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Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açacağı haberleri her iki tarafta da yürekleri hoplattı! Rusya’ya yaptırım
uygulayan Rum tarafını cezalandırmanın yolunu böyle buldu anlaşılan Putin... KKTC’ye bayramlık!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 18 Nisan 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 644 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
RUSYA KKTC'Yİ TANIYARAK
RUMLARI MI CEZALANDIRIYOR?
n

2. sayfada

Rusya KKTC'de konsolosluk mu açıyor?

Rusya’dan
KKTC’de
konsolosluk atağı
Ukrayna'dan
kaçış hikayesini
anlattılar

l Ukrayna'da bilgisayar
programcılığı alanında
faaliyet gösteren bir şirket
kuran Kıbrıslı Türk Oktay
Kin, olayların şiddetlenmesi
üzerine nasıl kaçıp Kıbrıs'a
döndüğünü anlattı...
l Kin'in kaçışından on
gün sonra kız arkadaşı
Mosesova da 5 yaşındaki
kızı ve ablasının 4
yaşındaki oğlu ile Kıbrıs'a
geldi...
13. sayfada

"Kathimerini" gazetesi güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın KKTC'de konsolosluk
açacağını duyurdu... Bunun için halen bina ve personel arıyormuş... Rum tarafının Rusya'ya
yaptırımları ile bunun ilgisinin olmadığını ileri süren Rus yetkililer, KKTC'de 15 bin Rus vatandaşının
yaşadığını ve onların sorunlarıyla ilgilenmek için konsolosluğun açılacağını belirtiyorlar...
Durumun güneydeki Kıbrıslı Rum yetkililere de bildirildiği Siyasi gözlemciler henüz resmi olarak doğrulanmayan bu habere ilişkin olarak, "Rusya'nın
bu girişimi Kıbrıs'ta bütün dengeleri altüst eder" diyorlar...
Şener Levent yazıyor, 2. sayfada
ve Rusya'nın onlardan anlayış beklediği kaydediliyor...

SOL KÖŞE

STERLİN 12 TL Mİ?
Hükümet Sterlin kurunu 12 TL olarak
sabitlemişti. Ancak yalnız 3 ay için…
Aralık, Ocak ve Şubat aylarını
kapsıyordu bu… Süre doldu, kimseden
çıt çıkmıyor… Durum ne şimdi? Başka
uzatılmayacak mı? Sterlin hala 19 TL’nin
üstünde… Son kararınız ne? Halk sizi
seçerek 5 yıllık süre veriyor size… Siz
ise
halkı
aylık
sürelerle
mi
avutuyorsunuz? Döviz kuru 3 aylık,
elektrik indirimi 1 aylık!... Hesap hırsız
hesabı… Ancak ne yazık bu hırsız bizi
seçen
hırsızlardan
değil,
bizim
seçtiğimiz bir hırsız!

KÖŞECİ

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

KAYIPLAR
KONUSU BİR
AYIPLAR
KONUSUDUR
BAYLAR
Faize Özdemirciler

Burası
Girne mi?

Değerli çöplük

Sosyal medyada
Kıbrıslı Rumlar bu
fotoğraf üzerine çok
tartıştı… Burası Girne
mi, değil mi diye…
Kimisi Girne’dir dedi,
kimisi Girne değil
dedi… Siz ne dersiniz?

SOFRA SIRLARI

İTİBARMIŞ...

KALKINMA
HEDEFİ DEĞİL
YOK OLMA
HEDEFİ

Ali Osman

Mehmet Levent

Hüsnü Mahalli
n 2. Sayfada

Tüge Dağaşan
n 8. Sayfada
ALDATMACADIR
POLİTİKACILARIN YAŞAMLARI

Selma Bolayır
n 6. Sayfada

ESKİ BİR
DENKTAŞ
TAKTİĞİ

Aziz Şah

20,042 test yapıldı, 136 pozitif vaka 1 can kaybı daha...

UMUTLA AYAĞA
KALKMAK İÇİN
DİBE
Mİ VURMALI?

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Habere bakın...
Rusya Kıbrıs'ın işgal bölgesine
konsolosluk açıyormuş...
Bina ve personel aramaya başlamış
bile şimdiden...
Güneydeki Kıbrıs makamlarına da
bildirmiş bunu, ama onlardan nasıl bir
karşılık aldığına dair henüz bir bilgi
yok...
Rusya anlayış bekliyormuş onlardan...
Bu girişimin Kıbrıs'ın Ukrayna savaşı
ile ilgili olarak Kıbrıs'ın Rusya'ya
uyguladığı yaptırımlarla hiçbir ilgisi
yokmuş!
Son cümleyi okuyunca güldüm en
çok...
Yaptırımlarla ilgisi yokmuş!
Olur mu?
Düpedüz bir misilleme bu...
Putin'in mesajı net:
"Sen bana bunları yaparsan, ben de
sana bunu yaparım işte"...
Ne yapmışlar Rusya'ya?
Hava sahasını kapatmışlar...
Gemilerinin Kıbrıs limanlarına girişini
yasaklamışlar...
Rus zenginlerinin bankalardaki mevduatlarını dondurmuşlar...
Daha ne yapsınlar ki?
Silah üreticisi değiller ki bir de
Ukrayna'ya silah göndersinler...
Yoksa onu da yaparlardı herhalde...
***
Konsolosluk haberi doğru mu bilemem...
Haberi veren "Kathimerini" gazetesi,
bu konuda güvenilir bilgiye sahip
olduğunu ileri sürüyor...
Ancak Putin'in yapamayacağı bir
şey değil...
Ukrayna savaşı dolayısıyla ikiye ayırdı
dünyayı Rusya için...

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Kasım 2002 seçimlerinde % 36 oyla
TBMM’de sandalyelerin % 66’sını kazanan
AKP dış politikasında
“komşularla sıfır sorun”
sloganıyla yola çıkmış
ve dönemin Başbakanı
Abdullah Gül’ün 4 Ocak 2003’de Suriye
gezisiyle bölge ülkeleriyle dostluk ilişkilerini kurup geliştirmeye başlamıştı.
Kanlı Arap Baharı’na kadar her şey
iyi gidiyordu.
“Bahar”la birlikte “komşularla sıfır
sorun” sloganı en önemli komşu Suriye’yi perişan etme çabasına dönüştü.
Hem de bölgenin diğer komşularıyla
birlikte.
Kolay değil işin içinde “Halife ve
Sultan olmak vardı”.
Amerikalı abilerimiz öyle fısıldamıştı
kulağımıza.
Hani şu “BOP” dedikleri kulağa hoş
gelmeyen tezgahta.
Neyse ki; Sisi her şeyi bozdu.
“Komşularla sıfır sorun” “sıfır komşu”ya dönüştü.
Bunun da bir çaresi vardı…
Erdoğan’ın dış politika başdanışmanı
ve dönemin Başbakanlık Müsteşar Yar-

RUSYA KKTC'Yİ TANIYARAK
RUMLARI MI CEZALANDIRIYOR?

Dostlar ve düşmanlar...
Rusya'ya yaptırım uygulayanları dost
saymıyor...
Kıbrıs da bunların arasında değil mi?
Çok iyi ilişki içinde olduğu Kıbrıs
hükümetinden sırtına yediği bıçak pek
hoşuna gitmemiştir herhalde...
Bu hareketlerinden dolayı Rum tarafını cezalandırma yolunu seçiyor...
En ağır ceza ne olur Rum tarafına bu
durumda?
KKTC'yi tanımak!
Eğer haber gerçekten doğruysa ve
işgal bölgesinde bir konsolosluk açacaksa, cezalandırmadan başka bir şey
olamaz bu...
Kıbrıs'ın kuzeyinde 15 bin Rus vatandaşı varmış ve onların sorunlarıyla
yakından ilgilenmek için yapacakmış
bunu...

İnanalım mı?
Hepsi laf!

***
Rum tarafı Ukrayna krizinde tam
çuvalladı...
Rusya'nın Ukrayna işgalini fırsat
sayıp Kıbrıs'ın işgalini öne çıkaracağına, sadece Rusya'yı kınamakla
yetindi...
"Türkiye de 48 yıl önce işte bizi
böyle işgal etti" diyeceğine, Rusya'ya
yaptırım uygulamayan Türkiye'yi şikayet
etmeyi tercih etti...
Oysa Kıbrıs'ın işgal ve istilasını gündeme getirmenin tam zamanıydı...
Güneydeki parlamentoya konuşan
Zelenski'ye Kıbrıs'ın işgalinden hiç
bahsetmeyecekse konuşma izni verilmemeliydi...
Kıbrıslırum yetkililerin Rusya'nın

Ukrayna'daki saldırılarını kınarken,
"Biz de böyle bombalandık işte, biz de
böyle göç ettirildik" demelerini
beklerdim...
Demediler...
***
Bunları yapmadıkları yetmezmiş gibi,
durup dururken bir de Rusya ile başlarını
derde soktular...
Rusya onlara ne kötülük yaptı ki?
Uluslararası alanda kendilerini en
çok destekleyen Rusya değil mi?
Şimdi Avrupa Birliği öyle istedi diye
Rusya ile neden düşman olsun ki?
İsrail de yıllardır Filistin topraklarını
işgal ediyor işte...
Rusya'nın Ukraynalılara yaptığının
beş beterini yapıyor Filistinlilere...
Avrupa Birliği ona neden yaptırım
uygulamıyor?
Ya Türkiye'ye?
Türkiye de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal
ettiği gibi Kıbrıs'ı işgal etmedi mi?
Rusya'nın Ukrayna'yı bombaladığı
gibi Kıbrıs'ı bombalamadı mı?
48 yıldır hala işgal altında tutmuyor
mu bu adayı?
O halde ona neden yaptırım yok?
Hem yaptırım yok, hem de şimdi
Rusya ile Ukrayna arasında bir barış
elçisi olarak alkışlanıyor değil mi?
***
Başa dönelim yine...
Rusya Kıbrıs'ın işgal bölgesinde
konsolosluk açarsa ne olur?
Dengeleri altüst eder...
Rum tarafının inadına Rus turist yığar
buraya...
Bir de Rus oligarklarının paralarını...
Ama bunlardan daha fazlası da var...
Bu konsolosluk gerçekten açılacaksa
onları da sonra yazarım...

Değerli çöplük
dımcısı İbrahim Kalın 19 Ağustos 2013
yani Sisi darbesinden bir ay sonra “Türkiye Ortadoğu’da yalnız kaldı’ iddiası
doğru değil ama eğer bu bir eleştiri ise
o zaman söylemek gerekir ki; bu,
değerli yalnızlık.”
Sekiz yıl sürdü ama deyim yerindeyse
Türkiye’yi süründürdü.
Sonuç!
Küçümsediğimiz ve söylemediğimizi
bırakmadığımız herkese yalvarır olduk:
“Gelin bizi şu değerli yalnızlıktan
kurtarın”.
BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve elbette İsrail.
Bize hakaret eden Batı’dakileri boş
verin.
Ne “değer” kaldı ne itibar!
Keşke bununla kurtulabilseydik.
Dokuz yıllık “değerli yalnızlık” bize
pahalıya patladı.
Her alanda, her konuda ve her şeyde
ülke ve insanlar perişan.
Tarım ülkesi Türkiye gereksinimlerinin büyük bölümünü dışardan ithal
eder oldu.
Bir zamanlar bölge ülkelerinin et gereksinimlerini karşılayan Türkiye dışardan et ithal etmeye başladı.

Hem de Müslüman Bosna halkının
katilleri Sırplardan.
O da yetmeyince hayvanlarımızı beslemek için samanı bile dışarıdan almaya
başladık.
Tam bu sırada sürekli kavga ettiğimiz
ama ticaretimizin rekor kırdığı İsrail’den
GDO’lu her şeyi ithal ettik.
GDO’lu besinlerle ülkede kanser vakıalarında rekor üzerine rekor kırdık.
Çok “değerli yalnızlık”ın sefasını
yaşarken yerli ve yabancı şirketlere
binlerce maden arama ruhsatı verdik.
Onlar da ülkenin ormanlarını, su havzalarını, koylarını ve kutsal topraklarını
talan ettiler.
Altın bulur “değerli yalnızlık”a değer
katmak umuduyla!
Ama olmadı.
Peki ne oldu?
Değerli ülkemiz bizi kıskanan batılı
ülkelerin çöplüğüne dönüştürüldü.
Bilinen ya da bilinmeyen binlerce
ton plastik, kimyasal ve benzeri bilumum atıklar ülkemizin farklı bölgelerinde gömülüyor.
Tipik bir üçüncü dünya ülkesine dönüştürüldü Türkiye.
Batılı ülkeler bunu hep yapar.
Bazen nükleer atıklarını da başka ül-

kelere gönderir gömdürürler.
Tabi ki para karşılığında!
Rezaletlerin sınırında yok.
Ülke hem “değerli” hem de “yalnız”
olunca başına gelmeyen kalmaz.
Hadi bir örnek daha verelim…
Mülteciler.
Aldı üzerinde “değerli” ülkeyiz!
Bunu duyan insanlar dünyanın dört
bir yanından akın akın gelmeye başladı
Türkiye’ye.
Bazıları da getirildi.
“Evet ama yetmez” diyen büyüklerimizi duyan insanlar çoğalarak gelmeye
devam ediyor.
Son örnek Afganlılar.
Burası yetmeyince ‘yavru vatan’
KKTC ne güne duruyor!
Hiçbir ülkenin tanımadığı KKTC’de
en az 100 ülkenin vatandaşını bulabilirsiniz.
Özellikle Afrika’dan.
Bazıları da en son model pahalı arabalar kullanıyor.
Herkes size bir hikaye anlatır ve hikayelerin hepsinde uyuşturucu, kara
para, kadın ticareti ve mafya fantezileri
var.
Tabi ki Ankara bağlantılı!
Değerli ülke olmak kolay değil!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

KAYIPLAR KONUSU
BİR AYIPLAR
KONUSUDUR BAYLAR
Bir ülkenin bölünmüşlüğü o ülkede
yaşayanlara dert olmuyorsa, bir yarımdan
öbür yarıma geçişlerde yaşanan tüm
bürokratik angaryalar ‘normal’ karşılanıyorsa…
Ülkelerini “barikatsız” ve “bütün” isteyenlerin adı ‘deli’ye çıktıysa…
Bir ülkede yaşayanların oraya dair
hayalleri kalmadıysa, birinin hayali diğerinin kâbusu olduysa…
Bir ülkede siyasiler yabancı bir ülkenin
bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü
savunurken, kendi ülkelerinin bakımsızlığını ve bölünmüşlüğünü
körlenmiyorlarsa…
Bir ülke onu sadece yağmalamak isteyenlerin eline
geçtiyse, sevenleri bir şey
yapamazken, ülke ne yapsın!
Ne kadar hayal, o kadar
ülke; ne kadar hayal, o kadar hayat işte!
Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden
kaynaklanan sorunların gölgesinde, bu
aşağılık protokoller bu sonuçsuz kalmaya
mahkûm eylemler, sömürgecinin elinde
oyuncağa döndüğümüzü gözümüze sokarken, iki ucu boklu değneğe döndüyse
ülke ve neresinden tutsak bulaşıyorsak,
ne yapsın!
Ne kadar hayal, o kadar ülke; ne
kadar hayal, o kadar eylem işte!
Yol uzun memleket acı, yol uzun
memleket gurbet, dışımızda kendi kendini yaşayan bahar, içimizde bin türlü
keder, ne erguvanlar yetiyor ne mimozalar ruhumuzu onarmaya, aklımızı başımıza toplamaya…
Ey siz, bu ülkenin tepesinde oturanlar,
siz, hep yalancıydınız, ama şimdi her
zamankinden daha yalancısınız. Hem
karanlık evlere küstahça bakan dağlardaki ışıklı bayrak kadar, hem yarıya indirilmiş bayraklar kadar yalancısınız!
Siz bu ülkeyi kaybettiniz, o kadar ki,
Lefkoşa’nın Türk yarısında, Girne’de
ve Mağusa’da bir Kıbrıs arıyoruz da
bulamıyoruz yıllardır. Durum böyle
iken, hangi yüzle giriyorsunuz kayıplar
konusuna?
Savaşın açtığı yaralar sıcağı sıcağına
tedavi edilmez, uzun zamanlara yayılırsa
ne olur?
Bu olur işte. Bu nedir: Şimdi içinde
yaşamakta olduğumuz cehennem.
Bastığımız toprakları sıksak altından
kemikler fışkıracak. Bir oraya bir buraya
gömdüler öldürdükleri insanları, üstüne
binalar dikildi yıllar içinde, katillere
katil dememek için mi kayıp dediler
ölülere acaba?
Ümitsiz bekleyişlerin sonunda kadınların ve çocukların ellerine birer avuç
kemik verdiler, öyle gönderdiler evlerine.
Ne özür ne itiraf ne pişmanlık, ne soruşturma ne araştırma, ne katilleri arayıp
bulma ne yargılama ne cezalandırma…
Şimdi çıkmış BM insan hakları uzmanları kayıplar konusunun ivedilikle
çözümünün adanın geleceği için şart
olduğunu söylüyorlar, sanki BM yerleştikten ve “Ayşe” de buraya kapağı
attıktan sonra bir gelecek kalmış gibi
adada, daha hızlı kazın diyorlar, rakamlar
veriyorlar, resmi verilere göre 1963-64
ve 1974’te kaybolan 2 bin 2 kişiden
776 Kıbrıslırum ve 201 Kıbrıslıtürk
hâlâ kayıp diyorlar, sonra da
kayıp kişiler konusu siyasileştirilmesin
diye buyuruyorlar. Sanırsınız bu insanlar
doğal bir afette kayboldular…
Kayıplar konusu bir ayıplar konusudur
baylar…

RUSYA KKTC’YE KONSOLOSLUK
AÇMAYI PLANLIYOR!
Rum basını, Rusya’nın, KKTC’de konsolosluk açmayı planladığını belirtti.
Kathimerini gazetesi “Rusya, İşgal
Altındaki Topraklarda Konsolosluk Açmakla İlerliyor” başlıklı haberinde, Güney
Kıbrıs- Rusya ilişkilerinden bahsederek
Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açma
niyetinin bulunduğunu yazdı. Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un
geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir
açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’”nden söz ettiğini anımsatan
gazete, bu durumun, arka planda Rusya
ile ikili ilişkilerin bulunmasıyla, Rum
Yönetimi’nde önemli bir çaresizliğe neden
olduğunu yazdı. Gazete, Rusya’nın Doğu
Akdeniz’deki yaklaşımıyla ilgili görünen
yeni bir boyutun, Moskova’nın, Kuzey
Kıbrıs’ta bir Rus konsolosluğunun hizmete

girmesi yönündeki alınmış kararı olduğunu
belirtti. Moskova’nın geçtiğimiz Ocak
ayından (2021) itibaren, KKTC’de konsolosluk ofisi açma niyeti konusunda, Rum
Yönetimi’ni bilgilendirme ve bu konuda
anlayış istemek için Rum makamlara
yaklaştığını (gazetenin bildiğini) yazan
gazete, bu kararın, Ukrayna’daki
gelişmelerle veya Güney Kıbrıs’ın
yaptırımlarla ilgili tutumuyla doğrudan
ilişkili olmadığının görüldüğünü de belirtti.
Gazete, Rusya’nın, KKTC’de daimi olarak
ikamet eden yaklaşık 15 bin Rus
vatandaşına hizmet etmeyi/korumayı
amaçladığını yazdı.
Habere göre, iyi haber alan kaynaklar
gazeteye yaptıkları açıklamada, Rusya’nın
konsolosluk için bina ve personel aradığını
belirttiler.

Stewart: Kıbrıslı Türklere
ekonomik açıdan yardım edilmeli
(Bugün Kıbrıs) - BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış
Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıslı
Türklere ekonomik açıdan yardım edilmesi
gerektiğini, bunun Kıbrıslı Türklerin federasyona yeniden sıcak bakmasına yardımcı
olabileceği görüşünü ortaya koydu.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel
Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi
Colin Stewart, Kıbrıslı Türklere ekonomik
açıdan yardım edilmesi gerektiğini, bunun
Kıbrıslı Türklerin federasyona yeniden
sıcak bakmasına yardımcı olabileceği
görüşünü ortaya koydu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs
yetkilisi Ajay Sharma’nın dillendirdiği,
Kıbrıslı Türklere ekonomik açıdan yardım
edilmesi gerektiği fikrinin bu kez de BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin
Stewart tarafından yinelendiğine dikkat
çekildi.
BM’nin, İngiltere’nin reçetelerini takip
ettiği yorumunu yapan Fileleftheros’a göre
Stewart Rum muhataplarına; izolasyonların

kaldırılması yönünde adımlar atılarak
Kıbrıslı Türklere ekonomik açıdan yardım
edilmesi gerektiğini söyledi. Ercan
Havaalanı,
Mağusa
limanı
ve
hidrokarbonları öneren BM yetkilisi bunun,
Kıbrıslı Türklerin iki bölgeli iki toplumlu
federasyon meselesine yeniden sıcak
bakmasına yardımcı olabileceği görüşünü
ortaya koydu.

ÖZERSAY: PROTOKOL METNİNİN AÇIKLANMASI
KONUSUNDA GELEN GİDENİ ARATIYOR
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, Türkiye’yle imzalanan ekonomik
protokolün, üzerinden günler geçmesine
rağmen açıklanmamasını eleştirdi.
“Ersan Saner ve Ersin Tatar’ın
Başbakanlığı döneminde protokollerin ana
metninin imzalandığı gün açıklandığını”
hatırlatan Özersay, son protokolün ana
metninin hâlâ açıklanmamasının, gecikmenin nedenini sordu ve “hükümet
aracılığıyla KKTC’nin hangi taahhütler
altına girdiğini, hangi sözlerin verildiğini
kimsenin daha öğrenemediğini” söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Genel
Başkan Özersay, hükümete seslenerek
“Geçmiş uygulamalardan farklı olarak kamuoyu ile halen daha paylaşmadığınıza
göre bir şeylerden çekindiğinizi anlıyoruz.
Yeterince şeffaf değilsiniz. Pazartesi günü
Meclis’te muhalefet bu protokolü nasıl,
neye göre değerlendirsin? Bu şekilde
muhalefet olarak bizim denetimimizden
kendinizi
kurtarabileceğinizi
düşünmüyorsunuzdur umarım. Ersan Saner
dönemine ve Ersin Tatar dönemlerine
baktığımızda, protokol metinlerinin, bilginin
kamuoyu ile paylaşılması açısından gelen
gideni aratıyor demek mümkün” ifadelerini
kullandı.
“PROTOKOL METNİ
ORTADA YOK, SADECE FAİZ
BEY’İN YORUMLARI VAR”
Özersay, açıklamasında önceki hükümet
dönemlerinden örnekler vererek şunları
kaydetti:
“Başbakan Ersin Tatar döneminde
Türkiye ile protokol 20 Temmuz 2020’de
imzalandı. Aynı gün anlaşmanın altına

imza konulan ana metni, ekleri olmaksızın
kamuoyu ile basınla paylaşıldı. İki gün
sonra yani 22 Temmuz’da ise protokolün
tüm ekleri ve tabloları tam metin halinde
basına verildi, kamuoyuna açıklandı.
Başbakan Ersan Saner döneminde
Türkiye ile protokol 3 Mart 2021’de
imzalandı. Yine aynı gün anlaşmanın altına
imza konulan ana metni ekleri olmaksızın
kamuoyu ile basınla paylaşıldı, hatta
Başbakanlık sayfasından da yayınlandı.
İki gün sonra yani 5 Mart’ta da tüm ekleri
ve tablolar tam metin halinde basına verildi,
kamuoyuna açıklandı.
Bugüne geldiğimizde, Başbakan Faiz
Sucuoğlu Türkiye ile protokolü 14 Nisan’da
imzaladı. Diğer örneklerin aksine aynı gün
imzalanan ana metni kamuoyunda, basında
gören olmadı. Metin ortada yok. 17 Nisan
oldu, değil ana metin, ekler ve tablolar ortada yok. Henüz sadece bir basın
toplantısında yapılan açıklama ve Faiz
Bey’in yorumları var.”

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

UMUTLA AYAĞA
KALKMAK İÇİN DİBE
Mİ VURMALI?
Yaz’ın kokusunu taşıyor çiçeklenmeye
başlayan portakal ağacım…
Dağlar…
Ve deniz…
Ve misafirimiz kelebekler...
Sevdaya çağırıyorlar sanki bizi…
Üstümüze çaresizlik ve ölüm kâbusu
çöken bu âlemde sevda coşkusuna yer
var mı?
Radyoda rasgele bir şarkı çalar…
"Bir ihtimal daha var"...
Bir ihtimal daha var mı gerçekten?
Her gün absürt demeçler verenlere
soramayız bunu...
Onlar ihtimallerin değil istifadelerin
derdindeler çünkü…
Umudun kırıntısının bile kalmadığı bir
zamanda yaşıyoruz…
Kime baksak…
Neye inansak bir hayalkırıklığı…
Peki, ne temizler bu pisliği?
Bu bataklığı ne kurutur?
Devrim mi?
Hangi devrim?
Emekçi devrimi mi?
Yoksa tüm Kıbrıslıların birliği mi?
Nerdeyse yarım asırdır beklenen çözüm
mü yoksa?
***
Çiçeklenen bahçelerin bir yanında mor
dağlar…
Bir yanında pürüzsüz dalgasız masmavi
bir deniz…
Kış uykusu bitti…
Yaz uykusuna mı başlayacağız şimdi
de?
Siestalar…
Ne zaman uyanacağız bu derin uykulardan?
Uyuyanı uyandırmak kolay…
Ama uyur gibi yapanı uyandırmak çok
zor mu diyorsun?
Yine de hiç yılmayanlar var mı?
Parçalanmış ruhuna yeni fidanlar ekip
yeşermesini boy atmasını bekleyenler…
Mümkün mü dersin bu yangın yerinde?
***
Bahçe ve veranda sefalarında kahve
falına bakan kadınlar…
-Üçten sonra bir yol görünüyor…
-Bak az kaldı aydınlığa çıkmana, derlerdi…
Aklını yitirmiş…
Çivisi çıkmış bu dünyada gidilecek yol
mu kaldı?
Yurdumuzun diğer yarısı tel örgülerin,
barikatların ardında halâ…
Deli Temmuzlardan zırdeli Nisanlara…
Mayıslardan, Haziranlara doğru akıp
gitti ömrümüz…
Değişen birşey yok halâ buralarda…
Aynı gökyüzü aynı keder…
***
Akıp giden yılların boş geçtiğine mi
yanıyorsunuz?
Geçen her saniyenin bir daha gelmeyeceğini düşünerek ve zamanı hissederek
yaşamak çok mu zor?
Son anda hayatı bağışlanarak idamdan
kurtulan Dostoyevski'yi düşünün…
Öyle mucize bir hayata dönüştü ki bu,
yazar bundan sonra yaşayacağı hayatın
bir saniyesinin bile boş geçmeyeceğine
dair söz vermişti kendi kendine…
Geçip giden yılların boş geçtiğine inanıyoruz ama hayatımıza anlam katmak
için de pek bir şey yapamıyoruz aslında…
Birilerinin bizim için güzel şeyler yapmasını bekliyoruz…
Alışmışız bir kere, hep kurtarılmak
istiyoruz…
Nazilerin toplama kamplarından kurtulabilmiş insanlara da bir sorun bakalım…
Onlar için nedir anlamı hayatın?
Ölümcül bir hastalığı yenenlere ya da…
Belki de yeniden umutla ayağa kalkmak
için dibe vurmamız gerekiyor…
Eğer vurgun yemeyip hayatta
kalabilirsek...
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Söyleyin ne zamandan beri bir başbakan
Kendini yargının üstüne koyuyor burda?
Var mı El-Sen'den başka bu yalana inanan?
Yine mi yenildik yoksa elektrik parkurunda?

KALAY-KALAYCI

MEMLEKETE GEÇMİŞ OLSUN,
SİZE DE KOLAY GELSİN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Sendikalar, sivil toplum örgütleri ve klasik
muhalefet anlayışı statükonun bekçileridir” diyen Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya
sosyal medyada cevap verdi. “Bu ülkede statükocunun kimler olduğu herkesin
malumu. Yapmaya çalıştığınız işlere reform adını vererek bu davranışınızı ve bizi
daha da geriye götürme çabalarını meşrulaştıramazsınız” dedi Tufan Erhürman.
Beslediniz büyüttünüz faşisti, şimdi de sayın Arıklı diye başlıyorsunuz konuşmaya.
Memlekete geçmiş olsun, size de kolay gelsin!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

KALKINMA HEDEFİ DEĞİL
YOK OLMA HEDEFİ

İTİBARMIŞ...
Siyasilerin, siyasetin olmadığı bir yazı yazmak istiyorum hep ama olmuyor...
Gelip ucundan kıyısından giriyor işin içine...
Bugün de bu yazıyı yazmak için klavye
başına oturduğumda önüme düşen bazı haberlere takıldım ve istediğimi yine yazamadım...
Belki bir gün...
Protokol imzalandı ve bizim efeler gerisin
geriye dönüp koltuklarına geldiler...
Başbakan Sucuoğlu daha önce Atun'la tartıştığı ver ters düştüğü elektrik zammıyla
ilgili yaptığı açıklamada bunun bir ayla alakalı
olduğunu söyledi...
Ondan sonrakiler zamlı geçirilecekmiş ahaliye!
İkinci geri adımı da Ankara'ya gitmeden
önce Sunat Atun'la ilgili yakın çevresine
"onunla çalışamam" dediği ancak protokol
sonrası kendisine sorulan bir soruya verdiği
yanıtta "Kabine değişikliği falan şimdilik
yok" açıklamasını okudu herkes...
Telefonda Fuat Oktay'a "Yapamayacaklarım
için söz veremem" dediği manşetlere çıkmıştı..
Oysa söylenenler ile yapılanlar arasında
fark tam tersi...
Protkol imzalanmasından sonra basına düşen
haberlere göre 8 ay sonra verilebilecek olan
13. maaşla ilgili olumlu sözler sarfetti...
Ama o da kesin değil...
Bana göre şimdilik işi geçiştirmeye çalışıyor...
Sendikal kazanımlar tırpanlanacak...
Hayat pahalılığı ödenekleri verilemeyecek
ve ilk etapta bunların ileride verilmesi gündeme
getirilecek...
Türkiye'nin verdiğini söylediği para buraya
gelmeyecek bile...
Tayyip Erdoğan'ın itibar dediği Tatar'a külliye yapma meselesi protokolün en önemli
maddesi...
Arkasına meclis binası...
Girne ve Lefkoşa'ya hastane...
Vesaire vesaire...
Caklı cekli bir protokol...
Göreceksiniz hiçbir şey yapılamayacak...
Çünkü esas hedefte olan Kıb-Tek'tir...
Enerji iyi para getiriyor...
Bu para da Ankara'da saraya yakınlıklarıyla
bilinenlerin kasasına akıtılacak...
Tayyip kendisine 1000 odalı bir saray inşa
etti ve misafirlerini bir padişah edasıyla karşılamakta...
Adeta Ortaçağda yaşamış bir hükümdar...
Sarayın giderleri ve yandaşlara akıtılan paralar sayesinde TC hazinesi battı!
Türkiye'nin itibarını yerle bir eden Tayyip
Erdoğan, kendi fantazilerini hayata geçirdi
ve 80 milyonluk Türkiye'de ağzından çıkan
her söz yasa olarak kabul ediliyor...
Korsan ve işgal altında bulunan Kıbrıs'ın
kuzeyine de bir saray yavrusu yapma niyetinde...
KKTC'nin itibarı artacakmış...
Yahu yollarımız yol değil, insanlarımız
hayat pahalılığı ve zamlar karşısında dileniyorlar...
Sağlıkta ilaç yok, yeterince personel yok
ama saray yapıp itibarımızı artıracakmış...
Buraya gelen insanlar saraylara değil, insanların hallerine bakıyor...
Sokakların durumuna, çevreye bakıyorlar...
İtibarmış!
Çöplükte saray itibarı...

MAVROYANNİS İSTİFASINI SUNDU
Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki
müzakerecisi Büyükelçi Andreas
Mavroyannis’in, Kıbrıs sorunundaki
durağanlığa atıfta bulunarak istifasını
sunduğu belirtildi.
Politis gazetesi “Kıbrıs Sorunundaki
Hareketliliğin Olmaması Nedeniyle
Müzakereci Andreas Mavroyannis İstifa Etti-Kıbrıs Sorunundaki Müzakerecimiz İstifasını Sundu” başlıklı
gerek manşetten gerekse iç sayfadan
aktardığı haberinde, Rum müzakereci
Andreas Mavroyannis’in, geçtiğimiz
cuma günü istifasını Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’e yazılı
olarak sunduğunu ve Anastasiadis’in
de bunu kabul ettiğini yazdı.
Gazete, Mavroyannis’in birkaç hafta
önce Rum Devlet Radyo Televizyonu
RIK’e verdiği söyleşide bu yönde
uyarıda bulunduğunu anımsattı.
Rum Hükümet Sözcüsü Marios
Pelekanos’un,
Mavroyannis’in
istifasını gazeteye(Politis gazetesine)
teyit ettiğini belirten gazete,
Pelekanos’un ayrıca Mavroyannis’in,
sözleşmesinin öngördüğü şekilde 15
Mayıs tarihine kadar görevinde
kalacağına
dair
açıklamada
bulunduğunu da yazdı.
Gazete çeşitli hükümet kaynaklarının
söylediklerine dayanarak, Mavroyannis’in yerine bir başka atama
yapılmasının düşünülmediğini belirtti.
Habere göre, 2023 Rum başkanlık
seçimlerine kadar Kıbrıs sorununda
gelişmelerin beklenmemesi nedeniyle
böyle bir atamanın yapılmaması ihti-

mali de bulunuyor.
Böyle bir durumda yeni atamayı,
yeni seçilecek olan Rum Yönetimi
Başkanı yapacak.
Gazete Mavroyannis’in RIK’e
verdiği söyleşide “Kıbrıs sorununda
gelişmelerin yaşanmaması durumunda
Kıbrıs Rum tarafının müzakerecilik
görevinden ayrılacağına” dair
açıklamada bulunduğunu anımsattı.
Gazete haberinde ayrıca Kıbrıs sorununda gelişme yaşanmamasının, geçen
hafta, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi
İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın
“Atina-Ankara-Lefkoşa” ziyaret üçgenindeki ziyaretinin tamamlanmasının
ardından teyit edildiğini de yazdı.
Nuland’ın ziyaretinden, Güney
Kıbrıs-Yunanistan ve Türkiye’deki
gelecek bahardaki seçimlere kadar
Kıbrıs sorununda hareketliliğin
beklenmediği olgusunun ortaya
çıktığını yazan gazete, Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa,
Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter
Yardımcısı Miroslav Jenca’nın da,
Kıbrıs sorununa yönelik BM Genel
Sekreteri’nin yeni özel danışmanı
atanması konusunda, Lefkoşa’daki
her iki tarafı anlaşmaya varmaya ikna
etmeyi de başaramadığını belirtti.
Gazete haberinde ayrıca Mavroyannis’in 21 Temmuz 2021 tarihinde
(Politis) gazeteye verdiği söyleşiden
notlara da yer verirken “Mavroyannis’in istifasının arkasında bekli de
Kıbrıs sorununun idare edilmesinin
aldığı hale ilişkin hayal kırıklığının
saklı olduğunu” yazdı.

Hayvanlara destek için konser yapıldı
Ülkede yaban hayatı koruma adına önemli çalışmalara imza atan Taşkent
Doğa Parkı için anlamlı bir etkinlik yapıldı.
Lefkoşa Belediye Orkestrası, saksafonist ve solist Serdar Tuksal eşliğinde
‘The Beatles’ grubunun en beğenilen şarkılarını Doğa Park bünyesinde tedavi
ve rehabilitasyon gören hayvanlara destek olmak için seslendirildi.
Taşkent Piknik Alanı’nda dün yer alan Selvi Restoran bahçesinde kurulan
dev sahnede gerçekleşen konserden elde edilen tüm gelir Yaban Hayat
Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı’nda tedavisi ve rehabilitasyonu devam
eden yaban hayvanlarının yaşama tutunmaları için kullanılacak.
Konser öncesi Dj.Boysan sahne alırken, Solist Serdar Turksal’ın seslendirdiği
şarkılar dinleyenlerden büyük beğeni topladı.
Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile yaşamlarını
ülkemizde sürdüren yabancı vatandaşlar da katıldı.

Şaibeler, kuşkular, hile ve desiseler ile
örülmüş bu 2022 protokolu, Fuat Oktay'a
göre, 4 ana eksen üzerine oturtulmuş.
Kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları.
Ekonomi ve finans politikaları.
Sosyal politikalar.
Savunma, güvenlik ve adalet.
Bu ana başlıkların açılımını da şöyle yapıyor
Tayyıp'ın yardımcısı:
"Bu politikalar ve bileşenlere olan eylemler
KKTC kamu kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi,
bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi,
verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider
azaltıcı önlemlerin alınması, savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi
ve ticaretin geliştirilmesi, imzalanan protokolün önemli hedeflerinden bazılarıdır."
***
Dikkat edilrise bu 4 ana başlığın içinde
Türkiye'nin dayattığı Sucuoğlu'nun telefonda
Fuat Oktay'a yerine getiremeyeceğini söylediği, Ankara'daki kalem odasına girince de
yerine getiremeyeceklerinin altına imza attığı
her şey var.
Kamu kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri
güçlendirilip geliştirilecekmiş!
Elektrik Kurumundaki özelleştirmeyi de
bu kapsamda planladıkları anlaşılıyor!
Gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemler
alacaklarmış!
Sucuoğlu'nun hiç lâfını etmediği hayat
pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını gider
azaltıcı bir önlem olarak gerçekleştirecekler!
13. maaşlarda bir sorun olmadığını ve ödeneceğini söylüyor Sucuoğlu!
Ve 8 ay sonra gündeme gelebilecek bir
konuyu zafer olarak sunuyor topluma!
Elektrik zammında indirim yapılacak yalanı
gibi bu da koca bir yalan!
"Giderlerin azaltılması ve gelirlerin artırılması" kapsamında, imzalanan protokolün
ruhuna uygun olarak 13. maaşların da kaldırılabileceğini belirtiyor ekonomi uzmanları.
Ve bu da bir erken uyarı olarak toplumun
önüne konuyor!
Savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması da var 4 ana "eksen" içinde!
Bundan da anlaşılıyor ki, Sucuoğlu, Türkiye'nin buradaki işgal ordusunun askeri harcamalarını, yıllardır olduğu gibi 2022 yılı
içinde de karşılamayı taahhüt ediyor!
***
Türkiye bir kısmı kredi, bir kısmı hibe
olarak, 2022 yılı için 4 milyar 250 milyon
TL ayırmış KKTC'ye!
Daha önceki protokollerde de çok ayrılmıştı
böyle paralar!
Ama tümü de sözde kalmış, zırnık koklatmamışlardı bu garibana!
Türkiye'nin yasadışı olarak buraya yığdığı
yüzbinlerce nüfusu beslemeye çalışan KKTC
üstüne üstlük işgalcinin buradaki askeri harcamalarını da, elektrik tüketimine varıncaya
kadar kendi kıt kanaat imkânlarıyla ödemekle
karşı kaşrıya bırakıldı yıllardır!
Şimdi bu anormalliğin 2022'de de sürmesi,
yine Sucuoğlu'nun imzasıyla taahhüt edilmiş
bulunuyor!
***
"Kalkınma hedefine biraz daha yaklaştırdık"
diye böbürleniyor kuklacı!
Oysa gerçek balçıkla sıvanamaz.
Kalkınma hedefine değil, yok etme hedefine
yaklaştırıyorlar her protokolle!
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Onuncu köy
TEK ÇÖZÜM
Mustafa Billur
EOKA bir terörist örgüt ise, TMT neden değil?
TC Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın
garantörü ise, neden aynı Anayasaya
kendisi tecavüz etti?
TC ile "ET ve TIRNAK gibiyiz" diyen
CTP neden hâlâ TC'ye yaranamıyor?
Kıbrıslıların bankada ve taşınmaz mal
olarak biriktirdikleri ne zaman bitecek?
Bizden daha ısgarta bir toplum var
mı acaba yeryüzünde?
Bizi bok çukuruna sokup, üstümüze
kapağı kapayanlara rahmet dilemekten
vazgeçmek kimsenin aklına gelmiyor
mu?
Sorular, sorular, sorular, deli sorular...
Boş ver gardaşcığım, bırak beytambal
galsın. Sen bugüne gadar naptıysan,
aynısını yapmaya devam et. Eminim
farklı bir sonuç alacang bu dafa!!! Hem
bak zaten "kesin çözüme" az galdı.
*
İşgâl, istila, nüfus taşınması, asimilasyon ve toplumsal yok oluşa ses
çıkarmayanlar, cebine tokanılınca bağırıp
çağırıp kırıp dökmeye başlayabiliyormuş!
Yani? Toplumun önceliği ortada, değil
mi!
*
Gömleğin ilk düğmesi yanlış ilikliyse,
tüm düğmeleri açıp düzeltmeden, hiçbir
şeyi düzeltemezsiniz!
Kıbrıs'ta Denktaş ve dönemin muhalefeti dahil tüm siyasi elitleri yüzünden
yanlış iliklediğimiz ilk düğme KKTC'nin
ilanıdır!
1983'ten sonra hiç durduramadığımız
ve durduramayacağımız bir gerileme
ve yok olma sürecine girdik!
Ticaret durdu!
Ambargoları kendi kendimize
uygulattık ve kendi kendimizi uluslararası
toplumdan soyutladık.
Türkiye'ye olan bağımlılık arttı!
Biat arttı!
Şimdi de KKTC'yi görüşme masasında
YASALLAŞTIRMAYA çalıştıkları için
her şey çıkmaza sürülüyor!
KKTC yasallaştırılamaz!
KKTC hiçbir zaman yasal bir devlet
olmayacak!
Bunu ne kadar erken anlarsak, o kadar
erken bu yanlıştan döneceğiz!
Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Türkiyeli
Türklerden BAĞIMSIZ bir gelecek
tahayyül etmek istiyorlarsa eğer, önlerindeki TEK çözüm, tek meşru zeminimiz olan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti
Anayasası'na iki elleriyle sarılmalarıdır.
Güya
yapılan
Federasyon
görüşmelerinde, Garantörlük talebindeki
anlaşmazlık nedeniyle TC ile Rumca
konuşan Kıbrıslıların yönetimindeki
1964
Kıbrıs
Cumhuriyeti
ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN
ÇÖZÜM
olduğunda gayriresmi şekilde anlaşmış
durumdadırlar. Bu yüzden FEDERAL
bir çözüm hiçbir zaman olmayacak!
Tek GERÇEKLEŞEBİLİR ve
STATÜKOYU SARSMA ŞANSI OLAN
çözüm modelinin oluşması, bizim
tarafımızdan 1960 Anayasasındaki Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne dönme talebiyle
başlayabilir!
Yok olmak istemiyorsanız, başka hiçbir
şansınız kalmadı...
Bilal anladı.
Ya siz?

TAŞ DİBE BATTI
Ufuk Çağa
Son dönemlerin popüler lafı, "Elimizi
hep birlikte taşın altına sokacağız" bu
günlerde yine birilerinin ağzından
düşmüyor. Maaşı aylık 5 bin olan
SSK emeklisine, haftada 6 gün 10
saat çalışıp asgari ücret alan kasiyere,
tezgahtara, çobana, pazarlamacıya ve
binlerce insana bu öneriyi yapanlar
avantalar hariç 50 bin lira kazananlar.
Aslında kısaca "siz çalışarak daha da
fakirleşirken biz keyfimize bakacağız"
diyorlar.
"Elimizi taşın altına sokacağız"
diyenler eğer samimiyseler bir öneri.
Benzer uygulama Arjantin'de yapıldı,
gelin 6 aylığına maaş almayacağınızı
açıklayınız, zaten hiçbirinizin ihtiyacı
da yok. Hade bir gayret siz bunu olsun
yapınız. Yoksa 50 bin alanla 6 bin
alanın elini taşın altına sokması hiç
de adil olmaz. Fedakarlık en üstten
başlamalı ve ihtiyaç duyulması halinde
asgari ücretliye sıra gelmeli. Şimdiye
kadar hiçbir fedakarlık yapmadınız,
hiç olmazsa şimdi yapınız.

ÜLKE

BU MEMLEKET BİZİM DEĞİL HENÜZ
Feriha Altıok
Şikâyet ediyoruz... "Şikâyetimiz var...
"Neden?"
-Siyasiler bize doğruyu söylemiyorlar"
Söylemiyorlar... Neden gücümüze gidiyor?
Biz kendimize yalan söylemiyor muyuz?
Zaman zaman acı bir rüzgâr esip yurdumuza duyduğumuz aşk dallarımızı kırınca
,sokağa çıkar "Bu memleket bizim, biz
yöneteceğiz" diye bağırırız. Biz yalan
söylemiyor muyuz...
Bu memleket bizim mi?
Bize doğruyu söylemeyenler, sırtlarını
sağlam yere dayadıkları için! çekinmeden,
gözümüzün içine baka baka söylüyorlar
eğriyi büğrüyü... Bizse ,doğruyu
söylemediğimizin dayanılmaz ağırlığı altında,
birbirimizin yüzüne bakamayarak, gökyüzüne
bakarak söylüyoruz inanmadıklarımızı,
"Göğe Bakarak "Rahmetli Turgut Uyar,
güler bize... Bir de gökkubbe üstümüze
düşecek bu kadar yalana kızarak.
Neyse, Bu memleket bizim değil henüz...
Bunu ciddi ciddi düşünelim. DİRENİŞ
NÖBETİNDEKİ gençler, selam size, yeniden
yeniden...
*
"Sarı ipek dokudum
Sen yanımda yokudun
Yolladığın nağmeyi
Gözyaşımla okudum "
Nenem böyle yanık yanık türküler yakarak
bana çeyiz dokurken, ben de dokumak isterdim de ayaklarım, yetmezdi tezgahın

ayakçalarına. Dokuyabilmem için büyümeyi
beklemeliydim. Neneciğim aldanmıştı. Ne
tezgâhta çeyiz dokuyacak ne de çok sonraları
araba kullanmak için benzine basacak kadar
-rahatça basacak kadar -büyüyebildim .
Öylesine "güçücek" kaldım ki sırtıma yastık
koymam gerekti araba kullanırken. "Uyumak
için bir yorganın eksik " diye güldü oğlum.
Neyse ki şiir, kısa zamanda ehliyetime
elkoydu da kurtuldu yollar benden. Ben,o
ses mi. ..bu söz mü gezip dururken dil
deryasında , yapmamam gerekeni yapmıştım
aslında...
Peki ama neden hep büyükbaş araçlara
çarpıyordum ben. İki kamyon... Bir tır...
Üç cip...
"Siz sürmesini öğrendiniz ama durmasını
öğrenemediniz "dedi bir trafik polisi...
"Ya tam durmalıda durmalı... Ya tam gitmelide gitmeli"... Oysa tam gitmelide
gitmesini öğrenmiştim de...
Nenem, dokuduğu çeyizlerimi:
"Sarı ipek sararım
Ben yarimi ararım
Zannetme ki unuttum
Her görene sorarım "
türküsüne sararak anadan kıza kalan kara
sandığımızda saklardı.
Not: Küçükken öğrenip özellikle cılâlı
aşk devrimde çok söylediğim bu türküyü,
yeni kararıma ters düştüğü için çıkarıp
türküler dağarcığımdan öpüp alınma koyduktan sonra Saba rüzgârına vereceğim. ...
F.Altıok -1987.

TÜRKİYE ŞERİATA TESLİM EDİLİYOR...

Kazım Denizci
Modern eğitim sistemine karşı İstanbul'un göbeğinde medrese açtılar. Erenler Vakfı’nın
İstanbul’un 12 ilçesinde medrese açtığı öğrenildi. Vakfın sitesinde modern eğitim
sistemleri Batı taklitçiliği olarak ifade edildi. Vakfın medresenin yanı sıra okulöncesi
için sıbyan mektebi de bulunuyor.

Fatoş Avcısoyu Ruso
9. Sınıf öğrencilerimin kompozisyon
konularından biri ‘kimliğinizde bir
şeyi değiştirme şansınız olsaydı, neyi
değiştirirdiniz, neden’di.
Bir öğrencim ÜLKEMİ değiştirmek
isterdim diye yazmış.
“15 yaşındaki bir genç olarak
arkadaşlarımla benzin ve ped fiyatını,
elektrik faturasını konuşmak istemiyorum artık, başka şeyler konuşmalıyım,
başka şeyler düşünmeliyim ben!”

EŞEKLİK BİZDE
İbrahim Özlüses
Bu hamasetçi takımı, ne zaman ortaya çıkıp da, ayrı devlet, egemen eşit
KKTC, falan filan diye hamaset yapmaya başlasa, hep aklıma, bir zamanlar
gördüğüm, düz tarlada çakılı gazzığa
bağlanmış, güneş altındaki eşek geliyor
ve iki resim arasındaki farkı bulmaya
çalışıyorum. Maalesef fark yok gibi.
Sahibimizin (Ankara) önümüze
koyduğu samanı, beğensek de
beğenmesek de yememe gibi bir
şansımız yok. Tarladaki eşşeğin de
şansı bizimki ile ayni.
Yaptığımız tek şey, ipimizin yettiği
yere kadar gidip, gazzık etrafında yüro
yüro dönerek kendimize bir çember
oluşturmak ve bu çember içerisinde,
egemen eşit Devlet diye etrafa nutuk
sallamak. Peki bizi kaale alan var mı?
Yok.
E o zavallı eşşeğinde pek fazla
seçeneği yok. O da kendi oluşturduğu
çember içerisinde dönüp dönüp
anırıyor. Onu da kaale alan var mı?
Yok.
Bu yüzden iki alternatifimiz var.
Ya o gazzık etrafında yüro yüro
dönerek anıracağız ve önümüze konan
samana razı olup, sırtımıza ne kadar
yük koyarlarsa kosunlar, sesimizi
çıkarmayıp, eşşek gibi, Ankara’daki
sahibimize biat ve itaat edeceğiz.
Ya da, (sahip!!!) tarafından bize
layık görülen düzeni red edip, bu
adaya Federal Çözümü ve Barışı getirmek için hep birlikte mücadele
edeceğiz.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Kıbrıs’ın tek, ortak vatan olarak,
federal çatı altında birleştirilmesi
amacında olanların mücadele
şekilleri…
Temel ile Dursun’un tutuştukları
bahse dönüştü.
Şöyle ki:
Temel ile Dursun, kahveye maç
izlemeye gitmişler.
Temel, Dursun’a: “Gel seninle
bu maç için 500 lirasına bahis
tutalım. Ben A takımını sen de B
takımını tut.” demiş.
Dursun kabul etmiş.
Maç, A takımının galibiyeti ile
sonuçlanmış.
Dursun cebinden 500 lirayı

TEMEL İLE DURSUN

çıkarıp Temel’e vermiş.
Temel, parayı alıp bakmış
bakmış, sonra Dursun’a geri
uzatmış ve:
“Bu maç geçen hafta oynandı.
Ben sonucu biliyordum. Paranı
alırsam dürüst olmam” demiş.
Dursun’un yanıtı, “Ula Temel bu
maçı ben de izlemiştum. Haçan
geçen bir haftada daha iyi
oynayıp
kazanırlar
diye
düşündüm daa.” oldu.
Sendikaların Kuzey Kıbrıs’ta
teslimiyetçi
soytarılara
karşı
verdikleri mücadele, sorunları
çözmek için çalınan kapı ve umut…
Dursun’un galibiyet bekleyen

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

ALDATMACADIR
POLİTİKACILARIN YAŞAMLARI...
Geçen gün,
geçerken bir
arkadaşıma
uğradım…
Küçük bir köpecik
almış…
Bir baca tüter ama her evde ne
piştiğini kimse bilmez…
Sevgili kocası, o kanlı canlı
hayat dolu adam…
En iyi okulları derecelerle
bitirmiş…
Almanya’da eğitim görmüş…
Kıbrıs’ına aşık o adam,
Odanın ortasında oturmuş,
Camlığın ardından yoldan
geçenleri sessizce izliyor…
Kimseyi tanımıyor…
Belki de kurtuluşu, yaşadığı
acıları unutmakta bulmuş…
Kurtuluşu yaşadıklarını inkârda veya bastırmakta bulmuş…
*
Kimse bilmez…
Arkadaşım anlattı…
1974 harbinde bize her ne
kadar "Barış harekâtı” dense
de, savaşların kimselere güzellik getirmediği kesin…
Askerin adaya çıktığı beş
milden itibaren Tankların
ardından yürüyen bölükteymiş
kocası…
Önlerine çıkan masum
insanların nasıl acımasızca
öldürüldüklerini görmüş…
O acılarla yaşamış senelerce…
Dayanamamış …
Belki de isyan etmiş…
Kendini korumaya almak için
de silmiş beyninden her şeyi…
Dağlamış acılarını…
Unutmuş …
Eskiden unutkanlıklara
“bunamışlık“ denir geçilirdi…
Ama senelerce insanların çektikleri acılarla yaşamaya
mahkum edilmesi…
Kıbrıs sorununa bir çözümün
özellikle bulunmaması…
İnsanları yıkıma, bunalıma,
umutsuzluğa sürüklediği
gerçeğini yaşıyoruz…
Gençler adayı terk ediyor,
Keşke genç olsam da ben de
gitsem diyor yaşlılar…

Madalyonun diğer yüzündeki
politikacı , özellikle de sözde
“iktidarda“ olanların durumu
yürekler acısı.…
Türkiyeli politikacılar
tarafından bu kadar
aşağılanmaya nasıl
dayandıklarına hayret ederiz…
İnsan hak ve özgürlüklerinden
ziyade işini Allah
kandırmacası ile çözmeye
meyilli AK partili politikacı
için Kıbrıslı yok hükmündedir…
Kendinden farklıdır
çünküKıbrıslı ve
aşağılanmayı da hak eder..
Burada esas suç , kendini
anlatmayı beceremeyen ve korkan
Kıbrıslı politikacının olmakla
beraber…
Türkiye tarafından Kıbrıslıya
yapılanlar suç değil mi?..
Evet suçtur ve Türkiye de insan hakları ihlallerinde dünyada birinci sıradadır…
Bu acı gerçek ve deneyimlerle
baş edemeyen yerli
politikacılar
Belki de şuur altına iterler
hoşlanmadıkları durumları…
Rahat etmek için unuturlar
hakaretleri…….
Bizi sever,yalnız bize para
verir Türkiye yalanına
sarılırlar…
Söyledikleri yalanlara da döner inanırlar..
Bastırırlar , sineye çekerler
yapılan aşağılanmaları
Kendilerini kandırırlar..
Freud’a göre bastırmanın
cezası tekrarlanmadır..
Baş edilemeyen, acı veren
deneyimler bilinçsiz olarak
tekrarlanır…
Kendilerini tekrarladıklarının
da farkında değildirler…
Daha önce yaptıklarını da unuturlar üstelik …
Tekrar yaptıklarının da
farkında değildirler..
Tamamen bir aldatmacadır
yaptıkları…
Yaşamları aldatmaca…

mantığından farklı bir şey değil.
Biatçı
veya
“Türklüğünü
kanıtladığı için”, iktidar koltuğuna
oturtulmayan, parti kalmadı.
Bu
coğrafyanın
nasıl
yönetildiğini, yönetim makamında
bulunarak yaşadı her parti.
Gerçek
iradenin
vitrindeki
kuklalarda değil, işgalcinin elinde
olduğunu bire bir görmüştür.
Hatırlayınız MAT, bir partinin
Meclis’te 50 vekili de olsa, irade
kullanamayacağını, son sözün
Ankara’da olduğunu ağzından
kaçırmıştı.
Özker Hoca’nın “davul bizim
boynumuzda, tokmak onların
elinde” sözü, yaşanan rezil
komediyi açık bir şekilde ifade
etmiyor mu?
***
74 işgalinden sonra bir barışa
ulaşılması engellendiği gibi…
TC’nin ulusal Kıbrıs politikası
gereği…
Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik olarak
kendine
“yeterli”
konuma
gelmesinin önü de kapatıldı.
Üretim ve dışsatım stratejileri,
TC’de kotarıldı.
Parçası
olduğumuz
Kıbrıs
Cumhuriyeti mührü ile Avrupa
Birliği ülkelerine yapılan ticaretin
önüne geçildi.
Bu yol, Kuzeyin “ekonomik
bağımsızlığına” gidebilecek bir
“etken” olduğu için “KaKa TeCe
mührü” vurdurularak kapatıldı.
Bu planlamalar yapılırken,
kararları Ankara aldı, kuklalar
uyguladı.
Oluşan
sorunların
ise,
“kuklalara karşı eylem” yapılarak
çözüleceği hatasına sürüklendi
toplum.
Kuzey’deki “kukla devlet
sisteminin işleyişi ve tepkiler”,
hep bu merkezde oldu.
Sorun TC’den kaynaklı (Türk
Lirası), çözüm kuklalardan beklenir.
TC’ye laf yok.
Yetkisiz
kuklaların
sorunu
çözemeyeceği ta başından belli.
Eylemler yine de kuklaların
kapısını aşındırıyor.
Dursun’un, olmuş bitmiş maç
sonucunun değişebileceği hayali
taşınıyor.
Yapılan eylemlerde, “iradenin
kaptırılmasına”…
“Kıbrıslıtürklerin
asimile
edilmesine” izin verilmeyeceği
haykırılır.
Oysa günümüzde Kıbrıslıtürkler
hem asimile edilmiş hem de
iradeleri gasp edilmiştir.
Bunların
engellenmesi
mücadelesinin zamanı çoktan
geçmiştir.
Şimdi, işgalci ve gaspçıdan,
“İRADENİN GERİ ALINMASI
ve
ASİMİLASYONDAN
KURTULMA”
mücadelesi
verilebilir.”
Kırk sekiz yıl kuklalarla
mücadele ile geçti.
Eylemlerde başarı, TC ve
Elçiliğin dayatma ve baskılarını,
üstü kapalı “geçiştirerek” değil…
Hedefi tam belirleyip, dayandığı
taşları yerinden oynatacak, sesleri
yükseltmekle mümkün.
Yoksa sorunların baş mimarı TC
politikaları ve Elçiliğin adına temas
etmeyi “tabu” sayarsan…
TC’li KaKa TeCe’li bayraklara
sarılarak,,,
50 yıllık söylemlerle ve kuklalara
saldırmakla…
Maç sonucunun değişebileceğini
umarsan, Dursunların mantığından
farkın kalmaz.

GÜNLÜK
EL-SEN TAÇOY’LA DA 3 SENE ÖNCE
PROTOKOL İMZALAMIŞTI
El-Sen ile Faiz Sucuoğlu protokol imzaladı ve eylem sonlandırıldı… 3 sene önce Eylül 2019’da gene sendika eyleme
çıkmıştı başta KIB-TEK’e jeneratör alınması için… Günlerce
eylemden sonra dönemin ‘Enerji Bakanı’ Hasan Taçoy ile ElSen başkanı Kubilay Özkıraç mutabakat imzaladı… Geçen 3
senede Taçoy’un imzaladığı mutabakat çöpe atıldı! Çöpe atılmasaydı zaten bugün bu noktada olmazdık. 3 sene önce anlaşmanın imzalanmasından sonra Taçoy, “KIB-TEK’in elektrik
üretimine devam edebilmesi adına ihtiyaç duyulan tüm fizibıl
yatırımlar, ihtiyaçlar, mali olanaklar ve öncelikler bağlamında
ele alınarak değerlendirilecek ve yapılacaktır. Bundan kimsenin
kuşkusu olmasın” dedi. Kuşkumuz yoktu zaten… KIB-TEK’in
üretime yönelik bir yatırım ihtiyacının bugün (3 sene önce!)
olmasa da yakın bir gelecekte doğacağını ifade eden Taçoy,
bu düşünceden hareket eden tarafların, imzalanan mutabakat
metni ile KIB-TEK’in üretime yönelik yatırımlarının planlanması ve bunun önü açık olmayan bir tarihte hayata
geçirilmesi adına bir komitenin kurulmasına karar verildiğini
kaydetti. Komitenin üretim ihtiyaçlarının hangi yöntemle karşılanacağına karar vereceğini ve bu çalışmaları 45 gün içerisinde
tamamlayarak ihale süreçleri için çalışmaya başlayacağını da
söyledi Taçoy. 45 gün oldu 3 sene! Değişen hiçbir şey yok,
herşey daha kötüye gitti… Sendika daha önce verilen sözlerin
tutulmadığını öğrenmemiş olacak ki Taçoy’dan sonra Sucuoğlu’yla da protokol tazeledi!
SOYLU
TC İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, "Amerika
şöyle istiyor. Dünyanın her
yerinde erkeklerle erkekler
evlensin. Kadınlar da
kadınlar evlensin. Neymiş
biz neymiş buna
müsamaha
göstermiyormuşuz" dedi.
Soysuzluğun böylesi
görülmedi, size ne be
herkesin özel hayatından,
ülke mi yönetiyorsunuz,
yatak odası mı?
*
CUMHURBAŞKANI
Prof. Dr. İlber Ortaylı
"Herkes cumhurbaşkanı
seçiyor. Ben doğdum
doğalı cumhurbaşkanı
seçemedi bu memleket"
dedi. Vallahi biz de
Kıbrıslıtürklerin
cumhurbaşkanı seçtiklerini
göremeden ölüp gideceğiz
buralarda…
*
BİRER BARDAK SU
HP Genel Başkanı Kudret
Özersay, Mali Protokolün
detayları hala daha
kamuoyu ile paylaşılmadı.
“Yarın Meclis’te muhalefet
bu protokolü nasıl, neye
göre değerlendirsin?” diye
sordu. Birer bardak su için
da tamamdır!
*
ÖZGÜVEN
CTP Genel Sekreteri
Erdoğan Sorakın, “Tüm
belediyelerde parti rozeti
ile kendi adaylarımızı
çıkaracağız” dedi. İyi güzel
de bu özgüven nereden
geliyor acaba?

“Tırnak”...
"Unutmayınız! Fırsatlar
zorlukların tam ortasındadır...
Ve bazen başarısızlığın içinde de
gizli fırsatların olduğunu bilin!
Zafer, problemler içerisinde
fırsatlar bulmaktan gelir...
Kötümserler, her fırsatta zorluğu
görecek; iyimserler ise her
zorlukta fırsatları görmeyi
başaracaklardır...
Bahaneler her zaman sizler için
orada olacak, ama fırsatlar her
zaman orada olmayacaktır...
Fırsatlar gün doğumu gibidir...
Çok beklersen, onları
kaçırırsın..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)
"reform diye lanse edilen olgu
aslında sadece basit bir
değişimdir. Belediyeler neden
batmıştır? Bu belediyeleri
batırılırken kimler siyasi rant
elde etmiştir? Reforum adı
altında hiç sorgulamadan,
hesap sormadan, bu yasa
değişikliği ile bu kişiler
aklanacaklarıdır. Her zaman
olduğu gibi fatura yine halka
kesilmiş olacaktır. Ciddi bir
reform gerçekleşmesi için
değişimin halkın içinden
geliyor olması gerekmektedir,
fakat konu bambaşka bir
yerlere gider…
Hasip SEPETÇİOĞLU
(Diyalog)

Günün Kahramanı

SENDİKAL
PLATFORM

2021 Protokolünde ‘‘Sendika
Yasası’nın güncellenmesi’’
vardı… 2019’da “Protokole
çok açık bir şekilde
‘sendikal faaliyetlerin
durdurulması ve
sendikaların kapatılması’
yönünde bir madde
yazılarak daha samimi bir
yaklaşım sergilenebilirdi” dedi
Serdar Denktaş… Protokolün
“Çalışanın hakkını korumakla sorumlu
olan sendikal hareketin gücünü kırmaya yönelik”
olduğunu söyledi… Şimdi de Arıklı, ‘‘Sendikalar bu
statükonun en büyük ve amansız savunucusudur.
Sendikalarla mücadeleyi göze alamayan hiçbir hükümet
reform falan yapamaz’’ dedi… Sendikalar Ankara’nın
hedefinde! Ama sendikaların hedefi Tatar ve Sucuoğlu…
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
1990’ların başından bir
çadır hikâyesi anlatalım…
Yol
geçirmek
için
Gönyelililerin arazilerini istimlak ettiler-edecekler…
Bizim gibi sömürge
toplumlarında rejimin iki
kutsal ‘İ’si vardır: İstimlak

ve İskân!
Tabii ki İstimlak ve İskân politikaları,
sömürgeci mekân politikasının bir
parçasıdır. İstimlak ve İskân politikaları
İlhak-İstirdat (toprağın sömürgeci ‘anavatan’a bağlanması-geri alınması) stratejisinin bir parçasıdır.
‘Mekân politikası’ hayali kurulan
toplumun kalıbını döker. Toplumsal
hafızanın yok edilmesi ve yeniden
başlayıp
arazi
üretilmesinden
spekülatörlüğüne kadar yayılan geniş bir
alandır.
Misal –Faiz Sucuoğlu’nun Ankara’nın
dayatmasıdır dediği- Belediyelerin
Birleştirilmesi Yasası yeni bir mekân üretiminden başka bir şey değildir.
***
1990’ların başı…
Yolu başka yerden de geçirebilirken
Gönyelililerin arazilerini bölme yolunu
tercih etti dönemin İskân ideolojisi.
Köyün Denktaşçıları da toplandı
Denktaş’a çıktı…
-‘Meclisin önüne çadır kurun’, dedi
Denktaş onlara…
Gönyelililer arazilerini böldürtmedi
Denktaş’ın verdiği bu akılla!

ESKİ BİR DENKTAŞ TAKTİĞİ

Denktaş hem hükümeti dövdü, hem
Gönyelileri memnun etti…
Bu sebeptendir bazı eylemler beni hep
düşündürür, altında ‘Denktaş taktiği’
ararım…
Bir zamanlar ‘halk isyanı’ zannettiğimiz,
mudilerin gerçekleştirdiği meclis
baskınında da Denktaş’ın ‘çadır taktiği’
vardı…
***
Şeytan hep ayrıntıda gizlidir…
1 Nisan Mitingi’ne gitmek için
KTHY’ye doğru yürürken uzaktan ilk
gördüğüm Türk bayrağı oldu.
Köşede durdum kortejleri izlemeye
başladım; Memur-Sen vuvuzellayla
mehteran temposu tutuyordu…
-Benim memurum işini bilir, dedim
içimden.
Mehteran temposuna ‘‘Kıbrıs’ta barış
engellenemez’’ sloganı da karışınca acı
acı tebessüm ettim.
-Çok kültürlülük zenginliğimizdir, derdi
muhterem olsa.
(Bu yazdıklarım kurgu değil, 1 Nisan
mitingini izlerken aldığım notlardan…)
Türk bayraklarıyla Türk sömürgeciliğine
karşı direnmiyorlardı…
Türk bayraklarıyla Türk Lirası’na karşı
da direnmiyorlardı…
Kendilerini ‘Çırpınırdı Karadeniz bakıp
Türkün bayrağına’ türküsüne kaptırdıkları
için de çekmemişlerdi Türk bayraklarını…
Sömürge rejiminin ‘İ’leri İskân ve İstimlak gibi, kapitalizmin de iki ‘B’si
vardır: Bayrak ve Banka.

Şeytan ayrıntıda gizlidir!
Bayrak taşıyanların kim olduğuna özellikle baktım…
Bayrağı yüksekte tutmaları hiç tesadüf
değildi: TC Elçiliği ile haşır neşir, Yardım
Heyeti’nden para koparabilmek için köyde
onca ihtiyaç varken -İstanbul’un tepeleri
gibi ovanın ortasına- cami yapılmasına
aracı olmuş belediyenin işçileriydi bayrağı
çekenler!
Bayrağı çekene değil, çektirene
bakacaksın…
Bayrağı çeken belediyenin borçlarıydı!
Hele ki Lefkoşa Türk Belediyesi’ne
TC bankalarının borç/kredi vermediği
haberini de düşününce belediyeler boşuna
mı çekti zannedersiniz Türk bayraklarını!
Bayrak demek banka demektir, ikisi
de ulusaldır. İnanmayın siz küreselleşme
yalanlarına…
Ne tesadüf ki ‘Yok Oluşa ve
Yoksullaştırılmaya Hayır’ mitinginde ve
belediye eylemlerinde çekilen bayraklardan sonra bazı belediyeler borçlanmaya
gitti…
Bayrak demek banka demektir, bayrak
demek borç demektir!
***
Vuvuzella ile mehteran çalan memur
sendikası gördüğümde şaşırmadım değil…
Ama onlar da haklı!
Bu mandırada klasik müzik eğitimi mi
gördüler?
Burası Leningrad değildir.
Şostakoviç’in 7. Senfonisi’ni çalacak
halleri yoktu…

KORKUTELİ’DE ANİ ÖLÜM
Korkuteli’nde sakin Mahmut
Çalışkan (E-52) ikametgahı
içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamanı yitirdi. Polis Basın
Bültenine göre önceki akşam
meydana gelen olayla ilgili
soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DAKİ ANİ
ÖLÜMÜN SEBEBİ KALP
Gazimağusa’da önceki gün ani
rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren
Iyad Kayed Mohammad Alhaj
Issa’nın (E-47) yapılan otopsisinde
ölüm sebebinin “şeker ve kalp
hastalığı ile geçirmiş olduğu kalp
krizi” olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA
UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFU
Gazimağusa’da I.H.K.’nın (E-27)
kalmakta olduğu ikametgahta
Narkotik ve Kaçakçılığı Önlemem
Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan aramada, yaklaşık 15 gram
ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu madde ile içersinde
uyuşturucu madde kalıntısı
olduğuna inanılan bir adet hassas
terazi bulunarak emare olarak alındı.
Yürütülen ileri soruşturmada
mesele ile bağlantısı olduğu tespit
edilen O.N.A.’nın (E-26) kalmakta
olduğu ikametgahta yapılan
aramada ise içersinde uyuşturucu
madde kalıntısı olduğuna inanılan
bir adet öğütücü bulunarak emare
olarak alındı. Bahse konu şahıslar
tutuklandı, soruşturma devam
ediyor.

GİRNE’DE HIRSIZLIK
Girne’de faaliyet gösteren bir
kumarhane içerisinde, bir müşteri
tarafından düşürülen ve içerisinde
380 TL nakit para ile 2 adet kimlik
kartı ve bir adet sürüş ehliyetinin
bulunduğu para cüzdanının Ü.G. (E52) tarafından bulunarak çalındığı
tespit edildi. Bahse konu şahıs
tutuklandı. Soruşturma devam
ediyor.

KUMARHANEDE
BULUNMAK VE
BULUNMASINA MÜSAADE
ETMEK
Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı
kumarhanede polis ekipleri
tarafından yapılan denetimde,
kumarhaneye girmeleri ve
bulunmaları yasak olan toplam 28
kişi tespit edildi. Bahse konu
şahıslar hakkında yasal işlem
başlatıldı. Soruşturma devam
ediyor.

GİRNE’DE HİJYEN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
Girne Belediyesi’nin, Girne’de faaliyet
gösteren yeme içme yerleri ile gıda üretim
ve satışlarının yapıldığı, halk sağlığını
doğrudan ilgilendiren işletmelere yönelik
yaptığı hijyen denetimleri devam ediyor.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, 21 Mart – 14 Nisan tarihleri arasında
Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri
tarafından toplamda 133 işletme, genel
hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili
denetlendi.
Halk sağlığının korunmasına yönelik
yapılan denetimlerde, işletmeler, temel hijyen
kriterleri esas alınarak kontrol edildi. Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar
ile ilgili yazılı, süreli uyarılar verildi, bazı
işletmelere yasal işlemler yapıldı.
Gıda güvenliğini riske eden koşullarda
hizmet verdiği tespit edilen 2 işletme mühürlenirken, ayrıca eksiklikler tespit edilen bir
market ile bir fırın işletmesine toplamda 2

bin 138 TL para cezası kesildi.
Açıklamada, geçen günler içerisinde
yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat
ile ilgili eksiklikleri bulunan Akdeniz Öğrenci
Yurtları’nın mutfağı ile üretim koşullarında
teknik eksiklikler saptanan “Halilibrahim
Sofrası Restaurant” isimli işletmeler mühürlendi.
Girne Belediyesi’nin, genel hizmetleri
kapsamında olan “halk sağlığının korunması”
adına aralıksız şekilde, bağımsız bir vizyon,
yasal mevzuat ve bilimsel verilere
dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 32
işletmenin de yazılı olarak uyarıldığı belirtilen
açıklamada, 5 işletmeye de ayrıca eksiklerini
gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildiği
belirtildi.
Satış koşulları uygun bulunmayan iki
farklı süpermarketten ise muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne
Belediyesi hizmetleri kapsamında devam
eden resmi kontrollerde, amaçlarının, toplum
sağlığının korunması olduğunu vurguladı.
Güngördü, Girne’de yaz aylarına
yaklaşırken, yeme, içme ve eğlence merkezlerindeki artan hareketliliğin uzun süren
kapalı günlerin ardından oldukça umut verici
olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“Hareketlenen turizmin getireceği
ekonomik katkıların da korunması ve
istikrarlı gelişim için gıda ile ilgili hizmet
veren tüm işletmelerimizin yasal mevzuat
kurallarına ve insan sağlığını gözetecek
esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır. Bu noktadaki
duyarlılığa işletmecilerimizin katkı
koyacağına inancımla; turizm sezonunun
tüm ilgili paydaşlara ve ülkemiz geneline
hayırlı olmasını temenni ederim.”

LEFKOŞA’DA BİSİKLET
YARIŞI NEDENİYLE
METEHAN-ALAYKÖY ÇEVRE
YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ
KAPATILACAK
Lefkoşa’da bugün bisiklet yarışı
nedeniyle Metehan - Alayköy Çevre
yolunun bir bölümü 10.00-14.00
arası araç trafiğine kapatılacak
Polisten yapılan duyuruya göre,
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,
Metehan - Alayköy Çevre yolu
üzerinde düzenelencek olan Okullar
Arası Bisiklet Yarışı kapsamında;
Metehan - Alayköy Çevre Yolu
üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu
üzerindeki Gönyeli Ağıllar Çemberi
arasındaki yol, 10:00 - 14:00 saatleri
arasında araç trafiğine kapatılacak.
Yarışların devam ettiği sürece,
sürücülerin belirtilen güzergâhtaki
yol üzerine araçlarını park
etmemeleri ayrıca trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları istendi.
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YANITSIZ
SORULAR

İnsanlık yolunda ne kadar
ilerlediğini anlamak için arkana
bir bak.
Kat ettiğin yol sana memnuniyet
mi veriyor, sıkıntı mı?
Yürüdüğün yolu kendin mi
seçtin herşeyden önce?
Yoksa herkesin ya da emrine
tabi olduklarının izini mi takip ettin?
Vardığın duraklar
seni ferahlattı mı,
yoksa “neden geldim
ben buralara”mı
dedin.
Hayatın nasıl olsun istemiştin
sen?
Amaçların vardı mutlaka, yoksa
yok muydu?
Bir maaşın bir evin bir sevgilin
bir işin olsun istemiş miydin?
Şimdi bunlara sahip olduğunu
düşünelim.
Varmak istediğin hedef bu kadar
mıydı, mutlu musun bu sonuçtan,
yoksa bunca zaman yanlış bir
yol yürüdüğünü hedefe varınca
mı farkettin?
Hiç
“
Meğer
boşuna
yürümüşüm yıllarca bu yoldan,
aslında benim hedefim burası
değildi” dedin mi?
Yapabileceğin onca şey varken,
gücünü ve potansiyelini ne kadar
az sarfettiğini düşündüğün oluyor
mu?
İtaat etmekle geçen bir ömrün
mü oldu yoksa herşeye baş
kaldıran birisi mi oldun bu hayatta? İtaat etmek sana ne
kazandırdı, mutluluk mu yoksa
sıkıntı mı?
Ya önünde boyun eğdiğin o insanlar?
Kalbini ve onurunu onların
önünde itaat ederek kırmak sana
ne kazandırdı?
Ya da neler kaybettin bu uğurda,
farkettin mi?
“Keşke baş kaldırsaydım da,
varsın bazı bedeller ödeseydim ,
değerdi” dediğin anlarda kendine
çok kızdığın oluyor mu?
Sen dışarıdan gördükleri insan
mısın, yoksa halâ içinde
gerçekleştiremediğin bir başkası
mı var?
Yürüdüğün bu hayat yolunda,
kendin kalmayı becerebildin mi,
yoksa hep başkalarının görmek
istediği o sen mi oldun?
Bu soruları sorun kendinize.
Eğer halâ biraz daha zamanınız
varsa, verdiğiniz yanıtlarla mutlu
değilseniz, yeni keşfettiğiniz esas
yanıtlara ulaşmanız da çok zor
olmayacaktır.
Yeter ki, dürüst davranın kendinize.
Çünkü hayatınız, bir başkası
için feda edilebilecek birşey
değildir!
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SOFRA SIRLARI
Sofra Sırları, 2017 yılına ait bir film.
Yıllar önce izlemiş olsam da yeniden
izleme isteğim, izlediğim andan beri hep
vardı. Ben inanırım ki her şeyin bir sırası
vardır. İzlemek, yazmak, çizmek, yaşamak
ve daha fazlası için o günün saatinin yani
sırasının gelmesi gerekir.
Peki, bu filmin anlattığı nedir? Sadece
sıradan bir hayat, sıradan bir kadın, sıradan
insanlar mı yoksa çok daha fazlası mı?
Peki, kadın insan sınıfına girmiyor mu;
neden illa ki ayrı yazarak belirtme gereği
duyuyoruz?
Filmin sakin bir melodiyle süslenmiş
olması, bize huzurlu bir sofra masasının
kapılarını açacakmış izlenimi verir. İki
bardak, bir tabak, bozuk bir saattir belki
de kameraya yansıyan.
Derken hareket başlıyor ve yemekler
hazırlanıyor, bu bir program. Sunucusu
Neslihan Yılmaz. Fakat programı
sunamıyor çünkü kocası çağırıyor; hayalden
çıkıyor Neslihan ve kocasına soruyor;
yemekte ne yapsam? Bir evlilik fotoğrafı,
gülen bir yüz. En zor soruymuş “bugün
ne pişirsem?” Oysa bu kadar çeşit
olmasaydı ne kolaydı işimiz değil mi?
Günümüzü böyle bir soruyla meşgul etmezdik en azından. Neslihan, çerkez tavuğu

İnsan neden donar, duygusuzlaşır, donuk
bir mizacı olur? Neslihan’a sorarsak cevap
verir mi? Neslihan’ı boşamak istiyor
Ethem, İstanbul’a göndermek istiyor; halası
öldüğünden beri boş olan o eve. Güzel
güzel oturursun diyor ona. Neslihan’ın
yuvası neresi peki? Kocası her şeyi daha
iyi biliyor. Neslihan ne ister ne istemez
Ethem hepsini bilir.
Kadın pilav yapıyor hem de tereyağlı.
Ethem diyor ki neden domatesin kabuğunu
soyuyorsun bunun vitamini kabuğunda.
Adam hiçbir şey istemiyor artık, sıkılmış;
koltuklardan, yastıklardan. Bu hayattan
kim sıkılmıyor ki Ethem? Hem konuşuyor
hem yiyor sonucunda da bir şeyler soluk
borusuna kaçıyor. Neslihan bu sefer yardım
eli uzatmıyor, geri çekiliyor. Kocası
dünyanın en iyi kocası. Şefkat dolu
bakışlarını, sofradan kalkarken ettiği sıcak
bir teşekkürü ve omuzlarına yumuşacık
dokunurken yorgunluğunu hemen almasını
anlatıyor Neslihan, bu sahnenin ardından
ve Neslihan nefes alabilmek için pencereyi
açıyor. Neyse pilav yapalım diyor ölü
kocasının ardından ve hatırlamaya çalışıyor
pilavın malzemeleri neydi diye. Fıstıksız
olur mu peki? Olmaz. Gidip almalı, gidip
alıyor.

pişirme kararı alıyor, çünkü kocasının en
sevdiği meze. Kocası Ethem, bu meze
yanına salata da yerse doyar, mutlu mutlu
ana yemeğe kadar yaşar. Erkeği mutlu etmek bazen bu kadar kolay, peki ya kadını?
Kibar ve sevgi doluymuş kocası, Neslihan
öyle anlatıyor programda. Ethem’in
konuşmasına da gerek yok “hı hı” dese
yeterli, karısı ne istediğini anlar. Yemeği
içkisi tam vaktinde hazırdır. Bir gece
karısını bırakıp gider Ethem. Fakat konumuz bu mu? Konumuz çerkez tavuğu.
Zahmetli bir yemek, uğraşma istiyor.
Domates kabuğunu salatada sevmiyor
Ethem, boğazında bir sorun var, boğulabilir.
Yine bir gün domates kabuğu yüzünden
boğuluyordu. Oysa Neslihan domatesi hep
soyar. Dünyanın en harika kocası Ethem.
Eğlenceleri de eksik değil bu çiftin, çay
bahçesi, lokanta. Eskiden Neslihan’a
köftem diye seslenirken şimdi sadece Neslihan. Ethem hep yorgun gelir eve, yemeği,
rakısı, canı çekince seksi. Düzenli bir
hayat ve her şey yerli yerinde yani rahat.
Ama bir gün!
Gelmeyecek dese de elinde bir çanta ile
gelir Ethem. Ah o çantalar! Bir dolaba
saklar çantayı. Ah o dolaplar! Kapı çalar
derken, çiçekçi kapıda. Karısına mı çiçekler? Hayır! Alt kata, daire 2’ye. Vay Ethem!

Neslihan kapıyı açıyor. Çığlıklar. Polisler.
Komiser Nejat çözer mi bu işleri dersiniz?
Küçücük yerleşim yerinde neler neler. İncelemek için çerkez tavuğunu da alıyorlar.
Ne var içinde; Neslihan sayıyor.
Kadın evde yalnız kalıyor. Alışkın mı?
Değil. Bir çanta dolusu para ile. Gidebilse
o paraları da alıp yanına. Gidemiyor. Neslihan bir sürü yemek, ekmek yapıyor. Kocam iyi bir adamdı diyor. Kim kötü ki
Neslihan? Halası istemese de Ethem'i,
Neslihan 18'ine girmeden kaçıyor Ethem
ile. Oradan oraya dolaşıyorlar.
Yemekleriyle huzur içinde kalıyor Neslihan. Kocan paradan bahsetti mi sana
Neslihan diye soruyorlar. Ne parası diyor.
Üç milyon dört yüz bin lira para yok
olmuş, dövizle birlikte. Çocukluk fotoğrafı
evin içinde bir yerden bakıyor bize. Bizimki
hayat değil bayat diyor komiser. Haklı.
Yüksek mevkiler beklerken nerelere
postalandı o da. Adaletli bir adam olarak
adaletin olmadığını senden de duyduk ya.
Adaletten bahsederken yine yemeğe geliyor
konu. Sarma tarifi veriyor bu sefer Neslihan. Adaletin sarma ile ilgisi mi var acaba?
Sarma tarifi ve pişmesi 20 dakika işte
hepsi bu.
Lokanta açma hayali olan kadınlar sermaye nerde diye düşünürken neşeli olmanın

Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
sırrı veriliyor kurulan
sofrada. Doymuş yağlar
doymamış yağlar diye
başlıyor arkadaşı, domatesin
vitamini
kabuğunda, karşısındaki
sanki kocası. Orman
havası vardı oysa. Mantı çekiyor canı
Neslihan'ın. Etsiz mantı da olur. İçine ne
koyacak? Mantar. Neden? Mantarlı mantı
olur mu? O yaptı ve oldu. Kafiyeli tarifler.
Arkadaşı Meral ile mantı yiyorlar, Meral’in sevdiği şarkıyı Ethem de severdi.
Sofra sırları. Karışık ilişkiler derken başlıyor
halüsinasyonlar, yedikleri acayip mantarın
hikâyesi, Neslihan küçüktü, dünya büyük.
Ethem’in çaldığı paraların peşinde herkes.
Çiçekçi Ramo, Neslihan’a çiçek veriyor.
Ev baklavası yapmış Neslihan, Ramo
beğeniyor. Gitme diyor ona Neslihan.
Peki, ne yapacak orada? Yemek yer, ne
isterse yapar. Peki, Neslihan ne istiyor?
Sadece sarılmak. Sevdim seni diyor çiçekçi
çocuğa. Akşama ne yapsın peki; börek mi
sarma mı? Her yerde kar. Komiser evi
gözetliyor. Kendi icadı bir yemek tarifi
ve kurulu sofra derken kapı çalar. Gelen
kocasının arkadaşları Ahmet ve Mehmet,
peki mesele ne? Ahmet, Mehmet ve Ethem
para topluyorlar, çalıyorlar mı? Toplamak
bazen çalmak mı? Peki, para nerede?
Çalma çırpma derken dolar salatası tarifi
veriliyor, çaldıkları parayı yemek istiyorlar
madem. Dolar, limon ve zeytinyağı. Tarif
bu. Hadi buyursunlar yesinler. Ama ağır
bir yemek, mideye oturabilir. Neslihan,
Ahmet’i ayağından vuruyor, korkan
Mehmet eve gitmek istiyor, evde ne yapacak? Yemek yiyecek, yemek ne? Tavuk.
Sade, suda haşlanmış tavuk, o kadar. Bu
mudur? Bira içer, tavuğunu yer, hayatını
yaşar. Hayat mı bu? Sen buna hayat mı
diyorsun?
Boğuşmalar derken ölen Mehmet. Neler
oluyor bu evde ya da neler ölüyor?
Evde iki ceset ama çiçekçi halledecek.
Eşleri Kamile ve Müjgan, Ahmet ve
Mehmet’i arıyorlar. Neslihan açıklıyor;
pis işlere bulaşmışlar, namuslu adamlardı
oysa ama değillermiş. Kaç para peki, çok
para. Aslında Ethem’i karısı öldürmüyor;
eceli gelmişken ölmesine yardım ediyor.
Sırayla hepsi ölürken şimdi sıra kime
geliyor?
Kamile ve Müjgan hayallerindeki köye
giderken polisler derinlemesine arama
yapmak istiyor Neslihan’ın evinde. Genç
bir adam bazı cesetlerin üzerine benzin
döküp yakmaya çalışırken yakalanmış.
Her şeyi anlatıyor Ramo. Neslihan erişte
kesecek. Cinayet, çalınan milyonlar ama
Neslihan erişte kesiyor. Yemek yapmak
stresini alıyor çünkü bunalan Neslihan'ın.
Ramo ile yüzleşmesi gerek. Kadın çok
şey saklıyor. Yemekten başka bir şey
düşünmüyor yoksa numara mı yapıyor.
Hangi para? Neslihan bilmiyor. Evsizlere,
kimsesizlere, açlara dağıtıyor. E Ramo'da
aç. Ramo da evsiz. Haram parayı ona
veremez ki Neslihan. Parayı kurtarmak
için cinayet işliyor Ramo. Komiser hiç
bir şey anlamıyor. Neslihan mı akıllı başka
bir şey mi var? Herkes her şeyi anlayacak
diye bir şey yok diyor Neslihan. Poğaçaları
çocuğa vermesini istiyor, kendi tarifi,
mantarlı.
Sonra yalnız kalıyor işte Neslihan. Ethem
geliyor. Rakı istiyor. Ethem gidiyor. Meral,
Ahmet, Mehmet yok Ramo da yok. Aslında
biz de yoğuz Neslihan biliyor. Herkes
aslında onun kafasında. Ve Neslihan da
artık yok. Vapurda gidiyor.
Sizin sofranızın sırları nedir peki, Kıbrıs
sofraları ne sırlar gizler?
Ne yaparsak yapalım ne yaşarsak
yaşayalım neden hep adaya bağlarız her
şeyi?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

YAŞADIĞIMIZ
HAYAT
DEĞİL
BAYATTIR
KISACA...

HATIRLATMA!
Eylül 2019’da UBP-HP hükümeti ElSen ile KIB-TEK’e yatırım yapılması
başta olmak üzere çeşitli başlıklarda
imzaladığı anlaşmaya uymadı…
Tamam, ‘Enerji Bakanı’ Hasan
Taçoy’du ama ‘Başbakan Yardımcısı’
da Kudret Özersay’dı… Taçoy
sözünde durmadı… Bay Kudret de
açıklasın neden bu mutabakata
uymadıklarını bir zahmet! Yoksa
bütün suç UBP’nin mi?

Bizim Mandra
Hayat pahalılığı ödeneği
ile 13. maaşın
kaldırılacağı, Sucuoğlu'nın
altına imza attığı 2022
protokolunda gizlenmeye
çalışılarak "Giderlerin
azaltılması ve gelirlerin
artırılması" maddeleriyle
ifade edilir. Vatandaşlar,
elektrik zammı konusunda
topluma yalan söyleyen
Sucuoğlu'nun yalan
zincirine, 13. maaş
yalanıyla da yeni bir halka
eklediğini belirtirken,
sokaktaki adam "Sandığa
gidip biz seçmedik mi?
Müstahakımızdır" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Göç İdaresi Başkanlığı
verilerine göre, sene
başından beri 9 bin 654'ü
Afganistanlı, 4 bin 206'sı
Pakistanlı toplam 21 bin 87
göçmen Türkiye’den
sınırdışı edildi…

Bu devlet obez. İlk iş obezi zayıflatmak. Adaylara
bakıyorum, hiç birinin zayıflatmaya niyeti yok...
“Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı
kim olacak?”
Önüne gelenin sorduğu soru bu. Sanırsınız
dünyanın en önemli sorusu. Oysa beş paralık
değeri olmayan bir soru.
Aday diye odunu piyasaya sürseniz, vatandaş
Erdoğan’dan kurtulmak için ona dört elle sarılacak. Odun dediysem yanlış anlamayın.
Maksadım adayın kim olduğunu merak edenleri uyarmak. Adayın kim olduğu değil, ne
yapacağı önemli.
Muhtemel adaylara soruyorlar: Ne yapacaksın?
“Güçlendirilmiş parlamenter rejim yapacağım” diyor.
Vatandaşın “güçsüzünden ağzı yanmış”,
bunlar bir de “güçlendirmekten” söz ediyor.
Biri çıksa “hepten zayıflatacağım” dese
inanın yüzde doksanla seçilir.
Bakın bu devlet obez. Kendi başına obez
olsa fazla sorun değil, lakin milletin sırtına
binmiş. Semirdikçe vatandaşın beli bükülmekte.
Demek ki “güçlendirilmiş” laflarını bırakmak
gerek.
Çıkın bağırın: Bu devlete öyle bir diyet reçetesi vereceğim ki, altı ayda vatandaşın beli
doğrulacak. Sonrası keyfinize kalmış. İsterseniz
silkelenip sırtınızdan atarsınız, isterseniz “ne
de olsa benim devletim” diyerek taşımaya
devam edersiniz. Sırttan atmaya devrim deniyor. Zayıflatıp taşımaya reform. Hangisini
seçeceğiniz size kalmış.
Ama ilk iş obezi zayıflatmak.
Adaylara bakıyorum, hiç birinin zayıflatmaya niyeti yok. Niyeti olsaydı işe nereden
başlardı?
Devlet hamuduyla neyi yutuyorsa oradan
başlardı. Örnek vereyim: Ordu. Zayıflatsanıza
şunu. Barış ilan edin. On ton ise bir tona
anında iner. Polis. (Jandarmayla Sahil Gü-

VİRGÜL

HAFIZA TAZELEME!
3 sene önce El-Sen ile Taçoy’un imzaladığı
protokolde ‘‘KIB-TEK ve EL-SEN ortak bir
komite oluşturacak ve reorganizasyon
süreci birlikte yönetilecektir’’ deniyordu…
Bunca senede bu komite ne yaptı mesela?.. 3
sene önce imzalanan protokolde ne yazıldıysa
tersi yapıldı: “Şeffaflık konusunda, KIB-TEK
yönetimi düzenli olarak halka bilgi verecek…
Kurum içerisinde usulsüzlükler ve yolsuzluklar
ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 3-5 yıllık
bir mali analiz ve reçeteler raporu hazırlanacaktır.
Halk ve sivil toplum ile paylaşılacaktır’’…

ANKARA
ŞAŞIRMA,
TEMİZ
TOPLUMCULARI
KIZDIRMA!

“Yeterince şeffaf
değilsiniz. Meclis’te
muhalefet bu protokolü
nasıl, neye göre
değerlendirsin?”
Kudret Özersay (Eski
Temiz Toplumculardan)

venlik de buna eklendi.) Demokrasi ilan edin.
Anında bir deri bir kemik kalır.
Diyanet. Allahtan korkmayan dev göbekli
imamı zayıflatmak dini devletten, devleti dinden özgürleştirmeye, yani demokratik laikliğe
bağlı.
Böyle yaptınız mı vatandaşın sırtındaki yüz
milyarlarca dolarlık dış borç da, enflasyon
da, zamlar da, vergiler de tüy gibi hafifler.
6 Partinin adayı kim olursa olsun, bu “üç
kara deliği” tıkamayı aklının ucundan bile
geçirmez. Orduyu mu hafifleteceksin? Daha
der demez CHP Kılıçdaroğlu’nu mahkum
eder. Polisi diyete sokalım önerisi yaptığın
anda eski polis şefi Akşener sana dünyanın
kaç bucak olduğunu gösterir. Diyanet dedin
miydi, Karamollaoğlu 6 parçalı hükümetin
cenaze namazını kıldırır. O halde hangisinin
aday olacağını merak ede ede ölmenin anlamı
yok.
Aslında sırf Erdoğan’ın yıkılması demokrasi
için imkanları genişletir. Bir milimlik demokrat
birinin seçilmesi daha da genişletir.
İşte hesap bundan ibarettir. Yani iş başa
düşmektedir. Seçimde Erdoğan’ı devireceksin.
Yerine mümkün olduğu kadar faşizme uzak
birisini getirmek için gücünü kullanacaksın.
Yani önümüzdeki seçim esas olarak devlet
sistemine göbekten bağlı partiler arasında büyük olasılıkla kirli bir yarış olacak. HDP bu
yarışa sistemin izniyle değil, kendi öz gücüyle
katılacak.
Bu partide Millet ve Saray ittifaklarındakine
benzer bir telaş, çırpınma yok. Üstelik kapatılma tehdidi altında. Tutuklamalar, saldırılar
vız gelip, tırıs gidiyor. Soğukkanlı bir şekilde
yoluna devam ediyor.
(Bu yazı Veysi Sarısözen’in Yeni Özgür
Politika’da “Obez devlete demokratik diyet” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 18 Eylül 2021
Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz otopsiden
sonra yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki
Buse Aksay’ın akciğerlerine pıhtı atması
sonucu hayatını kaybettiğini söyledi… Acılı
baba Hüseyin Aksay ise “Perişan olduk…
Ne olduğunu biz de bilmiyoruz… Sağlık
açısından hiçbir sorunu yoktu, tüm tahlilleri
temiz çıktı” dedi...

Gözden kaçmayanlar...

3 SENE
Eylül 2019’da Hasan Taçoy ile EL-SEN
protokol imzalamıştı, bir buçuk ay sonra
Kasım’da Taçoy, Kubilay Özkıraç ile
mutabakat
imzaladığını
unutarak,
‘‘Jeneratör alımına ihtiyaç yok’’ demişti…
Değil 3 sene, bir günde unuturlar sözlerini!
UBP’liler ne zaman seçim yaklaşsa
AKSA’yı eleştirmeye başlar, ne zaman
seçim geçse AKSA’cı olurlar… 3 sene önce
imzaladıkları protokole uymadılar, El-Sen
bir protokol daha imzaladı işgalin
işbirlikçileri ile sözlerinde durmayacaklarını
bile bile! KIB-TEK’in acil yatırıma ihtiyacı
var, 3 senesi daha yok!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Yenilenebilir Enerji Birimi ile
KIB-TEK’in daha etkin ve
verimli bir şekilde çalışması
sağlanacaktır…’’
EL-SEN ile UBP-HP
Mutabakatı (Eylül 2019)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Bumin Bezmen

ÇADIR
DİRENİŞÇİLERİ!

GETİRİLMEK
İSTENEN YER
Ansızın Erhan Arıklı çıktı karşıma…
Ne arardım, ne umardım, ne geldi…
Uçuracağız, diyor.
Da neyi uçuracaksın?
Uçak.
Kapatılan, iflas ettirilen KTHY yerine
yenisini…
Sanırım elindeki oyuncak uçağa bakarak,
kolay olduğunu sanıyor.
KTHY…
Sormalı Erhan Arıklı’ya…
Ne oldu da battı?
Batırılmasının altında yatan
sebep elbette ki beceriksizlik
vekendine yontma.
Kullandılar, doymadılar.
Gereğinden fazla personel
aldılar, yetmedi.
Yetmezmiş gibi çiftlikleri
gibi harcadılarKTHY’nı
Oysa bir kısım pilot ile hostes de Kıbrıslıydı.
Yer hizmetleri çalışanları da öyle.
Ancak altındayatan başka sebepler de
olmalıbatrılmasının.
Kıbrıs Türkleri eğer, kendi kendilerine
yeterse bugün görüp de bu nasıl bir hükümet
dediğimiz hükümetleri yaşatmayacaklar.
Dolayısı ile biat bir yerde sönecek.
Oradaki adam parmağını oynatarak, buradakileri ayağına çağıramayacak.
Bile bile ki karşılayanlar ya vali muavini
olacak ya da bir mahallenin muhtarı…
Oradakilerin gidenlere biz size şunu emrediyoruz yapacaksınız gibi sölzeri söyleyemeyecek.
Daha ne saymalı…
İşte ayakta kalacak ekonomiye sahip olurlarsa bunlar oraya koşa koşa gitmeyecekler.
Bunların ağzından çıkacak o cümleyani
emriniz olur cümleciği olmayacak.
Hatta başbakanın söylediği kendini küçültme sözü “çalışacak ev ödevlerimiz var
duyulmayacak…
Soruyoruz sormalıyız elbette…
Ne demek ev ödevi?
Ne demektir ya sayın başbakan?
Anlatmak zor.
Biliyorlar ama bilir gibi olmamaları gerektiğini daha çok biliyorlar.
Sanayi Holding batırıldı.
Bile bile hem de.
Çalışanlarla konuşuyorum zaman zaman.
Ne güzeldi, diyorlar.
Araplara, Avrupa’ya hattaTürkiye’ye satılan sanayi ürünleri çoktu.
Gelirken iyiydik de gelmemeliydi.
KTHY böyle düşüncelere batırıldıişte.
Kendi ayaklarının üstünde durmayacaksın…
Olay bu.
Erhan Arıklı uçuracağız, diyor da neyi
uçuracak ve kim olarak?
Bunları yaza yaza usandım.
Bitmedi ancak.
Bir tarafta Tahsinoğlugibileri bölünmüşlüğün kalıcılaşması için uğraşıyor, bir tarafta
ülkemizde olmaması gerekenleler bizi uçurmaya çalışıyor.
Biz ise ne yapıyoruz?
Yok, dedi genç Kıbrıslıtürk.
Elimde valiz hazır bekliyorum.
Ne zaman ki gidin artık, diyecekler.
Başka bir soruya gerek duymadan, hangi
feribota bineyim, diye sorup gemiye binip,
gideceğim, diyor.
Getirilmek istenen yer burasıydı.
Geldik.

HAYVAN BARINAĞINDA AŞILAMALAR YAPILDI
Uzman veterinerler tarafından, Lefkoşa
Hayvan Barınağı’nda bulunan 285 hayvana hem yıllık karma aşıları yapıldı,
hem de iç-dış parazit tedavileri
tamamlandı.
LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’nin
barınakta görevli personelinin de
yardımıyla gerçekleştirilen aşılama
sayesinde olası salgınlar önlenirken,
barınaktaki hayvanlara sunulan sağlıklı
ve güvenli ortamın devamı sağlanıyor.
SAHİPLENDİRİLMELER DEVAM
EDİYOR
LTB Sevimli Dostlar Ekibi, barınaktaki
hayvanlara yuva ve koruma sağlamakla
beraber, sadece barınma ve beslenme
ihtiyaçlarıyla değil, aynı zamanda kayıt
işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama,
kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile
de ilgilenen bir merkez olarak hizmet
veriyor.
Lefkoşa Hayvan Barınağı kapasitesi
kapsamındaki hayvanlara yuva bulunana

kadar hizmet veriliyor. Barınaktan
sahiplenilen her hayvan, sokaktaki başka
bir hayvanın yuva bulana kadar barınakta
kalabilmesini sağlıyor.
LTB Sevimli Dostlar ekibinin
çalışmaları www.ltbsevimlidostlar.com
web sitesinden ve “LTB Sevimli Dostlar”
Facebook sayfasından takip edebiliyor.
Ayrıca,
yine
www.ltbsevimlidostlar.com sitesinden,
hayvanların
sahiplenilebilecek
fotoğraflarıyla bilgilerine ulaşılabilirken
aynı zamanda hem sokaktaki hem de
barınaktaki hayvanların ihtiyaçlarının
giderilmesine katkı sağlanabiliyor.
Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde (LTB atölyeler yanı) bulunan Lefkoşa Hayvan
Barınağı hafta içi her gün 12.00-14.00
saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Ayrıca, hayvan sahiplenmek isteyenlerin 0533 868 3377 numaralı telefondan
Emre Batunlu’ya ulaşabilecekleri belirtildi.

İŞ KADINLARI DERNEĞİ BAŞKANI CANDEMİR

İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden Selin Candemir seçildi.
Derneğin 7. Olağan Genel Kurulu önceki gün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda
gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2022-2024 yılları arasında yeni dönemde görev
alacak başkan ve üyeler oybirliğiyle seçildi.
Dernekten verilen bilgiye göre, İş Kadınları Derneği (İKD) Başkanlığına yeniden
Selin Candemir seçilirken İKD Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
“ Akile Gamze Rüstem Hastunç, Birgül Güvenir Beyatlı, Bilen Sayılı Bozkırlı,
Cemile Kocareis, Direnç Civa Akgün, Elif Özerman, Fatma Özok, Suna Sonay
Erensu
İKD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Aslı İnce, İzlem Nizam
Denetleme Kurulu üyeleri: Seray Gürün, Şansel Soyel, Derya Alp
Disiplin Kurulu üyeleri: Semral Erel, Göksel Düzgün, Fatma Garanti”

ERDEN ESENYEL YENİDEN
SÖNMEZLİLER OCAĞI BAŞKANI
Muharip derneklerden Sönmezliler Ocağı’nın hafta sonu gerçekleştirilen olağan
genel kurulunda Erden Esenyel, tek aday olarak yeniden başkanlığa getirildi.
Osman Özalp, Yılsay Barlasoğlu ve Akay Cemal’in oluşturduğu Divanın yönettiği
toplantıda, faaliyet ve mali raporların okunarak oy birliğiyle onaylanmasından
sonra, yeni başkan ve yönetim kurulu seçimine gidildi. Genel kurulda tek aday
olan Erden Esenyel, yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kuruluna seçilen
isimler; Adnan Işıman, Ali Akgüç, Ahmet Yüksel, Mehmet Ali Aydınöz, Mahmut
Topçu ve Neval Nuri olarak açıklandı. Bu arada İlter Kırmızı, Hamza Arman ve
Hasan Harman denetleme kuruluna, Veli H. Taşkıran, İbrahim Tunçalın, Önder
Öztürk ve Yaşar Aracı da disiplin kurulu üyeliklerine seçildi. Başkan Erden
Esenyel, üyelere yaptığı konuşmada, Sönmezliler Ocağı’nın, Kıbrıs Türk halkının
varoluş mücadelesinde özel bir yeri olduğunu, önemli hizmetlerde bulunduğunu
söyledi ve bu uğurda mücadele verenleri unutmayacaklarını belirtti.

Gençlerin ülke sorunlarına sahip
çıkmaları takdir edilir, direniş göstermeleri, rejime başkaldırmaları saygıyı
elbette hakeder.
Barlarda, publarda, cafelerde değil
çadırda yaşayıp direniş göstermeleri
ni saygıyla karşılıyorum.
Bildiğim kadarıyla çözülmesini istedikleri sorunların bir listesini 19 madde
olarak sıralayan TDP ve TKP'nin genç
temsilcilerini Cuma günkü bir radyo
programında konuşurlarken dinledim.
Direnişlerini selamlıyorum, ancak
bazı konularda onlara
eleştiri yapmayı da
kendimce bir görev
sayıyorum.
Bu gençlerimizin haklı
olarak yaptıkları bu
eylemin ve sıraladıkları
19 maddenin nereden kaynaklandığını
tek bir kelime ile açıklama şansları
vardı.
Neydi bu kelime, Kıbrıs'ta bir çözüm
ve birleşmenin olmaması. TDP ve TKP
genç yetkilileri program boyunca çözüm
ve barış için tek kelime etmediler.
Sorunlarımızın nedenleri arasında
bulunan, taşınan nüfus sonrası azınlığa
düşmemiz, Türkiye tarafından asimilasyon siyaseti izlendiği, kendi ülkemizde kendi geleceğimiz için başkalarının
değil kendimizin karar verme isteği,
rehineliğimizin devam ettiği konusunda
konuşmalarını bekledim, ne yazık ki
boşuna beklemişim.
Konuşmadılar, bırakın konuşmamayı,
Türkiye'den buraya taşınan nüfustan
burada doğanlar için de mücadele ettiklerini, kendilerinin Türkiye düşmanı
olmadıklarını ifade etmeye çalıştılar.
Türkiye'nin burda uyguladığı siyaseti,
Kıbrıslı Türklere karşı emir ve talimatlar
yağdırmasını, kendi halkımıza karşı
hiçbir zaman saygı duymaması, sömürge
yöntemleriyle gençlerimizi göçe
zorlamasını, her ne şekilde olursa olsun
onlara biat etmemizi beklediklerini
anlatmanın,söylemenin
Türkiye
düşmanlığı olduğunu sanıyorlar ve
konuşmaktan çekiniyorlarsa, yanlış
düşünüyorlar .
O zaman son mitingte bazılarının
yaptığı gibi Türk ve KKTC bayraklarını
çadırlarına assınlar.
Diğer bir konu ise Türkiye'den buraya
taşınan nüfus, burda doğanlarla ilgili
de mücadele veriyorlarsa, onların da
haklarını savunuyorlarsa, silah zoruyla
evlerinden kovulan göçmenlik
yaşamaya mahkum edilen 300 000
Kıbrıslı Rumun hakları ile ilgili söyleyecek sözleri yok mu?
Onların insan hakları nerede, onların
malına, mülküne taşınan nüfusun insan
hakları var da, silah zoruyla terketmeye
mecbur bırakılan insanların insan hakları
nerede?
Sevgili gençler 19 maddelik sorunlar
listesini okuyan, herhangi biri normal
şartlarda ,normal bir ülkede
yaşıyormuşuz hissine kapılacak, maalesef bizler normal bir ülkede
yaşamıyoruz, Türkiye'nin dayatmaları,
her şeyiyle burada olması, işgal ve
sömürü düzenini ısrarla devam ettirmesi,
kendi geleceğimiz için konuşamıyor,
karar veremiyor, bir çözüm ve birleşme
olmaması yüzünden olduğunu hiç ama
hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.
Tek doğru, tek gerçek budur, bu
gerçeği kabul etmediğimiz, üstünü örtmeye çalıştığımız sürece sorunlarımız
her geçen gün artacak, mücadeleyi
göstermek için içine gireceğimiz çadırı
da bulamıyacağız!
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Arkadaşlarımızla aynı
fikirdeyiz!
Küçük
bir
azınlık
Kıbrıs’ın
dışında,
kuzeyinde yaşayanlar,
mutsuz ve öfkeli!
Geleceğimizin
günümüzden daha kötü olacağı
besbelli…
“Felâket tellalı” değilim!
Kıbrıs sorunu çözüme ulaşmadıkça,
Bundan böyle, iyi herhangi bir şey
yaşanamaz bu diyarda!
Ne memuriyet kurtarır Türkçe
konuşan Kıbrıslıyı, ne de emeklilik…
Kaç para olursa olsun, alınacak
maaşın esamisi okunamayacak!
Partizanlık ile adam kayırma bile
eritildi!
Sağda solda, “mutlu” olduğunu
söyleyenlere inanmayın, onlar hâlâ
“beklenti” içindedirler…
Buralarda yaşanan hiçbir bir şey,
mutlu etmiyor kimseyi…
Bir Pazartesi günü, böyle şeyler
yazmak istemezdim, ancak bilirsiniz,
yalan yazmak âdetim değildir!
***
Yaşananlara bakalım birlikte…
-Sağlığınızı korumak ve/veya tedavi
olmak için bir şey bekliyor musunuz
KKTC’deki kamu sağlık sisteminden?
Memlekette ilâç kalmadı sevgili
okurlar…
Gıda maddelerinin, son yıllarda
görülmemiş bir şekilde pahalı olması
sonrasında, istediğiniz/gerekli her
gıdayı satın alabilecek paranız var
mı?

VADİLİ KÖKENLİLERDEN
RESTORE EDİLEN AYİU
YEORGİU’DA AYİN
TALEBİ

“KEYFİNİZ BİLİR!”

-Yeterli
paranız
varsa,
çocuklarınıza/torunlarınıza özel eğitim
kuruluşlarından bir süre daha, “iyi
bir eğitim” aldırabileceksiniz belki, ya
seneye n’apacaksınız?
-Son iki yıl içerisinde borçlanmadan,
hanginiz yalnız veya ailenizle birlikte
tatilinizi, yurtdışında veya yurtiçinde
doğru dürüst bir otelde geçirdiniz?
Yoksa “salgın var” diye, evde mi
kaldınız?
O zaman “bol para biriktirdiniz”(!)
demek…
-En azından bu yıl, marketlerden
alış veriş yaparken, market arabasını
doldurabilen herhangi bir Türkçe
konuşan Kıbrıslıyı gördünüz mü?
Gördüyseniz o bir istisnaydı!
Son iki yılda, yarı yarıya
fakirleştirildiğimizi
sakın
unutmayın…
kendinize,
gerek
-Gerek
çocuklarınıza varsa torunlarınıza, özel
günlerinde hanginiz güzel/değerli bir
hediye alabildiniz?
Alamadıysanız,
“çok
para
biriktirdiniz”(!) demek…
-Otomobilinizin boşalan deposuna
akaryakıt koyarken, birilerinin
kulaklarını çınlattığınız oluyor mu?
-Sahi, arabanızın deposunun kaç
paraya dolduğunu hesap ettiniz mi?
Eskiye göre, kaç katı arttı dediniz?
-Evdeki gaz tüpü boşaldığında,
doldurmak için ödediğiniz parayı
helâl ediyor musunuz?
Yoksa etmiyor musunuz?
Eğer kaldıysa,
“Keyfiniz bilir!”

-Peki ya astronomik şekilde
zamlanan elektrik faturanızı öderken
n’apacaksınız?
Mart ayı elektrik faturaları, bir
defaya mahsus ucuzlatılmış… Ancak
Nisan ayının faturası %300’e varan
okkalı bir zamla gelecek, “Hazır ola
geçip bekleyin!”
Hele
hele,
Haziran-Temmuz
aylarının elektrik faturalarını görünce,
yaz mevsiminin inadına, gözlerinizde
şimşekler çakacak…
Fırsat bulup da o gece uykuya
dalarsanız, sabahleyin kalktığınızda
dudaklarınızda çıkacak uçuklar,
sizleri üzecek!
***
Yalanlar
deryasında
boğulmadıysanız, önümüzdeki 6 ay
içinde yaşanacakları düşünün…
Ben düşünmek istemiyorum!
Yeteri kadar huzurumuzu kaçırdılar
zaten…
Kıbrıslının elinde kalan son
kuruluşları da, “Kamu-özel” ortaklığı
şeklinde çerez parasına “satıp”
denizaşırı
birilerinin
emrine
verecekler!
Duyduğumuza
göre,
“Kredi
kartlarıyla ilgili bazı mecburiyetler
getirmeyi” planlıyorlarmış…
Birileri, KKTC’de yaşayanların
harcamalarını
anında
görmek/öğrenmek/kayıt etmek ve o
harcamalar üzerinden, binde olarak
kâr payı almayı sağlamanın peşinde…
İşgal altında değil miyiz?
“Keyifleri bilir!”
Gene gonuşuruk buraşda.

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ FİDAN ÜRETİMİNDE 100 BİNİ AŞTI
Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAE), narenciye fidan üretiminde ilk kez talebe yetecek
karar fidan üretimi gerçekleştirdi. Enstitü
fidan üretiminde 100 bini aşarken, hedefin
üreticilerin fidan ihtiyacını denenmiş
çeşitlerle karşılamak olduğu belirtildi.
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü
Cem Karaca, TAE olarak 25’i narenciye
olmak üzere 101 çeşit fidan üretimi
yaptıklarını, fidanların verimi ve kalitesi
bilinen, denenmiş çeşitlerden alınan gözlerle
yapıldığını söyledi. Bazı meyve çeşitlerinin
fidanlarının üretimine 7-8 yıl süren tarama
ve denemeler sonucu karar verdiklerini
kaydeden Karaca, fidanların Güzelyurt,
Lefkoşa ve Türkmenköy şubelerinden temin
edilebileceğini kaydetti.
TAE’nin üretim ve deneme çalışmalarını,
10 bin metre karelik örtülü alanda sürdürmekte olduğunu kaydeden Cem Karaca, 2022’de
fidan üretiminin 115 bine çıktığını, bunun
TAE açısından en yüksek üretim olduğunun
altını çizdi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan
Karaca, 2 bin 400 metrekarelik yeni bir
sera yapımı projesinin onaylandığını, söz
konusu örtülü alanda nem ve ısı ölçme ile
ayarlama yapma imkanı ayrıca solar enerji
sistemi olacağını belirtti.
TAE olarak hedeflerinin üreticilere talebi
yüksek, adaptasyon sorunu yaşanmayan,
kalite ve verimi yüksek çeşitler sunmak
olduğunu ifade eden Karaca, bu doğrultuda
TAE çatısı altında pek çok meyve çeşidi
için tarama, deneme projeleri yürütmekte
olduklarını, bu çalışmalar kapsamında adanın
bir ucundan diğer ucuna kadar gezilerek en
içi çeşitleri tespit ettiklerini ve onların üretimine ağırlık verdiklerini anlattı. Karaca,
fidanların hastalıklardan ari olması için,
daha maliyetli olmasına rağmen, hazır toprak

kullandıklarını, aşı gözlerini kendi
bahçelerinden tedarik ettiklerini belirtti.
Talebin karşılanamaması nedeniyle ithal
edilen fidanlarda zaman zaman karışıklık
yaşanabildiğini, Şeker Portakalı diye ithal
edilen fidanın Valencia çıkabildiğini belirten
Karaca, TAE’de fidanların etiketli satıldığını
kaydetti.
ÖNCELİKLİ ÜRETİCİLER
Enstitü olarak önceliklerinin üreticilerin
fidan taleplerini karşılamak olduğunu kaydeden Karaca, narenciye fidan talebini bu
yıla kadar hiçbir zaman karşılayamadıklarını,
2021’de yüzde 50’sini karşılayabildiklerini
kaydetti. Karaca ilk kez bu yıl narenciye
fidan ihtiyacını karşılayabildiklerini anlattı.
Karaca, üreticilerin fidan ihtiyacını
karşıladıktan sonra fidan satışı yapan yerlere
de fidan vermek istediklerini, bunun bahçe
kurma çalışmalarının sona erdiği Mayıs’ta
belli olacağını belirtti.
Narenciye ile zeytinin fidan üretim ve
talebinde başı çektiğini kaydeden Karaca,
harnup fidanına da talebin çok olduğunu
ancak yetişmesinin en az 3 yıl aldığından
şimdilik talebe yetişemediklerini, yerli
zeytinde de talebi karşılayamadıklarını, bir

tek yağ zeytininde bu yıl
karşılayabildiklerini ifade etti.

talebi

EN BÜYÜK SIKINTI PERSONEL
Projelerin hayat bulmasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile
Lefkoşa’daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı’nın (TİKA) katkılarının önemli
olduğunu da kaydeden Cem Karaca, en
büyük sıkıntılarının personel olduğunu,
emekli çıkan personelin yerinin
doldurulamadığını kaydetti.
SİVA
Narenciye fidanı üretiminden sorumlu
TAE Teknisyeni Hilat Siva da, narenciye
bahçesi sayısının artmakta olduğunu, bir
zamanlar 70 bin dönüm olan narenciye
bahçesi alanının 35 bin dönüme kadar
düştüğünü, ancak son yıllarda hızla artmakta
olduğunu kaydetti. Hilat Siva bir fidanın
18 ayda dikim aşamasına geldiğini, 2022
için 37 bin civarı narenciye fidanının dikime
hazır bulunduğunu, 7-8 bin tanesinin bahçe
kurulumu için sipariş olduğunu, siparişlerin
büyük oranının sofralık Valenciya Midnight
ve Yediveren Çekirdeksiz Limon olduğunu
belirtti.

Vadili kökenli Rumlar, İki Toplumlu
Kültürel Miras Komitesi
önderliğindeki restorasyon
çalışmaları tamamlanarak 15
Nisan’da törenle teslim edilen
Vadili Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde
ayin yapmak istiyor.
Fileleftheros’un haberine göre
sözde “Vadili Muhtarlığı”ndan
yapılan yazılı açıklamada
restorasyonu tamamlanan kilisenin
teslimi için 15 Nisan’da düzenlenen
törene Kültürel Miras Teknik
Komitesi’nin Kıbrıslı Türk ve Rum
eş başkanları Ali Tuncay ve Sotos
Ktoris, komitenin Kıbrıslı Türk ve
Rum üyeleri, sözde “Vadili Muhtarı”
Yeorgios Stavru ve yardımcısı
Andreas Leonidu, mimarlar ve
diğer yetkililerin katıldığı bilgisi
verildi.
Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde
restorasyon sonrası ilk ayini
Paskalya dolayısıyla 25 Nisan
pazartesi günü yapmak istedikleri
kaydedilen açıklamada, gerekli
izinler için KKTC makamlarına
başvuru yapıldığı ve cevap
beklendiği belirtildi.

MECLİS BUGÜN
TOPLANACAK
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
bugün toplanacak. Meclis Başkanı
Zorlu Töre başkanlığında saat
10.00'da toplanacak genel kurulun
gündeminde “Yurttaşlık (Değişiklik)
Yasa Önerisi bulunuyor.

“METAVERSE"
SEMİNERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü ile Genesis
Ajans organizasyonunda
“Metaverse (Sanal Evren) 101”
başlıklı seminer düzenlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal
Kaya'nın katkıları ile
gerçekleştirilen seminerde, DAÜ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Raziye Nevzat, Metaverse ve
Non-Fungible Token (NFT) ile ilgili
sunum gerçekleştirdi.
Seminerde, Metaverse teknolojisi
anlatıldı, öğrencilerin soruları
cevaplandı ve katılımcılar,
“Metaverse 101” seminerine
katılımlarından dolayı sertifika
almaya hak kazandı.

“FİKRİ MÜLKİYET
HAKLARI” KONULU
PANEL
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mezunlarla İletişim ve Kariyer
Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA)
tarafından organize edilen 10.
Uluslararası Kariyer Günleri
kapsamında Hukuk Fakültesi
tarafından “Fikri Mülkiyet Hakları”
konulu panel düzenlendi.
Mustafa Afşin Ersoy Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen panel,
DAÜ Fikri Mülkiyet Hakları
Araştırma ve Uygulama Merkezi
(FİMAUM) Başkanı Doç. Dr. Arzu
Alibaba, Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turgut Turhan ve DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’nın
konuşmaları ile başladı. DAÜ’den
verilen bilgiye göre, açılış
konuşmalarında fikri mülkiyet
haklarının taşıdığı öneme karşın
KKTC’de bu hakların ihlalinin
yaygın olduğu, FİMAUM’un
KKTC’de fikri mülkiyet hakları
bakımından farkındalık yaratılması
noktasında önemli bir merkez
olacağı inancı vurgulandı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Ateşine koruna
Kolayına zoruna
Hani çok korunmuştun
Sen de oldun korona

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

"Güçsüzlüğü dile
getirmek, yüreği güçlü
insanın işidir."
Harold J. Laski

SIZI
O çamlıktan her geçtiğimde
dost çam ağaçları anımsatır
iğne yapraklı bir şiirin
içime batıp kırıldığını
Bedia Balses

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ÇELER ECZANESİ
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü
yanı 03922257505
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit
Mağazaları yanı 03922273270
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli
Alpet Petrol çaprazı 03922239340
GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne
0392 815 20 69
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak 0392 821 33 61
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt
No262B (Pegasus ve Foto Yücel
Yanı)- Girne 03928154043
MAĞUSA
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam
Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846

Kültür sanat insanları ve eğitimciler onurlandırıldı...

15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre
Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü
kutlamak amacıyla etkinlikler düzenledi.
Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü Ödül Töreni ve Resepsiyonu etkinliği Kumarcılar Hanı’nda 15 Nisan Cuma günü
yer aldı.
Etkinliklerde ülkenin kültür ve sanatına hizmet edip yön veren,
kültür sanat insanları ve eğitimciler onurlandırıldı.
Kumarcılar Hanı’nda düzenlenen etkinlikte, ülkemiz kültür

sanatının yapı taşlarını oluşturan duayen sanatçılarımızdan Aylın
Örek, İnci Kansu, Aytaç Çağın, Mehmet Kansu ile kültür birikimimize folklorumuzun belgelenmesini sağlayan çalışmalarıyla
Araştırmacı Yazar Mahmut İslamoğlu ve Araştırmacı Yazar İsmail
Bozkurt’a Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü verildi.
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu; “Sahip olduğumuz
değerlerin kıymetini hayatta oldukları sürece bilmemiz gerektiğine
dikkat çekerek, tüm sanatçıların Dünya Sanat Gününü kutlarım”
dedi.

VELİ ATEŞ ECZANESİ
Salamis yolu, shoe for me ayakkabı
mağazasından içeriye dönünce, merve
kuaför yanı 0392 365 04 19
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
ECEVİT CAD.NO: 75/1 ZİRAAT
BANKASI ÇAPRAZI
03927144518
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele 3301 720
LEFKE

DÜN

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

Tel: 0533 849 18 47

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR
Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.72 14.80

EURO
Alış Satış

16.00

16.10

S.T.G.
Alış Satış

19.18 19.32

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Savaştan kaçıp Kıbrıs’a geldiler
KİN: “SİREN SESLERİ PSİKOLOJİMİ BOZDU...”
MOSESOVA: “KIBRIS’TA GÜVENDE OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM”
Rusya -Ukrayna savaşı, her savaşta
olduğu gibi, insanlık dramları ile göçleri
beraberinde getirdi.
Rusya – Ukrayna arasında uzun yıllardır
devam eden gerilim, Rusya’nın 24 Şubat
2022’de Ukrayna’nın Donbas bölgesine
başlattığı askeri harekatla savaşa döndü.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğine (BMMYK) göre, 24 Şubat
- 29 Mart tarihleri arasında Ukrayna'dan
4 milyon 19 bin 287 mülteci komşu
ülkelere geçti. Bu göç, Avrupa’da İkinci
Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük
toplu göç olarak tarihe geçerken, bazı
göçmenlerin yolculuğu Kuzey Kıbrıs’a
kadar devam etti.
Savaştan kaçarak Kuzey Kıbrıs’a gelen
Kıbrıslı Türk Oktay Kin ve Ukraynalı
Khrystyne Mosesova, yaşadıklarını ve
yolculuklarını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK)
anlattı.
OKTAY KİN: “GÜN GEÇTİKÇE
STRES SEVİYEM ARTTI”
Savaştan 3 ay önce, 2021 yılının Aralık
ayında Ukrayna’nın Lviv şehrinde, bilgisayar programcılığı alanında faaliyet
gösteren şirketini kuran Kıbrıslı Türk
Oktay Kin, olayların sona ermesini ve
işinin başına dönmeyi bekliyor.
Savaş başladıktan sonra Ukrayna’da
yaşadıklarını ve Ukrayna’dan Kıbrıs’a
dönüşünü anlatan Kin, özellikle siren
seslerinin psikolojisini bozduğunu söyledi.
Lviv’e ilk olarak 2019 yılında çalışmak
için giden ve 9 ay kaldıktan sonra Kıbrıs’a
dönen Oktay Kin, 2021’in Aralık ayında
ise hayatını tamamen orada kurmak
niyetiyle yeniden gitti.
Bilgisayar programcılığı alanında
faaliyet gösteren bir şirket kuran ve istihdamlar yapan Kin, savaşın ilk günlerinde,
Lviv’in Polonya sınırında olması nedeniyle rahat hissettiğini ancak gün
geçtikçe stres seviyesinin arttığını söyledi.
“GECE 10’DAN SONRA EVDE
IŞIK YANMASI YASAKLANDI”
Savaş başladığı günden itibaren her
gece 22.00’de tüm ışıkların kapatılması
zorunluluğunun olduğunu kaydeden Kin,
günlük hayatta yaşanan deşiğiklikleri
şöyle anlattı:
“Savaşın başladığı gün gece saat 10’dan
sonra evde ışık yanması yasaklandı. Saat
10’dan sonra bütün şehir karanlığa
bürünürdü. İnternet veya elektrik kesintileri olabileceği konusunda halkı
uyarmışlardı. Ama hiç olmadı, o konuda
sıkıntı yaşamadık.
Markete gittik, makarna, et ve diğer
yiyeceklerle sepetlerimizi doldurduk.
Kasada, alamayacağımızı söylediler.
‘İhtiyacın kadar al, yarın yine gel’ dediler.
Yani panik havası yaratılmadı.
Sadece bankamatikten günlük 5 bin
Ukrayna Grivnası nakit para çekme sınırı
getirildi. Eskiden böyle bir şey yoktu.
Bu da bankamatik önlerinde yüzlerce
metre kuyruklar yarattı, bunda biraz
sıkıntı yaşadık. Tüm ülkede bütün sektörleri durdurdular, sadece market ve
eczaneler açık kaldı.”
“SAVAŞI HİSSETMEYE
BAŞLADIK…”

“Enteresan şeyler yaşadım” diyen Kin,
şehrin dışını Ukrayna ordusu korurken
şehir
içinde
mahalli
birlikler
oluşturulduğunu aktardı.
Mahalli birliklerin her mahallede, mahallenin erkeklerinden oluşturulduğunu
ve bu kişilerin silahlandırılarak eğitildiğini
belirten Kin, “Savaş çıkınca, yabancılara
bakış açıları değişti. Etrafta Rus ajan
aramaya başladılar. Markete giderken
sivil kıyafetli bir adam insanları durdurup
pasaport soruyordu. Bu da biraz stres
yarattı.
Şehir içinde kurulan yüzlerce metre
masalarda Ukrayna ordusuna yemekler

gördüm, hemen ışığı kapattım. Bu kişilerin
askeri üniformalı olduğunu farkettim.
‘Allah’ım, geldiler galiba’ dedim. Sonra
kollarında Ukrayna bayrağını gördüm ve
biraz rahatladım. O günlerde Lviv’in 40
kilometre dışına paraşütle askerlerin
indirildiği gibi haberler duyuyorduk.
Bilgi kirliliği de çoktu.”

pişiriliyordu. Bir tarafta, orduya kıyafet
dikiliyor, diğer tarafta molotof kokteyli
yapılıyor… Ve bunların başında da
belediye başkanı… Böylece savaşı hissetmeye başladık.”
Kin, “Benim esas psikolojimi bozan
siren sesleri oldu” diyerek, siren sesi
duyunca sığınaklara girdiklerini kaydetti.

geçtiğini aktardı. Kin, Karakaş’ın kendisini Macaristan’a bıraktıktan sonra yoluna aracıyla devam ettiğini de belirtti.
Erhan Karakaş’ı bulduğu için çok şanslı
olduğunu söyleyen Kin, sözlerini şöyle
sürdürdü.
“Dedik ki Macaristan’dan gidelim.
Altımızda İngiliz plakalı bir araç vardı.
Erhan Karakaş da eşi ve oğlu ile birlikteydi. Sağolsunlar beni arabalarına aldılar.
Yaklaşık 6 saat araba kullanarak sınıra
geldik. O sınırı 10 saatte geçebildik.
Beklerken yolda insanların araçlarda
bekleyenlere su ve yemek verdiğini
gördüm. Ücretini ödemek istediğimizde
kabul etmediler, Ukrayna’yı güzel
hatırlamamız için ikram olduğunu
söylediler. Bunu hiç unutmayacağım.”
Macaristan’a geçtiklerinde Budapeşte
KKTC
Temsilciliği
tarafından
karşılandıklarını ve Temsilcilik tarafından
3 saat süren bir yolculukla Budapeşte’ye
getirildiğini belirten Kin, hemen Kıbrıs’a
dönmek istediği için kendisini havaalanına
bırakmalarını istediğini söyledi. O gece
havaalanında uyuduğunu ve ertesi sabah
uçuşu ile İstanbul’a vardığını kaydeden
Kin, İstanbul’dan Kıbrıs’a bir gün sonraya
bilet bulabildiğini ve bu nedenle bir gece
de İstanbul’da kaldığını aktardı.
Kin, Ukrayna’dan Kıbrıs’a kadar süresi
iki günü geçen zor bir yolculuk yaptığını
belirterek, “Salı sabahı çıktım, perşembe
öğlene doğru Kıbrıs’taydım” dedi.

“BİLGİ KİRLİLİĞİ DE ÇOKTU”
Sirenlerin, herhangi bir yerde “start”
verileceğinde füze yollanacağını
algılayarak ülke genelinde çaldığını anlatan Kin, “Ukrayna’da her apartmanın
altında sığınaklar mevcut. Benim
apartmanın altında da evime ait, oda gibi
bir sığınak vardı. Sirenler, gece üç-dört
kez çalıyordu.
Ciddi anlamda psikolojiniz bozuluyor.
Gece zaten apartman karanlık... Telefon
ışıkları ile aşağı inmeye çalışıyorsun,
aşağıda internetin, telefonun çekmiyor.
Bazen tansiyonumun çıktığını hissediyordum” şeklinde konuştu.
Şirketinde çalışan tüm personelin
kendinden önce Ukrayna’dan ayrıldığını
ancak kendisinin kurulu düzenini
bırakarak ülkeden ayrılmak istemediğini
ve bu yüzden biraz beklediğini aktaran
Kin, işlerin ciddiye bindiğini gördükçe
fikrinin değişmeye başladığını, savaşın
6’ncı günü olan 1 Mart’ta ise Lviv’den
ayrıldığını belirtti.
Kin, ülkeden ayrılma sebeplerinden
biri olarak gösterdiği, savaşın 4’üncü
gününde yaşadığı olayı ise şöyle anlattı:
“Pazar gece yarısı uyanıp mutfağa gittim, sadece aspiratörün ışığını yaktım.
Pencereden dışarıya baktığımda el fenerleri ile birilerinin sokakta dolaştığını

“MACARİSTAN SINIRINI 10
SAATTE GEÇEBİLDİK”
Ailesinin de sürekli arayarak Kıbrıs’a
dönmesi için ısrar ettiğini kaydeden Kin,
yine Kıbrıslı olan Erhan Karakaş’ı
bulduğunu ve onunla birlikte Macaristan’a

“ŞU AN GÜVENDEYİM”
Şu an Ukrayna’daki tüm işlerinin
durduğunu belirten Kin, “İşle alakalı şu
an bir şey yapamıyorum. Ekibim de yok
şu an, ara gibi bir şey verdik… Bu işin
biraz uzayacağını düşünüyorum. Artık

olmazsa olmaz, yapabilecek bir şeyim
yok, dönmeyeceğim yani. İnşallah olur,
çünkü işim orada, işim için çok para
harcadım ama insanın canı daha önemli…” şeklinde konuştu.
Kendinden 10 gün sonra kız arkadaşı
Khrystyne Mosesova’nın da annesi, kızı
ve yeğeni ile Polonya’ya geçerek Kıbrıs’a
geldiğini belirten Kin, “Şu an güvendeyim.
Burada sevdiklerimiz var, burada ailem
var, oğlum var. Khrystyne de yanımda…
” dedi.
KHRYSTYNE MOSESOVA:
“AİLEM, ÇOCUKLARI ALARAK
GİTMEMİ İSTEDİ”
Ukrayna’nın Lviv şehrinde yaşayan
Khrystyne Mosesova, savaş çıkınca verilen aile kararı ile annesi, 5 yaşındaki
kızı ve ablasının 4 yaşındaki oğlu ile
ülkesinden ayrıldı. Ailesinden babası ile
ablası ise geride kaldı.
Çocukların güvenliği için ülkeden
ayrıldığını söyleyen Mosesova, Kıbrıs’ta
güvende olduğu ve ülkesine destek
olamadığı için suçlu hisettiğini vurguladı.
Mosesova ailesi, Lviv’de baskı – ambalaj işleri yapılan bir şirkete sahip.
Ancak savaş çıkınca aile, Khrystyne
Mosesova’nın 5 yaşındaki kızının ve
ablasının 4 yaşındaki oğlunun Ukrayna’dan uzaklaştırılmasına karar verdi ve
bu görev de Mosesova ile annesine düştü.
Erkek arkadaşı Osman Kin’den 10 gün
sonra Mosesova, annesi, kızı ve ablasının
oğlu ile yola çıkarak Polonya’ya geçti.
Mosesova’nın ablası ile babası ise Ukrayna’da kalarak, yavaş yavaş açılan işlerle
ilgilenmeye devam etti.
Ukrayna’dan ayrılmak istemediğinin
altını çizen Mosesova, “Ama ailem
çocukları alarak gitmemi istedi” dedi.
Polonya’da birkaç hafta kaldıklarını
ve orada çok rahat olduklarını anlatan
Mosesova, Polonya’nın da çok güvenli
olmayabileceği düşüncesi ile Oktay Kin’in
yanına, Kıbrıs’a gelmeye karar verdiklerini belirtti.
“BU SÜREÇTE TÜRKÇE
ÖĞRENMEK İSTİYORUM”
Kıbrıs’ı çok sevdiğini ancak ülkesine
dönmek istediğini anlatan Mosesova,
iletişimde herhangi bir sıkıntı
yaşanmadığını ve hergün ailesi ile
konuştuğunu kaydederek, ülkesine geri
dönmek için babasından ülkenin güvenli
olduğu haberini alacağı telefonu
beklediğini söyledi.
Mosesova,
Kıbrıs’ta
bir
ev
kiraladıklarını ve çocukların önümüzdeki
haftalarda kreşe başlayacağını aktararak,
kendisinin ise bu süreyi kursa gidip
Türkçe öğrenerek değerlendireceğini
ifade etti.
Savaş ile ilgili de yorum yapan Mosesova, Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır
sorun olduğuna işaret ederek, Rusya’nın
hiçbir zaman Ukrayna’nın kültürünü ve
dilini kabul etmemesini, sorunun nedeni
olarak gösterdi.
Rusya’nın Ukrayna’nın büyümesini ve
NATO üyesi olmasını tehdit olarak
algıladığını söyleyen Mosesova, “Biz,
ülkemizin Rusya’nın bir parçası olmasını
istemiyoruz. Kim olduğumuzu biliyoruz,
bizim kendi kültürümüz, dilimiz, tarihimiz
var” dedi.
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18 Nisan 2022 Pazartesi

20,042 test, 136 vaka 1 can kaybı
KKTC’de son 24 saatte toplam 20
bin 42 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 136 pozitif vakaya rastlandı.
68 kişi Lefkoşa, 28 kişi Girne, 27 kişi
Gazimağusa, 8 kişi Güzelyurt, 4 kişi
İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Nisan 2022 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Yapılan Test Sayısı: 20.042
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.641.182
Toplam Vaka Sayısı: 92.107
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 89.390
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
2486
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:

31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2453

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 233
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

LEFKE’DE İFTAR YEMEĞİ
VERİLDİ
Lefke Yardım ve Halk Derneği ve
Hayrat İnsani Yardım işbirliği ile
Lefke’de iftar yemeği düzenlendi.
Lefke Yardım ve Halk Derneği ev
sahipliğinde düzenlenen iftar
yemeğinde organizasyonunda
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya
ve dernek yetkilileri bölge halkının
yanısıra Lefke Avrupa
Üniversitesi’ndeki öğrenciler ile bir
araya geldi. Lefke Yardım ve Halk
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürüten Emel Yılmaz
organizasyona gerek halkın
gerekse LAÜ’de öğrenim gören
öğrencilerin ilgi duyarak katılım
göstermesi ve yemekte bir araya
gelmesinin mutluluk verici
olduğunu söyledi. Yılmaz, iftar
yemeğinin düzenlenmesinde emeği
geçen; Hayrat İnsani Yardım’a,
lojistik destek sağlayan Lefke
Belediyesi Başkanı Aziz Kaya’ya,
Adıyamanlılar derneği başkanı
Suphi Asiltürk’e, Akdeniz Evleri
Yurdu Genel Direktörü Arif Öztürk’e
, yemekleri hazırlayan Andaç
Restorant ekibine ve tüm dernek
gönüllülerine teşekkür etti.

TATAR, İSKELE LONG
BEACH’DE DÜZENLENEN
KOŞU VE YÜRÜYÜŞ
ETKİNLİĞİNE KATILDI

BKM MUTFAK KIBRIS OYUNCULARININ SAHNEYE
KOYDUĞU OYUN İSKELE’DE SAHNE ALDI
İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği Tiyatro Günleri devam
ediyor.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Yönetmen Yılmaz
Erdoğan’ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”
önceki akşam İskele AKM’de seyircisi ile buluştu. BKM Mutfak
Kıbrıs oyuncularının sahneye taşıdığı oyunu, oyuncu da olan Ersan
Çıkı yönetti. Oyunda kadın-erkek ilişkileri konu alındı.
Tiyatro Günleri’nde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra
Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Gibetsu Tiyatro su, İnax Medya

ve İzmir’den bir ekipleri yer alıyor.
Tiyatro Günleri 29 Nisan Cuma günü Gibetsu-Tiyatro su “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” ile devam edecek. Tiyatro Günlerinde 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu
“Kartal Yuvası” 27 Mayıs Cuma günü ise İskele Belediye Tiyatrosu
“Baş Belası” isimli oyunla sahne alacak. İskele AKM’de pandemi
kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat
20.00’da başlayor. Rezervasyonlar ise 0548 810 11 16 numaralı
telefondan yapılıyor.

ARUCAD’DA ÇİZENEL VE TANER’LE SANAT KONUŞULDU
Kıbrıslı sanatçılar Ressam Emin Çizenel
ve Piyanist Rüya Taner, 15 Nisan Dünya
Sanat Günü’ne özel, Oya Silbery
moderatörlüğünde Arkın Yaratıcı Sanatlar
ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD)
düzenlenen söyleşide bir araya geldi.
Üniversitenin 15 Nisan Dünya Sanat Günü
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği
“Sanat Konuşmaları” başlıklı söyleşide
ressam Emin Çizenel ve piyanist Rüya Taner’i ağırladığı belirtilen açıklamaya göre,
Kıbrıs’ta ve yurt dışında birçok önemli
çalışmaya imza atmış iki değerli sanatçı,
Adada sanat icra etmenin ne demek
olduğundan, çocukluk dönemlerinden ve
eğitim hayatlarındaki deneyimlerden bahsettiler.
ARUCAD’dan verilen bilgiye göre,
söyleşide ailesinin kendisine olan
desteğinden, babası ve dedesinden dolayı
sanatçı bir aileden geldiğinden bahseden
Rüya Taner, Türkiye’de İdil Biret ve Suna
Kan gibi isimlerin yurtdışına devlet bursu
ile gönderilip yetiştirilmeleri için özel olarak
çıkartılan yasanın bir benzerinin Kuzey
Kıbrıs’ta kendisi ve yetenekli çocuklar için
çıkartıldığını, Üstün Yetenekli Çocuklar
Yetiştirme Yasası’ndan yararlanarak KKTC
Devlet Bursu ile Londra’da bulunan Guildhall
School of Music and Drama’da eğitim
alabildiğini anlattı.

Taner, bu vesile ile alanında bu kadar
ilerleyebildiğinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs
ve Türkiye’nin önde gelen konser piyanistlerinden olan Taner, bugüne kadar 90 ülkede
pek çok konsere imza attığını aktardı.
Yurt dışında ve ülkesinde birçok kişisel
sergi açan sanatçı Emin Çizenel de, sanatta
kişilikli bir dil oluşturmanın zorlu bir süreç
olduğunu, ressam adaylarının okul sonrası
karşılaştıkları en sıkıntılı olanın bu başlangıç
olduğunu vurguladı.
Kendisinin ağır bir üslûplaşmaya karşı
olduğunu, oluşturduğu ana başlıklarda
kurguladığı her sergisinde, yeni bir maceraya
her zaman açık durarak resmini yeni alanlara
taşımaya çalıştığını aktaran Çizenel, böylece
zihnini taze ve genç tutmaya çalıştığını,
yeniden kurulabilmek, hatta deneysel ola-

bilmenin kendi açısından önemine değindi.
Neredeyse her eserinde çocukluğundan
bir anıyı, politik bir sorunu veya Kıbrıs
coğrafyası ile ilgili bir olguyu konu
edindiğine değinen Çizenel, izleyicilerle
paylaştığı görsellerle de işleri ve esin
kaynakları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Çizenel, Kıbrıs’ta sanat üretiminin ve
düşünsel boyutu ile tartışılıyor olmasının
çok kısa bir geçmişi olduğunu, buna karşın
bugünkü durumun küçümsenmemesi
gerektiğini, Adadaki izleyicinin de hatırı
sayılır bir mesafe aldığını dile getirdi.
Çizenel, “Kıbrıs bir adadır, dünya sanat
merkezlerinden uzaktadır gibi bir yaklaşım
doğru değil. Artık global bir dünyada
yaşıyoruz. Kıbrıs’ta öncü sergileri bile içine
sindirebilen bir izleyici oluştu artık” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele
Long Beach’de düzenlenen koşu
ve yürüyüş etkinliğine katıldı.
Tatar, Long Beach’de düzenlenen
koşu ve yürüyüş etkinliğinde
bulunmaktan dolayı duyduğu
mutluluğu dile getirdi.
İskele Long Beach’in Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin çok güzel bir
bölgesi olduğunu ifade eden
Cumhurbaşkanı Tatar, bu güzel
etkinliğe katkı koyan herkese
teşekkür ederek kardeşliği,
birlikteliği, sporu ve barışı
yaşamakta olduğumuz için
mutluluk duyduğunu belirtti.
Tatar; “Bilindiği üzere, Ukrayna’da
çocuklar ve insanlar zulüm
yaşamaktadır. Onların bu durumu,
bizi de üzmektedir. Ancak biz kendi
ülkemizde, bu güzel adamızda,
barış içerisinde çok güzel bir
çevrede yaşamaktayız” dedi.

İNSAN HAKLARI
PLATFORMU ÖZDENEFE
İLE BİR ARAYA GELDİ
İnsan Hakları Platformu,
Cumhuriyet Meclisi Başkan
Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir
araya geldi.
İnsan Hakları Platformu’ndan
verilen bilgiye göre, İnsan Hakları
Platformu Direktörü Derya Beyatlı,
LGBTİ+ Hakları Program
Koordinatörü Erman Dolmacı,
İnsan Ticaretiyle Mücadele ve
Mülteci Hakları Program
Koordinatörü Fezile Osum ve
Demokratik Haklar Program
Koordinatörü Didem Eroğlu, Meclis
Başkan Yardımcısı Fazilet
Özdenefe ile yaptığı görüşmede,
insan hakları konusunda yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Görüşmede, platformun, insan
hakları konusunda çalışmalar
yaparak, insan hakları bakış açısını
yasama, yürütme ve yargıya
yerleştirmeyi hedeflediği ifade
edildi, uluslararası insan hakları
standartları ile uyumlu bir yerel
mevzuatın gerekliliğine işaret
edildi, LGBTİ+ haklarının insan
hakları olduğu ve gerek yasal
gerekse uygulamada LGBTI+’lara
yapılan ayrıcmılıkların kabul
edilemez olduğu kaydedildi,
uluslararası standartlarla uyumlu
yasalar için işbirliği çağrısı yapıldı.
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“2.Cahit Necipoğlu Drag
Yarışı” gerçekleşiyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği
(KKDSOD), Güven Sigorta 2022 Kuzey Kıbrıs Drag
Yarışları Şampiyonası'nın ilk yarışı olan “2.Cahit
Necipoğlu Drag Yarışı”nı 23-24 Nisan 2022
tarihleri arasında Akıncılar yolu tünelinde
gerçekleştiriyor. Yarış öncesi organizasyonun
tanıtımı, 19 Nisan 2022 Salı günü yapılacak.

Futbolda sonuçlar

AKSA Süper Lig
Cihangir – Yenicami:
3-1
Gönyeli – Mağusa T. Gücü:
1-2
Hamitköy – K. Kaymaklı:
2-1
Doğan T. Birliği – Girne Halk Evi: 3-0
Binatlı – Türk Ocağı:
2-1
Merit A. Yeşilova – Baf Ü. Yurdu: 3-0
Y. Dumlupınar – Lefke:
3-1
Göçmenköy – Mesarya:
2-0
AKSA Birinci Lig
SFC Dörtyol – Yalova:
2-3
CB Gençlik Gücü – Görneç:
3-1
Esentepe – Maraş:
2-0
0-1
B. Bağcıl – İncirli:
Yeniboğaziçi – Çetinkaya:
1-3
Çanakkale – Düzkaya:
2-4
M. Değirmenlik – Mormenekşe: 2-1
Karşıyaka – Gençler Birliği:
3-1
İktisatbank BTM 1. Lig Play-out
Doğancı – Geçitkale:
0-1
İktisatbank BTM 1. Lig Play-off
SFC 1461 İ. Trabzon – Yılmazköy: 00 (Normal süre: 0-0, Penaltılar: 4-5)

Son bilet Yılmazköy’ün
İktisatbank BTM 1. Lig’den AKSA Birinci Lig’e
yükselen son takım da belli oldu. Yılmazköy,
Yenierenköy ve Lapta’nın ardından Birinci
Lig’e yükselen son takım oldu...

İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’in Playoff finali SFC 1461 İskele Trabzon ile Yılmazköy arasında oynandı.

Cihangir Stadı’nda yer alan ve kalabalık bir izleyici kitlesinin
takip ettiği karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sonuçlandı.
Seri penaltı atışları sonunda rakibine 5-4’lük üstünlük kuran
Yılmazköy, adını AKSA Birinci Lig’e yazdırdı.Bu sonuçla beraber
Yılmazköy, Yenierenköy ve Lapta’nın ardından Birinci Lig’e
yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen
törenle kupasını alan Yılmazköy büyük coşku yaşadı.

Yeşilova
Baf’ı 3
golle geçti
Futbol Süper Lig’de Merit
Alsancak Yeşilova rakibi
Baf Ülkü Yurdu’nu 3-0
mağlup etti.
82. dakikada Yakup’un
kırmızı kart gördüğü
karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu’nu 3 – 0 mağlup eden
Yeşilova 51 puana yükseldi
ve ikinciliği sürdürdü.
Baf Ülkü Yurdu ise 22 puanda kaldı. Karşılaşmanın gollerini 51.Dk Mustafa Salk,80
ve 87.Dk Ömer Gül (M.Alsancak Yeşilova ) kaydetti.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu
TAKIMLAR
1.Mağusa Türk Gücü
2.MA Yeşilova
3.Yonpaş Dumlupınar
4.Doğan Türk Birliği
5.Lefke TSK
6.Gönyeli SK
7.Yenicami AK
8.Cihangir GSK
9.Mesarya SK
10.Göçmenköy İYSK
11.Küçük Kaymaklı
12.Türk Ocağı
13.Hamitköy
14.Baf Ülkü Yurdu
15.Binatlı YSK
16.Girne Halk Evi

Puan
62
51
47
44
43
43
41
41
40
38
37
35
32
22
16
6

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

Masa tenisinde gençler buluştu
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda
Gençler Ferdi Turnuvası geçtiğimiz cumartesi
günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek
karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonluğa
ulaşan isimler, genç kızlarda ARUCAD Anka
Spor Derneği’nden Kezal Akçatepe ve genç
erkeklerde Akdeniz Spor Birliği’nden Baran
Kantara oldu. Turnuva sonucunda dereceye giren
isimler şöyle:
Genç Kızlar
1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Derneği)
2.Sıla Harper (Küçük Kaymaklı)
3.Şerif Kuyucu (Küçük Kaymaklı)
3.İlke Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)
Genç Erkekler
1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)
2.Ada Olgun (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı
Derneği)
3.Tuğra Soyer (Bekiroğulları Masa Tenisi
Altyapı Derneği)
3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

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

TAKIMLAR
1.Çetinkaya TSK
2.CB Gençlik Gücü
3.M. Değirmenlik
4.Gençler Birliği
5.Karşıyaka ASK
6.SFC Dörtyol
7.Esentepe KKSK
8.Düzkaya KOSK
9.Yeniboğaziçi
10.Mormenekşe
11.Maraş GSK
12.İncirli SK
13.Yalova SK
14.Bostancı Bağcıl
15.Çanakkale TSK
16.Görneç KSK

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

Puan
61
57
54
50
47
43
43
38
35
35
30
30
29
21
13
11

