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Toplum saatli bir bomba gibi fahiş elektrik faturalarını almış kucağına bekliyor... Hem de karanlıkta!
Dönüşümlü kesintiler başladı yine. Bu memlekette tüm bu rezalete dur diyecek bir muhalefet de mi yok?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 22 Nisan 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 648 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
NORMAL OLMAYANI NORMAL GİBİ
KABULLENMEKTEN VAZGEÇİN
n

2. sayfada

Başbakanlık önünde 20 bin, TC Elçiliği önünde ise 16 eylemci!

16 eylemciye
karşılık
31 polis
“Bu Memleket
Bizim
Platformu” ile
“Sendikal
Platform”un
neden bu
eylemde yer
almadığı merak
ediliyor…
Abdullah
Korkmazhan:
Kendi
ülkemizde
sürgün hayatı
yaşamayı
reddediyoruz.
Özgürlüklerimiz
e ve irademize
müdahaleleri
reddediyoruz…

n “Türkiye’nin sömürgesi ve arka bahçesi olmayı reddediyoruz” sloganıyla dün TC
Elçiliği önünde Sol Hareket’in düzenlediği eyleme 16 kişi katıldı… Sıkı güvenlik
önlemleri alınan eylemde 16 eylemcinin karşısına 31 polis dikildi…
3. sayfada
SOL KÖŞE
SUNAT ATUN MAKAMINDA
Bu çatışmanın galibi kuşkusuz ki Sunat
Atun oldu… Sunat gitmedi, Sucuoğlu
gitti… Sucuoğlu’nun görevden almak
istediği
Sunat
Atun
oturuyor
makamında… Halen Maliye Bakanı…
Yeni hükümet kurulana kadar da
oturacak orda… Yani en az bir ay
daha… Yeni kabinede olmayacak mı?
Sucuoğlu değil, buna da Ankara karar
verecek…
Sucuoğlu’nun
yeni
kabinesinde Atun olmazsa, Ankara
onaylamayabilir bunu… Bekleyin,
sabredin… Bu hükümet kurulsa da,
ufukta yeni bir kriz var!

KÖŞECİ

İşgal altında

BERBAT
SENARYOLARIN
BERBAT
SEYİRCİLERİYİZ

HELE
BİR
GÖRELİM...

BU
SUCUOĞLU DA
BİR ALEM

KIBRIS(LI)
TÜRK
SOLUNUN
DELİGÖMLEĞİ

BUGÜNE KADAR
DELİRMEDİK
BUNDAN SONRA
DELİRİR MİYİZ?

Mehmet Levent

Aziz Şah

Canan Sümer

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Vakalarda düşüş sürüyor: 9 bin 99 test sonucu 136 pozitif vaka...

n 13. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BERBAT SENARYOLARIN BERBAT
SEYİRCİLERİYİZ
Yeni kurulan hükümetin başı kendi
atadığı bakanı görevden alabilecekken
kalkıyor cumhurbaşkanına ya bu bakanı
görevden al, ya da hükümetin istifasını
kabul et diyor, cumhurbaşkanı da bir pireye bir yorganı yakmayayım demiyor,
muhtemelen üst yönetimin makamlarına
danıştıktan sonra, bir pire uğruna bir
yorganı yakarak hükümetin
istifasını kabul ediyor…
Sonra istifasını sunan kişi
çıkıyor ben şahsen cumhurbaşkanımızın bu istifayı kabul etmesini beklemiyordum,
o bizden biri, bizim partimizden çıkmış biri, açıkçası
çok şaşırdım diyor, yetmiyor, yeni hükümeti kurma görevini bana verebilir
öyle konuştuk diye de ekliyor, dün istifa
eden adam bugün yeni hükümet kurmaya
aday olduğunu yüzü kızarmadan söyleyebiliyor…
Bütün bunlar da senaryonun bir parçası
mı, bizim kuklalar doğaçlama döktürmeye
mi başladılar yoksa?
Öyle bile olsa seyircilerin şaşırmasını
bekliyor insan, oysa tam tersine, kendisine
reva görülen sefalete başkasının sefaletiymiş gibi seyirci olan toplum zam yağmuru altında yediği kazıkların acısına
rağmen hükümeti kim kiminle kuracak
kim kiminle kuramayacak tartışmalarına
kaptırabiliyor kendini, insanlar elektrik
faturasını nasıl ödeyeceklerini dert etmeyi
bırakmışlar, kahvehanelerde sosyal medyada evde sokakta ve her yerde koalisyon
seçeneklerini tartışabiliyorlar…
Bu manzara insanın içini yakıyor, yarın
seçim olsa, bugün bu rezil oyunların
dönmesine vesile olan kuklaların hepsini
bu toplumun yeniden seçeceğinden kimsenin şüphesi yok bu arada, bu çark böylelikle hepimizi öğütüyor, un ediyor, üstelik un ettikten sonra da dönmeye devam
ediyor…
Bu senaryoyu yazanlar CTP milletvekili
Doğuş Derya’nın söylediği gibi “pespaye”dirler ve “Bu pespaye senaryoyu yazanların hesapları, figüranların yarattığı
kaosun çok ötesindedir”…
Senaryoyu yazanların hesapları büyüktür, ama ne figüranlardan medet uman
seyirciler o hesapların farkındadır, ne
Silihtar surlarının dibindeki erguvan
ağaçları, ne de elçiliğin önünde eylem
yapanların karşısına dikilen
polisler…
Bu senaryoyu yazanlar beter komplolarla kendi ülkelerini öldürdüler, görüyoruz, cenazeyi kaldırmak için neden
2023’ü beklediklerini de biliyoruz, tam
da bu yüzden senaryonun berbat olmasını
oyunun tutmayacağına yorarak umutlanamıyoruz…
Neden? Çünkü kötü senaryolarda rol
kapmak için pusuda bekleyen kuklalar
her zaman mevcuttur. Her kötü senaryonun berbat bir yönetmeni, berbat oyuncuları ve figüranları vardır.
Senaryo kötü oyuncular berbat, figüranlar berbat, başrol oyuncuları figüranlardan berbat, heyhat, oyunun muhterem
seyircileri de berbat.
Keşke bu berbat senaryonun figüranları
memleketin “ana”sını satsalardı, öyle de
değil, bunlar memleketin bizzat kendisini
satıyorlar, üstelik halkı yedikleri haltlara
da bir güzel ortak ediyorlar…
Bu berbat senaryoların berbat seyircileri
olarak ne yapıyoruz, bütün bu olanlar
makus talihimizmiş gibi, kabulleniyor,
mücadele etmeden yeniliyoruz…
Seyirci kaldığımız şey kendi sonumuzdur, bakıyoruz ama görmüyoruz…

NORMAL OLMAYANI NORMAL GİBİ
KABULLENMEKTEN VAZGEÇİN
Yayınladığım bu gazetenin
alışılmışın dışında bir gazete olduğunu bana söyleyenlere hep aynı yanıtı veririm…
-Evet, bu gazete normal bir gazete
değil. Çünkü memleketteki şartlar
normal değil. Anormal! Böyle anormal bir düzende normal bir gazete
çıkaramam. Çıkarırsam normalleştirmiş olurum her şeyi. Anormali
normalmiş gibi gösteremem. Spor
normal, magazin normal, sosyal
yaşam normal! Olur mu? Gazeteler
de normal! Sanki ateşkes koşullarında rehine hayatı yaşamıyoruz.
Sanki özgür ve bağımsızız ve her
şey normal! Bu anormal düzenin
anormal bir gazetesi olur ancak.
Meşru olmayan bir devlet meşru
gösterilemeyeceği gibi, anormal
bir düzen de normal bir düzen
gibi gösterilemez…
***
Yaşadığımız bütün anormallikleri
nasıl normalleştirip kabullendik farkında mısınız?
Rezaletin envai çeşidi normal!
Saatli bir bomba gibi kapımızda
bekleyen elektrik faturaları bizim
adresimize postalanmamış gibi
yaşayıp gidiyoruz…
Kim ödeyecek?
Biz mi?
Dünyayı başlarına yıkmak için tek
bir fahiş zam bile yeter…
Sanki çok normalmiş gibi neden
hiçbir şey yokmuş gibi sürüp gidiyor
hayat?
Bu araba vızıltıları ne sokakta?
Marşlar söyleyerek geçip giden bu
23 Nisan çocukları ne?
Trafik zabıtası sanki normal bir
hayatın içindeymişiz gibi neden rapor
yazıyor?
Arkadaşlar sosyal medyada neden
pişirdikleri yemekleri paylaşıyorlar?

Neden Rus turistler sahilde çöpleri
topluyorlar?
Ve neden elçiliğin önündeki 16
eylemcinin karşısına 31 polis dikiliyor?
Gece kulüplerinin neonlarını kim
yakıyor?
Elektriklerimizi birdenbire kesip
bizi karanlığa gömenler dağlardaki
bayrağın şalterini neden hiç indirmiyorlar?
Canlı ekran yayınlarındaki konuklar
nerden bahsediyorlar?
Haberler neden bu kadar ünlemsiz
okunuyor?
***
Durduracak kimse yok mu bu
hayatı?
Ne zaman dükkanların kapılarına
kilit vurulup, herkes hep birden
sokağa dökülecek?
Memurlar ne zaman hiç işe gitmeyip mitinge gidecek?
Anormali normal gibi kabullenmekten ne zaman vazgeçeceğiz?
Zafere ulaşmadan miting alanlarını
terketmemeyi ne zaman öğreneceğiz?
Bu memlekette bu şartlarda asla
normal bir seçim olamayacağını ne
zaman anlayacağız?
***
Hiç bu kadar umutsuz ve bu kadar
bıkkın olmamıştınız değil mi?
Normal bir düzende normal bir
ülkede yaşamayı o kadar özlediniz
ki…
Kum torbaları ardında beklediğiniz
gecelerde bile bu kadar umutsuz değildiniz…
O bitmeyecek gibi görünen silahlı
nöbetlerin bile bir gün biteceğini
bilirdiniz…
Elbette sonu gelecekti…
Dağlarda uzayan sakalınızı kesip
evinize dönecektiniz…

Şener Levent

Açı
Ya şimdi?
Şimdi sonu yok gibi görünüyor bu
kör gidişin…
Sanki hiç bitmeyecek gibi…
Sanki iyiye giden hiçbir şey olmayacak ve herşey daha kötüye gidecek
gibi…
Siz binbir cambazlıkla burada
yaşamış olsanız bile çocuklarınız ve
torunlarınız yaşayamayacak…
Siz kendinizi şimdiden vatansız
hissediyorsanız, onlar büsbütün
vatansız kalacak…
Gelecek kuşaklarımız bizim bu halimizi gördükten sonra,
-Neden bunca rezalete, bunca zillete
katlandılar, diye soracak…
***
Hep birden ayağa kalkmaya
ihtiyacımız var…
Yoksa herkes kendi köşesinde eriyip
gidecek…
Yok olacak…
Anlayın artık anlayın…
Durdurmak lazım bu hayatı…
Öyle bir günlüğüne değil…
Kurtuluşa kadar…
Yaşadığımız toprak aşkın yüzü
olana dek…
Talimatlarla bize hükmedenlerin
saltanatına daha ne kadar katlanacağız?
Bittik be bittik…
Bundan daha beteri ne olabilir ki?
Bir protokol…
Bir iflas…
Ve kucağınıza saatli bir bomba
gibi aldığınız elektrik faturaları…
Otuz bin mazbata…
Ve titrek bir lamba ışığında yazılan
bu yazı yetmez mi başkaldırmaya?..
Uyur gibi yapmayın artık…
Açın gözlerinizi…
Hırsız herşeyi almış gidiyor…
Zincirlerinizden başka kaybedecek
daha çok şeyiniz mi var?

UBP PM, oy birliğiyle Sucuoğlu’na hükümeti kurma yetkisi verdi...

Sucuoğlu: Şaşırmadım dersem yalan olur

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi,
oy birliğiyle Başbakan Faiz Sucuoğlu’na
hükümeti kurma yetkisi verdi
Sucuoğlu: Tatar’ın hükümetin
istifasını kabul etmesini
beklemiyordum
Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamında
bulunan Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını
kabul etme kararı almasını beklemediğini
belirterek karara saygı duyduğunu söyledi.
UBP Parti Meclisi, bugün saat 15.30’da
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphanesi Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda toplandı.
“Tatar ile görüştükten sonra rotamız
çizilecek”
Bir buçuk saat süren toplantının ardından
açıklama yapan UBP Genel Başkanı ve
Başbakan Sucuoğlu, “Parti Meclisimiz oy
birliği ile yeniden hükümet kurma yetkisini
bizlere tevdih etmişlerdir. Kendilerine
teşekkür ederim” dedi.
Yarın (bugün) saat 13.30’da Tatar ile
görüşeceklerini anımsatan Sucuoğlu, bu
görüşmeden sonra rotalarının çizileceğini
ifade etti.

“Şaşırmadım dersem
yalan olur...”
“Sayın Cumhurbaşkanı’na iki tane zarf
gitti. Biri Hükümetin istifası diğeri Sayın
Sunat Atun’un görevden alınmasıydı. Sayın
Cumhurbaşkanı’nın aldığı karara şaşırdınız
mı?” diye sorulması üzerine Sucuoğlu,
“Şaşırmadım dersem yalan olur” yanıtını
verdi. Tatar’ın bu kararı almasını

beklemediğini belirten Sucuoğlu, karara
saygı duyduğunu da söyledi.
Tatar’ın hükümeti kurma görevini
Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP)
vereceği yönünde çıkan haberlerin sorulması
üzerine de Sucuoğlu, “Olabilir. Biz yeni
istifasını veren bir hükümetiz. Dolayısıyla
böyle bir yolu takip etmesi de gayet doğaldır.
Kararı Cumhurbaşkanı verecektir” dedi.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

BUGÜNE KADAR
DELİRMEDİK
BUNDAN SONRA
DELİRİR MİYİZ?

Sol Hareket’ten TC Elçiliği önünde eylem…

Türkiye’nin arka bahçesine hayır
Sol Hareket dün TC Elçiliği önünde bir
eylem gerçekleştirdi. Gerçekleşen eylemde
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan açıklamalarda bulundu. Kıbrıslı
Türk toplumu on yıllardır siyasi ve ekonomik
krizler altında ezilmekte, her geçen gün
daha da yoksullaşmakta, sömürü, baskı ve
gelecek belirsizliği altında bir yaşam
sürdürmeye mahkum edilmek istenmektedir,
diyen Kormazhan emekçiler ve toplumun
büyük bir bölümü siyasi belirsizliğin, pandemi ve ekonomik krizin faturasını çok ağır
bir şekilde ödediğini dile getirdi. Türkiye’nin
sömürgesi, arka bahçesi olarak yaşamayı
reddediyoruz, baskı, sömürü ve şiddeti reddediyoruz diyen Korkmazhan’ın açıklaması
aynen şöyle:
“Kıbrıslı Türk toplumu on yıllardır siyasi
ve ekonomik krizler altında ezilmekte, her
geçen gün daha da yoksullaşmakta, sömürü,
baskı ve gelecek belirsizliği altında bir
yaşam sürdürmeye mahkum edilmek istenmektedir.
Emekçiler ve toplumun büyük bir bölümü

Sosyal Medya
Ülker Fahri
Ey Kıbrıslı'lar,
Siz UBP içince "güç" kavgası ve Hükümet
krizi zannediyorsunuz.
Biraz gözünüzü açın ve oynanmaya çalışılan
oyunu görün lütfen.
Ortada,
Türkiye'deki AKP hükümetinin hazırlayıp
uygulamaya koymaya çalıştığı ve Kıbrıslı
Türk'lerin İRADESİNİ tamamen ortadan
kaldıracak, her alanda Türkiye'ye "bağımlı"
hale getirecek, Kıbrıs'ın kuzeyini Türkiye
Büyükelçiliği'nin idaresine verecek olan "İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolu" adlı bir
plan vardır.
Bu planın CTP'siz gerçekleşmesinin
mümkün olmadığını düşündüklerinden;
UBP yanında, CTP'nin de içinde olacağı
(destek verecekleri de diyebilirsiniz) "Teknotrat" ağırlıklı bir hükümet modeli üzerinde
çalışılmaktadır.
Böylelikle;
"REFORM" ve "YENİDEN YAPILANMA"
adı altında "kulağa hoş gelen" bir takdim ile
idari sıkıntılardan ve pahalılıktan
"bunalmış"halkı aldatarak, hayata geçirilmesi
planlanıyor.
Ana hatları ile:
1. Uçak alanından sonra Limanlar da
özelleştirilecek.
2. Ekonomik sahada faaliyet gösteren

siyasi belirsizliğin, pandemi ve ekonomik
krizin faturasını çok ağır bir şekilde ödemektedir.
Bir yanda ülke kaynaklarını sömürerek
daha da zenginleşen bir avuç zengin,
yolsuzluğu meslek edinmiş siyasiler, mafya,

kaçakçılar ve insan tacirleri, diğer yanda
ay sonunu nasıl getiririm, temel ihtiyaçlarımı
nasıl karşılarım, nasıl geçinirim, geleceğimi
nasıl kurarım telaşı ile yaşamaya çalışan
yığınlar.
(Devamı 15. sayfada)

TUZAK
Kıbrıslı işletmeler iflas ettirilerek Türkiye
sermayesi tarafından satın alınmaları
sağlanacak.
3. Sağlık sistemi, Hastahane ve Eczacılık
alanın tamamen özele devredilecek.
4. Özel Okullar dışında, devlet tarafından
yürütülen İlk ve Orta Eğitim, tamamen
"Din-İlahiyat
Ağırlıklı"
yapıya
dönüştürülecek.
5. Hukuk Sistemi ve Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılarak, Adalet Bakanlığı tarafından
yönetilecek bir yapıya geçilecek.
6. Yeni kurulacak AKSA türü Elektrik
üretim işletmeleri ile Elektrik Kurumu KIBTEK tamamen etkisiz hale getirilerek,
batırılacak.
7. Mevcut Sendikal sistem ortadan kaldıracak
ve devlet tarafından kontrol edilecek yeni bir
Sendikal yapı yaratılacak.
8. Belediyeler kapatılarak sayıları azaltılacak.
9. Siyasi Partiler ve Bürokrasi Türkiye
kökenli KKTC vatandaşları tarafından
oluşturulacak.
10. Kıbrıs Sorunu çözümü görüşmeleri bir
daha başlatılmadan iki "Ayrı Devlet" politikası
ileriye götürülmeye çalışılacak.
***
İşe,
UBP ve CTP'nin birlikte görev alacağı
Büyük Koalisyon göreve getirilerek

başlanacak.
Ve...
İlk iş,
Taşınan nüfus ve yeni vatandaşlarla çoğunluk
sağlanarak,
Reform adı altında Anayasa değişikliği
yapılarak BAŞKANLIK sistemine geçilecek
ve Yasalar değiştirilecek.
Sonra, Arkası gelecek...
***
CTP bu oyuna gelir mi?
CTP tabanı (sonradan CTP'li olanlardan
değil,
bildiğimiz
GERÇEK
CTP
TABANI"ndan söz ediyorum) bunu kabul etmez ve buna müsaade etmez diye
düşünüyorum.
Ama,
Nereye kadar?
***
Daldığın rehavet uykusundan uyan ey
Kıbrıslı,
Uyan da,
fazla zamanın kalmadı, seni yok etmeye
çalışıyorlar.
Üstelik,
Bunu,
Seni, sana kırdırarak yaptırmaya çalışıyorlar.
Nasıldı o söz?
Demiri demirle dövdüler, biri sıcak, biri
soğuktu.

-Elinizden geldiğince beden ve ruh
sağlığınızı koruyun…
Böyle bir uyarı yapmış Tabipler Birliği
Başkanı…
Bence boşuna telaşlanıyor Özgül Hanım…
Neler gördük de delirmedik bu güne
kadar…
Normalleştirdik…
Alıştık…
Gözlerimize baka baka yalan söyleyen
politikacılara…
Adaletsizliklere…
Haksızlıklara…
Her dönemin adamı olan fırsatçılara
alıştık…
***
Neleri sıradanlaştırıp normal kabul
etmedik ki bunca zaman…
Militarist hurafelerle döşenmiş bir eğitimi…
İçimize soktukları dinci gericiliği…
Kabullenip …
Sindirdik işgalci ne koyduysa önümüze.
Ne sorguladık ne de itiraz ettik!
Bozuldu mu ruh sağlığımız?
Delirdik mi?
Evet, ama menfaat, makam delisi olduk…
Ve her türlü kötülüğe sessiz kaldık…
Görmemezlikten geldik…
Kumarhaneleri…
İnsan ticareti yapılan kerhaneleri…
Mafya ve uyuşturucu tacirlerini…
Hak etmediği mala mülke konanları…
***
Ya kabullenip alışacaktık…
Ya isyan edecek…
Ya da delirecektik…
Biz kabullenip alışmayı seçtik…
Özelleştirme adı altında çekilen peşkeşlere…
Cinsel tacizcilere…
Kadın cinayetlerine alıştık…
Öyle bir alıştık ki dayatılanlara, baskılara bile en küçük bir reaksiyon göstermedik.
Delirsek bunlar için delirecektik…
Delirmedik…
Aklımız başımızdaydı…
Menfaatimiz tamam olsun da her şey
tıkırındaydı…
Bize dokunmayan yılanın bir gün gelip
de bizi sokacağına pek ihtimal vermedik…
Ülkeyi kumarhane, kerhane, mafya,
uyuşturucu cenneti yapanlardan bize
hastane, yol yapmasını
da istedik…
Müdahale etsin de seçim kazanalım…
Para versin de maaşları ödeyelim diye
eyildik büküldük…
Koltuk uğruna emir kulu olanlar…
Ve ganimeti hak gören o sefil zihniyetle
bu günlere geldik işte...
İradesi sıfırlanmış bir toplum…
Bunu kendine dert edinen kaç kişi
var?
Doğrusu merak ediyorum…
Bakın dünkü eyleme…
“Sömürge değil ülke istiyoruz” dedi
Sol Hareket…
Eylemci sayısı 16…
Düşündürücü değil mi?
Boşverin düşünmeyin ama…
Bakın Noam Chomsky düşünmüş ve
ne demiş bizim gibiler için:
“Kaderimizi sosyopat soytarıların
eline bırakırsak işimiz biter. Kendi
geleceğinin kontrolünü eline alan bilgili, ilgili, inisiyatif alan bir toplum
oluşturamazsak, yok olmaya mahkumuz.”
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Dün itibar itibar diye tutturanlar
Meclis işgal edildiğinde neredeydiniz?
Şimdi de tutturdunuz bir istikrar istikrar
Böyle diye diye toplumu bitirdiniz

KALAY-KALAYCI

SUCUOĞLU AVA GİDERKEN
AVLANDI MI?

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu “Hükümetin istifasının kabul edilmesine
şaşırmadım dersem yalan olur, beklemiyordum. Cumhurbaşkanı bizim partimizden
çıkan, birlikte mücadele ettiğimiz bir arkadaşımız. Kararı bu şekildedir, saygıyla
karşılıyoruz” dedi. Yani aslında Faiz beyin beklentisi hükümetin istifasının kabul
edilmemesi yönündeydi. O Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınma kararı
onaylansın diye bekliyordu. Bir blöf yapayım dedi mamur etti. Ava giderken
avlandı. Blöfü kime yaptı acaba? Tatar’a mı Ankara’ya mı?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BU SUCUOĞLU DA
BİR ALEM

HELE BİR GÖRELİM...
Tatar, Sunat'ın görevden alınmasını onaylamadı ama hükümetin istifasını onayladı...
Hukukçularına danışmış bunları değerlendirirken...
Neyse şimdi ortada bir hükümet var ama
yok!
Hükümeti kurma görevini kim alırsa
alsın değişen birşey olmayacak.
Yapılan zamlarda indirime gidileceğini
söyleyen ve tarih veren Sucuoğlu daha
sonra bu işi yapacak elemanların covid olduklarını söylemişti...
Sonra bu covid falan geçmedi zamlar
ardı ardına devam etti...
Elektriğe, akaryakıta, içkiye sigaraya falan...
Bunlara bağlı olarak diğer tüketim maddelerine gelen zamları yazmayacağım...
Sucuoğlu, geçen günkü açıklamasında
yani hükümetin istifasının onaylanmasından
sonra yaptığı açıklamalarda, eğer Tatar,
Atun'u görevden alsaymış atama ile yeni
bakan bu zamları geri alma çalışmaları
başlatacakmış!
Biz de yuttuk yani...
Aptalız ya, kim ne derse inanıyoruz diye
düşünüyorlar hep...
Neyse burası "öyle bir yer"...
Onun için burada yapılanları kaale almak
demek bazı yapılacak önemli hamleleri
geri çekmek demektir.
Bu yeni hükümet oluşumuyla ilgili Arıklı,
bürokratlardan oluşan bir hükümet veya
geniş tabanlı bir hükümet önerdi...
UBP-CTP mi, yoksa CTP ile birlikte
YDP, DP, HP ve muhtemel UBP'ye kırılıp
bağımsız kalacak olanlarla mı?
Bilemem...
Ancak bana göre tüm hesaplar bir nokta
için yapılmakta...
Hala daha açıklanmayan protokolde "Başkanlık sistemine geçilmek" var mıdır?
Varsa eğer bütün hesaplar bunun üzerine
yapılmaktadır.
İşte gördünüz mü bu sistem artık demode
oldu, çalışmıyor, başkanlık sistemine geçmemiz lazım, diyecekler...
Eşit egemen olarak bizi tanımazlarsa görüşme masasına oturmayacağız diyenler
şimdi bunu da öne çıkararak, karşımızdaki
toplum başkanlık sistemi ile yönetilmektedir, onlara eşit durmamız lazım propagandalarına başlarlarsa şaşmayın...
Kurulacak olan hükümet modeli ne olursa
olsun bana göre başkanlık sistemi için
fazla uzun sürmeyecek ve bu konuda kaoslar
yaratılmaya devam edecektir...
Oysa Tayyip Erdoğan'a bakarak Türkiye'deki parlamenter sistemin ortadan kaldırılıp partili başkanlık sistemi adı verilen
bir sisteme geçilmesiyle Türkiye'nin geldiği
durum ortada...
Onlar bile ilk fırsatta parlamenter sisteme
geçmeyi arzulamaktadırlar...
Kötü politikaların ve kötü politikacıların
topluma verdikleri zarar affedilemez...
Bunun hesabı sorulmadan da işlerin düzelmesi mümkün değildir...
Tayyip ve etrafındakiler bir yargılansınlar
da sonra düşünürüz bu sistemi değiştirip
değiştirmemeyi!

Serdar Denktaş:

Uzaktan kumanda yöntemi bizi
ancak buraya getirecekti ve getirdi

Demokrat Parti (DP) eski Başkanı Serdar Denktaş, uzaktan kumanda yönteminin ülkeyi bugünkü durumuna getirdiğini söyleyerek, vatandaşta umutsuzluktan kaynaklı müthiş bir umursamazlık olduğunu belirtti
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Denktaş, bir müddettir bölgeleri
dolaşarak bulduğu vatandaşla sohbet ettiğini, umutsuzluğun tetiklediği müthiş
bir umursamazlık olduğunu gördüğünü söyledi ve siyaset dünyasının
yaşattıklarıyla bu durumu körüklediğini belirtti.

Bulaşma oranı yüzde 0.6’ya düştü...

Güneyde Safe Pass, kişi sınırlamaları
ve maske zorunluluğu askıya alınıyor
Kıbrıs‘ın güneyinde Covid-19‘a
karşı alınan tedbirlerde Paskalya yortusu öncesinde bazı esneklikler yapıldı.
Haravgi gazetesi yarından itibaren
geçerli olacak kararların dün Bakanlar
Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.
Gazete, tedbirlerin esnetilmesi
çerçevesinde yeme-içme yerleri ve
eğlence merkezlerinin dış alanlarında
“Safe pass” uygulaması ve evlerle
yeme-içme alanlarındaki masalardaki
kişi sayısı sınırının askıya alınmasına
karar verildiğini kaydetti.
22 Nisan itibarıyla yeme-içme
alanları ve eğlence merkezlerinin dış
alanlarında çalışan kişilerin, maske
kullanım zorunluluğu da askıya
alınıyor.
Hacıpantelas: Bulaşma oranı
yüzde 0.6’ya düştü
Habere göre Sağlık Bakanı Mihalis
Hacıpantelas, Covid-19 bulaşma

oranının yüzde 0.6’ya düştüğüne işaret
ederek, bakanlığa gelen günlük vaka
sayılarının da düştüğünden söz etti.
Hacıpantelas, hastaneye yönelik
yatışların da azaldığını ve bu rakamın
şu anda 130 kişi olarak kaydedildiğini
belirtti.
Hacıpantelas, bir soru üzerine,
bakanlığın günlük aldığı rakamların
düşük olduğunu söyledi.
Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsünün iyileşmeye başlamasının tedbirlerde esnekliğe gidilmesine yol
açtığını söyleyen Pantelas, tedbirlerin
kaldırılmadığını, askıya alındığını,
kendini
koruma
tedbirlerine
uyulmaması halinde şu anda hâkim
oldukları iyi görüntüye sahip
olamayacaklarını da ifade etti.
Hacıpantelas, bu askıya alma
olayının ve planların sonlandırılmasını
gerektirecek yeni bir varyantın
olmaması temennisinde de bulundu.

Senin yüzünden Ersin bey...
Senin yüzünden!
Yüzde 300'lük elektrik kazığı da...
Alkollü içkilerdeki fahiş zam kazığı da
senin yüzünden!
İyi ki Faiz Sucuoğlu açıkladı da öğrendik!
Sen Sunat Atun'u görevden almayınca,
onlar da plânladıkları indirimlerle ilgilenip
gerçekleştirememişler!
Halbuki sen Atun'u görevden alsaydın , o
da hemen başka bir arkadaşı atayıp sıkıntıları
çözecek, indirimlerle de ilgilenecekmiş!
***
Beğendin mi şimdi yaptığını?
Millet elektrik ve alkol kazığının altından
nasıl kalkacağını düşünüyor kara kara!
Bari çıkıp "Benim Atun'u görevden alma
gibi bir yetkim yok kayyum cumhurbaşkanı
olarak. Bu yetki Ankara'nın uhdesinde.
Onlara sordum. Onlar görevden alma, hükümetin istifasını onayla dediler. Ben de
bana söyleneni aynen yaptım ve istifayı
onaylayıp yeni bir hükümet oluşumuna
kapıyı açtım" deseydin!
Kıyamet mi kopardı?!
Bu kadar mı zordu Atun'u görevden almak?
Sucuoğlu'nun oraya hemen başka birisini
atayarak, zamlarda indirimi gerçekleştirmesine değmez miydi?!
***
Bu Sucuoğlu da bir alem.
Atun'u görevden almayıp, indirim çalışmalarını aksattığın için suçlamaya kalkıyor
seni!
Oysa daha önce ne demişti?
"İndirim çalışmalarını yapan ekip Covid'e
yakalandı. Bu yüzden indirimleri gerçekleştiremedik" (!)
Şimdi ise Covid'in suçunu sana yıkmaya
çalışıyor!
"Atun'u görevden alsaydı, ben de oraya
hemen başka birini atayacak ve indirimleri
yapacaktık" diyor!
Dedim ya bir alem!..
Sanki senin Atun'u veya başka bir bakanı
görevden alma yetkinin sadece kâğıt üzerinde
olduğunu ve bunun da her şey gibi Ankara'nın
uhdesinde bulunduğunu, senin ise Ankara'ya
danışmadan en küçük bir adım atamayacağını
bilmezmiş gibi davranıp sana haketmediğin
bir suçlamada bulunmasına ne denir bilemiyorum!
***
22 Ocak 2018'de Afrika gazetesi ve yazarlarına linç saldırısı sırasında polisin gözü
önünde KKTC Meclisinin damına Osmanlı
bayrağı çekip, üstünde tepinirken meclisin
itibarı akıllarına bile gelmeyenler, dün bir
numaralı itibarcı kesildikten sonra, bugün
de bir istikrar yalellisi tutturmuş gidiyorlar!
"Yapamazsanız gideceksiniz, biz gelip yapacağız" diyorlar!
Devleti A'dan Z'ye kadar tek başlarına ele
geçirdikleri zamanlarını da gördük bu istikrarcıların!
O zaman da Ankara'nın çizdiği çizginin
dışında bir istikrar yoktu!
Bugün de hem iktidar, hem istikrar Ankara'nın çizdiği yere kadardır!
İtibarı hiç söylemiyorum.
O zaten hiç olmadı!
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Onuncu köy
ÜLKE YOK İŞGAL VAR

İSVEÇ MUHALEFET
LİDERİ

Ibrahim Aziz

Ülke mi var...
TC'nin vilayeti olmuş işgali altında bir
toprak parçası...
Siyaset mi var, Ankara'dan hava ne eserse...

Münür Teralı
Tüm bu yaşananların arasında, bu
ucuz kahramanın tavrını sakın
unutmayın. Not edin ve değerlendirin.
Tufan Bey'e göre Tatar, Sucuoğlu ve
Atun suçlu. İşgalin ve işgalcinin yedek
kalecisi olan Tufan Bey, başka bir suçlu
göremiyor bu olayda. Görse bile,
başkaları esas suçluyu görmesin diye
elinden geleni yapıyor.
Kıbrıslı Türklerin iradesini gasp eden,
yaşamlarının üzerine kabus gibi çöken
Ankara'yı suçlu olarak ilan etmiyor.
Tüm bunların aracı olan kktc'nin genel
yapısı ve organizasyonuyla da bir derdi
yok. Suç ne TC'de ne kktc'de! Tek
suçlu yönetemeyen UBP.
Elbette UBP, bu çirkef yatağının baş
mimarlarındandır.
Ancak
bu
yaşananların tek sorumlusu değildir.
Bugün TC'ye hiç laf etmeyenin tek
derdi, ancak sahne sırasının kendisine
gelmesini beklemektir. Bu zihniyetin
sahneye
çıkınca
farklı
davrana(bile)cağını düşünenler kusura
bakmayın ama saftırlar.

ÇAKIZDEZ EZER GİBİ
Sevcan Cerkez
Orta Çağ’da meydanlarda cadıları
yakarken veya birilerini idam ederlerken,
seyirciler çığlık çığlığa, iştahla ve vahşice
tezahürat yaparlardı. Şimdiki çağda da
hiç bir değişiklik yok. Facebook’da birileri
aniden birileri hakkında kötü bir şeyler
yazar. Aynı o orta çağdaki cahil ve vahşi
insanlar gibi, bilip bilmeden ucuz ve
yargısız infaz misali millet hakaretlere
ve alaylara başlar. Seviyeli eleştiri yapmayı
öğrenebilecek miyiz acaba? Ucuzlaşmadan
mahalle ağzıyla, hedef alınan kişiyi
çakızdez ezer gibi, cadıları yakan vahşiler
gibi olmadan, karakter sahibi insanlar
gibi eleştirmeyi öğrenebilecek miyiz?

ANKARA’NIN VE
KUKLALARININ
SAĞLIĞA ZARARLARI
Özlem Gürkut
Bana soruyorlar:
Hükümetin istifası sağlıkta sorunlara
yol açar mı?
Her ne kadar hükümet görev
başındayken de sağlıkta sorunlar
mevcutsaydı da;
hükümet istikrarsızlıkları nedeni ile
yapılan erken seçimden sonra kurulan
hükümetin 2 ayda 2 değişikliğe gitmesi
ve sonucunda istifası toplumda yönetime
duyulan güveni sarsacak,
gelecek kaygısını artıracak,
istikrarsızlığı körükleyecek boyuttadır.
Dolayısı ile halkın ruh sağlığını olumsuz
etkileyeceği kesindir.
Diğer taraftan sağlık sitemi ve hizmet
sunumunda pandemi nedeni ile aksamalar
yaşanmaktaydı. Üzerine seçim süreci nedeni ile gecikmeler de eklenmişken
hükümetin istifası ve yeni hükümet
oluşumu nedeni ile yaşanacak vakit
kaybının sorunların derinleşmesinden
başka getirisi olmayacaktır. Dahası herkes
de biliyor ki hükümette isimler değişse
bile yönetim anlayışı değişmeyecektir
çünkü aynı partiler göreve gelecektir.
Ülkemizin pandemi şartlarından
çıkmaya çalıştığı bu kritik dönemecin
siyasi çalkantılı bir döneme çevrilmiş
olması hepimizi endişelendirmektedir.
Pahalılık ve enflasyon artmakta, halkın
alım gücündeki gerileme insan sağlığını
tehdit edecek boyutlara varmaktadır.
Bunun sonucu olarak kamusal sağlık
hizmetlerine talep giderek artmakta ancak
buna uygun hizmet artışı sağlanamaması
nedeni ile hastanelerde bekleme süreleri
uzamakta, kuyruklar oluşmaktadır.
En kötüsü ise hiçbir plan ve program
ortaya konulmadığından bir çıkış yolu
görünmemekte, umutsuzluk giderek
artmaktadır.
Sanırım
önümüzdeki
süreçte
psikiyatrlarımıza çok iş düşecek ancak
korkum odur ki bunu organik hastalıklarda
da artış izleyecektir. Mevcut kronik
hastalıkların gidişi de olumsuz etkilenecektir.
Bu nedenle elimizden geldiğince beden
ve ruh sağlığımızı koruyalım, en azından
doğanın (her şeye rağmen hala güzel kalabilen), arkadaş ve dostlarımızın, ailelerimizin, müziğin, kitapların, güzel filmlerin
keyfini çıkaralım bir de spor yapalım.

ANKARA’NIN YEDEK
LASTİKLERİ

ANKARA MUTABAKAT HÜKÜMETİ
Ulaş Barış
Son durum: CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun
açıklamalarına işaret ederek, "Görevden alsaydı’
yerine ‘görevden alabilseydi’ demenin manası
ne? Sn. Atun'u neden görevden alamadı Sn.
Tatar?" diye sordu.(KP)
Sebebi Lüzinyanlar olabilir mi acaba?
Sucuoğlu, “Gördüğüm kadarıyla bazı partiler
tarafından içinden geçtiğimiz ekonomik sorunlarla ilgili bu dönemde geniş tabanlı hükümetler
düşünülüyor. Tabii bunlar tartışılmaya değer”
diyor.
‘Beşi bir arada hükümeti’ kurulsun o zaman.
Ha sorunlara çare olur mu? Hayır.
Birdenbire herkesin toplumsal mutabakat
hükümetine charge etmesi ilginç.
*
Son durum: Rum tarafının yeni müzakerecisi
Menelaos Menelaou... 15 Mayıs itibari ile
göreve başlayacak.
Rum tarafının yeni müzakerecisi Melenaou,
Papadopulos ve Hristofias başkanlığı döneminde de müzakere heyeti üyesi olarak görev
yaptı. Ersin Tatar, TAK’a konuştu: “Bizim

yolumuz budur (2 devletli) ve böyle olmak
zorundadır, çünkü bizim yolumuzun altında
uluslararası hukuk vardır.”
Uluslararası hukuk? Hmmm.
Ersin Tatar TAK’a konuştu: “Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
tanıması gibi bir şey söz konusu değil.”
Bugün konuşur, yarın tanır, biz da bakarız…
Relax.
Son durum: Federal çözüm güçleri Ersin
Tatar’ı “göreve çağırmaktan” vazgeçmeli.
Ersin Bey kendi yolunda taksim istiyor ve
federasyon öldü diyor. O zaman burada
yapılması gereken şey onu göreve çağırmak
olmamalı. İlla da çağırmak isterseniz istifaya
çağırın.
Son durum: Rum Müzakereci Mavroyannis'in
görevinden istifa etmesi oldukça dikkat çekici.
"Bir şey olmayacaksa ben gideceğim" diye
daha önceden söylemişti, evet, ama tam da o
kadar durgunluktan sonra GYÖ'ler dahil başka
söylentilerin ortasında bunu yapması hiç
normal değil.
Doğu Akdeniz'de son durum: Herkes herkesle
konuşuyor. Ama en az bizimle...

YERLEŞİMCİ NÜFUS SÖMÜRGECİLİĞİ
VE PARAMİLİTERLER
Salih Olgun Mehmet
Göçmen işçi, emekçi ile sömürgeci
paramiliter gerici faşist güruhu "göçmen nüfus"
tanımı ile ayni kefeye koyanlar; sorunun
nedeni sömürgeci işgalden sözetmeden,
sorumluluğu ona yüklemeden sadece
sömürgecinin üst düzey işbirlikçilerini hedef
göstererek gerçek hedefi saklayanların "emek,
hak, vb." mücadelesinden söz etmeleri sömürgeci TC devletinin kuzeydeki varlığına ve
devamına katkıdır!
"...sömürge ülkemizin kuzeyinde de
güneyinde de, kimlik mücadelesi ile sınıf mücadelesi iç içe geçmiş sınıfsal ve toplumsal
kurtuluşun mücadelesidir!
Kimse halklarımızın sömürgeci işgal
düzeninde, kimlik mücadelesi ile sınıf mücadelesi arasına duvarlar örüp, “kimlik değil

sınıf mücadelesi ” diyerek, sömürgeci işgali
görünmez kılıp aldatmaya çalışmasın!
Bu kavga sömürgeci işgalciye ve işbirlikçisi
sermayeye karşı hem kimlik ve hem de sınıfsal
kurtuluş kavgasıdır!
Bu kavga ayni zamanda işçilerin birliğini,
ülke ve dünya halklarının kendi kimlikleriyle
özgürleşerek bütünleşmesini amaçlayan bir
kavgadır!"
Sömürgecinin yerli üstdüzey seçtirilmiş
memurunu Ankara Vali yardımcısı karşılamış!
Bundan daha doğal ne olabilir ki!
Adı üstünde "TC Sömürge Yönetiminin
yerel üst düzey görevlisi!"
Siz ne sanıyorsunuz, ve/veya neden gizliyorsunuz ki? İşbirlikçi memurları Vali ya da
daha üstü karşılasa TC işgali ve sömürge
yönetimi yok mu olacak?

Hasan Ulaş Altıok
Esas sorumluya söz söylememek için
sürekli olarak eleştirdikleri, talimatla
yönetildiğini söyledikleri, partizanlık
yaptığı için yerden yere vurdukları,
irademizi paspas ettiğini, demografik
yapıyı değiştirdiğini, bizleri yok oluşa
sürüklediğini vurguladıkları UBP ile
“ASLA HÜKÜMET KURMAYIZ” bile
diyemiyorlar ve UBP gibi bir parti ile
hükümet kurabilmek için sıraya girdiler.
DÜ-ZEL-ME-YİZ!

NORVEÇ MORVEÇ
MANSURA
Murat Kanatlı
5 yıllık istikrarlı bir dönem için
seçilen hükümet istifa etti, herkes parmak hesabı ile tam süreyi bulmaya
çalışıyor, daha yaşlılar gençlere 5 yıl
ne kadar hızlı doldu, diye soruyor, bir
grup ise her ayı bir yıl sayan bir bakanlar
kurulu kararı mı var diye araştırma
halinde, durum gerçekten karışık, çift
atkılı meşhur birinin dediği gibi "ne
oldu?"
*
Geçen gün sürrealist çözümün yerel
yönetimler seçim takviminin Yüksek
Seçim Kurulu tarafından fiilen
başlatılması olduğunu söylediydim,
YSK bize, YKP'ye ve diğer partilere
yazı gönderdi, 6 Nisan'da meclise
yazdıkları yazıya cevap alamamışlar,
buna rağmen seçim takvimini yasadaki
maddeler üzerinden çalıştırarak belediye
meclisi üye sayılarını ilan ettiğini
açıkladı, bu durumda seçim, 26 Haziran'da, YSK seçim takvimini
çalıştırmaya başladı…
*
Ortada hükümet yok, yakında nisap
sorunu da olacak ama Kasım'a kadar
yerel yönetimler şeyini geçirip belediye
seçimini öyle yapacaklarmış, özel da
komitede
daha
yöntem
da
tartışacaklarmış, 26 Nisan'da da
normalde seçim takvimi de başlaması
gerek ama meclise sevk de edilen bir
karar yok, eskilerin değişi ile memleket
allem gallem mansura…
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KTÖS olup bitenlere Neyzen Tevfik’in mısralarıyla yanıt verdi:

Kurtarmak için geldiler
İçine ettiler memleketin

Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası (KTÖS), ‘İktidar bizim
işimizdir’ diyenlerin geldiği
noktanın, TC Elçiliği’ndeki “memurcuklardan” emir almaya kadar
vardığını belirterek, “Eserinle
övünebilirsin Türkiye” ifadelerini
kullandı
KTÖS: AKP ile işbirliği
halinde toplumumuzla oyun
oynanmaktadır
Sendikadan yapılan yazılı
açıklamada, Tatar-UBP-DP-YDP
hükümet ortaklarının, 1974 yılından
beri adanın kuzeyini sömürge haline
getiren TC yetkililerinden para dilenmeye gittiği, Türkiye ekonomisinin
de çökmesinden dolayı beklediklerini bulamadıklarından Ankara ile
anlaşarak çareyi yapay hükümet
krizinde buldukları belirtildi.
Açıklamada, “Anlaşılan odur ki;
yapılan zamları unutturmak, TC ile
imzalanan dayatma paketi gizlemek,

parlamenter sistemin işe yaramaz
olduğu algısını yaratmak için AKP
ile işbirliği halinde toplumumuzla
oyun oynanmaktadır.
İmzalanan paketin içeriğini
açıklamaktan aciz Tatar-UBP-DPYDP Hükümeti’nin istifasının bir
nedeni de yaklaşan ay sonu
maaşlarını ödeyecek parayı bile
bulamamaları ve Teknecik Elektrik
Santrali’ne yakıt alamamalarıdır”
denildi.
“Kıbrıs’ın doğal gaz
petrolünün pazarlığını yaparak
geleceğimizi de çalmaya devam
ediyorlar”
Açıklama şöyle devam etti;
“Binbir yalan ve vaatlerle,
geçtiğimiz Ocak ayı sonunda seçimlere katılan, ‘tek başına iktidar, iktidar bizim işimizdir’ diyenlerin
geldiği nokta, TC Elçiliği’ndeki
memurcuklardan emir almaya kadar
varmıştır.

Adamızın kuzeyini sömürge haline
getiren TC yetkilileri hükümetçilik
oyunları ve Kıbrıs Sorunu’nu
çözümsüz bırakıp, kapalı kapılar
arkasında bize ait olan Kıbrıs’ın
doğal gaz petrolünün pazarlığını
yaparak geleceğimizi de çalmaya
devam etmektedirler.
sorumluluğu
Garantörlük
çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
anayasal nizamını ve toprak
bütünlüğünü korumak gerekçesi ile
1974’te askeri müdahalede bulunan
Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumunun gözünü boyamak için kukla
hükümet krizi oyunlarına sarılması,
siyasetteki acizliğinin göstergesidir.
Bu noktada Neyzen Teyfik’in şiir
dizeleri
daha
da
anlam
kazanmaktadır;
Ne ceket kaldı,
Ne metelik cebinde ceketin,
Kurtarmak için geldiler
İçine ettiler memleketin.
Eserinle övünebilirsin Türkiye”

TDP: GERÇEK SORUNUMUZ DEMOKRASİ VE İRADE
“TDP, YURTSEVER VE
İLERİCİ GÜÇLER İLE İŞ
BİRLİĞİ VE BİRLİKTELİĞİ
ARTIRMAYA VE BU ÇÖZÜM
ÖNERİLERİNİ HAYATA
GEÇİRMEYE GÜÇLÜ VE
LİYAKAT SAHİBİ KADROLARI
İLE MUKTEDİRDİR”
Toplumcu Demokrasi Partisi
(TDP), gerçek sorunun demokrasi
ve irade eksikliği olduğunu savundu.
TDP’den
yapılan
yazılı
açıklamada, “iradesi elinden alınmış
ve
kendi
topraklarında
değersizleştirilmiş bir halkın olduğu,
halkın cumhurbaşkanını kendi özgür
iradesi ile seçemediği, ne parti
başkanını ne de hükümetlerini kendi
belirlediği” iddia edildi.
“Yönetmek bizim işimiz” sloganı
ile %40 oy alarak hükümete gelen
ve Kıbrıs Türk halkının iradesine
sahip çıkamayan bir UBP’nin ülkedeki hiçbir soruna çözüm de
üretemeyeceği
savunulan
açıklamada, halk üzerinde sistemli
bir şekilde yaratılan karmaşa ve
toplumuma pompalanan umutsuzluk
ortamının perde gerisinde “halkın
başına yeni çoraplar örüleceğinin”
görülmekte olduğu ve Kıbrıs Türk
halkının, kendinin özne olmadığı

senaryoların içine çekilmeye
çalışıldığı ifade edildi.
“Çözümsüzlüğe mahkûm edilmiş
ve uluslararası hukukun dışına itilmiş
bir ülkede kabile yönetimi anlayışıyla
devam edilemeyeceği” ileri sürülerek,
kaostan çıkış yolu ve çözüm önerileri
şöyle sıralandı:
TOPLUMCU DEMOKRASİ
PARTİSİ'NİN ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ:
“1. Demokrasi ve irade güçleri
bir an önce birlik sağlayıp Kıbrıs
Türk halkının iradesine ve
sorunlarına halkla birlikte sahip
çıkacak politikaları geliştirmeli ve
birlikte eylemliliği artırmalı
2. İrademizi geri almadıkça ve
kendi kendimizi yönetme erkine
ulaşmadıkça hiçbir sorunumuzun
çözülemeyeceğinin
bilincine
varılmalıdır.
3. -Kıbrıs’ta çözüm ve barış
umutlarının yeniden yeşertilmesi,
- Ekonomik krizin giderilmesi
yönünde adımlar atılması,
- Kayıt dışı ekonominin kayıt
altına alınması,
- Pahalılığın ve fakirleşmenin
önüne geçilmesi,
- Adil, şeffaf ve hesap verebilir
bir kamu yönetiminin oluşturulması,

Kendi
kaynaklarımızın
yaratılması ve bugüne kadar refahı
sürekli artan ve hükümetlerle içli
dışlı olan aşırı servetleşmiş kesimlerin bu ülkede kazandıklarının vergisini bu ülkeye vermelerinin
sağlanması,
- Refahımızı ve üretimimizi
artıracak kalkınma planının
hazırlanması,
- AB ve BM başta olmak üzere
tüm dünya nezdinde Kıbrıs Türk
halkının toplumsal varlığının
korunmasının Kıbrıs’ta ve Akdeniz’de barış için hayati öneme haiz
olduğunun anlatılması.”
TDP açıklamasında tüm bu
sorunların çözülmesi yönünde çözüm
yolları önerme ve baskı grubu
oluşturmanın her zamankinden daha
büyük öneme sahip olduğu, toplum
üzerine serilen umutsuzluk bulutlarını
ortadan kaldırmak ve öğretilmiş
çaresizlik psikolojisinden toplumu
çıkarmak için daha çok çalışılması
ve umut yaratılması gerektiği
vurgulandı.
Açıklamada, “TDP, yurtsever ve
ilerici güçler ile iş birliği ve
birlikteliği artırmaya ve bu çözüm
önerilerini hayata geçirmeye güçlü
ve liyakat sahibi kadroları ile muktedirdir” denildi.

LAPTA-KARŞIYAKA ANAYOLUNDA KAZA
Lapta-Karşıyaka anayolu üzerinde
dün sabah meydana gelen kazada
üç kişi yaralandı. Polis Basın
Subaylığından yapılan açıklamaya
göre, Hüseyin Ekinci (E-27), yönetimindeki NH 212 plakalı araçla
Karşıyaka istikametine doğru
seyrettiği sırada direksiyon
hakimiyetini kaybedip önce
kaldırıma sonra da yolun dışındaki
elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu
yaralanan araç sürücüsü Hüseyin
Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26) Lefkoşa
Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer
(E-27) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

GÜNLÜK
İŞGAL VE İNŞAAT ONLAR
İÇİN VAR!
Kıbrıs Kıbrıslılar dışında herkesin evi! Kıbrıslı gençler işgal
rejimi tarafından göçe zorlanırken, ortalama bir Kıbrıslı genç
yaratılan konut bolluğunda dahi, konut sektörü yabancılar için
tasarlandığından, konut ihtiyacı ve fiyatları yabancılara göre
hesaplandığından dolayı ev sahibi olamayacak! İnşaat sektörü
kara paranın aklandığı bir alan olduğu için konut sektörü de
ona göre lüks! İşgal bölgesinde otellerde sahne aldığında vergi
ödemeyen Ajda Pekkan Zeytinlik’te 1,2 Milyon Sterlin’e ev
almış Gıynık’ın haberine göre… Pekkan’ın Zeytinlik köyünde,
muhteşem bir ev satın aldığını bildiren Gıynık, ‘Akacan Royal
Projesi’nin en seçkin evlerinden birisi olan 800 metrekarelik
eve 1,2 Milyon Sterlin ödediğini belirtti. 1,5 yıl içerisinde tamamlanması beklenen Akacan Royal projesinde ev sahibi olan
Pekkan’ın evin inşaatını gezmek için, vinç yardımı ile 10’ncu
kata çıktığını belirten Gıynık, 800 metrekarelik bu muhteşem
ev içerisinde 2 adet kişisel yüzme havuzu, hamam ve spor
salonu gibi birçok lüks özellikler olduğunu belirtti… Kıbrıslı
gençler göçe zorlanırken Türkiye’nin zenginleri Kıbrıs’ta konut
alıyor. Konut piyasası bu zenginlere göre şekilleniyor… Pekkan’ın
Kıbrıs’a yerleşmeyi düşündüğünü yazan Gıynık, Girne’nin en
güzel bölgesinde, kuşbakışı tüm Girne’yi seyredebilecek
manzarası olan bir eve sahip olduğunu söyledi… Ajda Pekkan,
“Kıbrıs’ta ev sahibi olmamda büyük katkıları olan değerli iş
insanı Bulut Akacan’a teşekkür ederim” dedi… Kıbrıslı gençler
göçe, Türkiye’nin zenginleri Kıbrıs’ta konut almaya…
OYNATMAYA AZ KALDI
Tabipler Birliği Başkanı Dr.
Özlem Gürkut “Hükümetin
istifası sağlıkta sorunlara yol
açar mı?” sorusunu şöyle
yanıtladı: “İstifa gelecek
kaygısını artıracak.
Dolayısıyla halkın ruh
sağlığını olumsuz etkileyecek.
Sanırım önümüzdeki süreçte
psikiyatrlarımıza çok iş
düşecek” dedi. Oynatmaya az
kaldı Çakıcı nerde?
*
KUKLALAR İKİYE AYRILIR
Kudret Özersay, “Acemice
yazılan bu senaryonun
parçası olmayız" dedi.
Kuklalar ikiye ayrılır: 1:
Acemiler. 2: Profesyoneller
*
KEMAL ABİNİ ÖRNEK
ALSANA
Geçen hafta zamlar geri
alınana kadar elektrik
faturalarını ödemeyeceğini
açıklayan CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’nun evinin
elektriği kesildi. Kılıçdaroğlu,
"Bu bir direniştir" derken, eşi
Selvi Kılıçdaroğlu ise
“Elektriği kesilen ailelerle
dayanışma içinde olmak
istedik” dedi. Tatar sarayın
elektriği kesildiğinde feveran
edeceğine, keşke Kemal
abisini örnak alsa...
*
YANLIŞ HESAP
UBP’li Hasan Küçük, “KıbTek’te maliyet hesaplarının
hatalı olduğunu
düşünüyorum” dedi. Yanlış
hesap Bağdat’tan geri döner
ama Kıb-Tek’ten dönmez…

“Tırnak”...
"2013 yılından itibaren göze
batmaya başlamış olsa da, asıl 15
Temmuz darbe girişiminden sonra
birden yükselen insan hakları
ihlâlleri, darbe ortamı ortadan
kalkmasına ve darbeyi izleyen
olağanüstü halin sözde
kaldırılmasına rağmen bugün bile
hızından bir şey kaybetmeden
varlığını sürdürüyor. Bir süredir
AKP sonrasında Türkiye’nin
yönetim sorumluluğunu üstlenme
hazırlıkları yapan muhalefet
partilerinin de artık ilgi ve
dikkatlerini sadece ‘’hükûmet
sistemi’’ meselesine
yoğunlaştırmakla yetinmemelerini
gerektiren en temel meselemiz
budur: Eğer yapabilirlerse,
Türkiye’de insan haklarına saygıyı
resmen, fiilen ve kalıcı olarak tesis
etmek için gerekli altyapıyı
hazırlamak."
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)
"Sırf o makamda durabilmek için,
toplumsal fayda olmadığını
bilseler de emirleri harfiyen yerine
getirmeye devam ediyorlar. Ama
bazıları var ki, onlar hiç rahatsız
olmuyor olup bitenden. Zaten
hedefleri belli. İradeleri ve
saygınlıkları ile birlikte Kıbrıs
Türk toplumunun varlığını
gözlerini kırpmadan satıyorlar.
Tıpkı sadık SS subayları gibi... "
Aslı MURAT
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

RAİF DENKTAŞ

Serdar Denktaş gene
kardeşi Raif Denktaş’ın
sözünü paylaştı… “Kendi
vatanında vatansızlığa
mahkum edilmek istenen
dünyadaki ender
halklardan biri olma
durumundan kurtulmalıyız”
demişti Raif, babası 12
Eylül Darbecilerinin yardımı
ile sonumuzu getirmek için
KKTC’yi kurmadan önce 13 Mayıs
1983’te… Serdar da haklı, ‘Gelen Türk,
giden Türk, beğenmeyen çeksin gitsin’ diyen babasının
sözünü hatırlayacak hali yok… Kıbrıslı Türkleri vatansız
bırakanların başında, oyu azaldıkça Türkiye’den takviye
nüfus taşıyan, Kıbrıslı gençlere de ‘beğenmeyen çeksin
gitsin’ diyen Baba Denktaş gelir!
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22 Nisan 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

KIBRIS(LI) TÜRK SOLUNUN
DELİGÖMLEĞİ
Kıbrıs(lı) Türk solu nedir diye sorulsa, ‘suni bir
kimliğin esiridir’ derim...
Makarios, EOKA ve AKEL’e kızıp Türk,
Türkiye’ye kızıp Kıbrıslı olup, ülkesinin neresi
olduğuna bir türlü karar veremeyen kimlik sorunudur.
Ülkesinin neresi olduğuna karar veremediği için
kime hitap edeceğini bilmeyen muhatapsızlıktır.
Ülkesinin neresi olduğuna karar veremediği için,
ülkesinde ‘ulusal sorun’u kiminle çözeceğini,
kiminle ittifak kurup Kıbrıslıların
kendi kaderini tayin hakkı mücadelesi
vereceğini bilmeyendir.
Ülkesinin işgal rejimi (KK)TC mi,
işgal altındaki Kıbrıs ülkesi mi
olduğuna karar veremediği için
işgalcisine kardeş olarak seslenen,
ülkesi işgal altındaki Rumca konuşan
Kıbrıslılara da komşu olarak seslenen
bir dilsizliktir.
Kendisini işgal rejimi ile bir gördüğü için kendine
karşı mücadele edemeyince çıkmaz sokaklarda
adres arayandır.
İşgal rejimi (KK)TC’yi ülke sayıp, işgal rejiminin
yerlilerin toprakları ve demografik yapısı üzerinde
yürüttüğü yerleşimci sömürgeciliğini ekonomik
kalkınma, emeğin birliği ve halkların kardeşliği
sayan bir azınlık psikolojisidir.
İşgal bölgesinde azınlığa düştüğünü bildiği için,
demografik yapısının yok edilmesini ve yerleşimci
sömürgeciliğinin yarattığı yıkımı görmezden gelerek,
işgalcinin gözünde ‘iyi çocuk’ rolü yapıp hayatta
kalabileceğini zanneden bir umutsuzluktur.
İşgalcinin yürüttüğü planlı ve sistematik yerleşimci
nüfus sömürgeciliği ve yerli Kıbrıslıları göç ettirme
politikası karşısında herşeyin farkında olup, buna
karşı zor olanı seçerek topyekün bir sömürgecilik
karşıtı mücadele vermek yerine, kolayı seçip
işgalcinin dayattığı hukuki, siyasi, ekonomik,
kültürel, sosyal ve psikolojik zemini kendisinin
tercihi olarak kabullenendir.
İşgalcinin dayattığı asimilasyon ve entegrasyon
(ilhak) zemininde, bir yandan TC’nin yürüttüğü
kültürel soykırım politikalarından şikayet edip,
diğer yandan bu sistematik asimilasyonun yok
ettiği Kıbrıslılık kimliğini savunanlara karşı ‘Kıbrıslı
milliyetçisi-ırkçısı’ diye saldırıp duran azınlıkta
olma halidir.
İşgalcinin içinde azınlıkta kaldığı için, işgale
biat etmeyenlere, herşeye rağmen Kıbrıs’ı insanı
ve toprağıyla bölünmez bir bütün olarak görenlere
tutulan kindir.
İşgalciye atamadığı taşı sömürgecinin giydirdiği
deligömleğini yırtmaya çalışanlara atarak, içinde
azınlık olduğu çoğunluk taşıma yerleşimci nüfusa
kendini ispat etmeye çalışan bir çaresizliktir.
Kıbrıs(lı) Türk solu nedir diye sorulsa, ‘işgalcisine
kendini ispat etmeye çalışırken içinde biriktirdiği
kin kendi kınını kesendir’ derim…
Asimilasyon, ilhak ve göç ettirme politikaları
ile kimliği yok edilirken ‘kimlik siyaseti değil sınıf
mücadelesi’ diyerek kendisine karşı yürütülen
kansız soykırımı savunan; ‘gelen Türk, giden Türk’
siyasetine ‘gelen emekçi, giden emekçi’ diye kılıf
geçiren, içine düştüğü azınlık ruhiyesiyle sömürgeci
çoğunluktan merhamet bekleyen zincirsiz esarettir.
Sınıf mücadelesi ile sömürgeciliğe karşı
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini birbirine
karşıt göstererek araya çektiği perdede sömürge
rejiminin kuklası olandır.
Kıbrıs(lı) Türk solu nedir diye sorulsa,
‘korkularından dolayı Kıbrıslı olamayan ve
verebileceği mücadeleleri veremeyendir’ derim…
Sömürgecinin ortadan kaldırdığı ülkesinde aklı
ilhak edilmiş, işgal altında azınlık ruhiyesiyle
ÜLKE GERÇEĞİnin yerine kendisine biçilen
deligömleğini giyendir Kıbrıs(lı) Türk solu.
Size ait olmadığınız kimlikler giydirerek,
deligömleğine soktu Türk sömürgeciliği. Azınlık
olma haliyle hayatta kalmak için kendi adınızı
inkâr eder oldunuz. Önce adınızı söyleyip, Kıbrıslı
olun. Sonra ÜLKE GERÇEĞİnize dönün yüzünüzü.
En azından deligömleğinin içinde korkudan ölmemiş
olursun, özgür ölürsünüz…

23 NİSAN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında dün düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Ersin Tatar, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayan ve
Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşte bir konuşma yaparak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların, dünyanın geleceği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Tatar; 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gün olduğunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli
günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlattı. Tatar, çocukluk yıllarında 23 Nisan’ı büyük bir heyecanla beklediğini;
bugün de çocukların aynı coşkuyu paylaştığını görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

GİRNE’DE ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Girne Belediyesi Sağlık Ekipleri,
toplum sağlığını ilgilendiren temel konulardaki hizmetlerini sürdürüyor.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgide;
kentte günlük hayatı etkileyen ve toplum
sağlığı açısından önem taşıyan sivrisinek
mücadelesine yılın dört mevsimi aralıksız
şekilde devam edildiği belirtildi.
Larva mücadelesi için hedef olan durgun sulak noktalar, su birikintileri, durgun
dere yatakları, göletler, kullanılmayan
havuzlar ve benzeri noktalarda; tarama,
kontrol ve larvasit ilaçlamaları yıllardır
uygulanan program çerçevesinde tüm
Belediye genelinde sürüyor.
Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri
Naile Soyel yaptığı açıklamada; “İnsana
bulaşan birçok tehlikeli hastalığın

taşıyıcısı yani ‘vektör’ niteliğiyle en
önemli risklerden olan sivrisineklerle
ilgili olan mücadelemiz yılın 12 ayı
boyunca devam ediyor” dedi.
Soyel, çevreye ve diğer tüm canlılara
hiçbir zararı olmayan; sadece sivrisinek
larvası üzerine etkili; mısır koçanına
emdirilmiş bir bakteri kullanılarak yapılan
çalışmaların, kimyasal içermeyen ekolojik
ürünlerden oluştuğunu ve uygulamalarda
sağlıklı bir doğa, sürdürülebilir ekosistem
ve çevre olgusuna önem verdiklerini
kaydetti.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü de “Halkımızın sağlığı her
şeyin ötesindedir. İçerisinde yaşadığımız
doğa ve çevrenin ’de korunması bizim
görevimizdir. O nedenle ilaçlama

konularında çevre dostu mücadeleyi benimsiyoruz. Uçkun mücadelesinde tüm
ülkenin etkin ve doğru yöntemlerle mücadelesi de önem taşıdığından; bu mücadelenin Ülkemiz genelindeki tüm
Belediye hudutlarını kapsayacak şekilde
yapılması büyük bir önem arz etmektedir”
dedi.
Güngördü, “Çevre hepimizin ortak
alanıdır. Korumak ve geliştirmek; hepimizin görevidir. Bu vesileyle 22 Nisan
Dünya Günü’nün ana teması dikkate
alındığında çevremize dost yatırımlar ile
sürdürülebilirliği sağlamamız; geleceğe
ve hayata yatırım yapmamız anlamına
gelecektir” diyerek çevre bilinci ve
duyarlılığı konusunda daha dikkatli
olunması gerektiğini belirtti.

Güneyde 2024 tahmini: Bütçe artı verecek
Uluslararası Para Fonu‘nun (IMF) yeni
Mali İzleme Raporu‘na göre, Kıbrıs‘ın
bütçesinin 2024 yılına kadar artı vermesi
bekleniyor
Kamu borcunun aşağı doğru bir yörüngeye geri döneceği öngörülüyor.
Rapor Covid-19 salgını sırasında
2020’deki artışın ardından kamu borcunun
aşağı doğru bir yörüngeye geri döneceğini
öngörüsünde bulunuyor.
Bununla birlikte, “Pandemiden Savaşa
Maliye Politikası” başlıklı Mali İzleme
Raporu, Ukrayna‘daki savaşın nihaî
sonuçlarının henüz bilinmediği ve ülkeler
tarafından farklı şekilde ele alınacağı nedeniyle mali görünümün “artan belirsizliğe”
maruz kaldığını belirterek, açıkların küresel
olarak düştüğünü ancak pandemi öncesi
seviyelerin
üzerinde
kalmasının
beklendiğini de belirtiyor.
Gaspar: Dünya yeni bir belirsizlikle
karşı karşıya
IMF’nin Mali İşler Dairesi Başkanı
Vitor Gaspar, raporun önsözünde “Savaş,

kalıcı ve hala gelişen Covid-19 pandemisine eklemlendiği için dünya yeni bir belirsizlikle karşı karşıya” dedi.
IMF, Kıbrıs’ın bütçesinin 2024 yılına
kadar tekrardan fazla vermeye
başlayacağını öngörüyor. Covid-19 salgını
nedeniyle 2020’de yüzde 5,7’lik bir açığın
zirveye ulaşması ve 2021’de Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 1,7’sine
gerilemesinin ardından, genel dengenin
bu yıl negatif bölgede (yüzde 1,3) devam
edeceği ve ardından 2023’te GSYİH’nın
yüzde 0,3’lük küçük bir açığın
gerçekleşeceği ve 2024’te GSYİH’nın
yüzde 0,2’lik bir fazlaya geri döneceği
tahmin ediliyor.
IMF, Kıbrıs’ın 2027 yılına kadar
GSYİH’nın yüzde 1,2’sine ulaşan artan
mali fazlaları kaydetmeye devam edeceğini
de belirtiyor. Mali İzleme Raporu’na göre,
Kıbrıs’ın 2021’deki yüzde 0’dan birincil
bakiyesi (kamu borcuna hizmet
harcamaları hariç) bu yıl yüzde 0,3’lük
küçük bir birincil bakiyeye dönüşecek
ve 2027’nin sonuna kadar yükselmeye

devam edecek.
Rapor ayrıca, Kıbrıs’ın kamu borcunun
adanın borcunun GSYİH’nın yüzde
115’inde zirveye ulaştığı 2020’de Covid19 salgınının patlak vermesi sırasındaki
ani artışın ardından aşağıya doğru bir
yörüngeye geri döneceğini öngörüyor.
Kamu harcamalarının 2027 yılına kadar
yüzde 40’ın altına düşmesi bekleniyor
IMF, 2021’de yüzde 104’e düşmesinin
ardından, kamu borcunun bu yıl
GSYİH’nın yüzde 97,2’sine denk
geleceğini ve 2027’deki tahmin ufkunun
sonuna kadar yüzde 72,7’ye kadar düşmeye
devam edeceğini tahmin ediyor.
Hükûmetin genel harcamalarının
2020’de yüzde 45’e ve 2021’de
GSYİH’nın yüzde 44’üne yükselmesinin
ardından normalleşmesi bekleniyor. Kamu
harcamalarının 2027 yılına kadar yüzde
40’ın altına düşmesi bekleniyor. IMF,
GSYİH’ya oranla yüzdelik olarak kamu
gelirlerinin 2020’de yüzde 39,3’e düştükten
sonra tahmin ufkunda yüzde 40’ın üzerine
çıkmasının beklendiğini söyledi.
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Özersay: Sanki hükümet kurma çalışması
yapılıyormuş gibi hava yaratılıyor

dan da talep ettik; memlekete zaman kaybettirmesinler, doğrudan doğruya Sucuoğlu
görevi alsın, aynı gün içinde de Bakanlar
Kurulu’nu getirsin versin, zaman kaybına
gerek yok. Herkesin sorgulaması gereken
şey şudur; 2 ay önce hükümeti kuran ve
Bakanlar Kurulu’nda karar alıp uygu-

layamayan, 3 hafta içinde Bakan değişen,
sonra bir Bakanı görevden almaya çalışan
ama alamayan, ardından istifa etmeye
çalışırken başarısız olan bir UBP, istifasını
verdikten 1 gün sonra ‘hükümeti kurmaya
hazırım’ diyor. Bu her şeyi gösteriyor,
biz bu senaryonun figüranı olmayacağız”

HAVA SPORLARI FEDERASYONU ÇALIŞANLARI 4 AYDIR MAAŞ ALMIYOR
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu,
Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini,
Hükümetin bozulmasından dolayı maaş sorununun çözümü için
yeni hükümetin kurulmasını beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti.
Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, pek çok sorun çözüm beklerken Hükümetin istifa etmesini eleştirdi.

Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının 4 aydır ödenmediğini
kaydeden Büyükoğlu, çalışanların maaş sorununun çözümü için
yeni hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.
Büyükoğlu, “4 aydır ödenmeyen insanlarımızın, yeni hükümet
pazarlıkları dinleyip, siyasilerin keyfini beklemeye sabrı kalmamıştır’’
ifadelerini kullandı.

ALAYKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ:

ESNAF KAN AĞLIYOR

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
İş İnsanları Derneği, “Esnafın kan ağladığını,
sanayicinin can çekiştiğini ve halkın zamlar
altında ezilip yok olduğunu” belirterek,
“Artık hükümetçilik oyunları oynamayı
bırakıp, ülke yönetmeye geçilmelidir”
çağrısında bulundu.
Dernek, “Bir an önce istikrarlı bir
hükümetin kurulması, üretime destek vererek,
üretim ekonomisine geçecek adımların
atılması ve halkın üstündeki yükün hafifletilmesi” talebinde de bulundu.
Alayköy OSB İş İnsanları Derneği adına
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Esnafın
kan ağladığı, sanayicinin can çekiştiği, tüm

Bumin Bezmen

DÜNYA MASKARASI
OLDUK!

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar‘la görüşen Halkın Partisi (HP)
Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet
kurma çalışmaları adı altında bir kurgu
olduğunu söyledi
Görüşme sonrası basına açıklamalarda
bulunan Özersay, çok açık konuşacağını
söyleyerek, hissiyatlarının yazılmış bir
senaryonun oynandığı yönünde olduğunu
belirtti.
Özersay, “İstifasını veren aynı hükümet
kurulacaksa ki bunu görüyoruz, sanki
hükümet kurma çalışması yapılıyormuş
ve bizim de görüşlerimiz alınıyormuş
gibi bir hava yaratılıyor. Bizim
gördüğümüz, istifa eden Başbakan Faiz
Sucuoğlu, aynı hükümeti kurmaya
hazırlanıyor” dedi.
“Sucuoğlu görevi alsın, aynı gün
içinde de Bakanlar Kurulu’nu getirsin versin”
Özersay şöyle devam etti;
“Bir kez daha söylüyoruz, burada bir
hükümet kurma çalışması yok, bu bir
kurgudur.
Mademki niyetleri budur, Sayın Tatar’-

Sosyal Medya

ülkenin zamlar altında ezilip yok olduğu
bir ortamda, yapılan kişisel çekişmeler,
keyfi ve akıl dışı hareketler sonucu geldiğimiz
hali anlamayan siyasileri ve siyaset içinde
bulunanları akli selime davet ediyoruz”
ifadelerinde bulundu.
Yılgın, “ ‘Koyun can derdinde kasap et
derdinde’ atasözüyle tam olarak açıklanacak
bu trajik ortamın ve halkın durumunun
farkına vararak, sırça köşklerden kafalarını
dışarı uzatıp lafta ettikleri yeminlerin gereğini
yapmak için özlerine dönmelerini beklemekteyiz.
Sonraki süreçte ise yeminlerinin izinde
ülkelerine sahip çıkmalarını, bir an önce
istikrarlı bir hükümet kurmalarını, yandaş

değil liyakata dayalı kadrolar ile üretime
gerçekten destek vererek üretim ekonomisine
geçecek adımları atmalarını, bu halkın üstündeki yükü biraz da olsa hafifletmelerini
bekliyoruz” dedi.
“İş dünyasının kendilerine tanıdıkları
kredilerin tükendiğini, halkın sabrının taştığını
bu vesile ile bir kez daha iletmek istiyoruz”
diyen Yılgın, “Artık hükümetçilik oyunları
oynamayı bırakıp ülke yönetmeye geçmelerini, yönetemeyeceklerse onurlu şekilde iktidarı
muhalefeti hep birlikte istifa edip siyaseti
bırakmalarını, en azından bundan sonraki
yaşamlarında onurlarıyla anılmayı tercih
etmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini
kullandı.

Dünyanın tanıdığı, uluslararası her
yerde geçerliliği olan BM, AB üyesi
bir devletin kurucu ortağı
olduğumuzu, bir cumhuriyetin parçası
olduğumuzu gözardı edip, önüne
atılan cumhurbaşkanlığı, başbakanlık,
bakanlık,
meclis,
muhalefet diye diye sanal
bir alemde yaşar gibi
bununla tatmin olmayı
becerebilen başka bir
topluluk sanırım dünyada
başka yerde yoktur.
Önüne atılan bu oyuncaklarla
oynamayı bırakın, üstüne de her türlü
hakarete maruz kalıp kukla haline
gelmemiz da işin cabası!
Ne kazandık, yahut ne kazanacağız,
tek bir kazancımız yok, kazananlar
zaten belli, Rumların silah zoruyla
terkedip gittiği toprakları ve diğer
ganimetleri cebe indirenler!
Türkiye'nin vilayeti değil, bir ilçesi
olduk, kazanan kimler, elbette
Türkiye, kaybeden bizler.
Bizim kukla yöneticilerimiz
''Türkiye'nin de önünü açacağız'' diye
diye geldiğimiz nokta burası.
Hep kaybeden biz olduk, kazananlar hep başkaları, ne fedakar
toplummuşuz da haberimiz yok.
Elimizden Kıbrıs Liraları gitti,
TL'ye talim etmeye başladık, bilmem
kaçyüz bin defa TL devalüe oldu,
yine katlandık.
Türkiye'den
taşınan
nüfus
dolayısıyla kendi ülkemizde azınlık
olduk, sokaklarımızı, caddelerimizi
tanıyamaz olduk.
Her fırsatta hakaretler, hazıryiyici,
işbilmez, biz ne dersek o olacak,
emir ve talimatlar gırla, yine gıkımız
çıkmıyor.
Çözüm istiyoruz ama diye söylemeye başlayanlar, bizleri değil , 80
milyonu ve buraya taşınan nüfusun
gelecegi ile ilgili konuşuyorlar, her
konuda, her toplantıda konuşulanlar
hep başkaları için.
Kıbrıs tek taraflı AB'ye girerse bu
savaş sebebidir diyenler, arka kapıdan
Gümrük Birliği'ne girerken, ürettiklerini AB'ye satarken, AB üyesi
vatandaşı olan bizlerin ürettiklerimizi
satamamamız kadar aptal bir toplum
haline sokulduk.
Türkiye için yapmadığı fedakarlık
kalmayan bizim toplum, hala daha
Türkiye için ne yapabiliriz derdinde.
En başta kukla siyasetçilerimiz
hala daha Türkiye'ye en iyi grasoyu
ben çekerim derdinde ise, alay
edilmeyi de, her türlü hakareti,
aşağılamayı da, sonuna kadar hak
ediyoruz demektir .
Kıbrıs Lirası'ndan tut, denizlerdeki
gaza, petrole kadar böyle fedakarlık
yapan bir başka toplum dünyada
yok.
Karşılıksız sevgi, minnet, sadakat,
şükran, aidiyet, biat, bağlılık, var mı
böyle birşey başka yerde!
Övünebilirsiniz, gurur duyabilirsiniz, TC yöneticileri başta olmak
üzere tüm dünya size ödüller verecek,
az kaldı!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

ELEKTRİK
FATURALARI ZAMLI
DEĞİL GAMLIDIR
KISACA...
ABARTMAYIN!

Kıbrıslı kendini kandırmaya doyamadı.
Kıbrıs'ın kuzeyindeki hükümet
düşmemiştir. Çünkü hükümet
Ankara'dadır… İskemlede oturan
memurların ve oturma sıralarının
değişmesi, bazılarının iskemleden
düşmesi Ankara'nın sömürge idaresinin
politikalarını sekteye uğratmadığına
göre, bu konu bu kadar abartılmamalı!
Kukla hükümetlerin kurulupbozulmasını bu kadar abartmak işgal
rejiminin yaptıklarını görmezden gelmek
için bir tercihtir!

Bizim Mandra
Daha önce "İndirimleri
yapacak ekip Covid'e
yakalandı, bu yüzden
indirimleri yapamadık" diyen
Sucuoğlu, şimdi de "Sunat
Atun'u görevden alsaydı
hemen yerine başka bir
arkadaşı atayıp, indirimlerle
ilgilenecektik" diyerek bu
kez de suçu Covid'den alıp
Tatar'ın sırtına yükler.
Vatandaşlar, "Dün öyleydi
bugün böyle" diyerek,
milletle dalga geçildiğini
belirtirken, sokaktaki adam
"E sen Tatar'ın öyle bir
yetkisi olmadığını bilmez
min be buba?" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı’nın verilerine göre,
Türkiye’de çiftçi sayısında 75
bine denk gelen %13,2 düşüş
yaşandı ve çiftçi sayısı 493
bine geriledi.

Tarih 22 Eylül 2021

Kürdistan cephesinde yeni bir şey yok…
Evvelsi gün cümleten, Türkiye Cumhuriyeti
Silahlı Kuvvetleri'nin "dostları ve müttefikleri
ile" ile işbirliği içinde, "Kürdistan
Mefhumu"yla ilişkilendirilebilecek birden çok
hedefe yönelik yoğun bir imha saldırısı başlattığı ve bu saldırıya "en son terörist etkisiz
hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla
devam" edileceği beyanına maruz kaldık.
Bu gelişmeye ilişkin, Türkçe'ye doğrudan
tercümesi "dövülmüş harman dövmek" olan
ve 'mânâsız ve gereksiz konuşmak ya da
temcid pilavı gibi tekrar tekrar aynı şeyleri
söylemek' anlamındaki ma'lum Almanca deyimde ifadesini bulan o na-hoş duruma düşmeden, bir çift anlamlı laf etmek ihtiyacı
duydum. Ama itiraf etmek zorundayım ki,
söze nereden nasıl başlamak gerektiğine karar
vermek noktasında olağanüstü zorlandım.
Bu bağlamda her dilde var olan "bütün
başlangıçlar zordur" mealindeki deyim akla
gelebilir; ama buradaki zorluğun o türden
evrensel bir zorlukla alâkası yok. Buradaki
zorluk, benim yukarıda "Kürdistan Mefhumu"
olarak adlandırdığım olgunun çekirdeğini
oluşturduğu – tarihsel, toplumsal, siyasî, psikolojik, askerî, iktisadî vs. – problem kompleksine özgü bir zorluk. Geçerken belirtmekte
yarar var, benim burada 'kavram', 'sorun', 'sorunsal' değil de 'mefhum' ibaresini kullanmamın nedeni, mefhum kelimesinin anlamsal
bileşenlerinin benim ifade etmek istediğim
şeyi diğerlerinden çok daha isabetli dile getiriyor olmasıdır. Bilindiği üzre 'mefhum' kelimesi 'fhm' (anlamak / anlam) kökünden gelip
Türkçe'de 'anlaşılan' kelimesine tekabül eder.
İşte, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş
arifesinden günümüze kadarki yüz yıllık tarihini istisnasız bütün boyutlarıyla belirleye
gelen tam da bu meseledir: yani 'Kürdistan'

VİRGÜL

KASABIN YALAKALARI
Taşı sıksanız su çıkar, sinekten yağ çıkar ama Faiz
Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye karşı bir kahraman
çıkmaz… Zorlamayın… Ne Denktaş’ın Ankara
tarafından
süpürülmesinden,
ne
öncekilerden, ne de UBP kurultayından beridir
yaşananlar konusunda doğruyu söyleyemez
uşaklar!
Sıranın
kendilerine
geleceğini
anlamadıklarından da değil, çok iyi anladılar
sıranın kendilerine çoktan geldiğini ama idam ipini
uzatmaya çalışıyorlar… Biraz daha koltukta
oturmak, biraz daha -Mış gibi yapmak… Başlarına
geleceği bile bile, kasabı öven kurbandır bunlar!

UBP’LİLERLE
UBP’LİLER,
AYRANLA DA
RAKI
KARDEŞTİR

“Atun’a her koşulda sahip
çıkıp desteklemeye
devam edeceğiz, o da
bizim içimizden çıkan bir
arkadaşımızdır…”
Faiz Sucuoğlu
(Son UBP Başkanı)

kelimesinden ne anlaşıldığıdır.
Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Kürdistan'
kelimesinden ne anlaşıla geldiğinin izaha ihtiyacı yok. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ve dışındaki Kürtlerin ve Kürdistanlıların
Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yüz
yıldır sistematik olarak maruz bırakıldıkları
muameleyi ve bu muamelenin bölgenin doğal
ve toplumsal dokusunda yol açtığı şiddetli
yıkımı görmemek için özel bir çaba göstermemek yeterlidir
En veciz ifadesiyle, Cumhuriyetin bu Kürdistan mefhumu endeksli yüz yıllık tarihi bir
cinayet ve katliamlar süreğeni olarak tezahür
etmektedir. Bu sistematik imha faaliyetinin
ana hedefi olan Kürtler açısından ise aynı
tarih bir direniş süreğeni olarak cereyan edegelmiştir.
Girişte dile getirdiğim başlama zorluğunun
ana sebeplerinden biri tam da bu keyfiyettir.
Aktüel saldırıya bu tarihsel perspektiften bakıldığında, insanın, E. M. Remarque'ın "Batı
Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" adlı kitabının
yaptığı çağrışımın da etkisiyle 'Kürdistan
Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' diyesi geliyor.
Saldırının şiddetindeki ya da saldırıda kullanılan imha teknolojisindeki değişim gibi boyutları gözardı edersek, temelde değişen pek
bir şey olmadığını söylemek mümkün: yüz
yıldır aynı imha iradesi aynı direniş iradesine,
aynı Golyat aynı Davut'a karşı.
Yani, mevzu Türkiye'deki siyasî akılla 'Kürdistan mefhumu'nun ilişkisi olunca, 'temcid
pilavı gibi tekrar tekrar aynı şeyleri söylememek' fiilen imkânsızlaşmakla kalmıyor kaçınılmaz hâle geliyor.
( Abdurrahman Gülbeyaz/
Nasıl Başlamalı/ artıgerçek)

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Asya
bebeğin güneyde tedavi edilerek sağlığına
kavuşturulması için güneydeki yetkili makamlar
nezdinde girişimde bulundu… Anastasiadis ile
Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazan Elcil’e Bakan
Hristodulis’ten yanıt geldi ve “Ne gerekirse
yapmaya hazırız” denildi...

Gözden kaçmayanlar...
İŞBİLİRLER VE
BECERİKLİLER

Gece gündüz pahalılıktan şikayet
edilir… Sorunun kaynağı TC’nin
ekonomi yönetimi, para politikası ve
TL! Bar bar bağırır ahali ve muhalefet
partileri basiretsizler, beceriksizler,
işbilmezler diye UBP-DP-YDP’ye! Kukla
hükümet düşer, bu defa kaos var diye
bağırırlar… Kukla hükümetin düştüğü
zamanlar iyidir, esas hükümetin
Ankara’da olduğu görülür… KKTC
Maliye Bakanı TC Maliye ve Hazine
Bakanı Nureddin Nebati’dir. Nebati,
sözleriyle bütün dünyada gündem oldu,
Kıbrıs’ın kuzeyinde adını anan yok…
İşbilmezler diye bağırın siz UBP’ye,
Nebati işini bilir!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Vatandaş umarım bu
yaşananlardan bir ders çıkartır.
Böyle bir rezillik hiç
yaşanmadı…”
Serdar Denktaş
(Emekli Milletvekili)

Karikatür: Sefer Selvi/ Evrensel
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Nidai Mesutoğlu

TAKTİK SAVAŞLARI VE
KAYBEDEN KIBRISLI
TÜRKLER

SEÇİME GEREK
VAR MI?
Çok gitmeyeceği ilk günden belliydi hükümetin.
Daha sandalyelerde ısınmamışken değiştirilen bakanlar.
Yer beğenmeyen vekiller.
Uzun sürmeyeceği başındna belliydi.
Bir bakanın başbakanın aldığı karar sonrasında, kabul etmiyorum, demesi.
Yalanlaması başbakanını önceden planlanmış hareketin işaretleri olabilirdi.
Oldu da.
Son, dediler, hüküemt için.
Son oldu.
Alkole zam ne için yapıldı?
Bilmeyen yok.
Tüm halkı cennete göndermeye karar vermiş olabilirler
mi?
Emredileni uyguladılar sadece ve adına elektrik, dediler.
Borç var, yakıt getiremiyoruz, elektriksiz
kalacağız gibi yalanlarla yapılan zamların
altında yatan sebep sadece beceriksizlik ve
biat sorunluluğu.
Elektrik zamları.
İnsanlar ödeyemedikleri elektrik paraları
için kara kara düşünürken, başbakanın indirim
yapıldı demesi, ardından indirim yapılamaması.
Ve sonuç ortada.
Daha ısınmadan koltuklar, hükümet dağıldı.
Tatar.
Önüne konan, ya istifayı kabul et ya da
bakanın görevden alınmasını, karşısında kalakalması...
Çok mu zordu, o anda karar vermesi?
Yok.
Verileceği karar, güvenip hükümeti kurmakla görevlendirdiği kişiye saygı duyumasıydı.
Yapması gereken, doğrusuni Hacı’nın görevinden alınmasıydı.
Alamadı, zaman istedi.
Buna sebep, bulunduğu koltuğa onu getirenlerin isteklerine ters düşmemek adınaydı.
Bu olsa olsa KKTC denilen yerde olur
ancak.
Çünkü kendi irademizi başkalarına gönüllü
kaptırdık.
Her yer askeri yasak bölge olabilir.
Her yerde TC’nin açtığı ihalelerle yürütülen
TC’li firmaların işleri olabilir.
Ancak gerçek değişmez.
Gerçek; her şeye rağmen bu ülke Kıbrıslılara aittir.
Ve dünyanın tanıdığı cumhuriyetin parçasıdır.
Bugüne kadar ne yapıldıysa yapıldı...
Ne yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, gerçek
değişmeyecektir.
Ancak gerçeklerin değişmeyeceğini idrak
edemeyenlerin yaptıkları yanlışlarla yol almaya çalışılması ile bugünleri böyle görmeye
başladık.
Ters yola girmek hatadır.
Ters yolda uyarılara rağmen ilerlemenin
ise adını siz koyun.
Seçimle koltuklara yerleşenler ters gittikleri
yolda uyarılara rağmen ters gidenlerdir.
Bugün Hacı görevindedir hala.
Hacı’yı isteyenler şimdilik başardılar.
Ancak.
Yeni kurulacak hükümet ne olur?
Yine emirle kurulaacağı kesin.
İşte bu yüzden diyorum ki..
Çoğunluğu kendinde olmayanların seçimlerden çıkacak sonuç budur.
Bu yüzdendir ki seçimler yapılması hatta
düşünülmesi bile abestir abes.

RUSLARIN “KIBRIS CUMHURİYETİ”
VATANDAŞLIKLARININ İPTALİ SÜRÜYOR
AB vatandaşlığı verilen Rus zenginlere
yaptırım uygulanması yönünde AB
tarafından alınan karar doğrultusunda
“Kıbrıs Cumhuriyet” vatandaşı 4 Rus’un
daha vatandaşlığı iptal edildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum
Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği
toplantıda AB yaptırımları çerçevesinde
4 Rus ve onların ailelerinin
vatandaşlığının iptaline karar verildiğini
yazdı
Gazete, AB’nin yaptırımlar listesinde
yer alan Oleg Deripaska, İgor Kasaef,
Grigori Berezkin ve Gülbahar İsmailova
isimli Rus vatandaşlarının, geçtiğimiz

10 yıllık süre içerisinde, yatırım
programından faydalanarak “Kıbrıs
Cumhuriyeti” vatandaşlığını elde ettiklerini, dünkü Bakanlar Kurulu kararıyla
ise vatandaşlıklarının iptal sürecinin
başlatıldığını vurguladı.
Bu kişilerle ailevi bağlantıları
(çocukları, eşleri vs) sebebiyle vatandaşlık
alan kişilerin de dünkü kararla vatandaşlık
iptal süreçlerinin başlatıldığını ifade eden
gazete, böylece AB yaptırımları
sonrasında vatandaşlık iptali süreci
başlatılanların toplam 8 Rus vatandaşı
ve bu kişilerle ilişkileri sebebiyle
vatandaşlık alan 36 kişi olduğunu aktardı.

Özkızan: Kim gelirse gelsin
aynı şekilde yönetileceğiz
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celel
Özkızan, küçük bir alanda kendi kendileriyle hükümetçilik oynayan bir grup
insanın kişisel didişmesi üzerine siyasi
bir gündem kurmak yerine, bunun dışında
akıp giden dinamiklere odaklanmanın
daha faydalı olabileceğini düşündüğünü
söyledi
Gazedda Kıbrıs’ta “Gazedda’nın Gündemi” programına katılarak Damla Dabis’in
sorularını yanıtlayan Özkızan, Başbakan
Faiz Sucuoğlu’nun istifasına ilişkin
yöneltilen soruya karşılık, bu ülkede 40
yılı aşkın süredir bu tarz olayların
yaşandığını, bunun artık kriz veya rezillik
olmadığını, bu ülkenin normali olduğunu
aktardı.
Her yeni gelen hükümet krizi,
istikrarsızlık veya Türkiye’nin müdahalesi
sürecinde şaşırmayı sürdürdükçe bunun
altında yatan dinamikleri görme şansımızı
kaybetmekteyiz diyen Özkızan, bu gibi
durumlarda sakin kalarak, bu rezillik nasıl
40 yıl sürebilir kendimize bunu sormamız
gerekmektedir dedi.
Özkızan, küçük bir alanda kendi kendileriyle hükümetçilik oynayan bir grup
insanın kişisel didişmesi üzerine siyasi
bir gündem kurmak yerine, bunun dışında
akıp giden dinamiklere odaklanmamızın
daha faydalı olabileceğini düşündüğünü,
aslında bunun bizi rahatsız etmesi
gerektiğini söyledi.
Derdimizin birinin gidip başkasının
gelmesi olmamalıdır diyen Özkızan, isimlerin
değişmesi
hiçbir
şeyi
değiştirmemektedir açıklamasını yaptı.
Mevcut oyunun kuralları çerçevesinde
çok başarılı yöneticiler seçseniz de bir
değişim yaratılamayacağını dile getiren
Özkızan, bu koşullarda bizim ülkemizde
hükümet olmak hükmetmek anlamına
değil, kavga ve mücadele anlamına gelmeli
ifadelerini kullandı.
Özkızan, “Hükümete gelecek herhangi
bir siyasi partinin bize nasıl yöneteceğini
değil kimlere karşı mücadele vereceğini
söylemesi gerekir” dedi.
Sağlıkta, eğitimde, enerjide, toplu
taşımada kısacası ülkenin her alanında
kalıplaşmış iktidar odaklarına karşı, kamusal gücü yeniden kazanmamız
gerektiğini belirtti.
Özkızan, ülkemizde geniş kesimler için
ekonomi kötüye gidiyor ancak bazı gruplar

için ise ekonomi çok iyiye gidiyor dedi.
Özkızan, bankalar, özel üniversiteler, özel
sağlık kuruluşları, inşaat şirketleri ve
büyük kumarhaneli hoteller çok ciddi
karlar elde ediyor ve onlar için ekonomi
çok iyiye gidiyor açıklamasında bulundu.
Ekonomiyi konuşurken bir bütün olarak
ekonomiyi konuşmak yerine temsil
ettiğinizi iddia ettiğiniz toplumsal kesimlerin adına konuşup onların taleplerini
yerine
getirmeniz
gerektiğini
düşünmekteyiz ifadelerini kullandı.
“Biz, Bağımsızlık Yolu olarak bütün
taleplerimizi, bu ülkedeki emekçi insanların
yani özel sektör ve kamu çalışanının, kayıt
dışı çalıştırılanların, küçük esnaf ve küçük
işletme sahiplerinin temsil etme motivasyonuyla yapıyoruz” diyen Özkızan,
geri kalan siyasi partilerin ise bu konuda
net bir tavır koymadığının altını çizdi.
Özkızan, ekonomi politikalarını
konuşurken soyut ve genel geçer
yaklaşımlarla değil, somut kesimlerin somut çıkarlarını dillendirecek şekilde, yani
servet vergisi, asgari ücretin en düşük
kamu maaşına eşitlenmesi, özel sektörde
sendikalaşma ve her ilçeye sığınma evi
gibi taleplerle siyaset yapılması gerektiğini
açıkladı. Bağımsızlık Yolu olarak meclise
girmek istediklerini anlatan Özkızan,
“gücümüz yeterse bizim uygun
gördüğümüz koşullarda hükümetin de bir
parçası olmak isteriz” dedi.
“Halkın zararına icraatları yürütecek
bir koalisyonun sırf bir bakanlık almak
için pasif bir parçası olmayız” diyen
Özkızan, elbette ele geçirdiğimiz meclis
ve hükümet dahil olmak üzere her aracı
da kullanmak isteriz bunun için de mücadele edeceğiz dedi.
Bugüne kadar bütün hükümetler, siz
bize oy verin biz gerisini hallederiz tavrıyla
çalıştı diyen Özkızan, kitleleri politik bir
sürecin parçası yapmak yerine aksine pasifize ettiler açıklamasını yaptı. Sonuca
baktığımızda tabii ki hiçbir şeyi
halledemediler diyen Özkızan, toplumun
her kesimini örgütlemeli, mücadeleye
dahil etmeliyiz ifadelerini kullandı.
Özkızan, birçok parti kendi üyelerine
politikalarını anlatamıyor, tabanının
sahipleneceği somut politikalar üretemiyor
ve bizler de kendi üyelerini eğitemeyen
partilerden toplumu dönüştürmesini bekliyoruz dedi.

Başbakan Sucuoğlu’nun da bildiği ve
inandığı bir gerçeği gizlemeye çalışması
boşunadır. Tüm Kıbrıslı Türkler
Erdoğan’ın bu toplum üzerindeki
egemenliğini bilmektedir zaten.
Önce Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale, sonra UBP Kurultay’ına müdahale.
Ersin
Tatar’ın
Cumhurbaşkanı
yapılmasından sonra UBP kurultayına
müdahale pek ses getirmedi çünkü bir
diyet borcu vardı. Elçilik ve Tatar ortak
görüşü ile Ersan Saner’in hem parti
başkanı hem de başbakan yapılması sineye
çekildi. Saner bunu rüyasında görse
inanmazdı. Gerçek oldu.
Hasan Taçoy’u bilmem ama Faiz
Sucuoğlu bu darbeyi hiç hazmedemedi.
Hep içinde tuttu. Şartların oluşmasını
bekledi. Bu arada AKP ve Erdoğan’ın
güvenini kazanma peşine düştü. Seçim
öncesi Ankara’ya yaptığı ve dönüşte “tam
desteğini” aldığını söyledi. BU moralle
seçimden birinci parti çıktı.
Sucuoğlu’nun hesaplayamadığı bir şey
vardı. Parti içinde islami düşünce ve
siyaset anlayışının lideri durumda olan
Sunat Atun. Hükümet kurmada özellikle
Maliye Bakanlığına getirilmesini Ankara
istemiş ve bunu da yapmıştı. Atun’u
küçümsedi. Oysa Atun’un arkasında damat
Albayrak gibi etkili biri vardır. Aynı ideolojiye sahip olanlar kulübündendirler.
İlk kabinede Hasan Taçoy’un Dışişleri
bakanı olarak atanması AKP ve elçilikte
pek önemsenmedi. Nasıl olsa ipler Türkiye
Dışişlerinin elindeydi. Kısa süre sonra
Bahçeli’nin bu konuyu gündeme getirmesi
ve Ertuğruloğlu’nun atanması sağlandı.
Yoksa bu kadar kısa sürede bu değişiklikler
pek anlamlı olmazdı.
Başbakan Sucuoğlu’nun Maliye Bakanı’ı
Sunat Atun ile ters düşmeleri Elektrik
zammı ve alkollü içkilerde yapılan fiyat
yükselme ile su yüzüne çıktı. Ankara’ya
çağrıldılar. Orada da Sucuoğlu değil Atun
destek buldu.
Bardağı taşıran son damla Sunat Atun’un
Sucuoğlu’nu mecliste yalanlamasıdır. Bu
duruma düşürülen başbakan artık kararını
vermişti. Sunat Atun’u görevden almak
için Cumhurbaşkanı’na bir yazı yazdı.
İşte burada devreye taktik savaşları girdi.
Tatar bunu oyalar ve ara yol bulmaya
çalışırsa ya da elçilik devreye sokulursa
diye iklinci bir dilekçe daha verdi. Bu da
hükümetin istifa dilekçesiydi. Böylece
satranç oyununda adına açmaz dedikleri
hamleyi yapmış oldu. TatarYa görevden
almayı onaylayacak ya da hükümetin
istifasını kabul edecekti.
Tatar da görevden alma yazısını onaylayarak Erdoğan iktidarının şimşeklerini
üzerine çekmek istemedi. Hükümetin
istifasını kabul etti ve işin içinden sıyrıldı.
Anlaşıldığına göre Tatar yine hükümeti
kurma görevini Sucuoğlu’na verecek.
Sucuoğlu’nun açıklamasından bu anlaşılır.
Demek ki bu da görüşüldü.
Yeni hükümet kurmak için yine
Sucuoğlu görevlendirildiğinde ilk kapısını
çalacağı parti CTP olacak. Bu koalisyonu
tekrar zorlayacak sanırım. Bu şekilde
hükümet karşısında cılız bir muhalefet
kalacak ve istedikleri politikaları
uygulayacaklardır. Biraz zor olsa da
imkansız değildir.
Yeni hükümet çok kolay kurulacağını
sanmıyorum. Bir tarafta UBP içindeki
çekişmeler diğer yandan geniş tabanlı
hükümet arayışı süreci yasal sınırlar içinde
uzatacak. Taktik savaşları devam edecek.
Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Bunu
bekleyip görebiliriz. Gerçek olan ise şudur.
Bu savaşı kim kazanırsa kazansın Kıbrıslı
Türkler çözümsüzlük sürdükçe hep kaybeden olacaklar.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

TOPLUM, “İYİLİKTEN”
YOK OLMAK ÜZERE!
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum için, tam bir
“uyutma işlemi” yürürlükte…
Ne da güzel dalga geçerler biziminan…
Her biri başka bir açıklama yaparak, “ikna
edecekler” toplumu…
Maliye Nazırı:
“Neyi niçin yaptığımı halkımız ve
partililerimiz çok yakında daha iyi anlayacak”
dedi…
Anlayan anladı!
sizlerin
sevgili
Takdir
okurlar…
Hac farizasını yerine getiren,
“halkın seçtiği” bir siyasetçi, bir
nazır Ramazan’da, büyük bir
ihtimalle oruçlu iken, böyle
konuşuyor… Yoruma gerek
yok… Yazdıklarımın içeriği açıktır!
***
Biliyorsunuz, Salı gün Başnazır Sucuoğlu iki
mektup sundu Cumhurreisine…
Birincisinde, “Maliye Nazırı olan zat ile artık
çalışamam, yerine başkasını görevlendirmem
için onayınıza ihtiyacım var,” mealinde sözler
içeren yazılı bir metin arz etmiş; kabul
görmeyince…
Ortaklarının - koalisyondaki parti başkanlarınındesteğiyle, istifasını bildirir ikinci bir yazılı metni,
arz etmiş Cumhurreisine…
Nedendir bilinmez(!) birinci mektup işleme
konulmadı, “doğrudan” Başnazır’ın istifası
işleme kondu…
Halkı ilgilendiren konularda alınan kararları
bir gün başka, ertesi gün başka cümleler
kurarak, değişik ifadeler ve anlamlarla
açıklamaya
çalışan;
ayrıca
Salı
gün
Cumhurreisine istifasını sunan Başnazır,
Çarşamba gün daha “görevlendirilmeden”:
-“Hükümetin” çok hızlı bir şekilde, vakit
kaybetmeden kurulması gerekiyor; diyerek,
dilinin altındaki baklayı çıkarıp:
-Geniş tabanlı bir “hükümet” istiyorlar,
gerçekleşir mi bilemem, ama bizim bir engelimiz
yok,” deyiverdi…
***
Yaşadıklarımızın nedeni ve bu senaryonun
niçin böyle “oynandığı” böylelikle ortaya çıkmış
oldu!
“İçişlerimize karışmayan”…
Birilerinin talimatları, o yönde olmalı:
-Koltuk kavgası, “koltuk paylaşımına”
döndürülmek isteniyor!
Dedem Driba söylerdi:
“Çok horoz olunca, geç sabah olur!”
“Fedakârlık gösterilsin, herkes elini taşın
altına koysun” şiarı yürürlükte…
Nazırlar
Kurulu’nda,
anayasayı
değiştirebilecek “Geniş tabanlı” bir kabine
isteniyor! Yapılacak “özelleştirmelerin” toplum
nazarında kabul görmesini isteyenler, öyle
“uygun görmüş” olmalı…
“Ricaları” o yönde!
***
UBP Genel Sekreteri, aynı zamanda KKTC
tarihinde en kısa süreyle nazır koltuğu işgal eden O.
Hasipoğlu, “MYK toplantısında atılacak adımlar
belirlenecek… Kabinede bir uyumsuzluk söz
konusu oldu, ancak parti içinde bir disiplin
kurulu oluşmadığını” söyledi…
Biz da, bizden istenenlere “uymalıyız”(!)…
Görüyorsunuz, UBP’de toplantı toplantı
üstüne… Özellikle Ramazan ayının bu “oruçlu
günlerinde”
UBP’yi
yönetenlerin
“çalışkanlıkları”
her
türlü
“takdirin
üzerindedir”…
Toplum, meseleleri “anladı” ya, tümden
“duygusal oldu” herkesin “gözleri yaşlarla
doldu”(!)…
“Üzüntüden değil, sevinçten”(!)…
“Fedakârdır” bizim insanımız…
“Yemez yedirir, giymez giydirir!”
Dünya ülkelerinin hepsinde, “pahalılık ve
enflasyon var”…
“Gerekirse maaş da almaz insanımız,
boğazından bir parça kuru ekmek geçsin
yeter”(!)…
Nasıl olsa siyasi liderlerimiz(!) halkına her daim
“doğruları” söyler(!); halk da, her zaman onlara
“inanır”(!)…
“Anavatan’ına bağlıdır, Kıbrıs Türkleri”…
“Anavatan, daima Kıbrıs Türkünün iyiliğini
ister”…
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum, “iyilikten” yok
olmak üzere!
Gene gonuşuruk buraşda.

Sanatın Serap’ı

Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN

“Lefkoşa gibi başkasın;
tenin, tarihin…
Sokakların başka senin de
Her yolun her sokağa çıkmıyor
Lefkoşa gibi başkasın
Huzurlu bazen, bazen de değil
ama hep güzel”
2020’de “Bakma” adlı
serginin ardından yazmıştım
bu satırları gönülkomşuma;
Serap Kanay’a. Sanatın
serabına.
Kıbrıs’ın kuzeyinde sanat zordur, sanatçı
kalmak da. Sanata zaman ayırmak bazen
imkânsızdır adanın bu yarısında. Sanatçıya
vermemiş olduğu değerden mi yoksa siyasi
nedenlerden mi bilinmez ama sanatçısına
sahip çıkmaz pek. Bir kurumun içinde iseniz anlamanız, eleştirmeniz hem daha
kolay hem yakıcı olur. Eleştirilmek istemez
çoğu zaman insan, neyse doğrusu o yönde
atar adımlarını ve destek görmezse
bulunduğu çevreden, destek göreceği çevreye yöneltir adımlarını. Bazen sarılır
sanatçısına bu yarım kalmış ada, bazen
de hiç görmez, görmek istemez çünkü
insanın özünde kıskançlık vardır. İnsanın
insanla, sanatın sanatla derdi hiç bitmez.
Kimine göre sanatçının ürettiği sanattır,
kimine göre değildir. O halde diyebilir
miyiz ki sanat görecelidir?
Sanat deyince farklı bakış açıları, özgün
fikirleri, yaratıcılığı, dünyaya bakışı, aşkı
ve renkleri ile ilk O gelir aklıma. Başkadır
şu dünya yüzünde ürettikleri ile.
Ada ne kadar bütündür desek de o teller
var ya gözlerimize batan ve yüreğimizi
kanatan, işte onlar her saniye hatırlatır
bize ki bütün değildir, yarım kalmıştır
ada. Ada, yarımlığına rağmen, acısına
rağmen, yalnızlığına rağmen, sanatçısı ve
sanata ilgi duyanı ile başka bir yerden
gülümser bize.
Üretilene baktıkça, üretileni destekledikçe mutlu oluruz anlık da olsa. Tüm
şartlara rağmen ada geneline bakınca
üreten insanlar hep çoğunlukta inadına.
2020’de Bakma, 2021’de ise Çizel ve
Sözel Çözümlemeler adında birer sergi
açar. Sanatçıların taşıdığı en önemli gen
budur sanırım; durmaksızın üretmek.
Kendine engel olamaz çünkü dünyaya
gelme amacı budur biraz da.
İki fotoğraf çektirdim Bakma sergisi
önünde. Birinde baktım, birinde bakmadım.
Bakmak ve bakmamak’ı düşündüm. Bakma deyince: Bakalım mı bakmayalım mı?
Sergi için “Bak ya da bakma sonunda
kendinle çarpışacaksın” notunu düşmese
Halil Duranay belki de bakma’yı bu kadar
derinden düşünmeyecektim ben de.
Bir cemile çiçeğini fotoğraflarken kendi
de bir cemile olmuştu Serap Kanay. Sosyal
medya paylaşımları ve tepkiler
doğrultusunda başlamış olur Bakma. Işık,
gölge, yansıma ile 28 gün boyunca oynayarak kendini nü olarak fotoğraflar. Sadece
nü fotoğraf olarak kalmaz, deneysel bir
projeye dönüşür. Çıplaklıklar her gün
sürülür takipçisinin sayfalarına. İzleyenlerde merak mı öndedir utanç mı arzu mu
yoksa?
Aslında birçoğumuzun yapmak isteyip
de yapmadığı şeyi yapıyor O. Onu rahatsız
eden meseleleri irdeliyor. Ve “kalabalıkta
kaç kişi çığlığımı duyar bilemem” diyor.
Bakmak mı görmek mi? Siz bakmış
mıydınız? Bakmamış mıydınız? Bakıp
gördünüz mü yoksa görmediniz mi ne
kadar baksanız da.
Bakma neden bu kadar ses getirdi?
Çıplak kadın bedeni olduğu için mi? Daha
çok dedikodu, daha çok cinsel istek, daha
çok haz, daha çok bakma isteğinden mi?
Her gün gelecek yeni görüntüyü bekleme
isteği mi nedeni?
Toplumumuz, neye ne kadar açık? Ayıp

nedir? Bedenlerimiz ayıpsa ruhlarımız
onları neden giyiyor? Nerde çıplak bir
beden var gözler hep onun üzerindedir.
Sosyal medya hesaplarınızdaki takipçi
sayısı bile bir anda artar çıplaklık varsa.
28 günlük aylık kanama halinin
döngüsünde oluşturduğu fotoğraflarında
O “gelin, bakalım” der.
Ve ekler: “Kendim gibi toplumsal halimizi de yansıttığım buradaki çalışmam,
kanımca toplum olarak toplumsal cinsiyet
hem açık hem saklı hem de içselleştirilmiş
cinsiyet, bireyler olarak cinsiyet konusunda
dürüstlük, ahlâki değerlerde ikiyüzlülük
konularında samimi olarak düşünerek
kendimizle yüzleşmeye çağrıdır.”

Gelelim 2021’de sergilenen Çizel ve
Sözel Çözümlemeler sergisine…
Pandemi süreci hepimizi kapalı alanlara
hapsederken ve bazen korkarken dışarıya
çıkmaya bazılarımız içine dönerek, rahatsız
olduğu olmadığı her şeyi zihninden dökmeye başladı.
Kimi şarkılar dile getirdi, kimi stresler
edindi, kimi resimlere kimi şiirlere kimi
yazılara dalarken, bazıları da çevresindeki
birçok şeyi keşfetti. Bazıları içinse çekilmez
oldu bu kapanma süreci. Ne isteyip ne
istemediğini anladı bazıları, bazıları ise
hiçbir şey anlamadı.
Peki, O ne yaptı? Aşk insanı. Yine
üretti, yine yarattı. Noktalar bıraktı kâğıt
üzerine, çizgiler bıraktı. Kesikler bıraktı
zihninden. İz bıraktı. İçini yansıttı. Onun,
kâğıt üzerine bıraktığı izler, onun için bir
şeyler ifade ediyordu, çizgilerine bakanlar
içinse kendi iç belleğinden sesler
çağrıştırıyordu.
Zaten O’na bakan bir daha bakar, şaşırtır
insanı ilk izlenimde çünkü saçı da kendi
gibi renklidir. Duruşu, bakış açısı ile
rengârenktir.
Pandeminin getirdiği kapanma sürecine

hapsedilme değil bahşedilme olarak
bakmayı tercih eder. Doyumsuzluk, tatminsizlik, tüketim, dünyanın kırılıp
dökülmesi derken tamamen durup
yavaşladığımız bu süreci kayıt altına almak
gerektiğini düşünür, çünkü bunların
kaydedilip aktarılması gerekmektedir.
Çizel ve Sözel Çözümlemeler sergisinde
birçok çizim yer alır. “Tamam mı devam
mı” adlı “ikilem” mesela.
“Açılma” çiziminde, açıldıktan sonra
saçıldık mı diye sorar. Yavaş yavaş açılırken
çöken ekonomi de var zihninde ve bunları
aktarıyor çizgi çizgi. Daha nice eserleri
varken hâlen daha çizmeye devam eder.
Neler neler olmadı ki bu dönemde;
arkadaşlarımız öldü, gömemedik. İflas
ettik, battık; çıkamadık. Ayrı düştük,
uzaklaştık, rahatladık, gerildik, yalnız
kaldık. Kalabalık da olsak bazen çok
yalnızdık, bazen yalnızken bile kalabalık.
Değer nedir sorduk; çözdük mü? Çözümledik kendimizce biz de belki de.
Yansıtmadık. O yansıttı.
Genelde; ses, metin, fotoğraf, tekstil
kullanarak yerleştirmeler yapar, deneysel
video çalışmaları derken yaşananları
çözümleme adına daha çok yazmaya
yönelir. Sözlü yazılar, bir kadının başından
geçen “hem şimdi hem hikâye sanki” adlı
sesli yazıları ile bir çalışma daha hazırlar.
Hatta çizimlerinin çağrıştırdığı duygu ve
düşünceleri yazıya dönüştürmeye başlar.
Bir nevi duygu ve düşünce çözümlemesi,
içsel harita misali diye yorumlar
çalışmasını.
Bu çizimler ki bilincinin çıplaklığını
yansıtır, zihnindeki nü düşüncelerdir.
Neden “Bakma” sergisi kadar sesli olmaz
Çizel ve Sözel Çözümlemeler? Neden
“Bakma”ya bakanlar çizimlerdeki
çıplaklığa bakmaz? Çıplak çizgiler, çıplak
bedenden daha az mı etkiler? Nerde bir
çıplaklık varsa ordadır oysa gözler. Zihnin
çıplaklığı neden ilgi çekici değildir?
Sanat nedir? Sanatçı kimdir? Sanat biraz
da çıplak olmak değil midir? Tinsel olan
değil de tensel olan mı daha çekicidir?
Sanata biçilen değer ortada da sanatçıya
verilen değer ne kadar? Kim kimden yana
durmalı ki eserini sergileyebilsin, oyununu
izletebilsin, yazısını okutabilsin?
Ne kadar özgündür bir sanatçı? Ne
kadar özdür? Ne kadar çıplaktır? Toplum
sanatçının vereceğine ne kadar hazırdır
ya da ne zaman hazır olacaktır da
ötekileştiremesin?
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Günün Manisi - Emine Hür

Koydayım burundayım
Kaosta sorundayım
Görünmeyen mikropla
Savaşmak zorundayım

Özdeyişler

Tadımlık

"Hayatta tek bir kişi bile, siz
yaşadığınız için rahat nefes
alıyorsa, siz başarılı ve amacınıza
ulaşmış bir insansınız."

Saçlarımı kesip rüzgâra atacağım!
Ta ki haber götürsün bir gün sana
İçimde bir şeytan var, diyor ki:
Aklına ne gelirse yapsana
Cahit Külebi
"Hasret" adlı şiirinden

Kitap Dünyası

YILMAZ
GÜNEY KİTABI
Atilla Dorsay
Puslu Yayınları

Emerson

BARAKA TİYATRO EKİBİ
MAĞUSA’DA SEYİRCİSİYLE
BULUŞACAK

Nöbetçi
Eczaneler

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little
little into the middle” adlı oyun, 24 Nisan
Pazar günü seyirciyle buluşacak.
Baraka Kültür Merkezi’nden verilen bilgiye
göre, Mağusa Buğday Cami karşısındaki
açık alanda saat 16.00’da seyirciye sunulacak
komedi türündeki oyunda, ağırlıklı olarak
15-25 yaş arasındaki gençler rol alıyor.
W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel
Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in
metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa
skeçler ekipteki gençlerin yarattığı
doğaçlamalardan, Sezgin Keser ve Nazen
Şansal tarafından yazıldı.
Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu
Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi.
Seyirci katkısı 10TL olarak belirlenen
oyunun, ekonomik krizde ücretsiz de
izlenebileceği belirtildi.
Oyun; ekoloji, ekonomi, eğitim, sağlık
gibi alanlardaki güncel sorunları mizahi bir
üslupla sahneye taşıyor ve hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla
da tiyatro severlere keyifli anlar yaşatıyor.

LEFKOŞA
ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy 03922236217
SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf
Galeria K.Kaymaklı 03922272064
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu
Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 70 88
GİRNE
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –
Eski Pasaport Restaurant SokağıGirne 03928151025
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne 0542 855 31 14

GİRNE’DE KİTAP & KÜLTÜR
GÜNLERİ BAŞLIYOR
Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş
birliğinde, 23-29 Nisan tarihleri arasında
Girne'de “Girne Belediyesi Kitap ve Kültür
Günleri” düzenleniyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya
göre, 70'in üzerinde yazar, şair ve gazetecinin
yer alacağı etkinlik programı çerçevesinde
Türkiye'den Ahmet Telli, Latife Tekin, Mine
Söğüt, Havva Tekin, Barış İnce, Erdal Güney
ve Bora Ercan Girne'de okuyucularıyla
buluşacak. Ülke yayıncılarından Işık Kitabevi,
Galeri Kültür, Khora yayınları, 23 Nisan
Cumartesi günü saat 11.00’den itibaren 7
gün boyunca Ramadan Cemil Meydanı’nda
stant açacak. Etkinlikler çerçevesinde, kitap
satışı yanında, müzik dinletileri, yazarlarla
söyleşi ve imza buluşmaları, şiir dinletileri,
forum, seminerler ve masal atölyeleri
hazırlandı. Girne Belediyesi Kitap & Kültür
Günleri çerçevesinde etkinlikler, Ramadan
Cemil Meydanında ve Girne Belediyesi Sanat
Galerisinde gerçekleştirilecek.
Sevilen müzik gruplarından Black Trio
23 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de,
Retro Çalgıcıları da 24 Nisan Pazar günü
saat 11.00’de Girne'de Ramadan Cemil
Meydanı’nda sahne alacak.

DÜN

TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
MAĞUSA
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A
Karakol Bölgesi 0392 365 54 54

KAÜ AKADEMİSYENLERİNİN ESERLERİ ARTANKARA’DA

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi(KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenlerinin çalışmaları
ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda sergilendi. KAÜ’den verilen bilgiye göre,
Ankara’da ATO Congresium’da 10-13 Mart’ta düzenlenen sergide Güzel Sanatlar Fakültesi
öğretim görevlilerinden Gökçe Keçeci, Sinem Ertaner ve Merve Akgül’ün eserleri de yer aldı.
Keçeci, sanatın, insanları birleştirici ve iyileştirici gücünün bu tarz organizasyonlarla daha fazla
ortaya çıktığını dile getirdi. Merve Akgül ise sanatın ve sanatçının değerinin ortaya çıktığı bu
tarz etkinliklerin sanatçının üretme ve yaratma motivasyonunu daha fazla artırdığını belirtti.
Sinem Ertaner de, “Eserlerimizin böyle büyük bir organizasyonda sergilenmesini sağlayan en
başta Prof. Dr. İncilay Yurdakul olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederiz” dedi.

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

Tel:0533 864 8771

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

Tel: 0533 849 18 47

14.54 14.64

EURO
Alış Satış

15.78

15.88

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.08

ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar
Dük.Güzelyurt 03927147052
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele 03923714006

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

Acil Telefon
Numaraları

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

GÜZELYURT

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

MEVA ECZANESİ
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı
Mağusa 03923663773

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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9 bin 99 test sonucu 136 pozitif vaka
Son 24 saatte toplam 9 bin 99 test
yapıldı, 136 pozitif vakaya rastlandı.
69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi
Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi
İskele, 5 kişi Lefke bölgesindendir.
21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 9099
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925
Toplam Vaka Sayısı: 92.369
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 90.665
Tedavisi
Devam
Eden
Vaka
Sayısı: 1830

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
285

GİRNE’DE 2 SAATLİK
ELEKTRİK KESİNTİSİ
Girne bölgesinde bugün 2 saatlik
elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan
(Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre,
orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım onarım çalışması
nedeniyle 09.00-11.00 saatleri
arasında Tarsan Çiftliği ve civarı,
Beşparmak köyü, Değirmenlik
Taşocakları, tesisler ve su
motorları, Alevkayası, Yayla Tepe
ve Levent Taşocaklarına elektrik
verilemeyecek.

ZABOLOTKOV’UN ÖLÜM
NEDENİ BEYİN
KANAMASI
Gazimağusa’da önceki gece
evinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitiren DAÜ Eğitim
Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Öğretim Görevlisi
Aleksandr Zabolotkov’un (E-62)
otopsisinde, ölüm sebebinin
“beyin kanaması” olduğu tespit
edildi. Polis Basın Subaylığı’nın
basın bülteninde, ani ölümle ilgili
soruşturmanın devam ettiği
kaydedildi

HIRSIZLIK OLAYLARI
Demirhan’da bir süpermarketten
önceki gün 600 TL değerinde
kişisel bakım ürünü çaldığı tespit
edilen Z.G (K-26) hakkında yasal
işlem başlatıldı. A.H’nin (E-59)
Akova’da kaçak su kullanarak 28
bin 800 TL değerindeki 5 bin 760
ton suyu çaldığı tespit edildi. İlgili
kişinin tutuklandığı bildirildi.

KURUTMA MAKİNESİ
YANGINA NEDEN OLDU
Akdoğan’da önceki gün 17.30
sıralarında, Batuhan Aktolgalı
isimli kişinin evinde kurutma
makinesinin kısa devre yapması
sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri
tarafından söndürülen yangın
nedeniyle evde hasar meydana
geldi.

BAŞSAVCI YARDIMCISI
MUAVİNİ MEVKİİ İÇİN
MÜNHALE ÇIKILDI
Başsavcı Yardımcısı Muavini
mevkii için 29 Nisan Cuma mesai
bitimine kadar dilekçe kabul
edilecek.
Yüksek Savcılar Kurulundan
yapılan duyuruya göre, münhale
başvurmak isteyenler,
özgeçmişleri, hizmet yılları ve
öğrenim durumlarını gösteren
belgelerle birlikte yazılı
başvurularını 29 Nisan Cuma
mesai bitimine kadar Yüksek
Savcılar Kurulu Başkanlığına elden
ulaştırması gerekiyor.
Duyuruya göre halen Hukuk
Dairesinde görev yapanlar da bu
münhale başvurmak için
müracaatta bulunabilecek.

23 NİSAN 1. SPRINT
YARIŞMALARI YAPILDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri
çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından düzenlenen 1. Sprint
Yarışmaları, Lefkoşa Atatürk
Stadyumunda dün yapıldı.
Bakanlık Basın Bürosu
açıklamasına göre saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından öğrenciler ve
öğretmenler resmi geçit ile
protokolü selamladı, KKTC
Cimnastik Federasyonu sporcuları
gösteri sundu. 30 okuldan 120
öğrencinin katıldığı yarışmaların
startını Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı Aytunç Şirket verdi.
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Sol Hareket’ten TC Elçiliği önünde eylem…

Türkiye’nin arka bahçesine hayır
(Baştarafı 3. sayfada)

İşçi ve emekçiler, beleşe, sendikasız,
güvencesiz angarya çalışmaktadır. Maaş ve
ücretler değil ay sonunu, hafya sonunu bile
getirememektedir. İğneden ipliğe neredeyse
her gün gerçekleşen zamlar, uygulanan astronomik harç ve vergiler geçinebilmeyi
olanaksız kılmıştır.
Üreticiler ürettikçe batmaktadır. Üretenin
cezalandırıldığı, üretenin yok edilmeye
çalışıldığı, üretmenin neredeyse suç sayıldığı
bir döenmden geçiyoruz.
Ekonomi, dayatma ekonomik paketler ile
Ankara eliyle yönetilmektedir. TL’nin döviz
karşısında değer kaybetmeye devam etmesi
toplum olarak büyük bedeller ödememize
neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ve
vergi kaçakçılığı büyük boyutlar da artmış
durumdadır. Ne ekonomi de ne kullandığımız
para biriminde ne de merkez bankası yönetimin
de söz sahibi değiliz. Bankalarda biriken
mevduatlar yerel yatırım yerine Türkiye
ekonomsine aktarılmakta, Türkiye ile ticaret
dengesizliği büyümekte, üretim yok edilmekte,
üreten batırılmakta, ithalata bağımlılık daha
da arttırılmakta, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye
eli ile tam anlamıyla bir sömürge ekonomisi
uygulanmaktadır.
Toplumun neredeyse tümü borçlanarak
yaşamaya mahkum edilmiştir. Küçük ve orta
ölçekli işletmeler ya iflas etmiştir, ya da
zararına çalışmaktadır.
Sağlık çökmüştür. Ülke de ilaç yoktur.
Varolan ilaçları temin edebilmeye kimsenin
ekonomik gücü yetmemektedir. Sağlık’ta
yaşanan sistemsizliğin bedelini sağlık
çalışanları ve hastalar çok ağır ödemektedir.
Eğitim çökmüştür. Öğretim görevlileri,
öğrenciler ve aileler, yıllardır eğitimde yaşanan
kaos ile başa çıkmaya çalışmaktadır.
Ev içi şiddet ve kadına yönelik şiddet hiç
olmadığı kadar artmış, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği derinleşmiş, gericilik hiç olmadığı
kadar özgürlükleri boğmaya çalışmaktadır.

Gençler göç yollarında perişan olmuştur.
Ülkesinden, geleceğinden umudunu kesmiştir.
İşçi gençler kölelik koşullarında çalışmakta,
öğrenci gençler eğitim masraflarını karşılamak
için en az iki ek işte çalışmak zorunda
bırakılmıştır.
Düşüncelerini özgürce ifade eden aydınlar,
gazeteciler ve siyasetçiler baskı ve tutuklamalar
ile susturulmaya çalışılmakta, mafyalar,
uyuşturucu ve kara para kaçakçıları, insan
tacirleri, kumar baronları, uluslararası suçlular,
dolandırıcılığı ve yolsuzluğu meslek edinmiş
siyasiler, muteber kişiler olarak elini kolunu
sallayarak özgürce suç işlemeye devam etmektedir.
Casino, sanal bet, emlak ve offshore
bankalar aracılığı ile Milyarlarca TL kara
para aklanmakta, çeşitli limanlardan
uyuşturucu ve insan ticareti yapılmakta,
ülkemiz suç ve suçlu cennetine, Türkiye’nin
arka bahçesine dönüştürülmüş durumdadır.
Kıbrıslı Türk toplumunun siyasi iradesi
gaspedilmiştir. Kendi özgün kimlik ve kültürlerine, laik, demokratik ve çoğulcu yapısına
yönelik müdahalelere her geçen gün bir yenisi
eklenmektedir. Bir bakanı görevden almak
için bile Ankara’dan icazet aranmaktadır.
Ülke açık ve gizli müdahaleler ile TC elçiliği
aracılığı ile Ankara tarafından talimat ile
yönetilmektedir.
Yaşanan enomik ve siyasi krizlerin, her

geçen gün daha da yoksullaşmanın, irade ve
demokrasinin yok sayılmasının, gelecek
belirsizliğinin, baskı, sömürü ve şiddetin
temel nedeni Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürge
rejimidir. Kıbrıs sorunun da çözümsüzlüğün
devam etmesidir.
Türkiye’nin sömürgesi, arka bahçesi olarak
yaşamayı reddediyoruz.
Yoksullaşmayı reddediyoruz.
Baskı, sömürü ve şiddeti reddediyoruz.
Kendi ülkemizde sürgün hayatı yaşamayı
reddediyoruz.
Yaşam biçimimize, özgürlüklerimize ve
irademize müdahaleleri reddediyoruz.
Demografik ve kültürel asimilasyonu reddediyoruz.
Talimat ile yönetilmeyi reddediyoruz.
Asla biat etmeyeceğiz.
Kıbrıslı Türk toplumunun kendi kendini
yöneteceği, kendi kurumlarında söz sahibi
olacağı, kendi kendine yetecek bağımsız bir
ekonomik yapıya kavuşacağı; demokrasi,
sosyal adalet ve eşitliğe dayalı, laik, özgürlükçü, katılımcı, çağdaş, barışçıl ve hamasetten
uzak gelişmiş bir yaşam kurma yönünde mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.
Sömürge olmaktan kurtulmak, erken federal
çözüme ulaşmak, federal Kıbrıs’ı kurmak
için var gücümüzle mücadeleye devam
edeceğiz.
Sömürge değil, ülke istiyoruz.”

“Basın ahlakı ile hareket edilmeli”
Aynı zamanda Mağusa Haber Ajansı’nda da
basın mensubu olarak görev yapan Menekşeli,
sahaya sezon başında alınan talepler
doğrultusunda KTSYD ve KTFF işbirliğinde
verilen tanıtıcı basın akreditasyon kartı ile
girdiğini bilgisi edinilmiştir.
Spor yazarlığının, mesleki ve ahlaki değerleri
ile bağdaşmayan bu hareketin ardından, Togay
Menekşeli’nin KTSYD üyeliği bulunmadığını,
çalıştığı kurumun başvurusu üzerine kendisine
verilen tanıtıcı kartın da bu darp girişiminin
ardından derhal geri alındığını tüm kamuoyuna
bildiririz.
Ülkemiz
medyasının
en
örgütlü
kuruluşlarından biri olarak, sporun toplumsal

sağduyu ve kardeşlikle beslendiğinin bilincinde
olup, spor müsabakalarını takip edip, kitlelerle
buluşturan spor yazarlarının da bu şiarla hareket
etmek zorunda olduklarını bir kez daha
hatırlatırız.
Spor müsabakalarında görev yapan
meslektaşlarımızın, basın ahlakı ile hareket etmeleri olmazsa olmazımızdır. Bu ve buna
benzer şiddet olaylarının, şiddet dilinin ve
şiddet eylemlerinin bugüne kadar karşısında
duran KTSYD, bundan sonra da durmaya
devam edecek, ilgili Disiplin Kurulu’nun
çalıştırılmasının yanında, gerektiği durumlarda
yasal süreçleri de başlatacaktır. Kamuoyunun
bilgisine sunarız.”

KTSYD: Bunun adı taraftarlık değil, net bir ifadeyle ‘holiganizm’dir!
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği kupa
maçlarında yaşanan tribün olaylarını holigalizim
olarak değerlendirdi. Açıklama şöyle:
Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda 20 Nisan
Çarşamba akşamı Girne, 20 Temmuz Mete
Adanır Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Küçük
Kaymaklı arasında oynanan yarı final 2’nci
maçında yaşanan saha olaylarına sebebiyet
verenleri şiddetle kınıyoruz.
Her futbol sezonunda olduğu gibi bu sezonun
sonu yaklaşırken, spor kulüpleri büyük bir
heyecanla önlerine koydukları hedeflerine
ulaşma mücadelesi vermektedir. Spor kulüplerinin önlerine koydukları hedeflere ulaşmak
olduğu gibi, ulaşamamakta vardır. Bu sporun
felsefesini oluşturmaktadır. Ancak müsabakalardaki her başarısızlığın ardından özellikle bazı
taraftarların saha olaylarına sebebiyet vermesi,
gerek bu saldırgan kişilerin taraftarlık bilincinin

Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in, Anayasa’nın
kendisine verdiği yetkiye dayanarak
Yannis Tumazis’i Kültür Müsteşarı
olarak atadığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Tumazis’in 1
Temmuz’da göreve başlayacağını ve
Anastasiadis Hükümeti’ndeki
müsteşarlık sayısının beşe
yükseldiğini yazdı.

GÜNEYDE İNGİLİZ
VATANDAŞI ABD
VATANDAŞINI
DOLANDIRDI

KTSYD bir kişinin akreditasyon kartını iptal ettirdi...
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği bir maçta
görev yapan medya çalışanının darp girişiminde
bulunması gerekçesi ile akreditasyon kartını
iptal ettirdi. Konu ile ilgili olarak yapılan
“Akreditasyon iptali” açıklaması şöyle:
“Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz bir
diğer husus ise Aksa Birinci Lig’in 27’nci
haftasında oynanan Miracle DeğirmenlikMormenekşe karşılaşmasında yaşanmıştır.
Sporda şiddet olaylarının hiçbir şekilde kabul
edilebilir bir yanı olmadığının bilinciyle, söz
konusu müsabaka oynanırken sahaya giren Togay Menekşeli’nin Mormenekşe yardımcı
antrenörü Hüseyin Özbaysal’a yönelik davranışı
da kabul edilebilir değildir.

GÜNEYDE İLK DEFA
KÜLTÜR MÜSTEŞARI
ATANDI

ne aşamada olduğunu, gerekse alınan önlemlerin
ne derece yeterli olduğunun sorgulanmasını
beraberinde getirmektedir.
Oynanan karşılaşmada her iki kulübün
destekçisi bazı taraftarlar arasında yaşanan
saha olayları, sahadaki müsabakayı takip etmek
isteyen ve yaşanan olayların dışında duran
kişilerin zarar görmesine neden olmuştur. Şöyle
ki, iki tribün arasında atılan bardak su gibi
cisimler basın tribününde yer alan dernek
üyemiz Coşkun Kutay ve Kıbrıs Türk Hakemler
ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam’a
isabet ederken, görev yapmaya çalışan basın
çalışanlarının görevlerini yapamamasına sebebiyet vermiştir.
Yaşanan hadiselerde saha ve çevresindeki
güvenliği sağlamakla görevli emniyet güçlerinin
de uyarıdan öteye gitmeyişi ve müdahalelerinin
yetersiz oluşu olayların uzun süre devam etme-

sine neden olmuştur.
Bir diğer sorgulanması gereken nokta da
stat içlerine kadar sokulabilen alkoldür. Bunun
denetiminin de ne kadar yapıldığı soru işaretidir.
Gerçek anlamda spor müsabakalarını takip
etmek üzere ve takımlarına gönülden bağlı
taraftarları duyarlı taraftarları tenzih ederek
belirtmemiz gerekir ki, ‘taraftarlık’ bu değildir.
Bunun adı ‘taraftarlık’ değil, net bir ifadeyle
‘holiganizm’dir. Aynı tarz olaylar Salı günü
Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan karşılaşmada da yaşanmıştır.
Söz konusu saha olaylarına sebep verenleri
bir kez daha şiddetle kınarken, olayları engelleme
yönünde güvenlik güçlerini daha etkin rol
almaya davet ediyor, hukuki süreçler de dahil
dernek olarak gerekli girişimleri yapacağımızı
belirtirken, olaylara sebep olanların gerekli
cezaları almalarını bekliyoruz.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir İngiliz
vatandaşı, yine Güney Kıbrıs’ta ikamet
eden bir ABD vatandaşını, Belarus’taki
şirketi ve çalışanlarını Gürcistan’a
taşıyacak özel uçak ayarlayacağı
şeklinde kandırarak, yarım milyon
dolar dolandırdı.
Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da
ikamet eden 50 yaşındaki bir İngiliz’in,
yine Larnaka’da ikamet eden ve
Belarus’ta şirketi bulunan bir ABD
vatandaşını, şirket çalışanlarını özel
uçakla tahliye edebileceğini
söyleyerek dolandırdığını yazdı.
Habere göre, Belarus’a yaptırım
uygulanabileceğinden endişe eden
ABD vatandaşı, şirket çalışanlarını özel
uçakla Gürcistan’a götürebileceğini
söyleyen İngiliz’e toplamda 566 bin
ABD doları para verdi.
Gazete, ABD vatandaşının, İngiliz’in
taahhütlerini yerine getirmemesi ve
kendisini tehdit etmesi üzerine polise
başvurmasının akabinde İngiliz şahsın
tutuklandığını belirtti.

RMMO İLE POLİS
ARŞİVLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Rum Milli Muhafız Ordusu
Genelkurmaylığı ile Polis Teşkilatı
arşivlerinin, seferberlikten kaçanların
tespit edilmesi için birleştirildiği
bildirildi.
Politis gazetesi, Ocak ayında
uygulamaya konulan tedbire göre
limanlar, havaalanları ve geçiş
kapılarında yapılan kontrollerde bu
yılın ilk 4 ayında seferberlikten kaçan 3
bin 709 kişinin tespit edildiğini yazdı.
Haberde, tespit edilen bu kişilerin
büyük bir çoğunluğunun eğitimini
tamamlamış ve seferberliğini yapmakla
yükümlü olan öğrenciler olduğu
kaydedildi.
Gazete, bu uygulamanın seferberlikten
kaçanları tespit etmekte başarılı
olduğunu ve bundan böyle
seferberlikten kaçmanın daha zor
olacağını belirtti.

RUS YANGIN SÖNDÜRME
HELİKOPTERLERİNİN
KİRALANMASI SONUÇSUZ
KALDI

Güney Kıbrıs’ta Orman Dairesi’nin,
önümüzdeki yaz öncesinde, yangın
söndürme amacıyla iki helikopter
kiralanmasıyla ilgili ikinci çabasının da
sonuçsuz kaldığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili
haberinde, ikinci ihale sürecinin de
geçtiğimiz gün iptal olduğunu ve şu an
başka çözümler aranmakta olduğunu
bildirdi.
Orman Dairesi’nden edinilen bilgilere
göre, iki helikopterin kiralanması için
çıkılan ikinci ihale esnasında yalnızca
tek bir teklif sunulduğunu ve teminat
yatırılmadığından ötürü bunun
standartların dışında olduğunu yazan
gazete, Rum Yönetiminin son yıllarda
Kamov tipi iki Rus yangın söndürme
helikopteri kiraladığını, ancak AB’nin
Rusya aleyhinde uyguladığı
yaptırımlardan ötürü, Rus şirketinin
ihaleye katılamadığının görüldüğünü
kaydetti. Şu an ihaleye teklif sunan tek
şirketle müzakerelerin başlaması için
Bakanlar Kurulu’nun onayının
beklendiğini kaydeden gazete, iki
yangın söndürme uçağı alınmasıyla
ilgili sürecin de gelişme halinde
olduğunu ifade etti. Yangın söndürme
uçağı satın alınması için çıkılan ihaleye
teklif verme sürecinin 27 Nisan’da
sona ereceğini kaydedildi.
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Motokros şampiyonası
Dilekkaya’da devam ediyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu
sezonun 4’üncü organizasyonu, KITMOK 2022
Motokros Şampiyonası’nın ise ikinci yarışını bu
hafta sonu gerçekleştiriyor. Bu Pazar
Dilekkaya Motokros Parkuru’nda yapılacak
yarış ile 2022 sezonu devam edecek. Yarışın
11.00’de başlayacağı ve takribi 14.00’de
tamamlanacağı duyuruldu.

Gün Işığında
Necati Özsoy

Futbol izleme
kültürünü tükettik

Sertoğlu: Yaşananlar tek kelime ile rezilliktir
Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı
final rövanş maçlarında yaşananları
tek kelime ile “rezillik” olarak
adlandırabiliriz. Bu yaşanan
rezillikler futbol ailesini derinden
üzmüştür. Bugün, yarın hakem ve
gözlemci raporları geldiğinde tüm
takımların Disiplin Kurulu’na
sevkleri gerçekleşecektir. Ancak
önce ben futbolun başı olarak
sporseverlerden, spor
yazarlarından ve bu rezilliğe tanık
olan herkesten özür dilerim...
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Başkanı Hasan Sertoğlu, Nicosia Group
Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçlarındaki
olaylarla ilgili açıklama yaptı. Sertoğlu,

Yenicami-Mağusa Türk Gücü ve Doğan
Türk Birliği-Küçk Kaymaklı maçlarında
yaşananlarla ilgili olarak sporseverlerden
özür diledi ve gereken disiplin sevklerinin
raporların gelmesinin ardından yapılacağını
söyledi.
Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;"Futbol
liglerimizde sezonun son maçları yaklaşırken;
şampiyonluk yarışı, küme düşme, küme
çıkma yarışları çetin bir şekilde devam etmektedir. Bu güne kadar birçok karşılaşmada
ufak tefek gerginlikler yaşanırken Nicosia
Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş
maçlarında yaşananları tek kelime ile “rezillik” olarak adlandırabiliriz.
Bu yaşanan rezillikler futbol ailesini derinden üzmüştür. Bugün, yarın hakem ve
gözlemci raporları geldiğinde tüm takımların

Disiplin Kurulu’na sevkleri gerçekleşecektir.
Ancak önce ben futbolun başı olarak sporseverlerden, spor yazarlarından ve bu rezilliğe
tanık olan herkesten özür dilerim.
Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinden
başlamak üzere bundan sonra karşılaşmalarda
kapalı ambalaj içerisinde su da dahil hiçbir
içecek veya meşrubat satılmayacak. Bu
konuda da ilgili tüm paydaşlarla gerekli
görüşmeler gerçekleşecek.
Polis Genel Müdürlüğü ile de istişare ederek bu çirkinlikleri yaşatanlarla ilgili yasal
işlem dahil her türlü yaptırım hususunda
gereken yapılacaktır.
Futbolun güzellikleri ve birleştirici
unsurları dururken, bu çirkinlikleri
yaşadığımız ve yaşattığımız için üzgün
olduğumuzu bildiririm.

KTSYD bir kişinin
akreditasyon kartını iptal
ettirdi...

“Basın
ahlakı ile
hareket
edilmeli”

Kıbrıs Türk Spor Yazarları
Derneği bir maçta görev
yapan medya çalışanının
darp girişiminde
bulunması gerekçesi ile
akreditasyon kartını iptal
ettirdi...
(Konu ile ilgili olarak
yapılan “Akreditasyon
iptali” açıklaması
15. sayfamızda...)

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

KTSYD: Bunun adı taraftarlık değil,
net bir ifadeyle ‘holiganizm’dir! 15’te
Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Futbolumuzda hep kalabalık tibünler
hayali ile yaşıyoruz.
Futbol maçlarında taraftarsız maç, tuzsuz
çorbe içmeye benzer.
Ve hep hasretiz futbol liglerimizde dolu
tribünler önünde maç izlemeye.
Hatta hasrettir futbolcularımız, teknik
adamlarımız, hakemlerimiz,
bizler, binlerce kişinin
izlediği bir karşılaşmanın
atmosferini soluklamaya.
Amatör
ligler,
tanınmamışlık, ülke olarak
hep kendi yerimizde
saymamız buna sebep.
Ancak köklü camialarımız var. Futbol
tutkunu olan bir toplumuk.
Yıllar hep tanınmamışlık ile geçse de
senede 3-5 maçımız olur ki 3 bin kişi, 5
bin kişi maçları izlemeye gelebiliyor.
Bir final maçı, bir yarı final maçı, bir
play-off maçı veya kritik bir derbi maçı
oldu mu bir nebze bu özlemimizi gideriyoruz.
Ancak her böyle atmosferli maçlarda
yaşanan olaylar “Futbol izleme
kültürümüzün” tükendiğini göstermektedir.
Bunun örnekleri geçtiğimiz yıllarda da
mevcuttur.
Son yaşanan 2 kupa yarı final rövanş
maçı net bir şekilde göstermiştir ki centilmenlik, disiplin, saygı, sevgi, hoşgörü
maalesef yerlerde….
Küfürler, hakaretler, toplu saldırılar, darp
girişimleri, öldüresiye savrulan tehlikeli
maddeler. Ne bu vicdansızlık.
O tribünlerde, kardeşlerimiz, annelerimiz,
babalarımız, çocuklarımız…Yabancı yok
ki!
2 maçın devre arasından sonra tribünleri
terk edenleri gördüm. Tarafsız, futbol
tutkunu. Ya kendini, ya çocuğunu, ya eşini
o ortamdan uzaklaştırdı. Bu mu futbol
kültürümüz.
Gerçekten çok yazık!
Yaşanları yakından görüp de kahrolmamak elde değil.
Kavgaları ayırmak için ara dayağı yiyen
polis.
Kafasında su şişesi patlayan basın
emekçisi.
Kafası yarılan bir kadın taraftar.
Yazık. Çok yazık.
Gece maçı özlemi bize yakışmaz belli
ki. Zaten masrafı ve külfeti çok. Alyt yapı
yetersiz. Işıkların 90 dakika yanmasını
bile sağlayamayan çarpık bir düzen.
Yan yana tribünlerde maç izleme görgüsü
yok!
O zaman gece maçları için 2 defa
düşünülmeli. Tarafları yan yana koymamalı.
Eline sandalye alıp fırlatan, kafa yarmak
için şişe savuran, sahaya alkol şişesiyle
gelen tespit edilip emsal teşkil eden uygulamalar yapılmalı.
Yoksa hep bunları yaşayacayık. Hep
üzüleceyik. Hep kınama yapacayık…
Herşeyde olduğu gibi futbol izlemede de
kültürümüzü tükettik çünkü.
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