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Tufan Erhürman Sucuoğlu’na soruyor: “Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi?” İlahi Tufan, bunca yıldır
Kıbrıs’ta yaşıyorsun ve bize “siz bize sormadan tuvalete bile gidemezsiniz” dediklerini bilmiyor musun?
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Bir adamın iki dudağı arasındaki Türkiye'de tam bir hukuk faciası!

Kavala’ya
müebbet hapis
Türkiye'de yerle bir edilen hukukta yeni bir facia daha yaşandı... Sonuçlanan Gezi
davasında yargılanan insan hakları savunucusu Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış
müebbet hapislik cezası verildi... Kavala 4,5 yıldır tutuklu olarak yargılanıyordu...
n Yargıç heyetinde bulunan Murat Bircan'ın 2018 yılında AKP'den milletvekili
aday adayı olduğu gündeme gelince, Kavala'nın avukatları Bircan'ın davadan
çekilmesini talep ettiler, ancak mahkeme bu talebi reddetti...

n Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa Konseyi kararlarını çöpe atan
Tayyip Erdoğan diktatörlüğü tarihe bir hukuksuzluk damgası daha vurdu...
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edildiğinden
yakınıp
duruyor
muhalefetimiz… Ne itibarı? İtibarı mı
vardı
gerçekten?
Ne
zaman
kazanmıştı bu itibarı? Rum mallarına
sahte koçan vermeye başlayınca mı?
Yoksa Tayyip Erdoğan’ın fedaileri
çevik kuvvet himayesinde meclis
damında tepinince mi? Ne Tufan, ne
de Kudret o sırada, “meclisin itibarı
yerle bir oldu” demediler… İtibar
şimdi mi akıllarına geldi? Ayrıca bir de
şu: Bir işgalcinin işgal topraklarında
kurduğu meclisin itibarı mı olur?

n İstifa eden UBP-DP-YDP
hükümeti yeniden kuruldu.
Kabinede tek değişiklik Maliye
Bakanlığı’nda oldu. Sunat
Atun’un yerine Olgun
Amcaoğlu getirildi...
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24 saatte toplam 16 bin 755 test yapıldı, 76 vakaya rastlandı...
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Şener Levent

Açı
Tufan soruyor Sucuoğlu'na:
-Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi?
Sucuoğlu'nun,
-Evet müdahale etti, demesini mi
bekliyor?
Der mi hiç?
Mümkün mü?
Demez, asla demez!
Demeyeceğini, diyemeyeceğizi bilmez mi Tufan?
Bilir tabii...
Bal gibi bilir...
Hepimizden iyi bilir!
O halde neden ona böyle bir soru
soruyor?
Nedeni çok basit...
Ona "müdahale yok" dedirtmek
için!
Türkiye'yi mecliste başbakanın ağzından bir kez daha aklayabilmek
için...
Malum ya, söylentiler var ortalıkta...
Herkesin ağzında sakız...
Herkes,
-Tüm bunlar Ankara'nın işi,
diyor...
UBP'den sesler yükseliyor...
Yok "dik duruş", yok bilmem ne...
-Söyle, diyor Tufan Faiz Bey'e,
söyle... Kime karşı bu dik duruş.
Tatar'a karşı değil herhalde...
İlle de söyletecek...
İlle de,
-Türkiye'ye karşı, dedirtecek...
Diyelim Faiz Bey gofa geldi...
Ve patladı...
-Evet be, Türkiye'ye karşı, dedi,
ne olacak?
Sahi ne olacak?
Çok merak ederseniz ne olacağını
ben söyleyim size...
Tufan havada kapacak bunu...
Ve Türkiye'yi savunmaya geçecek...
-Türkiye'ye iftira atıyor, diyecek...

TÜRKİYE'NİN KALKANI

Türkiye hiç karışmadı ve karışmaz
bizim işlerimize... Bu hükümet bir
kere daha sınıfta kaldı ve bunun
sorumluluğunu da Türkiye'ye yıkmaya çalışıyor... 'Dik duruş' gibi
imalarla halkın beynini yıkıyor...
Kendini Türkiye'ye karşı direnen
bir kahraman olarak sunuyor...
Türkiye ile ilişkilerimize zarar veriyor!
Faiz Bey açıkça konuşsa, Tufan
avukatı kesilir hemen Türkiye'nin...
Ve koca bir aferin alır ondan...
Hele bir de başarır ve UBP'yi Türkiye ile kavga ettirirse, Faiz Bey'in
koltuğu da onun olur!
***
Selma Eylem'e Dayanışma Evi'nde-

ki iki toplumlu toplantıda ne yaptığını
unuttunuz mu?
Selma Hanım Türkiye'nin müdahalelerini açıkça dile getirip konuşmasını bitirdikten sonra mikrofonu
kapan Tufan hemen yalanladı onu...
-Ben Selma Eylem'in söylemlerine
katılmıyorum, dedi...
Bayıldı Ankara'daki Tayyip tayfası
buna...
Tufan'ın şimdi yapmaya çalıştığı
da budur...
Faiz Bey "müdahale var" desin
ve o da çıkıp bunu yalanlasın!
***
Siz Tufan'ın bugüne kadar Türkiye'ye bir laf ettiğini, Türkiye'den
herhangi bir şikayeti olduğunu duy-

dunuz mu?
Tufan Ankara'daki iktidarın en sağlam kalkanıdır burada...
Türkiye'nin işgaline örtü olma misyonunu üstlendi...
Ve emekçi edebiyatıyla arkasına
aldığı CTP kitlesiyle bu misyonunu
başarıyla yerine getiriyor...
En yüksek notunu da 22 Ocak
2018'de aldı Tayyip Erdoğan'dan...
Ne gazetemize yapılan linç saldırısını kınadı, ne de meclis damında
göbek atanları...
Linçi meclisteki perde aralığından
korkakça seyretti...
Bir süs bitkisi gibi baktı...
Sonra da saldırganlara müdahale
için meclisten çıkan Mustafa Akıncı'ya,
-Süs bitkisi, dedi...
Utanmazlığın ve pişkinliğin daniskasıydı bu...
Ama CTP'liler bu anavatancı liderlerinin peşinden körü körüne sürüklenmeye devam etti...
UBP'ye biatçı diyorlar...
Evet UBP biatçı...
Ama onlar ondan da biatçı...
***
"Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi", diye soruyor şimdi Sucuoğlu'na...
Sucuoğlu'nda yürek olsa, çıkar ve
der ki:
-Etti be etti... Tahsin Ertuğruloğlu'nda da etti, Sunat Atun'da
da... Benim başbakanlığıma bile
müdahale etti... Türkiye'nin her
işimize müdahale ettiğini sen bilmiyor musun? Yeni mi öğrendin
bunu... Ustan Mehmet Ali Talat
da mı söylemedi sana... Otur arap
deyince oturan, kalk arap deyince
kalkan o değil miydi?
Nerde ama öyle yürek Sucuoğlu'nda...
Nerde?

Osman Kavala'ya müebbet!

n Türkiye'de Gezi davasında
yargılanan ve 4,5 yıldır tutuklu olan iş
insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası verildi…
T24 - Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi),
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle
Türkiye için yaptırım prosedürünü
başlatmasına yol açan Gezi davasında
karar açıklandı.
1637 gündür tutuklu olan Anadolu
Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş
insanı Osman Kavala’nın sadece
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs
(TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella
Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan

Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve
Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya
kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten
18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına
ve tutuklamalarına karar verildi.
Karar duruşmasında üye hâkim Murat
Bircan’ın 2018 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olduğu gündeme
geldi.
Avukatlar, yargı bağımsızlığı
çiğnendiği için mahkeme heyetinin
çekilmesini talep etti.
Mahkeme, Murat Bircan’ın davadan
çekilmesi talebini reddetti. Avukatlar
karar tepki gösterdi.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

YÜZME BİLMEYEN
BAŞBAKAN GÖLÜ
YÜRÜYEREK GEÇMİŞ

UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULDU…

TEK DEĞİŞİKLİK MALİYE’DE
KADIN BAKAN YİNE YOK…
EN GENÇ BAKANLAR 56
YAŞINDAKİ OĞUZ İLE
AMCAOĞLU, EN YAŞLI BAKAN
69 YAŞINDAKİ
ERTUĞRULOĞLU…
KKTC tarihinin en kısa ömürlü hükümeti
olarak kayıtlara geçen Ulusal Birlik Partisi
(UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden
Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümetinin
istifasının ardından bugün yeniden kurulan
ve aynı partilerden oluşan hükümet, ülkenin
27’nci hükümeti oldu.
UBP – DP – YDP Hükümeti, KKTC’nin
15’inci başbakanı ünvanına sahip olan ve
ilk başbakanlık görevini, 5 Kasım 2021’de
kurulan UBP – DP hükümetinde üstlenen
UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili
Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan üçüncü
hükümet oldu. UBP – DP – YDP Hükümeti
kabinesinde, yine Başbakanlık dahil 9
bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1
bakanlık ise YDP’de bulunuyor.
Buna göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu
(UBP), Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu
(DP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu
Evren (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin
Ertuğruloğlu (UBP), Maliye Bakanı Olgun
Amcaoğlu (UBP), İçişleri Bakanı Ünal Üstel
(UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Erhan Arıklı (YDP), Milli Eğitim ve Kültür
Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
(UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP),
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan
Taçoy (UBP) oldu.
3’ÜNCÜ SUCUOĞLU HÜKÜMETİ
Geçmiş hükümetlerde Turizm Bakanı,
Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı görevlerinde bulunan UBP Genel
Başkanı Faiz Sucuoğlu, üçüncü kez
başbakanlık koltuğuna oturdu.
Bugüne kadar UBP’den 7, CTP’den 6 ve
DP’den 1 kişi başbakanlık koltuğuna otururken, Faiz Sucuoğlu 8’inci UBP’li başbakan
oldu.
KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa
Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı
Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi
Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP),
İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP),
Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer
Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP),
Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP),
Ersan Saner (UBP) başbakanlık görevinde
bulundu.
Eski başbakanlardan Mehmet Ali Talat,
Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, siyasi kariyerlerinde Cumhurbaşkanlığı görevini de
yürüttü. En uzun süreyle görev yapan
Başbakan ise aynı zamanda 3.
Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan Derviş
Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1
Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak
2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.
“EN KISA ÖMÜRLÜ” HÜKÜMET
Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021’de
UBP – DP hükümetini ve 21 Şubat 2022’de
ise UBP – DP – YDP Hükümetini kurmuştu.
21 Şubat’ta kurulan ve 20 Nisan’da istifasının
onaylanması ile sona eren 59 günlük UBP
– DP – YDP ise KKTC’nin en kısa ömürlü
hükümeti olarak kayıtlara geçti.
KABİNEDE 1 İSİM DEĞİŞTİ;
KADIN BAKAN YOK…
Kadın bakanın bulunmadığı UBP – DP –
YDP Hükümeti kabinesinde, önceki
hükümetin kabinesinden sadece bir isim
değişti.

UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun
Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevine getirilirken, önceki hükümetin Maliye Bakanı
Sunat Atun kabinede yer almadı.
EN GENÇ OĞUZ İLE AMCAOĞLU,
EN YAŞLI ERTUĞRULOĞLU…
yaşındaki
Faiz
Sucuoğlu
60
başkanlığındaki yeni kabinedeki en genç
isimler 1966 doğumlu, 56 yaşındaki Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve en
yaşlı isim ise 1953 doğumlu, 69 yaşındaki
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oldu.
Öte yandan, 23 Ocak Pazar günü yapılan
milletvekilliği erken genel seçiminde 5 parti
Meclis’e girmeye hak kazanmış, UBP yüzde
39.54 oy alarak 24, CTP yüzde 32.04 oy
alarak 18, DP yüzde 7.41 oy alarak 3, HP
yüzde 6.68 oy alarak 3 ve YDP yüzde 6.39
oy alarak 2 milletvekili çıkarmıştı. UBP –
DP – YDP Hükümeti, 50 sandalyeli
Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine
sahip…
Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, 7 Şubat’ta ant içerek göreve
başlamıştı.
BAKANLAR KURULU
LİSTESİ OKUNDU
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre
başkanlığında dün toplanan genel kurulda
UBP – DP – YDP hükümetinin Bakanlar
Kurulu listesi okundu, Hükümet programı
ise yine 14.30’da yapılacak Olağanüstü
Birleşimde okundu.
Programın Cumhuriyet Meclisi’nde
okunmasından
sonra
güvenoyuna
başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler,
programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama
yapılacak.

Muhalefet meclisi terk etti - Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) vekilleri, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin
yeni kabinesinin okunması sırasında Meclis‘i terk etti...

Bu kez heceleyerek söylüyor işte Erhan
Arıklı…
Anlamayanlar anlasın diye…
Ne diyor?
“An-ka-ra budu-ru-maka-rış-mı-yor”
Anladınız ve inandınız mı şimdi?
-Artık böyle lafazanlıklara karnımız
tok, mu dediniz?
Kimseye hele siyasilere hiç güveniniz
kalmadı mı yoksa?
Siz de haklısınız…
Gerçek yüzünü gösteren kaç siyasetçi
var şu dünyada?
Ve de bizim toplumumuzda…
-Karakolda doğruyu söyler, mahkemede
şaşar, diyenler kimler için söylediler
bunu?
Bir söylediğinin sonra tersini söyleyenlere…
Yüzünüze başka, arkanızdan başka
konuşanlara ne dersiniz?
İkiyüzlü mü?
Ya da binbir surat…
***
Bir düşünün!
Sadece bu günlerde tanık olduğumuz
maskaralıkların sorumlusu olan siyasiler
mi dürüst olmayan?
Yeni bir şey değil ki bu durum…
İkiyüzlü olmayan ve içi dışı bir olan
kaç siyasetçi tanıdınız bugüne kadar?
-Delilleri gördüm, diyen…
Ve yeniden cumhurbaşkanı olmak için
yeni bir devlet kurdurtan Denktaş…
-Arkamda 42 MİT ajanı dolaşıyor, diyen Derviş Eroğlu…
-Türkiye bana otur derse otururum,
kalk derse kalkarım, diyen ve sendikaları
bitirme plânları yapan Mehmet Ali Talat…
İkiyüzlü değil miydi?
Hangi politikacımızda dürüstlük, samimiyet ve ahlâklı bir duruş gördük
şimdiye kadar?
Şimdi söyleyin bana…
-Nasıl güvenebiliriz ki kurulacak yeni
hükümete?
-Yeni dedikse öncekinin aynısı…
Bir Sunat Atun yok kabinede…
Ne kadar da absürt bir durum…
Koca koca adamlar ne hallere düştüler
böyle…
“Ben Maliye Bakanı’nı görevden almayım da kim isterse alsın” mantığı ile
hareket eden bir cumhurbaşkanı…
Allah bilir anlaşmışlardır Faiz Sucuoğlu
ile Tatar aralarında…
Böylelikle her iki taraf da memnun…
***
-Hükümette kim yer alırsa alsın ne
değişecek, diyor birçok insan…
Çok mu kötümserler?
Değil bence…
Güven duygusunu yitirdi birçok insan
başımızdaki siyasetçilere…
Ve artık ağızlarıyla kuş tutsalar yaranamazlar kimseye…
Durumları tam da bu fıkradaki gibi…
“Ülkenin başbakanı az konuşurmuş… Bir diyeceği varsa basın sözcüsü
konuşurmuş…
-Sayın başbakan bugün şunlarla
görüştü, şu toplantıya katıldı, şu kanunu imzaladı.
Başbakanlık sözcüsü bir gün gazetecilere şaka yapayım demiş:
-Başbakan bugün gölü yürüyerek
geçti!
Gazeteciler şaşırmış;
-Ne yaptı, ne yaptı?
-Gölü yürüyerek geçti!
Ertesi gün gazetelerden birinin manşeti;
-Yüzme bilmeyen başbakan gölü
yürüyerek geçti!
Ve haberin yorumu:
-Yüzme bilmeyen başbakan mı
olur?”
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Hani da havalar ısınınca düşecekti
Çarşıda pazarda sebze meyve fiyatları?
Sucuoğlu bunu müjde verir gibi vermişti
Herkes yiyemez ki yontulmamış kazıkları

KALAY-KALAYCI

TÜRKİYE MÜDAHALE ETSE DE
ETMESE DE MASKARALIKTIR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “UBP sempatizanları Sucuoğlu’nu
Türkiye’ye karşı dik durmaya davet ediyordu. Sucuoğlu’nun meclis
kürsüsünde cevap versin. Türkiye müdahale etti mi etmedi mi? Eğer
‘etmedi’ diyecekse, halka yaşatılan bu maskaralığın sebebini de anlatacak”
diyor... Çok ilginç gerçekten. Ana muhalefet partisinin lideri Türkiye’nin
müdahale edip etmediğini anlamıyor da Faiz Sucuoğlu’na soruyor. Türkiye
müdahale ettiyse de maskaralıktır, etmediyse de maskaralıktır.

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DEDİM DEDİ

DAHA NE DESİNLER?
Geçenlerde Sadi Kazafanalı sosyal medyada bir paylaşımda bulundu...
13 Ocak 2004’ten 26 Nisan 2005’e kadar
CTP-DP koalisyon hükümetinin Başbakanı
Talat idi...
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan
sonra görevi Ferdi Sabit Soyer aldı...
O da 4 Mayıs 2009 tarihine kadar başbakan
olarak görev yaptı...
Bu süreç içerisinde DP’den sonra bir de
CTP-ÖRP koalisyonu yer aldı...
Ancak paylaşım 2005’te olduğu için CTPDP koalisyonnda gerçekleştiği açık...
2005 yılında KTBK Komutanı Hasan Memişoğlu’nun CTP’li yetkililere söyledikleridir
paylaşılan...
O dönemde Talat cumhurbaşkanı, Ferdi
Sabit Soyer Başbakan, Fatma Ekenoğlu
Meclis Başkanı, Eşref Vaiz de Sağlık Bakanı’ydı... Özkan Yorgancıoğlu ise henüz
başbakan olmamış sadece CTP milletvekiliydi...
Ve Memişoğlu onların bulunduğu ortamda
hatta aynı masada bunları söyledi...
Ne dedi?
“1974’ten beri bu ülkede ateşkes koşulları
vardı, vrdır. Türkiye Genelkurmaylığı’na
bağlı bir kolordunun sormluluğunda bir
devlette CTP hükümet ortağı olmuştur...
KKTC devletimiz olmasına rağmen bölgenin
tüm sorumluluğu Kolordu Komutanına aittir.
O bölgede sizin de işola bir parlamentonuz
vardır. Başbakanınız cumhurbaşkanınız vardır.”
Bunlar doğru sözler...
Memişoğlu kendilerini KKTC’nin yöneticisi olanlara oturun oturduğunuz yerde
buranın sahibi biziz ve KKTC’nin sorumlus
da benim diyor... Aşağılıyor yani bu gerçeklerle onları...
Ses var mı?
Yok!
Aslında TC Kolordusu’nun devletidir
KKTC demek istiyor...
Siz de örtüsünüz dünyaya karşı...
Kamuflaj bezlerisiniz!
Şimdi asker sessizliğini korurken anlaşılan
o ki Tayyip döneminde yetkiler buradaki
TC Elçisine verilmiştir...
Kolordu onun askeri gücüdür sadece...
Ve bizler hala daha bu gerçekler karşısında
maskaralık eylemlerle, oyuncuklarla mücadele ederiz sanıyoruz...
Bakın siyasilerin açıklamalarına...
Kolordu komutanı, zamanında işgal ederek
kurduğumuz KKTC, derken ne kadar rahat
hareket ediyor ve söylüyor...
Gerçeklerdir bunlar ama bizler ne yapıyorz?
Hala daha komutanın söylediklerini bile
alıp eleştirmiyoruz...
“Bu memleket bizimdir” diyoruz en büyük
ve en güçlü slogan olarak...
Ne bizimi?
Bradaki parlamento denilen kurum kamuflajdır sadece ve dünyaya seçimler yapılarak demokrasi olduğu izlenimi verilmeye
çalışılıyor...
Dünya da durumu bilir ama bizim mücadelemizin yetersizliğinden, zavallılığından
dolayı sesini çıkarmıyor...
Yani KKTC askeri bir kamptır, kamp komutanı da belli...
Bizler de askeri kampta durumu idare
edenleriz...

Denktaş: Protokolde bit yeniği var,
gündem şaşırtma oyununa gelmeyin!
Özgür gazete - Demokrat Parti (DP) eski Bakanı Serdar Denktaş, yaşanan
hükümet “maskaralığının” TC-KKTC Mali Protokolü‘nü gündemden düşürmek
için yapıldığını söyledi
Sosyal medya hesabından ‘İşaret Fişeği‘ başlıklı bir açıklama yapan Denktaş,
bu “abuk subuk” hükümet değişikliğine ne gerek vardı diye düşünüp dururken
nihayet gerçeği bulduğunu belirterek şunları kaydetti;
“Nihayet jeton düştü. Burada tek amaç imzalanan ve bilgi verilmeyen protokol
tartışmalarını gündemden düşürmek. Muhalefete önerimdir; hükümet programını
ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün. Protokole yönelin. Orada bir bit
yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin”

Korkmazhan: Yaşananlar UBP çetesinin iç hesaplaşmaları

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, hükümet krizi denilen
şeyin UBP’nin iç hesaplaşması olduğunu, Anayasa ve etik kuralları bile isteye
deldiklerini söyledi.
Sosyal medya hesabından açıkama yapan Korkmazhan hükümet edenler için
“Anayasayı bilmiyorlar mı? Siyasi etik bilmiyorlar mı?” diye sorarak, “Biliyorlar.
Bile bile yapıyorlar” yorumunda bulundu.
Korkmazhan, “Yaşananlar bir Bakanın değişmesi, kabinenin yeniden oluşması
değil. Yaşanan “çetenin=UBP” iç hesaplaşmasının, çıkar bölüşümünün ‘şimdilik’
yeniden temize çekilmesi. Bütün mesele ülkenin demokrasi güçlerinin, ortak bir
demokrasi programı ile çetenin ve bağlı olduğu tek adam rejiminin karşısına
çıkıp çıkmamasıdır. Aksi çetenin toplumsal iradeye rağmen, ‘maskaralığa’,
toplum ile dalga geçip statükoyu sürdürmeye devam etmesidir” dedi.

1 MAYIS’TA ORTAK ETKİNLİK DÜZENLENİYOR
Kuzey ve Günery Kıbrıs’ta Dünya
Sendikalar Federasyonu’na üye
sendikalar 1 Mayıs’ta ortak etkinlik
düzenliyor.
Etkinlik kapsamında, 1 Mayıs Pazar
günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta
toplanarak Sarayönü meydanına yürüyüş
düzenlenecek. Devrimci İşçi Sendikaları
Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral
Aşam’ın 1 Mayıs konuşmasının
ardından kortejlerle ara bölgeye gidile-

cek. DEV-İŞ ve PEO’nun 1 Mayıs
ortak deklarasyonu iki dilde okunacak,
iki toplumlu koro konser verecek.
“Savaşlara karşı barış ve sosyal
adaleti yükseltmek için haydi 1 Mayıs’a”
denilen yazılı açıklamada, kuzeydeki
tertip komitesi sendikalar “DEV-İŞ
KTAMS KTÖS KTOEÖS BES KOOPSEN DAÜ-SEN” şeklinde duyuruldu.
Pandemi sebebiyle 2 yıldır etkinlik
düzenlenmiyordu.

İTFAİYEDEN TEDBİR UYARISI
Yaz aylarına yaklaşırken yangın risklerinin artması dolayısıyla itfaiye
tarafından halkı uyarıcı duyuru yapıldı.
Polis Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan duyuruda şunlar yer aldı:
“Sigara izmaritlerinin tamamen
söndüğünden emin olmadan çöp
bidonları içerisine veya yanabilecek
madde ve malzemeler üzerine
atmayınız. Yetkili makamdan izin ve
gerekli tedbirleri almadan kesinlikle
ateş yakmayınız. İş yerleri ve
konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında,
aşırı yüklenmeden dolayı meydana
gelecek olan kısa devreleri önlemek
amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Elektrik tesisatına aşırı yükleme yapmamak

için elektrikle çalışan cihazları aynı
anda devreye koymayınız. Ayrıca, fazla
akım tüketen (tost makinesi, ütü, ısıtıcı,
kaloriferli soba v.b.) cihazları
kullanırken çoklu priz kullanmaktan
kaçınınız.
Bu tür fazla akım tüketen cihazları
direkt elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösteriniz. İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine
karşı sigortalamanız, oluşacak maddi
hasarı gidermenizde size yardımcı
olacaktır. Herhangi bir duman veya
ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın
hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı,
177 Orman Yangın İhbar hattı veya
155 Polis İmdat hattına ulaşmaları
önemle rica olunur.”

Dedim "Böyle maskaralık olmaz."
Dedi "Çok ayıp... Yani şimdi sen bize
maskara mı diyorsun?"
Dedim "Bizim buralarda maskaralık
yapanlara maskara derler."
Dedi "Biz burada devlet yönetiyoruz."
Dedim "Ufak at da civcivler de yesin!"
Dedi "Devleti yönetenlere maskara
mı denir?"
Dedim "Yeter artık sus! Devleti yönetmek kim siz kim?"
Dedi "Biz Osmanlı torunu Türkoğlu
Türküz."
Dedim "22 Ocak 2018'de Meclisin
damına Osmanlı bayrağı çekip meclisi
işgal ettikleri için kucaklayıp öptüğünüz
barbarlar da Osmanlı torunu değil miydi?"
Söyledi "Yok yok yok!"
***
Dedim "İstifa etmiş adama "Al hükümeti baştan kur" denir mi?"
Dedi "Sayın cumhurbaşkanımızın buyruğudur karşı gelemem!"
Dedim "Nasıl olur? Sen değil misin
burada cumhurbaşkanı?"
Dedi "Be G....! Bana cumhurbaşkanı
dedi be... Duydun ya! O da gabul eddi
cumhurbaşganı olduğumu!"
Dedim "Lâfın gelişidir o... Söylemesi
ayıp".
Dedi "Hoş geldi safa geldi. Böyle gelişlere bayılırım ben..."
Dedim "Nasıl görünüyor Toroslar?"
Dedi "Arabın tozu gitti. Şimdi çok
net görünüyor!"
Dedim "Tayyıp reisi de görüyor musun?"
Dedi "Her sabah Torosların tepesinden
bana öpücükler yolluyor!"
Dedim "Napıyorsun o öpücükleri?"
Dedi "Kariyer dosyamın münasip bir
yerinde biriktiriyorum!"
Dedim "Ya sen?"
Dedi "Ben de onu öpüyorum. Hem
de Fransız öpücüğüyle!"
Dedim "Demek öyle?"
Dedi "Ne yapalım racon böyle!"
Dedim "Pati'lerin, Bobi'lerin aşk hayatı?"
Dedi "Hobimdir! Görünce dayanamam.
Videoya çekmeden duramam!"
Dedim "Sevimli dostlarımızın Aşk
Hayatı" adlı bir sergiye ne dersin?"
Dedi "Bravo! Bunu düşünecek Ersin!"
Dedim "Maraş'ı verecek misin?"
Dedi "Ben veremem. Verirse Reis verir!"
Dedim "Var mı öyle bir niyeti reisin?"
Söyledi "Yok yok yok".
Dedim "Ver dese verir misin?"
Dedi "Canımı veririm. Ne demezsin?!"
Dedim "İmar planları, emirnameler!.."
Dedi "Sigdir et! Ne isterlerse yapsınlar!
Biz inşaatçılarımızın arkasındayız!"
Dedim "Yani battı balık yan mı gider?"
Dedi "Ben Toroslara bakarım!"
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Onuncu köy
MATEMATİK YALAN
SÖYLEMEZ

FRANSA SEÇİMLERİNİN
GÖR DEDİĞİ!

Murat Kanatlı
Hükümet başarılı mı?
Bunun sana göre bana göre tarifi yok,
Maliye Bakanlığındaki son Gelir Gider
tablosunu indirip bakılabilir…
Orda şu var, Nisan 2021 tarihinde 84 milyon TL açık vardı, Mart 2022 itibariyle
açık 171 milyon, tam iki katı...
Çok maaş verildi da ondan dersanız, hızlı
personel giderine bakılabilir, ayni şekilde
Nisan 2021'de 212 milyon ve Mart 336
milyon yani maaş ödedik ondan durumu
yok, yani bütçesini idare edemeyen
başarısız bir yerel alt yönetim idaresinin
rezil bir durumu söz konusu, yani Sucuoğlu
başarısız, matematik bunu söylüyor.

Ali Demir
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Neo-Liberal Makrona karşı Le Pen
%42.7 oy aldı. Sömürülenlerin faşizme
sığınmaları yeni bir mesele değil ama
unutmamak gerekir ki her şey karşıtıyla
beraber var olur. Dünya öyle bir zamanı
deneyimleyecek ki yakın gelecekte artık
kimse normalin itidalli sularında yüzemeyebilir, bundan dolayı bol bol gönüller
yapın; yapın ki yarın "aman" dilediğiniz
gönülde kendinize karşı bir merhamet
bulabilesiniz. (Shakespear'de kimmiş?)

MASKARA

FAŞİZMİN AYAK
SESLERİ
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
AVRUPA'DA AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE
2002'de Le Pen ikinci tura çıktığında 1
milyon insan onu protesto etmek için
sokaktaydı. 2.turda Fransa Chirac'ın
arkasında kenetlenmiş, Le Pen %85'e
%15 yenilmişti. Aradan geçen bu sürede
kızı, Marine, oy oranlarını %40'a kadar
çıkarttı. Peki Le Pen nasıl bu kadar
normalleşti?

SUS Kİ SUSTUKÇA…
SIRA ZATEN SENDE!
Ülker Fahri
İyidir iyi, Biz yıllardır Türkiye'nin müdahalelerinden şikayet ederiz, UBP'liler
bizi Anavatan düşmanı ve Rumcu olarak
suçlar. Şimdi, müdahaleyi UBP'liler de
yaşıyor...

MÜSTAHAKTIR!
Mustafa Billur
Erhürman Sucuoğlu'na soruyor:
Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi!
Soruyu soran kim?
2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine TC'nin
müdahalesini raporlayanlara kendi verdiği
ifadesinin altına imza atmayan, Ankara’yı
ikinci vatanı olarak gören, işgâl, istila ve
ateşkes koşullarında demokrasicilik oynayan, Kıbrıslı Türk toplumunu uluslara
hukuk çiğnenerek adaya taşınan TC
kökenlilere indirgeyen, başkanlığını yaptığı
partiyi kuranların bile partiyi kurabilmek
için icazeti TC elçisinden aldıkları bu
hukuk dışı yapıda siyaset yaptığını iddia
edip, aslında tek görevi TC'nin adadaki
işgâlini örtbas etmek olan kişi soruyor
bu soruyu...
*
Güven Bengihan
KTAMS başkanı.
Konuşuyor arada. Geçenlerde "ne TC
halkı, ne de TC Devleti ile sorunumuz
yok" diyerek TC elçisinin şaşkın bakışları
arasında "bu memleket bizim" eyleminde,
sözcüsü olduğu aynı isimli platform adına
ilginç bir açıklama da yapmıştı...
Bugün de aşağıdaki açıklamayı yaptı.
Bu bir rezaletmiş, müsebbibi de Atun ile
Tatar imiş. Demokrasi yara almış
Konuşmada ne yok?
TC yok! İşgâl, istila, ateşkes de yok.
Ne var? Buram, buram KKTC var! KKTC
sendikal düşüncesi var! Mamma var,
mamma! Kazanılan haklar için yürütülen
iş birlikçi mücadele doktrini var!
EKONOMİK sıkıntılar var mesela! Öncelikler var! Zümresel çıkarlar var!
Başka ne yok?
Bu memleket bizim diyecek "grado", işte
o da namevcut...
Daha çok şey yok lakin, siz onu anladınız...

BİR HALK DİĞER BİR HALKI KESMEZ...
Hasan Çötok
Hz Google bilinçli olarak cep telefonumun
en önüne düşürdu bu fotoğrafı...
Yıl 2000'li yılların başı olmalı.
24 Nisan'da Ermeni Soykırımını protesto
eden bir avuç insanla çıkıyoruz Berlin
konsolosluğunun önüne.
Flamanın bir ucunda dedesi Giresun /
Kerasus doğumlu ve sürgün edilmiş Selanik
doğumlu rahmetli Pontus Rumu Lampros.
Diğer ucunda da, dedeleri Kafkasya
sürgünü Abhaz-Adige karışımı ve Eskişehir
doğumlu bendeniz.
Çıkıyoruz Ermeni "Soykırımını Tanıyın"
flamasını taşıyoruz.
İşte Anadolu, Rumeli, Kafkaslar, Ortadoğu
ve Mezopotamya böyle bir coğrafya. Kimin
kimi desteklediği ve kimin kimi kestiğini
"resmi" tarihçiler bu halk bu halkı kesti

diye yazmışlar.
Yalan yazmışlar. Çünkü bir halk diğer bir
halkı kesmez, kesemez. Ancak sömürenler
sömürüsünü daha çoğaltmak için keser. Tarihte bu böyleydi ve halen böyle.
Hrant Dink'in,
"Hasta iki toplumuz biz. Türkler ve
Ermeniler... Ermeniler büyük bir travma
yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya
yaşıyor. Tam klinik vakayız. Kim tedavi
edecek. Fransız Senatosu'nun kararı mı?
Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim
reçeteyi verecek. Kim doktorumuz bizim?
Ermeniler Türklerin doktoru. Türkler
de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında
ilaç, doktor yok. Diyalog tek çözüm."
sözleri çınlıyor kulaklarımda.
Halen diyalog yok...

ANNAN’IN SİZİN İÇİN ANLAMI OLABİLİR, SİZİN
ANNAN İÇİN BİR ÖNEMİNİZ YOK KIBRISLILAR!
Sergen Bahçeci
Bugün malum 24 Nisan, Annan Planı
referandumunun yıl dönümü. Kıbrıslı
Türklerin tarih serüveninde çok önemli bir
olayın sene-i devriyesi...
Geçen hafta şans eseri Kofi Annan'ın
biyografisini kütüphanede bir masanın üzerinde atılı bir şekilde dururken gördüm:
kitabın adı 'Interventions A Life in War and
Peace'. Vaktim vardı, karıştırıp bizim adam
Kıbrıs hakkında ne söylemiş bir göreyim
dedim.
Çabucak kitabın içindekiler bölümüne
göz attım. Ana bölümler Afrika’daki çeşitli
hadiseler, Kosova ve Bosna savaşları, İsrail-Filistin meselesi ve başka konular
hakkındaydı. Kıbrıs hakkında hiçbir bölüm
yoktu! Hışımla sayfaları kitabın en arkasında
dizin bölümüne çevirdim... Ne 'Cyprus'
vardı ne alakalı başka bir kelime.
Hemen koşup bilgisayarımı açıp kitabın
korsan bir elektronik versiyonunu indirdim
(Kofi Annan'a bir da para verecek değildim).
Ellerim titreyerek Ctrl ve F tuşlarına basıp
arama kısmına 'Cyprus' yazdım. Sadece 4
sonuç çıkmıştı ve bunlar 3 tanesi laf
arasındaki atıflardan ibaretti. En elle tutulur
satırlarda Annan 29 Mart 2004'te Sudan ile
alakalı bir kriz büyürken nasıl Kıbrıs

konusundan dolayı İsviçre'de bir otelde
takılıp kaldığından şikayet ediyordu...
İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerini aceleden
bir sonuca bağlayıp Omar Al-Bashir’le
görüşmesi gerektiğini falan yazıyordu.
Yıkıldım! 'Çok ayıp ettin be abi' diye
sesli şekilde sitem ettim. Nasıl olurda çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda adını en çok
duyduğum insanlardan biri lütfedip de Kıbrıs
hakkında bir iki paragraf bile yazmamıştı:
'insan nasıl böyle mühim bir çözüm sürecinin
arka planı hakkında bir itirafta bile bulunmaz,
nasıl gelecek nesillere Kıbrıs hakkında bir
iki tüyo bile vermez, hiç değilsa iki üç
paragraf lafazanlık olarak bile olsa yer
ayırmaz' diye kendi kendime Kofi Annan'a
hayıflandım.
Daha sonra öfkem ve sitemim yatıştı.
İnsanlık halidir, rahmetlinin o kadar mesele
arasında aklına gelmemiştir herhâlde dedim.
Ve tam o an artık yetişkin bir insan olduğumu
fark ettim. Çocukluğum sona ermişti... Annan'a karşı olan hayranlığımın tek taraflı
olduğunu fark ettim ve bunu kabullenme
kararı aldım. Kofi Annan her ne kadar
Kıbrıs'ı konuşmaya değer görmese de benim
için Pikaçu gibi, Matrix 1'deki Ajan Smith
gibi, Shrek'teki eşşek gibi bir çocukluk
kahramanı olmaya devam edecek.

Ümit İnatçı
"Maskaralık" sözcüğünün kökeni: Commedia dell'arte, İtalya'da doğan, 16-18.
yüzyıllar arasında Avrupa'da popüler
hale gelen, profesyonel tiyatronun ilk
örneklerinden biridir. 16. yüzyıl
İtalya'sında ortaya çıkan komedya,
maskeli karakterleriyle öne çıkan bir
tiyatro formudur. Komedyada taslak
metinlere veya senaryolara dayanan
doğaçlama performanslar sergilenebilir."
Gündelik hayatta bu tür komik durumlar
ortaya çıkınca "maskaralık" diye
geçiştiriyoruz. Bugün siyaset sahnesinde
sergilenenler maskeli komedya hallerini
çağrıştırdığı için "maskaralık"
yakıştırmasını haliyle ve fazlasıyla hak
etmiştirler. Bunu yapanlara da "maskara"
derler...

MERHABA

Feriha Altıok
Hiç yoktan bir merhabaydı
şakadan ipi bırakılmış bir uçurtma
sonra bir nisan tutmuştuk İçimizde
bir buluttan bir buluta.
biz o yağmurlara benzer yağmurlar
yağmadık bir daha.
küheylân gelişler bozgun dönüşler
bilmez miydik hangi rüyayla uyanacak
ateşten yatağında gül dalından oyuncak?
sen al bütün yağmurları sakla
ben önce bu çölü öpeyim
bir uçtan bir uca.

ERMENİ SOYKIRIMI

Gürkan Haydar Kılıçarslan
Soykırım demek illa 1 milyon insanı
gaz odalarına göndermek demek değildir.
Türkiye'nin de imzası olan soykırım
tanımında bir etnik grubu "bir yere göndermek" de var.
"Topluluk üyelerini bilerek tamamen
ya da kısmen fiziksel yok oluşa götürecek yaşam şartlarına tabi tutmak"
"Topluluğun çocuklarını zorla başka bir
gruba transfer etmek."
Bu iki maddeyi Osmanlı imparatorluğu
çökmek üzereyken Ermenilere
uygulamıştır. "Tehcir" denilen hadise
budur. "Tehcir" yani "soykırım"
olmasaydı bugün Anadolu'da 2 milyon
Ermeni yaşıyor olacaktı. Şimdi sadece
40-50 bin arasında. Çok daha güzel bir
ülke olabilecektik oysa. Ülke MHP,
Vatan Partisi, uyduruk Zafer Partisi gibi
saçmalıkları daha az zararla atlatabilecekti. Vay efendim Ermeniler ayaklanmış
da terör estirmişler de diyen faşistleri
boş verin. O faşistlerin ataları emin
olun Ermeni vatandaşlarımızın mallarına
çöken sözde Anadolu irfanının
torunlarıdır.
Kanada'da yaşadığım yıllarda diaspora
insanlarıyla da tanıştım. Hepsi Türk
olduğumu öğrendiklerinde sarıldılar
bana. Çünkü vatanları Anadolu idi.
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CTP Milletvekili Ürün Solyalı, devletin ve toplumun
çocuk haklarına verdiği önemi yorumladı:

“ÇOCUK HAKLARI VE
FARKINDALIĞINDA NOKSANIZ”
AVRUPA (Özel) - Cumhuriyetçi
Türk Partisi (CTP) Milletvekili,
Av. Ürün Solyalı, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC)
“Ailenin
Anayasası’nın,
Korunması” başlıklı 35. maddeyle
çocuğun korunması için gerekli
tüm önlemleri almak ve gerekli
örgütlenmeyi yapmak ödevini ve
sorumluluğunu devlete vermiş
olmasına rağmen devletin gereğini
yapmadığını söyledi.
KKTC’nin çocuk hakları karnesini Avrupa Gazetesi’ne yorumlayan Ürün Solyalı, devlet gibi
toplumun da çocuk hakları
konusunda noksan kaldığını
vurguladı.
Solyalı’ya göre, çocuk haklarına
ilişkin mekanizmaların devreye
sokulması konusunda toplumun
devlet
üzerinde
baskı
oluşturamamasının
nedeni,
vatandaşların bilgi eksikliğinden
dolayı konuyu içselleştirememiş
olmalarıdır.
“Öncelikle aileleri ve çocukları,
hakları ve sorumlulukları konusunda uygun eğitim modelleri ile
eğitmemiz, farkındalığı ve
davranışsal dönüşümü yakalayabilmemiz şarttır” diyen milletvekili
Solyalı, devletin, çocuk haklarıyla
ilgili eksikliklerini ve yapması
gerekenleri de şöyle sıraladı:
“Devlet mekanizmaları, çocuk
haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten
örgütlerin teorik ve pratik tecrübelerinden yararlanarak, kendi
birikimini de masaya yatırarak,
ertelenmeksizin yasal boyutları ve
pratik alanları, çocuklar lehine
düzenlemek zorundadır.
Çocuk Suçlular Yasası içerisinde
çocukların yargılanmasına ilişkin
hükümler bulunmasına rağmen ve
yasa içerisinde çocuk mahkemelerine ve ıslah evlerine ilişkin hükümler de var olsa da hem bunlar
yeterli değildir, hem de pratikte
tam
anlamıyla
hayata
geçirilmemiştir.”
3 aylık milletvekili kimliğinin
yanı sıra avukat ve baba kimlikleriyle de tanınan Ürün Solyalı,
çocuk haklarıyla ilgili sosyal hizmet
uzmanlarıyla görüşmeler yaptığını
anlattı.
Solyalı’ya göre, sosyal hizmet
uzmanları, çocuk hakları konusunda atılması gereken adımları şöyle
sıralıyor:
“Çocuk şikayet hatlarının
gizliliğine önem verilmeli.
İlkokullarda, rehber öğretmen
hizmetleri güçlendirilmeli. Hatta
ilkokullara, sosyal hizmet
uzmanları istihdam edilmeli. Çocuk
rehabilitasyon merkezlerinin
olmayışı,
travmaların
atlatılabilmesinde büyük engel
oluşturuyor, Çocuk izleme merkezleri kurgulanmalı, muhtarlara, bu
konuda özel görevler verilmeli.
Uygulamaların yasal altyapıları
ile birlikte kazandırılması teoriden
öteye geçmeli.” Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin,
1996 yılında, KKTC Cumhuriyet
Meclisi’nde onaylanarak iç
hukukun parçası haline geldiğini
anımsatan avukat Solyalı, Çocuklar
Yasası, Çocuk Suçlular Yasası,
Ceza Yasası, Evlat Edinme Yasası,

GÜNLÜK
JETON DÜŞMEDİ!
Bugüne kadar protokollerin hesabını sormayan, nice protokolün
altında imzası olan, kendi imzaladığı Adli İşbirliği Protokolü’nün
içeriğini gizli tutan muhalefet, şimdilerde 2022 Mali Protokolü’nün
içeriğini soruyor… 14 Nisan’da sömürge bakanımız Fuat Oktay
protokolün içeriğini açıklamıştı… Kamu Yönetimi ve Kamu
Maliyesi Politikaları, Ekonomi ve Finans Politikaları, Sosyal
Politikalar, Savunma, Güvenlik ve Adalet’e odaklandığını söyledi,
KKTC’nin herşeyinin sömürge bakanı Oktay… Protokoldeki
‘ADALET’ meselesi ne ola ki!.. KÜLLİYE yapılacak, adı da
‘‘Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları’’
dedi… Ankara’da çıkılacak ihaleden ve yer tesliminin ardından
750 günde Lefkoşa 500 Yataklı Devlet Hastanesi’ni tamamlayacaklarmış; arazisi TC Büyükelçiliği’nin üstüne geçirildi bu hastanenin, nedense… 2022 Mali Protokolü’nün içeriğini soran
CTP, TDP ve HP de o sırada mecliste sesini çıkarmadı… Girne
Askeri Hastanesi, TC Devlet Su İşleri projeleri, Karayolları
Master Plan Uygulama Projesi kapsamında çevre yolu, bölünmüş
yol ve köy yolları projeleri, 4 yıl için 2 Mobil Treyler Elektrik
Santralinin Kurulması, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımları
ve Organize Sanayi Bölgeleri Altyapısı projeleri… Gördüğünüz
gibi köy yolları bile protokolde… Köy yollarını yabancı bir
devlete teslim etmiş ‘hükümet’ ha kurulmuş, ha kurulmamış…
Serdar Denktaş, ‘‘Nihayet jeton düştü’’ diye başlayarak şöyle
dedi: ‘‘Burada tek amaç imzalanan ve bilgi verilmeyen protokol
tartışmalarını gündemden düşürmek. Muhalefete önerimdir; hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden
düşürün. Protokole yönelin. Orada bir bit yeniği var besbelli.
Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin”…

SOS Çocuk Köyü’nün “Çocuk Hakları Durum
Analizi” raporunda, adanın kuzeyinde çocuk
ihmali ve istismarını önlemeye yönelik ulusal
strateji ve güvenilir istatiksel verilerin
bulunmadığına vurgu yapıldığını dile getiren
Ürün Solyalı, Kıbrıs Türk İnsan Hakları
Vakfı’nın yayımladığı çocuk hakları raporunda
da devletin ve toplumun hak ihlalleri ve
sorunlara ilişkin farkındalığının zayıf olduğuna
dikkat çektiğini söyledi.
Aile Yasası, Vatandaşlık Yasası
gibi yasalar içerisinde çocukları
özel olarak ilgilendiren hükümlerin
yer aldığını söyledi.
Ürün Solyalı, çocuk haklarını
korumakla ilgili Kuzey Kıbrıs’ta
da geçerli olan uluslararası
sözleşmeleri de şöyle sıraladı:
“BM Çocuk Hakları Sözleşmesi,
Birleşmiş Milletler Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler
Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi ve Ek İkinci Protokol,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün,
182 numaralı, En Kötü Biçimlerdeki
Çocuk
İşçiliğin
Yasaklanması
ve
Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem
Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün, 138 numaralı, Asgari
Yaş Sözleşmesi, Avrupa Konseyi
Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara
Karşı
Korunması
Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler
İşkence ve Diğer Zalimce,
İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı
Davranış veya Cezalandırmalara
Karşı Sözleşme.” Kuzey Kıbrıs’ta
bir çok alanda olduğu gibi istatistiki
bilgi ve raporlamaların da
uluslararası
standartlarda
olmadığından yakınan Solyalı,
“Planlamalar ve/veya yasal
çalışmalar, bu projeksiyonlar
olmadığı için genellikle kişisel
görüş, tecrübe ve çalışmalara
dayandığı bir sistem ile çocuk
haklarını kurgulamak zorunda
kalıyoruz. Pratik tecrübelerin
ortaklaştırılmasında yaşanan sorunlar, farklı kurumların aynı olaylarda
yetki ve yaklaşım kargaşalarına
tanıklık ediyoruz” dedi.
Çocuk hakları hukukunda üç

temel ilkenin hâkim olduğunu anlatan Ürün Solyalı, bunları şöyle
sıraladı:
“Çocuk yararının önceliği ilkesi,
çocuğun kendisiyle ilgili işlerde
söz hakkına sahip olması ilkesi
ve çocuğun mümkün olduğunca
anne ve babasını bilme ve onlar
tarafından bakılıp gözetilme
hakkına saygı ilkesi.”
SOS Çocuk Köyü’nün, 2015
yılında, “Çocuk Hakları Durum
Analizi” yayımladığını anımsatan
Av. Solyalı, raporda, çocukların
ebeveyn bakımını kaybetme riskine
yol açan birçok ekonomik, sosyal
ve
geleneksel
sebepten
bahsedildiğine dikkat çekti. Ürün
Solyalı, “Çocuk Hakları Durum
Analizi” raporuna göre, Kuzey
Kıbrıs’ta, çocuk ve genç bireylerin
durumunu etkileyen faktörleri de
şöyle sıraladı:
“Çocuk ve ebeveynlik becerilerine karşı genel tutum, çocuk
korumaya ilişkin eşgüdümlü strateji
eksikliği, çocuk suçlular için çocuk
rehabilitasyon merkezi eksikliği,
madde bağımlılığı, çocuk haklarını
korumakla sorumlu mercilerin
ve/veya halk arasında çocuk hakları
konusunda farkındalığın düşük seviyede olması, ekonomik durum.”
SOS Çocuk Köyü’nün “Çocuk
Hakları Durum Analizi” raporunda,
adanın kuzeyinde çocuk ihmali ve
istismarını önlemeye yönelik ulusal
strateji ve güvenilir istatiksel verilerin bulunmadığına vurgu
yapıldığını dile getiren Ürün
Solyalı, Kıbrıs Türk İnsan Hakları
Vakfı’nın yayımladığı çocuk hakları
raporunda da devletin ve toplumun
hak ihlalleri ve sorunlara ilişkin
farkındalığının zayıf olduğuna
dikkat çektiğini söyledi.

TÜRKİYE Mİ KABUL ETTİ
Serdar Denktaş, “Ersin
Tatar içerisinde Sunat
Atun’un olmadığı bir
kabineyi onayladı. Ne oldu,
Türkiye mi kabul etti?”
diye soruyor. Tufan
Erhürman ise “Yaşananlar
sizin iradeniz mi, yoksa
çağrıştırdığınız şekilde
Türkiye’nin iradesi mi?”
diye sorarak Denktaş’ın
gerisinde kalıyor…
*
KAYYUMDUR
KTAMS Başkanı Güven
Bengihan,
"Cumhurbaşkanına
söylüyorum: Tasdik
memuru değilsiniz de
nesiniz” diye sordu Ersin
Tatar’a. Kayyumdur
kayyum…
*
E BARDON GANCELLİ
İstifa eden ve yeniden
kurulan UBP-DP-YDP
hükümetinin hükümet
programı, ilk kurulan
hükümetin programı ile
aynı. Yaşasın copy paste…
E bardon gancelli…
*
KURT AMPULÜ YUTTU
Uruguay’da bulunan TC
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu kendisini
protesto eden Ermenilere
bozkurt işareti yaptı.
Ampul kurdu yakamadı
ama kurt ampulü yuttu
galiba…
*
YÜZDE 42 BİLE FAZLA
Ipsos'un araştırmasına
göre Türkiye'de bugün
mutlu olduğunu
söyleyenlerin oranı yüzde
42 imiş. Tayyibistan’da
yüzde 42 bile fazla…

“Tırnak”...
"Bakanı görevden almak tıpkı
futbol takımlarında olduğu gibi
Başbakanın tasarrufundadır.
Atadığı gibi görevden alma
yetkisine sahiptir. Kabineden
çıkarılanın itiraz hakkı yoktur,
olmamalıdır! Bu sorunun
böylesine kısa yollardan
çözülmesi dururken neden ülkeye
zaman kaybına mal olacak
hükümet bozma, kurma yolu tercih
edilmiştir. Bir anlamda bu “bir
kaşık su da fırtınalar koparmak”
değil de nedir? Sayın
Cumhurbaşkanının siyasi
partilerle yaptığı görüşmelerden
çıkan sonuca bakacak olursak
görülüyor ki hükümet oluşumunda
bir değişiklik de söz konusu
değildir. "
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)
" Bize göre hükümetten dışlanan
Sunat Atun şimdi Ankara’ya daha
yakın hale gelecektir… Ne
demişti Atun; “Günü geldiğinde
herkes görecek…” Çek
çekebilirsen artık nereye! Belli ki
kimsenin bilmediği bir şeyler var
cebinde… Elbette eli armut
toplayacak değil! Günü gelecek
ve öyle şeyler olacak ya da
kendisi açıklayacak ki
gözlerimiz fal taşı gibi
açılacak… Peki malzeme
nereden gelecek?
Malum yerden…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

GEZİ İSYANI

Bir halkın sokağa
döküldüğü, neredeyse
Türkiye’nin bütün
şehirlerinde karşılık
bulan Gezi İsyanı için
Erdoğan rejiminin seçtiği
‘günah keçileri’ne hapis
cezası yağdı…
Milyonların sokağa
döküldüğü bir eylem süreci
için birkaç kişinin yargılanıp
cezalandırılması kurguyu ortaya
seriyor! Gezi İsyanı kazandı, Erdoğan rejimi Gezi
parkına yapmak istediği inşaatı yapamadı… Faturasını
da ‘günah keçisi’ olarak seçtikleri işadamı Osman
Kavala’ya müebbet hapis cezası vererek kestiler! 7
kişiye de 18’er yıl hapis cezası verildi…
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26 Nisan 2022 Salı
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Sömürgeci İdare’nin yaptıklarını
kavrayamayanlar, yaşananlara ya
maskaralık der, ya da saçmalık!
19 Temmuz 2021’de Erdoğan çıktı
‘KKTC Meclisi’nin kürsüsüne…
İşgalcinin mevzuatlarını elini kaldırıp
indirerek onaylayan kuklalara bir haber
verdi:
‘Gecekondu’ dediği Silihtar yerine bir
saray ile işgalin perdesi
KKTC Meclisi’nin yerine
yeni bir meclis yapacaklarını
açıkladı. Sarayla meclisin
yanına da bir cami konduracaklar: Adı da ‘Külliye’ olacak!
14
Nisan
2022’de
Ankara’da Mali Protokol
töreninde Kıbrıs İşleri Koordinatörü Fuat
Oktay da ‘‘Cumhurbaşkanlığı ve
Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları’’
adıyla Külliye projesinin yapılacağını
tekrar etti!
Bu ne basit bir rant projesidir ne de
sizin deyiminizle bir ‘dayatma’dır!
Kıbrıs’taki TC Sömürge İdaresi’nin
yönetsel bir ihtiyacıdır.
Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye yönetiyor,
bunu bir türlü anlamadınız. Anlamadığınız
için ‘dayatma’lardan ve ‘müdahale’lerden
bahsedersiniz.
Bir devlet kendisinin ilçe seviyesindeki
bir alt-birimine neden ‘müdahale’ etsin?
Kendisi yönetiyor!
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı
Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, Lefkoşa’da
iki TC’li General ile TC Büyükelçisi’nden
oluşan Üst Koordinasyon Kurulu, TC
Yardım Heyeti, TC Teknik Heyeti,

İHTİYAÇ HASIL OLUNCA
KKTC DE YIKILIR!

bakanlıklara atanmış kayyum niteliğindeki
Proje Uygulama ve Takip Komisyonları
ve TİKA ile yönetir Türkiye Kıbrıs’ın
kuzeyini.
Meclisin görevi işgal mevzuatı olan
yeni yasaları çıkarmaktır. Sağolsun bizim
uşak vekiller tembel olduğu için Ankara’nın
istediği hızda çıkmıyor bu yasalar.
Örneğin 2022’de belediyelere kayyum
atanmasının, imar yağmasının ve
özelleştirmenin önünü açan Belediyelerin
Birleştirilmesi Yasası’nın öncülü olan TC
Büyükelçiliği’nin konu ile ilgili raporu
2011’de yayınlandı. 11 sene sonra geldi
yasa, bizim uşaklar tembel, ama Ankara’nın
acelesi var!
Şunu da belirtelim: Bu tembellik CTP
için geçerli değildir. Rejimin vazgeçilmezi
olan İTEM, Bileşik Faiz, Özel Hayatın
Gizliliği, Bilişim Suçları ve MOBESE
yasalarını CTP yaptı. Cumhurbaşkanına
Hakaret ve Hükümeti Küçük Düşürme
suçlarını Ceza Yasası kapsamına CTP
soktu.
İşte, Ankara Kıbrıs’taki işgalinin perdesi
olan meclisin yerine Erdoğan tipi
başkanlık sistemini taşıyor Kıbrıs’a bu
Külliye ile!
19 Temmuz 2021’de Erdoğan bu yeni
meclis-saray-camiden oluşan Külliye’yi
‘müjde’lemeden kısa bir süre önce, Lefkoşa
Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı
çıktı AKP’nin yeni bir “KKTC anayasası”
hazırladığını duyurdu…
AKP’nin yeni KKTC anayasası hazırlığı
ile Erdoğan’ın Külliye ‘müjde’si birbirini
tamamlar.
Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası için
Faiz Sucuoğlu maskaralıktan mı, ‘‘Oy

çokluğu ile anayasayı ihlal ediyoruz’’
dedi? Yoksa Tatar da inşaat şirketi
patronlarına, ‘‘Ne emirname ne imar planı,
biz sizin arkanızdayız’’ lafını maskaralıktan
mı etti?
Denktaş KTFD anayasasını ‘fazla
demokratik’ buluyordu, Denktaşcıklar da
12 Eylül’ün KKTC anayasasını ‘fazla
demokratik’ buluyor!
1981’de Türkiye Kıbrıs’ın işgal bölgesinde bütün güç elindeyken seçimi kaybetti. ‘‘Sol güçlendi, tedbir almamız lazım’’
dedi Denktaş. Sonra 1983’te KKTC 12
Eylül Cuntası’nın eliyle kuruldu. 1985’te
TC Elçiliği yerleşimci nüfusu tek çatı
altına toplayıp YDP’yi kurdu. Ardından
da Denktaş’ın fazla hak ve özgürlük
verildiğini öne sürerek eleştirdiği KTFD
anayasasını değiştirdi…
O zamanlar Denktaş başkanlık sistemine
geçmekten söz ediyordu…
İhtiyaç hasıl olduğunda ‘Genel Komite’
Kıbrıs Türk Geçici Yönetimi olur, sonra
Otonom olur Federe, KTFD olur KKTC!
İhtiyaç hasıl olduğunda ‘seçilmiş KTFD
meclisi’ feshedilip KKTC ‘Kurucu Meclis’i
oluşturulduğu gibi; günü geldiğinde KKTC
de buharlaşır…
19 Temmuz konuşmasında Erdoğan
altını üstünü çizerek ‘‘Kıbrıs Türk Devleti’’
demişti. Hatta, bazı liberallerimiz ‘‘Annan
Planı’nda da var’’ diye sevinmişti!
TC’nin Kıbrıs’a Külliye ve yeni anayasa
projeleri ile ‘Kıbrıs Türk Devleti’
parçalarını yan yana koyun…
Türkiye burayı resmi olarak ilhak etmeyecek, çünkü zaten kendisi yönetiyor.
Ama daha kolay yönetmek için ihtiyaç
hasıl olunca KKTC de yıkılır!

Anıtlar Yüksek Kurulu da mı partizanlığa kurban?
Gazimağusa’da faaliyet gösteren bazı
örgütler, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne
bağlı olarak hizmet veren Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun “hızlı ve bilimsel kararlar
üretebilmesi için” Turizm, Kültür, Gençlik
ve Çevre Bakanlığı ve tüm paydaş
kurumları, “yasaya uygun ve liyakate
dayalı üye atamaya” çağırdı.
Ortak açıklama yapan Doğu Akdeniz
Üniversitesi Kentsel Araştırma ve
Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT-AG),
Mağusa İnisiyatifi (Mİ), Mağusa Suriçi
Derneği (MASDER), Mağusa Kültür
Derneği (MKD), Kıbrıs Türk Polifonik
Korolar Derneği (KPKD) ve Mağusa Kadın
Merkezi Derneği (MAKAMER), Anıtlar
Yüksek Kurulu’nun önemine işaret ederek,
“yasaya uygun üye atanmamasının, çok
değerli ve yerine konamaz tarihi eserlerin
üzerinde kalıcı tahribatların oluşmasına,
hatta yok olmalarına sebebiyet verebildiği”
uyarısında bulundu.
Açıklamada, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun,
Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde bulunan
kültürel miras yapıları/ sitlerine ilişkin
uygulamaların koruma ve restorasyon bilimine uygun nitelikte olmasını sağlamak
konusunda önemli bir görev üstlendiği ve
kurul üyelerinin gönüllülük esasına bağlı
olarak çalıştığı kaydedildi.
Son yıllarda, bu kurula üye göndermekle
sorumlu oda ve kurumların Eski Eserler
Yasası’nda, kurula üye atama sürecinde,
“üyelerde aranması gereken nitelikler
konusunda yasanın gereklerini yerine
getirmediği” görüşü belirtildi.
Açıklamada, “Bünyelerinde ve üye portföylerinde liyakat açısından daha uygun
kişiler bulunmasına rağmen ısrarla, sanki
bir mevki dağıtırmışçasına, yönetime yakın
kişileri kurul üyesi olarak atadıkları

görülmektedir” denildi.
Eski Eserler Yasası’nın Anıtlar Yüksek
Kurulu’na yapılacak atamalar ilişkin maddesine atıfta bulunulan açıklamada, üyelerin
yasa maddelerinde belirtildiği şekilde
atanmamasının yarattığı sıkıntılara
değinildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bilimsel araştırmalara dayalı görüşlerin
eksikliği çoğu zaman AYK’da verilen
kararların, bilimsel temellerinin eksik,
ezbere dayalı ve uygulama yapılacak
yapıların tarihi araştırmaya dayalı restorasyonundan çok, Mimarlar Odası’nın kontrolünü gerçekleştirmesi gereken çizim
teknikleri ve detaylarına ilişkin olmasına

yol açmaktadır.
Onay almış ve uygulanmış projeler
değerlendirildiğinde, dünyanın hiçbir
yerinde kabul edilmeyecek restorasyon
uygulamaları onaylanırken, bir taraftan da
AYK’ya sunulan projeler, restorasyon
kararları ile hiç ilgisi olmayan teknik çizim
detayları yüzünden aylarca, hatta yıllarca
onay süreçlerinde bekletilmektedir.”
Açıklamada, “bilimsel ve özgünlükleri
korunarak restorasyonun gerçekleşmesi
konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesinin çok değerli ve yerine konamaz
tarihi eserlerin üzerinde kalıcı tahribatların
oluşmasına, hatta yok olmalarına sebebiyet
verdiği” ifade edildi.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
KIBRISLI TÜRKLER’İN
İNGİLİZLERDEN
ALDIKLARI KOÇANLAR
TC ÖLÇÜMLERİYLE
DEĞİŞTİRİLDİ.
VATANDAŞLAR MAĞDUR
OLDULAR...

Her zaman ve her konuda olduğu
gibi Kıbrıs’ın kuzeyindeki toprakların
tapu kayıtlarını tespit etmek amacıyla
TC devleti “metrik sisteme geçme”
ya da “ “Tapu kayıtlarının dijital
ortama aktarama” bahanesiyle
geçtiğimiz yıllarda ölçmelere
başlamıştı.
!900’lü yıllarda Birleşik Krallık
tarafından Adamızda yapılan kadastro
çalışmaları ile mülkiyet hakları tespit
edilmiş ve mülkiyet belgesi olarak bilinen koçanlar hak sahiplerine
verilmişti. Bu belgeler Kıbrıs
Cumhuriyet döneminde de , Federe
Devlet ve KKTC döneminde de resmi
belge olarak kabul görmüş ve işlem
yapılmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti , KKTC’nin talebi olmadan bu çalışmaların
başlatılması için 3 milyon dolar ödenek
ayırmıştı. Çalışmaların başlatılması
için Hizmet alımı amacıyla Ankara’da
ihaleye çıkılmış ve ihaleyi Alan firma
elemanları KKTC’ye gelerek ölçme
işlemlerine başlamıştı.
O zaman tanıştığım TC’li şirketin
bazı çalışanları KKTC Tapu Ve Kadastro Dairesinden yeterli katlı
alamadıklarından dert yanmıştı. Yapılan
hatalar için bir savunma mekanizması
geliştirmişlerdi.
Yapılan ölçümler İngiliz ölçüm sisteminden bağımsız olarak yapılınca
birçok hata ortaya çıktı. Emekli tapuculardan bu konuda edindiğim bilgilerde belirli yerlerde İngilizlerin özel
olarak diktikleri ya da gömdükleri
nişan taşları vardı. TC’den gelen
ölçümcüler bundan haberdar değildiler.
Onlar var olan ağaçları, duvarları vb
işaretleri sınır olarak kabul ederek bu
ölçümleri yapmaya başaltılar.
Ölçüm işlemleri bu şekilde devam
ederken deniz içine girdiler. O zaman
bu işte hata olduğu anlaşıldı ve
düzeltme yoluna gidildi.
Devletin” kutsallığı” üzerinden
hareket eden bu zihniyet her zaman
olduğu gibi aynı yola başvurdu. “Biz
ölçeriz şikayeti olan dilekçe yapsın”
mantığıyla yapılan ölçümler ve metrik
dönüşüm köylerde askıya çıkarıldı.
Hatanın farkına varanlar itiraz ettiler.
İkna edebilmişlerse düzeltme yapıldı.
Bu karmaşa içinde yazılanlardan bir
şey anlamayanlar, veya askıyı incelemeyenler haksızlığa uğrasalar bile
bunu çok sonra fark ettiler.
Bu çalışmalar 125 bin parsel üzerinde
18 ayda tamamlandı. Devlet istediğini
aldı olan vatandaşa oldu.
Öncelikle şunu belirteyim ki Kıbrıs
koçanlarında yazılan “dönüm” ile
TC’nin kabul ettiği dönüm arasında
fark vardır.
1Kıbrıs Dönümü: 1338 metre kare
olmasına karşın 1 Türkiye Dönümü
(metrik sistemde ) 1000 metrekaredir.
Bu bile insanların kafasını karıştırmaya
yeter. Birçok insan bu ölçümlerden
mağdur oldu İngiliz koçanlarında yazılı
alanlar yeni siteme göre küçüldü.
Sınırlar değişti.
Devlet “kutsal devlet” anlayışıyla
vatandaşın malını bir kez daha
çalıyordu. Her zaman silah zoruyla
olmuyor demek ki. Bazen de bu tip
işlerle yüzyıllık malınız elinizden
koparılarak alınıyor.
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
“Siyasette teorik ve stratejik temelden
kopuk bir taktik uygulama söz konusu
değildir. Çünkü taktiğin tüm amacını
strateji belirler. Tespit edilen stratejik
amacı elde etmek için belirli taktik
yaklaşımlar formüle edilir.
Yani belirli örgütsel
yapılanmalar
ve
bu
örgütlenmeler üzerinden
yapılan belirli mücadeleler,
bu örgütlerin ve mücadelelerin türleri. Taktiğin
konusunu bunlar oluşturur.
Stratejin, nereye varmak istiyorsan
oraya varmak için gerekli olan sınıfların
dizilişini ortaya koyar. Hangi sınıf işin
başına gelecek, hangi sınıf dost, ve
hangi sınıf düşman. İktidarda olan sınıf
hangisi ve hangi sınıfların önderliğinde
ve hangi sınıflara dayanarak hangi sınıf
devrilecek.
Taktik, nereye varmak istiyorsan oraya
varmak için hangi sınıfları nasıl
örgütleyeceğini ve hangi sınıflara karşı
nasıl örgütleneceğini, bu örgütlerle ne
tür faaliyetlere girişeceğini ortaya koyar.
Nereye varmak istiyorsan oraya varmak için gerekli örgüt ve mücadele türlerini oluşturursun. Şartlara uyan,
hareketi en az zararla, en az kayıpla, en
kısa sürede zafere götürecek örgütlenme
ve mücadele türlerini sürekli değişen
şartlara göre, tarihten ve ülkenin ve
dünyanın mevcut şartlarından, sınıf mü-
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SOL’DA GÜÇ BİRLİĞİ VE
EMPERYALİZM... (4)
cadelesinin geçmiş ve bugününden
hareketle tespit edersin.
Görüleceği gibi bizim stratejimiz solda
birlik savunucularının stratejisinden
karakter olarak farklı olduğu için, bizim
varmak istediğimiz -varılmasını gerekli
gördüğümüz sonuç solda birlik
yanlılarından tamamen farklı, karakter
olarak ona zıt olduğu için taktikler de
farklı olmak zorundadır.”(SOL'da BİRLİK ÜZERİNE, Nisan 2014)
Biz bu işleri ille emperyalizm
koşullarında halledecekseniz bunun tek
yolu var dedik.
AKEL ve CTP
detaylı bir anlaşmada anlaşır ve hepimiz
destekleriz ve anlaşma yapılır taktiğini
ileri sürdük.
Ne AKEL ne de CTP bu önermeye
destek olmamışlarıdır. Çünkü bu partilerin ve “solda birlik” ilkelerini savunan
diğer parti ve örgütlerin yaklaşımına
temel olan şey emperyalizmin varlığını
korumaktır. Bu şartlarda da birlik
imkansızlaşmaktadir. Özellikle de iki
toplumun ortak örgütlenmesi ve ortak
mücadelesi
tamamen
imkansızlaşmaktadır.
Ama ne yaptılar?
Emperyalist şartlarda çözüm hakkında
binbir çeşit öneriler yaptılar. Detaylı ve
anlaşmayı mümkün kılan öneriler değil.
Akla yatkın olmayan vede tabii ki
güneyin de asla desteklemeyeceği öneriler. Statükoyu koruyan ve güçlendiren
öneriler!

***
Bu şartlarda tüm bu önerilerin çözüm
amaçlı değil de çözümü imkansız kılma
amaçlı ve TC'nin, ve NATO'cuların
hizmetinde iş yapmaya denk gelen önermeler olduğunu söylemek hakkımızdır,
çünkü pratik sonuçları her zaman öyle
olmuştur ve öyle olmaya devam etmektedir.
Bu önermelerin ne kuzeyde, ne
güneyde, ne de adanin bütününde
halkımızı birleştirmesi imkansızdır. Bu
önermeler halkımızı bölme önermelerdir.
Son 50 yıl bunu açıkça ortaya koymuştur.
Bu da bize şunu ilan etme hakkı verir:
tüm bu burjuva emperyalist siyasetlerin
tartışmasız tek alternatifi Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti siyasetidir.
Emperyalizmi Kıbrıs'ın kuzey ve
güneyinde, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'de elele vererek yıkma siyasetidir.
Biz adada bulunan tum yabanci ordulara ve askeri uslere rağmen Kıbrıs'ta
barışçıl mücadele yöntemlerinde
ısrarlıyız. Buna ters iş yapış tarzlarına
katiyetle ortak olmayacağız. Biz, emperyalizme karşı mücadelemizde ilkeli
ve tavizsiz tavrımızı sürdüreceğiz.
Ülkemizin, halkımızın, ve tüm dünya
halklarının emperyalist boyunduruk
altında tutulması çabalarının hiçbir zaman
parçası olmayacağız.Buna karşı
uzlaşmazlığımızı ve mücadelemizi
yılmadan sürdüreceğiz.

Devletin itibarı yerle bir olmuş diye kaygılandılar
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda
yeni hükümetin bakanlar kurulu listesinin
okunarak bilgiye sunulmasının ardından salona dönen muhalefet partisi başkanları
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve
HP Genel Başkanı Kudret Özersay söz
alarak eleştirilerde bulundu.
Konuşmaların ardından oturum sona erdi.
ERHÜRMAN: “SAYGI
GÖSTEREMEYECEĞİZ...”
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
kürsüye çıktığı sırada bazı UBP, DP ve
YDP milletvekilleri salondan ayrıldı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, beş
ayda üçüncü Sucuoğlu hükümeti listesinin
Meclis’te okunduğunu, muhalefetin içerde
olmamasının sebepleri bulunduğunu belirtti.
Erhürman, Atun’un görevden alınmadığı
değil alınamadığının söylendiğini, bunun
da kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti’nin
olaya müdahil olduğu algısını yarattığını
savundu.
Sucuoğlu’nun halka açıklama yapması
ve bu yaşananlara “Türkiye’nin müdahalesinin bulunup bulunmadığını” açıklaması
gerektiğini söyleyen Erhürman, “Sucuoğlu
eğer ‘Türkiye müdahale etmedi’ diyecekse
o zaman halka yaşatılan bu maskaralığın
sebebi neydi?” diye sordu.
Erhürman, milletvekilliği seçimlerinin
sonucunda halkın bir irade ortaya koyduğunu
ve muhalefet milletvekillerinin Meclis
oturumlarına katılarak katkı koyduğunu
söyleyerek, şu anda gelinen noktada ise
“iradenin kimin iradesi olduğunun
bilinmediğini” iddia etti.
“BEŞİNCİ AYDA ÜÇÜNCÜ
SUCUOĞLU HÜKÜMETİNE SAYGI
GÖSTEREMEYECEĞİZ”
Konuşması sırasında Meclis oturumunu
terk etmeyen UBP milletvekillerine teşekkür

eden Erhürman, beşinci ayda üçüncü
Sucuoğlu hükümetine saygı gösteremeyeceklerini, halkın da hükümete saygı
duymadığını savundu.
Erhürman, “olağanüstü toplantıda hükümet
programının okunacağını, bu oturuma katılıp
her
şey
normalmiş
gibi
mi
davranamayacaklarını” söyledi.
CTP Genel Başkanı Erhürman, “Biz CTP
olarak bu maskaralığın parçası olmayacağız.
Hükümet programı okunurken de burada
olmayacağız. Halka ve halkın iradesine
saygısı olmayana da biz saygı
göstermeyeceğiz” dedi.
ÖZERSAY: “DEVLETİN İTİBARINI
YERLE BİR ETTİNİZ “
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bir

şehit çocuğu olarak, devletin itibarını yerle
bir ettiniz bu çok ağrıma gidiyor, bunu yapmaya zerre kadar hakkınız yoktur” dedi.
Şu anda yeni bir hükümet kurulmadığını,
bir oyun oynandığını savunan Özersay,
hükümetin Bakanlar Kurulu listesini
açıklamadan önce Türkiye’ye sormaya
başladığını söyleyerek, “Kendi ettiniz kendiniz buldunuz. Yanlış uygulamayı devam
ettirdiğiniz için bu başınıza geldi ” dedi.
“Bakanı görevden almayı beceremediğiniz
için hükümeti bozup tekrar kurmaya
çalıştınız” diyen Özersay, devletin itibarının
yerle bir edildiğini savundu.
Özersay, “Biz halka olan saygımız gereği
bu oyunun bir parçası olmayacağız” diyerek,
Meclis’te hükümet programının okunacağı
oturuma katılmayacaklarını söyledi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

TACAN REYNAR!
22 Ocak 2018 bir milattır diyen
arkadaşlar çok haklılar, Afrika gazetesine yapılan linç girişimiyle bu küçücük
ada parçasında kimin ne olduğu ,gerçi
çok iyi biliniyordu da, tamamıyla açığa
çıkmış oldu.
Neydi açığa çıkan?
Türkiye'nin burda bulunan askeri
gücüne ilaveten bir de taşıma nüfusla
oluşturulan bir milis ordusunun
bulunması .
Biz de burada doğduk,
biz sizden daha Kıbrıslıyız
diyenlerin o günkü
hınçlarını, kinlerini görebilme fırsatını bulduk.
Sahte solcu CTP'cilerin
ve
liderleri
Tufan
Erhürman'ın, ayırımcılık, ırkçılık
yapmayınız diyerek korudukları,
Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan herkesin
Kıbrıslı Türk halkıdır diye ilan ettiklerinin kinlerinin, öfkelerinin ne kadar
büyük bir safhada olduğunu yine görebilme fırsatımız oldu.
Muhalefetin oy derdiyle her ikide
bir, insan hakları deyip koruduklarının
insan haklarına ne kadar saygılı, özgür
iradeye ne kadar inandıklarının ölçüsü
o gün açığa çıkmıştı.
Oy derdinde olan UBP ve diğer partilerden bir farkı olmadığını pencere
perdesinin aralığından seyreden sahte
solcuların insan haklarından, özgür
iradeden bahsetmeye o günden sonra
hiç ama hiç hakları olmadığına inanırım.
Ama Afrika saldırısı dolayısıyla övünmek, gurur duymak adına unutulmayacak bir hukukçumuz da olduğunu
başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya
duyurabildik, gurur duyacağımız birileri
de vardı artık!
Sayın Tacan Reynar, gerçek
Kıbrıslıların yıllardır yerlerde sürünen
gurur ve onurunu yerlerden kaldırmış,
en yükseğe taşımıştı.
Hukuk tarihi doğduğu günden bu
yana, böyle birşeyi yaşamamıştı.
Sanık sandalyesinde oturanın
suçsuzluğuna inanıp, tüm geleceğini
elinin tersiyle itip, yargıçlıktan istifa
edip sanık sandalyesinde oturanı
korumayı tercih etme cesaretini gösteren
biri hukuk tarihinde ne görüldü ne de
duyuldu.
Hukuk fakültelerinde Sayın Reynar'ın
göstermiş olduğu eşine rastlanmayan
hareketi, cesareti ders olarak okutulmalı.
Yıllardır onur ve gururumuzun yerlerde süründüğü bilinirken Sayın
Reynar'ın cesareti bize çölde bir damla
su gibi gelmişti, o artık bizim gururumuz
ve onurumuzun temsilcisiydi.
Saldırganlarla fotoğraf çektirenler,
Afrika saldırısını perde aralığından
seyredenler, ardından saldırganları
serbest bırakanlar ve de hukukçuyum
diye övünenlerin bu halk için yapabilecek hiçbir şeylerinin olmadığı da
yine Sayın Reynar sayesinde açığa
çıkmış oldu.
Sayın Tacan Reynar dünyanın
neresinde isterse yaşasın, saygım var,
ama bunca yıl içinde, kendim için
söylüyorum, bir Kıbrıslı olarak, sonsuza
dek benim onurumun ve gururumun
yerlerde sürünmesine, aşağılanmasına
dur diyebilme cesaretini gösterdiği için
ona hep minnetarlık duyacağım ve
içimizden bir Tacan Reynar da
çıkarabilmişiz diye de övünmeye devam
edeceğim!
Tekrar teşekkür ederim Sayın Tacan
Reynar!..
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

MASKARALIĞIN
BİLE BİR
HAVASI VARDI
ESKİDEN
KISACA...
REHİNE DİPLOMASİSİ

Tatar, AB’ye çağrıda bulunarak 24
Nisan 2004 referandum sürecinde
halka verilen sözleri yerine getirmesini
talep etti… Ekonomik izolasyonların
kaldırılmasını talep etti. Ama unuttu,
2021 Nisan’ında Cenevre’de Ercan’ın
BM kontrolünde, Mağusa Limanı’nın
da AB kontrolünde açılmasını TC
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
reddetti… AB’ye değil, işgalci TC’ye
çağrı yap Tatar!

Bizim Mandra
Lefkoşa Belediyesi ve
Dereboyu İnsiyatifi
tarafından 23 Nisan
Cumartesi günü
Dereboyu'nda düzenlenen
bahar şenliği dolayısıyla,
caddenin bir gün boyunca
trafiğe kapatılması Lefkoşa
trafiğinde korkunç bir felç
yaratır. Birçok caddelerde ve
yollarda tıkanmalar ve
işkenceye dönüşen
izdihamlar oluşur. Şenlik 5
bin kişiyi memnun etmişse,
10 bin kişiyi de mağdur eder.
Sokaktaki adam "Yaz geldi,
domates, hıyar, patlıcan 40
lira! Ne şenlikli hayat!" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Global araştırma şirketi
Ipsos'un Mutluluk
Araştırması'nda, Türkiye'de
bugün mutlu olduğunu
söyleyenlerin oranı sadece
%42. Türkiye 30 ülke arasında
en son sırada.

ALINTI
‘Lanetli Yıllar’da Yervant Odyan soykırım tanığı
olarak geçirdiği sürgün günlerini anlatıyor…
Yervant Odyan 24 Nisan 1915’te tutuklanıp Suriye’nin çöllerine, Der Zor’a tehcir
ediliyor ve onlarca felâketten sonra sağ kalıyor. Kitap Odyan’ın, soykırım tanığı olarak
geçirdiği sürgün günlerini ve İstanbul’a
dönüş hikâyesini anlatıyor. (1914-1919)
Odyan, sayısız makale, öykü ve roman
gibi farklı türlerde kitaplarıyla Ermenice
klasik düzyazı hazinesini zenginleştirmiş.
‘Lanetli Yıllar’ bir edebiyatçıdan ziyade
bir gazetecinin eşyanın, insanın, zamanın,
mekânın gerçeklik duygusunu önemseyen
kıvrak diliyle yazılmış. Duygularını hem
tanık hem kurban olarak dile getirişindeki
kontrollü mesafe, hayata tutunma güdüsüne
benzer bir tutkuyla hikâyelerine sahip çıkması bu çok özel hatıratı bugüne taşımış.
Sunuş yazan Krikor Beledian not düşmüş;
“Bu defterler katliam sırasında tutuldu.
Odyan’ın içindeki gazeteci, not tutulması
gerektiğinin, bu eylemin tehlikeli olduğunun
farkındaydı. Yaşananları görmüş biri olarak
zulme uğrayan artık olayları kaydeden editörün kendisiydi.”
Odyan, yaşadıklarını süslemeden aktarmış:
“İşte benim üç buçuk senelik sürgün hikâyem. Okuyanlar bu hikâyeyi edebi olarak
iş l enmemiş bir üslupla yazdığ ı mı fark
etmişlerdir. Hiçbir doğruyu saptırmamayı
ve abartmamayı istedim. Ancak gerçek o
kadar korkunçtu ki bazıları yazdıklarımda
abartılar olduğunu sandı.”
Yazı, hayattan çaldıklarını insana hediye
ederek çürümeye karşı sağlam bir koruma
sağlıyor.
Odyan anlatıyor:
“O korkunç çocuk ticaretini Sebil’deki
çadırlarda gördüm. Arap, Türk, Yahudi kadınlar Halep’ten geliyor, ‘Satılık çocuk var
mı’ diye soruyorlardı. Oğlunun elinden
tutan bir adam, karısına ‘Verelim!’ diyordu.
Ölürüm de evladımdan ayrılmam!” diye
haykırıyordu kadın. Satın alacak kadınlar
‘Siz zaten ölüme gidiyorsunuz, hiç olmazsa
çocuğu kurtarın’ diyordu. Çocuklarını sattıktan sonra çıldıran bir kadın gördüm. Sessiz, bakışları sabitleşmiş, öylece duruyorlardı.
İçlerindeki his ve bilinç ölüyor, salt nefes
alan bir mahluka dönüşüyorlardı.”
*
Hayatta kalabilmek için altınlarını içinde
saklamak zorunda kalanların maruz kaldıkları aşağılanma okuduklarım arasında
en sarsıcı olanlardandı:
“‘Karnımda altınların ağırlığını hissedi-

VİRGÜL

YALANLARINIZ
Tatar, çözümün gerçekleşmesinin mümkün olmadığının,
özellikle Annan Planı referandumu ve Crans
Montana’da gözler önüne serildiğini söyledi…
Aynısını ‘Yes be Annem’ci federalistler de
söylüyor! ‘Biz evet dedik onlar hayır dedi’ diyerek Annan
Planı’nı tabulaştırdılar. Akıncı ile Özdil Nami’nin oturduğu
Crans Montana masası dağıldıktan sonra ise yalan
söylediler. Rumların ‘siyasi eşitliği kabul etmediği’ni
söylediler. Oysa masa Türkiye’nin yazılı taahhüt
vermemesi ve garantörlüğü onbeş sene sonraya
ötelemesi yüzünden dağıldı! Statükocuların ve
çözümcülerin yalanlarıyla perçinlendi taksim!

HER
PROTOKOL
YENİ BİR
ESARETTİR!

ARŞİV

‘‘Tek amaç imzalanan ve
bilgi verilmeyen protokolü
gündemden düşürmek.
Protokole yönelin. Orada bir
bit yeniği var besbelli.
Gündem şaşırtma oyununa
gelmeyin…”
Serdar Denktaş








TARİH 19 Eylül 2021
Bugünden itibaren karşılıklı geçişlerde
tam aşılı kişilerden PCR veya hızlı test
belgesi
istenmeyecek…
9
geçiş
kapısında bu sabahtan itibaren “turuncu
seviye” uygulanacak… Aşılanmamış
kişilerden ise 72 saatlik negatif hızlı test
veya PCR testi istenecek…

yordum. En korkuncu altınlar çıktığında
yıkayıp tekrar yutmak zorunda oluşumuzdu.
Daha güvenli bir yer bulamazdık. Bedenimizin en mahrem yerlerine bile bakıyorlardı’.
Bu zavallı kadınlar Hama’ya getirilmişlerdi.
Çoğu yolda ölmüştü.”
*
Odyan, anlatısına Cihan harbiyle başlıyordu;
“Zohrab’ı hiç bu kadar karamsar görmemiştim. ‘Türkler büsbütün değiştiler’. ‘Ne
olacağından korkuyorsunuz?’ diye sordum.
‘Hepimizi kırımdan geçireceklerinden korkuyorum. Bu umumi harp onlar için bir
fırsat’ dedi Zohrab. ‘Bizi katledecekler’
diye tekrarlayıp duruyordu.”
*
Odyan’ın “son sözü” felâketin içindeki
derin yalnızlığını hissettirmek için yazılmış
sanki;
“Başımdan geçen türlü belaya rağmen
en şanslı sürgünlerden biri oldum. Diğerleri,
çocuklarının anne babalarının ölümünü,
kızlarının tecavüze uğradığını gördüler.
Ben tek başımaydım. Yanımda ne eşyam
ne de param vardı. Üç senelik sürgünlüğüm,
otuz senelik edebi faaliyetimin karşılığıydı.
”
(Bu yazı Esra Yalazan’ın artıgerçek’te
yayımlanan “Gerçeğin peşinde bir sürgün
hikâyesi ve Yervant Odyan” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Gözden kaçmayanlar...
ANNAN TATAR?
Tatar, Annan Planı’nın yıldönümünde
vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini
söyledi… Vaatler neymiş? Annan’ın
Özel Temsilcisi De Soto ‘‘Kıbrıslı
Türklerin tecridi sona erecek’’ demiş!
Mağusa ve Ercan limanlarının
açılmasına Ankara değil mi karşı
çıkan? Verheugen, ‘‘Referandumda
Türklerden evet Rumlardan hayır
çıkması halinde Kuzey Kıbrıs’a
ekonomik izolasyona son verilmesi için
çaba sarf edilecektir’’ demiş… Mağusa
limanının açılması ile ekonomik
izolasyon kalkacak; ama Tatar ve onu
koltuğa oturtan Ankara karşıdır!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Sucuoğlu çıkıp
açıklayacak; Türkiye
müdahale etti mi, etmedi
mi?..’’
Tufan Erhürman
(Ankara İkinci Vatanı)

Karikatür: Marian Kamensky

26 Nisan 2022_Layout 1 25.04.2022 22:22 Page 10

10
Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

KIBRIS HEPİMİZİN
VATANIDIR
Anastasiadis söyledi.
“Kıbrıs hepimizin vatanıdır”
Biz baktık.
Hoşumuza da gitti.
Denk vatandaşlıklar.
Hem AB hem Bm ülkesiyiz.
Cebimizde kimlikler, coştukca coştuk.
Koşuyoruz dünyaya heyecanla, sevgiyle.
Hepimizin vatanına şöyle bir göz attık.
Kaç kişiydik, şu anda kaç kişiyiz.
Bu çoğalma, bu şehirler biz miyiz?
Arasında hala barikatlar
var ülkenin.
Kapalı yolları çok fazla.
Ortasında ot bitmiş geçitler.
Bir taraftan bir tarafa
geçerken gösterilen kimlikler, ödenen fazladan sigorta paraları.
Kullanılan paranın farklı olması.
Bir taraf Avrupa bir taraf Ortadoğu bile
değil.
İçinde ot bitmeyen topraklarla, sık ağaçlardan geçilemeyen orman, bir olur mu?
Kuzeyinde, güneyinde, ortasında kıyısında yabancı ülkelerin çok sayıda askerleri.
Denizinde, havasında, dağında, taşında
dolanan askeri gemilerin, uçakların bolluğu.
Toplar, tüfekler, uçaklar, sihalar, ihalar...
Hava sahası bile bölünmüş.
Kullanılamayan havaalanı, limanı.
Yıkık dökük, onarılamayan, içine girilemeyen şehirlerle dolu bölgesi.
Kerpiç evleri beklerken sahiplerini, avlularında ağlayan zeytin ağaçları.
Hala balkonda yaşam savaşı veren o
saksı çiçeği.
Bozulmadan duran yesminler.
Kuruyan babutsalar.
Vatan.
Ortak vatan.
Doğulan eve dönülemeyen bir yerdeyiz
şimdi.
Bu nasıl vatan?
Kimin neyi tuttuğu bile belli değilken...
Ve bu güzel cümleyi kuranların bitmeyen, sonuç getirmeyen düşünceleri.
Ne badireler atlattı bu ülke.
Ne sıkıntılar yaşadı.
Kıyılarında, köşelerine hala açılmamış
toplu mezarlar ülkesi.
Su yerine kan çekilen kuyular.
Midesindeki tohumdan ağaç fışkıranların
ülkesi.
Denize bakıp denize hasret yaşayanların
bulundukları yer.
Limanı var etkisiz, sandalı var oltasız,
gemisi var rotasız.
Hepimizin ülkesi de; hangisinden başlamalı?
Kıbrıslı sayısından fazla yabancının ele
geçirdiği topraklar var şimdi buralarda.
Dağları, taşları, meyve bahçeleri yerine
birkaç meterelik, çim dolu bahlçeleri ile
devasa apartmanlar doldurmuş her yerini.
Ne buğday tarlaları artık yeterli, ne tütün.
Hatırlar mısın, kendi tütünümüzden sigara sardığımız vatanı?
“Kıbrıs hepimizin vatanıdır”
Hem de ne vatan.
Şimdi niyet edip, kalkıp, istediğimiz
yere gitmeye kalksak ne engeller ne sıkıntılar...
Bu cümleyi kurmak çok güzel.
Güzel de gerçekleştirmek için biraz
daha gayret gerekir.
Nasıl mı olacak?
Yeter ki söylem yerine istek olsun.
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UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİNİN
PROGRAMI MECLİS’TE OKUNDU
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat
Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)
koalisyon hükümetinin özellikle ekonomiyi
hızla ayağa kaldıracak adımları atacağı,
temel hedefin KKTC halkının refahı ve
mutluluğu için gerekli reformları hayata
geçirmek olduğu kaydedildi.
Önceki UBP DP hükümet programıyla
büyük ölçüde benzer olan bu programa
yapılan eklemeler arasında, mali suçlar,
terör, kaçakçılık ve kara parayla mücadele
gibi alanlarda etkin mücadele için
Türkiye’yle işbirliği anlaşmaları
imzalanması; afet ve acil durumların daha
etkin yönetimi için Türkiye Cumhuriyeti
ile işbirliği yapılması; müşavir statüsünde
bulunanların göreve çağırılması; geri ödenmeyen Kalkınma Bankası kredilerinin
tahsil edilmesi; kamulaştırma işlemlerinin
hızlandırılması; firmaların PTTAVM’de
mağaza açmasına olanak sağlanması gibi
maddeler yer alıyor.
Bugün saat 14.50’de olağanüstü toplanan
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda
hükümet programını okundu. Hükümet
programını, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Milli
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz okudu.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINA DA
DİKKAT ÇEKİLDİ
Hükümet programında, Rusya-Ukrayna
savaşına işaret edilerek savaşın, dünyadaki
tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek
enerji ve gıda fiyatlarının son yılların en
yüksek seviyelerine ulaşmasına neden
olduğu belirtildi.
Programda, “Dünyanın en güçlü
ülkelerinin ekonomilerini bile derinden
etkileyen bu kriz ülke ekonomimizi de
oldukça sarsmıştır. Hükümetin öncelikli
hedefi ekonomide yaşanan olumsuzlukları
gidererek mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratmak
olacaktır” denildi.
KAMU MALİYESİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIYA
KAVUŞMASI İÇİN ADIM
ATILACAK
Kamu maliyesinin dış kaynak
bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir
bir yapıya kavuşturulmasına olanak
sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri
azaltıcı tedbirlere öncelik verileceğinin
belirtildiği hükümet programında şunlar
ifade edildi:
“Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve
ihracat odaklı ekonomi modeli
oluşturulmasına yönelik adımlara önem
verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti
ile
her
türlü
işbirliği
de
gerçekleştirilecektir.”
İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ: TÜRKİYE’NİN HER
KOŞULDA YANIMIZDA
OLDUĞUNUN EN BÜYÜK
GÖSTERGESİ
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında
imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne işaret edilen hükümet
programında, “Anavatanımız Türkiye
Cumhuriyeti’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti halkının yanında
olduğunun en büyük göstergesi olmuştur.
Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik
hem siyasi gelişmeler iç ve dış politikada
Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile
uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur”
denildi.
Üç siyasi partinin bu zor dönemde

n “ÖNCELİKLİ HEDEF MALİ AÇIDAN AYAKLARI ÜZERİNDE
DURABİLEN BİR KKTC YARATMAK”
n “KAMU MALİYESİ İÇİN GELİRLERİ ARTIRICI, GİDERLERİ
AZALTICI TEDBİRLERE ÖNCELİK VERİLECEK”
n “EMNİYET VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ETKİN MÜCADELESİ
İÇİN TC’YLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI HAYATA GEÇİRİLECEK”
n “KAMUDA MÜŞAVİR STATÜSÜNDE BULUNAN PERSONEL
UZMANLIK ALANLARINA UYGUN OLARAK GÖREVE
ÇAĞRILACAK”
n “KALKINMA BANKASI TARAFINDAN VERİLEN VE GERİ
ÖDENMEYEN KREDİLERİN TAHSİL EDİLMESİNE YÖNELİK
GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK”
n “KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN HIZLANDIRILMASINA
YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILACAK”
n “ÜRÜNLERİN TÜRKİYE VE ÜÇÜNCÜ ÜLKE PAZARLARINA
SUNULMASINA İMKAN VERİLMESİ AMACIYLA PROTOKOL
İMZALANACAK”

hükümeti oluşturarak büyük sorumluluk
örneği gösterdiğinin ifade edildiği hükümet
programında, koalisyon ortağı üç siyasi
partinin uyum içerisinde çalışarak özellikle
ekonomiyi hızla ayağa kaldıracak adımları
atacağı belirtildi.
“EMNİYET VE GÜVENLİK
GÜÇLERİNİN DAHA ETKİN MÜCADELE VEREBİLMESİ
AMACIYLA TÜRKİYE
CUMHURİYETİNDEN HER TÜRLÜ
DESTEĞİN SAĞLANABİLMESİ
İÇİN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI
HAYATA GEÇİRİLECEK”
Hükümet programında, mali suçlarla
mücadele, terörle mücadele, uyuşturucu
madde kaçakçılığı, silah ticareti, suç gelirleri ve kara paranın aklanmasıyla mücadele,
göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mü-

cadele ve benzer konularda emniyet ve
güvenlik güçlerinin daha etkin mücadele
verebilmesi
amacıyla
Türkiye
Cumhuriyeti’nden her türlü desteğin
sağlanabilmesi için iş birliği anlaşmaları
hayata geçirileceği de ifade edildi.
Programda, afet ve acil durumların daha
etkin yönetimi için Türkiye Cumhuriyeti
ile iş birliği dahil gerekli adımlar atılacağı
da belirtildi.
Yeni programda ayrıca devlette müşavir
statüsünde bulunan kamu personelinin
uzmanlık alanlarına uygun olarak göreve
çağrılacağı
ve
uzmanlıklarından
faydalanılacağı da kaydedildi.
Kalkınma Bankası tarafından verilen ve
geri ödenmeyen kredilerin tahsil edilmesine
yönelik gerekli adımlar atılacağının da
belirtildiği hükümet programında, projelerin
ilerlemesinde önemli gecikmelere yol açan
kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına
yönelik gerekli düzenlemeler yapılacağı
ifade edildi.
Programda, e-ticaretin geliştirilmesi
çerçevesinde firmaların PTTAVM’de
mağaza açarak tedarikçi olmaları sağlanarak
hazırlanacak e-platform aracılığıyla ürünlerin Türkiye ve üçüncü ülke pazarlarına
sunulmasına imkân verilmesi amacıyla
Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği protokolü
imzalanacağı da ifade edildi.
HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER
PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK
Hükümet programı görüşmeleri,
perşembe günü başlayacak. Görüşmeler
Perşembe gece yarısına kadar tamamlanırsa,
cumartesi güven oylaması yapılacak. Eğer
program üzerindeki görüşmeler cuma güne
sarkarsa, güven oylaması pazar olacak.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

BAŞARMAK İSTEYEN
MUTLAKA BAŞARIR
1977 Yılının Aralık ayında Ankara’da
tahsildeyken, öğrenci olaylarının çığırından
çıkması ve Akademi’nin -ADMMA- süresiz
kapanması üzerine yükseköğrenime ara
vermek zorunda kaldım…
1974 savaşı öncesi Avustralya’ya gitmeyi
düşünüyordum zaten…
Ankara’daki Avustralya Elçiliği’nden vize
alarak,
aynı
ay
uçakla
Avustralya’ya gittim…
Öğrenci hali, malûm cepte
para bulunmaz…
Vize isterken, Avustralyalı
görevliye
de
İngilizce
söylediydim fazla paramın
olmadığını…
Sağolsun, izin almadığım için
adını buraya yazamayacağım Kıbrıslı bir
dostum, okul arkadaşım 500 TL ödünç para
verdiydi…
Ne olur ne olmaz, yanımda bulunsun diye…
***
Avustralya’nın Melbourne şehrine hizmet
veren Tullamarine Hava Limanı’na uçuş süresi
2 gün sürecekti…
İstanbul Yeşilköy’den uçağa bindik, ilk durak
Roma’ya indik…
İyi ki, “transit yolcu” idik, meğer İtalya’da
genel grev vardı, denk geldi…
Genel grev olduğundan, uçak alanında
sadece
üniformalılarla
-polis/jandarmamuhatap olup, bizleri dışarıda bekleyen
havayolları şirketinin otobüslerine bindirilip,
bir otele götürüldük…
Sınırlı İngilizcemizle, kendilerine tercümanlık
yardımı yapmamızı isteyen ve peşimize takılan
20 kadar Türkiyeli yolcuyla Roma Hava
Limanı’nın dışına çıkarıldık…
İtalyanlar, İngilizce konuşmayı sevmiyor,
yine de çat-pat anlaştık…
Grevin ne kadar süreceğinin bilinmediğini,
bizlerin -transit yolcuları- otelde misafir
edileceğimizi, yeme-içme ihtiyaçlarımızı uçak
şirketinin karşılayacağını söylediler…
Nitekim üç gün otelde kaldık, üç gün zarfında
şirket otobüsleriyle Roma’nın tarihi yerlerini
gezdirdiler…
Üstelik rehberimiz, İngilizce bilmediğini
söyleyip
İtalyanca
konuştu
Roma’yı
turlarken… 3’üncü günün akşamı “güzel
haber”
geldi,
artık
Avustralya’ya
gidebilecektik… Grev bitmiş, sendikalarla
yöneticiler anlaşmıştı.
***
Pazar akşamı yazmaya başladığım sırada, o
uzun uçak yolculuğunun ilk üç günü aklıma
düştü…
O zamanlar, 21 yaşına yeni basmıştım…
Ölümün kol gezdiği o öğrenci olaylarının
içinde,
“fırsat
yaratıp”
Ankara’daki
yükseköğrenim kaydımı dondurduydum…
Gerçi dondurmasaydım da çok şey fark
etmezdi, zira okulum 7 ay kapalı kalmıştı…
Diğer öğrenciler da okula gidememiş,
sınavlar yapılamamıştı; her şey durmuştu 7
aylığına…
Arkadaşlarımdan
okulumuzun
açıldığı
duyunca, 1978 yılı içerisinde geri dönerek
giremediğim sınavları, biri hariç tümünü
geçerek tamamladım…
Türkiyeliler dâhil, sınıf arkadaşlarımla
aramda pek bir fark kalmamıştı, hatta çoğundan
ilerideydim…
Hızlandırılmış eğitim süreci içerisinde,
kaybedilen zamanı ve sınavları telafi etmek
adına, akademi yönetiminin değişik saatlerde
düzenlediği sınavlara uykusuz halde, bazen
günde üç tanesine katıldım…
O sınav döneminde çektiğim sıkıntılardan
dolayı, 6 kilogram zayıfladığımı da unutmadım.
***
Her zaman…
-Başarmak isteyen mutlaka başarır…
Ancak şartları var!
Toplum olarak özgür olmayı hedefleyip,
toplumun gerçek siyasi iradesini egemen
kılmak mümkündür!
Ama öncesinde, Türkçe konuşan Kıbrıslılar
olarak bölünmüş ülkemizi yeniden birleştirmek
adına…
Gerek siyaseten, gerekse ekonomik olarak,
içinde bulunduğumuz bu sömürü düzeninden
en kısa sürede kurtulmayı istemek ve sokağa
çıkarak gereğini yapmak şarttır!
Gene gonuşuruk buraşda.

KİNDER ÜRÜNLERİ İÇİN TEDBİR ALINMIŞ
Gıda Mühendisleri Odası, son günlerde
dünya genelinde Salmonella enterica
serotip Typhimurium salgını yaşandığını,
salgın kaynağının ise Ferrero firmasının
Belçika’da bulunan fabrikasında üretilen
Kinder markalı çikolatalı ürünlerin olduğu
ve bu ürünlerin halk sağlığı açısından
geri çağrıldığının basın yayın organları
ve sosyal medyada yer aldığını hatırlattı.
Sağlık Bakanlığı’nın, salgının ülkemize
sıçramasını önlemek için piyasada bulunan
ürünlere ilaveten adaya bu firmaya ait
ithal edilecek ürünleri mercek altına alıp
sıkı denetime başlattığı ve gerekli
duyuruları yaptığını belirten Oda, bu
konuda güncel ve doğru bilgilere ulaşmak
için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan
resmi duyuruların takip edilmesini istedi.
Gıda Mühendisleri Odası yaptığı yazılı
açıklamada, “Salmonella Nedir ve Nasıl
Bulaşır? Salmonella Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?” konularında bilgi verdi.
“SALMONELLA NEDİR VE
NASIL BULAŞIR?”
Açıklama şöyle:
“Salmonella dünyada yaygın olarak
bulunan bir bakteri olup primer kaynağı
sağlıklı veya hasta omurgalı hayvanların
ve enfekte insanın bağırsaklarıdır. İnsan
ve hayvanlar Salmonella’nın en önemli
iki kaynağını oluşturur. Bu iki kaynağa
ait dışkı veya lağım suları yoluyla çevresel
kirlenme ve bu yolla su ve gıda
kaynaklarının kontaminasyonu söz konusu
olduğu gibi, hayvansal gıdaların enfekte
olmuş hayvanlardan doğrudan kontaminasyonu da söz konusudur.
Bu bağlamda, kontamine (bakteri
bulaşmış olan) suların içilmesi ve
kullanılması, insan ve hayvan atıklarının
uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve
bunların kaynak sularına karışması, içme
ve kullanma sularının yeterince
klorlanmaması, Salmonella taşıyan ve
iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt
ürünleri gibi gıdalar, pastörize edilmemiş
süt veya meyve suyu, peynir, kontamine
(kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve
çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan
sonra, özellikle yılan, kaplumbağa,
kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar,
kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile
temastan sonra hijyen kurallarına
uyulmaması halinde bulaşma olabilir.
Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara
da bulaşabilir. Bu bakteriler genellikle
dışkı bulaşmış toprak, su ve kanalizasyondan sıklıkla izole edilmektedirler.
SALMONELLA ENFEKSİYONU
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Salmonella enfeksiyonunun klinik belirtileri kontamine gıdanın alımından 1272 saat (genellikle 12-36 saat) sonra
karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, bulantı,
kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkar ve
çoğu hasta 1-7 gün içerisinde tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşebilir.
Ancak Salmonella enfeksiyonlarına karşı
bebekler, yaşlılar, hamile ve emziren
kişiler ve bağışıklık sistemi yetersizliği
olan kişilerde risk daha büyük olup
hastalık daha ciddi seyreder.
ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ
Salmonella bulaşıcı olduğundan,
herkesin ellerini iyice yıkaması, kişisel
hijyen kurallarına uymaları ve hastayken
başkalarının
yiyeceklerine
dokunmamaları, güvenilir su kullanımı
ile birlikte çiğ ya da az pişmiş yumurta,
et veya kümes hayvanları, kabuklu deniz
ürünleri ve pastörize edilmemiş süt gibi
yüksek riskli gıdaların iyice pişirildikten
sonra tüketilmesi ve buzdolabında
saklanmış gıdanın uygun şekilde yeniden
ısıtılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra
çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla
buzdolabında ya da derin dondurucuda
muhafaza edilen çiğ et, tavuk yada deniz
ürünleri diğer gıdalardan farklı yerlerde
muhafaza edilmelidir. Mutfakta farklı
kesme tahtaları bulundurulmalı ve önceden çiğ et vb. için kullanılmış ve
temizlenmemiş bir yüzeyin üzerine pişmiş
bir yiyecek konulmamalıdır.
Dondurulmuş gıdaların çözündükten
sonra hemen pişirilerek tüketilmesi ve
tekrar dondurulmaması gerekmektedir.”

ANİ ÖLÜM
Gazimağusa’da sakin Zalihe Mısırlı
(K-56), önceki gün aniden
rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan
yazılı açıklamaya göre, Mısırlı’nın
kalmakta olduğu ikametgah
içerisinde aniden rahatsızlanarak
ambulans ile kaldırıldığı
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Açıklamada, Mısırlı’nın ölüm
sebebinin yapılacak otopsinin
ardından belli olacağı,
soruşturmanın da devam ettiği
kaydedildi.

ŞAGO’NUN BURNUNU
KIRAN M.Y TUTUKLANDI
Gönyeli’de, önceki gün M.Y.(E-25)
aralarında yaşanan tartışma sonucu,
Hasan Şago’nun yüzüne yumruk
atarak kemiğinin kırılmasına sebep
olduğu belirtildi.
Açıklamada, M.Y.’nin tespit edilerek
tutuklandığı, soruşturmanın devam
ettiği kaydedildi.

MEVLEVİ’DE YANGIN
Mevlevi’de, önceki gün kuru otları
yakmaya çalışan C.Z.(E-67), ateşin
kontrolden çıkması sonucunda 2.5
dönümlük alan içerisindeki kuru
otların yanmasına sebep oldu.
C.Z’nin yetkili makamdan izni
olmadığı halde, gerekli tedbirleri
almadan bahçesinin yanında
bulunan kuru otları temizlemek
maksadıyla yaktığı sırada, ateşin
kontrolünden çıkması sonucu 2.5
dönümlük alan içerisindeki kuru
otların yandığı ve yangının itfaiye
ekipleri tarafından söndürüldüğü
kaydedildi. Açıklamada, C.Z.
aleyhinde yasal işlem başlatıldı,
soruşturma devam ediyor.

YATAK ODASI
İÇERİSİNDE YANGIN
ÇIKTI
Girne’de Nermin Tokay’ın kalmakta
olduğu ikametgahın yatak odası
içerisinde, henüz tespit edilemeyen
sebepten dolayı bir yangın meydan
geldi.
Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldüğü ve çıkan
yangın sonucu oda içerisinde
bulunan eşyaların yanarak zarar
gördüğü belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma davam
ediyor.

1 HAFTADA 14 YANGIN,
252 BİN TL HASAR

ÖĞRENCİLER ÇOCUK PARKLARINDA TEMİZLİK YAPTI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
Bölümü öğrencileri Girne bölgesinde bulunan çocuk parklarında çevre temizliği
gerçekleştirdi. GAÜ’den verilen bilgiye göre, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında yapılan etkinlik ile ilgili Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim
görevlisi Mehmet Ali Ateş, “Bu projede geleceğimiz olan çocuklarda çevre temizliği
konusunda hem farkındalık uyandırmak hem de çocukların daha temiz bir ortamda
vakit geçirmelerini amaçladık” dedi.

Ülkede 18 – 24 Nisan tarihleri
arasında toplam 14 yangın ve
yangınlar sonucunda 252 bin 250
TL’lik hasar meydana geldi.
Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı
açıklamada, yangınların muhtemel
sebepleri ‘temizlik maksadıyla
yakma, kısa devre ve elektrikle
çalışan cihazların aşırı ısınması’
olarak gösterildi.
Hususi servis olayları ise, aracın
makine bölümünde, bodrum katında
sütun ara boşluğunda, evin yağmur
gider borusunda ve ağacın üzerinde
mahsur kalan kedilerin kurtarılması,
kuyuya düşen oğlağın kurtarılması,
reklâm panosu içerisinde mahsur
kalan güvercinin kurtarılması,
dairenin balkonunda ve asansörde
mahsur kalan şahısların kurtarılması
ve hayatını kaybeden şahısların adli
soruşturma maksatlı devlet
hastanesi morguna sevk edilmesi ile
Değirmenlik İlkokulu, Şht. Zeki Salih
İlkokulu ve Güzelyurt Barış İlkokulu
öğrencilerine, öğretmenlerine ve
çalışanlarına yangın eğitimi
verilmesi olarak yer aldı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Söz verdim sonra caydım
Yer ıslak bastım kaydım
Oturdum günecciğe
Geçen yılları saydım

Kitap Dünyası

Özdeyişler

ABDÜLHAMİD
VE SHERLOCK
HOLMES
Yervant Odyan
Everest Yayınları

"Sevmek, insanın
kendi kendini
aşmasıdır."
Oscar Wilde

Tadımlık
O sessizliğin marşını öğret bana
gizli bir pınar gibi toprak
altında akan
ama bütün kıtaları dolaşan marşı
Ülkü Tamer
"Yenidoğan" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli 03922240988
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
Atatürk cad. özok mobilya yanı
hamitköy çembreri -hamitköy lefkoşa
03922254020
TUNA ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur
Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir 03922277874

LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI'NIN FİNALİ CUMA GÜNÜ
Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim
işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone
8’inci Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali
cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk
Stadyumu’nda gerçekleşecek.
17 liseden 19 grubun katılacağı yarışmada
“En İyi Orkestra", "En İyi Sahne
Performansı", “En İyi İcra”, "En İyi Kız
Solist", "En iyi Erkek Solist", "En İyi Enstrüman Performansı" ve “Raif Denktaş Özel
Ödülü” kategorilerinde ödül verilecek.
Finale katılacak okullar şöyle:
“Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Levent Koleji,
Güzelyurt Meslek Lisesi, Sedat Simavi
Endüstri Meslek Lisesi, Necat British College,
Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş
Lisesi, Türk Maarif Koleji, Gazi Mağusa
Türk Maarif Koleji, TED Koleji, Girne
Amerikan Koleji, Güzelyurt Türk Maarif

GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne 0392 821 34 34
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı 0392 822 32 02
MAĞUSA
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2
Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu
Çember -Zafer Anıtı arası 0392
366 23 69

Koleji, Polatpaşa Lisesi, Bülent Ecevit
Anadolu Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel

Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve
Namık Kemal Lisesi.”

GİRNE BELEDİYESİ KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Girne Belediyesi kitap ve kültür günleri devam ediyor.
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Işık Kitabevi
iş birliğinde başlatılan Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri 29
Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.
Çocuk kitabı yazarı Havva Tekin, Ramadan Cemil Meydanında
yarın saat 11.00’de çocuklarla bir araya gelecek.
Aynı gün ve saatte Sanat Galerisi’nde Feyzan Korur, Ayşe Tural,
Ferdiye Yurdakul, okurlarıyla söyleşi ve imza gününe katılacak.

Saat 14.00’da ise ülkemiz şair ve yazarları Neşe Yaşın, Ümit İnatçı,
Fatih Yalıner, Halil Karapaşaoğlu’nun katılımıyla Şiirli Söyleşiler
İmza Günü gerçekleştirilecek.
Program, Saat: 16.00’da, Fadıl Çağda, Ersan Berksel, Nazım Beratlı
’nın söyleşi ve imza günü ile devam edecek.
26 Nisan 2022 Salı akşamı Saat: 19.00’da ise yine Sanat Galerisi’nde,
Türkiye’den konuk edilen gazeteciler Barış İnce ve Erdal Güney’in
söyleşi ve imza günü yapılacak.

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

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

Tel:0533 864 8771

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.72 14.82

EURO
Alış Satış

15.80

15.90

S.T.G.
Alış Satış

18.76 18.89

GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2
Apt. N0:3 İskele 03923712224
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN

VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2
Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa 03923656977

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke 7278 500

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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HAYIRLI RAMAZANLAR
Atalarımız inançları doğrultusunda bencilliği bir tarafa bırakarak
Kıbrıs’ta bir VAKIF (İYİLİK) MEDENİYETİ kurdular.

KURAN’DAN AYETLER
İyilikedin, kuşkusuz Allah iyilikedenleri sever. (Bakarasüresi, ayet 195)
Her birinizinseçtiğibiryönveyöntemvar; siziyilikteyarışın. (Bakarasüresi, ayet 148)
İçinizdenhayraçağıran, iyiliğiemredipkötülüğümenedenbirtoplulukbulunsun. İşteonlarkurtuluşaerenlerdir.
(Ali İmran süresi, ayet 104)
Senafyolunu tut, iyiliğiemretvebilgisizlerden (cahillerden) yüzçevir. (Arafsüresi, ayet 199)
Eymü’minler:Siz, insanlarıniyiliğiiçinyeryüzüneçıkarılmış en hayırlıümmetsiniz.
Çünküsiziyiliklerivegüzellikleriemredipyayar; kötülükveçirkinlikleriyasaklayıpönünegeçmeyeçalışırsınız.
(Ali İmran süresi, ayet 110)
İnananerkeklerveinanankadınlarbirbirlerinindostudur; iyiliğiöğütlerler, kötülüktenalıkoyarlar…
(Tövbesüresi, ayet 71)
Sabret! Allah iyilikyapanlarınmükâfatınızayietmez. (Hudsüresi, ayet 115)
Şüphesizki Allah adâletlidavranmayı, iyilikyapmayıveakrabayıgörüpgözetmeyiemreder. Her
türlühayâsızlığı, kötülüğüveazgınlığıyasaklar. Düşünüpdersalmanıziçin size böyleöğütverir.
(Nahlsüresi, ayet 90)
İyilikedersenizkendinizeiyiliketmişolursunuz, kötülükyaparsanızyinekendinizeyapmışolursunuz.
(İsrasüresi, ayet 7)
Allah’ınsanaverdiğindenâhiretyurdunukazanmayabakvedünyadannasibiniunutma!
Allah sanaiyilikettiğigibi, sen de insanlaraiyilik yap. Yeryüzündebozgunculukçıkarmayaçalışma!
Şüphesiz Allah bozguncularısevmez. (Kasassüresi, ayet 77)
İyiliğinkarşılığıyalnıziyiliktir. (Rahman süresi, ayet 60)

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in Sözleri
Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.
Komşuna iyilik et ki Müslüman olasın. Kendin için istediğini insanlar için de iste gerçek
Müslüman olasın.
Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen, iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmayan
bizden değildir.
Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o Müslümandır.
Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.
�
Insanlara merhamet edene, Allah da merhamet eder.
Müslüman,elindenvedilindenzarargelmeyeninsandır.
İslâm, güzelahlâktır.
İnsanlarakarşıgüzelahlakıngereğinegöredavran.
Hiçbirinizkendisiiçinistediğinikardeşiiçinistemedikçegerçekimanetmişolamaz.
Kim, kardeşininbirihtiyacınıgiderirse Allah da onunbirihtiyacınıgiderir. Kim kardeşinibirsıkıntıdankurtarırsa,
busebeple Allah da onukıyametgünüsıkıntılarınınbirindenkurtarır. Kim birkardeşininkusurunuörterse,
Allah da Kıyametgünüonunkusurunuörter.
İşçiyeücretini (hakkını), alnınınterikurumadanveriniz.
Tebessümetmensadakadır. İyiliğiemredipkötülüktensakındırmansadakadır.
Yolunukaybedenkimseyeyolgöstermensadakadır. Yoldantaş, diken, kemikgibişeylerikaldırıp atman da
seniniçinsadakadır.
Birmüslümanındiktiğiağaçtanveyaektiğiekindeninsan, hayvanvekuşlarınyediklerişeyler,
o müslümaniçinbirersadakadır.
Her iyilikbirsadakadır.

EVKAF, 451 yıldır din, milliyet, ırk ayrımı yapmadan Kıbrıs’ta iyilik yapıyor.
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HAVA SICAKLIĞI 32
DERECEYE KADAR
YÜKSELECEK

KKTC, ileriki günlerde de alçak
basınç sistemi ile sıcak ve nispeten
nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan-2
Mayıs tarihlerini kapsayan hava
tahmin raporuna göre, hava
genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 - 32
ºC sahillerde 25 - 28 ºC dolaylarında
seyredecek. Çarşamba sabah
saatleri yer yer sis görülecek.
Rüzgar batı ve kuzey yönlerden
orta kuvvette esecek.

SOS ÇOCUK KÖYÜ
DERNEĞİ ŞENLİK
DÜZENLİYOR

SOS Çocukköyü Derneği, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları çerçevesinde
29 Nisan Cuma Çocuk Şenliği
düzenliyor.
Dernekten yapılan açıklamada, SOS
Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin
gösteri yapacakları şenlikte, oyun
ve yiyecek içecek stantları
kurulacak. SOS Çocuk Köyü
Lefkoşa yerleşkesinde
gerçekleşecek Çocuk Şenliği saat
18.00’de başlayacak. Giriş için son
72 saatte alınan negatif antijen veya
PCR test sonucu istenecek.

AKDENİZ’DE ELEKTRİK
KESİNTİSİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KıbTek) Akdeniz köyünde 4 saatlik
elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya
göre, kesinti 9.30-13.30 saatleri
arasında olacak.

DAÜ HUKUK
FAKÜLTESİ’NDE SEMİNER
DÜZENLENDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Hukuk Fakültesi ile Sosyal ve
Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne
bağlı Hukuk Kulübü’nün başlattığı
“Adaletsizlikle Dertlenerek İlgilenen
İnsan: Kültürlü Hukukçu
Seminerleri Dizisi”nin 3’üncüsü
Hukuk Fakültesi’nde yapıldı.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya
Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamaya göre programa, DAÜ
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Arzu Alibaba konuşmacı
olarak katıldı.

KIBRIS İPEK KOZA
FESTİVALİ 30 NİSAN1 MAYIS TARİHLERİNDE
YAPILACAK

Girne Belediyesi, Beylerbeyi
Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş
birliğinde düzenlenen, Kıbrıs İpek
Koza Festivali’nin 17’ncisi, 30 Nisan
-1 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Girne Beldiyesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 30 Nisan’da
stantların açılmasıyla başlayacak
festivalin resmi açılış töreni
15.00’da yapılacak. Festivalin ilk
gününde, sosyal medya üzerinden,
17.00’de “Yerel El Sanatlarının
Sürdürülebilirliği ve İpek Kozası
Elişinin yeri” konulu sunum, halk
dansları gösterileri, Melek Erdil İbrahim Çetiner konseri ve Serdar
Kavaz konseri yer alacak.
1 Mayıs Pazar günü ise halk
dansları gösterileri, koza el işleri,
atölye çalışması , sosyal medya
üzerinden ” Kıbrıs Yerel El Sanatları
Üretimine ve Yerel Kültürüne
Hizmet Edenler “konulu sunum,
festival alanında “Dut Ağacının
Tarihçesi” konulu sunumun
ardından festivalin final konserinde,
Yağmur Özerem ve Serhan Candaş
sahne alacak.
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Maçlar saat 17.00’de
başlayacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından
organize edilen AKSA Ligleri'nde maçların
başlama saatleri değişti. Buna göre 29.hafta
(29-30 Nisan 2022 tarihindeki maçlar) itibariyle
A Takım maçlarının 17.00'de, A2 Takım
maçlarının 14.30'da başlayacağı belirtildi.

Orta mesafede zafer Buğra ve Aslı’nın
Triatlon Federasyonu
himayelerinde Ares Spor
Kulübü tarafından organize
edilen ve bu yıl 10’uncusu
gerçekleştirilen Nisan Şakası
Triatlon yarışı Tatlısu’da
gerçekleşti. Organizasyonda
104 kişi yarıştı

Ülkemizin en büyük triatlon yarışı olan
Nisan Şakası Triatlonu 2 yıl aradan sonra
yeniden gerçekleştirildi. Yüzme, bisklet ve
koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon yarışının en zorlu ikinci mesafe yarışı
olan “Orta Mesafe Triatlonu”nu Tatlıusu
Zambak Tatil Köyünde gerçekleşti.
Bu yıl ilk kez sprint ve olimpik mesafenin
de koşulduğu Nisan Şakası Triatlonu’na
toplam 104 kişi kayıt yaptırmıştı. Sporcular
orta mesafede 1.9kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü, 21.1 kilomtre koştu.
Olimpik mesafedeki sporcular 1.5 kilometre
yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü, 10 kilometre koştu. Sprint mesafede ise sporcular
750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet

sürdü, 5 kilometre koşarak fiişe ulaştı.
Takım halinde yarışan sporcularla birlikte
toplamda 88 kişinin finiş gördüğü yarışmada

orta mesafenin en hızlısı Buğra Korahan
oldu. Orta mesafe kadınlarda birinciliği Aslı
Simay Yazıcı elde etti. Orta mesafe

takımlarda ise Doğukan-İlker-Cemal üçlüsü
finişe en hızlı ulaşan takım oldu. Nisan
Şakası’nda olimpik mesafenin en hızlısı ise
Emre Özbilge oldu. Olimpik kadınlarda ise
Melda Ünal finişe ulaşarak ödülünü almayı
başaran sporcu oldu. Olimpik takım yarışında
Tuğcan-Buğra-Veli üçlüsü finişe en hızlı
ulaşan takımı oluşturdu. Sprint mesafenin
en hızlısı Berk Bağrıkara olurken sprint
kadınlar birinciliğini Mine Devrim elde etti.
Ares Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü,
Aspava Spor Kulübü, ferdi sporcular,
Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden gelen
sporcuların katılımı ile gerçekleşen yarış
sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim
edildi. Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet
Özsoy, yoğun gündemi arasında Tatlısu’ya
gelerek sporcuların yanında olan
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve Nisan
Şakası triatlonunun bu yılki organizesine
kapılarını açan Tatlısu Zambak Tatil Köyü
ile Tatlısu Belediye Bakanı Hayri Orçan’a
teşekkür etti. Özsoy, Spor Dairesi Dışilişkiler
amiri ve Triatlon Federasyonu’ndan sorumlu
Sertaç Bozatlı’ya da destek ve katkılarından
dolayı teşekkür etti.

Liseler fırtına gibi
Liseler arası atletizm
yarışları dün
Atatürk Stadı’nda
gerçekleşti...
Bugün devam edecek
Olan yarışlar
sonrasında finallere
kalan okullar
belli olacak...
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

(HABER VE FOTOĞRAFLAR:
NECATİ ÖZSOY)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liseler arası atletizm müsabakaları
dün Atatürk Stadı’nda başladı bugün devam
edecek. Bugünkü müsabakaların ardından
ilk 8’de yer alan okullar finallere kalma
hakkı elde edecek. Dünkü yarışlar sonrasında
ilk günü ilk 8’de tamamlayan okullar ve
puanlar şöyle:
Lise kızlarda ilk günün ilk 8’i
1.GÜZELYURT TMK
209
2.BÜLENT ECEVİT
199
3.YAKIN DOĞU
178

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

4.HALA SULTAN
172
5.KURTULUŞ
168
6.NAMIK KEMAL
160
7.ERENKÖY
104
8.ANAFARTALAR
94
Lise erkek ilk gün ilk 8’i
1.KURTULUŞ
442
2.YAKIN DOĞU
408
3.ERENKÖY
403
4.NAMIK KEMAL
365
5.GA KOLEJİ
362
6.BÜLENT ECEVİT
340
7.HALA SULTAN
309
8.POLATPAŞA
308
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