Cuma gününden mi ne, aklıma düştü…
Yıllar öncesiydi, sanırım 1984 yılıydı, iş arkadaşlarımdan bir genç, taksitle otomobil
almak için kredi çekecekti özel bir bankanın
kredi şirketinden…
Şirket, otomobilin/arabanın mülkiyetine ortak girecek, araba “ful sigorta” yapılacak,
öyleyken üstüne 2 maaşlı kişi de alınan borca
kefil olacaktı…
O gün sabah saat 10 civarında, biz de kefil
olacaktık ya, genç arkadaşla birlikte imza
atmaya gittik…
Genç arkadaşımız TL ile borçlanacaktı…
Toplam borç üzerinden % 22 faiz -bileşik
faiz- ödeneceği söylenmiş kendisine, diyordu…
Oysa Polis kooperatifi, azalan bakiye %9
faiz alıyordu o dönem üyelerine verdiği kredilere…
Özel bankada sıramızı beklerken, alacağı
borcun vadesinin kaç ay olduğunu sordum
genç arkadaşa…
Arabalar için 18 ay seçeneği var, onu koydular, dedi…
Sıramız geldi, içten içe arka taraftaki bir
odaya aldılar bizi…
Gülümseyen bir genç kız elinde maktu bir
form, ama borç miktarı yerinin boş olduğu,
sadece borçlunun ve 1’inci kefil olarak benim
adımın ve kimlik kartı numaralarımızın
yazılı olduğu o belgenin üzerine, başka hiçbir
şey yazılmamış “Borç Senedi” ve kopyasını
koydu önüme, “şurasını imzalayın” dedi…
Toplam kaç para borca kefil olmak için
imza atacağımı da söyleyin lütfen, öğreneyim,
ardından imzamı atarım, dedim…
-Siz imzalayın, yönetim kurulu kabulünden
sonra çıkan miktarın yarısına siz kefil olacaksınız, o zaman borç miktarını öğrenirsiniz,
dedi… Ses tonundan, kızdığını -sinirlendiğini- hissettim… Kızmakta haksızdı!
-Biz her zaman aynı şekilde imzalattırırız
senetleri, “bize güvenmiyor musunuz,” demez
mi?
-Niye güvenelim, boş kâğıda imza atacak
kadar sizleri tanımıyorum ki, dedim…
Yüzünde gülümseme kalmamıştı hiç, sürdürdü sözlerini:
-İkinci kefil da imzalayınca, Cuma günkü

Sosyal Medya

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

toplantıda kurul uygun görürse Pazartesi
araba kredisini alacaksınız, dedi yine…
Ben de yineledim sözümü…
-Boş kâğıda imza atamam, borç miktarını
yazın imzalarım, dedim…
Borç alacak genç arkadaşım, boş senedi
imzalamıştı; o da, bana kızmıştı sanırım,
belki da beni kefil olarak getirdiğine pişman
olmuştu, kim bilir?
Söylemedi, ancak hali öyle gösteriyordu,
nutku tutulmuştu…
Banka çalışanı genç kız, içeriden sorumluyu
çağırdı; bizden yaşlı bir beyefendi geldi, “buyurun, benim odama geçelim,” dedi…
Odasına gittik…
Kahveniz nasıl, diye sordu…
Az önce bizim dairede içtik, başka içmeyim,
diyerek teşekkür ettim; ardından:
-Herkese boş senet mi imzalattırırsınız,
dedim…
“Hesaplamak zaman alır ondandır, hem
gelenleri burada bekletmeyiz, sadece kimliklerini görür, fotokopilerini ve gelenlerin imzalarını alırız; üstünü, daha sonra biz tamamlarız,” deyince fes başımdan sıçradı…
-Bizim vaktimiz var beyefendi, hesaplayın
borç miktarı ortaya çıksın imzalayalım; olmadı, siz hazırlayın rakamlar belirlensin,
kaç para borcun altına kefil olarak imza
atacağımızı öğrenebilecek şekilde bitirin işlerinizi, sonrasında hemen gelip imzalayalım,
dedim…
Gülümsedi, yüzüme baktı…
-Hesaplamak biraz zaman alacak, ama bir
yarım saat beklerseniz hazır edebiliriz, dedi…
Bekledik ve doldurulmuş borç senedini
imzaladık…
Demek ki, isteyince oluyormuş…
Kim bilir, belki da sivil giyimli olsak da,
polis kimlik kartı taşıdığımızdan olacak, polislerin sivil kimlik kartı yoktu o yıllardarütbeli olduğumuzu da öğrendiklerinden,
“bize ‘ayrıcalık’ tanımak mecburiyetinde
kaldılar”…
Neticede, borcun miktarını senede yazdılar,
biz de öğrenince attık imzayı…
***
Yıllar önce yaşanmış bu olay, şimdi yıllar
sonra neden aklıma düştü diye bir soru sormak

hakkınız… Bilirsiniz, Nazırlar Kurulu’nun
Başkanı ve bazı üyeleri, hafta başında Ankara’ya gittiler…
Türkiye - KKTC 2022 Yılı “İktisadi ve
Mali İş Birliği Protokolü” nü imzaladılar…
Kısaca, TC’den Borç aldılar!
Borç miktarı açıklanmadı ancak,
Türkiye’den, KKTC’ye 4 Milyar 250 milyon
TL kaynak aktarılacağı söylendi…
Bu “kredi işlerini” duydum ya, çağrışım
yaptığından aklıma düştü…
Gerçi, imza atan siyasi yetkililer, “Aktarılacak olan bu kaynağın, ‘ağırlıkla hibe ve
kredi’ olarak düzenlendiğini” söylediler…
Protokolün içeriğini açıklasalardı, belki
biz da bir şeyler yazıp/söyleyebilirdik; her
zamanki gibi açıklamadılar…
***
Yıllar önce, bizim kefil olduğumuz genç arkadaşımız TL borçlanıp, TL olarak ödemelerini yapmıştı…
Üstelik o genç arkadaş şanslı da çıktı…
Borcunu, %22 “Bileşik Faiz” düzenlemesiyle aldığından ve ödemelerine başladıktan
3-4 ay sonra, Polis Kooperatifi dâhil bütün
kooperatifler, kredi faizlerini %24 çıkardılar…
Genç arkadaş anlattıydı:
“Banka’dan çağırdılar beni, faiz haddini
yükseltmek istediklerini, yeni bir senet yapılması gerektiğini söylediler, kabul etmedim
ve oradan ayrıldım”…
***
Duyduğumuza göre, “TL olarak borçlanılan
kredileri, ‘vadesi geldiğinde’ ABD doları olarak ödeyecek KKTC Maliyesi, ileride”…
Cuma gün sohbet ettiğim bir köylüm, enteresan bir soru sordu:
“Sen bilin; o şu dolara çevrilen aldığımız
borç var ya, işte o borcun faizi, % kaç olacak
be efendi?
Hem bizim(!) KKTC Nazırlar Kurulu, neden döviz cinsinden borçlanır? Bizlerin geliri,
ABD doları cinsinden mi?”
“Vallahi” yanıt veremedim…
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

PEGASUS

Salih Mehmet
Pegasus ismini duyduğumuz zaman birçoğumuzun aklına Hava taşımacılık şirketi gelebilir. Bu Pegasus iPhone kullananlara casusluk
işleri yapan programın ismidir. Bu Pegasus,
soluduğunuz havayı dahi başka mekanlara
bildiren PEGASUS’dur.
Pegasus İsrailde NSO güvenlik gurubunun
ürettiği bir programdır. Bu program dünyanın
dört köşesine kadar uzanabilen bir programdır.
Bu Program iPhone ve Android telefonları
için NSO da üretildi… 2016 yılından beri bu
program birçok ülkede muhalif kişi ve gazetecilerin telefonlarına sms yöntemiyle yüklendikten sonra, O kişinin bütün aktivitelerinden, devlet güvenlik birimleri haberdar olmaya başladı.
Gerek yazılan SMS, EMAİL, TELEFON
GÖRÜŞMELERİ, Kişinin TELEFONDAKİ
İSİM Listesi, TELEFONUN KAMERASI,
BLUETOOTH VE MİKROFONU, uzak mesafeden KONTROL edilebiliyor. Evinizde
ailenizle olan konuşmaları dahi Pegasus programı Kayıt edebiliyor, arabanızla seyehat ederken Google Map’tan (haritadan) bulunduğunuz
noktayı ve istikametinizi binlerce Kilometre
uzaklıktan izleyebiliyor.
Apple bu “korkunç” programdan 2021’in
ilk yarısına kadar habersizdi. 2021’in ilk yarısında fark edildiği zaman dünya medyası bu
habere geniş yer verdi. İngilterede The Guardian
gazetesinin yanısıra, BBC, Fransa’da, France24
TV, Almanya’nın DW haber kanalları bu
haberi “dehşet” verici olarak nitelediler.
Dünya genelinde 50 bin kişinin telefon numaraları PEGASUS’un data’sında bulunduğu
açıklandı. Bu Telefon numaraları dünya ge-

nelinde; Gazeteci, Barış aktivistlerine, Milletvekillerine, Bakanlara, Avukatlara, bazı
Cumhurbaşkanlarına ait olduğu haberi, dünyada
“şok” dalgası yarattı.
Şubat 2022 de FBI bu programı satın aldığını
yine The Guardiyan gazetesine açıkladı. İsrail
Şirketi NSO bu programı 102 ülkeye sattığı
sanılmaktadır. Ancak İsrailde yayınlanan Calcalist Finans gazetesinin 21 Kasım 2021 tarihli
sayısında sadece 32 ülkenin isminin açıklandığını Reuter haber yapmıstı.. Bu 32 ülke arasında, Meksika, Macaristan, Birleşik Arab
Emirliği, Cezayir, Suudi Arabistan gibi ülkelerin
ismi geçti. PEGASUS programının sonucu
olarak, baskıcı rejimlerde 1000 lerce gazeteci
ve siyayi kişiler sokak ortasında infaz edildiler.
Meksika başkanı, NSO şirketini bu programı
yapmış olmasından dolayı kutladı bile. Bu
Program (Pegasus) Hem Meksika’da hem de
Suudi Arabistanda hayatını kaybeden gazetecilere karşı kullanıldığını Uluslararası Af
Örgütü açıkladı. Uluslararası Af Örgütü, bu
gazetecilerin telefonlarını incelettiği zaman
PEGASUS programın izleri görüldüğünü açıkladı. Cemal Kaşıkcı’nın Telefonu da bu listeye
dahil edildi. Apple bu programdan uzun süre
habersizdi.
Rusya’ya iltica eden Eski CIA network uzmanı Edward Snowden, “bu program bugün
kullanılan yüzlerce casusluk programlarından
sadece bir tanesi” olduğunu ve süpriz olmadığını, The Guardian gazetesi’ne yaptığı mülakatında açıkladı.
Kasım 2021de Apple İsrail’in NSO güvenlik
şirketine dava açtı. Telefon sahiplerinden
izinsiz PEGASUS casusluk programını yük-

lediği gerekcesiyle. İsrael Hukümeti bu program
teröristlere karşı savunmasını yaptı.
Peki PEGASUS programı Devlet kurumlarıyla birlikte çalışan MAFİYA’ların eline geçmemesi acaba mümkünmüdür?… Mafiya gurupları arasındaki çatışmalarda, acaba bu etkili
programlar kullanılmaktamı?
PEGASUS olayı dünya medyasında yer
alırken, Türk medyasında pek de haber olmadı.
Gelelim, Kollu Tava’ya benzeyen coğrafyamıza (Kıbrıs) Bizde de iki siyasi kişinin
Telefonlarındaki özel görüntüler kısa bir süre
önce sosyal medyaya düştü ve bu iki kişi
siyasi hayatlarına son verdiler…Bu iki kişinin
yanısıra, TC’ye giriş izni verilmeyen gazeteci
ve barış yanlısı aydınlarımız da var. En son
TC’ye girişi engellenen kişi Kıbrıs’ın barış
aktivisti Eski CTP Milletvekili Sn. Okan Dağlı
Oldu. Seyehat özgürlüğünden men edilen kişilere dava da okunmadan geri ülkesine gönderildiler, ve böylece barış yanlısı kişiler cezalandırılmış oldular… İnsan merak eder acaba
PEGASUS programı ülkemize de ulaştımı?
Diye. Bu tür faliyetler “insan hak ve özgürlüklerine” karşı yapılan saldırıdır, pisikolojik
işgaldir!
Ülkemizde de barış yanlılarına karşı Cep
Telefonu üzerinden saldırı yapılıp yapılmadığını
Uluslararası Af Örgütüyle temas’a geçildiği
takdirde telefonunuza uzaktan bağlanıp kontrol
ettirebilirsiniz.
İnternet’te, “pegaus Spy” Programı diye
ararama yapılırsa karşınıza binlerce sayfa ingilizce olarak haber çıkar.
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Sosyal Medya
Bülent Dizdarlı

Babamla Konuştum;

Sosyal Medya
Zekai Altan

SAYILARIN DİLİYLE
ÜLKEMİZDE
COVİD-19’UN EĞİLİMİ

K.K.T.C Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde 2-8 Nisan (her
iki tarih de dahil) Covit-19 vakalarının günlere göre dağılımı aşağıdaki
şekilde olmuştur:
2 Nisan Cumartesi-------433 Vaka
3 Nisan Pazar ------------ 573
Vaka
4 Nisan Pazartesi-------- 563 Vaka
5 Nisan Salı---------------- 560
Vaka
6 Nisan Çarşamba------- 472 Vaka
7 Nisan Perşembe------- 451 Vaka
8 Nisan Cuma ----------- 433 Vaka
Görüldüğü gibi 2-8
Nisan tarihlerinde saptanan vaka sayısı 3537
dir.
Oysa bu rakam 26
Mart- 1 Nisan tarihleri
arasında toplam 5568
di. Yani vaka sayısında 2031 düşüş
olmuş, bir haftada %37,5 lik bir
azalma saptanmıştı. Bu iyimser gidiş
devam ediyor.
Şimdi de Sağlık Bakanlığı verilerini, 9-15 Nisan haftası için ele
alalım. Buna göre:
9 Nisan Cumartesi -------332 Vaka
10 Nisan Pazar----------- 325 Vaka
11 Nisan Pazartesi-------266 Vaka
12Nisan Salı---------------340 Vaka
13 Nisan Çarşamba ---- 334 Vaka
14 Nisan Perşembe--- 230 Vaka
15 Nisan Cuma -------202
Vaka
Görüldüğü gibi bu hafta da toplam
vaka sayısı 1508 azalarak 2029 olmuştur Bu sayı bir önceki haftaya
göre vakaların % 43 oranında azaldığını dolayısıyla vaka sayısında ki
düşme eğiliminin aynen devam ettiğini göstermektedir.
K.K.T.C’de resmi olarak bu güne
kadar, toplam 91798 vaka görülmüş
ve 232 vefat saptanmıştır. Ölüm
oranları da her geçen gün düşmektedir.
Ülkemizde bu oran daha önce de
ifade ettiğim gibi Aralık da %0,41,
geçen ay %,027, bu ay %0,25 dir.
Biliyoruz ki hiçbir zaman sıfır
vaka olmayacaktır ama çok daha
düşecek sayıdaki vakalarla, grip aşısı
yapılır gibi yılda bir kez aşılanarak,
bu hastalıkla baş edebilmemiz mümkün olacaktır .

Yıl, 1974. Ailemle ve arkadaşlarım
ile çadırlarda 7 ay geçirdik. Paramal
Kampında. Büyük bir heyecan. Belirsizlik. Telaş ve endişe. 7 ay sonra İngiliz
Üssü Ağruturdan uçak ile Adana’ya
sonra da İskenderun Limanından Mağusa’ya. 7 ay sonra annemi ve kızkardeşimizi görecektik. 14 yaşında neler
olup bittiğini anlamaya çalışyordum.
Ağrutor üssünden çıkarken otobüste
gözlerim tepelere, taşlara ve şinyalara
takıldı ve kaldı. İçimi bir burukluk
sardı. Bilemediğim, anlamını veremediğim bir hüzün. Mutluluk veya mutsuzluk. Geçtiğim toprakları bir kez daha
görecekmiyim. Evdimi ne zaman göreceğim diye donuk bakışlarım içerisinde
düşünüyordum. Rahmetli babam sevinçliydi. Anneme, kızkardeşine,kardeşlerine kavuşacakti. En önemli sevinci
ise yıllarca verdiği mücadelenin sonucunu yaşamasıydı. Türkiye Ada’ya ayak
bastı. Türkiye’ye olan sevgisi her halinden anlaşılıyordu. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Ağlayacak kadar duygulu.
Aradan yıllar, yıllar geçti. Büyüdük.
Ben Barış ve Demokrasi mücadelesinde
yer aldım.
Babam beni sürekli uyarıyordu. Beni
anlamıyordu. Türkiye’siz ayakta kala-

maycağımızı anlatmaya çalışıyordu.
Ama 40 yıl sonra. Bir yatırım yapmaya
karar verdim. Kararımı duyunca ilk kez
bana konuştu. “ Bak oğlum, biz bu
günler için mücadele etmedik. Böyle
olacağını bilemedik. Eşkıya düzeni kuruldu.
Bağımsız değilik. Bu yatırıma dikkat
et. Seni yok etmesinler. Sen mimli biri-

sin” dedi. Ve ben de vefatından sonra
kabrini ziyaret ettiğimde babam ile konuştum. Dertleştim. Mücadelesini değil,
eşkiya düzeni fark ettiğini konuştuk.
Barış ve Demokrasi kavgasının önemini.
Benden sonra angonilerinin bu düzeni
yaşamamaları gerektiğini konuştuk. Ve
onu bırakıp ayrıldım. Bir sonraki ziyaretime kadar.

PUTİN VE MUHAMMED BİN
SELMAN PETROL
PİYASALARINI VE
UKRAYNA’DAKİ DURUMU
GÖRÜŞTÜ

KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ’NİN 36’NCI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU YAPILIDI
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı
Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük
Kütüphanede gerçekleşen Genel Kurul’da,
sırasıyla Halkın Partisi Genel Başkanı
Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan

Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre
ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma
yaptı. Yönetim kurulunun belirlendiği Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Kurulu’nda
başkanlığa Mehmet Nizam ve Oğuz Ceyda
aday. Çiftçiler Birliği’nin 8 yıldır başkanlığını sürdüren Hüseyin Çavuş, UBP’den
milletvekili seçilmişti.

Covid-19 bir can daha aldı!
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 82 yaşındaki Aysel
Küçüksu hayatını kaybetti. Covid-19 teşhisi
ile Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne tedavi

gören Aysel Küçüksu’nun yan hastalıkları
olduğu öğrenildi. Aysel Küçüksu’ın vefatı
ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 233’e yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin
Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve
Ukrayna’daki durumu ele aldı.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin
ve Selman telefonda görüştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve
OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan
OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin
istişare edildiği görüşmede, söz konusu iş
birliğine yönelik olumlu yönde
değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmede, taraflar Ukrayna ve Yemen’deki
gelişmeleri de ele aldı.

GUTERRES'TEN KUDÜS'TEKİ
KUTSAL MEKANLARIN
STATÜKOSUNUN
KORUNMASI ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres, Kudüs'teki kutsal
mekanların statükosuna saygı gösterilmesi ve
bunun muhafaza edilmesi çağrısında
bulundu. Guterres'in Sözcüsü Stephane
Dujarric, yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter,
Kudüs'teki giderek kötüleşen güvenlik
durumundan derin endişe duyuyor." dedi.
Dujarric, Genel Sekreter'in Kudüs'teki kutsal
mekanlardaki statükonun desteklenmesi ve
buna saygı gösterilmesi çağrısını yinelediğini
söyledi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

ÇOCUKLUĞU
OLMAYAN
ADAMLAR
Antranik Dzarugyan
Aras Yayınları

Saksıda feslikanım
Kaynadı kara kanım
Bana bir şeyler oldu
Seni çekiyor canım

“Bir eliyle ekmek gösterir,
ötekiyle taş tutar.”
Plautus

Tadımlık
Sözün yine aşktan yanaysa
sevgilim sen sakla bir kaçağı
Belki yorgun ve yaralıdır hâlâ
ölüm basmıştır son sığınağı
Ahmet Telli

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
Mehmet akif cad.. mustafa derviş
apt.. n0:111/h grand pasha hotel karşısı dereboyu lefkoşa
0392 227 11 10
SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman
Dairesi Yolu)
03922286565
YAZMAN ECZANESİ
Devlet Hastanesi Karşısı Akay Optik
Plaza Ortaköy Lefkoşa
03922232121

LBO, DOĞA PARK
BÜNYESİNDE TEDAVİ
VE REHABİLİTASYON
GÖREN HAYVANLAR
YARARINA KONSER
VERECEK
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO)
Doğa Park bünyesinde tedavi ve
rehabilitasyon gören hayvanlar
yararına konser verecek. LBO
tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre bugün saat
14:00'te Taşkent Piknik Alanı’nda
yer alan Selvi Restoran bahçesinde
yer alacak konserde saksafonist ve
solist Serdar Tuksal eşliğinde “The
Beatles” grubunun en beğenilen
şarkıları seslendirilecek.
Konserden elde edilen tüm gelir,
Yaban Hayat Hastanesi ve
Araştırma Laboratuvarı’nda
tedavisi ve rehabilitasyonu devam
eden yaban hayvanlarının yaşama
tutunmaları için kullanılacak.
https://payment.cwri.net/evnt/37
internet adresinden bilet satın
alınabilecek.

DÜN

CİTTASLOW LEFKE VE CİTTASLOW MEHMETÇİK KENTLERİ
“BODRUM SLOWCHEESE FESTİVALİ”NDE KKTC’Yİ TEMSİL ETTİ
Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik kentleri Bodrum Slowcheese Festivali’nde
KKTC’yi temsil etti. Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörlüğü’nden yapılan
yazılı açıklamaya göre, “Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik” kentleri 7-10 Nisan
tarihleri arasında KKTC’nin geleneksel ürünlerinden ve coğrafi işaretli tek ürünü olan
hellimin tanıtımı ile ilgili Bodrumda her yıl düzenlenen Uluslararası Bodrum
Slowcheese Festivali’ne katılım sağladı.

GÜVENİR, TATAR’IN HAYATINI YAZDI
Gazeteci, yazar, dramaturg Osman Güvenir,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayatını konu
alan “Zirvedeki Adam-Özgürlük ve Demokrasi
Bekçisi” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’a takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı
açıklamaya göre Güvenir, Cumhurbaşkanı
Tatar’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, yaklaşık
bir buçuk yıldan beri kitap üzerinde titizlikle
çalıştığını kaydetti ve kitabı Tatar’ın hayatını
tarihe mal etmek amacıyla yazdığını söyledi.
Kitabı kaleme alırken Tatar’ın çocukluk
yılları, acıları, sevinçleri ve mutlulukla
mutsuzluklarının aklından geçtiğini kaydeden
Güvenir, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayat

hikâyesi, esasında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R.
Denktaş okulundan mezun bir siyasetçi yapısı
ve anlayışına dayanan bir hikâyedir” dedi.
Onun şahsında bir liderlik vasfı olduğu
kanaatine vardığını anlatan Güvenir, bu kitabı,
yarım kalan bir tarihin tamamlayıcı özellik
taşıması açısından değerlendirerek kaleme
aldığını söyledi.
Güvenir, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın,
gerek Dr. Küçük ile gerekse Rauf R. Denktaş’la
geçen zamanlarında, çocukluk yıllarından
geldiği bugünkü uzun yol ve mücadelenin sonundaki başarı grafiği hayli ilginç; yeni nesillere
ve tarihe ışık tutma açısından da önemlidir”
diye konuştu.

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

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

14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New
Castle Plaza No:2 Deniz Kızı Hotel
karşısı Karaoğlanoğlu Girne
0533 839 19 60
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur
Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
03928152409
MAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt.
Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA
YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses ve Halk
Bankası Karşısı Kaya Telefon yanı
0392 365 24 92
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt.
N0:3 İskele
03923712224
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke
7278 500

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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RUSYA, İNGİLTERE
BAŞBAKANI JOHNSON VE
12 ÜST DÜZEY İSME
YAPTIRIM KARARI ALDI

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris
Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve
Savunma Bakanı Ben Wallace’ın
aralarında bulunduğu 13 üst düzey
yönetici hakkında yaptırım kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, İngiltere'nin özellikle Rusya
Federasyonu'nun üst düzey yetkililerine
karşı aldığı yaptırım kararları ve
“benzeri görülmemiş düşmanca
eylemleriyle” bağlantılı olarak, İngiliz
hükümetinin önemli kabine üyeleri ve
bir dizi siyasetçiye karşı Rusya’ya giriş
yasağı içeren yaptırım kararı alındığı
bildirildi. Açıklamada, “Bu adım,
Londra'nın ülkemizi kontrol altına almak
ve milli ekonomimizi boğmaya yönelik
koşullar yaratmak için Rusya’nın
uluslararası izolasyonunu amaçlayan
dizginlenmeyen enformasyon ve siyasi
kampanyasına yanıt olarak atıldı.”
ifadeleri kullanıldı. İngiltere’nin ölümcül
silahlar göndererek ve NATO'da benzer
çabaları koordine ederek Ukrayna’daki
durumu kasten kötüleştirdiği ifade
edilen açıklamada, Londra’nın
kışkırtmalarının sadece Batılı
müttefiklerini değil, diğer ülkeleri de
büyük ölçekli Rus karşıtı yaptırımlar
uygulamaya zorladığına dikkat çekildi.
Açıklamada Rusya’ya giriş yasağı
konulan isimler şu şekilde sıralandı:
“İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı
Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Liz
Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace,
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İçişleri
Bakanı Priti Patel, Maliye Bakanı Rishi
Sunak, İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi
Bakanı Kwasi Kwarteng, Dijital, Kültür,
Medya ve Spor Bakanı Nadine Vanessa
Dorries, Savunma Bakan Yardımcısı
James Heappey, İskoçya Bölgesel
Hükümeti Başbakanı Nicola Ferguson
Sturgeon, İngiltere ve Galler Başsavcısı
Suella Braverman ve İngiltere eski
Başbakanı Theresa May.”

UKRAYNA: “RUS ORDUSU
20 BİN 100 ASKER, 163
UÇAK, 145 HELİKOPTER VE
762 TANKINI KAYBETTİ”

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun
20 bin 100 asker, 163 uçak, 145
helikopter ve 762 tankını kaybettiği
bildirildi. Ukrayna Genelkurmay
Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16
Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili
bilgileri açıkladı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus
ordusundan 20 bin 100 asker öldürüldü,
Ruslara ait 163 uçak, 145 helikopter, 762
tank, 1982 zırhlı araç, 371 top, 125
roketatar sistemi ve 66 hava savunma
sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1458 araç, 8 gemi ve hafif
sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 138
insansız hava aracını da kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından 25
Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da
1351 Rus askerinin öldüğü
duyurulmuştu.

FRANSA, LVİV’DEKİ
BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YENİDEN
KİEV’E TAŞIDI

Fransa, Ukrayna-Rusya savaşının
başlamasıyla Ukrayna'nın Lviv kentine
taşıdığı büyükelçiliğini yeniden başkent
Kiev’e taşıdı.
Kiev'de dün Fransız bayrağı
çekilmesiyle büyükelçilik tekrar açıldı.
O esnada BFMTV kanalına konuşan
Fransa’nın Kiev Büyükelçisi Etienne de
Poncins, "Çok duygusal bir an. Bu,
Fransa’nın tekrar Kiev’de olduğu,
Kiev'in ele geçirilmediği, Kiev ve
Ukraynalıların kendilerini (Rusya’nın)
saldırısına karşı savunabildikleri
anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Büyükelçiliğin Kiev’de tekrar açılması
için tüm güvenlik şartlarının bir araya
geldiğini söyleyen De Poncins, ancak
ülkedeki durumun henüz normale
dönmediğine de işaret etti.
De Poncins, büyükelçilik bünyesinde
sadece bir düzine personel ile bir
güvenlik ekibinin bulunduğunu, 24
Şubat'tan bu yana Rusların Ukrayna'da
her yere saldırma kabiliyetine sahip
olduğunu bildiklerini ve Lviv'de dahi
bombardımanlar olduğunu anlattı.

Sedat Peker'in iddiaları ABD Dışişleri'nin 'narkotik' raporunda:

Türkiye uyuşturucuda 'transit ülke'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası
Narkotik Kontrolü Strateji Raporu'nda, suç
örgütü lideri Sedat Peker'in Venezuela-Türkiye arasındaki kokain bağlantısı iddialarına
yer verildi. Raporda Türkiye’den uyuşturucu
kaçakçılığında 'transit ülke' olarak bahsedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl Kongre'ye sunduğu Uluslararası Narkotik Kontrolü Strateji Raporu yayımlandı. 'Uyuşturucu
ve Kimyasal Kontrolü' ile 'Para Aklama'
başlıkları altında, iki cilt olarak yayımlanan
raporda Türkiye ve Kuzey Kıbırs ile ilgili
dikkat çekici tespitler yer aldı.
Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede
tedaviden ve kullanımı önlemekten çok
operasyonlara önem verdiği belirtilen raporda, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Venezuela-Türkiye arasındaki kokain bağlantısına ilişkin iddiaları da yer aldı.
Kısa Dalga'nın aktardığı habere göre, raporda Türkiye’nin uyuşturucu kontrolünde
yeterli önlem almadığı vurgulandı. Türkiye’den uyuşturucu kaçakçılığında ‘transit
ülkesi’ olarak bahsedilen raporda Afganistan’dan Avrupa’ya gönderilen afyonun ve
Avrupa’da üretilip Asya’ya gönderilen sentetik uyuşturucuların Türkiye üzerinden
geçtiği belirtildi.
'ABD'YLE İŞBİRLİĞİ SEKTEYE
UĞRADI'
Raporda Haziran 2021'de Mersin Limanı'nda muz kolilerine saklanmış 1.3 ton
kokain bulunması dahil Türkiye'de geçen
sene gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sıralanırken, ABD'yle bu alanda
2018'de sekteye uğrayan eğitim işbirliğinin
yeniden başladığı ancak ABD Uyuşturucu
ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) yerel bir
çalışanının tutuklanmasının işbirliğine zarar
verdiği belirtildi. Raporda, "Bunun sonucunda Türk yetkililer, ülkede uyuşturucu
bağlantılı soruşturmalarda işbirliği için
ABD'den gelen davetleri kabul etmedi" denildi.

SEDAT PEKER'İN VENEZUELA
İDDİASI RAPORDA
Raporda, Türkiye'nin yasadışı haşhaş ekimini
ve morfin üretimini sıkı bir şekilde kontrol
ettiği belirtilse de, "Fakat tanınmış mafya
lideri Sedat Peker'in, iktidardaki AK Parti'ye
yakın bir Venezuela-Türkiye kokain bağlantısı
iddiasıyla yayılan yolsuzluk söylentileri
yaygın" denildi. Türkiye'nin uyuşturucuyla
mücadele politikasında tedaviden ve kullanımı
önlemekten çok operasyonlara önem verildiği
belirtilirken, "Hükümet büyük ölçüde, terör
şebekelerinin özellikle İran ve Afganistan
üzerinden eroin kaçakçılığına dahil olmasına
odaklanırken, büyük Türk suç örgütleri daha
az incelemeye, engellemeye ve kovuşturmaya
tabi tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.
‘UYGULAMA DAHA ÇOK GÜLEN
DESTEKÇİLERİNE ODAKLANDI’
Raporda, Türkiye'de kara para aklama ve
terörün finansmanı alanındaki yasaların uluslararası standartlarda olduğu belirtilse de,
"Fakat uygulamanın zayıf kalması, etkili para
aklama soruşturmalarının ve cezaların çok
az olmasına yol açmaya devam ediyor" denildi.
'Bu uygulamaların daha çok Gülen'in destekçilerine odaklandığı' yorumu yapılırken,
Türkiye'nin ABD'nin yaptırım listesine giren
bazı isimlerin malvarlıklarını hızla dondurduğuna da dikkat çekildi.
'TÜRKİYE KAÇAKÇILIK İÇİN
ROTANIN BİR PARÇASI’
"Türkiye'nin ulusal risk değerlendirmesinde
en yüksek para aklama riskini ortaya çıkan
suçlar uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen ve
yakıt kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı oluşturuyor" denilen raporda, "Türkiye Afganistan'dan Avrupa'ya yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan Balkan rotasının bir
parçası ve Suriye ile İran'dan göçmen kaçakçılığı için de bir koridor. Yasadışı kazancı
meşru gelir olarak göstermek için paravan
şirketler kullanılıyor" ifadelerine yer verildi.

KOOP SEN’DE BAŞKAN YENİDEN GÜRÖZ
BAŞKAN MEHMETALİ
GÜRÖZ, GENEL
SEKRETER İSE RİFAT
TUĞSAL
Kooperatif Görevlileri
Sendikası’nın (Koop-Sen)
dün yapılan 24. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa Mehmetali Güröz; Genel Sekreterliğe ise Rifat Tuğsal
getirildi.
Koop-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurulda yapılan seçimler
neticesinde yeni görev bölümü şöyle:
“Bankacılık Şubesi Yönetim Kurulu Üye-

leri: Öykü Muhtaroğlu, Ahmet
KocayiğitNeriman Kara Alkar
Özdeş, Cihan Çeribaşı, Kemal
Kerem,Ertunç Lisani, Ziya Digeş Zehra Baybora Simge
Ö.Transtürk.”
Koop ve İştirakler Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri: “İzzet
Çıldam, Hüda Avşaroğlu, Yalçın
Kömürcügil, Hüseyin Çoban, Örs
Gazitepe, Gürkan Zehirok, Ediz Arıkan,
Orbay Başar, Murat Aslan, Osman Kısaoğlu”Denetleme Kurulu Üyeleri: “ Seren
Eminer, Hüseyin Kuran, Mehmet Kaptan”
Disiplin Kurulu Üyeleri: “Nevzat Nevzat
Velettin Taşkent Sermen Baradan”

Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki
ayrı mağazadan ürün çalan toplam 4
kişi tespit edilerek tutuklandı.
Polis açıklamasına göre 11 Nisan
Pazartesi günü Trend Center isimli
mağazaya müşteri olarak giden I.K.’nin
(K-19) 75 TL değerinde bayan kıyafetini
çaldığı tespit edilerek tutuklandı.
Diğer yandan Potente isimli mağazaya
müşteri olarak giden N.C.(K-20),
J.Z.K.(K-18) ve I.K.’nin de (K-19) de
toplam 178 TL değerinde iki çanta ve
yapışkan dövmeyi çaldı tespit edildi.

ANİ ÖLÜM

Gazimağusa’da yaşayan Iyad Kayed
Mohammad Alhaj Issa (E-47)
ikametgahında aniden rahatsızlanarak
ambulans ile hastaneye sevk edildiği
sırada yaşamını yitirdi.
Önceki gün saat 17:30 sıralarında
yaşanan olayla ilgili soruşturma devam
ediyor.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU
MADDE TASARRUFU

Gazimağusa'da, ikametgahında yapılan
aramada; satışa hazır paketler halinde
yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri
türü uyuşturucu olduğuna inanılan
madde bulunan C.E.(E-22) ile olayla
bağlantısı olduğuna inanılan G.K.(E-38)
tutuklandı.
Polis önceki gün yaşanan olayla ilgili
soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

YARALAMA

Lefkoşa’da kaldığı yurt odasında
arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi
bıçakla sırtından yaralayan P.N.M.(E-28)
tutuklandı.
Önceki gün saat 14:30 sıralarında
yaşanan olay neticesinde Otaigbe Girne
Dr. Suat Günsel Hastanesinde yapılan
tedavisinin ardından cerrahi servisinde
kontrol altına alındı. Soruşturma
devam ediyor.

KANUNSUZ MAL
TASARRUFU

Lefkoşa’da tasarrufunda kanunsuz
olarak bulundurduğu 3 altın kolye ve 1
altın kolye ucunu satmaya çalıştığı
sırada tespit edilen K.T.(E-50)
tutuklandı.
Önceki gün yaşanan olayla ilgili
soruşturma devam ediyor.

GEREKLİ ÖNLEYİCİ
TEDBİRİ ALMAKSIZIN ATEŞ
YAKMAK

Lefke’de Küçük Bilgi mevkiinde
bulunan bir şahsa ait zeytin bahçesinde
bulunan kuru dalları yetkili makamdan
izinli olarak yaktıktan sonra, ateşin tam
olarak sönmesi için gerekli önleyici
tedbiri almayan ve 5 dönümlük arazide
bulunan kuru otlar ile 36 adet zeytin
ağacı, damlama sulama lastiklerinin
yanmasına sebep olan M.D.H.(E-45)
hakkında yasal işlem başlatıldı.
Önceki gün saat 13:00 sıralarında
yaşanan olayla ilgili soruşturma devam
ediyor.

SAĞLIK ALANINDA
YUNANİSTAN’LA İŞBİRLİĞİ

GÜÇ-SEN GENEL KURULU…

BAŞKANLIĞA ABDULLAH ÖZDOĞAN GETİRİLDİ
Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ
– SEN) bugün yapılan 15. Olağan Genel
Kurulu’nda Başkanlığa Abdullah Özdoğan
getirildi.
Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gerçekleştirilen
genel kurul neticesinde belirlenen yönetim
organları şöyle:
Yönetim Kurulu: “Ali Şahin, Doğa Maraşuna, Fehim Yeltekin, Ediz Kanatlı, Ozan
Yoran, Tahsin Mullaoğlu, Ali Özkantürk,
Barış Doğanbey, Beyhan Osmanlılar, Mustafa
Cesuroğlu, Özgür Erkan, Yusuf Yıldızev,
Kudret Miralay, Öner Özyürek.”
Denetleme Kurulu: “Ahmet T. Devecioğlu,
Fatme Kan, Gökhan Aksoy.”

MAĞUSA’DA
MAĞAZALARDAN ÜRÜN
ÇALAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Disiplin Kurulu: “Hüseyin Araz, Meyrem
C. Mülayim, Turgut Soyer.”
Emekliler Koordinasyon Kurulu ise şu
isimlerden oluştu: “Derviş Dağman, Erol
Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Tosun,
Mehmet Öğüç”.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis
Hacipandelas, Yunan dengi Thanos
Plevris ile iki yıllık işbirliği
memorandumu imzaladı.
Alihtia ve diğer gazetelere göre
imzalanan işbirliği memorandumu;
birincil sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi için bilgi, pratik ve
teknoloji teatisi, insan dinamiği
gereklerinin teşhisi ve personel
değişimi programlar ile onkoloji ilaçları
başta olmak üzere merkezî düzeyde ilaç
sipariş ve tedarik işbirliği öngörüyor.
Ayrıca, her iki tarafın sağlık
çalışanlarının eğitim gereklerinin
saptanması ve eğitimi ile sağlık hizmeti
sunma prosedür ve metotlarının
geliştirilmesi öngörülüyor.
Ayrıca kamu sağlığının korunması, iki
taraf arasında bilimsel iş birliğinin
geliştirilmesi maksadıyla kamu sağlığı
alanında sağlık birimleri arasında
karşılıklı anlayış memorandumu da
imzalandı.
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GG A2 takımı şampiyon

Sezon başından bu yana liderlik koltuğunda
oturan China Bazaar Gençlik Gücü A2 Takımı,
Atatürk Stadında konuk ettiği Görneç maçını
12- 1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
China Bazaar Gençlik Gücü futbolcuları ve
teknik heyeti maçtan sonra şampiyonluk
sevincini doyasıya yaşadılar

MTG’nin 11. Şampiyonluğu
n Süper Lig’in 27. Haftasında
Gönyeli’yi 2-1 mağlup eden Mağusa
Türk Gücü tarihinde ilk kez 3 yıl üst
üste şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Mağusa Türk Gücü, bu
şampiyonlukla birlikte tarihindeki
11'inci şampiyonluğu elde etmiş
oldu.

(Necati Özsoy)
Futbol Süper Lig'in 27. haftasında Gönyeli'nin konuğu olan lider Mağusa Türk
Gücü, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Süper
Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu
ilan etti.
Mağusa Türk Gücü, bu şampiyonlukla
birlikte tarihindeki 11'inci şampiyonluğu
elde etmiş oldu.
Mağusa Türk Gücü tarihinde ilk kez 3 yıl
üst üste şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Bu başarıya imza atan Teknik Direktör
Ali Oraloğlu maç sonrası futbolcuları tarafından havaya atıldı.
Gönyeli Stadı’nda oynanan maçın 34’üncü
dakikasında genç oyuncusu Baran Derin
ile 1-0 öne geçen Mağusa Türk Gücü, ilk
devreyi de 1-0 önde kapattı. Mücadelenin
65’inci dakikasında Mehmet Erol’un golüyle
rahatladı. 90’ncı dakikada ev sahibi ekip,
Ahmet Can Temel ile farkı 1’e indirse de,
kalan dakikalar yeterli olmadı ve mücadele
Mağusa Türk Gücü’nün 2-1’lik üstünlüğüyle
bitti.
Mücadele sonunda 62 puana ulaşan sarı
yeşilli ekip, ligin bitimine 3 hafta kala Süper
Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu
ilan etti. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla
Mağusa Türk Gücü camiası taraftarı önünde
elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

FOTOĞRAFLAR: İBRAHİM ÖZSOY

ŞAMPİYONLUK KUPASI CUMA
GÜNÜ VERİLECEK
2021-2022 AKSA Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Mağusa Türk Gü-

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

cü'nün 28.haftada oynanacak Cihangir karşılaşması 22 Nisan 2022 Cuma gününe alındı.
Buna göre A Takım maçı saat 20.00'de,

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

A2 takımı maçı da saat 16.00'da Gazimağusa
Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak. Maç
sonunda kupa ve madalyaları Mağusa Türk
Gücü'ne takdim edilecek.

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

