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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Şener Levent

Açı
Açı
BU KALP SİZİ
UNUTUR MU?
n

2. sayfada

En kara

23 NisaN
nHaftalık “Cumhuriyet” gazetesinin sahipleri
olan Ayhan Hikmet ile Ahmet Gürkan,
Bayraktar ve Ömeriye camilerine bombaları
kimin koyduğunu açıklayacaklarını
duyurduktan sonra susturuldular…

nTMT onları hem öldürdü, hem de
“Rum casusu vatan haini” ilan etti…
60 yıl sonra bile rejim tarafından
itibarları iade edilmedi, ancak
toplumun gönlünde taht kurdular…

nCinayetten yıllar sonra emekli Orgeneral
Sabri Yirmibeşoğlu, camilere bombaları
TMT’nin koyduğunu itiraf etti. Yirmibeşoğlu,
“Halkın mukavemetini artırmak için biz
Kıbrıs’ta cami yaktık” dedi…

SOL KÖŞE

19 YIL ÖNCE

60 YIL ÖNCE

nKıbrıs’ta 29 yıl aradan sonra kapılar
23 Nisan 2003’te açıldı… Kıbrıs
halkının unutamayacağı bir gün
oldu… Herkes çözüme ve barışa çok
yaklaştığımız umuduna kapıldı… Çok
umutlu ve iyimser bir hava esti
adada… Barikatlar o günkü
kalabalıklar gibi bir kalabalık görmedi
hiç… Kıbrıslı Türkler güneye, Kıbrıslı
Rumlar ise kuzeye akın etti… Çok
duygusal anlar yaşandı… O günden
bu yana 19 yıl geçti… O coşku ve
iyimserliğin yerini şimdilerde ne yazık
umutsuzluk aldı…

O çifte cinayetin üstünden tam 60
yıl geçti… 60 yıl önce bugün çıkan
gazeteler, ki iki günlük gazetemiz
vardı (Bozkurt ile Halkın Sesi) baş
sayfalarında resimsiz küçük bir haber
yayınladılar. Şöyle deniliyordu: “Dün
gece meçhul şahıslar tarafından iki
Kıbrıslı Türk avukat vurularak öldürüldü”… Hepsi o kadar! Oysa Rumca
“Mahi” gazetesi baş sayfasını cinayet
fotoğrafları ile donatmıştı… Nikos
Samson’un gazetesi... Ve bu fotoğrafları
çeken de Kıbrıslı bir Türk idi…
Köşeci
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Şener Levent

Açı
Dur ahbap, öyle geçip gitme buralardan…
Şu ayak izlerini görüyor musun?
Kimin diye sor…
Bana sor…
Bazan sevinçli, bazan kederli, bazan
hayata küskün kimler gelip geçti bu
sokaklardan…
Bir Mualla hanım vardı bir zamanlar…
Sesi kulaklarımda hala…
Gençlerden önce dikti bu bayrağı
şu surlara…
Görmediniz ama…
Önünde ibadete duracağım isyanlar
dökülürdü tatlı dilinden…
Ve şarkılara sığınırdı bazan…
İnci gibi el yazısıyla yazıp yolladı
bir gün bana onları.
Eşi öldükten sonra her telefon açtığında bana,
-Ahmet abin beni çağırıyor, derdi…
Ben de,
-Acele etme, derdim ona…
Son gönderdiği şarkı sözlerini mutlaka gazeteye koymamı istedi:
“Son ümidim de bitti
Kuş gibi uçup gitti
Geri kalan hep yalan
İçimde acı hicran”
Hicran hep hicran…
Unutulmuş sözler topluyorum bazan…
***
Dur ahbap!
Öyle geçip gitme buralardan…
Bilbay Eminoğlu’nu sor bana…
Halil Kaymaklılı’yı…
Omuzunda fotoğraf makinesi ile geçip gidenleri…
Denktaş’ın ve Dr. Küçük’ün gençlik
fotoğraflarını çekenleri…
Lefkoşa’ya gelen Yuri Gagarin’den
bir kare alabilmek için peşinden koşanları…
İzzet Rıza Yalın’ı sor…
“Beraber ağladık, beraber güldük”
dizisini yazarken kaç kalem tükettiğini…
Sen sor, ben anlatayım sana…
Özer Hatay’ı…
Omaç Başat’ı…
Sertaç Görgüner neden bu kadar erken bırakıp gitti bizi…
Ya sen Hakan Çakmak…
Bir şarkının tam da ortasında bu
perde iner miydi?
***

BU KALP SİZİ UNUTUR MU?

Laleli Cami Sokağı’ndan hiç geçmedinse bu şehirde yaşadım deme ahbap…
Bu iz Fikret Demirağ’a götürür seni
işte…
Orda, o küçük kapının ardındaki
küçük bahçede bulursun onu…
Son şiirini okur sana…
Anlatırsa o anlatır sana Kaya Çanca’yı, Adnan Bozkırlı’yı, Süleyman
Uluçamgil’i…
Pembe Marmara’yı…
Hikmet Afif Mapolar’ı…
Ben Girne Kapısı’ndan geçerim akşamüstleri…
Haşmet Gürkan’a rastlarım orda…
-Şu dağların rengine bak, der bana,
başka bir yerde hiç böyle bir renk
yok!
Sürer bisikletini gider sonra…
Yatağında vurulmuş bir Ayhan Hikmet…
Arabasının içinde kurşunlanmış bir
Ahmet Gürkan…
Ve pusuda kalleşçe öldürülen bir
Kavazoğlu düşünürüm…
Birkaç mısra düşer aklıma:
“Tabutumun üstünde zar atıyorlar
Cebimdeki adreslerden umut kalmamıştır…”
Bir Mustafa Doğrusöz ezbere söyler
o şiirleri, bir Rifat Reis, bir de ben…
1982’de bir akşam…
“Söz” gazetesinin sekisinde saz çalar
Arif Hoca…
Hem çalar, hem söyler…
Küçücükten almış sazı eline…

Dertli dertli vurmuş sazın teline…
Bir sabah çıkagelir Mustafa, aşkı
anlatır bana:
“Bir bir geçiyor sevgililer gözleri
yaşlı
Son hatıra kalbimde o hançer gibi
kaşlı…”
***
Saklambaç, lingiri, pirili, birayak,
hatıralarımızı kalbimize gömerek geçip
gidiyoruz şimdi bu sokaklardan…
Bir selam Saffet Anibal’a, bir selam
Ciğerci Ahmet’e, bir selam Kemal
Demirkıran’a ve bir selam da Zekai
Usta’ya uçurarak…
Berkay Hilmi Bey yok artık, telefon
açsın arada bir, yazılarım hakkında
fikrini söylesin…
Mustafa Akalın yok, İstanbul’daki
Özker Yaşın’dan selam getirsin…
Ben ortaokullu bir romantiktim ilk
şiirlerini okuduğumda…
Yıllar geçti, unutamadım şu dizelerini:
“Tanıdıklarım Özker Yaşın öldü
diyecekler
Saldıracaklar vücuduma yılanlar
çıyanlar”…
***
Dur ahbap!
Şu izlere bak şu izlere…
Bunlar Küçük Aysel’in izleri…
Bir Küçük Aysel geçti bu sokaklardan…
Şarkılarla uğurladık son yolculuğuna…
Akşamüstüne doğru orada yatan herkese söyledi…

Kuşlar bile selama durdu…
Ben eve döndüm mezarlıktan…
O eve döndü…
Hepimiz evlerimize döndük…
Hava karardı, baktım ki sallanır dallarda yapraklar…
Sürer gider hayat…
Durmasını delice istediğimiz an hiç
durmaz…
Kendi gider, sesi kalır bize yadigar…
***
Ne kadar eksildiğimizi, ne kadar
azaldığımızı farkediyorum, sizi arayıp
da bir daha bulamayınca…
Bir daha selamlaşmak mümkün olmayacak demek Ali Fevzi…
Hasan Nidai…
Ve siz Ata ve Hasan Murat…
Sevgili Mehmet Şefik ile açılan yaralarımıza ne yaralar ulandı daha sonradan…
Hayır, ne Cahit Usta öldü, ne Kemal
Sayın, ne de Ahmet Karaman…
Gel Yalçın Okut…
Gel Cemal Bektaş…
Bu muhabbet sofrası sizsiz olmaz…
Ziya Ormancıoğlu ve Toğal Baytaroğlu olmazsa hiç olmaz…
İsfendiyar Ciyaslıoğlu da gelmeli
Omorfo’dan…
Bir Akritas, bir Acheson ve bir
Annan planı var daha konuşacağımız…
Nazım’ın “Saman sarısı” şiirini okuyacağız daha…
Nice Denizoğlu ile Filiz Naldöven
de son şiirlerini okuyacaklar bize…
Daha çok tartışacağız, ne yapmalı
diye…
Bener Hakkı Hakeri ile Ayhan Menteş de katılır mutlaka bize…
***
Dur ahbap!
Öyle geçip gitme buralardan…
Bu dar sokaklardan ve tahta kapılardan…
Bak alçısı dökülmüş bir duvar ama
bir yasemin boynunu uzatmış oradan…
Bakma boynunun bükük olduğuna…
Selam vermez haramilere ve çakallara…
Öldü zannedenler kim sizi, siz bu
yerlerden gideli…
Bu kalp sizi unutur mu?
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Alaşya’dan notlar

Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

Canan Sümer

BAHAR EŞGERDİ,
OYSA YAPRAK
DÖKÜYOR ÜLKE

Bahar eşgerdi, erguvanlara bakarsan
tabii ki öyle, pencereler doğuştan şanslı,
bulmuşlar manzarayı, sabahtan akşama
kadar lilâya bakıyorlar, bu saatten sonra
başka bir eve taşınamayacaklarına göre,
ne yapsınlar, ellerinde olanla yetiniyorlar,
karşılarında lilâ görüyorla yar, bütün
memleketi boydan boya lilâ
sanıyorlar, pencerelerden
bakmayın demiyorum, bakın ama kanmayın, pencerelerin ipiyle inilmez kuyulara…
Yollar desen uzun uzun
mimoza, bu muhteşem sarılığın sonsuz olduğunu sanabilir insan
her yol gibi bu yolun da bir sonu olmasa…
Aslında hem bahardır eşgeren, hem
değildir, biraz bahardır biraz başka bir
şeydir, çünkü memleket sonbaharını
yaşıyor, dökülüyor…
Hem insanından hem insansızlığından,
hem siyasetinden hem siyasetsizliğinden,
hem yolundan hem yolsuzluğundan,
her türlü dökülüyor...
Bir tek Maraş kapalı diye, sanmayın
ki bu memleket Lefkoşa’sından, Girne’sinden, Mağusa’sından dökülmüyor,
elbette dökülüyor, hem de ne dökülme…
Maraş haricindeki bütün kasabaların
‘açık’ olması yanıltmasın sesi, hepsi
de Maraş’tan daha kapalı.
Maraş’ın onlardan farklı olarak sahici
bir kederi var, öyle böyle bir keder
değil bu, kıyısında tepinenlerin zafer
çığlıklarının, yollarında selfi çekerek
yürüyenlerin kayıtsızlığının üstüne düşürüyor gölgesini, oh olsun, iyi ediyor…
Ama en önemlisi hafıza, yazın bunu
bir kenara, Maraş adanın bunamayan
tek kasabasıdır, her şeyi hatırlıyor, unuttuğu bir tek şey yok, hem hatırlıyor
hem hatırlatıyor, hem unutmuyor hem
unutturmuyor, iyi bakın bu ‘turistik’
enkaza, iyi bakın ki göresiniz, bize
nasıl da acıyarak bakıyor…
Memleket dilinden dininden dökülüyor, Türkçe dökülüyor Rumca dökülüyor, İsa dirilirken Muhammed doğarken dökülüyor, ceddinden de neslinden de dökülüyor, başka bir seçenek
kalmamış, ya dökülüyor ya dökülüyor…
Sahte zaferlerinden, kurtulmalarından,
barışlarından, boyunu aşan bayraklarından dökülüyor, bir de ödünç bayramlarından, başka karaların bayramlarıyla buraya kadar der gibi dökülüyor…
Ununu eleyip ipe sermiyor geçmiş
zaman, hep bugünde, demek ki geçmiş
aslında geçmemiş, geçememiş, biz de
konforumuz bozulmasın diye geçmesine
izin vermemişiz, sen hep burada kal
demişiz, geçmiş zaman en kötü taraflarıyla, berbat diliyle aciz siyasetiyle
ve olanca şahsiyetsizliğiyle hep şimdiki
zamanın içinde karıştırıyor. Sadece karıştırmakla kalsa iyi, bugünü öyle bir
avucunun içine almış ki, bugün kapısında bekleyen yarın’ın gönlünü almaya
çalışacağına, habire dün ile kırıştırıyor… Feleğin çarkından beter bir çark
bu, ülke değil, kendini ve kendine ait
olan herşeyi herkesi öğüterek tüketiyor… Eşgeren bahardır elbette, ama
kâğıt üstünde, yazılarda, şiirlerde şarkılarda, çünkü sonbaharını yaşıyor, yaprak döküyor ülke, dökülüyor, hem de
ne dökülme…

YALNIZ DEĞİLSİN
BİZ VARIZ,
DİYE FISILDAYACAK
SARDUNYALAR

İstifa eden Hükümet,
‘yeniden ortaklık’ görüştü
59 günde istifa eden UBPDP-YDP Hükümeti
ortakları, ‘yeniden
ortaklık’ için bir araya
geldi. Arıklı: “3’lü toplantı
oldu, yaptıklarımızı ve
yapamadıklarımız
konuştuk”
YeniDüzen
59 günde istifa eden UBP-DPYDP Hükümeti ortakları, ‘yeniden ortaklık’ için bir araya
geldi.
Hükümeti kurma görevini dün
alan UBP Genel Başkanı Faiz
Sucuoğlu, bugün de eski hükümet ortakları olan YDP ve DP
ile görüşme gerçekleştirdi.
YENİDÜZEN’e konuşan YDP
Genel Başkanı Erhan Arıklı,
“3’lü toplantı oldu, yaptıklarımızı
ve yapamadıklarımız konuştuk,
sıkıntılarımızı dile getirdik” dedi.
Arıklı, bugünkü 3’lü toplantı
ardından yarın da YDP ve DP’nin

parti yetkili kurullarını toplayacağı bilgisini verdi.
Arıklı, “Şart koşmadık ama
aramızdaki iletişimi kurmanın
ve daha iyi organize olmanın
yollarını konuştuk.” dedi.
Arıklı’nın ifadeleri şöyle:
“Bir an önce reformlarla ilgili
ciddi çalışmalar, yerel yönetimler
ve bekleyen birçok maddelerle
ilgili çalışmalarımızı kapsayan
sıkıntıları konuştuk. Bunlar yanında önemli projeleri hayata
geçiremeden 100 gün içinde hükümeti yıkmak zorunda kaldık,
tüm bunları değerlendirdi. Halk
dışarıda sıkıntılarına çözüm bekleyecek icraat istiyor. Önümüzdeki dönemde de yapmayacaksak
bu hükümeti kurmanın bir anlamı
yok.
Şart koşmadık ama aramızdaki
iletişimi kurmanın ve daha iyi
organize olmanın yollarını konuştuk.”

ÖNCE YAYAYA, SONRA AĞACA ÇARPTI...

KAZA YERİNDEN KOŞARAK KAÇTI
Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç
önce kaldırımdaki yayalara daha
sonra da ağaca çarptı.
Polisten verilen bilgiye göre dün
saat 18.00 sıralarında Girne'de Ziya
Rızkı Caddesi üzerinde, Cumhur
Doğruyol (E-58), yönetimindeki SR
008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun
sağından kaldırma çıkarak kaldırım
üzerine yaya olarak yürümekte olan

Tamer Emir (E-54), Nedret Kalyoncu
Emir (K-58) ve kimliği meçhul erkek
bir şahsa çarptıktan sonra kaldırım
üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü
Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer
Emir ve Nedret Kalyoncu Emir Girne
Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.
Tamer Emir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk
edildi.
Yaralıların tedavileri halen sürüyor.
Kazada aracın çarptığı kimliği meçhul
şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Akşam serinliği kendini hissettirse de halâ, yaz
mevsimi yüzünü gösterdi işte…
Sarı yeşil ovalarda mor arpa çiçekleri…
Lale, papatya…
Ya bir tren penceresinden, ya da bir vapur güvertesinden el sallayarak giden bir sevgili gibi çekip
gitti en sonunda o soğuk günler…
Dut ağacının ve yenidünyanın olgun meyvelerinde
sevinç var…
Güvercin seslerine uyandım sabah erkenden…
Bak, biz varız işte der gibiydiler...
Yalnız bırakmayız seni...
Bu kaçıncı mevsim hayatımızda?
Mevsimi geldi artık dediğimiz mevsim bu mu?
Yoksa sonu gelmez bir bekleyiş mi bizimkisi…
“Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düşecek”
demez mi zaten şarkılar da…
***
Hep eski sandıklardaki naftalin kokuları arasına
gömdük umutlarımızı…
Hiç ertelemek istemediğimiz sevinçlerimizi erteledik...
Bir deniz kıyısına oturup ruhumdaki fırtınaların
yerini garip bir kayıtsızlık ve boşvermişlik alınca
hissettiğim huzur uzun sürmez bilirim...
Telaş... Endişe…
Ve öfke yerleşmiş çünkü hayatımıza...
Hayal ettiğimiz hiçbir şey gerçekleşmiyor...
Biz dikte ettiremiyoruz yaşadığımız hayatı…
Bize dikte ettiriyorlar…
Bunun için yanlış yazıyoruz "de" ve "da"ları...
Yerli yersiz kullanıyoruz bağlaçları…
İmlamız da bozuk...
Ruhlarımız da…
Karar vericiler en kötü kararları veriyorlar hakkımızda da bir şey yapamıyoruz kendi kendimize mırıldanmaktan, öfkelenmekten başka...
***
Şimdi bahçede çalışma zamanı…
Su verdim çiçeklere, ağaçlara..
Büyüyen otları söküp temizledim…
Papatya ve feslikan ektim bahçe duvarının hemen
yanına… Portakal çiçeklerinin baygın kokusunda…
Neden ille de bir düzen vermeye çalışıyorum
ki…
Dağınık bahçeleri severdim ben oysa...
Zaten bu kadar düzensizlik içinde işi ne bu düzenin...
İncir ağacındaki serçenin haberi yok bunlardan…
Nar ağacım çiçeklenmemiş daha…
Çok hayal kuranın hayal kırıklıkları da çok olur
gibi bakıyor bana deniz uzaktan…
***
Özledim akşam serinliğinde verandada oturmayı…
Az kaldı ama…
Yaseminler açmaya…
Feslikanlar coşmaya başlayınca oturacağım…
Bu sabah yüzümü bile yıkamadan bahçeye çıktım
hemen…
Vakit oldukça erken…
Bir çoban geçti sürüsüyle…
Selamlaştık…
Köyde bir başkadır yaz sabahları…
Toprak, çiçek ve ot kokusu vardır…
Kuş sesleri…
Ve kapımda yemek bekleyen sokak köpekleri…
Yemeklerini vermeden selamlaştım onlarla da…
Kimi kuyruk salladı…
Kimi hoplayıp zıpladı…
***
Oturduğum verandada kahvemi yudumlarken
dalıp gidiyorum hatıralara…
Dünyanın en güzel sokağına düşüyor yolum…
Çocukluğa…
En sıcak vakitlerin siesta ile geçtiği o eski yazlara…
Az sonra serin sularla kapı önlerini yıkayacak
kadınlar…
Hasır sandalyeler sıralanacak…
Seyyar satıcılar geçecek daracık sokaklardan…
Dillerde sövgülü şakalar…
Babam bisikletiyle sokağın başında “eşgerdiğinde”
içimde kelebekler uçuşacak…
Ve yine fısıldayacak bana sardunyalar…
-Yalnız değilsin, biz varız, diye…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Hade ne bakınıp duruyorsunuz öyle?
Bir maskaralık daha yapıp mahkemeye gidin
Bize maskara dediler şikâyetiyle
Maskaralığa yeni maskaralıklar ekleyin

KaLaY-KaLaYCI

KKTC’NİN KARIŞILACAK
BİR “İÇ”İ YOKTUR

Sunat Atun’u görevden alamayınca blöf yapmaya kalktı, Tatar’a “Ya Sunat
Atun’u görevden al, ya da hükümetin istifasını kabul et” dedi. Tatar da
Ankara’ya danıştıktan sonra hükümetin istifasını kabul etti. Ankara fikrini
değiştirince, Tatar da istifasını kabul ettiği hükümetin başına tekrar hükümeti
kurma görevi verdi. Akabinde Faiz Sucuoğlu, “Ankara’yı bu işlerin içine
karıştırmasınlar, ayıp, yazık! Türkiye hiçbir zaman içişlerimize karışmadı” diye
buyurdu. Evet Sucuoğlu haklıdır. Türkiye hiçbir zaman KKTC’nin içişlerine
karışmamıştır. Çünkü zaten KKTC’nin gerçekte karışılacak bir “iç”i yoktur…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TIMARHANE
UNUTULMASIN...

Ertuğruloğlu Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıslıtürklere iki sandalye verilmesine karşı olduğunu söyledi...
Meclisteki konuşmasında yaptı bunu...
KKTC Dışişleri Bakanı olarak...
Nedenmiş bu?
KKTC'ye iki sandalye verilmeliymiş...
Kıbrıslıtürklere değil yani...
KKTC olgusunu reddeden yaklaşımlara prim
vermezmiş!
Eh, artık bir tomson alıp Beşparmak dağlarında yerini alır herhalde...
***
Salı günü ada içindeki tüm covid-19 tedbirleri
kaldırıldı...
PCR, antijen, aşı artık hakeza...
Kimlik gösterilerek ister güneye, isterse kuzeye geçilebilir...
Tatar hemen konuya değindi...
Değinmese olmazdı çünkü...
KKTC hükümetinin iyi bir mücadele vererek
vaka sayılarını azalttığından söz etti...
Yahu adam herhalde vaka sayılarının yüzlerle
ifade edildiğinin farkında değil...
Birisi ona vaka sayılarının düşmediğini aksine
arttığını söylese olmaz mı?
Bu kadar danışman acaba orada ne yapıyor?
Geçişlerin eski haline gelmesinin perde gerisinde uluslararası ilaç şirketlerinin üç yıl içerisinde büyük bir kar elde ettiklerini ve o
nedenle işlerin eski haline getirildiğini bilmeyen
farkında olmayan bir KKTC Cumhurbaşkanı...
23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Salı günü
meclis bahçesine gelen çocuklar orada sportif
hareketler yaptılar, şarkılar söylediler...
Devrim Barçın çocukların Çav Bella şarkısını
söyledikleri için onları kutladı...
Zorlu Töre durur mu?
Ne demek komünistlerin şarkısını söylediler?
Tayyip baba duyarsa açıp hesap sormaz mı?
Hemen oturduğu yerden Barçın'ı yanıtladı:
"Ondan önce İstiklal Marşı'nı da söylediler"
dedi...
23 Nisan milli bir gün...
Bu günde enternasyonal bir şarkı olan Çav
Bella'yı söylemenin doğru olup olmadığı tartışması bir yana...
***
Meclisteki hakaretler, tartışmalar analarının
izinde olduklarının göstergesi...
Burası aslında bir tiyatrohane...
Meclis konuşmaları, tartışmaları da olmasa
insanlarımızın gülümsemeleri bile kaybolacak
dudaklarından!
Meclisin yüceliğinden kutsallığının zedelenmesinden söz edenler de var şüphesiz...
Yahu başımıza ne gelirse müstahakımızdır
diyenlere hak verilmez mi?
Burası işgal altında, Türkiye'nin kontrolünde
bir ada yarısı...
Buradaki seçimlerin de diğer yapılanların
da sadece göstermelik olduğunu bilmeyenler
var demek ki?
Meclistekiler sadece Ankara'nın "hık" deyicileridirler...
Hükümetmiş, meclismiş hepsi maskaralık...
AB Komisyonu bizlere iki sandalye verecekmiş de biz KKTC ibaresi geçmediği için
kabul etmezmişiz...
İki vakayla garantina kapsamında kapandık,
yüzlerce vaka ortada dururken yaşamı normal
hale getirdik... Neymiş?
Büyük mücadele vererek başarmışız virüsle
mücadeleyi...
Hapisanelerinizin yanına tımarhane de ilave
etmeyi unutmayın...

FAİZ BEY’DE
UNUTKANLIK MI VAR?

Dereboyu'nda Bahar Şenliği
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde dün
Bahar Şenliği yapıldı. Çocuk oyunları, konserler, dans gösterileri ve DJ’lerin
yer alacağı Dereboyu Bahar Şenlikleri, gece 22.00’ye kadar sürdü.
Etkinlik nedeniyle Dereboyu’nda trafik ışıklarından başlayarak Mehmet
Akif Caddesi ve Osman Paşa Caddesi 23.00’e kadar trafiğe kapatıldı.

Kıyafetler yetişmedi, 23 Nisan
İlkokulu'nda kutlamalar ertelendi
23 Nisan İlkokulu'nda dün
yapılacak kutlamalar,
çocukların törende giyeceği
kıyafetlerin yetiştirilemediği
gerekçesiyle ertelendi.

ilkokula kıyafet teslim ettik, maalesef
yalnızca 23 Nisan İlkokulunda belirtilen sebeplerden sorun yaşadık. Üzgün olduğumuzu bildirir tüm sorumluluğu üzerimize alırız” dendi.

Yenidüzen
23 Nisan İlkokulu'nda bugün yapılacak kutlamalar, çocukların törende
giyeceği kıyafetlerin yetiştirilemediği
gerekçesiyle ertelendi. Erteleme dün
gece velilere mesajla bildirildi, Girne
23 Nisan İlkokulu öğrencisi çocukların
23 Nisan sevinci yarım kaldı.
Okul yönetimi, gecikmenin kıyafet
yapımını üstelenen ilgili firmadan
kaynaklandığını belirterek, bu durumun telafi edileceğini kaydetti.
Bahsi geçen Özşen Bebe isimli firma ise tüm sorumluluğun kendisine
ait olduğunu kaydederek, gümrükte
yapılan grev ve elektrik kesintilerinden
dolayı 4 günlük bir gecikme yaşadıklarını ifade etti.
Özşen Bebe isimli firma tarafından
yapılan açıklamada; “45 yıldır bu
adada okullara hizmet etmekteyiz ve
birçok kez 23 Nisan İlkokulu ile de
başarı ile çalıştık. Bu yıl da 6 ayrı

“Erteleme kararına mecbur bırakıldık”
Okul yönetiminden paylaşılan mesaj
söyle:
Günaydın Değerli Velilerim,
Günlerdir hep birlikte verilen uğraşlar, yaşanan yorgunluklar, haliyle
gerginlikler üzerine akşam geç saatlere
kadar dikiş atölyesinde verilen mücadele rağmen kıyafetlerin teslim
edilmemesi dahası kimlere verilip
kimlere verilmediğinin net olarak bilinmemesi bizi bu erteleme kararına
mecbur bırakmıştır ve çok üzülerek
söylemeliyiz ki gününde 23 Nisan
Törenimizi yapamamış olmak hepimizi son derece mahcup etmiştir. Firma gecenin sonunda sorumluluğunun
tamamen kendilerine ait olduğunu
(gümrükte yapılan grev, elektrik kesintileri vs. ) söylemiş o kapasitesinin
üzerinde sipariş aldıkları için yetiştiremediklerini kabul etmişlerdir.

Faiz bey ne yapsa Tayyıp Erdoğan’a yaranamayacağını ve bir punduna getirip koltuk altından
çekilene kadar, orada hep eğreti oturacağını,
her an “Yolcudur Abbas” olabileceğini sanırım
hâlâ anlamış ve kabullenmiş değil.
Ya da gece mezarlık yanından geçerken korkusunu yenmek için yüksek sesle türkü söyleyen
adam rolü oynuyor!
***
KKTC’deki son hükümet kriziyle ilgili olarak
söylediği sözler de, “Acaba Ankara’nın gönlünü
alabilir miyim” kaygısını taşımakta.
Ne diyor bakın…
“Ankara’yı bu işlerin içine karıştırmasınlar,
ayıp, yazık! Türkiye hiçbir zaman içişlerimize
karışmadı.”(?)
***
Öyle mi Faiz bey?
Ciddi olamazsın…
Şaka mı yoksa?
Türkiye hiçbir zaman içişlerimize karışmadı
mı? Unuttuğun hiçbir karışma olmadığına emin
misin? Biraz hafızanı zorlasan diyorum!
Bazı şeyleri hatırlayabilirsin belki.
Bir yerden hatırlayabilsen gerisi çorap söküğü
gibi gelebilir! Yanlış anlamazsan sana yardımcı
olabilirim bu konuda.
Mesela hükümet kurulalı daha 15 gün olmadan,
Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na “Sen
kenara çekil” diyerek, yerine Dışişleri Bakanı
Hasan Taçoy’u getirmek, Dışişleri Bakanlığı’na
da kabine dışından Tahsin Ertuğruloğlu’nu oturtmak içişlerimize karışmak değil mi?
***
KKTC’nin Bakanlıklarına TC’den 3’er kişilik
komiteler atanması ve bakın bakalım bunlar ne
yapıyor denmesi, içişlerimize karışmak değil
mi?
***
“Kurultay murultay yok” diyerek UBP kurultayını engellemek Sucuoğlu ve Taçoy’a parti
başkanlığı adaylığından el çektirmek içişlerimize
karışmak değil mi?
***
Avrupa-Afrika gazetesi yazarları hakkında
“Mahkûm olmaları için elimden geleni yapacağım” diyerek KKTC yargısına müdahale
etmek içişlerimize karışmak değil mi?
***
Yol ihalelerine varıncaya kadar KKTC’deki
tüm imar faaliyetlerinin ihalelerini Kıbrıslı müteahhitlere kapatmak ve ihaleleri Ankara’da
TC’li müteahhitlere açmak içişlerimize karışmak
değil mi?
***
Buradaki İslamofaşist tabasını gazete ve gazetecilerin üzerine saldırtıp linç barbarlığında
bulunmak, meclisi işgal ederek damında hora
tepip Osmanlı bayrağı dalgalandırmak içişlerimize karışmak değil mi?
***
Afrşka’ya linç saldırısının birkaç tutuklusunu
TC Elçiliği yetkililerinin hapiste ziyaret edip
cezaevi yetkililerine “Bizim çocuklara iyi bakın”
talimatı vermeleri içişlerimize karışmak değil
mi?
***
Zamanında toplumun yüzde 60’ın üstünde
oyuyla cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı’ya
Tayyıp Erdoğan’ın “Ağzından çıkanı kulağın
duysun” diye hakaret ve aşağılamada bulunması
içişlerimize karışmak değil mi?
***
O kadar çoktur ki bu karışmalar, yazsak sütunlar yetmez! Bilmem hatırlamana yardımcı
olabildim mi?
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Onuncu köy
LOLOLO OKUMAYIN

Ulaş Barış
Son durum: “UBP kendini yönetemiyor”
lafı yapılan pervasız müdahalenin yeni kılıfı
oldu. Bunu söyleyenler statükocudur, bu
kadar da net söylüyorum.

İSYANLAR!

Hasan Ulaş Altıok
Bazen bazı insanları ve “isyanları” anlamakta zorlanıyorum. AKSA’ya olan borcu
maliyenin üstlenmesine niye tepki gösterildi?
Yıllardır AKSA bu toplumu sömürmüyor
mu? Sömürüyor. Yıllardır AKSA’ya borç
birikmesi için tüm hataları yapan siyasiler
yine ve yine seçilmiyor mu? Seçiliyor.
Hesap verdiler mi? Hayır. Maliyenin parası
kimin parası? Toplumun. Peki, ne fark var?
AKSA’nın bizleri sömürmesine ses çıkarmadan, AKSA’dan kurtulmak için “isyan”
etmeden bu duruma “isyan” edilince ben
gerçekten anlayamıyorum. Sanırım sorun
bende.
***
Daha havalar Kıbrıs sıcaklarına ulaşmadan
(bu akşam) “kapasite yetersizliğinden” yani
“yatırım yapılmamasından” dolayı elektrik
kesintileri yapılacağı açıklandı. Bir de Temmuz, Ağustos akşamlarını düşünün ve görevde oldukları sürece bilerek ve isteyerek
yatırım yapmayan TÜM hükümetleri yaptıkları ve yapmadıkları ile değerlendirin.
Hükümetteyken aldıkları talimat doğrultusunda buldukları ucuz bahanelerle ya da
muhalefet olunca yaptıkları popülist konuşmalar ile değil.

İKİ 23 NİSAN

Mustafa Billur
Hepimizin kendimize sormamız lazım:
Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan
bugün hayatta olsalardı, memleket için ne
yaparlardı? Mücadelelerini onurlandırmak
istiyorsak, o mücadeleye omuz vermeliyiz...
Saygıyla anıyorum.
***
23 Nisan.
Atanın izindeymiş.
İzde ırkçılık, yalan, soykırım, asma, kesme,
biçme, diktatörlük var. Kendi burnunun lokasyonu, o izin içinde, ne burnundan, ne
izden, ne lokasyondan haberi var. Alan
memnun, satan memnun, burun memnun.
Öyleyse? So what?

GÖT LAMBASI

Ahmet Said Sayın
2022 yılında, 1885'lerde yaşayan büyük
büyük dedemin kullandığı lambayı yaktık.
Huzurlarınızda Kıbrısçası ile Gololambi.
Türkçesi ile Göt Lambası. İnsanlar evin dışındaki tuvaletlere gitmek için kullanırlardı.
İsmini de burdan almıştı. Biz de evin içinde
birbirimizi görmek için kullanıyoruz. 2022
yılında

MASKARALIK

Cenk Özdağ
Maskaralık kelimesindeki harflerle türetebileceğimiz pek çok kelimeden bazıları
aşağıdadır.
Bu da mı rastlantı?
Bu da mesaj değil eyy maskaralar, eyy
ateyizlerrrr?
nKasmak
nSalak
nKalas
nKara
nAra
nMakara
nMal

ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ... Dün 23 Nisan kutlamalarında sıcak havanın etkisiyle birçok öğrenci
bayıldı. Güneş altında bekletilen aileler ve çocuklara eziyete dönüşen kutlamlarda boy
gösteren siyasilerin anlamsız konuşmaları da eklenince kutlamalar çileye dönüştü...

ÇOK ÇOCUK
Feriha Altıok
"Sarı ipek dokudum
Sen yanımda yokudun
Yolladığın nağmeyi
Gözyaşımla okudum"
Nenem böyle yanık yanık türküler yakarak bana çeyiz dokurken, ben de dokumak isterdim de ayaklarım, yetmezdi
tezgahın ayakçalarına.
Dokuyabilmem için büyümeyi beklemeliydim. Neneciğim aldanmıştı. Ne
tezgâhta çeyiz dokuyacak ne de çok
sonraları araba kullanmak için benzine
basacak kadar -rahatça basacak kadar büyüyebildim.
Öylesine "güçücek" kaldım ki sırtıma
yastık koymam gerekti araba kullanırken.
"Uyumak için bir yorganın eksik" diye
güldü oğlum. Neyse ki şiir, kısa zamanda
ehliyetime elkoydu da kurtuldu yollar
benden. Ben, o ses mi... bu söz mü
gezip dururken dil deryasında, yapmamam gerekeni yapmıştım aslında...
Peki ama neden hep büyükbaş araçlara
çarpıyordum ben... İki kamyon... Bir

tır... üç cip...
"Siz sürmesini öğrendiniz ama durmasını öğrenemediniz " dedi bir trafik
polisi...
"Ya tam durmalıda durmalı...Ya tam
gitmelide gitmeli"...Oysa tam gitmelide
gitmesini öğrenmiştim de. ..
Nenem, dokuduğu çeyizlerimi:
"Sarı ipek sararım
Ben yarimi ararım
Zannetme ki unuttum
Her görene sorarım "
türküsüne sararak anadan kıza kalan
kara sandığımızda saklardı.
Not: Küçükken öğrenip özellikle cılâlı
aşk devrimde çok söylediğim bu türküyü
, yeni kararıma ters düştüğü için çıkarıp
türküler dağarcığımdan öpüp alınma
koyduktan sonra Saba rüzgârına vereceğim. ...
F.Altıok -1987.
***
Çok çocuk bir yanılsamanın
son oyuncusuydu yüzün
geçeli çok oldu. ..sesler de gideli

ANKARA MASKARA EDER ADAMI
Lila Hayri
Ankara'm güzel Ankara’m…
Hak edene hak ettiği gibi
davranır.
Sadece Ankara mı, Türkiye külliyen masum mu?
Ya sen masum musun
Kıbrıslı güneyi kuzeyi…
Sen (güneyli) daha dün
Çavuş’la kucaklaşmadın
mı?
Ne yazık ki bazı az cesurlar -Mış gibi konuşmaya
2 taraflı oynamaya, çoğunluk ne nal'dan ne mıh'tan…

Evet maskara ve palyaço
olmayı hak etmişindir!
Eline sağlık Ankara…
Bazı kalemler de 48 yıldan sonra fark etmiştir işgal
edildiğini…
Tekmeyi yeyince...
Hiç umurumda değiliz
bilesiniz…
Yarası olan alsın…
Not:
TC'nin bayramı hepinize
kutlu olsun!
"Et-Tırnağız" ya o bakımdan…

artık sözün zamanıdır. ..
hangi ağrı koparır kara acıdan
ak yüzünü şiirin ve nasıl?
ey gece ayıl marazi uykularından
çünkü kalkmaz bizim günümüzün ipoteği.
ey gece artık ikimiz kaldık
yine de her ağrımı söyleyemem belki
sana
bütün kalmak isterim olduğum gibi. ..
bu yüzden hep kısık kalacaktır
sözün çeşmesi. ..
dün artık acısını besleyen bir zakkumdur
parlatır zehrini döker yarına.
çünkü herşeyin var - şiirin bile müsveddesi yoktur acıyla yitirilen bir
anın
buruşturup atamam alnımdaki kırışığı
yaşam boşluğuna. ..
hiçbir doğum yerini tutamaz bir ölü
çocuğun
ürkütemez beni şimdi
gözucumda tepinen uğursuz kâhin
uzatsam kirpiğimi sonudur yerin.

23 NİSAN
Okan Dağlı
23 Nisan’ı hayatım boyunca
sevemedim. Çocuktuk, ne ulusalın
ne de egemenliğin anlamını biliyorduk. Bildiğimiz kelimeler değildi bunlar.
Ve elinde genelde de çirpiyle
dolaşan hocaların zoruyla dans
etmeye zorlanıyorduk 23 Nisan
için... Askeri bir disiplinle, boğuk
sesiyle müziğe benzer bir sesin
çıktığı bandın eşliğinde toz, toprak
ve sıcak altında bitmek bilmeyen
sıkıcı provalarla dans etmeye,
oynamaya çalışıyorduk. Halbuki
biz arkadaşlarımızla o saatlerde
top oynamak istiyorduk. Fakat

ne haddimize ki top oynayacaktık.
Çıplak ayaklarımıza yediğimiz
çirpilerle hizaya gelip, sözde dans
yapıyorduk. O günlerden sonra
da belki de yarım asır dans etmek
içimden hiç gelmedi. Ta ki bilinç
altımdan o günleri, ve o dansları
silene, salsayla tanışana kadar!
İlk okulda ilk dans arkadaşım
Oya isimli güzel bir kızdı. O yıldan sonra da onu bir daha görmedim. (Amerika’ya gitti dediler)
Yani 23 Nisan’lar daha eğlenceli,
söylendiği gibi çocukların neşe
dolduğu günler olabilseydi…
Öyle oldular mı acaba?
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GİRNE BELEDİYESİ
KİTAP VE KÜLTÜR
GÜNLERİ BAŞLADI
Girne Belediyesi’nin düzenlediği “Kitap
ve Kültür Günleri” etkinliği başladı.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, Grup Trio Black’ın müzik dinletisi
eşliğinde Ramadan Cemil Meydanı’nda
başlayan etkinlikte, kitap stantları da
bulunuyor. Etkinlik, günün anlam ve
önemi dolayısıyla Dervişe Güneyyeli
Kutlu'nun “Çocuklara Masal Atölyesi” ve
“İmza Günü” ile devam edecek.
Etkinlik kapsamında saat 16.00’da Sanat
Galerisi’nde Sami Özuslu, Halil Paşa,
Tamer Öncül, Aydan Afşaroğlu ile söyleşi
ve imza günü yapılacak. 19.00’da ise Lirik
Şiir Grubu’nun Ramadan Cemil
Meydanı’nda şiir dinletisi sunacak.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,
etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında,
bugünün, Atatürk’ün tüm dünya
çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı
zamanda Birleşmiş Milletler UNESCO’nun
ilan ettiği Dünya Kitap günü olduğuna
işaret etti. Güngördü, bugün dolayısıyla
Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi
işbirliğinde başlatılan etkinlikte, 80’e
yakın Şair ve Yazarın Ramadan Cemil
Meydanında ve Girne Belediyesi’ne ait
sanat galerisinde buluşacak, imza
günleri, söyleşiler, müzik dinletileri
olacağını belirtti.

92 YENİ COVID 19 VAKASI
Ülkede dün yapılan toplam 12 bin 291
testle 92 vaka saptandı. 56'sı Lefkoşa,
13'ü Girne, 15'i Gazimağusa, 3'ü
Güzelyurt, 2'si İskele, 3'ü Lefke'den.
23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle:
"Bugün yapılan test sayısı 12291. Bugün
saptanan pozitif vaka sayısı 92. Yapılan
toplam test sayısı 6708562. Toplam Vaka
Sayısı 92928. İyileşip taburcu edilen vaka
sayısı 91259. Tedavisi devam eden vaka
sayısı 1436. Pandemi Merkezi'ndeki hasta
sayısı 23. Karantinadaki vaka sayısı 1412.
Toplam kaybedilen hasta sayısı 235.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1"

TATAR’DAN PASKALYA
MESAJI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya
Yortusu nedeniyle kutlama mesajı
yayımladı. Tatar, Paskalya ve yakında
idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın
inançlar arası hoşgörünün artmasına
vesile olması; Adada ve tüm dünyada
kardeşlik, barış ve huzurun hüküm
sürmesi temennisinde bulundu.
Tatar mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Eşit taraflar olarak adamızı paylaştığımız
Kıbrıslı Rumların ve tüm Ortodoks
Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu’nu
kutluyorum. Paskalya'nın ve yakında
idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızın
inançlar arası hoşgörünün artmasına
vesile olması ve Adamız ile tüm dünyada
kardeşlik, barış ve huzurun hüküm
sürmesi en büyük temennimizdir. Bu
duygu ve düşüncelerle laik, demokratik
ve bir hukuk devleti olan KKTC’de
yaşayan farklı din ve mezheplerden
yurttaşlarımızla tüm insanlığa bu kutsal
günün hayırlar getirmesini diliyorum.”

MAĞUSA’DA ALKOLLÜ
SÜRÜCÜ YAYALARA
ÇARPTI.. 2 YARALI
Gazimağusa’da DAÜ kampus alanı
içerisinde Fatih Bulut (E-30) isimli şahıs,
30 mlgr alkollü içki tesiri altında
arabasıyla yaptığı kazada iki yayaya
çarptı.
Polis Basın Bülteni’ne göre,
yönetimindeki HY 067 plakalı aracın
direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü,
kaldırıma çıkarak, önce aydınlatma
direğine, daha sonra da kaldırım üzerinde
yaya olarak yürüyen Ronak Shaneh (K-21)
ve Pouriya Hassanzade’ye (E-24) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan iki yaya
kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin
ardından Pouriya Hassanzade acil
serviste, Ronak Shaneh ise sağ ayağında
kırık teşhisi yle ortopedi servisinde
müşahede altına alındı. Araç sürücüsü
Fatih Bulut ise tutuklandı. Soruşturma
devam ediyor.

17 VE 20 YAŞINDAKİ
GENÇLERİN NEDEN
OLDUĞU KAZA
Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda
Esenur Karaoğulları (K-17), yönetimindeki
LB 469 plakalı araç ile Lefkoşa
istikametinden Gazimağusa istikametine
doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu
direksiyon hakimiyetini kaybederek,
yolun gidiş ve gelişini ayıran orta refüje
çarpıp takla attı.

GÜNLÜK
YAŞASIN ORMAN
KANUNLARI!

KTsO’dan yaz mesaisinin
kaldırılması çağrısı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
(KTSO), kamuda yaz mesaisinin kaldırılması gerektiğini
ileri sürdü.
KTSO’dan yayımlanan bildiride, kamu hizmetlerinin daha
etkin bir şekilde verilebilmesi
için tek mesai sistemine geçilmesi, kamudaki çalışma saatlerinin, özel sektörle uyumlaştırılması gerektiği belirtildi.
KKTC’nin sürdürülebilir bir
ekonomik yapıya kavuşturulması ve kendi kendine yeterli
olabilmesi için mal ve hizmet
üretimlerinin arttırılması gerektiği kaydedilen açıklamada,

“Çalışma yaşamında zamanı
azaltarak, verimlilik, hizmet
ve üretim beklenemez” iddiasında bulunuldu.
Açıklamada şöyle denildi:
“Hizmetlerin yaz mesaisi nedeniyle yeterli olarak verilememesinden kaynaklı önemli
düşüşler yaşanmaktadır. Ayrıca,
yatırımla ilgili bürokratik işlemlerin gecikmesi, denetimlerin aksaması ve vatandaşlarımızın talep ettiği diğer hizmetlerin zamanında yapılamamasının yaratmakta olduğu
önemli kayıplar unutulmamalıdır”

Güney basını...

Rusya’nın KKTC’de Ofis
açması an meselesi iddiası
Rusya’nın, ABD, İngiltere
ve Almanya gibi KKTC’de
ofis açmaya hazırlandığı iddia
edildi. Fileleftheros gazetesi
“İşgal Altındaki Topraklarda
Ofis Açılması An Meselesi”
başlıklı haberinde, Rusya’nın,
KKTC’de ofis ya da bilgilendirme noktaları bulunduran
ABD, İngiltere, Almanya ve
AB’yi örnek aldığını ileri sürdü.
ABD, İngiltere ve Almanya’nın KKTC’deki ofislerinin
uzun yıllardan beri var olduğunu yazan gazete, bu ofislerin
Rum Yönetimi ile uzlaşma olmaksızın açıldığını, faaliyete
geçmelerinin, Kuzey’de ikamet
eden vatandaşlarına konsolosluk konularına kolaylık sağlamakla ilişkilendirildiğini belirtti.
Rusya’nın da Kuzey’de ofis
açmak istediğini savunan ga-

zete, diğer üç ülkeye kıyasla,
Rusya’nın, Rum Yönetimi ile
istişare içinde açacağı ofise
herhangi bir sembolün girmeyeceği ve faaliyetinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde
olacağı teyidinde bulunduğunu
iddia etti.
Habere göre, Rusya ayrıca
“KKTC’yi tanımayacağı” yönünde açıklama yapma teyidinde bulundu.
Gazete, ofisin açılması için
yüksek düzeyde siyasi bir uzlaşmanın bulunduğunu ve bunun açılmasının an meselesi
olduğunu da savundu.
Bu durumun, diğer üç ülkenin kötü uygulamalarına eklenecek olumsuz bir gelişme olduğu gerçeğini değiştirmediğini
çünkü bahse konu ofislerin
Rum Yönetimi’ne akredite olan
elçiliklere bağlı olabileceğini
yazdı.

TATAR, İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ ANDERS
HAGELBERG İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
İsveç Büyükelçisi Anders Hagelberg’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, İsveç’in
Kıbrıs konusunda eşitliği gözeterek, dengeli bir tavır sergilemesini beklediklerini belirtti
ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlara dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç’in 1960’lı ve 1970’li yıllarda askerlerinin Birleşmiş

Milletler çatısı altında hizmet
veren özel bir ülke olduğunu
ve Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama
amacıyla Kıbrıslı Türklere yönelik yaptıkları saldırılara ve
zulme tanıklık eden bir ülke
olduğunu söyledi.
Tatar, “Savaşların tarih sayfalarına gömüldüğü, dünyanın
değiştiği ve savaş zamanlarının
geride kaldığı yönünde bazılarımızın düşünceleri vardı. Bu
savaş, dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne serdi” dedi.

Tatar her fırsatta ‘devlet’ masalları anlatır… Sonra da çıkar
inşaat müteahhitlerinin karşısına, ‘ne imar planı ne emirname,
biz sizin arkanızdayız’ der… Çünkü devlet yok! Devlet olmayınca
hukuk rejimi olmaz, hukuk olmayınca imar planını kim takar!
Tufan Erhürman’ın “maskaralık” ifadesine çok bozulan Tatar,
“Erhürman'ın bizi gerçekten üzen ifadeleri oldu. Burada devlet
yönetiyoruz” dedi… Bu açıklamadan saatler önce de aynı Tatar,
katıldığı bir etkinlikte inşaat firmaları sahipleri ve yatırımcılara,
“Ne İmar Planı ne Emirname, biz sizin arkanızdayız” dedi…
Orman kanunları geçer çünkü değil mi Tatar burada!.. Ne imar
planı ne emirname, ne doğa yasaları ne mühendislik kuralları…
Yaşasın orman kanunları! Sonra da ‘devlet yönetiyoruz’ ha!..
Tatar’a cevap veren Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı
Tunç Adanır, ülke ve şehirlerin planlı ve doğru politikalarla
gelişimini sağlamak için “Ülkesel Fizik Planına, İmar Planlarına”
uyulması gerektiğini, ilim ve bilimle hazırlanan imar planları ve
emirnamelerin görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Orman kanunun olduğu yerde ilim ve bilim hak getire! Adanır şöyle dedi:
“Ülkemizin, şehirlerimizin planlı ve doğru politikalarla gelişimini
sağlamak için Ülkesel Fizik Planına, İmar Planlarına uyarak
mesleklerimizi icra edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile
paylaşırız. Son olarak, anayasanın ve yasaların tüm devlet yetkililerinin üzerinde durduğunu ve onların da bunlara uyma zorunlulukları olduğunu, devletin başında bulunan Cumhurbaşkanı’nın
da makam sorumluluğu gereği daha dikkatli cümleler kurması
gerektiğini bu vesile ile bir kez daha hatırlatırız”…
MASKARA
Tufan Erhürman’ın
“maskara” lafına Ersin Tatar
çok bozuldu. Maskaraya
maskara deyince
bozulmaması lâzım ama
maskara maskara
olduğunun farkında değil
ki…
*
KAZANILMIŞ HAKLAR
Sosyolog Kudret Akay şöyle
dedi, “Bu ülkede değişimi
tetikleyebilecek dinamikler,
örgütlü kesimler bu çöküntü
halindeki sistemin
değişmesini
istememektedirler. Örgütlü
olmanın verdiği gücü ki bu
da sistemin bir parçasıdırsadece kendi çıkarları için
kullanmaktadırlar.” Bir
yanda kazanılmış haklar var,
bir yanda kaybedilmiş bir
ülke. Kazanılmış dedikleri
haklar gerçekten de
kazanılmış mıdır acaba?
*
HIZ KAMERALARI
Ulaştırma Bakanlığı, hız
tespit kameralarının
elektriklerinin kesilmiş
olduğu ve çalışmadığı
şeklindeki haberlerin doğru
olmadığını açıkladı. Keşke
doğru olsaydı…
*
YAŞAR ERSOY DUYARSA
Kamu-Sen Başkanı Metin
Atan, “UBP kendi kendini
bile yönetemiyor, bütün bu
yaşananlar tiyatrodur” dedi.
Yaşar Ersoy duyarsa
gösterir sana neyin tiyatro
olup neyin olmadığını…

“Tırnak”...
"Bir toplumda organik bağlar
çözülmüş ve tüm kesimler kendi
zümresel çıkarlarının peşinden
gitmeye başlamışsa, burada da
vasatın kötücüllüğü devrededir.
Mesela sadece bir kesim kendi
zümresel çıkarlarının peşinden
gitse ve diğer tüm kesimler
tarafından hakir görünse orada
vasatlaşma ilişkisi ters döner.
Fakat burada tüm kesimlerin kendi
zümresel çıkarlarının peşinden
gitmesi toplumsal bir vasatlığın ve
bunun kendisini dayatmasının bir
göstergesidir."
Hasan YIKICI
(Yenidüzen)
"Sorun sadece elektrik ve
hükümetin bozulması sorunu
değildir… Sorun herkesi; tüm
ülkeyi doğrudan ilgilendirecek
kadar hayati öneme sahiptir…
Turizm ülkesinde bir otelci ayda 4
milyon TL elektrik parası
ödeyerek, Güney Kıbrıs ve
Türkiye’deki rakipleriyle
yarışamaz… Müşterilerine
kaliteli hizmet sunamaz…
Birikmiş borçlarını ödeyemez…
İşte o yüzden bu zor günleri
atlatabilmek için
‘teknokratlardan oluşacak’ ve
tüm partiler tarafından
desteklenecek bir geçiş
hükümetine her zamankinden
daha fazla ihtiyaç vardır…"
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Kıbrıs Türk
Barolar Birliği

23 Nisan, neşe dolamıyor
insan! Ahmet Gürkan ve
Ayhan Hikmet’in 60’ıncı
ölüm yıldönümüydü… Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin yaşaması
ve toplumumuzun
demokratikleşmesi için
mücadele eden bu iki
hukukçu-gazetecinin kalleşçe
öldürülmelerinin üzerinden bir ömür
geçti… Barolar Birliği ilk kez bu sene andı onları…
Kıbrıslıların bir arada kardeşçe, demokratik bir hukuk
düzeninde yaşamasını savunduğu için dönemin ayrılıkçı
Denktaş-Dr. Küçük liderliğinin hedefi olan bu iki cumhuriyetçi
hâlâ toplumumuza yol gösteriyor… Ne mutlu Kıbrıslı
olabilenlere, milliyetçiliğe esir düşmeyenlere!
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Mavroyannis: Nami ile sarılıp ağladık
Eski Müzakereci Andreas Mavroyannis, 7 Temmuz 2017 sabah saatlerinde
Crans Montana’da BM Genel Sekreteri
çıkmazı ilan ettiğinde, “Kıbrıslı Türk
Müzakereci Özdil Nami ile sarılıp ağladık” dedi.
Mavroyannis, istifasının ardından Alithia’ya verdiği özel röportajda, Türkiye’de
ve Güney Kıbrıs’ta seçim dönemlerinin
yakın oluşu ve bunların Kıbrıs sorununun
çözüm çabalarıyla olan bağlantısından
dolayı 2022 içerisinde özlü bir hareketlilik beklentisi olmadığını söyledi.
Güneydeki Başkanlık seçimlerine kadar görevde kalmayı yeterince meşru
ve faydalı görmediği için istifa ettiğini
kaydeden Mavroyannis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını engelleyen şeyin kendi istifası olmadığını da
belirtti.
Mavroyannis, gazetenin manşete çektiği söyleşide, 7 Temmuz 2017’de Crans
Montana’da Genel Sekreter’in konferansın sonuçsuz kaldığını açıkladığı sabah saatlerinde Kıbrıslı Türk Müzakereci
Özdil Nami ile sarılıp ağlamalarının,
görevi sırasında yaşadığı en dramatik
an olduğunu belirtti.
Habere göre, adının, AKEL’in başkan
adayı seçenekleri arasında liste başı olduğu hatırlatıldığında, adının dillendirilmesinin kendisine onur verdiğini belirterek, “bazı ön şartlar ve konjonktürlere
göre, adaylığa talip olma ihtimalim var”
dedi.
Güneyin Güven Yaratıcı Önlemler
teklifinin, paket olarak Maraş perspektiflerini de canlı tutarak, çıkmazdan çıkaracak bir teklif olduğunu savunan
Mavroyannis “Maraş iade edilmeden
ne çözüm olabilir, ne de prosedürün
kazanımları temelinde müzakerelere devam edilebilir” iddiasında bulundu.
Mavroyannis, BM parametreleri çerçevesinde diyaloğa dönüşe kadar çabalara
devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Türk tarafının şartlarının kabul edilemeyeceğini savunan Mavroyannis, Türk
tarafının tutumunun uluslararası unsurun
katkısıyla verimli müzakere kapısını
açacak şekilde değişmesi dileğinde bulundu.

Şener İzmen

BABALAR VE
EVLATLARI

AB’nin 15 yıldır var olan Rus doğal
gazına bağımlılığından kurtulma gayretinin Ukrayna meselesiyle daha da
şiddetlendiğini ancak Doğu Akdeniz’in
tek alternatif olmadığını vurgulayan
Mavroyannis, şöyle devam etti:
“Bizim önceliğimizin kendi iç ihtiyaçlarımızı acilen kendi doğal gazımızla
karşılamak ve Kıbrıs Türk toplumuna
da sunmak olması gerektiğini yıllardır
söylüyorum. Bunun gerek siyasi, gerek
stratejik, gerek ülkenin ekonomik karı-

şımı için önemi büyük olur. Bunun sonrasında, sözü edilen diğer bütün şeyleri
olabildiğinde, ilgili konumumuzun iyileşmesine katkı sağlar. Keşke Avrupa’nın
enerji güvenliğinin iyileşmesine de katkı
sağlayabilsek ancak Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun kaldırılması AB’nin enerji
güvenliğinin güçlenmesi demek olur.”
Mavroyannis’e ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland’ın Yunanistan ve Kıbrıs’ın güneyinin Türkiye
ve İsrail ile enerji işbirliği olanaklarını
araştırdığı ziyaretine de değinerek, “Doğu
Akdeniz’de herkesin katılımıyla enerji
işbirliği fikrinde kötü hiçbir şey yok”
dedi.
Mavroyannis, söyleşiyi şu sözlerle tamamladı:
“İşbirliği saygıyı, Deniz Hukuku da
dahil uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını, yasadışı işgale, denizde
süregelen emrivakilere, şiddet kullanma
tehdidine son verilmesini gerektirir.
ABD’den Kıbrıs sorununun adil çözümünden geçen sağlıklı bir işbirliği ve
ilişkiler dokusu yaratılmasına yapıcı
katkı koymasını bekliyoruz.”

ABD Büyükelçiliğinin gizli referandum telgrafı
ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin Kıbrıs’ta eşzamanlı yapılan Annan
Planı referandumlarında gençlerin tavrıyla
ilgili 2005’te ABD Dışişleri Bakanlığı’na
gönderdiği gizli telgraf Rum basınına
yansıdı.
Fileleftheros’un “2004 Referandumuyla
İlgili Gizli Telgraf... ABD’nin Araştırması
Gençlerin Katı Görüşlerini Gösterdi” başlıklı haberine göre, ABD tarafından yapılan
araştırma 18-24 yaş aralığındaki Rum
gençlerin yüzde 90’ının plana “hayır”
oyu kullandığını ortaya çıkardı.
Habere göre, Amerikalılar, Rum gençlerin bu tavrından Güney’deki eğitim,
eğitimciler, Kilise ve RMMO’daki askerlik
sürelerini sorumlu tutuyor.
Rum gençlerin, yaşlı Rumlardan çok
daha katı çizgi benimsediği ve aynı yaş
grubundaki Kıbrıslı Türklerden daha az
‘esnek’ olduğuna işaret edilerek, Rum
gençlerin bir çözümün şartlarına uymaya
daha az istekli olduğu kaydedildi.
Belgede, Rum gençlerin politize olmaya
çok erken dönemde başladığı, bunda
ailenin ve eğitim sisteminin büyük rol
oynadığı ileri sürüldü.

Sosyal Medya

KUZEY KIBRIS AİLE HÜKÜMETLERİ, PARSELCİLER VE
VEKİLLİĞİ MESLEK EDİNENLER!
Evet başlık biraz uzun olsa da
gerçek bu.
Dile kolay 48 yıl ve gelinen nokta
tam teslimiyet...
Neden bu hallere düşmüşük? Bu
ne biçim Anavatanmış? İrademiz
yok olmuş! Muş mış miş!
Yıllardır söylenenler ve içi bomboş demeçler açıklamalar...
Bana, dünyada bir halk bir toplum
gösteriniz ki varını yoğunu, yaşamsal bütün kaynaklarını, geleceğini
başka bir devlete teslim etsin "biz
geri zekâlıyız kendi kendimizi yönetmekten aciziz. Hepsi senin olsun"
deyip üretmek yerine tüketen hazıryeyici bir pozisyona girsin kendi
kendine "besleme " dedirtsin...
Bana bir toplum bir halk gösteriniz
ki, ayni soyadı taşıyan ayni aile
mensuplarını defa defa seçip meclise! göndersin?
Başka hiçbir iş yapmayan ve hiçbir
işe yaramayan şahısları emekli olana
kadar vekil yapsın yani "milletvekilliği mesleği" yaratsın!...
Bir halk gösteriniz ki, 7 sekiz kişilik bir gurubu sürekli seçip kollayıp
adeta bir çete gibi vekillik ve bakanlıkları parsellesinler, bakanlıkları!
kendi aralarında paylaşsınlar, her
bakanlığı çiftlikleri gibi kullansınlar
.Sanki her biri kaşıkçı elması mübareklerin...
İşte böyle' ıskarta' bir halkın, bir
toplumun yaratacağı "devletçik "
de haliyle böyle olur!
Aşağıdaki tabloya dikkatli bakınız
ve sağcısı, solcusu, rolcusu, figüranı'nın meclise! girdikten sonra
neden KKTC'Yİ sonsuza dek yaşatacakları yeminini yaptıklarını
anlarsınız...
Neden bir ileri 10 geri gittiğimizi
görürsünüz...
Dr. Küçük / İrsen Küçük
R. Denktaş / Serdar Denktaş
Rüstem Tatar /Ersin Tatar
Derviş Eroğlu / R.Canaltan
Hakkı Atun / Sunat Atun
E.Hasipoğlu / Oğuzhan H.oğlu
A.Çetin Amcaoğlu / Olgun Amca
Erdinç Gürçağ / İzlem Gürçağ
Özker Özgür / Birikim Özgür
M.Ali Talat / Ongun Talat
Ahmet Derya / Doğuş Derya
Naci Talat / Sıla Usar Talat
Ahmet Barçın / Devrim Barçın
Vasfi Candan / Armağan Candan
PARSELCİLER(KASIKÇI ELMASLARI )
Faiz Sucuoğlu / Zorlu Töre
Nazım Çavuşoğlu / Sunat Atun
Kutlu Evren / Ünal Üstel
Hasan Taçoy
MİLLETVEKİLLİĞİNDEN
EMEKLİ OLANLAR (MESLEK
SAHİPLERİ )
Ferdi Sabit Soyer
Hüseyin Angolemli
Serdar Denktaş
NE MUTLU KAKATECE'' LİYİM DİYENE!

24 Nisaan 2022 Pazar_Layout 1 23.04.2022 23:42 Page 8

8

24 Nisan 2022 Pazar

23 NİSAN: KIBRISLI TÜRK AHALİSİNİN YURDUNDAN GÖÇÜ

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

Yitik bir yurdun mezar taşını yazarız her
gün bu gazetede…
Kaybedilmiş bir davanın mahkemesinin avlusundaki uğultuyuz her gün…
Kaybedilmiş davanın Üst Mahkeme’ye götürülerek yeniden görülmesi için kendi kalemimizi kırarız her gün…
Yazdıklarımızın suya yazıldığını bile bile
yazarız…
Suyu tokatlayarak yazarız, kıyıya vursun
diye dalgası!
Herkesin duymak istediğinin
ve söylediğinin tersini söyleriz,
çünkü çoğunluk doğru olsaydı
bu halde olmazdık…
Herkesin duymak istediğini
söyleseydik, sevenimiz çok olurdu ama boş beleş yazmış olurduk. Yazdıklarımız ‘arkeologlar’ın işine yaramazdı…
‘Yazının öldüğü bir çağdayız’ diyorlar, yazı
ölmez, yazı ölürse insanı insan yapan herşey
ölür…
Mezar taşı yazısını ise tarih bile öldüremez.
Muhakkak okuyacak bir ‘arkeolog’ bulunur,
bin yıl geçse bile…
23 Nisan kurşunlarla Kıbrıslı Türk ahalisinin
mezar taşının yazılmaya başlandığı gündür…
Bu kurduğum cümle ne 1958’de başlayan
terör dalgasını önemsiz kılar ne de 11 Nisan
1965’te öldürülen Derviş Ali Kavazoğlu’na
kurulan kalleş pusuyu, ne 1963’ü ne 1974’ü
önemsizleştirir…
Ancak bazı kırılma noktaları kendisinden
sonrasının miladıdır.
İşte, biz 23 Nisan’da çok kırıldık!
23 Nisan 1962’de Kıbrıs Cumhuriyeti’ni
savundukları için öldürülen iki avukat-gazetecinin katli, ‘Rumlarla bir arada yaşayamayız’
diyerek devleti yıkmaya ve ülkeyi bölmeye
yemin etmiş Kıbrıs Türk Liderliği’nin saha
temizliğiydi.
23 Nisan Türkiye’nin egemenlik bayramıdır…
Aynı 23 Nisan Kıbrıslı Türklerin kendi yurdunda elinde tuttuğu egemenliği yitirerek göçünün başladığı gündür…
23 Nisan’da başladı ahalinin gidişi…
23 Nisan 1962’de Ayhan Hikmet ile Ahmet
Muzaffer Gürkan’ın öldürülmesiyle başladı
göçümüz bu yurttan…
Hikmet ile Gürkan’ın tabutlarının taşındığı
arabanın arkasından yürüyen o ahali, göç kervanıdır.
Kıbrıs Türk Liderliği’nin Türkiye Cumhuriyeti
Devleti idaresinin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti yaşayacak’ politikasına rağmen, 1960 İhtilali’nden
kaynaklı ‘otorite boşluğu’ndan faydalanarak
yürüttüğü Taksim Politikası’nın ilk göç kervanıdır Hikmet ile Gürkan’ın cenaze aracının
ardından yürüyen ahali…
Kıbrıs Türk Liderliği ahaliyi önce Rumlardan
ayrıştırarak gettolara toplayıp ilk göçü başlattı;
göç başladı mı durmaz, sonra 1974 göçü, ardından Avusturalya, Kanada, İngiltere göçü…
Verdik on binlerimizi, vereceğiz daha on
binlerimizi, Hikmet ve Gürkan’ın cenaze aracının arkasındaki göç kervanına…
***
Arif Hasan Tahsin ‘GEÇMİŞİ BİLMEDEN
GELECEĞE BAKMAK’ kitabında şöyle der:
‘‘Muzaffer Gürkan ile Ayhan Hikmet olayı
hiç tartışmasız, büyük bir haksızlıktı. Çeyrek
asrı aşan sürede düzeltilme yönüne gidilmeyen
haksızlıklardan.
Sn. Denktaş’ın konuya ilişkin açıklamaları,
bir başka kuşkuyu da yaratmaktadır. O da şu:
Dr. Küçük, ‘ABD her yıl Yorgacis’e komünistleri
takip için iki yüz bin lira verirdi. Amerikan elçisine, bana yirmi bin ver bütün komünistleri
kırk sekiz saatte temizleyim dedim’ derdi.
Denktaş’ın dedikleri doğruysa, o zaman bu
paradan, Türk kesiminde alanlar da vardı demektir. Ve Ayhan Hikmetler de bu dümenin
yoluna gitmişler demektir.
O zaman haksızlık çok daha büyük demektir.
Ne ilgisi vardı ki Ayhan Hikmet’le Muzaffer
Gürkan’ın komünistlikle? (…)
Görünürdeki tek gerçek şudur: Ayhan Hikmet’le Muzaffer Gürkan, o günün Türkiye hükümeti ve Kıbrıs’taki temsilcisi Emin Dırvana’nın izlediği ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yaşatma

politikası’na uygun bir politik çizgide seyretme
çabası içinde oldukları için öldürülmüşlerdir’’…
***
1960 Cumhuriyeti ilan edildiğinde Türkiye’nin Kıbrıs’a atadığı ilk Büyükelçi Kıbrıs
kökenli emekli General Emin Dırvana olur.
Dırvana Büyükelçi olarak atandığı Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni yıkmak değil, yaşatmak için
görevlendirildi. Ancak hem 1960 İhtilali’nin
Kıbrıs’taki Özel Harp Dairesi’nde yarattığı
‘otorite boşluğu’, hem de Kıbrıs’ı bölmeye
yemin etmiş Denktaş liderliğinin karşısına
çıktığı için TC Büyükelçisi’ni İsmet Paşa’ya
jurnalleyecek kadar ileri gitmesi, Dırvana’nın
Kıbrıs’ta barış içinde bir arada yaşamı savunmasını çok zora sokmuştur.
Dırvana bu ortamda doğal müttefik olarak
yanında Gürkan’la Hikmet’i bulur!
16 Ağustos’ta Kıbrıs’a gelerek 17 Ağustos
1960’ta itimatnamesini Dr. Küçük’ün hazır
bulunduğu törende Makarios’a sunan Emin
Dırvana Osmanlı başvezirlerinden Kıbrıslı
Emin Paşa’nın torunuydu.
Dırvana Kıbrıs’a ayak bastıktan sonra gazetecilerle bir toplantı düzenler…
Onlara şöyle der:
-“Ben Büyükelçi Emin Dırvana, sizlerle
yüzyüze görüşme gereğini duydum. Elbette
bir ülkenin basınının kamuoyu oluşturmakta
önemli bir rolü vardır. Sizler de burada bu
rolü üstlenmiş bulunuyorsunuz. Kıbrıs’ta birçok
olaylar yaşanmış, kan dökülmüş ve bugün bir
cumhuriyet kurulmuştur. Elbette sizin de büyük
bir sorumluluğunuz vardır…”
Sesini yükselterek devam eder Dırvana:
-“Nedir bu, Allah’ın günü Rumlarla uğraşıyorsunuz, onları çekiştiriyorsunuz… Sizin
başka çekiştirecek konunuz yok mu?”
Dırvana bu toplantıda müstear isim ile milliyetçi yazılar yazarak toplumlararası çatışmayı
kışkırtan bir yazarın kim olduğunu sorar…
Hikmet Afif Mapollar’dır bu!
Dırvana da Mapollar’a bir tokat atar…
***
Dırvana Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yaşatma ve
Taksim Politikası’nı etkisizleştirme konusunda
kararlıdır. Burada Arif Hasan Tahsin’in tanıklığına başvuralım. ‘GEÇMİŞTEN GELECEĞE
BİR KIBRIS HİKÂYESİ’ kitabında Arif hoca
şöyle yazar:
‘‘Sn. Emin Dırvana’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ilişkin tavrını bir de kişi olarak bilenlerdenim.
1960-1961 ders yılında Öğretmen Koleji
Talebe Cemiyeti’nin Başkanı’ydım. 27-28
Ocak gecesine Sn. Emin Dırvana’yı da davet
etmemiz gerektiği söylendi bize. Erkek Lisesi
ile Kız Lisesi’nden birer öğrenci, ben ve öğretmen olarak Erol Özçelik Köşklüçiftlik’teki
Türkiye Büyükelçiliği’ne gittik. Bizi Sn. Emin
Dırvana bir odaya aldı. Kapıyı iç taraftan
kilitledi ve özetle şunları söyledi:
-‘‘Gelirim ama ağzınıza ‘Taksim’ lafını alırsanız kalkar kaçarım. Siz bakmayın Rum çocuklarının ‘ENOSİS’ demelerine. Makarios
ENOSİS lafını ağzına alırsa, kulağından tutar
saraydan atarım’’.
Arif hoca devam eder:
‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, İsmet Paşa’nın

Başbakanlığı döneminde, Kıbrıs’ta olay istemediğini daha sonra da yaşayarak öğrenmiştik.
Hatta, ‘İsmet Paşa Kıbrıs’a gönderilen silahları
geri ister’ de denmişti bir ara ve bir de emir
verilmişti bize bu konuda’’…
1964’te Kıbrıs Türk Liderliği’nin Kıbrıs
Cumhuriyeti meclis, makam ve mevkilerini
terk etmesinden sonra İsmet Paşa’nın Dr. Küçük’e “Vazifenizin başına dönün!” dediği meşhur mektubun ‘devlet aklı’nı, Emin Dırvana’nın
ve İsmet Paşa’nın tavrını kavramak için Büyükelçi Turgut Tülümen’e kulak verelim:
“Ankara’dan gelen talimatlarda, Kıbrıs Anayasasının uygulama safhasında ortaya çıkabilecek pürüzleri, ipi koparmadan sonuçlandırmamız isteniyordu. Türkiye’nin kendi iç sorunları giderilmeden dış politikada yeni bir
krize meydan verilemezdi”…
Pürüzleri ipi koparmadan çözmeye çalışan
Emin Dırvana’yı da gidip Ankara’ya jurnalliyorlardı. Denktaş ve heyeti bir Ankara ziyareti
sırasında Dırvana’yı İsmet Paşa’ya şikayet
eder.
Karşılığında aldıkları cevaptan hoşlanmazlar:
-“Ne istiyorsunuz, onu New York’a büyükelçi
mi atayım!”
***
1960’ta Emin Dırvana Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
yaşaması için görevlendirildi. Karşısında da
devleti yıkmaya azmetmiş Kıbrıs Türk Liderliği
ve Özel Harp Dairesi’ndeki ‘boşluk’ vardı…
Bir yanda Dırvana diğer yanda Denktaş, bu
çatışmanın ortasında-dünya provokasyonlar
tarihine geçen- Bayraktar ve Ömerge Camileri’nin bombalanması olayı ile konu yeni bir
boyut kazanır.
Bayraktar ve Ömerge Camileri’ni kimin
bombaladığını açıklayacağız diye yazdıkları
günün gecesinde öldürülen Muzaffer Gürkan
ve Ayhan Hikmet’in cinayeti ve cami bombalaması konusunda da Denktaş ve kontrgerilla
ile ters düşer Dırvana…
O gün sıcağı sıcağına:
-“Rumlar yapmış değildir, yapan kimse bulunacaktır” der.
Rumlar yaptı diyen Denktaş haksız çıkar,
Dırvana haklı çıkar, camileri de Türk kontrgerillası bombaladı, gazetecileri de Türk kontrgerillası öldürdü…
Yıllar sonra Özel Harp Dairesi Başkanı
Sabri Yirmibeşoğlu “Kıbrıs’ta cami bile yaktık”
diyerek Dırvana’yı doğrular.
16 Ağustos 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
kurulmasıyla birlikte TMT’nin varlığı konusunda Türkiye’de yaşanan tereddüdü Yılmaz
Başkaya ‘TMT VE KIBRIS TÜRKÜ’ kitabında
şöyle anlatır:
‘‘Bu karmaşık ortamda Türk Liderlerin arasında da bazı anlaşmazlıklar söz konusuydu.
Denktaş ‘Hatıralar’ isimli kitabında, 1960 İhtilali’nin Kıbrıs’ta TMT saflarında değişikliklere
neden olduğunu, TMT’nin başkanı Albay Rıza
Vuruşkan’ın Türkiye’ye döndüğünü, yerine
yardımcısı Yarbay Şefik Karakurt’un kaldığını,
Yarbayın ihtilalciler arasındaki bir yakını aracılığıyla bu göreve atandığını anlatır. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışı görev süreleri
iki yıllıktı. Kıbrıs’ta görev yapan TMT liderleri
de iki yılda bir değiştirilirdi. 6 Eylül 1962 yılında göreve başlayan Albay Kemal Coşkun’un

görev süresi 19 Şubat 1967 tarihine kadar
uzatıldı. Daha sonra tekrar iki yıllık görev
süresi uygulamasına geçildi. Denktaş ‘Hatıralar’ isimli kitabında ayrıca, Yarbay Şefik
Karakurt’un TC Büyükelçisi Emin Dırvana’nın
suyundan giderek kendisinin raporlarını dikkate
almadığını; bunun üzerine durumu o zaman
Kıbrıs’ta görev yapan Kıbrıs Türk Kuvvetleri
Alay Komutanı Albay Turgut Sunalp’a aktardığını ve anılan personelin Türkiye’ye geri
çağrıldığını yazar. TMT’nin o dönemde önemli
görevlerde bulunan üyeleri de Denktaş’ın,
TMT lideriyle anlaşamadığını doğrular’’…
Bu ‘otorite boşluğu’ döneminde Türk Cemaat
Meclisi, Türk toplumunun 1960 Cumhuriyeti
Anlaşmalarından doğan haklarını alamadığından yakınan bir rapor hazırlayarak TC
Büyükelçiliği’ne sunar. Dr. Küçük’ün müsteşarı
Cemal Müftüzade raporu Doktor’un onaylamadığını (!) bildirir Dırvana’ya. Dırvana raporu onaylayanları Elçiliğe çağırır. Dr. Necdet
Ünel’e ‘‘Mercimek kafalı’’ diyerek 1960 Anlaşmalarının kalıcı olduğunu, kimsenin değiştirmeye gücünün yetmeyeceğini, Anayasaya
saygılı olmanın erdemlerini anlattı. (Aktaran
Başkaya)
Cumhuriyet’i yıkmak ve Kıbrıs’ı bölme
yolunda Denktaş için herşey mubahtı: TC
Devlet aygıtı içerisindeki çatlakları, Özel
Harp Dairesi içindeki boşlukları kullanırdı,
gerekirse komutanı, gerekirse Büyükelçi’yi
Türkiye’ye jurnallerdi.
Burada, Remzi Halluma’nın ‘FAİLİ MEÇHUL!’ kitabına bakalım:
‘‘Ahmet Gürkan-Ayhan Hikmet’in yerel liderliğe yöneltmiş olduğu eleştiriler ve gazeteleri Cumhuriyet’teki yayın politikaları, zamanın koşullarında liderlik tarafından kabul
edilemez bir noktaya ulaşır. Bunun üzerine
yerel otorite, ‘Avukatlar’ın ortadan kaldırılma
talebini, dönemin TC yetkililerine iletir. Kabul
görmeyen bu ilk başvurudan sonra ikinci kez
aynı istekle bir müracaat daha yapılır. İkinci
başvuruya, o dönem büyük tartışmalara neden
olan ‘Yorgacis Bantları’ delil olarak ilave
edilir. Yerel liderlik ikinci başvurudan oldukça
umutludur. Ancak bu müracaat da kabul görmez ve reddedilir’’…
Burada kontrgerillanın nasıl planlı ve ‘resmi
izin’le cinayet işlediğini de görüyoruz.
Bayrakta ve Ömerge Camileri’nin bombalanmasının Cumhuriyet gazetesince deşifre
edileceğinin açıklanmasından sonra Kıbrıs’taki
Özel Harp Dairesi’ndeki otorite boşluğunu
kullanan Kıbrıs Türk Liderliği kıymetlilerimiz
Ayhan ile Ahmet’i katleder.
Ayhan Hikmet ile Ahmet Muzaffer Gürkan
TC Büyükelçisi Emin Dırvana ile o kadar
yakındır ki, ‘‘Ahmet Muzaffer Gürkan, kızkardeşi Necla Gürkan’dan edindiğimiz bilgiye
göre, Cumhuriyet gazetesine yazdığı makaleleri, yayınlamadan önce, Emin Dırvana’ya
okutmaktaydı’’ diye yazar Arif Hasan Tahsin
‘GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KIBRIS
HİKÂYESİ’nde.
İki avukat-gazeteci Gürkan ve Hikmet’in
öldürülmesini onur meselesi yapıp istifa eder
Dırvana…
1964’te terk etse de Kıbrıs Türk Liderliği
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki makamları, Cumhuriyet’in ve devlet sahibi olmanın sonu ve
ölüm tarihi 23 Nisan 1962’dir Kıbrıslı Türk
ahalisi için.
Ayhan ve Ahmet’in ölümüyle biz devletsiz
ve Cumhuriyetsiz kaldık.
Tarihin trajedisi, 16 Ağustos 1960’ta Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kurulduğu gün ilk sayısı yayınlanan CUMHURİYET gazetesinin 23 Nisan
1962’de Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş
yıldönümünde son sayısı yayınlanır.
Gazetenin son sayısında 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı
yazının başlığı ‘23 NİSAN GÜNEŞİ’dir.
O gün Kıbrıslı Türk ahalisi Cumhuriyetsiz
kalır!
1964’te Cumhuriyet makamlarının terk edilmesi işin prosedürüdür. Ayhan ve Ahmet gibi
‘pürüzler’ ortadan kaldırıldığında aydınsız
toplum sürüleştirilir. 23 Nisan 1962’de başlar
göçtürülmemiz…
23 Nisan bizim bayramımız değildir…
23 Nisan bizim yasımızdır…
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

KKTC’NİN NE
ZEKASI VAR
NE BEKASI
KISACA...

EMLAKÇI

Tatar, İsraillilerin gelip gittiğini, bir
Sinagog da yapacaklarını, bir de yat
limanı yaptıklarını söyledi Milliyet
gazetesine… Önceki gün de inşaat
şirketlerinin bir etkinliğinde, ‘Her
ülkeden insanın gelip buraya
yerleşmesi bizim için çok önemli
gelişmedir’ dedi… Sanırsınız ki
emlakçı! Parsel parsel satıyor
vatanı… Kıbrıslı gençler göç
yollarına sürülürken oluyor bunlar!

Bizim Mandra
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla,
Cumhurbaşkanlığı ile
hükümet koltuklarına
oturtulan çocuklar,
makamlara oturur oturmaz
elektrikten ve hayat
pahalılığından şikâyetçi
olarak siyasilere çok önemli
bir ders verirler. Vatandaşlar
“Anlayana sivrisinek saz,
anlamayana çocukların
verdiği ders bile az” derken,
sokaktaki adam
“Çocuklarımız ‘büyüklerden’
çok daha büyük olduklarını
gösterdiler” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Tayyip Erdoğan 2014
yılından beridir 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ile
TBMM'nin Kuruluş
Yıldönümü törenlerine
katılmıyor…

Kılıçdaroğlu Pençe-Kilit harekâtına destek
verdi. CHP cephesinde değişen bir şey yok...
Ukrayna'daki savaşın derinleştirdiği ekonomik kriz, gündelik sıkıntılar, siyasî kaos
arasında unutmuştuk. Bir de baktık ki Savunma
Bakanı Akar savaş giysilerini kuşanmış, televizyon ekranlarından sınırötesi Pençe-Kilit
operasyonunu müjdeliyor.
Aslında bölgede kara hava harekâtları, çatışmalar yılbaşından bu yana sürüyordu ama
tantanası yapılmıyordu. Erdoğan ile ortağı
"beka" tehdidinin eskisi gibi sökmediğinin,
ekmek derdindeki halkın beka'yı meka'yı düşünecek halde olmadığının farkına varmışlardı.
Açlığın, işsizliğin girdabında çırpınan kitlelerin, "Avrupa'da ekmek bile bulamıyorlar,
pahalılık bizim beş katımız" mavallara artık
kanmadığını anlayan Cumhur İttifakı ortakları,
eski aşı ısıtıp sofraya koymaya niyetlendiler
anlaşılan.
Görünüşe göre, Kandil Fatihi -hatta hayal
bu ya- Musul Kahramanı Erdoğan ipine yeniden
sarılmayı deneyecekler. (Rusya'nın Ukrayna'ya
saldırısı sonucunda güç dengelerinin sarsıldığı
bir dönemde Batı, yılana sarılır gibi NATO
üyesi Türkiye'ye sarılıyor. Bu da, köyü köpeksiz
bulan Türkiye'nin bölgedeki yayılmacı siyasetini
daha rahat sürdürmesine olanak sağlıyor.)
Kuzey Suriye ve Irak Kürdistanı topraklarında yıllardır sürdürülmekte olan savaşın gerekçesi saldırıları önlemek, ülkenin beka'sını
güvence altına almaktı.
Putin halkların hapishanesi denilen Çarlık
Rusyası'nın, Erdoğan Osmanlı devletinin özlemiyle Büyük Rusya, Büyük Türkiye rüyaları
peşindeler. Putin Ukrayna'yı bağımsız ülke
saymıyor, Ukraynalılar Rustur, öyle bir halk
yoktur, diyor. Bizimkiler ise bölücü düşman
belledikleri Kürtleri bir etnik kimlik olarak
ne içerde ne sınır ötesinde tanıyor. Terör bahanesiyle içerdekilere olmadık baskılar uygularken komşu ülkelerdekileri de yok etmeye,
özerklik kazanmalarını engellemeye çalışıyor.
Erdoğan-Bahçeli ittifakının harcı Türk-(Sünnî) İslam ideolojisidir ki Kürt fobisinden bes-

VİRGÜL

ARİF VE RAİF

Serdar Denktaş önce kardeşi Raif’in sözünü
hatırladı yaşananlar karşısında: ‘‘Kendi
vatanında vatansızlığa mahkum edilmek
istenen dünyadaki ender halklardan biri
olma durumundan kurtulmalıyız’’… Raif Denktaş
bu sözleri, babasının taşıma nüfus politikasına
karşı söylemişti!.. Serdar, Raif’ten sonra şimdi
de Arif hocayı hatırladı… Tatar’ın hükümet
kurma görevini iki gün önce istifasını kabul ettiği
kişiye yine aynı hükümeti kurması için görev
verdiğini söyleyerek, “Bu maskaralık değil de
nedir? Arif Hasan Tahsin rahmet istedi” dedi.

DEVLETMİŞ
YÖNETİR…
MAMUR
EDER!

‘‘(İnşaat firmalarına…)
Ne emirname ne imar
planı, biz sizin
arkanızdayız…’’
Ersin Tatar (Atanmış
Silihtar Bekçisi)

lenir. 2011'den bu yana Türkiye'nin Kuzey
Suriye'de, Rojava'da, Irak Kürt bölgesinde
sürdürdüğü savaş, bölgedeki Kürt varlığını
siyaseten olduğu kadar demografik yapıyı değiştirerek de zayıflatmayı, bölgede askerîidarî egemenlik kurmayı amaçlıyor.
CHP; Cumhur İttifakının topluma beka sorunu olarak sunduğu sınır ötesi askerî harekâta,
Kürt bölgelerindeki -zaman zaman cihatçı
güçler, hatta IŞİD artıkları destekli- operasyonlara başından beri destek sundu. Kılıçdaroğlu bir defasında Kürt bölgelerine askerî
operasyonu "bağrına taş basarak" desteklediğini
açıklamıştı, Afrin harekâtı sırasında da Erdoğan-Bahçeli yanında saf tutmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun Pençe-Kilit harekâtına desteğini açıkça belirtmesi CHP cephesinde
değişen bir şey olmadığını, Kürt dersinden
yine bütünlemeye kalacağını gösteriyor.
Şeytanın ve devletin oyunu tükenmez; hele
karşılarındakiler oyuna gelmeye müsaitlerse.
Kuyruğu sıkışmış Erdoğan-Bahçeli ittifakı
belli ki aynı oyunu sahnelemeye niyetli.
HDP'nin kapatılma davasının Anayasa Mahkemesi'nde görüleceği, HDP'li milletvekillerinin
fezlekelerinin Meclis'e geleceği, Pençe-Kilit
operasyonundan şehit haberlerinin geldiği şu
günlerde seçmen kitlelerini ve CHP’yi terör
silahıyla ürkütmek, Kürt fobisini ateşlemek
AKP-MHP ortaklığının seçim taktiğinin parçası
olarak görünüyor.
HDP’ye, CHP'ye, sağlı sollu bütün muhalefete düşen iktidarın bu kartı oynamasına
izin vermemek. Nasıl mı? Savaşçı adımlara,
HDP'nin bitirilmesi, Kürt siyasal hareketinin
tasfiyesi planlarına, ama'sız karşı durmak.
Çünkü ülkede sulh ve sükûna kavuşulmasının
olmazsa olmaz şartı Kürt meselesi sınavından
geçer not almaktır.
(Bu yazı Oya Baydar’ın T24’te yayımlanan “Kandil Fatihi Erdoğan Kürt dersinden
bütünlemeye kalan Kılıçdaroğlu'na karşı”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH
22 ARALIK 2020
x

Gözden kaçmayanlar...
ATANMIŞ OLUNCA

Mimar Mühendis Odaları, inşaatçılara
‘imar planı ve emirname umurunuzda
olmasın, biz sizin arkanızdayız’ diyen
Tatar’a yasa-anayasa-tüzük hatırlatmak
zorunda kaldı: ‘Anayasanın ve yasaların
tüm devlet yetkililerinin üzerinde
durduğunu ve onların da bunlara uyma
zorunlulukları olduğunu, devletin başında
bulunan Cumhurbaşkanı’na bir kez daha
hatırlatırız’… Ortada devlet olmayınca,
‘cumhurbaşkanı’ diye koltuğa oturtulan bir
kukla olunca, istediğiniz kadar hatırlatın!
Devlet yönetse hukuk düzeninin kıymetini
bilecek; tek tabi olduğu güç kendisini
koltuğa oturtan Ankara!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Herşey çok iyi giderken bu
pandemi nerden gelirse
geldi ama yavaş yavaş
gidiyor, inşallah güle güle
gider…’’
Ersin Tatar

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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BEN DA, BEN DA…

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

ERHÜRMAN:
“YAŞANANLAR,
ERKEN SEÇİMİ NET
OLARAK
GÖSTERİYOR”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı
Tufan Erhürman, ülkede son günlerde
yaşananların “erken seçimi net olarak
gösterdiğini” kaydetti.
Erhürman, seçim döneminde “iktidar bizim
işimiz” ve “istikrar” diyenlerin, ülke tarihinin en
kısa ömürlü hükümetini yaşattıklarını söyledi.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,
konuk olduğu programda gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulunan CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman, ortada umudu
kaybedecek zeminin olmadığını kaydetti ve
“Umut, Kıbrıs Türk halkının kendisidir” diye
konuştu.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun daha iki
ay önce kurulan hükümetin kurulma çalışmaları
sırasında söylediği “gerekirse erken seçime
gideriz” sözlerini hatırlatan Erhürman, “Siz
daha hükümeti kurmadan erken seçimden
bahsederseniz, bu durum erken seçimi
getirecek demiştik” diye konuştu.
Şimdi yaşananların ise erken seçimi çok net
olarak gösterdiğine dikkat çeken Erhürman,
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma
görevini tekrardan Sucuoğlu’na vermesiyle ilgili
olarak da “Gene törenler olacak, ceketler
iliklenecek” ifadelerini kullandı.
“SUCUOĞLU’NUN CTP’YE GELMESİ ÇOK DA
GEREKLİ DEĞİL”
Hükümet kurma görevini tekrardan
Sucuoğlu’nun almasından sonra CTP’ye
gelmesinin çok da gerekli olmadığını dile
getiren Erhürman, “Sayın Sucuoğlu da biliyor
gerekli olmadığını. Sayın Sucuoğlu daha iki gün
önce Sayın Tatar bana verecek görevi dedi ve
zaten ortaklarımızla uyumluyuz, bakanlar kurulu
listesinden 3-4 bakanı değişip yolumuza devam
edeceğiz demişti. Böyle bir yapı var karşımızda”
diye konuştu.
“BU SAATTEN SONRA BU HÜKÜMET DİKİŞ
TUTMAZ”
Erhürman, “Bu saatten sonra bu hükümet dikiş
tutmaz” dedi. İstifa eden hükümetin iki ay
içerisinde her gün kaos yarattığını savunan
Erhürman, “Bu krizin ortasında 59 gündür dikiş
tutmadığı belli olan bir hükümet var” diye
konuştu. İmzalanmasının üzerinden günler
geçmesine rağmen protokolün hala ortada
olmadığını hatırlatan Erhürman, topluma bu
kadar ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun
yaşatıldığını kaydetti. Yaşananların inanılır gibi
olmadığının altını çizen Erhürman, “Hükümet
istifa ediyor, istifa eden başkana hükümet
kurma görevi veriliyor” dedi. Hükümetin
karşısında fazlasıyla sabırlı bir halk olduğunu
söyleyen Erhürman, “Bu arkadaşların hiçbiri,
hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmeye
niyetleri de yok. Bu arkadaşların dertleri kim
nereye oturacaktır. Bu zihniyetin tek derdi, kim
nereye atanacak. Medya üzerinden de
birbirlerine mesaj veriyorlar” diye konuştu.
“MEMLEKETİ MASKARALIĞA ÇEVİRDİLER”
Faiz Sucuoğlu’nun, Ersin Tatar’a yönelik
söylediği, “Sayın Sunat Atun’u görevden
alamadı” sözlerini de hatırlatan Erhürman, “Sen
ne demek istedin Sayın Sunat Atun’u görevden
alamadın derken? Bunları kimse konuşmayacak
mı? ‘Alamadın’ çok ciddi bir iddiadır. Memleketi
maskaralığa çevirdiler. Başbakan çıkıyor ve
Cumhurbaşkanına Sunat Atun’u görevden
alamadın diyor. Yetkin yetmedi, bir şeyden
çekiniyorsun diyor” dedi.
Erhürman, şöyle devam etti:
“Ceketler ilikleniyor ve hükümet kurma görevi
tekrardan veriliyor. Görevden alamadın derken
kimden bahsediliyor? Dik dur derken kime karşı
dik durmaktan bahsediyor? Herkes anlıyor ama
diliniz mi varmıyor? ‘Türkiye sana görevden
aldırmadı’ mı demek istiyorsun? Bunu Sayın
Faiz Sucuoğlu söylüyor. ‘Dik dur’ dediğinde,
Ersin Tatar’a karşı mı dik duruyorsun,
Türkiye’ye karşı mı dik duruyorsun?.”

23 Nisan’ı geride bıraktık!
Bugün 24 Nisan…
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
(TBMM) 24 Nisan 1920’de aldığı, devrim niteliğindeki kararlar aklıma geldi…
Önemli gördüğüm üç kararı, sizlerle
paylaşmak istedim:
-TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur!
-Milletin üstünlüğü belirtilmiş ve
millet egemenliğine dayalı bir yönetim
benimsenmiştir!
-Saltanat makamının ve İstanbul
hükümetinin TBMM’yi yönlendiremeyeceği belirtilmiştir!
Bütün meclisler için geçerli olmalı…
Yanılıyor muyum?
***
Gelelim günümüze…
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşananlara göz
gezdirelim…
“Bağımsız ve da egemen” KKTC’deki, “ileri demokrasinin kuralları ‘sorunsuz’ işliyor”…
Ne demişti, S. Demirel:
-Demokrasilerde çareler tükenmez!
Demokrasilerde ama…
Başka türlü siyasi yapılarda değil!
KKTC’deki tüm “kurumlar, kendi
iradeleriyle, kendi kararlarını ‘anında’
kendileri alabiliyor ya da verebiliyorlar!”
Siz bakmayın, “o Urumcu hainlerin
söylediği yalanlara”(!)…
Yok, Cumhurreisi Maliye Nazırını
görevden almadıydı da, yok şunu yapmadıydı, yok bunu yapmadıydı, diyenlere…
“İnanmayın, onlar provokatördürler” canım…
Bir düşünün bakalım, “milletvekili”
seçilmediği halde geçen haftalarda dışarıdan atanan son Hariciye Nazırı,
devrilen kabine ilk kurulduğunda,
“onay alan” nazırlar arasında var mıydı?
Elbette yoktu…
UBP Karar almış, dışarıdan nazır
atanmayacak demişlerdi…

Ondan olacak, o da, sonradan atandı/değiştirildi…
Hatta kabinede nazır olarak bulunan
UBP Genel Sekreteri “istifa” ettiydi…
Hatırladınız, değil?
Ardından, Başnazır Sucuoğlu’nun
“önermesi” ve Cumhurreisinin “onayı
ile atanmadı mı?” Hariciye Nazırı sonradan…
“Aynen yazdığım şekilde”(!) cereyan
etti…
Cereyan deyince aklıma geldi:
-Cereyanlar kesilmezdi o günlerde,
bilgilerinize.
***
Son hafta içinde yaşanan olaylarda…
Cumhurreisi, Çarşamba gün istifa
eden Başnazır F. Sucuoğlu’nun istifasını, Perşembe gün kabul etti…
“N’olmuş canım, bir meselesi yok!”
İleri demokrasilerde öyle değil mi?
Ha, bir gün önce; ha, bir gün sonra…
Ne fark eder?
N’oldu da gene kızmaya başlamış
birileri…
Sizler da işittiydiniz herhalde, 2 yıl
önce yine bir nazır değişikliğinde, “ana
muhalefet” liderine, “Yüce Meclis’in,
Yüce Kürsüsünden:
-Ne bağırın baa ya hu… Gızma baa,
gızma bana…” diyen Başnazır’ı…
Aynı isimler arasında, benzer olaylar
günümüz de de cereyan ediyor!
-Cereyanlar da kesilir gece karanlığında, bilgilerinize.
***
“Avrupa’ya elektrik satacağız” yakında…
Aha, Ekselansları Cumhurreisi Cuma
gün, “ana muhalefet” lideri ile görüştükten sonra, “yeni Nazırlar Kurulu’nu” oluşturmak üzere “görevi,” F.
Sucuoğlu’na “tevdi etti”…
Birileri, “Amma da kızdı ha?”
-Şeker sudaydı da eriyecek miydi
canım?
Nasıl olsa yakında imzalanacak yeni
koalisyon protokolü ile kabineyi oluşturacak partilerin iştirakiyle “yeni Na-

zırlar Kurulu” oluşturulacak…
Gündemdeki bazı yasalar “kadük”
olacakmış, olsun canım ne fark eder?
-Sağlık olsun!
-Geç olsun da güç olmasın!
“İyimser olun, her şey yolundadır”(!)…
Göreceksiniz, “Çalışkan ve da kendi
aldıkları kararlar çerçevesinde, ‘halkın
yararına’ uygulamaları ‘hayata’ geçirecektir yeni Nazırlar Kurulu!”(!)…
Hiç merak etmeyin!
“Merakı fazla olanın ömrü az olur!”
atasözünü, duymadınız galiba…
***
Çoktandır fıkra paylaşmamışız, bizi
uyaran okurlarımız oldu…
Deniz aşırı bir ülkede yaşayan Kıbrıslı
bir okurumuz da, KKTC’de yaşananlar
fıkralara bedeldir, onları anlattığınızda
fıkra anlatmış gibi olursunuz demez
mi?
Okuyucularımızın yorumlarının yeri
ve içeriği, bizim için önemlidir…
Tümü de değerlidir bizim için…
Yeri geldiğinde tümünden faydalanırız!
***
Nedendir çözemedim(!)…
Birden aklıma düştü:
18’inci yüzyılda Fransız devlet adamlarından Harbiye Nazırı Kont d’Arginson, melun adamın biriymiş… Tarih
onun için “Hem alçaklığı, hem de esprileriyle ünlüdür” diye yazar…
Sevmeyenler, onu alaşağı etmek için
ne yaptılarsa becerememişler…
Kont da onlara şu haberi yollamış:
“Ne kadar uğraşırsanız, uğraşın,
beni deviremezsiniz! Çünkü dünyada
benden daha mükemmel bir uşak yoktur!
Ne de olsa Ramazan ayındayız…
Kıssadan hisse…
Duyuyor musunuz sevgili okurlar,
21’inci yüzyılda Fransız Harbiye Nazırı
Kont d’Arginson’u yalancı çıkarabilecek kimi nazırların sesini…
-Ben da, ben da, diyorlar!
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

KTMMOB GENEL BAŞKANI ADANIR:

İMAR PLANLARINA UYARAK, MESLEKLERİMİZİ İCRA EDECEĞİZ
Lefkoşa, 23 Nisan 22 (T.A.K): Kıbrıs Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı
Tunç Adanır, ülke ve şehirlerin planlı ve doğru politikalarla
gelişimini sağlamak için “Ülkesel Fizik Planına, İmar
Planlarına” uyarak mesleklerini icra edeceklerini vurguladı.
Adanır yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın,
geçen akşam katıldığı bir etkinlikte “İmar Planları ve
Emirnameleri önemsizleştiren” bir konuşma yaptığını savundu.
İlim ve bilimle hazırlanan imar planları ve emirnamelerin
görmezden gelinemeyeceğini, Anayasa ve yasaların uygulanması gerektiğini ifade eden Adanır, Cumhurbaşkanına
yönelik eleştiride bulundu ve şöyle devam etti:
“Birlik ve oda üyeleri, toplumsal ve mesleki sorumluluk
bilinciyle bu ülkenin Anayasa, yasa ve tüzüklerinin gereğini
yerine getirmek için her zaman hazırdır. Ülkemizin, şehirlerimizin planlı ve doğru politikalarla gelişimini sağlamak
için Ülkesel Fizik Planına, İmar Planlarına uyarak mesleklerimizi icra edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile
paylaşırız.
Son olarak, anayasanın ve yasaların tüm devlet yetkililerinin üzerinde durduğunu ve onların da bunlara uyma
zorunlulukları olduğunu, Devletin başında bulunan Sn.
Cumhurbaşkanı’nın da makam sorumluluğu gereği daha
dikkatli cümleler kurması gerektiğini bu vesile ile bir kez
daha hatırlatırız.”
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RUSYA’YA YAPTIRIMLAR
RMMO’YU OPERASYONEL
GÖREV DIŞI BIRAKIYOR

Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların, Rum
Milli Muhafız Ordusu’nu “operasyonel görev”
dışında bıraktığı belirtildi.
Haravgi gazetesi “Rusya’ya Yönelik Yaptırımlar
Rum Milli Muhafız Ordusu’nu Operasyonel
Görev Dışında Bırakıyor” başlıklı haberinde,
Güney Kıbrıs’ın Rusya’ya karşı uygulanan
askeri donanımla ilgili yaptırımlara katılması
aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın, Rus silah
sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi
amacıyla ABD tarafından ağzının yoklanması
konularının birçok endişeye neden olduğunu
yazdı.
Anastasiadis hükümetinin, Rusya’ya
uygulanan yaptırımları benimsemesinin kısa
bir süre zarfında, RMMO’nun önemli silah
sistemlerini faaliyet dışı bırakmasına neden
olacağını yazan gazete, RMMO Komutanı eski
Yardımcısı Andreas Papapavlu, Stratejik
İncelemeler Merkezi Başkanı Aristos
Aristotelus ve Tümgeneral Andreas Pentaras’ın
konu hakkındaki görüşlerine yer verdi.
Habere göre, RMMO Komutanı eski yardımcısı
Andreas Papapavlu, RMMO’nın operasyonel
açıdan görev dışında kalması tehlikesinin,
Güney Kıbrıs’ın Rusya’ya karşı yaptırımlara
dahil olması nedeniyle var olduğunu ayrıca
Rus silah sistemlerinin muhafaza edilmesiyle
de zaten ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını
belirtti.
Stratejik İncelemeler Merkezi Başkanı Aristos
Aristotelus, hükümetin dış politikadaki
yönelimlerin değişmesi ve bunun, kamuoyu
önünde kabul edilmese de, bölgedeki Rus
etkisinin ortadan kaldırılmasını öngören
Amerikan ulusal güvenlik stratejisiyle birlikte
hazırlanmasının RMMO’ya olumsuz etkilerinin
olmaya başladığını söyledi.
Rusya’ya yönelik yaptırımların etkilerinin
Güney Kıbrıs’ın savunmasını yaraladığını
söyleyen Aristotelus, bu yaptırımlardan dolayı
RMMO’nun ağır silah gücünün yüzde 60’nın
etkilendiğini de belirtti.
Tümgeneral Andreas Pentaras ise
açıklamasında Rus silah sistemlerinin
kullanılması nedeniyle alternatif çözümler
aranması gerektiğini ifade etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE
ESTONYA’DAN TEKNİK BİLGİ
TRANSFERİ

Güney Kıbrıs, halen uygulamakta olduğu bir
dizi dijital dönüşüm projelerini uygulamak
maksadıyla Estonya’nın teknolojik bilgisini
transfer etmeye hazırlanıyor. Bu amaçla
Estonya ile Dijital Dönüşüm Memorandumu
imzalanacağı bildirildi.
Alihtia’nın haberine göre, memorandum, Rum
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in
Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika
Müsteşarı Kiriakos Kokkinos, Başkanlık
Müsteşarı Kiriakos Kusios, Sözcü Marios
Pelekanos ve bürokratlar eşliğinde 27-29
Nisan’da yapacağı Estonya’yı ziyareti sırasında
imzalanacak.
Memoranduma Rum tarafı adına
Anastasiadis’in, Estonya adına da Başbakan
Kaja Kallas imza atacak. Estonya ve Güney
Kıbrıs’ın e-devlet ve dijital dönüşüm
alanlarındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi
üzerinde durulacak ziyaret çerçevesinde
Anastasiadis Estonya Cumhurbaşkanı Juri
Ratas ile de görüşecek, Kıbrıs sorununu Rum
bakış açısıyla aktaracak.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ İLE
SÖYLEŞİ

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina
Grenet-Catalano, Alithia gazetesine söyleşi
verdi.
Fransız Büyükelçi Salina Grenet-Catalano,
Ukrayna krizinin ardından uluslararası sahnede
bugün var olan kargaşanın, Kıbrıs sorununa
çözüm fırsatı yaratabileceğini söyledi.
Grene—Catalano, bu fırsat var olduğu sürece
Kıbrıslıların bunu yakalamak için elinden gelen
çabayı sarf etmesi gerekeceğini de ifade etti.
Kıbrıs sorununun çözümünün, kabul edilmiş
adalet ve etik ilkelerine dayalı olacağını
kaydeden Fransız Büyükelçi, çözümün ayrıca
diğerinin görüşüne anlayış gösterme ve
uzlaşmaya hazır olmayı da gerektirdiğini
belirtti.

CİTTASLOW BELEDİYELERİ
ÇOCUK BELEDİYE
MECLİSLERİ İZMİR’DE
ETKİNLİKLERE KATILDI

Cittaslow Belediyeleri Çocuk Belediye
Meclisleri, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak,
İzmir’de yapılan etkinliklere katıldı.
Mehmetçik Belediyesi’nden verilen bilgiye
göre, Mehmetçik, Yeniboğaziçi ve Geçitkale
Çocuk Belediyeleri ekiplier Kuzey Kıbrıs ve
bölgelerini tanıtan stantlar kurdu.

KKTC’nin çocuk hakları karnesine, “zayıf” notunu veren
Av. Ongun Talat, toplumsal duyarlılığı da yetersiz buldu:

“saBUN KÖPÜĞÜ!”

AVRUPA (özel):
Kuzey Kıbrıs’ın çocuk hakları karnesini değerlendiren Cumhuriyetçi Türk
Partisi (CTP) Milletvekili, Av. Ongun
Talat, “Çocukların istismar edilmesi,
çocuk işçiler sorunu, çocuk suçluların
yargılanması ve cezaların infazı gibi
meselelerde gerçekten de çağdaş düzenleme ve uygulamalardan oldukça
uzak noktadayız” dedi.
Çocuk hakları ihlallerine yönelik toplumsal duyarlılığı da yetersiz bulan Ongun Talat, “Ne zaman bir istismar vakası
yaşansa ya da çocuk bir çalışanın yaşamını kaybetmesi söz konusu olsa kamuoyunun yoğun tepkileriyle karşılaşıyoruz. Ancak bu tepkiler sabun köpüğü
niteliğinde oluyor. Etkisi, hızlı değişen
gündeme yenik düşüyor. Yeni bir olay
yaşanana kadar çocuk hakları kavramını
bilincimizden uzaklaştırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Gazetesi’ne verdiği özel demeçle Kuzey Kıbrıs’ın çocuk hakları
karnesini yorumlayan Milletvekili Ongun
Talat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC)’nin, kendine özel çocuk hakları
yasası olmadığına dikkat çekti. Talat,
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, 1996 yılında, Cumhuriyet
Meclisi’nde onaylanarak iç hukukun
parçası haline geldiğini anımsattı.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin, Kuzey Kıbrıs’ta, çocukları ilgilendiren konuların hangi il-

keler çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği ve devletin temel politika yükümlülüklerini ortaya koyması bakımından esas referans noktası durumunda
olduğunu ifade eden Talat, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“KKTC’nin çocuk hakları bağlamındaki durumunu bu sözleşmenin ne kadar
uygulandığına bakarak anlayabiliriz.
Çeşitli yasalarda çocukları ilgilendiren
maddelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki prensiplerle ne kadar uyumlu
olduğunu dikkate almalıyız. Aynı zamanda devletin bu alandaki sosyal politikalarının ne durumda olduğuna bakmalıyız.
KKTC’de, tüm bu konularda ciddi
sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz. Bu

sıkıntılar ise en temelde çocuklarla ilgili
kapsamlı verilerin yeterli olmamasından
kaynaklanıyor. Bu alanda bilimsel çalışmalar da yetersiz durumda. Elimizde
kapsamlı veriler olmalı ve bu veriler
bilimsel olarak işlenerek devletin uygulayacağı politikalar belirlenmeli.”
Çocuk Suçlular Yasası, Çocukların
Evlat Edinilmesi Yasası, Evlilik Dışı
Çocuklar Yasası’nın yanı sıra sosyal
hizmetlerle ilgili mevzuatın bütünlüklü
bir çalışma sonucunda mutlaka güncellenmesi gerektiğini savunan Av. Ongun
Talat, sosyal hizmet kurumlarının güçlendirilmesi için yasal düzenlemeler ve
uygulamalara da ihtiyaç olduğunu belirtti.
KKTC’nin ikinci Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat’ın oğlu, 15 yıllık avukat ve 3 aylık milletvekili kimliğinin
yanı sıra baba kimliğiyle de bilinen Ongun Talat, çocuk haklarına verdiği önemi,
“Sürekli gündemimizde olmalı. Devletin
temel sorumluluğu, çocuk hakları alanında ilgili paydaşların mutfağında olacağı bütünlüklü politikalar oluşturması...
Bu dönem, mecliste, görevleri kapsamında bu alandaki çalışmalarda olan
komitede görev yapan bir milletvekili
olarak ilgili sivil toplum örgütleriyle
iletişim kanallarının en üst düzeyde
tesis edilmesi için çaba sarf edeceğim.
Birlikte çalışmaya ve süratle ilgili yasaları
çağdaş ve etkin hale getirmeye ihtiyacımız var” sözleriyle dile getirdi.

Rum Yönetimi, ara bölgeye ‘yenilenebilir
enerji kaynakları’ kurmayı planlıyor
Kathimerini gazetesi “Yeşil Ara Bölge
İçin Zemin Hazırlıyorlar” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin dekonfrantasyon hattının gözetiminde son zamanlarda yaşadığı problemler, ara bölgede
yaşanan olaylar ve Türk askeriyle yaşanan sorunlar da göz önünde bulundurulduğunda, ara bölgenin bir kısmının
yenilenebilir enerji kaynakları üretme
sistemleri için kullanılması amacıyla
zemin hazırladığını yazdı.
Gazete, ara bölgenin, her iki toplumun
faydasına yönelik elektrik enerjisinin
üretilmesi için fotovoltaik sistemlerle
büyük bir güneş parkına dönüştürme
koşullarına sahip bir bölge olarak ortaya
çıktığını belirtti.
Bu girişimin dönüm noktasının, ilgili
bakanlıklarla paydaşların gerçekleştireceği Mayıs ayındaki ilk toplantı olduğunu
belirten gazete, toplantıda hükümet düzeyinde yapılan planlamaların hayata
geçirilmesi temellerinin atılacağını yazdı.
Habere göre, gazeteye yapılan açıklamalarda ara bölgenin, güneş enerjisi
üretme yeri olarak kullanılması konusunun ilk aşamada olduğu belirtildi.
Mayıs ayında yapılacak toplantıda yer
alacak bakanlıkların, Enerji, İçişleri ve
Savunma Bakanlıkları olduğunu yazan
gazete, fotovoltaik sistemlerinin ara bölgeye yerleştirilmesi perspektifinin,
AB’nin ortaya koyduğu 2030 yılında

kadar yenilenebilir enerji kaynaklarındaki
nüfuz etme oranlarının artırılmasına yönelik ulusal hedeflerin sağlanması gerekliliğinden ortaya çıktığını da belirtti.
Gazete, hükümetin, ara bölgede yenilenebilir enerji üretilmesinin, 1974’ten
bu yana faydalanılmamış olarak kalan
mülklere de bir perspektif sağlayacağını
düşündüğünü yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Mayıs ayında
yapılacak toplantıda ilk olarak fotovoltaik
sistemlerinin yerleştirilmesi olanağının
bulunup bulunmadığının, hangi alanlarda
geliştirilip geliştirilemeyeceği ve bu bölgelerin mülkiyet statüsünün ne olduğu
konularının ele alınacağını belirtti.
Habere göre toplantıda ayrıca ara
bölge içerisinde hali arazinin bulunup
bulunmadığı da incelenecek.
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Özdeyişler

Tadımlık

“Tecrübe her zaman en
iyi kanıttır.”
Bacon

Kıral olmakta gözüm yoktu benim
Evişi bir sabah yeterdi bana
Herkese yeterdi kırallık olmasa
Melih Cevdet Anday
“Macbeth’in yalnızlığı” adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

BABA VE PİÇ

Yaşamsal verim aktif
Bedenim zayıf hafif
Gittim da test yaptırdım
E vallahi pozitif

Elif Şafak
Roman
Metis Yayınları

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D
Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
0392 227 16 64
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET
yanı- ŞAŞA Karşısı
0392 223 72 72

“Teslimat”ın kazandığı uluslararası ödül sayısı sekize yükseldi
Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa
film, Florida’da yer alan Fort Lauderdale
Uluslararası Film Festivali’nde “en iyi aktör”
ödülüne layık görüldü.
Doğuş Özokutan’ın yazıp yönettiği kısa
filmde, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için mültecilerin hayatını riske atan
bir şoförü canlandıran İzel Seylani’ye, bu
yıl 36’ncısı yapılan festivalde “yabancı dildeki kısa filmler arasında en iyi performans”ı
için “En İyi Aktör” ödülü verildi.
Söz konusu ödülle, “Teslimat”ın kazandığı
uluslararası ödül sayısı sekize yükseldi.
4-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen
ve 40 ülkeden çeşitli kategorilerde 200
filmin gösterildiği “Fort Lauderdale Uluslararası Film Festivali”nin ödülleri pandemi
gerekçesiyle yeni açıklandı.
Dünya prömiyerini Kasım 2020’de İtalya’da yapan Teslimat, bugüne kadar 15 ülkede 59 uluslararası festivalin resmi seçkisine
girdi. Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yapılan Teslimat, İtalya’dan “İzleyici Ödülü”, Porto Riko’dan
“En İyi Film” ve “En iyi Aktör”, İspanya’dan
“En İyi Uluslararası Film”, “En İyi Sosyal
İçerikli Film” ve “En İyi Aktör” ödüllerini
kazanmıştı.

DÜN

GİRNE
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools
Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı
Girne
0392 815 90 90
RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606
MAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel
Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi
Gazi Mağusa
03923652200

SIRA SAN FRANCİSCO’DA
“Teslimat”ın uluslararası festival yolculuğu,
ABD’de gerçekleşecek iki gösterim ile devam ediyor.
“Teslimat” ABD’nin San Francisco eyaletinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Petaluma Film Festivali” ve bu yıl 8’incisi düzenlenen “Alexander Vadisi Film
Festivali”nde gösterilecek. Petaluma Film

Festivali, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında
1911 yılından beri faaliyette olan “Mystic
Theatre” adlı tarihi sinemada gerçekleştirecek. “Teslimat”, “İzleyici Ödülü”ne de
aday gösterildiği “Alexander Vadisi Film
Festivali” ise 29 Nisan – 8 Mayıs tarihleri
arasında yapılacak.Bu iki gösterimle birlikte
“Teslimat”ın ABD’de gösterildiği festival
sayısı sekize yükselecek.

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

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


DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI



DOLAR
Alış Satış


LADEN AKBATUR ECZANESİ
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt.
Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
Lefkoşa
03922272575

14.70 14.82

EURO
Alış Satış

15.90

16.05

S.T.G.
Alış Satış

18.95 19.10

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

MELİKE BARBAROS ECZANESİ
Şht.ibrahim hasan cad. çanakkale
mah. dük. no:2 akol inşaat şirketi
yanı- city mall yolugazimağusa
03923654240
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
03927278240

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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İNSAN KAÇAKÇILIĞI
VE İZİNSİZ İKAMETTEN
TUTUKLANDILAR
İnsan Kaçakçılığı, ikamet izinsiz ikamet
etme meselesi ile ilgili olarak
tutuklanan zanlılar Rasvı Ahamed,
Abdullah EI Mamun, Sayyed Ahmed ve
Md. Nahim Mıazı mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren
polis memuru Kazım Sevinç, olguları
aktardı. Polis, zanlı Rasvı Ahamed,
zanlı Abdullah EI Mamun, zanlı Sayyed
Ahmed ve zanlı Md. Nahim Mıazı’nin
İnsan Kaçakçılığı, KKTC' den ikamet
izinsiz ikamet etme meselesi ile
huzurda olduklarını belirtti. Polis,
22.04.2022 tarihinde 12.00 raddelerinde
Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ
ekiplerince yapılan operasyonda ZPF
677 plakalı kırmızı renk opel marka araç
içerisinde ihbar üzerine yapılan
aramada Lefkoşa' da sakin Zanlı
Ahamed ve Zanlı Mamun’nun olduğunu
tespit etmeleri üzerine Lefkoşa Kaza
Mahkemesinden temin edilen Arama
Müzakeresi ile Zanlı Mamun 'nun
ikametgahı olan Haspolat adresinde
yapılan aramada Zanlı Mamun’ye ait
28.075 TL ve 235 Euro ve 1 adet 100
ABD doları tespit edildiğini anlattı.
Polis, akabinde Zanlı 1'in
ikametgahında Lefkoşa Kaza
Mahkemesinden temin edilen Arama
Müzakeresi ile Küçük Kaymaklı
adresinde Zanlı Ahamed, ile ayni
ikamette ikamet eden Zanlı Ahmed 'nin
huzurunda yapılan aramada 5 adet
Bagladeş pasaportunun tespit
edildiğini belirtti.
Polis, mesele ile ilgili olarak ileri işlem
için Lefkoşa Adli şubeye getirilen Zanlı
Ahamed, Mamun ve Ahmed’in yapılan
muhaceret izinlerinde Zanlı Ahamed’in
1252 gün kaçak olduğunun tespit
edildiğini söyledi. Polis, akabinde
ikametgahta bulunan pasaportlardan
yapılan muhaceret kontrollerinde Zanlı
4' ün 261 gün KKTC' de ikamet izinsiz
olduklarının tespit edildiğini anlattı.
Polis, zanlı Mıazı’nın Lefkoşa' da tespit
edilerek derdest emir gereği
tutuklandığını ve ikametgahta bulunan
4 Bagladeş pasaportundaki şahısların
yasal olmayan yollardan GKRY' e
geçtiği yönünde bilgi temin edilip konu
ile ilgili tahkikat başlandığını söyledi.
Polis, zanlıların 22.04.2022 Lefkoşa
Kaza Mahkemesinden temin edilen
derdest emri gereği tutuklandığını
belirtti. Polis, tahkikatın yeni başlamış
olup alınması gereken ifadelerin,
aranan şahısların ve araştırılması
gereken KKTC' de faaliyet gösterildiği
ve zanlıların öğrenci izni ile KKTC' ye
getirildiği 2 okulun araştırılması
gerekmekte olup zanlıların serbest
kalması durumunda aranan şahıslara
ve alınacak ifadelere etki etme olasılığı
bulunduğundan zanlıların poliste 3 gün
tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren
Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün
tutuklu kalmasına emir verdi.

Benter, Technofest Yarışmalarında dereceye
giren öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Benter, önemli projeleriyle Türkiye'de düzenlenen Technofest
yarışmasına katılan gençlerle bir araya
geldi.
Hem 23 Nisan, hem de motivasyon
vesilesiyle Lefkoşa'da gerçekleştirilen
akşam yemeğinde yarışmaya, projelere
ve fırsat verildiğinde nelerin yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden
Benter, bilgi çok önemli. İlgi duyduğumuz
alandaki son gelişmeleri bilmek zorundayız. Her şeyi sorgulamak önemli. Ama
daha önemlisi doğru sorgulama yöntemlerini kullanabilmektir, ifadelerini kullandı.
Benter, çok çok çalışan ve üreten konumda olmak zorundayız. İcat yapabilmek
için kişinin kendine güvenmesi, cesur
adımlar atabilmesi gerekir. Yani öncü
olabilmek için dünyada bir numara olduğunu düşünmek, hissetmek gerekir.
Sizler gibi ülkemizdeki okullarda eğitim

alarak dünyanın en iyi makamlarına gelen,
müthiş işler başaran yüzlerce Kıbrıs
Türkü var. Azmeder ve çok çalışırsanız,
yapamayacağınız iş yoktur, diyerek gençleri başarılarından dolayı tebrik etti. Va-

kıfların daima destek vereceğini belirtti.
Söz alan öğretmen ve öğrenciler de projelerini, hedeflerini paylaşırken buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fuar Alanı kaderine terk!
Lefkoşa Fuar Alanı, kimi yerleri ya
demir atıklarıyla dolu ya
gecekondu görünümündeki
yapılarla…
Yenidüzen
Lefkoşa’da şehir merkezinin göbeğinde,
yemyeşil, pırıl pırıl olması gereken bomboş
bir alan, Lefkoşa Fuar Alanı, kimi yerleri
ya demir atıklarıyla dolu ya gecekondu
görünümündeki yapılarla…
Günümüzde bir bölümü Sağlık Bakan-

lığı’nın COVID-19 test merkezi olarak
kullanılan Lefkoşa Fuar Alanı’nın arka
bölümünde olan harabe yapılar bölgede
çevre kirliliğine neden olurken, alkol alan
bazı kişilerin de taşkınlıklarına ev sahipliği
yapıyor.
Bölgenin adeta kaderine terk edildiği
dikkat çekerken, yapılan ot temizliğine
karşın hurda parçaları ve demir yığınlarının
alanın birçok noktasında atıl vaziyette
durduğu da gözlemlendi.
Bölgede düzenlenen fakat pandemiden

dolayı üç yıldır yapılamayan fuar günlerinden kalma yapıların da bölgede hala
kurulu olduğu görüldü.
Bayram günlerine özel kurulan fakat
Pandemiden dolayı son birkaç yıldır yapılamayan bayram yeri şenliklerinin de
bu yıl yine Fuar Alanı içerisinde farklı
bir noktaya kurulduğu da gözlemlendi.
Bu yıl kurulacak olan bayram yeri şenliklerinde, çocuk eğlenceleri ile gıda bölümünün de ayrı yerlerde olacağı dikkat
çeken bir diğer ayrıntı oldu.
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POLONYA'DA BİR HAFTA
İÇİNDE İKİNCİ MADEN
KAZASI.. 10 İŞÇİYLE
İRTİBAT KESİLDİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı
önünde Devlet Töreni düzenlendi.
Tören, protokol sırasına göre
anıta çelenk sunumuyla başladı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.
Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlandı.
Atatürk Anıtı’na, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai
Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi
Başkanı Mehmet Harmancı, siyasi
parti temsilcileri, dernek kurum
kuruluşlar, üniversiteler çelenk
koydu.
Törene ayrıca Meclis Başkanı
Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bakanlar,
milletvekilleri ve diğer yetkililer
katıldı.
Ülke genelinde okulların hazırladığı kutlamalar nedeniyle renkli
örüntüler oluştu.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER,
EL HALİL'DE
FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde
yer alan El Halil kentinde onlarca Yahudi
yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması
altında Filistinlilere taş atarak saldırdığı
belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre,
onlarca yerleşimci El Halil'in eski belde
bölgesinde ve Eş-Şellale Caddesi'ndeki
Filistinlilere ve dükkanlara taş attı.
Haberde saldırı sırasında İsrail güçlerinin
yerleşimcilere engel olmadığı, gerçek
mermi ve ses bombası atarak Filistinlileri
bölgeden uzaklaştırdığı ifade edildi.
Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, dün
akşam El Halil'de 4, Ağvar'daki bir askeri
kontrol noktasında 2, Cenin'e bağlı
Arbuna köyünde de 1 Filistinliyi gözaltına
aldığı bilgisi yer aldı.
İsrail ordusu, Filistinlilerin gözaltına
alınma nedenine ilişkin açıklama
yapmadı.

FRANSA'DA SOL OYLAR
BELİRLEYİCİ OLACAK

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN TÜRK KAHVESİ ÜRETİLDİ
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu,
Türk kahvaltı ve yemek kültüründe önemli
yere sahip zeytinin çekirdeğinden bitkisel
ve kafeinsiz kahve üretti.
GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi-Aromatik
Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü de olan Prof. Dr. Şekeroğlu, bitkisel
kahve ve bitkilerin geri dönüşümü üzerine
yürüttüğü araştırma kapsamında günlük
yaşamda çokça tüketilen zeytin üzerine
çalışma başlattı.
Bu çerçevede laboratuvar ve akademik
incelemelerin ardından zeytin çekirdeğinin
hem geri dönüşümünü sağlamak hem de
barındırdığı bitkisel minarelerin tüketilmesi
için kahve üreten Şekeroğlu, AA muhabirine, kutsal kitaplarda geçen zeytinin doğduğu, dünyaya dağıldığı bir coğrafyada
yaşadıklarını söyledi. Zeytinin bütün kısımlarının kullanıldığını fakat çekirdeğinin
çöpe atılması veya yakılmasından yola çıkarak çalışma yürüttüklerini ifade eden
Şekeroğlu, "Son yıllarda zeytin yağının
yanı sıra yaprağı, çiçeğinin birçok şifalı
yönleri ortaya çıkıyor. Zeytin aslında çekirdeği içerisinde tohumunu barındıran ve
tohumda fitokimyasal bulunduran oldukça
önemli üründür. Zeytin çekirdeği 'yutulsun
mu, yutulmasın mı?' tartışması sürerken,
insanların hizmetine sunmak için kahve
yapalım diye yola çıktık." dedi.

Polonya'nın güneyindeki BoryniaZofiowka kömür madeninde meydana
gelen patlamalar sonucu 10 işçiyle irtibat
kesildi.
Maden şirketinden yetkililer, sabah
saatlerinde yerin 900 metre altında metan
gazının tutuştuğunu ve o sırada BoryniaZofiowka madeninde bulunan 52 işçiden
42'sinin yara almadan alanı terk ettiğini
söyledi.
Yetkililer, kayıp 10 madenci için 12 kişilik
ekip tarafından arama kurtarma
operasyonu başlatıldığını belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki,
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yine
yıkıcı bir haber. Dualarımız madende
olanlar ve yakınlarıyla birlikte." ifadelerini
kullandı.
Patlamanın yaşandığı yerin yakınlarındaki
Pniowek madeninde 20 Nisan'da metan
gazının alev alması sonucu patlama
meydana gelmişti. 5 kişinin hayatını
kaybettiği, 25 kişinin hastaneye
kaldırıldığı ve bunlardan 9'unun
vücutlarında ağır yanıklar olduğu
bildirilmişti.

Fransa'da yarın günü ikinci turu
yapılacak seçimler öncesidüzenlenen son
anketler, Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un rakibi Marine Le Pen'den en az
10 puan fazla oy alacağını ortaya
koyuyor.
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin 10 Nisan'daki ilk turunda
liberal Macron yüzde 27,85, aşırı sağcı Le
Pen ise yüzde 23,15 oy alarak ikinci tura
kalmaya başarmıştı.
Araştırma şirketlerinin yayımladığı son
anket sonuçları, ikinci turda Macron'u Le
Pen'in 10 ila 14 puan önünde gösteriyor.
Perşembe ve Cuma günü yayımlanan bu
anketlere göre, Macron'un 24 Nisan'daki
seçimde yüzde 55,5 ile yüzde 57,5
arasında oy alması bekleniyor.
Ancak anketlerde sandığa gitme oranının
yüzde 72 ila 74 aralığında çıkması, seçim
günü yaşanabilecek bir sürpriz ihtimalini
de artırıyor.
Anketlerdeki katılım oranının
gerçekleşmesi hâlinde, Fransa'da 1969
yılından beri katılımın en düşük olduğu
ikinci tur seçimleriyle karşılaşılmış
olacak.

TOPRAK KAYMASI
SONUCU 5 KİŞİ ÖLDÜ

Şekeroğlu, çekirdeklerini bütün olarak
zeytinden ayırıp çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra kavurarak Türk kahvesi şeklinde öğüttüklerini dile getirdi.
Zeytin çekirdeğinin şifalı olmasına rağmen
oldukça acı tadı olduğuna işaret eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:
"Bu acılığı yardımcı maddelerle melengiç
ve tarçın gibi belli ürünlerden katarak ortadan kaldırdık. Yüzde 70 zeytin çekirdeğinden oluşan, hem sağlıklı hem de damak
tadına hitap eden kahve üretmiş olduk.
Zeytin çekirdeği aynı zamanda kafeinsiz
kahvedir. Kafeine duyarlı kişiler, normal
Türk kahvesini ve diğer kahveleri tükete-

miyor. Kahve bir kültürdür. Menengiç kahvesine bir kardeş geliyor. Gaziantep'e gelenler artık zeytin çekirdeği kahvesini de
isteyecektir." Zeytin çekirdeği kahvesinin
laboratuvar çalışmalarını yürüttüklerini dile
getiren Şekeroğlu, "Daha sonra hücre kültürleri, hayvan deneyleri ve faz çalışmalarına
doğru çalışmalarımız devam ediyor. Besin
değerlerini ortaya koyuyoruz ve özellikle
gastrit, reflü, ülser, bağırsak rahatsızlıklarının
tedavisinde zeytin çekirdeğinin kahvesinin
oldukça etkisinin olacağını düşünüyoruz.
Bu bilgileri GAÜN hastanesiyle yapacağımız çalışmalarla ortaya koymuş olacağız."
sözlerine yer verdi.

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı
toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını
kaybetti.
Ülkenin Cundinamarca yönetim
bölgesine bağlı Viota ile Cachipay
kasabalarında, sağanak yağışların
ardından toprak kayması yaşandı.
Yetkililer, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2
kişinin ise sağ olarak kurtarıldığını
bildirdi.

GOOGLE, 23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI'NI
KUTLADI

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo
hazırladı.
Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel
"doodle" ile Çocuk Bayramını kutladı.
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GÖZTEpE “FAİr-pLAY”
İLE KÜME DÜŞTÜ
Göztepe 1-0 önde iken futbolcular, atılan golün
centilmenliğe uygun olmadığı gerekçesiyle santra sonrası
rakiplerini bıraktı. Bunun ardından 90+6. dakikada
Figueiredo topu boş kaleye yollayarak durumu 1-1e
getirdi. 90+9. dakikasında Gaziantep penaltı kazandı.

Cimnastikçiler, 23
Nisan’a renk kattılar

Cimnastik Federasyonu sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlama etkinliklerine renk katarlarken, gösterileri ile fark yarattılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı
Hasan Sapsızoğlu sorumluluğundaki cimnastikçiler, Milli Eğitim Bakanlığının Lefkoşa
Atatürk Stadında düzenlediği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama
etkinliklerine katıldılar.
Cimnastikçiler ilkokullar arası etkinliklerde
yerlerini alırlarken, düzenlenen etkinliklere
şovları ile renk kattılar.

Süper Lig

nBasketbol Federasyonu’nun,
Üniversiteler Spor Federasyonu ile
birlikte organie ettiği, ilk kez
düzenlenen ve Prolig karması ile
Ünilig karmasını karşı karşıya
getiren Islander Cup, dün akşam
UKÜ Arena’da oynandı. Büyük
Erkekler Ligi olan Prolig’in en
iyilerinin karmalar halinde
karşılaştığı mücadele son topa
kadar devam ederken, kazanan 8382’lik skorla Ünilg karması oldu.

KKTC Basketbol Federasyonu, yepyeni
bir organizasyon ile basketbolda farklı bir
heyecanın yaşanmasını sağladı. Basketbol
Federasyonu’nun, Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organie ettiği, ilk
kez düzenlenen ve Prolig karması ile Ünilig
karmasını karşı karşıya getiren Islander
Cup, dün akşam UKÜ Arena’da oynandı.
Son topa kadar süren mücadelenin
kazananı Ünilig Karması
Üniversiteler Spor Federasyonu ile işbirliği ile düzenlenen Ünilig’in en iyileri
ile Büyük Erkekler Ligi olan Prolig’in en
iyilerinin karmalar halinde karşılaştığı mücadele son topa kadar devam ederken, kazanan 83-82’lik skorla Ünilg karması oldu.
Maçın en skorer oyuncusu Prolig karmasından Abou-Kader Issouf olurken,
oyuncu 19 sayı ile maçı tamamladı. Ünilig
karması adına en çok sayı üreten isim 18
sayıyı bulan Ömer Güner oldu.

Futbolda sonuçlar
ve günün maçları
MTG-Cihangir:
GHE-Gönyeli:

Basketbolda ‘all-star’ gecesi

1-1
2-4

Bugün
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
Çetinkaya-Esentepe:
4-1
Değirmenlik-Yeniboğaziçi:
1-5
Maraş-B.Bağcıl:
3-1
Yalova-Çanakkale:
5-1
Mormenekşe-Görneç:
1-0
Gençler Bİrliği-Dörtyol:
4-0
İncirli-Karşıyaka:
0-2
Düzkaya-CB Gençlik Gücü:
0-1
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

En değerli oyuncu
Emmanuel Paye seçildi
Ünilig karmasından Emmanuel Paye 14
sayı 11 ribaunt ile ‘double-double’ yaparken,
5 de asist üreterek 27 verimlilik puanına
ulaştı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Paye ödülünü KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Üniversiteler
Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın
Kınacı’nın ellerinden aldı.
Smaç yarışmasının kazananı
James Baker Jr oldu
Seyircinin ilgi gösterdiği ve basketbol
adına birbirinden güzel hareketleri ayakta
alkışladığı organizasyonda düzenlenen
smaç yarışması da büyük ilgi gördü. Oluşturulan jüri tarafından oylama yapılan yarışmanın kazananı James Baker Jr oldu.
Baker, maç sonunda Under Armour’dan

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

bir hediye kartı ile ödüllendirildi.
Baker’a ayrıca forma sponsoru Ibarman
Boya yetkilisi tarafından plaket takdim
edildi.
Mevlit: Basketbol adına coşku dolu ve
heyecanlı bir gece yaşadık
Dans gösterilerinin de coşku ile takip
edildiği organizasyonda bir konuşma yapan
KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı
Orhun Mevlit, basketbol adına coşku dolu
ve heyecanlı bir gece yaşadıklarını aktardı.
Üniversiteler adası olduklarını iddia ettikleri
bir ortamda Ünilig’i düzenlemenin ne kadar
doğru bir adım olduğunun görüldüğünü
belirten Mevlit, bu tür organizasyonlara
devam edecekleri mesajını verirken, ev
sahipliği nedeni ile UKÜ’ye teşekkür etti.

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

PROLİG KARMASI: Kercem İnancı
(Temur Rustamov (14), Hamit Çeliktaşlılar
(3), Derviş Göksun, İhsan Üğütücü (10),
Doğukan Demirman, Hasan Sakallı (2),
Hasan Kasap (Abou-Kader Issouf (19),
Alperen Güner, Alpay Şerbetçioğlu (10),
Berkem Dikengil
Koçlar: Emrah Güven, Kadri Alagöz
ÜNİLİG KARMASI: Uchenna Nweke
(2), Batuhan Tüzmen (2), Sari Al Joulani
(5), Fuat Farisoğlu (9), Ayomikun Omah
(6), Emmanuel Paye (14), Atilla Topaloğlu
(2), James Baker Jr. (17), Emir Can Mercan,
Ömer Güner (18), Praise Okafor (Ramzi
Qumsiesh. Koçlar: Halit Kıryağdı, Enver
Tatlıcıoğlu

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

