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Geçtiğimiz yıl sonu Sterlini 12 TL'ye sabitleyen hükümet "yalnız üç ay için" demişti. Üç ay geçip gitti, Mart'tan itibaren
yeniden eskiye mi dönüldü? Halkın zaten zamlardan beli büküldü, bir de döviz vurgununu çekecek hali mi var?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 23 Nisan 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 649 FİYATI: 10 TL (KDv dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
TACAN REYNAR
n

2. sayfada

İstifa eden Faiz Sucuoğlu'na yeniden hükümeti kurma görevi verildi...

Ankara
hepsini

Cumhurbaşkanlığı koltuğu... Oturur oturmaz zamların geri
alınmasını istedi... Keşke çocuklar büyük, büyükler çocuk olsa...

MASKARA ETTi

Ersin Tatar'dan görevi alan Sucuoğlu belki Pazartesi, belki daha erken Bakanlar Kurulu listesini sunabileceğini
söyledi. Erhürman'ın "maskaralık" sözünü hoş karşılamayan Sucuoğlu, "Tufan Bey sevdiğimiz bir arkadaşımız,
belki konularda dikkat etmek gerekiyor. Kırmadan, dökmeden ve ötekileştirmeden" dedi...

n Erhürman'dan Tatar'a: Eğer siz görevi bana verdikten sonra Sucuoğlu'na
vermeyeceğinize dair taahhütte bulunacaksanız, basın önünde bunu
açıklayacaksanız görevi alırım, yoksa ülkeyi seçime götürürüm...

SOL KÖŞE

Tatar'dan inşaat firmalarına:

MASKARALIK
"Kimse bu toplumun özgüvenini
yıpratmaya,
üstünde
tepişmeye
kalkmasın" diyor Tufan... Tepiş tepiş
ettikleri
özgüvenimiz
mi,
yoksa
memleketimiz mi? Tüm bu olup bitenlere
"masgaralık" diyen Tufan, oturduğu
meclisin de maskaralık olduğunun
farkında değil mi? Ayrıca maskaralığı ilk
defa mı farketti? Yani bunca zaman
tamaqmdı da şimdi mi maskaralık oldu?
Meclisin damında polis ve çevik kuvvet
himayesinde
göbek
atarlarken
maskaralık değil miydi?
KÖŞECİ

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COvID-19

n Tatar Erhürman'ın bu sözleri için "Siyasi
ahlakıma ve anayasaya uygun değil" ifadesini
kullandı...
2 ve 3. sayfalarda

EŞİT EGEMEN
KÜFÜRLER
EŞLİĞİNDE BİR
FIKRA
Faize
Özdemirciler

İstediğinizi yapın, arkanızdayız!
Ersin Tatar, katıldığı etkinlikte inşaat
ﬁrmaları sahipleri ve yatırımcılara, “Ne
İmar Planı ne Emirname, biz sizin
arkanızdayız” dedi...
“Her şey çok iyi giderken bu pandemi nerden
gelirse geldi ama yavaş yavaş gidiyor,
inşallah güle güle gider. Turizm dediğimiz de
tabi yolculuk, uçak bizim için çok önemlidir.
Her ülkeden insanın gelip buraya yerleşmesi
bizim için çok önemli gelişmedir.” 4. sayfada

GEÇ KALDIK...

Ali Osman

KONSOSLOSLUK
HİZMETLERİ
ŞİMDİ Mİ
AKLINIZA GELDİ?

Mehmet Levent

Kıb-Tek'in AKSA'ya
borcu devlete kaldı

l Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek'!in AKSA'ya
olan 1 milyarı aşkın borcunun devlet
tarafından devralınmasına karar verdi...
l Yasa gücündeki kararname onaylanarak
Resmi Gazete'de yayınlandı...
l Gerekçe olarak, Kıb-Tek'in borç yükünün
hafifletilmesi gösterildi...
7. sayfada

Surlariçinde kurşunlama
Lapis Kuyumculuk önceki akşam
kurşunlandı...
KRİZLE
TERBİYE
YÖNTEMİ

Aziz Şah

10 bin 396 test yapıldı, 108 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı...

4. sayfada

BUGÜN 23 NİSAN
AMA NEŞE
DOLAMIYOR
İNSAN

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Gittiği yerlerden sessiz sedasız yurduna
döndü iki yıl sonra…
Kalıcı değil ancak…
Yine gidecek…
Ve kimbilir ne zaman gelecek bir
daha…
Girne dağlarının içinden geçerken arabanın penceresinden dışarıya baktı…
-Ne muhteşem bir ülkemiz var, dedi
kendi kendine… Böyle bir cennette nasıl
yaşanmaz hale getirdik bu hayatı…
Memleketini seviyordu…
Çok seviyordu…
Buralardan gitmek artık farz olmasa
bırakıp gider miydi hiç?
Bir zamanlar Moskova’da Hollandalı
bir kızın bana söyledikleri tam da bizim
için söylenmiş gibiydi…
Moskova’yı çok seviyormuş…
Hiçbir zaman yatmak istemediği bir
erkek gibi seviyormuş ama…
İşte biz de Kıbrıs’ı öyle sever hale
geldik…
***
İki yıllık hasretle kucaklaştık…
O bana Toronto’yu anlattı…
Ben ona memleketini…
-Buraları bıraktığından daha kötü, değil
mi, dedim…
-Ne yazık öyle, dedi…
Toronto düz bir yerdi…
Ne dağı vardı, ne tepesi…
Tıpkı Moskova gibi…
Ormanları, gölleri ve nehirleri vardı
yalnız…
Orada yaşadığı eve, sokağa alışmış…
Soğuk havaya hatta…
Sıfırın altında otuzu görmüş…
Çok soğuk ve çok karlı havalarda sokaklar tenhaymış…
-Kıbrıs’ı izliyor musun ordan, dedim…
-Hiç kaçırmıyorum, dedi…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Bugün savaşın 58.
günü.
Ukraynalıların en
önemli direnme noktası
Mariupol Rus ordusunun eline geçti. Ukraynalı askerler, yabancı
paralı askerler ve NeoNazi çeteler şimdi sanayi bölgesinde tutunmaya çalışıyorlar.
Bölgede 41 büyük fabrika ve 80 kadar
bina var. Hepsinin altında 30 kilometrelik
tüneller, NATO’ya bağlı olduğu söylenen
bir komuta merkezi ve Amerikalıların
kimyasal ve biyolojik laboratuvarları
bulunuyor.
Ruslar buralarda bulunanları canlı ele
geçirmek istiyor.
Yakalanan iki İngiliz paralı asker
önemli itiraflarda bulundu.
Onun için NATO’cular bölgede bulunan adamlarını kaçırmak için iki kez
operasyon yaptı ama her ikisinde başarısız oldular. İlkinde Fransız istihbaratının helikopteri ikincisinde Amerikalıların uçağı düşürüldü.
Olaya çok kızan Macron İstihbarat
Şefini görevden alırken İngiliz Başbakan
Boris Johnson Ruslara seslenerek “Esir
İngilizlere iyi davranın” dedi.
Putin’in İngilizlerle ayrı bir hesabı
var.
Henüz kesinleşmedi ama Rus savaş

TACAN REYNAR

Kavafis boşuna söylememiş demek
ki…
“Bu şehir hep arkandan gelecek
Başka bir şehir umma”…
Cennet gibi bir ülkede doğup da burada
hayat bulamayınca kaçıp başka ülkelere
sığınan bir halkız biz…
Bahtsız Kıbrıslılar…
Bir cennette doğmuş olmanın değerini
bilmeyenler…
Bu dağ, bu deniz, bu ova…
Evi bir sarmaşık gibi kucaklayan cemileler…
Yüksek bir tepede denize bakan bir
talvarın altındaki muhabbet sofraları…
Bahçeyi saran bu yasemin ve lavanta
kokusu…
Nasıl bırakıp gidilir?
Hep aptalların yüzünden mi bu kargaşa?
Hangi fasariya…
Hangi kurşun ve bomba…
Kıydı hayatımıza?
***

Sarı taştan duvarlar arasındaki mahkeme salonlarında adaletin bileğini bükmek isteyenler vardı…
O zaman rastladım işte sana…
Sen yargıç…
Ben sanıktım…
Savcı benim “suçlu” yazılarımı okuyordu…
Beni bu yüzden bir kere hapse attılar…
Ve hapisteki bir uyuşturucu mahkumu
yanıma gelip sordu:
-Ben hala senin neden burda olduğunu,
nasıl bir suç işlediğini anlayamadım,
dedi…
Ne bilsin ki buralarda yazı yazmak da
bazan suçtu…
Sen onlardan değildin…
Cübbeni çıkarıp astın…
Yargıç koltuğundan kalktın…
Ve yanıma geldin…
Yargı makamından savunmaya…
Bir ilk yazdın hukuk tarihimize…
Gazetecilik hayatımda benim yaşadığım

en mutlu andı bu…
Sadece bu anı yaşamış olmak için tabuları yıkan ve ölümü göze alan yazılar
yazmaya değerdi…
Sana bakarken, şu bedbaht halkın senin
gibi birisine ne kadar ihtiyacı olduğunu
düşünürüm…
Sekiz yıllık kıdemli yargıçlıktan istifa
edip avukatlığa dönünce, bütün mağdurların senin kapını çalmasına bunun
için hiç şaşırmadım…
***
Linç saldırganlarını cezalandıran kararından sonra kini ve nefreti kurumayanlardan hala tehdit mesajları alan
sevgili Tacan Reynar…
Bu memleketin asil ve onurlu evladı…
Unutanlar varsın unutsun…
Hatırlamayanlar varsın hatırlamasın…
Tarih yazacak adını…
O sarı taşlı yüzyıllık binaya bakanlar,
-Buradan bir Tacan Reynar gelip geçti,
diyecekler…
Bir adalet aşığı…
Makam uğruna onurunu çiğnetmeyen
bir yargıç…
Düzenin yargıcı olmaktansa, halkın
avukatı olmayı seçen bir yargıç…
Çirkef yatağında gülistanlık olmaz,
ama kırk yılda bir de olsa açar nadir bir
çiçek…
Nerde olursan ol, bu toplumun onuru,
gururu ve vicdanısın sen…
***
Geldin ve gidiyorsun işte…
Bu ülkeyi biraz daha az bizim buldun
mutlaka…
Umarım bir gün yeniden geldiğinde
burada bir yabancı olmazsın...
Çok sevdiğin deniz, dağlar ve ovalar
karşılar seni eski bir Kıbrıs şarkısıyla…

Bugün netleşir
gemisi Moskova’nın İngilizler tarafından
vurulduğu konuşuluyor.
Kesinleşirse Putin bunun intikamını
alır.
2013-2016 yıllarında İngiliz Ortak
Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan
Richard Barrons geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada “olası bir Rus
saldırısı karşısında direnme şanslarının
olmadığını” söylemiş.
Askeri uzmanlara göre Ruslar özel
kuvvetleriyle birlikte Çeçen savaşçılarına
güvenerek Mariupol’un işini bugün ya
da yarın bitirdikten sonra doğu bölgesini
tümüyle ele geçirmeyi planlıyor. Bu
plana göre Ruslar kuzeyde Harkov ve
güneyde Herson arasında dikey bir çizgi
çekerek doğuda kalan bölgenin tümünü
kontrol ettikten sonra Kırım’da olduğu
gibi referandum yaptıracak ve Donbas
bölgesinin Rusya’ya katılımını sağlayacak.
Bunu da büyük olasılıkla 9 Mayıs’da
yapacak.
Böylece bu bölge Rusya’nın bir parçası olacak ve buraya saldıracak olan
ABD, İngiltere ya da NATO Rusya’ya
saldırmış olacak. Rusya’ya saldıranlar
da Moskova ile ortak savunma anlaşması
olan Kazakistan, Ermenistan, Tacikistan,
Kırgızistan ve Belarus’a saldırmış olacak.
İşler her an çığırından çıkabilir!

ABD ve İngiltere başta olmak üzere
bir çok ülke sürekli Ukrayna’ya silah
gönderiyor. Batıdaki silah fabrikaları
aralıksız çalışıyor.
Batı; son Ukrayna askerine kadar
Rusya ile savaşmayı planlıyor.
Batı; Suriye’de olduğu gibi dünyanın
dört bir yanından ruh hastası, sapık ve
katilleri toplayıp Ukrayna’ya sokuyor.
Katar eski Başbakanı Hamed Bin Casim’in itiraflarıyla her şeyi ve herkesi
Türkiye üzerinden Suriye’ye sokanlar
şimdi benzer işi Polonya sınırından yapıyor.
11 yıldır Suriye’yi konuştuğumuz
gibi Ukrayna’yı bir o kadar konuşacağız
gibi. Çünkü şimdiye kadar alınan 2300
kadar yaptırım kararına rağmen Rusya’nın ne ekonomisi ne de toplumsal
yaşamı etkilenmişe benzemiyor. Tersine
bu yaptırımlar daha çok Batılı ülkeleri
zorluyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’de
enflasyon, pahalılık, işsizlik ve durgunluk tehlikeli bir şekilde artıyor.
Üstelik Rusya henüz petrol ve doğal
gaz sevkiyatını durdurmadı.
Üstelik Batılı ülkeler kendi sanayileri
için ihtiyaç duydukları çok önemli temel
madenlerin büyük bölümünü Rusya’dan
karşılamaktadır. Rusya “satmıyorum”
dediği an varın siz düşünün batının halini.
Bir örnek:

Onsu 2500 dolar (altın 1970) olan
Paladyum madeni.
Bu maden sanayinin hemen hemen
tüm alanlarında kullanılır ve Rusya
yılda bu madenden 85 ton (%40) üretmektedir. Dünya üretiminin geri kalanını
Rusya dostu Güney Afrika (78), Kanada
(19), ABD (13) ve Zimbabve (12) paylaşmaktadır.
Doğal gaz, petrol, kömür, elmas, altın,
Alüminyum, buğday, ay çiçek ve mısır
yağını hatırlatmaya gerek yok.
ABD ve yandaşı batılı ülkelerin çok
fazla seçenekleri kalmadı. Başkan Biden
“Rusya’ya karşı tavır alsınlar diye” ülkeleri tehdit edip duruyor ama o da işe
yaramıyor.
Pakistan’da olduğu gibi darbe yaptırmaktan bile kaçınmıyor. Haberlere
bakılırsa sırada Hindistan var.
Medyada bunadığına dair bolca görüntüleri bulunan Başkan Biden’in işi
zor. Dağınık saçlarıyla delileri andıran
Johnson’un durumu daha da kötü.
“Güneşi batmayan imparatorluk” kurnazlığı artık işe yaramıyor.
“Sizi Rusya’ya karşı savunurum” diyerek Osmanlı’dan Kıbrıs’ı kapan İngilizlerin numarasını artık hiç kimse
yutmuyor.
Üç beş ruh hastası, sapık, katil, faşist
ve henüz piyasaya sürülmeyen ‘beyaz
miğferliler’ hariç!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

EŞİT EGEMEN
KÜFÜRLER EŞLİĞİNDE
BİR FIKRA
Hükümet istifa eder, sonra şip şak istifadan istifadeye yol bağlanır.
Bir gün önce istifa eden adama, bir
gün sonra hükümeti kurma görevi veren
E.T “Aynı partide de olsanız zaman zaman görüş ayrılıkları olabilir. Hükümeti
tek kurabilecek F.S”dir der…
Önceki gün istifasını sunan F.S, dün
neşe içinde hükümet kurma
görevini devraldığını 23 Nisan’a yaraşır sevinçli bir ses
tonuyla duyurur…
E.T bu arada devletin teamülleri zedelenmesin diye
mahsusçuktan T.E ile de görüşür. T.E görüşmeden sonra "tam bir
maskaralık” der.
E.T “maskaralık” kelimesine çok bozulur, çok üzülür ve “kınıyorum” der.
Kaosun ortasına can simidi gibi düşen
23 Nisan “Yavruvatan”da çocuklara
değil siyasetçilere bayram ya, mesaj
yayınlamayan kalmaz, bütün haberler
geriye itilir, bugün 23 Nisan neşe doluyor
insan, sanırsınız sene 1920, az sonra
Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmasını
naklen verecek ajanslar…
Çocuk bayramında çocukları cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtma geleneğini de aksatmazlar.
Gazeteciler ilkokul 5’inci sınıf öğrencisi M’ye, “Cumhurbaşkanı olarak
ne gibi sorunları çözeceksin?” diye sorarlar…
Çocuk gayet rahat “Ben Cumhurbaşkanı olsam, zamları geri çekerdim. Fiyatları düşürerek, herkesin ihtiyaçlarını
almasını sağlardım” diye cevap verir.
Bayram biter, çocuk evine döner, E.T
ise Maraş’ın yolunu tutar, bu raddeden
sonra onu yılanların paklayacağını bilir.
Sırıtarak seslenir bize, bombalanmış,
sahiplerinin elinden silah zoruyla alınarak
insansız bırakılmış bir şehrin utanç
verici enkazından, oysa gülecek ne var
bunda?
Hükümet niye istifa etti, istifa eden
başbakana neden tekrar hükümeti kurma
görevi verildi, nafile sorular bunlar…
İki gün içinde bir dümen mi döndürdüler, yangından “mal” mı kaçırdılar,
belli değil…
Hayat bıraktığımız sefil yerden devam
eder. Akşam olur, ülke karanlığa gömülür,
bir tek dağlardaki bayrağın ışıkları yanarken, eşit egemen küfürler uçuşur
balkonlarda…
Neredeydiler hiçbir yerde, ne yaptılar
hiçbir şey olur sonunda…
Türkiye’de böyle durumlarda hep anlatılan o meşhur fıkra gelir pek çok insanın aklına:
Ağa ile bir köylü at arabasıyla kasabaya gidiyorlarmış. Yolda bir öbek inek
boku çıkmış karşılarına. Ağanın muzipliği tutmuş, köylüye “Bu inek bokunu
yersen, arabayı sana veririm” demiş.
Köylü boku zorlanarak da olsa yemiş
ve at arabasının yeni sahibi olmuş. Köylünün boku yiyeceğini tahmin edemeyen
ağanın canı sıkılmış. Biraz gittikten
sonra yine bir inek boku yığını ile karşılaşmışlar. Ağanın pişman olduğunu
fark eden köylü ona “Ağam” demiş,
“Bu boku yersen, arabayı sana geri veririm.” Arabayı geri alma fırsatını yakalayan ağa, zorlanarak boku yemiş ve
arabasını geri almış. Biraz gitmişler,
köylü ağaya dönüp sormuş: “Ağam,
köyden yola çıktığımızda bu araba senindi, kasabaya geldik, yine senin. Peki
biz bu boku neden yedik?”

BUGÜN 23 NİSAN
AMA NEŞE
DOLAMIYOR İNSAN

Hükümet kurma görevi Sucuoğlu’nun...

Sucuoğlu: Pazartesi listeyi sunacağız

Hükümet kurma görevini Ersin
Tatar'dan devralan Faiz Sucuoğlu,
belki pazartesi belki daha erken
Bakanlar Kurulu listesini sunup
yola devam edeceklerini kaydetti...
Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan
hükümeti kurma görevini aldı.
Aldığı görev sonrası kameralar karşısına
geçen Sucuoğlu, zaman kaybetmeden
hükümet kurma çalışmalarını bitirip belki
Pazartesi belki daha erken bakanlar kurulu
listesini sunarak yola devam etmek
gerektiğini ifade etti. Koalisyon ortaklarıyla
görüşeceklerini ifade eden Sucuoğlu,
bakanların sabah toplandığını ve konunun

görüşüldüğünü de söyledi.
"ERHÜRMAN'IN 'MASKARALIK'
KELİMESİ DOĞRU DEĞİL"
Bir soru üzerine CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman’ın ‘maskaralık’ kelimesini
değerlendiren Sucuoğlu, bunun doğru
olmadığını kaydetti.
Sucuoğlu, "Tufan Bey, sevdiğimiz bir
arkadaşımız belli konularda dikkat etmek
gerekiyor.
Kırmadan,
dökmeden
kutuplaştırmadan ve ötekileştirmeden. Daha
fazla gerginlik yaratmamalı. Bugün koalisyon ortaklarıyla görüşeceğiz sonra
değerlendirme yapacağız. Yeni kabinede
arzu edilen şekilde devam edilecek. Engel
ortadan kalkacak." dedi.

Tatar: Erhürman’ın bizi üzen ifadeleri oldu
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik
Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan
Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini
vermesinin ardından basına bir açıklama
yaptı.
Tatar, Sucuoğlu’na görevi verdiğini ifade
ederek, “İnşallah yeni kabineyi en erken
zaman içerisinde onayıma sunar” dedi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel
Başkanı Tufan Erhürman ile yapmış olduğu
görüşmeye de işaret eden Tatar, “Erhürman’ın gerçekten bizi üzen ifadeleri
olmuştur. 'Maskaralık' kelimesini
kınadığımı belirtmek istiyorum” ifadelerini
kullandı.
Sorumluluklarının büyük olduğuna da
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar,
“Sıkıntıların ne olduğunu hep birlikte
yaşıyoruz, bütün bunları yönetmek kolay
değil” şeklinde konuştu.
Tatar, “Aynı partide de olsanız zaman
zaman görüş ayrılıkları olabiliyor. Yapılan

değerlendirmeler sonucunda hükümeti tek
kurabilecek UBP Genel Başkanı ve
Başbakan Faiz Sucuoğlu’dur" dedi.
Tatar, Erhürman'ın 'Eğer siz görevi bana
verdikten
sonra
Sucuoğlu’na
vermeyeceğinize
dair
taahhütte
bulunacaksanız, basın önünde bunu
açıklayacaksanız görevi alırım, yoksa ülkeyi
seçime götürürüm’ demesini de eleştirerek,
“Bu siyasi ahlakıma ve Anayasaya da
uygun değildir. Denersiniz, kuramazsanız
iade edersiniz Cumhurbaşkanı karar verir”
dedi.
Sürecin bu şekilde geliştiğini aktaran
Tatar, istifa eden UBP-DP-YDP hükümetinin yeni hükümet kurulana kadar iş
başında olduğunu vurguladı.
Tatar, Maliye Bakanı Sunat Atun’un
yeni kabinede olup olmayacağı yönündeki
soruya ise “Başbakanın kararıdır. Başbakan
Sucuoğlu’nun
sunacağı
kabineyi
değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

Tam da “Eşit ve Egemen Devlet” topraklarına ayak basmıştık ki her yer
karardı birdenbire…
Dağlardaki bayrak ışıl ışıldı ama…
Pûr nurdu o mevki…
Hamiyet Yüceses’in billur sesi
çağlayıp durdu içimizde…
“Heryer karanlık
Pûr nur o mevki
Mağrip mi yoksa makber mi
Yarab”
Her yer karanlık olsa da kötülük
işbaşındaydı ama…
Tam da o saatlerde Arasta’da bir
kuyumcu dükkânını kurşun yağmuruna
tutuyordu kimliği belirsiz adamlar…
Bazı adamlar da oldukça yoğun ve
yorgundu…
Hükümet kurma görüşmeleri yapmışlardı gün boyunca…
Son dakika açıklamalarının biri
gitmeden öteki gelmişti…
Görevi kime verilecekmiş?
Kim kime ne demiş?
Kim anayasaya aykırı hareket etmiş?
Başka konular da vardı ama gündemde…
Kim kimin borcunu ödeyecek?
Sonuçta yine kazıklanan kim olacak?
Kim eylem yaparmış gibi yapıp yine
faturayı halka çıkarmış?
“Kim osurdu?
Bit osurdu…
Yuvarlandı yere düştü…
İnnik minik tatarinnik” durumları
değil ama bunlar…
Maskaralık değil devlet yönetmek…
Ama bir yanda yaşanan maskaralığın
“maskaralık” olduğunu söylemekten
öteye gidemeyenler…
Bu maskaralığın asıl sorumlusunu ağzına almayanlar var…
Bir yanda da “maskaralık” sözüne
alınganlık gösterip üzülenler…
“Sonuçta burda devlet yönetiyoruz”
diyenler…
Evet, sonuçta devlet yönetiyorlardı
işte…
Direktif ve dayatmalarla…
Hamaset ve iş bilmezlikle de olsa…
Dün söylediklerini bugün yalanlasalar
da…
Toplumu yok oluşun eşiğine getirseler
de sonuçta devlet yönetiyorlardı ya…
Siz ona bakın…
***
Karanlık sokaklar kadar karanlıktı
ruhlarımız da…
Ama çocuklarda bayram heyecanı
vardı…
Şiirler okunacak şarkılar söylenecekti…
Biz büyüklerin duygularına pek tercüman olmasa da “Bugün 23 Nisan
neşe doluyor insan” diyecekler hep bir
ağızdan…
Ertesi gün Cumhurbaşkanlığı koltuğuna beş dakikalığına oturacak çocuğaezberletilmiş repliği…
-Ben cumhurbaşkanı olsam zamları
geri alırdım, diyecek çocuk…
Çevresindekiler de gülecek yüzsüzce…
Hiçbir yetki ve iradesi olmayan o
makam koltuğuna oturan çocuk, çok
değil belki on yıl sonra düşünecek kara
kara…
Ve belki de artık umut görmediği bu
ülkeden kaçmak isteyecek…
Giden gidecek yerine yenileri
gelecek…
Bu devran da hep böyle sürecek…
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Ne çektiyse bu ada garantörlerden çekti
Biri darbeci, biri işgalci, biri seyirci
Öyle bir çile yumağı ki sar sar bitmedi
Şu bizim Kakatece olmayacak mı hiç cici?!
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Ali Osman

eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

GEÇ KALDIK...
Cumartesi'leri köyüme giderim...
Ya da son zamanların deyimiyle Cumartesileri Elye gezmelerim var!
Tatar'ın Kıbrıs'ta olduğu zamanı
"yurtdışı gezisi" diye tanımlar ya insanlarımzı...
Benimki de öyle...
Zaten köye gittiğim zaman Mehmet
Bicen beni "Hoş geldin be yabancı"
diye selamlar...
Son gidişimde arkadaşlarla eskileri
yad ettik...
Yeğenim Mehmet Özakdenizli, yıllarca Yunanistan'da gemilerde çalıştıktan sonra evlenip Avustralya'ya yerleşmişti... Orada emekli olunca geri
Kıbrıs'a döndü ve yerleşti...
Siyasetten girdik futboldan çıktık...
Son günlerin içinden çıkılmaz hayat
pahalılığına dayandı mesele...
Şüphesiz konu Türk Lirası'nın tedavülde olmasında ve işgal altında bulunmamızda hemfikir olduk...
"Sana bir konu anlatayım" dedi...
"Senin deden Cemal, yani benim
eniştem bir gün kahvede otururken
beni çağırdı yanına... Yıl 1968 idi... O
günlerde mücahittim... Daha sonra da
mücahitlikten ayrılıp yurtdışına gittim,
gemilerde çalıştım... Beni yanına çağırıp şunları söyledi: 'Bak Mehmet
ben çiftçi bir adamım... Anason ekerdik,
nohut ekerdik, arpa buğday eker ve
öyle geçinirdik. Mallarımızı da eşeklere
yükleyip Lefkoşa'ya toptancılara götürürdük. Benim malımı devamlı alan
bir Ermeni vardı... Bir gün istediği
malları eçeklere yükleyip Lefkoşa'ya
götürdüm. Dükkanı Arasta'lardaydı...
Yükü indirdikten sonra Ermeni bana
'Re cemali' dedi. Sizinkiler Girne Kapısı'na bugün bir Atatürk heykeli diktiler'... Gördüm, dedim. 'Bu heykel sayesinde başınıza çok şeyler gelecek'.
Merak ettim, nasıl şeyler diye sordum...
'O heykel bir büğday tanesidir. Zamanla
başak atacak, buğday taneleri çoğalacak
ve her okula, her kuruma birer Atatürk
büstü dikilecek. Ondan sonra da büyük
bir yer edecek bu...' 'Öyle de oldu.
Şimdi burada Türkiye'nin bayraktarı
ve sancaktarları var. Çıkmazlar artık
burdan' demişti bana...
Yeğenim Mehmet buradaki durumun
değişeceğinden umutlu değil...
Atatürk heykelleriyle kalmadı Türkiye...
Camilerini, minarelerini de getirip
dikti buraya...
Nüfusumuzdan fazla nüfus taşıdı...
Kıbrıslıtürklere ait kültür, yaşam
şekli değişti...
İrademiz tamamen onların ellerine
geçti...
Belki dedem bu kadar ilerisini görememişti ama Ermeni tüccar bugünleri
ta 1960'lı yıllardan öngörmüştü...
Geç kaldık, körlenemedik!
Şimdi de müstahakımızdır diyoruz...

KALAY-KALAYCI

KİM BURNUNU SOKMAK İSTER
KENDİ KALINBAĞIRSAĞINA?

CTP milletvekili Salahi Şahiner son yaşanan siyasi rezilliklerle ilgili
konuştu ve “Türkiye’nin bu yaşananlara müdahil olması, UBP’nin
talebiyle oldu” dedi. Kesin öyle olmuştur. Yoksa Türkiye’nin şanlı
diktatörü ile namlı AKP’si hiç burnunu sokar mı KKTC siyasetine? Hasan
Taçoy’u beğenmeyip onun yerine Tahsin Ertuğruloğlu’nun atanmasını
isteyen de Türkiye hükümeti değildi. Hem zaten akıl var mantık var, kim
burnunu sokmak ister kendi kalınbağırsağının içine?

Tatar’dan inşaat firmalarına:

Ne Emirname, ne İmar Planı,
biz sizin arkanızdayız

Özgür gazete - Cumhurbaşkanlığı
makamında bulunan Ersin Tatar, Anayasa,
yasa ve kural kaide tanımadığını,
geçtiğimiz gece katıldığı bir inşaat
firmasının etkinliğinde açık açık ifade
etti;
Yaptığı birbirinden ilginç ve Anayasa’yı
ihlal eden tavır ve davranışlarıyla hergün
şok yaratan Tatar, bu kez de ülkedeki
inşaat sektörü için yasa tanımazlık vaad
etti.
Katıldığı etkinlikte inşaat firmaları
sahipleri ve yatırımcılara, “Ne İmar Planı
ne Emirname, biz sizin arkanızdayız”
diye seslenen Tatar şunları kaydetti;
“Her şey çok iyi giderken bu pandemi
nerden gelirse geldi ama yavaş yavaş
gidiyor, inşallah güle güle gider.

Turizm dediğimiz de tabi yolculuk,
uçak bizim için çok önemlidir. Her ülkeden insanın gelip buraya yerleşmesi bizim
için çok önemli gelişmedir.
Bizim için önemli olan KKTC’nin
adını ve burada güvenir bir şekilde bütün
bu ekonomik kalkınmayı ve kalkınmaya
birlikte gelişmeyiş ortaya koyabilen
müesseselerin, firmaların ve sizler gibi
iş ortakların başarıyla bu çalışmaları
sürdürebilmektir. Çünkü ekonomiye
önemli bir katkı değer, ekonomiye önemli
bir artı, dolayısıyla hem insanların mutlu
olması, hem insanların ekmek ve
kazançlarıyla ailelerine sahip çıkmaları
aynı zamanda bütün bu güzellikleri
yaşayabilmek. Ne emirname ne imar
planı, biz sizin arkanızdayız”

Surlariçi’nde Lapis Kuyumculuk
isimli dükkan kurşunlandı
Lefkoşa Surlariçi‘nde bulunan Lapis Kuyumculuk adlı iş yeri kurşunlandı.
Polisten verilen bilgiye göre, iş yerine önceki akşam saatlerinde meçhul şahıs/lar
tarafından henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ilk tespitlere göre bir el ateş
açıldı. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, iş yerinin vitrin camı
hasar gördü. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

OKULLARDAKİ VAKA SAYILARI AÇIKLANDI...

POZİTİFLEŞME ORANI %0,46
Milli Eğitim Bakanlığı,
okullardaki güncel vaka
sayılarını açıkladı. Buna
göre, bir haftada 223
öğrenci, 47 öğretmen ve 3
personel koronavirüse
yakalandı, 2 sınıf ise
kapandı. Test pozitifleşme
oranı yüzde 0,46 olarak
kaydedildi.
Milli
Eğitim
Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, 16 – 22 Nisan
tarihleri arasında toplam
223 öğrenci, 47 öğretmen
ve 3 personelin Kovid-19
pozitif olduğu; 80 öğrenci ve 4
öğretmenin ise temaslı olduğu belirtildi.
Açıklamada, İlköretim Dairesi’ne
bağlı okullarda 2 sınıfın kapandığı, 61
öğrenci, 9 öğretmen ile 2 personelin
pozitif ve 56 öğrenci ile 1 öğretmenin
temaslı olduğu kaydedildi.
Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı
okullarda 151 öğretmen ile 25 personelin
pozitif, 21 öğrenci ile 2 öğretmenin

temaslı
olduğunun
aktarıldığı
açıklamada, Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi’ne bağlı okullarda ise 11 öğrenci,
13 öğretmen ile 1 personelin pozitif, 3
öğrenci ile 1 öğretmenin ise temaslı
olduğu belirtildi.
Açıklamada, 59 bin öğrenci, öğretmen
ve personel sayısına göre okullarda test
pozitifleşme oranının yüzde 0,46 olduğu
da açıklandı.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

KONSOSLOSLUK
HİZMETLERİ ŞİMDİ Mİ
AKLINIZA GELDİ?
Rusya, KKTC'de Rus Konsolosluğu açılacağına dair haberler konusunda açıklama
yaptı.
Konsolosluk açılacağını doğruladı, ancak
bunun kesinlikle KKTC'yi tanıma anlamına
gelmeyeceğini, Rusya'nın Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki herhangi bir otoriteyi tanımasının sözkonusu olmadığını duyurdu.
Sürpriz olmadı bu açıklama.
Sonuçta konsolosluk işi doğru.
Tanıma yalan...
Bunun tanınma anlamına gelmeyeceği
de biliniyordu zaten!
***
Ne deniyor açıklamada?
"Rusya, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin
etkin kontrol uygulamadığı topraklarda
(Türkiye'nin işgali altındaki Kuzey Kıbrıs
toprakları kastediliyor) yaşayan binlerce
Rus vatandaşına yardım sağlama olasılığını
araştırıyor. Mesele sadece konsoslosluk
hizmetleri sağlamak değil, aynı zamanda
Rus yurttaşlarına, insani, kültürel ve eğitimsel destek sağlamaktır."
Ne var ki, KKTC'de Rus Konsolosluğu
açılması konusunun, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
ABD'nin dümen suyuna girerek, Ukrayna
savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı takındığı
düşmanca tavıra, bir misilleme olduğu gerçeğini örtbas etmeye yetmiyor bu açıklama.
Siyaset dili, gerçeğin dilinden çok farklı
olabiliyor çoğu zaman.
***
Bu noktada Rus makamlarına sormak
lâzım.
Türkiye'nin 48 yıldır işgali altındaki
KKTC'de yıllardır yaşamakta olan binlerce
vatandaşınız şimdi mi aklınıza geldi?!
Onlara konsolosluk hizmetleri, insani,
kültürel ve eğitimsel destek ve yardım
sağlamayı bunca yıl düşünmediniz de şimdi
mi hatırladınız?!
***
KKTC'ye Rus Konsolosluğu Kıbrıs Cumhuriyeti'ne misilleme amaçlı bir ihtar olabilir
mi?
Kesinlikle öyledir!
Bu ihtar, Rusya'ya karşı takındıkları
olumsuz tavırda bir yumuşama yaratabilir
mi?
Çok uzak bir ihtimal.
Tarafını çoktan belirlemiş olan Nikos'tan
beklenen bir şey değil!
Peki Rusya, durumda meydana gelecek
gelişmelere göre Konsolosluk adımını,
tanıma dışında daha ileriye götürebilir mi?
Konsolosluk gibi oldukça önemli ve
ciddi bir adımdan sonra bu adımın daha
ileriye götürülemeyeceği de düşünülemez.
***
Rusya'nın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Ukrayna savaşı nedeniyle kendisine karşı takındığı düşmanca tavıra misilleme olarak
ortaya attığı KKTC'ye Rus Konsolosluğu
adımı, Rum tarafını memnun ve mutlu
edecek bir gelişme olmasa gerek.
Bu konuda yaşanacak gelişmelere göre
Anastasiadis yönetimi, elan yaşanmakta
olan Ukrayna savaşında ektiklerini biçmek
durumunda kalabilir.
Böyle bir olayın etkileri, KKTC'nin tanınmamasıyla sınırlı değil sadece...
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Onuncu köy
BİZE HEP 23 NİSAN!

HUKUK REJİMİ
OLMAK

Mahmut Anayasa

SON TAYKA:
23 Nisan kutlamaları çerçevesinde
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık
koltuğuna oturmak için hiç bir çocuk
gönüllü olmadı…
Okul müdürlerinin dondurma ve çikolata ile bazı çocukları ikna turları yaptığı
da bildirildi…

Murat Kanatlı
"Başbakan hakkında parlamentoyu
yanılttığı gerekçesiyle soruşturma
başlatılacak" yok yahu heycan yapmayın
bizim burda olur mu hiç, aklınızı peynir
ekmekle mi yediniz, böyle şeyler zayıf
ülkelerde olur, Boris Johnson konutunda
parti yaptıydı, böyle basit bir şey için
bile koca başbakan ile ilgili hem polis
hem parlamento soruşturma açılıyor,
bak, bizim jet krizi nasıl kapatıldı, bu
İngilizler hiç iş bilmez, nasıl ört bas
edeceklerinden haberleri yok, acaba
Tatar efendiyi gönderelim örtbas taktiklerini öğretsin gendilerine?

YETKİSİZ SORUMLU
İLE KAVGA!
Salih Olgun Mehmet
Sömürgeciden
bu
ekonomik,
demokratik sosyal, kültürel talepleri olan
ve bunu için mücadele ortaya koyan
sendikal vb örgütlere yürüttükleri haklı
mücadelenin yetersizliği ve bu gibi taleplerin elde edilmesinin kalıcı çözüm
olamayacağı, kalıcı çözümün ve
kurtuluşun yukarıda belirttiğimiz gibi
demokratik bir halk iktidarının elde
edilmesi ile olabileceği ortaya konarak
destek verilmelidir.
*
"Sorun çözülene kadar oturup beklemeyelim..
Kendi evimizin içini önünü temizleyelim." diyerek sorunun özüne dokunmadan,
onu yoketmeden işçi emekçi ezilen halkı
sömürgeci devletin, sömürenlerin
kuyruğuna bağlamada araç olanların aldatma ve yanıltmaya yönelik UBP, DP,
YDP işbirlikçilerine muhalefetleri sürüyor!
*
"SORUMSUZ YETKİLİ ZALİM,
YETKİSİZ SORUMLU ACİZ OLUR"
Sorumsuz yetkililerin (sömürgeci ve
yerli sermaye ile onların silahlı silahsız
güçleri) egemen olduğu bir ülke yarısında,
yetkisiz sorumluların (seçilmiş yerli
sömürge yönetimi memurları )sorumsuz
yetkililerin örtüsü olduğu gerçeği ortadayken onların aciz olduklarını görmek
istememek ve olmayan yetkilerinin var
olduğunu savunmanın/ görmek istemenin,
eylem ve icraat beklemenin sonu gelmez.
Siz eyleme geçmediğiniz, yetkiliden
değil de yetkisizden eylem icraat
beklediğiniz sürece, beklemeye sormaya
devam edersiniz yetkisize sadece...
Sorumsuz "egemen sömürgeci yetkililer" zalim, yetkisiz sorumlular "sömürge
yönetiminin yerel seçilmiş görevli
memurları" acizdir.
*
Boğazınıza kadar bokun içindesiniz
ve hala hiçbir şey yokmuş, herşey
yolundaymış gibi yaşamak istiyorsunuz!
Kurulu sömürge düzeninin yarattığı
pisliği temizlemek yerine, örtmeleri için
önerilerde bulunuyorsunuz!
Çirkef yatağında gül yetişmez!
Bu pisliği devrim temizler!

VATANSIZLIĞIN
FATURASI
Ülker Fahri
Büyük demagoglar, dedikoduya dayalı
hükümet senaryoları ile milleti afyonlarken,
Elektrik zammı ile içki zammını yedik...
Nisan’ın bitmesine 9 gün kaldı,
Ortada,
Kararları değişecek bir hükümet yok.
Kimileri ne rüyalar görecek !
Bakanlık, Müsteşarlık, Müdürlük...
Mustahakındır Kıbrıslı,
Çekecen,
Ve...
Ödeyecen...

SERT MUHALEFET

Şener İzmen
‘‘Sarayönü ekseninde politika yaptığını
zanneden bir toplum konumuna geri
döndürüldük’’… T. Erhürman (CTP)
Çok sert muhalefet bütün şiddetiyle
devam ediyor...

İŞGAL REJİMİ İLE
VATANIN FARKI

TOPLUMU AŞAĞILAYAN UBP DEĞİL,
ANKARA’DIR. BUNU BİLE ANLAMADINIZ!
Hasan Kahvecioğlu
AKP’ye “göbekten bağlı” UBP’nin,
toplumu aşağılayan, siyaseti “maskaralığa”
dönüştüren “hükümetçiliğine” ilişkin haberleri izlemeyi kendime zül sayarım...
Bu yüzden de yorumlamaya değer bile
bulmam...
Hele bay Ersin Tatar’ın “anayasaya aykırı”
biçimde bakan ihracını onaylamaması “biat”
bakımından geldiği noktayı
Gözlerimizin içine sokmasına neden oldu.
hem “egemen devlet” istiyor, hem o devletin anayasasını “paspas” etme uğruna,
AKP’yi “gücendirmemeye” çalışıyor.
Bu işin sonu yoktur bay tatar…
Elini verdin mi kolunu da isterler…
Bu “utançla” daha nereye kadar…

*
Çatır çatır ödeyeceğiz…
“KIB TEK” kötü yönetildiği için, AKSA’ya
borç taktı.
Tam 989 milyon TL.
Bu bizim “devletçik” de bu borcu
devraldı…
Üstelik “AKSA”ya 57 milyon TL.
“gecikme zammı” ödeyecek, bu “devletçik”…
Peki bu şirketi batıran, batırılmasında
rolü olanlar hesap verecek mi?
Adalet önüne çıkarılacak mı?
Meclis’te soruşturma açılacak mı?
Demek ki neymiş?
“Egemen” demekle, “iki eşit devlet” demekle olmuyormuş bu işler…

KANSIZ SOYKIRIM
Cemal Yıldırım
Anası babası orjinal Kıbrıslıtürk bir ilkokul
çocuğu arkadaşına "kanka" dedi.
Dönüp sordum…
"Kanka ne demek?"
"En yakın arkadaş" dedi…
"O benim en yakın arkadaşım" diye de
ekledi.
"Biz sizin yaşınızdayken gardaş derdik,
ya da gomma" dedim.
"Gommaaa??? o ne ki?" dedi
"İşte en iyi arkadaş demektir gomma"
dedim.
"Hayır" dedi "ona kanka derler" diye tutturdu.
İkna edemedim.
Kıbrıs ağzı, Kıbrıs Lehcesi ne derseniz
deyin…
O da günlük hayatımızdan yavaş yavaş
çıkıyor.
Bu ufacık diyalog bunun en somut göster-

gesi.
Bu çocuklar büyüyünce Kıbrıslı kültürüne
ait zerre kadar bilgileri ve pratikleri ne
yazık ki olmayacak.
Bu bir cinayettir.
Bir kültür,
Bir yaşam biçimi
Bir dil,
Bilinçli bir şekilde yok ediliyor ve hiçbir
şey yapamıyoruz.
Kültürü, dili, yaşam tarzı,
Ve her türlü geleneği yok edilen bir
toplum, devlet olsa ne olur?
Hepimiz katiliz…
Bir çocuğun iki sözünden sen de nerelere
geldin diyeceksiniz belki…
Olabilir... Ama bir de meşhur laf vardır:
"Çocuktan al haberi" derler.
Bu talihsizliğe çanak tutan, sebep olan,
teşvik eden, görmezden gelen herkese nalet
olsun gadara bulsun hepsini ilahitangrım!

YA TAM ÖZELLEŞTİRİLİRSE!
Oğuz Vadili
AKSA prensi gitti diye küstüm üretmem diyor. KKTC ise tüketimin en az olduğu ayda
üretim yetersizliği yüzünden elektriksiz. Bir de üretimin %100’de 100 özelleştiğini
düşünün. Ya da boşverin düşünmeyin olunca bakarız…

Osman Yağız Kırmız
KKTC'nin sorunları beni ilgilendirmez.
Benim sorunum vatanımdır.

DÜN DÜNDÜR

Fatma Kişmir
Bir gün önce söylenen ertesi gün
değişebilir daha doğrusu değişir!
SİYASETİN KUTSAL KURALI!
Siyasilerin hep tekrarladığı söz "Öyle
demedik aslında bunu demek istedik"
Yahu siz değil misiniz çıkıp elektrik
ve alkol indirimi yapıldığını söyleyip
sonra bu bir aylıktı diyen? Bu en bariz
örnektir! Vallahi Bardon…

ÇOKLU TARİFE

Ülkü Taşseven
Devrik hükümetin kandırmaca oyunu
son bulduğuna ve artık elektrik fiyatları
ile ilgili herhangi bir indirim
yapılmayacağı
/yapılamayacağı
anlaşıldığına göre, KIBTEK'ten talebimiz
çoklu tarifenin hemen yeniden hayata
geçirilmesi olmalı. Bunun onayı ve
yürürlüğe girmesi için, erkekler kabinesinin onayına KIBTEK'in ihtiyacı
yok. Çok az hareketlenme ile KIBTEK
YK'sına yaptırılabilecek bir şey.. Zaten
denenmiş, çalışan, altyapısı olan bir sistem...

SITMAYA RAZI
OLMAMAK

Ali Demir
Çok klasik ama her zaman tutan bir
plan vardır... Ölümü gösterip sıtmaya
razı etmek... İktidar bloğunun seçim
gündemine bu planla girdiğini
düşünüyorum. Seçimden sonrası nasılsa
tufan demenin doğru bir bakış açısı
olduğuna inanmıyorum. Hükümetin enflasyonu bu şekilde kontrolden çıkmış
bir biçimde bırakmış olmasının seçime
yakın fiyatlarda düzelme işaretini verebilmek için olduğunu düşünüyorum.
Muhalefet cenahında enflasyonun
artışının kendisine önemli kazanımlar
sağladığını düşüneneler varsa şayet
büyük yanıldıklarını seçime 2 ay kala
anlamaya başlayabilirler. Düşük faiz
politikasının kobi üretimi üzerindeki
etkisizliği mevcut politikanın amacının
açıklanana tekabül etmediğinin önemli
bir delili. valla ne diyelim... dikkat.
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GÜNLÜK
MASKARALIK NEDİR?

Özkıraç’tan Üstel’e:

Haddini bil yoksa haddini bildiririz

İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in katıldığı canlı yayında,
El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’a yönelik “Meyhaneden vakit bulup da açıklamamızı duymadı herhalde”
sözlerine Özkıraç’tan ‘jet’ yanıt geldi.
İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in katıldığı canlı yayında,
El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç’a yönelik “Meyhaneden vakit bulup da açıklamamızı duymadı herhalde”
sözlerine Özkıraç’tan ‘jet’ yanıt geldi.
“Onursuz, kişiliksiz, topluma ihanet eden bu zat ne
El-Sen Genel Başkanı’nın ne de El-Sen yönetiminin

adını ağzına alamaz. Topluma yaşattığı skandallarla
bilinen bu zat haddini bilsin yoksa sırası geldiğinde
ona haddini bildiririz” diyen Kubilay Özkıraç, Ünal
Üstel’i ‘seviyesiz’ olmakla suçladı.
“Ünal Üstel terbiye sınırlarını aşmıştır. Bu ülke Ünal
Üstel’i de tanıyor, Kubilay Özkıraç’ı da, El-Sen’i de”
diyen Özkıraç, “Herkes Üstel’in adının karıştığı skandalın
jet skandalı olduğunu sanıyor fakat daha ortaya çıkmayan
birçok skandalı var. Günü geldiğinde bunları açıklarız”
diyerek Üstel’e ‘hodri meydan’ mesajı verdi.

Yusuf Avcıoğlu: AKSA’ya olan borcun
56 milyon TL’si gecikme zammı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıbtek) eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu,
elektriğe gelen fahiş zammın sebebini, son 4 Enerji Bakanı’nın yaptığı
usulsüzlükleri ortaya koyarak anlattı
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Avcıoğlu, AKSA‘ya olan 989
milyon 313 bin 841 TL’lik borcun,
56 milyon 812 bin 010 TL’lik
gecikme zammı ile birlikte 1 milyar
46 milyon’a ulaştığını ve bunun da
Maliye tarafından üstlenildiğini
hatırlattı.
“Kurumun devlete olan borcu
haricinde yaklaşık 480 milyon TL
daha borcu var” diyen Avcıoğlu,
2019 ve 2021 yıllarında dönemin
Enerji Bakanlarının yaptıkları
açıklamaları hatırlattı;
Hasan Taçoy / 2019: Bir yıl
daha zam yapmadan devam
ederiz
“Elektriğe yıl sonuna kadar zam
yapmama hedefindeyiz. Vatandaşı
daha da rahatlatmak istiyoruz. Belki
de yılbaşından sonra yapmamız
gereken zammı da yapmayız, bir
yıl daha zam yapmadan devam ederiz”
Erhan Arıklı / 06.2021: Üzerimizde nizanname baskısı var
fakat zam yapmayacağız
“Elektriğe zam yapmamız için üzerimizde nizanname baskısı var fakat
zam yapmayacağız. Ülkeyi ucuzlat-

mak ve yapılacak olan yatırımların
girdi maliyetlerini düşürmek gerek,
bunu elektriğe zam yaparsak
yapamayız. Zam yaparsak halkı daha
da zor duruma düşürürüz, bir formül
arayışı içerisindeyim ama zam
yapmayacağım”
Sunat Atun / 12.2021:
Kıb-tek’in uğratıldığı toplam
zarar 376 milyon TL
“AKSA’nın zamanında ödenememesinden dolayı AKSA’ya ödenmek zorunda kalınan faiz 41 milyon
TL. Bankalara ödenen toplam faiz
tutarı 41 milyon TL.
Vadesi gelmemiş faizler ve diğer
finansal giderler 23 milyon TL.
Yatırım kaynağı adı altında halktan
tahsil edilen ancak yatırıma
dönüştürülmeyen tutar 230 milyon.
Kıb-tek’in uğratıldığı toplam zarar
376 milyon TL”
Yüksek Yönetim Denetçisi
(Ombudsman) / 10.2021: İdari
bir ihmal
Avcıoğlu
Bakanların
açıklamalarından sonra, konuyla
ilgili şikayetleri üzerine Ombudsman‘ın raporundan da bir bölüm
paylaştı;
“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
Yönetim Kurulu tarafından yürürlükte olan Nizamnamelere uygun
olarak yapılan tarife düzenlemelerinin
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

tarafından herhangi yasal bir gerekçe
gösterilmeden Bakanlar Kuruluna
gönderilmemesi bir eksikliktir
ve/veya yapılması gerekenin
yapılmadığının bir göstergesidir veya
idari bir ihmaldir”
“Faizler ve gecikme zamları
vatandaşa değil siyasilere ve
bakanlara ödetilmelidir”
Elektriğe zam yapılmayan
01.04.2019 – 01.03.2022 zaman
aralığı ve tüm bu gelişmelerin
ardından, geçtiğimiz Mart ayının
başında elektriğe zam yapıldığını
hatırlatan Avcıoğlu şöyle devam etti;
“Görevde olan Ekonomi ve Enerji
Bakanları, elektrik tarife düzenlemelerinin zamanında yapılmasını
engelledi, kurumu yüklü borca soktu,
bunu yaparken de vatandaşa bir lütuf
gibi sundular.
Günün sonunda borç, faizi ve
ceikme zammı ile birlikte devlet
tarafından üstlenildi.
Diğer bir deyişle zamanında
yapılmayan zam, faizi ve gecikme
zammı ile birlikte vatandaşın sırtına
bindirildi.
Yapılması gereken ve zamanında
yapılmayan tarife düzenlemelerinden
dolayı oluşan borçlara ait, “faizler
ve gecikme zamları” vatandaşa değil,
elektrik tarifeleri üzerinden popülizm
yapan ve bunu bir lütuf gibi
pazarlayan siyasilere ve bakanlara
ödetilmelidir”

DEREBOYU BAHAR ŞENLİĞİ BUGÜN
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde
yarın Dereboyu Bahar Şenliği
yapılacak.
Belediye’den verilen bilgiye göre,
bugün sabah 10.00’da başlayıp
akşam 22.00’ye kadar sürecek olan
şenlikte, gün boyu caddedeki
mağazalarda indirimler, konserler,
Studio 21 dans gösterileri, DJ
performansları gibi etkinlikler yer
alacak.

Çocuk bayramı nedeniyle de
çocuklara özel oyunlar oynanacak,
yüz boyama ve maskot aktiviteleri
yapılacak.
Şenlik süresince 6 farklı noktada
konserler verilecek.
Ahmet Evan, Fikri Karayel, Grup
Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek,
Reva, Osman Tuğsal ve Lefkoşa
Belediye Orkestrası de şenlikte sahne
alacak.
Algida, Basel Group, Califorian

Restaurant, Kıbrıs Vodafone, Mr.
Brown, Tarsan Tarım ve Hayvancılık
Sanayi, Wagon ve Lanor etkinlikte
sahne ve sanatçı sponsoru olurken,
Card Plus yayın sponsorluğunu,
Radyo
Juke
ise
Medya
sponsorluğunu üstleniyor.
Etkinlik nedeniyle Dereboyu trafik
ışıklarından, (eski Citroen önü) Osman Paşa Caddesi’ne (Halk Bankası)
kadar olan kısım, saat 11.00’den
23.00’e kadar kapalı olacak.

Bütün para ve ekonomi politikası Ankara’da Erdoğan’ın iki
dudağı arasındayken, TC Merkez Bankası politikaları sonucunda,
TL’nin enflasyonu ve devalüasyonu ile Kıbrıslı Türkler fakirleştirilirken ısrarla zamlardan dolayı buradaki uşakları ve kukla
hükümetleri suçlamaktır maskaralık… Sorumlu Ankara iken,
Ankara’ya laf edemeyip, Tatar ve Sucuoğlu’na bol kepçeden
sallamaktır maskaralık… Rum liderliği, Mağusa ve Ercan limanlarının açılmasını teklif ederken TC Devleti ve TC Dışişleri’nin
bu öneriyi reddetmesi karşısında çıkıp Tatar’ı ve UBP’yi suçlamaktır maskaralık… Ankara’nın Kıbrıslı Türkleri rehin tutma
politikasına tek kelime edemeyip, buradaki uşaklarına ‘Sarayönü
politikasına bizi mahkum ettiler’ diye demagoji yapmaktır maskaralık… Hükümet krizlerinin kukla gösterisi olduğunu söyleyip,
kuklacı yerine kuklalar ile uğraşmaktır maskaralık… Tufan Erhürman UBP-Ankara-Tatar üçgeninde olanlara ‘maskaralık’
dedi, UBP’liler de buna bozuldu… ‘Çok ayıp’ dediler... Memleket
bu haldeyken, işgal rejimi gençliği göçe sürerken, Ankara’nın
politikalarından dolayı TL erir toplumumuz fakirleşirken, olana
bitene ‘maskaralık’ demek çok anlamsız kalır!.. “Memleket bu
kadar krizin ortasında böyle bir maskaralığın içine sürükleniyor… Fark edilsin ki ortada ciddi bir sorumsuzluk, ciddiyetsizlik
var… Bu zihniyet, ‘ne olacağım’ diye siyaset yapıyor…” dedi
Tufan Erhürman UBP’lilere… Yani laf gene Sucuoğlu’na,
Hacı’ya, Tatar’a… CTP’den Ankara’ya laf yok… ‘Maskaralık’
tam da budur: Kuklacıya karşı değil, kuklalara karşı olmak…
Tatar ‘maskaralık kelimesini kınıyorum’ dedi… Tatar, kendisine
‘atanmış kayyum’ ve ‘papağan’ dendiğinde de kızmıştı; onlar
daha sert ifadelerdi… ‘Maskaralık’ maskaralık kalır ‘‘Ankara’nın
papağanı’’nın yanında!
AKSA
3 bin TL elektrik faturasında
400 TL nereye gider?
AKSA’ya gider. Kimdir be
bunnar? Kene gibi yapıştılar
Kıbrıs’ın üstüne?
*
DÜŞMAN
CTP milletvekili Salahi
Şahiner “Dönemin Enerji
Bakanı Erhan Arıklı, Elektrik
kurumunu çok kötü yönetti,
düşman olarak gördü” dedi.
Arıklı bütün Kıbrıslıları
düşman olarak görür
zaten…
*
ÇOCUK BAYRAMI
Faiz Sucuoğlu “23 Nisan
çocuklara Ata’dan armağan
dünyadaki ilk ve tek çocuk
bayramıdır” dedi. Kıbrıs’ın
kuzeyinde çocukların değil
KKTC meclisindeki
Faiz’lerin maizlerin
bayramıdır…
*
KEŞKE ÇOCUKLAR
YÖNETSEYDİ
23 Nisan Çocuk Bayramı
kapsamında
cumhurbaşkanlığı görevini
devralan ilkokul 5’inci sınıf
öğrencisi Mehmet Tunç
Yılmaz, gazetecilerin,
“Cumhurbaşkanı olsaydın
hangi sorunları çözerdin?”
sorusunu “Ben
Cumhurbaşkanı olsam,
zamları düşürürdüm.
Fiyatları düşürerek,
herkesin ihtiyaçlarını
almasını sağlardım” diye
cevap verdi. Ersin Tatar ise
“Çocuklarımızın aydınlık
yarınlara ulaşmalarını
sağlamak, en önemli
sorumluluğumuzdur” dedi.
Farka bakar mısınız? Keşke
KKTC’yi çocuklar
yönetseydi…

“Tırnak”...
" Maalesef bizler üç nüfusu yoğun
şehrimizde yıllardır belediyecilik
sanatından mahrum bırakıldık.
Dahası sadece belediyecilik
sanatının ihtiyaçları değil, aynı
zamanda belediyeciliğin temel
hizmetlerini de almakta sıkıntı çektik.
Zor bir süreç olsa da şehirlerimizde
Belediyecilik Sanatı imkânsız
değildir! Bizler mutlu olacağımız
şehirleri yaratmayı başarabiliriz."
Onur OLGUNER
(Yenidüzen)
" Yeryüzünde zararsız bir bitki zehri
yoktur. Esas kendileri zararlı
olanların “zararlı” diye nitelendirdiği
doğal bitki örtüsüdür. Onları ortadan
kaldırmak için icat edilen istisnasız
tüm kimyasal zehirlerin ise bütün
canlılara zararı vardır: onları
püskürtenlere, çocuklarına,
çocuklarının arkadaşlarına ve anne
ve babalarına, sürüngenlere ve
haşerelere… Zehrin marifeti
bitkilerin köklerine nüfuz ederek
onları bir daha çıkmayacak şekilde
öldürmesidir. Zehirlenen bitki
örtüsüne dokunan kelebekler, arılar,
böcekler, sinekleri öldürürler. Oysa
bu küçük canlıların doğal hayatın
idamesinde önemli bir rolü vardır.
Arısız birçok zerzevat, meyve
olmaz. Bu nedenledir ki Avrupa
Birliği’nin hazırlamakta olduğu
çevreyi koruma kurallarından biri
yol ve tarla kenarlarındaki
yeşilliğin muhafaza edilmesi
olacak."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

FUAT OKTAY

Siz burada ‘hükümet krizi’
var zannederken, Kıbrıs’ın
kuzeyindeki sömürge
idaresinin başı, Erdoğan’ın
yardımcısı, Kıbrıs İşleri
Koordinatörü, Kıbrıs
Sömürge Bakanı Fuat
Oktay YÖDAK Başkanı
Turgay Avcı’yı kabul etti…
‘KKTC Eğitim Bakanı’ olarak
konuşan Fuat Oktay ile
yükseköğrenim meselelerini konuştu
Avcı… Kendini hükümetçilik oyununa
kaptıranlar Kıbrıs’ın kuzeyinin Ankara’daki Kıbrıs İşleri
Koordinatörlüğü’nden nasıl yönetildiğini görmezler… Köy
yollarının ihalelerine bile Ankara’da çıkılırken kandırın
kendinizi ‘hükümet krizi’ diye… Yol yamama yetkisi bile
olmayan bir rejimdir ‘KKTC’!
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23 Nisan 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

KRİZLE TERBİYE
YÖNTEMİ
‘Armut tadılarak tanınır’ demiş Mao…
1974’ten beridir tadıyorsunuz armudu. Ama
armudun armut olduğuna ikna olmadınız. Kimi
çıkar bu bir armut değil, elmadır der; kimi
karpuzdur der…
‘Armut’ derken içinde yaşadığımız Sömürge
Rejimi’nden bahsediyorum.
Bu armut en başından beri armuttu. Ne
elmaydı, ne karpuz! Ama siz adını koyamadınız.
Şeylerin adını koyamayınca, kendinizi de
tanımlayamazsınız. Çünkü insan içinde yaşadığı
düzenle ve karşıtlarıyla
tanımlanır.
İçinde olduğunuz düzeni
adlandıramıyorsanız, kendinizin
ne olduğunu da bilemezsiniz.
İşte bu yüzden Evrodo oldunuz!
Kendisinin ne olduğunu
bilmeyen insan, ne olmak
istediğini de bilemez…
Armudu tadarak tanımak için değil, doymak
için guduz gibi yediğinizden ne yediğinizi
anladınız ne de tanıdınız!
İçinde yaşadığı rejimi, dayattığı gündemleri,
yarım asırdır ortalama altı ay ömrü olan
hükümetlerin bozulup bozulup kurulmasını,
yarım asırdır Elçiliğe ve Ankara’ya çağrılmaları
tattınız ama tanımadınız!
Bir sömürge rejiminde yaşarsınız, ama illa
devlette yaşarmış gibi yaparsınız…
Yarım asırdır tek bir Merkez Bankası müdürü
atanmadı, para politikamız nasıl olacak diye
tartışılmadı, denk bütçe hiç olmadı ama altı
ayda bir bozulan hükümetlere rağmen sistem
kendi başına çalıştı. Bu nasıl mümkün olabilir,
diye sorgulamadınız!
Bir devlette aylarca hükümet olmayabilir
ama Merkez Bankası yönetimi, uzmanları,
bürokrasisi vardır; maliye bakanlığı bürokrasisi
vardır maaşlar ödenemeyecek diye bir şey
yoktur; istatistik kurumu vardır, enflasyon
rakamıyla maaş zamlarını belirler; şehir planlama dairesi vardır mevzuatları-tüzükleriyle
hükmeder; sağlık, enerji, tarım ve aklınıza
gelebilecek bütün bakanlıkların kendi daireleri,
tüzükleri, uzmanları, bürokrasisi, mevzuatı ve
tabi oldukları yasalar vardır. Yargı vardır,
hepsini denetler. Polise talimat verir, yasal
sınırlarını aşanları hesaba çeker. Hükümet olmasa da devlet çalışır.
Kıbrıslı Türkler 2-3 senelik Kıbrıs
Cumhuriyeti deneyimi dışında tarih boyunca
bir devlet çatısı altında yaşamadıkları için
devleti ‘talimat veren bir adam’ zannederler.
Ya o Ankara’dan atanmış ‘Bayraktar’dır, ya
da Ankara tarafından ‘atak adam’ olarak seçilen
sözde ‘Toplum Lideri’…
Koltuğun boş olmasını ‘hükümet krizi’
zanneder Kıbrıslı Türkler!
‘Hükümet’ zannettiğiniz, Kıbrıs’ın kuzeyini
yöneten esas yapı olan TC Teknik Heyeti,
Yardım Heyeti ve Elçilik’in önündeki perdedir.
Yarım asırdır Ankara’nın seçtiği parti
başkanları ile size yaşatılan ‘hükümet krizleri’ne
rağmen sistem çalışıyor. Çünkü beyni
Ankara’dadır! Yaratılan krizler ise Ankara’nın
sömürge tebaasını terbiye etme yöntemidir.
Zamanında parti kuracağınızda Ankara’dan
müsaade aldınız, parti başkanlarını Ankara
seçer, vitrinde duracak partilerin oy oranını
müdahale ederek Ankara belirler; keza
istemediği hükümet kurulacağında ya Elçi müdahale eder, ya 1981’de Özker Özgür’e TC
Dışişleri Bakanı’nın verdiği gibi ültimatom
verilir, ya da ‘Alo ben Beşir’ diye aranırsınız!
Kıbrıs’ın kuzeyinde en başta para politikasımaliye-bağımsız bütçeye dayalı bir devlet
yapılanması ve kurumlar yok; kurumsal bir
devlet yapılanması ile çalışan bir hukuk sistemi
olmamasına rağmen düzen siz beğenmeseniz
de çalışıyor.
Ankara kendi para ve ekonomi politikasını
belirliyor; onun aldığı kararlar sömürgede
çarpan etkisiyle kriz yaratıyor; o kriz de burada
kukla hükümetleri düşürüyor. Bir TL’sine
hükmedemediğiniz şu rejimde Ankara yarattığı
suni ‘hükümet krizleri’yle şunu söylüyor:
-Sizi biz yönetiyoruz, bunu bileceksiniz.

RESMİ GAZETEDEN HABERLER…

YAZ MESAİSİ 9 MAYIS’TA BAŞLAYACAK
BAKANLAR KURULU, KIBTEK’İN AKSA’YA OLAN 1 MİLYARI
AŞKIN BORCUNU DEvLET
TARAFINDAN DEvRALINMASINI
ÖNGÖREN YASA GÜCÜNDEKİ
KARARNAMEYİ ONAYLADI
“KIB-TEK’İN KAMU HİZMETİ
vERME KABİLİYETİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN
SAĞLANMASI KAÇINILMAZDIR”
Kamuda yaz mesaisi 9 Mayıs’ta
başlıyor.
Sürekli ve elzem hizmet veren
kurumların dışında kalan kurumlarda
çalışma saatleri Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Cuma günleri 08.00 ile 14.30, perşembe
günleri 08.00 - 12.30 öğleden sonra 13.00
- 17.30 şeklinde olacak. Yaz mesaisi 18
Eylül’e kadar devam edecek.
Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme
şöyle:
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi
Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman
Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman
Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube
Amirliği,
Girne Gümrük Şube
Amirliği’nde yaz mesaisi Pazartesi, Salı,
Çarşamba, Cuma 08.00 - 14.30; Perşembe
08.00 - 12.00 öğleden sonra 12.30 17.30.
Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci
maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden
düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine

bağlı Şehit Doğuş Uran Devlet Üretme
Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri
ve Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde
yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba,
Cuma 07.30 - 14.00 Perşembe 07.30 12.00 öğleden sonra 12.30 - 17.30 saatleri
arasında olacak.
Daire Müdürü’nün talep etmesi üzerine,
çiftliklerde görev yapan personel, söz
konusu çalışma saatleri dışında haftada
35 saati aşmamak ve haftada 2 (iki) gün
izinli olacak şekilde çalıştırabilecek.
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne
bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık
Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle
6/2009 saylı Kamu Sağlık Çalışanları
Yasası kapsamı dışında kalan kamu
görevlileri Pazartesi - Cuma 07.45 14.45 saatleri arasında çalışacak.
Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan
kamu görevlileri ile kamu sağlık
çalışanlarının çalışma saatleri haftalık
35 saati aşmamak üzere kurumları
tarafından düzenlenecek.
KIB-TEK’İN AKSA’YA BORCUNU DEVLETİN DEVRALMASIYLA İLE İLGİLİ YASA
GÜCÜNDE KARARNAME
Resmi Gazetede yayımlanan yasa
gücünde kararnameye göre, devlet, Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek)
Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne
(AKSA) olan borcunu devraldı.
Bakanlar Kurulu, 1 milyar 46 milyon

12 bin 851 TL, 48 kuruş olan borcun devlet borcu olarak devralmasını içeren
Yasa Gücünde Kararnamenin onaylanarak
Resmi Gazetede yayımlanmasına ve
Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar
verdi.
Resmi Gazetede yer alan açıklama ise
şu şekilde:
“Bu kararname ile 31.03.2022 tarihi
itibari ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun
AKSA'ya olan 989,313,841.47 TL elektrik
alım borcu ile 56,812,010.01 TL olan
gecikme zamları toplam olarak,
1,046,125,851.48 TL borcun bu tarihten
itibaren bu borca tahakuk ettirecek faiz
ve/veya tutarları, devlet borcu olarak
devralınır."
KARARNAMENİN GENEL
GEREKÇESİ
Kararnamenin genel gerekçesinde, pandemi koşulları ve ekonomik darboğaza
nedeniyle halkın mağdur edilmemesi için
elektrik fiyatlarının yükseltilmediği,
maliyetlerin altında satış yapan KıbTek’te ciddi borç yükü oluştuğu, kurumun
mali yapısının bozulduğu ifade edildi.
Gerekçede, kamu kabiliyetinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu yolla
Kıb-Tek’in enerji üretim, iletim ve
dağıtımında arz güvenliği sağlanıp kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi
açısından kurumun bir an önce AKSA’ya
olan borçlarının devralınmasının, KIBTEK’in kamu hizmeti verme kabiliyetinin
sürdürülebilirliğinin sağlanmasının
kaçınılmaz olduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR ELEKTRİKTEN VE PAHALILIKTAN ŞİKÂYETÇİ OLDU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltuklarına
oturan çocuklar ülkenin elektrik ve pahalılık sorunlarına çözüm
istedi.
Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu
toplantısına başkanlık eden Suzan Ballı isimli öğrenci, elektriğin
kesilmemesini ve temel gıdaların ucuzlatılmasını talep etti.
Ballı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bakanlara hitaben yaptığı
konuşmada, ülkenin, halkın ve çocukların aydınlık geleceği için
yapacakları çalışmalarda bakanlara başarılar diledi.
Sağlık sektöründe, eğitimde ve sosyal hayatta iyileştirmeler
beklediklerini dile getiren Ballı, yollar ve hastanelerin daha yeni
ve iyi olmasını, etrafın daha fazla yeşillendirilmesini istedi. Ballı,
elektriğin kesilmemesini ve temel gıdaların ucuzlatılmasını talep

etti.
Ballı, “Hayatımızda sevgi ve saygının ön planda olduğu bir
dünya diliyor ve tüm çocukların bayramını kutluyorum” dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu da Ballı’nın dile getirdiği konuların
önemli olduğunu kaydetti. Ballı, “Kendisi belli ki ülkeyle yakından
ilgilenen, sorunları detaylı bir şekilde bilen ve bizimle paylaşan
bir başbakanımız. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Çocukların olayların farkında olmaları ve ülkelerini sevmelerinin
önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, çocuklara başarılar diledi ve
bayramlarını kutladı.
Başbakan ve bakanlar Bakanlar Kurulu toplantı odasındaki
buluşmalarının ardından Başbakanlık önünde çocuklarla birlikte
anı fotoğrafı çektirdi.
Başbakan ve bakanlar ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
“ABD hegemonyası
altında oldukları iyi bilinen BM ve AB çatısı
altında, emperyalizmin
hegemonyası
altında
olduğu iyi bilinen yeni
dünya düzeni altında
kalarak, emperyalist sistem içinde kalarak
sorunlarını çözmek isteyenlerin vatanın
ve milletin kurtuluşunu, tüm Troçkistler
gibi, dünya komünizminin zaferinden
kopardıkları açıktır.
Bu o kadar doğrudur ki, anavatanımız
Sovyetler Birliği komünizmi inşa etme
stratejisinden uzaklaştırıldığında, LeninStalin komünizmi inşa planı çöpe
atıldığında AKEL (ve dolayısıyla CTP)
tüm bunlara uyum göstermek, sadece
ve sadece bir burjuva parti yaklaşımıyla
anavatanımızdan koparabildiği mali ve
maddi çıkarları koparmak ve komünizmin
inşasının imkansızlaştırılmasına destek
olmak, onun yıkımını deyim yerindeyse
zevkle izlemek siyaseti uygulamıştır.
Ve işte bu yaklaşım küçücük Kıbrıs'ın,
ancak ve ancak güçlü bir komünizmin
desteğiyle kendisini azgın ve cani emperyalist güçlerden koruyabilecek olan
küçücük Kıbrıs'ın da yıkım ve köleliği
siyasetinin uygulanması anlamına
gelmiştir
ve
gelmektedir!
Anavatanımızda, Sovyetler Birliği'nde
komünizm yenilir ise, Kıbrıs'ta da özgür-
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SOL’DA GÜÇBİRLİĞİ vE
EMPERYALİZM (3)
lük yenilir. Kıbrıs işte böyle işgal edilir.
Bir yandan İngiliz emperyalistleri ülkemize kazık çakar ve Amerikalı
yandaşlarıyla ülkemizde istediklerini yapar, öbür yandan anavatanımızı çalıp
çırpmış gangsterlerden para dilenerek,
vatan onlara satılarak ülke yönetilmeye
çalışılır hale gelinir. Rezilliğin bu kadarı
da fazladır.
Şimdilerde Kuzeyde gerici, burjuvaemperyalist Anavatan Türkiye olmamış
ayakta duramayan bir ekonomik, siyasi
ve askeri yapı, Güneyde de Sovyet
anavatanımızı soyup sovana çeviren
hırsızlara bel bağlamış, ve ama onlar da
yetmediği için AB ne derse yapmaya
hazırlanan bir yapı vardır. Ülkenin
kuzeyde ve güneyde emperyalizme teslim
olduğu açık ve kesindir. Dünya emperyalizminden kopamayan bu teslimiyetin ne tür sonuçlar vermiş olduğu
vede vermekte olduğu da herkese malumdur. Bu siyasetlerin mucidlerine yıllar
öncesinden basit bir teklif yaptık biz.
Dedik ki, “bu işi 'Kıbrıslı Türkleri ve
Kıbrıslı Rumları özne yaparak' çözmek
istiyorsanız AKEL ve CTP bir araya
gelsin, ve BM çatısı altında, AB üyesi,
İki bölgeli, Federal Kıbrıs önerimiz işte
budur-hem de tüm detaylarıyle diye ortaya çıksın. Yani AKEL ve CTP anlaşsın,
anlaşmayı BM'ye ve 'Liderlerin
görüşmelerine' bırakmasın, 'Annan' a

bırakmasın, anlaşmayı detaylı bir şekilde
formüle etsinler, halkımızın önüne koysunlar ve biz hazırız desteklemeye vede
tüm Kıbrıs eminiz destekleyecektir”
dedik.
Yaptılar mı? Hayır, yapmadılar ve hala
daha 'görüşmeler' sürüyor.
Bu demektir ki TC işgali bu emperyalist sistemde izin verilen bir
haksızlık olarak sürüyor. BM'de görüşme
oluyor da niye BM dönüp demiyor TC'ye
sen nasıl işgal edersin benim bir üyemi
diye? Demiyor. Çünkü BM ABD-İngiltere güdümünde, ve Kıbrıs'ı kontrol
altında tutma mekanizması böyle işliyor.
Kıbrıs işgal edildiği oranda bu işgal
Kıbrıslı Türklerden çok Kıbrıslı Rumlar
için bir sorundur. Onlar da diyorlar önce
Türk işgali son bulsun.
Ve onun için iş başı yapıyorlar - Askeri
olarak şu anda güçleri yetmediği için
Yunanistan'a ve Dünya emperyalist siteminin üyelerine ve örgütlerine dayanarak
işgali son buldurmaya çalışıyorlar. AB'ye
bile esas olarak bu amaçla üye olduklarını
söylüyorlar- ve hepsinden de amaçlarına
ters sonuçlar alıyorlar.
Çünkü emperyalizmin küçük ulusların
ve ülkelerin bağımsızlığını korumak diye
bir derdi yoktur -ama tüm ulusları baskı
altına alıp ezmek diye bir derdi vardır.”
(SOL'da BİRLİK ÜZERİNE,
Nisan 2014)

KTHES: HİÇBİR ÜYEMİZİ KALKANLI YAŞAM EvİNDE ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası
(KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen hiçbir
üyesinin Kalkanlı Yaşam Evi’nde
çalıştırılmasına izin vermeyeceklerini
açıkladı.
Özgöçmen konuyla ilgili yazılı
açıklamasında, hemşire ve ebelerin Sağlık
Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairelerine
bağlı olarak çalıştığını anımsatarak Kalkanlı
Yaşam Evi'nin her iki kuruma da yasal
olarak bağlı olmadığını ve yasal bir teşkilat
şeması bulunmadığını söyledi.
Bu nedenle Kalkanlı Yaşam Evi'nde herhangi bir kamu sağlık çalışanının yasal
olarak görevlendirilemeyeceğini ifade eden

Özgöçmen, son dönemde basında Kalkanlı
Yaşam Evi ile alakalı olumsuz haberler
çıktığını ve yaşananlarda hemşirelerin iftiraya
maruz kaldığını belirtti.
“Teşkilat şeması bulunmayan bu yere
bugüne kadar gönüllü olarak giden
meslektaşlarımıza ve üyelerimize teşekkür
edilmesi gerekirken bakanlık tarafından
suçlanmaya çalışmaları kabul edilemezdir”
diyen Özgöçmen şöyle devam etti:
“Artık bu yasal olmayan çalışma şekline
yeter ve dur diyoruz. Herhangi bir üyemizin
zarar görmemesi adına sendikamız üyesi
hiçbir
meslektaşımızı
burada
çalıştırmayacağımızı bildirirken, yine hiçbir
üyemizin de Kalkanlı Yaşam Evi'ne

Görevlendirilmesini kabul etmediğimizi ve
etmeyeceğimizi açık bir şekilde beyan ederiz.
Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın
sürdüreceği tutumun ve yaklaşımın
sendikamızın alacağı Kararlara yön verip
etkileyeceğini belirtirken, görevlendirmesi
Kalkanlı Yaşam Evi'ne yasal olmayan bir
şekilde çıkarılan meslektaşlarımızın da kendi
görev yerlerinde çalışacağını bildiririz.
Bakanlık tarafından üyelerimize usulsüz
bir şekilde görevlendirme yazılarak buraya
gönderilmeye çalışılması sonucu buraya
gitmeyi reddeden üyemize baskı veya herhangi bir tehdit olması halinde ise yasal
haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz”

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRE EĞİTİMİ DÜZENLEDİ
Çevre Koruma Dairesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji 10’uncu Sınıf öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenledi. Başbakan
Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akdeniz Göleti’nde sulak alan, kuş
gözlem ve doğa ile ilgili çevre eğitim etkinliğinde Doğal Hayat Şubesi’nden biyolog ve çevre eğitimi uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot
sunum yaptı. Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi işbirliğiyle çevre temizliği yapıldı. Sulak alanların önemi, kuş türlerinin
tanıtılması ve çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Emir
Akyıllar ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji müdür muavini de katıldı.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

DURACAK HALMİ
KALDI?
Başta CTP olmak üzere sözde muhalefet, daha doğrusu aslan solcular,
tutturmuşlar, gidiyorlar.
Efendim neymiş, kendi ayaklarımız
üzerinde durmalıymışız, önce kendi
evimizin içini düzenlemeliymişiz!
Başka söyleyecekleri bir şey yok, ha
bir de CTP'nin sözde dörtlü hükümet
kurduğunda kendi bütçeleriyle işi idare
etmişler, hatta sözde
hükümetten kovulduktan
sonra kasada para da
bırakmışlar. (Türkiye kendi
ayaklarımız üzerinde
durmamızı istemiş olsaydı,
onları sözde hükümetten
kovmazdı, ama bunu bile
bilmezlikten geliyorlar)
Tufan Erhürman, Asım Akansoy,
MAT'ın oğlu ve diğerlerinin tek iddiaları
''Biz kendi ayaklarımız üzerinde durduk,
ne demek istiyorlar anlayamadım, üretimi
artırdık, portokalımızı, patatesimizi ve
diğer ürettiklerimizi ihraç edip para mı
kazandık? Yok değil, peki onlara göre
kendi ayaklarımız üzerinde durmak avuç
açılıp alınan parayla işi idare ettik demek.
Övünerek de söylüyorlar, ağlanacak
hallerine övgü diziyorlar.
Sanki Türkiye ve TC'deki yöneticiler
bizlerin onlara muhtaç olmamamız için
canlarını yiyorlar, her yapılan adı protokol
diye adlandırılan, ama gerçekte
tükenişimizin
hızlandırılması,
çabuklaştırılması için hazırlandığını
herkesin bilmediğini sanıp, bir de protokollerin uygulanması için düzenlemelerin en iyisini kendilerinin
yapabileceğini söylüyorlar.
Hele bir fanatik CTP'li ne diyor, daha
önce de söyledim biliyorsunuz ''Kıbrıslı
Rumları Yunanistan'a maddi yardım yaparken gördüğünde, çok kıskanmış, biz
de öyle olmalıymışız''.
İrademizi teslim ettik, gururumuzu yerlerde süründürüyorlar, Kıbrıs'ta kendi
geleceğimizi tayin etme hakkımızı elimizden alıyorlar, taşıdıkları nüfusla bizleri
azınlığa sürüklediler, kendi ülkemizde
yabancı
muamelesi
görüyoruz,
herşeyimizi aldıkları yetmedi, bu CTP'li
bayan da Rumları Yunanistan'a yardım
ederken görünce kıskanmış, evet tek bir
eksiğimiz de zaten o kalmıştı değil mi?
Konuşurlarken, bizim bu hallere
düşmemizin tek sebebinin Türkiye'nin
bir alt yönetimi olmamız, Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklarımızı terkedip
sanal hükümetçilik, devletçilik oyunlarıyla
tatmin olduğumuzu söylemekten çok
çekiniyorlar, korkuyorlar.
Tek sözünü edebildikleri kullandığımız
para TL, Euro'ya geçmek için planları
hazırmış,
Türkiye
ile
oturup
konuşacaklarmış, onları ikna etmeleri
zor olmayacakmış!
CTP'nin bu çok bilmişlerine göre Euro
para birimine geçmemiz için Türkiye
olur derse, herşeyin burda güllük
gülistanlık olacağını sanıyorlar.
Kıbrıs'ın kuzeyinin işgali, Kıbrıs
Cumhuriyeti'ndeki haklarımız, dünya ile
birleşmemiz için Kıbrıs'ın birleşmesi,
adanın askersizleştirilmesi, Türkiye'nin
alt yönetimi olmak, yerlerde sürünen gururumuz, irademizin çalınması, kendi
geleceğimiz için karar alabilme yetkimizin
elimizden alınması, asimilasyonun son
sürat devam etmesi, onlar için sorun
değil, Euro'ya geçince tüm yukarıda
yazdıklarım bitecek, onlara göre sorunlar
Euro'yla bitiyor, gerisi onlar için birşey
ifade etmiyor!
CTP'nin yeni siyasi anlayışı bu,
Türkiye'nin siyaseti ile tamamıyla paralel,
hele de Euro işi de olursa bir 48 yıl daha
işgal ve sömürge dönemi devam edebilir,
onlar için hiç sorun değil!
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Tünel

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

BİZİM DUvAR

ALINTI

ARŞİV

DÜN AKMASA
DA DAMLARDI,
BUGÜN “AKSA”
DA DAMLAMAZ
KISACA...

DAvET
‘‘Türkiye’nin bu yaşananlara müdahil
olması, UBP’nin talebiyle oldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin direkt olarak
bakan atanmasıyla ilgili direktif
verdiğine inanmıyorum’’ diyen CTP’li
Şahiner, “Müdahaleyi çağıran mevcut
başbakan, mevcut cumhurbaşkanı ve
geçmiş başbakanlardır” dedi…
Doğrudur, Mehmet Ali Talat da
‘‘Seçime müdahale edin de CTP
kazansın’’ diye telefon açtıydı
Erdoğan’a!

Bizim Mandra
Mandrada beklenmedik
şekilde ve zamanda
meydana gelen hükümet
krizi, her gün korkunç
şekilde tırmanan pahalılığı
gündemden düşürmeye
matuf suni bir kriz olarak
değerlendirilir. Mandra
halkının büyük
çoğunluğunu etkileyen ve
hayatı gittikçe zorlaştıran
pahalılık, ne yazık ki
gündemdeki yerini suni
olarak yaratılan hükümet
krizine bırakırken,
sokaktaki adam" Hayat
dün zordu, bugün daha
zor, yarın bugünü de
arayacağız" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Mülteci Derneği’nin verilerine
göre Türkiye’de okula gidip,
eğitim alan Suriyeli çocuk
sayısı 700 binin üzerinde. 50
bin civarında Suriyeli genç
de üniversitelerde okuyor.

“İktidar Suriyeliler üzerinden çatışma çıkarma ve
seçimi korku üzerinden kazanma hesabı yapıyor”
AKP’nin yanlış bölge politikaları Türkiye
için savaş, yoksulluk ve zaten kırılgan olan
toplum yapısının daha da kötüye gitmesi oldu.
Türkiye’de şu anda 4 milyondan fazla Suriyeli
yaşıyor, ülkede 750 bin çocuk doğdu ve bunların
tamamı vatansız.
Ekonomik krizle, işsizlikle boğuşan Türkiye
toplumu öfke oklarını Suriyelilere ve iktidara
yöneltti.
Göç uzmanı Prof. Mustafa Erdoğan’ın vurguladığı üzere, “Kürt-Türk, Alevi-Sünni, seküler-İslamcı gibi alanların içine yeni ve derin bir
kırılma Suriyeliler üzerinden gelecek gibi görünüyor.”
Halkın Suriyeli sığınmacı konusundaki ruh
halini gören Erdoğan son dönemde Bahçeli ile
birlikte Suriyelilerin geri gönderilmesinden
bahseder oldu.
Araştırmalara göre, AKP kitlesi içinde de
Suriyelilerden rahatsızlık çok üst seviyede.
CHP’nin yüzde 85’i, AKP’lilerin yüzde 70’i
geri gönderilsin fikrinde. Ağırlaşan ekonomik
koşullar ve muhalefetin konuyu gündemde tutması halkı her gün daha da ırkçı bir noktaya
getiriyor.
Hükümet yetkililerine göre, Suriyeliler Türklerin yapmak istemediği işleri üstlenerek ekonominin gelişmesine katkıda bulunuyor. Türklere
göre ise düşük ücretle çalışmayı kabul ettikleri
için haksız rekabet yaratıyorlar.
Yerel işletme sahipleri, denetlenmeyen kayıt
dışı Suriye marketleri, restoranları, elektronik
mağazaları koruduğundan şikayet ediyor. Mülteciler, genellikle Suriye işletmelerinden alışveriş
yapma eğilimindeler.
Mustafa Erdoğan’ın şu tesbitleri önemli:
“Esad’la anlaşmanın Suriyelileri geri dönüşe
motive edeceğini düşünmek hayalcilikten başka
bir şey değil. Suriye, şu anda büyük bölümü
tahrip edilmiş bir ülke. Suriyeliler geçici koruma

VİRGÜL

DAvETSİZ İŞGALCİ
‘‘Türkiye’nin yaşananlara müdahil olması, UBP’nin
talebiyle oldu’’ dedi CTP vekili Salahi Şahiner…
İşgalci zaten ak sütten çıkmış ak kaşık… Hiç
müdahale etmez buraya! Çağrılır da gelir, öyle
nazik müdahalecidir… CTP’nin adayı Berberoğlu’nu
seçimden çektirmek için Elçilik’te tehdit ettiklerinde de,
Özker Özgür’e CTP’nin hükümet kuramayacağını
söylediklerinde de, Yorgancıoğlu’nu hükümet
görüşmesinde ‘Alo ben Beşir’ diye aradıklarında da
müdahaleyi CTP davet ettiydi!.. İşgalcisine yaranacak
diye CTP’liler, tutturdular bir ‘müdahaleyi UBP davet
etti’ mavrası!

İŞGALCİNİN
UŞAKLARINA
BU KADAR
NAZİK
OLUNMAZ…

‘‘Maskaralık alışkın
olduğumuz bir
kelime değil…’’
Faiz Sucuoğlu
(UBP)

statüsünde. Türkiye’de kalıcılıklarıyla ilgili bir
çalışma yapacaksanız statülerini değiştirmeniz
gerekiyor. Hükümetin bunu yapması toplumdan
gelen baskılar nedeniyle zor. İktidarın söylem
değişikliği, muhalefete istismar alanı açtı. Bu
istismar alanı üzerinden de hükümete yüklenecekler. Hükümet de bundan sonraki süreçte
mültecilere daha sert davranacak. İnsan haklarını
tartışamayacağız bile ülkede.
Türkiye’de hükümete olan tepkiyle, mülteciye
olan tepkiyi birbirinden ayıramıyoruz. Burada
hatayı yapan mülteci değil, hükümet. AKP’den
rahatsız olan birisi için mülteci de kötü. Dolayısıyla mülteci ile AKP arasında kurulan bağın
da önemi var.”
Hükümeti rahatsız eden bir başka gerçek
ekonomik rekabetin vasıfsız işgücü piyasalarıyla
sınırlı olmaması. Yerel işletme sahipleri, kayıt
dışı Suriye marketleri, restoranları, elektronik
mağazaları ve benzeri işletmeleri iktidarın koruduğundan şikayet ediyor.
Mülteciler Suriye işletmelerinden alışveriş
yapma eğilimindeler.
Ekonomik krizin ortasında Irak’ya yeni bir
harekat başlatan, Suriye’den Libya’ya kadar
geniş bir coğrafyada maliyetli bir askeri varlık
gösteren, ekonomi yönetiminde akıl ve bilimden
uzaklaşan bu iktidar döneminde ekonominin
tamamen batması an meselesi.
Ümit Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’na uzanan yelpazede Suriyelileri hedef alan söylemin yeni
bir kaotik dönem başlatması an meselesi. Belki
de iktidar, Kürt meselesinin üzerine Suriyelileri
de ekleyerek yeni bir çatışma çıkarma ve seçimi
korku üzerinden kazanma hesabı yapıyor. Yaşayıp
göreceğiz.
(Bu yazı Ergun Babahan’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Türkiye’nin patlamaya hazır
yeni kırılma hattı: Suriyeliler” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 23 Eylül 2021
Şener
Elcil’in
güneydeki
yetkili
makamlar nezdinde yaptığı girişimler
olumlu sonuç verdi… Dışişleri Bakanı
Hristodulidis Asya bebeğin güneyde
tedavisini üstlenmeye hazır olduklarını
Şener Elcil’e bildirdi...

Gözden kaçmayanlar...

ŞARLATANLIK
Kıbrıslı Türklere ‘sinek’, ‘hap’, ‘aptal’
diyen liderleri oldu UBP’nin… Denktaş
‘Gelen de Türk giden de, beğenmeyen
çeksin
gitsin’
diyerek
kovdu
gençlerimizi… Hüseyin Özgürgün
‘aptal’ dedi halka ulu orta… Tufan
Erhürman’ın UBP ile Tatar’ın oynadığı
hükümet kurma piyesine ‘maskaralık’
demesine bozuldu Tatar ve Sucuoğlu…
Tatar
‘‘Maskaralık
kelimesini
kınıyorum’’ dedi… ‘‘Maskaralık alışkın
olduğumuz bir kelime değil’’ dedi
Sucuoğlu… Zaten olay maskaralık
falan değil, ülkesini işgalcilere paspas
eden işbirlikçilerin şarlatanlığıdır!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Maraş ziyaretçi akınına
uğramış uluslararası
marka değerinde bir
bölgedir…’’

Ersin Tatar (Boş
zamanlarında turist rehberi)

Karikatür: Derkaoui Abdellah/cartoonmovement
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KARAR VERME
ZAMANI
Kaç yıl geçti üstünden ki dehlizin sonunu
göremedik.
Ne yapmalı?
Girerken bitecek, yakındır, demişlerdi.
Giriş o giriş.
1974 ve sonrası.
1974 ve öncesi.
Makarios, Kıbrıslıtürkleri bitirmek için
biletlerini, gidecekleri işi ayarlıyor...
Şartı da uzunca bir süre geri dönülmemesi.
Bakıyoruz ancak gidilen
ülkelere.
Kaç Kıbrıstürk kaç Kıbrıslırum oralarda yaşıyor...
Burada ne orandaysak orada da o orandayız.
Bıkmışlar, korkmuşlar, gitmişler.
Her gidenin haklı sebepleri vardı.
Hala gidişler var hem de daha çok.
O mazeret çöktü
1974 sonrasındaki duruma bakınca.
Kıbrısılıtürkler ilk zamanlarda ganimetin
bolluğundan, verilen vaatlerden mutluydu.
Keyiftiler, yan gelip yattılar.
İçin için yanan ateş gibi kor bitti.
Bekleyiş başkalarından oldu.
Türkiye’nin durumuna göre...
Yunanistan’ın durumuna göre.
AB, ABD, İngiltere...
Hepsini bekledik ki bozulan anayasal
düzen tesis edilip, Kıbrıslılar Kıbrıs olarak
yollarına devam edecekler.
Yol uzun oldu.
Ne biter ne iter cinsinden.
Bekle ki bahar gelecek, saman oluşacak.
Nerede?
Neyi bekliyoruz?
Türkiye buraya nüfus taşıdı, hala taşıyor.
Buraya gerektiğinden fazla cami yaptırdı,
hala yapılıyor.
Bu camilere imamlar, görevliler, bir sürü
kişiler.
Her gelen de burası iyi, yerleşsek mi
derdindeler.
Onlar o dertte, biz çözüm derdinde.
Son Mağusa’daki alt yapı için Türkiye’den
aletleri, edevatları, güvenlikçisi, embistadı
ile yaklaşık 100 kişi geldi...
Selam verilecek bir Kıbrısılıtürk bulmak
neredeyse imkansız hale gelmişken, meclis
denilen yere bakınca, bunu daha iyi anlıyoruz ki; başkalarından beklersek Kıbrısılara
tünelin ucu yok.
Son hükümet krizi, pahalılık, verilmilş
tutulmamış sözler, Ankara’dan dayatmalar...
Olacaksa her şey burada olacak.
1974 yılından bugüne beklenen gelmeyince, bundan sonra geleceği de söylenemez.
Öyleyse şu anki durumdan bir beklentimiz
olmamalı.
Meclis de yönetim de tamamen çözüm
odaklı olmalı.
Bunun için seçim yapılacaksa sadece
Kıbrısların olacakları seçim yapılmalı.
Ve hemen çözüm, federasyon diyen partiler...
Bu meclisten, bu düzenden meden umulmayacağını anlamak için, neyi bekliyorsunuz?
Gösterin ki Kıbrıs için varsınız.
Bırakın, oyun oynamayı da zamandan
çalmayı da başkaları yapsın.
Kıbrıslıyım diyenlerin yapacak tek işi
var.
O da memlekete kavuşmak...
Öyleyse neyi bekliyoruz?

23 Nisan 2022 Cumartesi

“KKTC’NİN GİRİŞİMCİ ÇOCUKLARI PROJESİ”
“KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”
final şenliği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
da katılımıyla önceki gün yapıldı.
Lefkoşa AKM Birkan Uzun Salonu’nda
gerçekleşen final şenliğine, Tatar’ın yanı
sıra, Eşi Sibel Tatar, Milli Eğitim bakanı
Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Olgun
Amcaoğlu, TC Büyükelçiliği KEİ Ajansı
temsilcisi, projeye destek veren
kuruluşların temsilcileri, öğretmen,
öğrenciler ve velileri katıldı.
TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar pandemi,
ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşının
neden olduğu pahalılık ve tüm olumsuzluklara, ambargo, izolasyon ve
kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türkünün
umutlu olduğunu belirtti.
Bu umudun arkasında girişimci
öğrenciler, onların aileleri, akademik,
sportif, tiyatro, müzik ve diğer alanlarda
başarı sağlamış KKTC’yi dünya
standartlarında temsil eden kişiler
bulunduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı,
daha önce de Kıbrıs gibi Küçük bir adadan
dünyaca ünlü müteşebbislerin çıkmış
olduğuna işaret etti.
Tatar, TC’nin de desteğiyle teknolojiyi
de etkin şekilde kullanarak Kıbrıs Türk
halkının dünyadaki yerini alacağını belirtti
ve katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
ÇAVUŞOĞLU
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
da, projenin startını veren eski bakan
Amcaoğlu’na teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, Atatürk çocuklarını
öğretmenlere emanet ederken, eğitimleri
ve bilgileriyle uluslararası standartların
üzerine çıkarılmalarını ve girişimci
olmalarını beklediklerini söyledi.
Bugünün girişimci çocuklarına iş
adamlarının rehber olacağını, Bakanlık
olarak öğretmen, yönetici ve mesleki
yeterliliğe öncelik verdiklerinin altını
çizen Bakan Çavuşoğlu, girişimciliği
müfredata koymanın yetmeyeceğini, bunun
ayrıca gelenekselleştirilmesi gerektiğini
vurguladı.
KK

KÜÇÜKÖZDEMİR
Turkcell Müdürü Murat

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Denktaş en azından Ada’nın taksim
edilerek bir bölümünü Türkiye’ye
bağlamak isterdi. Rumlar ENOSİS diyerek Tümünü Yunanistan’a bağlamak
isterdiler.
Uzun yılla çatışmalar yapıldı. Provokasyonlar ile bombalamalar ve insan
öldürmeler oldu. Hep bir taraf diğer
tarafı suçladı.
Bu şekilde yeni yetişen nesiller diğer
tarafı düşman görmeleri için kitaplar
yazıldı, şiirlerde intikam ve nefret bolca
işlendi. Olaylar abartılarak da anlatıldı
bazen.
Her iki toplum da diğerinden daha
alaşağı değildi ırkçılık ve şovenizmde.
Birbirleriyle yaşıtılar. Yeni nesilleri
yurtsever değil “Anavatan sever”
yetiştirdiler.
Emperyalizm kendi çıkarlarına göre
şartları hazırlayınca NATO üyesi ve
Garantör Türkiye’ye görev verildi. Verine görev tamamlandı. Adamız taksim
edildi.
Denktaş işte bundan sonra hayalindeki
adımları atmaya başladı. Tıpkı Hatay’da
olduğu gibi nüfus taşındı. Türkiye’nin
etkisi Denktaş’ın istediği gibi oluşmaya

Küçüközdemir ise, ortaya konan fikirler
ve buradan çıkacak bir projenin ülkenin
ufuklarını daha da açabileceğini söyledi.
Girişimcilikte teknolojinin katkılarına
da vurgu yapan Küçüközdemir, dünyadaki
girişimcilerinin %30’unun internete 100
Megabit ve daha fazla hızlarla
bağlandığının altını çizdi ve yapacakları
yatırımlarla girişimci gençlerin önünü
daha da açmak istediklerini belirtti.

mi bünyesinde özgüveni yerinde, analitik,
girişimci düşünceye sahip, sosyal güçlü
bireyler yetiştirme hedefinde olduklarını
belirtti.
Kavuklu, Pandemi sürecinin tüm
dünyaya her toplumun kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini öğrettiğine
işaret ederek, üreten nesiller yetiştirmenin
birincil önceliğe sahip olması gerektiğinin
altını çizdi.

İNCE
Genç İşadamları Derneği Başkanı
(GİAD) Muhit İnce de konuşmasında,
23 Ağustos 2021’de bir pilot proje olarak
başlayan “KKTC’nin Girişimci Çocukları”
projesinin bugün bir hayalin ötesine
geçtiğini belirtti. İnce, bugün 13 takımın
sunumlarıyla devam edecek etkinliğe
katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek, girişimcilik derslerinin okul
müfredatlarına dahil edilmesiyle, sorun
çözen, tespit eden, çözüm için proaktif
davranan nesillerin yetişmesinin önünün
açılacağını ifade etti.

“BİR GİRİŞİMCİLİK
YOLCULUĞU…”
“Bir Girişimcilik Yolculuğu” sloganıyla
KK Genç İşadamları Derneği, KT
Girişimci Kadınlar Derneği, Kuzey Kıbrıs
Turkcell, TC Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ
Ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tangül
Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı
işbirliğinde gerçekleştirilen “KKTC’nin
Girişimci Çocukları Projesi”ne 6 okuldan
12 takım katıldı.
Bugünkü final şenliğinde ortaya konan
projelerin her biri için bir sepet ayrıldı.
Sunumu yapılacak girişimcilik projelerinden beğeni alanlara sponsorlar temsili yatırımlar yapacak. En çok yatırım
alan sepetlerdeki 3 proje madalya ve
çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.

KAVUKLU
Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı
İçim Çağıner Kavuklu da, GİKAD Akade-

KIBRIS’I ORTAK VATAN YAPAMADIK.
BÖLDÜLER. KUZEYİ BİLDİĞİNİZ GİBİ...
başladı.
“Yiğidi öldür, hakkını yeme” derler
. Denktaş hayatı botunca inandığı davası
için ne gerekirse yapmaktan çekinmedi.
Türkiye’den emir alan değil Türkiye’ye
tavsiyelerde bulunan bir siyaset
adamıydı.
“Dava’nın kazanılması için adım
adım ilerlemek en iyisiydi. Önce
Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi , sonra
Federe Devlet ilan edildi.
Dünya’ya verilmek istenen mesaj ise
Kıbrıs’ın federal Bir devlet olması için
ilk adımın atıldığını duyurmaktı. Bu
da yapıldı.
Görüşmeler devam ettikçe taraflar
uzlaşmak için değil uzlaşmamayı
kanıtlamak için çaba harcadılar. Bunu
yaparken de hep bir taraf diğer tarafı
“uzlaşmazlıkla” suçladı.
Türkiye’deki 12 Eylül Faşist darbesini
fırsat bilen Denktaş KKTC’yi ilan etti.
Hayal ettiği Türkiye ile birleşme” hedefine ulaşmak için ömrü yetmedi.
Gelinen aşamada KKTC artık
Denktaş’ın kurduğu KKTC olmaktan
çok uzak. Bir kere laiklik büyük bir
tehdit altında. Çağdaş yaşamdan

uzaklaşan Erdoğan iktidarı Türkiye’yi
ortaçağ karanlığına götürecek dini devlet
yolunda hızla ilerliyor.
Burayı da kendilerine benzetmekten
geri kalmıyor. Türkiye’deki AKP ve
Erdoğan iktidarı KKTC’yi, ilan
edilmemiş bir ilhak siyasetiyle gütmektedir.. Bunun için de işbirliği
yapacağı partileri istediği kıvama getirir,
onlar aracılığı ile kukla hükümetlerle
yönetir.
Yerli işbirlikçiler, hükümete
gelebilmek için birbirleriyle biat etme
yarışına girdiler. Dünyada eşi benzeri
görülmemiş siyasi krizler ve entrikalar,
yalanlar alay konusu olmaya başladı.
Artık verilen demeçler ile komik duruma düşüyorlar. Bugün söylediklerini
yarın inkâr ediyorlar ve bunu yaparken
de yüzleri kızarmıyor.
Rüşvet, yolsuzluk , kara para aklama,
insan ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı
konusunda uluslararası kurumların
raporlarına girmeyi başaran bir devletimiz var.
Bunlarla elbette ki övünülmez ama
bunlarla milyarları götüren ve nutuk
atmayı seven birçok insan var.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
Yıllar
öncesinden
barikatlara alıştırdılar
Kıbrıslıları…
Karşımızdaki evlerde
yaşayan iki aile, Ermeni
komşularımızın
mahallemizden ayrıldığı
günler…
1963 Yılının Noel haftasıydı!
Dün gibi hatırlıyorum, Pazartesi -23
Aralık- sabahı okuluma gitmek için
evimizin salonunda duran konsolun
üzerindeki aynanın karşısında, kısacık
saçlarımı tarıyordum…
Lefkoşa’nın Belediye Evleri Mahallesi
Yiğit Sokak’ta bulunan evimizin ön
kapısı iki-üç kez üst üste çalındı…
Koşup arkamdaki kapıyı açtım;
karşımda, bizlerin “Eminaba” diye
çağırdığımız komşumuz, “Uzun
Emine” duruyordu…
-Hoş geldin Eminaba, dedim…
-Mehibağnım nerde be oğlum,
annene seslen” dedi; tedirgindi…
Çocuktum,
Küçük
Kaymaklı
İlkokulu’nda,
ikinci
sınıfa
gidiyordum…
Annem mutfaktaydı o an:
-Anne gel da Eminaba ister seni, diye
çağırdım…
Annem geldi:
-Buyur gomşu, dedi…
-Çocukları bugün okula yollama
gomşu, durumlar hiç iyi değil,
mealinde bir şeyler söyledi Eminaba…
Bize, büyüklerimizin konuşmalarını

HÂLÂ, YIKAMADIK
BARİKATLARI!

dinlememiz gerektiğini öğrettiler; onun
için
söylenenlerin
tamamını
duyamadım…
Annem, ablalarıma ve bana o gün
için okulla gitmememiz gerektiğini
söyleyince, özellikle ben itiraz ettim…
İlle okuluma gidecektim…
Babam o hafta evde değildi!
Bir yolunu bulup, annemin tenhasını
kesince, okuluma doğru gitmeyi
denedim… Bir de ne göreyim, iki
üniformalı polis ile bazı silahlı
adamlar, -mücahitler olmalı- variller ve
kum torbalarıyla Zürih Barikatı’nı
inşa
etmiş,
orada
-nöbetteduruyorlardı…
İçlerinden beni görüp tanıyan birisi,
okulun kapalı olduğunu, evime geri
dönmem gerektiğini söyledi…
İşte ilk kez o gün, barikatlarla
tanıştım…
***
59
Yıl
doluyor
barikatlar,
Kıbrıslıların -özellikle Lefkoşalılarınhayatlarında hep var oldu…
Birer işkence yeri, birer tedirginlik
yuvası, birer korku mekânı olarak…
İlâhların yazdığı senaryo gereği
Türkçe konuşan Kıbrıslıların büyük
çoğunluğu, o barikatların ardında
içine kapatıldıkları gettolarda eklavlarda- Kıbrıs’ın küçük bir
yüzölçümünde 11 yıl yaşamak zorunda
bırakıldılar…
1968
Yılında
toplumlararası
müzakerelerin başlamasıyla Kıbrıs

Cumhuriyeti yönetimi, tek taraflı
olarak sadece Türkçe konuşan
Kıbrıslıların, barikatlardan geçişlerini
alenen kontrol etmekten vazgeçti…
1974 Temmuz ayında, Lefkoşa’daki
Yeşilhat üzerinde bulunan bazı
barikatlara, karşılıklı olarak duvarlar
örüldü…
BM Barış Gücü -UNIFCYPdiplomatik
misyon
mensupları,
görevlileri ve özel izinli kişiler
haricinde, sivillerin geçişlerine kapalı
kalan Ledra Palas barikatı, 19 yıl önce
böyle bir günde -23 Nisan 2003karşılıklı -kimlik kontrolü yapılarakgeçişlere açıldı…
Ardından, belli süre aralıklarla bazı
barikatlar daha geçişlere açıldı…
Kimileri barikatlara, “kontrol
noktası,” kimileri, “sınır kapısı”
diyor…
Bölünmüş Kıbrıs, bütün Kıbrıs
olamadı…
Bu gidişle olacağı da yok…
Kıbrıslıların, 2000’li yıllara kadar,
bölünmüş Kıbrıs’ın birleştirilmesi
adına, gösterdikleri ciddi çabaları da
olmadı günümüze kadar…
İçinde bulunduğumuz hafta başından
itibaren, karşılıklı kimlik kontrolü
yapılarak, aşı ve/veya test kontrolü pandemi kuralları- olmadan, karşılıklı
geçişler yeniden başladı…
On yıllardır hâlâ, yıkamadık
barikatları!
Gene gonuşuruk buraşda.

TATAR, MARAŞ’TA
İNCELEMELERDE
BULUNDU

LEFKOŞA’DA 7 METRE
YÜKSEKLİĞİNDEKİ
PENCEREDEN DÜŞEN
ŞAHIS AĞIR YARALI
Lefkoşa’da önceki gün bir kişi
kaldığı dairenin penceresinden
kaldırıma düştü. Bahse konu şahıs
ağır bir şekilde yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre,
akşam saatlerinde 33 yaşındaki
İnnocent Chekwubechukwu Okeke
(E), yerden 7 metre yükseklikte
olan ikametgahın yatak odası
penceresinden düştü.
Ağır şekilde yaralanan Okeke,
kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde
yoğun bakım servisinde
müşahede altında bulunuyor.

GÜNEYDE RUS
DİPLOMAT İKİNCİ
KATTAN DÜŞEREK
YARALANDI
Güney Kıbrıs’taki Rus
Büyükelçiliğinde görev yapan 37
yaşındaki Rus asıllı kişi,
Lefkoşa’nın merkezinde ikamet
ettiği ikinci kattaki apartman
dairesinden düşerek yaralandığı
belirtildi.
Politis gazetesinin haberine göre,
Rus diplomatın ikinci kattan
düşme koşullarını ayrıntılı bir
şekilde araştıran polisin, Rus
diplomatın başkasının
müdahalesiyle düşüp düşmediğini
tespit etmek için de görgü
tanıklıklarına başvurdu.
Rus diplomatın, önce duvara
çarptığını ardından ise aracın
çatısına düştüğünü yazan gazete,
Rus diplomatın boynundan ve
vücudunun çeşitli yerlerinden
yaralandığını belirtti.
Habere göre, Rus diplomat polise
verdiği ifadede, apartmanın
balkonunda bulunduğu esnada
başının döndüğünü ve düştüğünü
söyledi.

İTHAL ÜRÜNLERİN TÜMÜ
TEMİZ...YERLİ BİR
ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ
KALINTI BULUNDU
Tarım Dairesi’nin haftalık gıda
denetimlerinde 24 ithal ürünün
tümü temiz çıkarken, 27 yerli ürün
arasından sadece bir üründe limit
üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nin açıklamasında,
18-22 Nisan tarihlerini kapsayan
gıda denetimlerinde, Gazimağusa
sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait
salatalıkta limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edildiğinden ürünün
hasadının bir sonraki laboratuvar
analizine kadar durdurulduğu
ifade edildi.

HAvA SICAKLIĞI
YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş bölgesinde yürütülen çalışmaları dün yerinde
inceleyerek, “Maraş açılımı, iki devletli
politikanın bir parçası haline geldi” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar 500
binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini
ve buranın turizm bölgesi olarak ön plana
çıktığını belirterek, “Maraş; ziyaretçi akınına
uğramış, uluslararası marka değerinde bir
bölgedir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye
göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i
ziyaret ederek, Maraş bölgesinde yapılan
çalışmaları yerinde izledi.
Tatar, Maraş bölgesindeki gelişmeleri

takip ettiğini dile getirdi. “Pandemi döneminde de Maraş’ın gelişmeye devam ettiğini”
belirten Cumhurbaşkanı, Gazimağusa’nın
farklı boyutlarıyla en fazla gelişen yerleşim
yeri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, belediyeler reformunun Meclis’te görüşüldüğüne işaret ederek, Gazimağusa’nın limanı, üniversitesi,
turistik tesisleri ve tarihi ören yerleriyle
önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.
Tatar, 500 binden fazla insanın Maraş’ı
ziyaret ettiğini belirerek, şu ifadelerde bulundu:
“Buranın turizm bölgesi olarak ön plana
çıktığını görüyoruz. Maraş açılımı, başbakan
olduğum dönemde gerçekleşti. Bu açılım,

iki devletli politikanın da bir parçası haline
geldi. 47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan
Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası
marka değerinde bir bölgedir. Güney
Kıbrıs’tan gelen ziyaretçileri de vardır.
Gazimağusa, ileride bir çekim merkezi
olacaktır.”
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail
Arter de konuşmasında, “Ülkenin büyük
sıkıntılar içinde olduğunu ve pandemi
sürecinin başladığı günden beri dünya ile
birlikte ülkeyi de sarstığını” belirtti.
Arter, “Belediyelerin de bazı sorunlar
yaşadığını, gelirlerin, hem devletten hem
vatandaştan istenilen düzeyde olmadığı için
sıkıntı yaşandığını” ifade etti.

Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın
hafta boyunca 29-32 derece
dolaylarında olacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin 23– 29
Nisan tarihleri arasındaki süreye
ilişkin hava durumu raporuna
göre, bölgenin alçak basınç
sistemi ile ılık ve nispeten nemli
hava kütlesinin etkisi altında
kalması bekleniyor.
Raporda, yarının açık ve az bulutlu
geçeceği, hafta boyunca ise
havanın genellikle açık ve az
bulutlu olacağı belirtildi.
En yüksek hava sıcaklığının iç
kesimlerde ve sahillerde 29-32
derece dolaylarında seyretmesi
bekleniyor. Rüzgar, genellikle
kuzey ve batı yönlerden hafif,
zaman zaman orta kuvvette
esecek.
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Günün Manisi - Emine Hür

Bekle akıl yorayım
Kimlere ne sorayım
Koronanın elinde
Köle İzaorayım

Özdeyişler

Tadımlık

"Güven ruh gibidir.
Terkettiği bedene asla geri
dönmez."
W. Shakespeare

YALANSIZ
Sevgilerde olmadan
Sevgilerin
Bilmeden ayrılıkları
Ayrılıkların
Ama yattım da yazdım
Mapusane şiirlerini
Metin Demirtaş

Kitap Dünyası

BİR ŞAİRİN
GÜNLÜĞÜ
1945-1951 GÜNLERİ
Yorgo Seferis
Can Yayınları

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
YELİM ECZANESİ
Araç kayıt dairesi karşı yolu mamulcuoğlu karşısı keros kurutemizleme yanı 03922287866
HALKSEVER ECZANESİ
Şht.Hüseyin Amca Sok. Mahallesi
97 No:1 Aytan Market Sırası Gönyeli 03922231050

ULUSLARARASI BELLAPAİS
İLKBAHAR MÜZİK
FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

LA PHARMA ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet sokak
no:71/C Göçmenköy Lefkoşa
03922231414

GENÇ PİYANİST CAN
SAKKAOĞLU PİYANO
RESİTALİ VERECEK

17. Uluslararası Bellapais İlkbahar
Müzik Festivali'nde bu akşam 14
yaşındaki genç yetenek Can Sakkaoğlu
Piyano Resitali verecek.
Konser, Bellapais Manastırı'nda saat
20.00’de başlayacak.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde,
Telsim Ana Sponsorluğunda, Rocks Hotel,
Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele,
Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade
Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilen
festivalin programı şu şekilde:
“25 Nisan’da Gülsin Onay ve Genç
Yetenekler İlyun Bürkev - Tuna Bilgin;
28 Nisan’da LBO; 30 Nisan’da Tenor
Aykut Yilmaz; 7 Mayıs’ta Myrrha Trio
& Piyanist Yuliya Starastsenkava; 8
Mayıs’ta İzmir Klarnet Dörtlüsü; 9
Mayıs’ta Expromte Trio & Bariton Evren
Karagöz; 10 Mayıs’ta Mihriban Aviral
& Rauf Kasimov; 11 Mayıs’ta Özel Günhanlar; 13 Mayıs’ta Otello Çoksesli Korosu & LBO konser verecek”
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin
düzenlediği festival 13 Mayıs’ta sona
erecek. 80 TL olan biletler Gazimağusa,
Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne
Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi, konser
girişinden veya online Bilet biletfest.com
adresinden temin edilebilecek.

DÜN

GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak 0392 821 33 61
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı
Girne 03928158118
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı 03928159777
MAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi
Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa 0392 365 38 68

“BİRLİKTE DAHA İYİ” PROJESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Mülteci Hakları Derneği'nin, Avrupa
Birliği'nin finansmanıyla yürüttüğü 'Birlikte
Daha İyi' projesinin açılış etkinliği önceki
gün gerçekleşti.
Dernekten yapılan açıklamada, ‘Birlikte
Daha İyi’ projesinin, 3 yıl sürecek olan
Avrupa Birliği destekli bir kapasite geliştirme
projesi olduğu, proje kapsamında planlanan
ktiviteler arasında kapasite artırıcı eğitimler,
gönüllülük ve fon geliştirme stratejisinin belirlenmesi, derneğin iletişim stratejisinin

hazırlanması, sosyal medya yayıncılığı, medya
takibi ve raporlama, Irkçılık Karşıtı Ağ’ın
sağlamlaştırılması ve genişletilmesi, tematik
eğitimler, mülteciler, insan ticareti ve ırkçılık
konusunda toplumun farkındalığını ölçmek
üzere araştırmalar bulunduğu belirtildi.
Projede, ırkçılığa maruz kalanların, mültecilerin ve insan ticareti mağdurlarının
öykülerini daha görünür hale getirerek,
haklarına erişimi güçlendirmenin amaçlandığı
belirtildi.

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

Tel:0533 864 8771

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

14.70 14.82

EURO
Alış Satış

15.90

16.06

S.T.G.
Alış Satış

18.96 19.15

RESMİYE ESE ECZANESİ
Ecevit cad.no: 75/1 ziraat bankası
çaprazı 03927144518
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil
Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı
Boğaz İskele 0533 834 82 51

ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

Acil Telefon
Numaraları

Satılık Arsa

DOLAR
Alış Satış

GÜZELYURT

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖvİZ KURLARI

SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu
Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa 03923654969

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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Tatar, "Bize de Cruise gemileri gelirse ekonomimiz patlar" diyor!
O halde Nikos’un teklifini hemen kabul et, Ercan ve Mağusa Limanı açılsın!
Bizim Duvar

Kakatece ne
zaman cicitece
olacak?!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
GURTAR ÖYLE
ARSIZDOYURAN
TARAFINDAN
-Amman Allahım! Nedir be Raziye bu gavırılmış soğan kokusu?
Vallahi aşlıgdan
midem bumburis ederdi zaten,
şimdi daha beter
acıgdım. Ha
şimdi deme
bana mücendra
yabdın!..
-Yok anam...
Evde mercimek
mi varıdı da
mücendra yapacaydım? Gomşudan gelir herhalde bu soğan kokusu!
-Be Razi... Deli edme adamı.. Da
gomşudan bu gadar koku çıgmaz.
Nabdın onu söyle.
-Bir şaka yapayım dedim sana,
beceremedim! Beyan mı oldu
sana be canım bu mücendra işi?!
-Doğru söyle, yabdın? E vallahi
öpeceyim seni, hiç
gurtulman elimden!
-Dur yahu da gomşu gelir şimdi, gazeddayı getireceydi
bana...
-Ben annamam.
Bütün yol bu mücendrayı düşündüm. Angsızın
öyle canım çegdi ki hiç sorma.
Olsa vallahi bir tencere yeyceyim
gibi geldi bana. Annayasın sen,
galbim ne gadar temizdir. Uzagdan bile okun ciğerimi vallahi!
Mucuk! Mucuk!
-U deli oldu adam. Her iki-üç
günde bir yapayım be canım bu
mücendrayı.
-E yap anacığım yap! Ben da bileyim napacağımı!..
-Bak gene... Ben ne derim sen ne
annan...
-E noldu be Razi? Bişey mi dedim yahu ben şimdi? Neyisa...
Hade gak gurtar öyle arsızdoyuran tarafından. Ben da ikayım
elimi yüzümü da geldim!
-Yoğurt yogdur yalnız evde!
-Boş ver... Mücendraynan gidmez zaten! Gavrılmış sovandır
bunun canı. Bol goduysan tamam. Senin işindir zaten o iş!..

Asmaaltı konuşmaları
-Ne den sen bu işe?
-Hangı işe?
-Devletin itibarına...
-Neyine yahu neyine?
-İtibar itibar!
-Nedir o? Yani yenilen içilen bişey
mi?!
-Tabii! Musaggası da güzel olur hem!
Hele gologasınan yap da gör!.. Ye ye-

memin!
-Dalga geçme!
-E seninki dalga olmaz da benimki
dalga?!
-Neyisa annaşdık... Söyle bakalım
şimdi n'olmuş bu devletin itibarına?
-Zarar görüyormuş.
-Kim dedi onu?
-Kudret Özersay.
-Yani şimdi demek isder bize ki bu
devletin itibarı da vardır?
-E öyle dediğine göre öyle!
-Yok arkadaş, bu itibar dedikleri şey
o gadar yerle bir edildi ki Ankara tarafından i'si bile galmadı! Yani bu gadar
zaman tamamıdı da yerle bir edildiğini
şimdi hatırladılar?!

Haftanın Gıdıgıdısı
Faiz Sucuoğlu'nun "Ankara'yı bu işlerin içine
karıştırmasınlar, ayıp, yazık. Türkiye hiçbir zaman iç
meselemize karışmadı" şeklindeki sözleri kargaları
bile güldüren içeriği nedeniyle bu haftanın en komik
gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

DELİ DANA
Bilindiği gibi yıllar önce de bir 'deli
dana' krizi yaşanıyordu her yerde! İnsanlar neredeyse et yemez olmuşlardı.
Temel'in de canı ızgarada bonfile çekmiş ama herkes, "Aman, yemeyin çok
tehlikeliymiş!" diye engelliyormuş.

Deli dana eti yemenin ne gibi tehlikeleri olduğunu soran Temel, "Hastalıklı yenilen etler, öncelikle insanın
beynini etkiliyormuş" cevabını alınca
şöyle bir "Oooohh" çektikten sonra
"Ula, bizleri etkilemez ki zaten" diyerek bonfile siparişi vermiş gönül
rahatlığı ile!..

Pano
Ankara
politikası
out...
Sarayönü
politikası
in!

FİKRİNİN FİKRİ
ÇEKİLİN ORAŞDAN DA
BEN YAPARIM

Fuat Oktay, "KKTC hükümetinin Maraş
açılımı çerçevesinde bu anlayışla atacağı
adımları desteklemeye devam edeceğiz" demiş.
-Kendi adımlarını kuklaları atmış gibi
göstererek, kendi kendine destek beyan
eder garagöz!
*
Erhürman "Sarayönü politikasına geri döndük" demiş.
-Keşke öyle olsa... Ankara politikasının
çamuruyla yıkanmaktan iyidir.
*
Kudret Özersay "Devletin itibarı zarar görüyor" demiş.
-Gayle çekme Kudret bey! Olmayan bir
şey zarar görmez!
*
Ali Pilli "Bu yıl ilâç sıkıntısı çekilmeyecek"
demiş.
-2023'den bahseder galiba! Çünkü
2022'nin üçte biri bitti. Ve çok feci bir
ilâç sıkıntısı yaşanmakta!
*
Tatar, "Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyetini
tanıması gibi bir şey söz konusu değil" demiş.
-E, 1964'te BM Güvenlik Konseyi kararının altına imzayı nenem mi attıydı
ya guzzum?!
*
18 Nisan itibarıyla AKSA'da 10 günlük
yakıt kalmış!
-Yorgo'nun elektriği sağolsun! O olmasa
dağdaki bayrağınızın lâmbalarını bile yakamayacaksınız!
*
Sucuoğlu "Boş bir kâgıda imza atmadım"
demiş.
-Boş kâğıda değil, teslimiyet belgesine
imza attın!
*
Tatar "Bize de Cruise gemileri gelirse
ekonomimiz patlar" demiş.
-Toroslara bakacağına denize bakıp
Cruise'leri beklesene!
*
Kerevizde "Tavsiye dışı bitki koruma"
çıkmış.
-Zehirin adı "Tavsiye dışı bitki koruma"
oldu demek!
*
CCM Raporuna göre Kıbrıs adası askeri
üs gibiymiş.
-Gibisi fazla be refikler. Aşk adası bu
üsler dolayısıyla ölüm adası oldu!
*
Erhürman "Yapamayacaksanız gideceksiniz" demiş.
-Çekilin oraşdan da ben yaparım!..
*
HP'li Tokatlıoğlu "Hükümet edenler devletin
itibarını yerle bir ediyor" demiş.
-Ne yapalım? Sandığa gidenler öyle münasip gördü!
*
El-Sen "Kıb-Tek'e yatırım yapılmazsa mücadelemizi geri sokağa taşıyacağız" demiş.
-Yüzde 300'lük devasa zam kazığına hiç
lâfınız yok öyle mi? Yoksa 'bu zam kazığını yemeyen ölsün' mü diyorsunuz?!
*
Sucuoğlu "Ankara'yı bu işlerin içine karıştırmasınlar, ayıp yazık. Türkiye hiçbir
zaman karışmadı" demiş.
-Şimdi anladınız mı biz neden bu hallere
düştük, daha doğrusu düşürüldük?! işte
bu zihniyet yüzünden!

Erhürman "Sarayönü politikasına geri döndük" diyor... Keşke öyle
olsa! Ankara politikasının çamuruyla yıkanmaktan iyidir!
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Çocuklar büyük oldu, büyükler ise zaten çocuktu!

Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan

15
108 kişinin koronavirüs
testi pozitif çıktı
Son 24 saatte toplam 10 bin 396 test
yapıldı, 108 pozitif vakaya rastlandı.
72 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 20 kişi
Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi
İskele, 1 kişi Lefke bölgesindendir.
22 Nisan 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 10.396
Saptanan Pozitif vaka Sayısı: 108
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.696.321
Toplam vaka Sayısı: 92.836
İyileşip Toplam Taburcu Edilen vaka
Sayısı: 91.000
Tedavisi Devam Eden vaka: 1603
Pandemi Merkezindeki Hasta : 22
Karantinadaki vaka Sayısı : 1531
Toplam Kaybedilen Hasta: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Yapılan Aşı : 295

ERCAN HAvALİMANI
AKINCILAR YOLU KISMEN
KAPALI OLACAK
Ercan Havalimanı Akıncılar Köyü
birinci Tünel Yolu bugün ve Pazar
günü kapalı olacak.
Polisten verilen bilgiye göre, Kuzey
Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil
Derneği tarafından yarın 12:00-21:00
ile 24 Nisan Pazar 09:00-24:00
saatleri arasında Ercan HavalimanıAkıncılar köyü, Birinci Tünel Yolu
üzerinde drag yarışı
düzenleneceğinden, söz konusu
saatlerde trafik akışı İkinci Tünel
yolu üzerinden tek şeritte ve
kontrollü olarak verilecek.
Güzergahı kullanacak olan
sürücülerin dikkatli seyretmeleri,
trafik işaret ve işaretçilerine dikkat
etmeleri istendi.

ERAL TÜZÜN'ÜN YENİ
SINGLE ÇALIŞMASI
"ÇIKMAZ" YAYINLANDI
Ülkenin rap müzik sanatçılarından
Eral Tüzün’ün “Çıkmaz” isimli yeni
single albüm ve klip çalışması
yayımlandı.
verilen bilgiye göre, ''Çıkmaz''ın
müzik ve düzenlemesi Ahmet
Karagözlü’ye (Negro), söz ve
vokalleri Eral Tüzün'e aitken, klip
çekimi İzel Hastunç (Luna Studios)
tarafından üstlenildi. Klipte ise
dansçı Bahar Hacımehmet yer aldı.
"Çıkmaz", bugünden itibaren tüm
müzik platformlarında.

"MY WORLD-PLAYİNG
CARDS" 25 NİSAN’DA
AKM’DE
Fatih Sazak’ın kişisel resim sergisi
“My World-Playing Cards”, 25
Nisan’da Lefkoşa AKM’de ziyarete
açılıyor. Kültür Dairesi’nden verilen
bilgiye göre, KentSanat Galeri
küratörlüğünde, Mercan Demir Çelik
sponsorluğunda saat 17.00’de AKM
Büyük Salon’da açılacak sergi, 30
Nisan ‘a kadar mesai saatleri
içerisinde izlenebilecek.

KIBRIS İPEK KOZA FESTİvALİ
30 NİSAN-1 MAYIS’TA
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin
17’ncisi Girne Belediyesi,
Beylerbeyi Muhtarlığı ile Yeşil Barış
Hareketi işbirliğinde, 30 Nisan-1
Mayıs arasında düzenleniyor.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye
göre, 17’nci Kıbrıs İpek Koza
Festivali ile ilgili, 25 Nisan’da
Bellapais Manastırı bahçesinde
basın toplantısı düzenlenecek.
Toplantı, saat 10.00’da başlayacak.
Basın toplantısına Girne Belediye
Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi
Muhtarı Niyazi Engin ve Yeşil Barış
Hareketi’nden Doğan Sahir da
katılacak.

23 Nisan 2022_Layout 1 22.04.2022 23:17 Page 16

UEFA’dan Galatasaray’a ceza
UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 17
Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş
maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1
yenilerek organizasyona veda ettiği maçtaki
olaylarla ile ilgili karar duyuruldu. Maç sırasında
sahaya nesne fırlatılan Nef Stadı'ndaki Doğu
tribününden 2 yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa
kupası maçında en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.
Ayrıca 20 bin euro para cezası verdi.

Futbolda
28. hafta maçları

MTG’den çifte şampiyonluk

Süper Lig
Bugün
GHE-Gönyeli: İsmail Ercan
Pazar
Binatlı-DTB: Şakir Azizoğlu
Yenicami-Hamitköy: Ali Özer
TOL-BÜY: Osman Özpaşa
Lefke-MA Yeşilova: Zekai Töre
Kaymaklı-Göçmenköyt: Fehim Dayı
Mesarya-Y.Dumlupınar: Mehmet Sezener
Birinci Lig
Bugün
Çetinkaya-Esentepe: Utku Hamamcıoğlu
Değirmenlik-Yeniboğaziçi: Tufan Çerçioğlu
Maraş-B.Bağcıl: Emre Öztaşlı
Yalova-Çanakkale: İsfendiyar Açıksöz
Mormenekşe-Görneç: Hakan Ünal
Gençler Bİrliği-Dörtyol: Kerem Eran
İncirli-Karşıyaka: Turgay Misk
Düzkaya-CB Gençlik Gücü: Serhan Şimşek

Futbolda Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Mağusa Türk Gücü,
A2 Liginde de şampiyon oldu. Mağusa Türk Gücü şampiyonluk
kupasını dün akşam oynadığı Cihangir maçından sonra aldı...
Mağusa Türk Gücü
haftanın açılış maçında
dün akşam evinde Cihangir
ile karşılaştı. Düzenlenen
şampiyonluk şöleni ve
maçın ardından kupa
takdim edildi. Mağusa Türk
Gücü’nde 3 yıl üst üste
kazanılan şampiyonluk
coşkusu yaşandı...

Cahit Necipoğlu Ltd. ana
sponsorluğunda yapılacak
Drag yarışı bugün baslıyor.

Futbolda Süper Lig’de şampiyonluğunu
ilan eden Mağusa Türk Gücü, A2 Liginde
de şampiyon oldu.
Süper Ligde 11.şampiyonluk kupasını
bu akşam alacak olan Mağusa Türk Gücü,
sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayacak.
Kıbrıs Kupası’nda da finale yükselen
Mağusa Türk Gücü’nde genç takım da
bugün şampiyonluğunu ilan etti.
Mağusa Türk Gücü haftanın açılış
maçında dün akşam evinde Cihangir ile
karşılaştı. Düzenlenen şampiyonluk şöleni
ve maçın ardından kupa takdim edildi.
Mağusa Türk Gücü’nde 3 yıl üst üste
kazanılan şampiyonluk coşkusu yaşandı.
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

2.Cahit
Necipoğlu
Drag Yarışı
yapılıyor

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Lifecell Digital’in iletişim sponsoru olarak
ve Hashtag Perfommance, Mobile Link Cep
Shop, NEU Hospital, Capital Radyo, Comment Printing ve Değirmenlik Belediyesi’nin
de katkılarıyla hayata geçirilecek olan yarış,
2022 Güven Sigorta Kuzey Kıbrıs Drag
Yarışları Şampiyonası’nın ilk yarışı olacak.
Akıncılar tünel yolunda, bugün 14.0021.00 saatleri arasında sıralamaların, 24
Nisan 2022 Pazar günü ise 14.00-21.00
saatleri arasında finallerin yapılacağı yarış
için hazırlıklar tamamlandı.
Bugün yapılacak sıralamalarda tüm
yarışçıların 402 metreyi geçtikleri süreye
göre sınıfları belirlenecek ve 9 saniyeden
15 saniyeye kadar olan sınıflarda Pazar
günü eşleşmeler yapılacak.
2022 yılında toplam 5 yarış olarak
yapılacak Güven Sigorta Drag Yarışları
Şampiyonası’nın ilk yarışı olacak organizasyona Türkiye’den 4, güneyden ise 6
yarışçı kayıt yaptırdı.
Geçtiğimiz sezon hem seyircilerden, hem
de yarışçılardan büyük ilgi görüp, binlerce
insan Akıncılar Tünel Yolu’na akın etmişti.

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

