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Faiz Sucuoğlu bile haklı ve barışçıl buldu mitingi, takdir etti! Neden acaba? Ankara’ya hiçbir laf söylenmediği için mi?
Yoksa birlik ve beraberlikle KKTC’nin demokratik bir hukuk devleti olduğu bir kere daha ispatlandığı için mi?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 3 Nisan 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 629 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
İŞGALCİYE BİLE GÜZEL
DEDİRTEN MİTİNG
n

2. sayfada

Herkes gitti, onlar kaldı

n Önceki günkü büyük mitingten sonra TDP,
TKP ve YKP gençlerinden bir grup meydanı
terketmedi ve başbakanlık önünde oturma
eylemi başlattı… Gençler talepleri yerine
getirilinceye dek eylemi sürdüreceklerini
açıkladılar…
n Oturma eylemine katılan TDP Genel Başkanı
Mine Atlı, “Direnerek kazanacağımız kesin mi
bilmiyorum, ama direnmeden yok olacağımız
kesin” dedi…
n Gençler 5 maddelik paket halinde Faiz
Sucuoğlu’na önerilerini sundular… 3. sayfada

İşgal altında

GÜZELLİĞİMİZ
BELKİ DE
ÇİRKİNLİĞİMİZDİR

Sucuoğlu eylemden memnun...

Haklı ve barışçıl bir eylem

l Sucuoğlu: Sendikalarımız yaşanılan
hayat pahalılığına tepki olarak haklı ve
barışçıl bir eylem düzenledi…
l Başbakanlık önünde çadır kuran ve
oturma eylemi yapan gençlerin yanına
giderek onlarla sohbet eden Sucuoğlu,
taleplerin yerine getirilebilmesi için “makul”
bir süre istedi…
3. sayfada
AYNI
TERANE...

İCAZETSİZ
yazılar...

COVİD-19

Faize Özdemirciler

Ali Osman

“YOK OLUŞA
HAYIR” DİYE
DİYE YOK
OLDUK!
Mehmet
Levent

KIBRISLI TÜRKLERİ
YOK EDEN,
YOKSULLAŞTIRAN,
GÖÇ ETTİREN
KİMDİR?
Aziz Şah

Kuzeyde 485 vaka 1 can kaybı, güneyde 3894 vaka 3 can kaybı daha...

BİZ FARE
OLMAKTAN
MEMNUN
OLDUKÇA
OYUNA DEVAM
Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Kuzeydeki kitlesel eylemlere bakıp
da güneyde “Kıbrıslıtürkler işgale
karşı ayaklandı” sananlar mı var?
Eğer öyleyse, demek ki işgal
bölgesinde olup bitenlerin hiç farkında
değiller…
Parti, sendika ve örgütlerin Türkiye’nin işgaline karşı düzenlediği hiçbir
kitlesel eylem yok burada…
Evet, küçük partilerden “Ankara
elini yakamızdan çek” diyenler oluyor,
ancak çok sınırlı, çok dar bir çevrede
kalıyor bu yalnız…
Kitlesel eylemler daha çok ekonomik talepler içeren eylemler…
Hayat pahalılığı, zamlar, usulsüz
istihdamlar vesaire ile ilgili…
Ki bunlar dünyanın her yerinde
olur…
Yani işgal ile ilgili değil…
***
Bana göre işgal altındaki bir ülkede
ekonomik taleplerle yapılan ve hiçbir
siyasi argüman içermeyen eylemler
işgal rejimini meşrulaştırmaktan başka
işe yaramaz…
İşgalci hiç rahatsız olmaz bu gibi
eylemlerden…
Hoşuna gider hatta…
Ne güzel der…
Türkiye’yi işgalci diye suçlayanlar
utansın…
Demokrasi var işte…
Yasalar var…
Herkes demokratik hakkını
kullanıyor…
Ve kimsenin de burnu kanamıyor…
Polis ve asker müdahale etmiyor…
Öyle derler…
Ve böyle eylemler sayesinde
Kıbrıs’ta bir işgalci olmadıklarını
ispatlarlar dünyaya…
Son eylemin videosunu görmediyse
gösterin Tayyip Erdoğan’a…
Bayılır…
Böyle uslu, böyle itaatkar bir kitleye
besleme deme nezaketsizliğini gös-

Çıplak Gerçek
Tony Angastiniotis
2500 yıl önce aynı dönemde, iki farklı kıtada yaşayan ve birbirleriyle hiçbir
teması olmayan iki antik
filozof, aynı sonuca varmıştı. Biri, meşhur “Her
şey akar, hiçbir şey olduğu
gibi kalmaz” sözünü söyleyen Efesli
Herakleitos, diğeri de “kalıcı olan tek
şey, değişimdir” sonucuna varan Çinli
Lao Tzu idi. Belki de bu, basit ve sığ
görünen bir gerçektir, ancak dikkatli bir
şekilde bakarsak, genellikle basitlikte,
daha fazla derinliğin olduğunu görürüz.
Ukrayna’da yaşananları izlerken, siyasette olduğu gibi, yaşamın içinde de
birçok şeyi hafife aldığımızı düşünüyorum. Her şeyin değişken olduğunu ve
bir süre sonra alt üst olabileceğini hesaba
katmadan, içinde bulunduğumuz anın
verilerine göre plan yapıyoruz. Gerçekten
yakalayabileceğimiz tek şey, içinde bulunduğumuz andır ve onu yönetme şeklimiz, geleceği belirleyebilir. Ukray-

İŞGALCİYE BİLE GÜZEL DEDİRTEN MİTİNG

termez belki bir daha…
Zaten mitingte ne söylenmişse kendi
uşaklarına söylendi…
Ona değil…
Efendiler uşaklarına hakaret
edilmesinden pek rahatsızlık
duymazlar…
Ama uşaklar efendilerine laf edilince
çileden çıkarlar…
***
Kaldı ki bu mitingten Başbakan
Faiz Sucuoğlu da memnun…
Uşak da memnun yani…
Övgüyle söz etmiş eylemden…
“Haklı ve barışçıl bir eylem” dedi…
Hak verdi eylemcilere…
Hatta evlere dağılmayıp orda
kaldırımda sabahlayan gençlerin yanına gitti ertesi gün…
Onlarla oturup sohbet etti…
Tepkileri dikkate alacaklarını ve
gençler için herşeyi yapacaklarını

söyledi…
Bir teşekkür etmediği kaldı büyük
mitingi yapanlara…
İşgal altındaki bu diyarın demokratik
bir hukuk devleti olduğu ispatlandı
yani bir kere daha…
***
Birlik ve beraberlik sağlandı yine…
Kıbrıslıtürkler tek vücut!
Sağcısı…
Solcusu…
Çözümcüsü…
Çözümsüzlükçüsü…
Barışçısı ve barışçı olmayanı…
Rum dostu ve Rum düşmanı…
Hep birarada!
Milliyetçi kesimlerimiz bile
meydanda “Birlik mücadele dayanışma” diye haykırdılar…
Ne birleştiriyormuş demek bu toplumu?
Para!

İdeoloji bile dama atılır kokusu
çıkınca…
Çok merak ederim…
Türkiye bizim bütün ekonomik
taleplerimizi yerine getirse ne
olur?
Türkiye’nin
talimatlarından
şikayetçi olan kaç kişi kalır?
Talimatla karar aldırtmasından…
Talimatla bakan atamasından…
Cebine ihtiyacı olduğu kadar para
girdiği zaman kim şikayet eder ki
bundan?
***
Ekonomik çıkarları kesişince…
Sağ sol demeden Türk Lirası herkesi
serseme çevirince…
Birlik ve beraberlik sağlanıyor
demek toplumda…
Türk bayrakları ile solun kızıl
bayrakları yanyana dalgalanabiliyor
meydanda…
Birisi,
-Hoşgeldiniiiiz, diyor kürsüdeki
mikrofonda…
Ve gelin karşılama havası çalmaya
başlıyor hemen…
Anladım yoksullaşmaya hayır…
Ya şu “toplumsal yok oluşa hayır”
neyin nesi?
Yok mu oluyoruz?
Kim yok ediyor bizi?
Onu da söyleseler ve bilseydik
bari…
***
Bir yabancı gazeteci bana sordu:
-Siz işgal altında değil misiniz?
-Evet, işgal altındayız dedim…
-o halde bu mitingte neden bundan
hiç bahsedilmiyor?
-Burada işgalciye işgalci demezler,
garantör derler de ondan!
***
Keşke böyle bir miting Akıncı’ya
karşı Türkiye tarafından darbe yapıldığı zaman yapılsaydı…
Neredeydik o zaman?

Her şey akar
na’daki savaş aniden yaşanan volkanik
bir patlama değildi. Bir ön çalışma vardı.
Bir dizi yanlış değerlendirme ve karar,
felakete ve nükleer savaş tehlikesine sürükledi. Hayaller, beklentiler, aşklar, yıkıntıların külleri içinde öldü ve birçok
insanın yarını yok oldu. Hiçbir zaman
boyanmayacak tablolar, yazılmayacak
mısralar, pistin hiçbir zaman göremeyeceği sporcular, hiçbir zaman sınıfa ulaşamayacak öğretmenler, hiçbir zaman
sahneye çıkmayacak oyuncular, hiçbir
zaman astronot olmayacak çocuklar yitip
gitti.
2014 yılında, Maidan Meydanı’nı dolduran insanlardan hiçbiri, tarihin değişkenliğini ve sonrasında neler yaşanacağını
hesaba katmadı. Hiç kimse “bundan
sonra ne olacak?” demedi. Hiç kimse,
ülkenin NATO’ya üye olma çabasının
getireceği tehlikeyi ve Rusya’nın tepkisini
hesaba katmadı. Liderleri onlara güvenlik
sözü verdi ve tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi,
“uluslararası hukuk” ve “insan hakları”

gibi terimlerin, içi boş sözler olduğu ortaya çıktı. Ülkenin harabeye dönüştüğü
ve NATO güçlerinin onları savunmak
için tek bir tabur bile göndermediği şimdilerde, Ukraynalı liderler, müzakereye
ve uzlaşmaya hazırdırlar. Tarihin akışında
koşullar hiç beklenmedik bir şekilde değişti ve bu koşullar Ukrayna devleti için
hiç de uyun değildir.
Yukarıda sözünü ettiklerimin tümü,
burada Kıbrıs’ta bize de ders olmalıdır.
Veriler değişiyor ve yarının ne getireceğini asla bilemezsiniz. Kıbrıs sorunu
başladığı zaman, siyasi koşullar bugünkünden çok farklıydı ve yıllar içinde
birçok kez değişti. Dünya 1960’lı yıllarda
farklı, 1990’larda farklı, şimdi de farklıdır… Veriler bazı kişilerin çıkarlarına
ve siyasi yargılarına uygun olmadığı
için, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü müzakere etmeyi reddetmenin,
bugün çok pahalıya mal olmadığı düşünülebilir, ancak koşulların gelecekte ne
getireceğini asla bilemeyiz. Günümüzün

askerî açıdan güçlü Türkiye’si ya da
(Kıbrıslı Rumların kendilerini askeri bir
çatışmada destekleyeceğine inandıkları)
Yunan devleti, bir gün kendini Süper
Güçlerin tehlikesi ortasında bulabilir ve
tarihin akışı değişebilir. Bu senaryo kulağa fantastik görülebilir ancak tarihte
tüm imparatorluklar gelip geçti. Bu imparatorluklardan geriye yalnızca harabeler
kaldı: “Arkeolojik alanlar” olarak adlandırdığımız yerler…
Dedelerimizin milliyetçilik ve düşmanlık yolunu tutmaları ve hayatımızı
yerle bir etmeleri, bizim onların hatalarına
sırt çevirme, aynı zamanda bugünü ve
yarını düzeltme seçeneğimizin olmadığı
anlamına gelmez. Şimdi bu tercihi yapabilir ve tarihin akışını yeniden birleşme
ve uzlaşma lehine çevirebiliriz. Çocuklarımızı şüphe, milliyetçilik ve hoşgörüsüzlükle beslemeye devam edersek,
geleceğimiz Ukrayna’nınkinden çok
farklı olmayacak. Bugün ne ekersek,
yarın onu biçeceğiz. Çıplak gerçek budur.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

GÜZELLİĞİMİZ BELKİ
DE ÇİRKİNLİĞİMİZDİR
Yok olmak istemiyoruz, yoksullaşmak
istemiyoruz, ama, bunları istemediğimizi
bizi yok oluşa sürükleyen ve yoksullaştıranların adlarını anmadan söylüyoruz.
Biz leb diyelim, o adlarını anmaktan
korktuğumuz muhataplar leblebi demek
istediğimizi anlasınlar ve bizi maddi
manevi yok oluşa sürükleyen politikalarından vazgeçsinler diye bekliyoruz…
İşgalden kaynaklı sorunları işgalciye ve onun ülkedeki kemikleşmiş işbirlikçilerine tek laf etmeden
çözebileceğimizi sanıyoruz…
Kimdir nedir Kıbrıslıtürkleri yok oluşa sürükleyen, bu sorunun
cevabı nasıl oluyor da yok oluşa karşı
düzenlenen bir mitingde olmaz?
“Bizi yok ediyorlar, bizi yok edenlere
karşı direneceğiz” cümlesindeki özne
nasıl gizli kalır?
Sütten ağzımız yandı da yoğurdu üfleyerek mi yiyoruz, yoksa sütten ağzımız
yandığı için artık korkumuzdan hiç mi
yoğurt yemiyoruz?
Sütten ağzımız yandı mı gerçekten,
yoksa bu bir yalan mı?
Kalabalık bir kitleyi yürürken görmek,
ya da kalabalık bir kitle ile birlikte yürümek kendiliğinden güzel bir şey olabilir mi?
Elbette olabilir, yürümek güzeldir,
birlikte şarkı söylemek güzeldir, peki
ama bu eylemin adı neden yok oluşa
ve yoksullaşmaya hayır kondu, baharı
karşılama yürüyüşü konsaydı daha şık
olmaz mıydı?
Hangi politikalar bizi bu noktaya getirdi, neden yok olduğumuzu ya da
böyle sürerse bu topraklarda hepten
hiç olacağımızı düşünüyor ve kaygılanıyoruz, nedir bizi yoksullaştıran, nedir
bizi dünyanın en pahalı elektriğini ödediğimiz halde karanlıkta bırakan,
1974’ten bu yana neden bir adım ileriye
gidemedik?
Çok güzel bir miting oldu. Evet,
bütün siyasi partiler, sağcısı solcusu
öyle diyor. Mitingin güzelliği konusunda
ulusal birlik sağlanmış durumda. Hükümet de, muhalefet de güzel diyor,
sorun tam da buradadır işte…
Güzeldi çünkü korktukları başlarına
gelmedi. Güzeldi çünkü orada ne “Anavatan”ın adı geçti, ne “Anavatan”ı yönetenlerin. Güzeldi çünkü yok olan ve
yoksullaşan insanlar sadece yürüdüler
ve hiç öfkelenmediler, küfretmediler…
Hükümet ile muhalefetin hemfikir
olduğu bu ‘güzellik’, bizim çirkinliğimiz
olmasın sakın!
Çok güzel bir miting oldu, aksini
söyleyen provokatördür.
Onlar güzel dedilerse, güzeldir, güzel
olanın dibine darı ekilmez, neden güzeldir diye sorulmaz, soranlara “Beğenmediyseniz siz daha iyisini yapın”
diyerek kapatalım konuyu, öyle mi?
Kıbrıs’ı kurtarmak üzere yola çıktıysanız, bunun için siyaset yaptığınızı
iddia ediyorsanız, siz Kıbrıs’ı kurtaracaksınız, birileri de nasıl kurtardığınızı
ve nasıl siyaset yaptığınızı yazacak…
KKTC’yi karanlıktan aydınlığa taşımak, düze çıkarmak için siyaset yapıyorsanız ve hedefinize ulaşmak için de
eylemler düzenliyorsanız, siz KKTC’yi
aydınlığa taşıyıp düze çıkaracaksınız,
birileri de bunları nasıl yaptığınızı
yazacak…

BİZ FARE OLMAKTAN
MEMNUN OLDUKÇA
OYUNA DEVAM

TDP’li gençlerle sohbet etti
Özgür Gazete - Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Başbakanlık önünde çadır kurup ateş
yakarak talepleri için nöbet tutan Toplumcu
Demokrasi Partili (TDP) gençleri ziyaret
etti, talepleri için süre istedi
Sucuoğlu: Sizden makul bir
süre istiyoruz...
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan
Sucuoğlu, TDP’li gençlerin yanına gittiğini
ve talepleri karşısında makul bir süre
istediğini söyledi.
Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle;
Bakanlar Kurulu sonrası, Başbakanlık
önünde eylem yapan TDPli gençleri ziyaret
ettim.
Çadırda, gençlerle sohbet ettim, merak
ettiği sorularını yanıtladım. Samimi bir
ortamda gerçekleşen sohbette, zamlarla

ilgili tepkileri dikkate aldığımızı ifade
ettik. Demokratik haklar çerçevesinde taleplere saygı duyuyoruz. Ama ekonomik ve
mali açıdan sıkıntılı bir süreçte olduğumuza
dikkati çektim.
Şunu yinelemek istiyorum: Gençler hepinizi anlıyorum. Bu ülke bu günlere çok
sıkıntılı süreçlerden geçip geldi. Bir yanda
Covid, üzerine savaş, ve zaten birikmiş
sorunları öteleme, sürekli değişken
hükümetler… Size samimiyetle söyleyim.
Tek derdimiz sizlersiniz. Rozetiniz siyasi
görüşünüz değil, bu ülkede sizlere daha
aydınlık bir gelecek yaratmak istiyoruz.
Sorunlara karşı, kendi bakış açınız ve
heyecanınızla tepki koymanızı anlıyorum.
Ama sizlerden de mevcut durumdan çıkış
için makul bir süre istiyoruz.
Sonra gelin yine hep birlikte konuşalım.

Sucuoğlu eylemi değerlendirdi:

Haklı ve barışçıl bir eylem
Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün
Başbakanlık önünde gerçekleştirilen
"Toplumsal Yok Oluşa ve Yoksullaşmaya
Hayır" mitingi sonrası değerlendirmede
bulundu.
Her inişin bir çıkışı olduğunu ve KKTC’nin bu çıkışı yakın zamanda
yakalayacağını ifade eden Sucuoğlu,
halkın hak ettiği refah düzeyinin tekrardan

geri getireceklerini belirtti.
Sucuoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntılara
karşı yapılan eylemler için şunları
söyledi:
“Sendikalarımız yaşanılan hayat
pahalılığına tepki olarak haklı ve barışçıl
bir eylem düzenlendi. Bu eylemin akabinde katıldığımız bu sanat etkinliği
hepimizi bir nebze rahatlattı.”

Herkes gitti, onlar kaldı

Önceki günkü mitingten sonra
dağılmayıp Başbakanlık önünde oturma
eylemi yapan TDP, TKP ve YKP’li gençler
geceyi kaldırımda geçirdiler. Talepleri
yerine getirilinceye dek bu eylemi sürdüreceklerini açıklayan gençler halktan da
destek bekliyorlar.

Mine Atlı
TDP Genel Başkanı Mine Atlı dün
aşağıdaki açıklamayı yaptı:
“Eylem 'Sendikaların gölgesinde'
gerçekleşti iddasi da kabul edilebilir değil.
Sendikaların esas görevleri siyaset yapmak
değildir. Kendi meslek gruplarını ilgilendiren konularda tepki vermeleri beklenir.
Biz çok şanslıyız ki toplumsal konulara
duyarlılık gösteren sendikalarımız var.
Müthiş bir özveriyle grev ödeneği ödeyerek
genel greve gittiler. Kınamak yerine
müteşekkir olmalıyız.
Ancak unutmayalim ki içinde
bulunduğumuz kriz siyasi bir statükonun
sonucudur. Buna karşı vereceğimiz mücadele de son derece siyasidir. Siyaset
kirli bir kelime olmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz.
Parti başkanı olarak bunu itiraf etmek
zor olsa da, partizan olmak zorunda
değilsiniz, bir her hangi bir bayrakla
yürümek zorunda da değilsiniz. Ancak
siyasi mücadeleye katkı koymanız şart.
Partilere güvenmemek yeterli bir bahane
değil. Güvendiğiniz yapıları oluşturmak
sizin elinizde.
Tüm yük bir kaç kişinin üzerine kalırsa

altında ezilirler. Özveriyle çalışan özellikle
genç ve umutlu insanlarımıza bir el verin.
Sendikaların verdiği mücadeleyi yetersiz
buluyorsanız siyasi bir örgüte üye olun,
üye olamazsanız bile bir şekilde destek
olun. Mücadeleyi bir ucundan tutun.
Yok oluyoruz.
Üretimden koparıldık, kurumlarımız tek
tek iflas ettirildi, demokratik tüm
yapılarımız berhava ediliyor, bizi daha
kolay yönetmek için ellerinden geleni
yapıyorlar. Taleplerimizle karşılarına
çıktık, perdeyi bile aralamaya zahmet etmiyorlar. Direnerek kazanacağımız kesin
mi bilmiyorum, ama direnmeden yok
olacağımız kesin.
Başbakan binlerce insanın sokağa
dökülmesine rağmen rahatlıkla 'öneriniz
yoksa susun'u ima edebiliyor.”
Talepler
Sucuoğlu’na sunulan talepler şöyle:
Öneri 1: Yıllarca göz yumduklarından,
rant sağladıklarından vergini topla, fuzuli
harcamalarını kes, temel gıda maddelerini
sübvansiye et.
Öneri 2: Üretime yıllardır yapmadığın
desteği yap, Kıbrıslı Türklerin ithal ürüne
bağımlılığını azalt.
Öneri 3: Dar gelirliye ve küçük
işletmelere derhal destek paketi açıkla.
Öneri 4: Yarattığınız statükonun
sürdürülebilir olmadığını itiraf et, müzakere
sürecinin yeniden başlatılması gerekliliğini
topluma açıkla.
Öneri 5. Öneri 1, 2, 3 ve 4'ü yerine
getiremeyeceğini kabul edip istifa et.

Ankara, “Dışişleri Bakanı Tahsin Bey
olacak” dedi…
UBP bir kez daha tükürdüğünü yaladı…
Ve kabineye dışardan atama yapılmayacak” kararına rağmen Tahsin Ertuğruloğlu’nu Dışişleri Bakanlığı makamına
oturttu…
Ne hikmet, ne ışık görüyorlarsa artık
Tahsin Bey’de…
Ankara’nın gözbebeği adam…
Tatar Bursa’da ok atıyor...
Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Adım
Adım Turan” temalı gala gecesine katılıyor…
Modası geçen “Maraş açılımı” ile övünüyor…
-Kıbrıs Türkü’nün dünyada kabul görmesi için çalışıyoruz, diyor…
Tahsin Bey ise Ankara’da…
Yoksa Ersin Beyi gözden çıkardı mı
Erdoğan?
Bu kadar çabuk mu bıktı ondan?
Ne istediyse yapmadı mı?
Boşa mı gitti şimdi her sabah Toroslara
bakma ritüeli Ersin Bey’in?
İşe yaramadı mı bu da?
Oysa ne anlamlar gizliydi bunda…
Ankara’ya biat ve Erdoğan rejimi ile
işbirliğinin sembolik bir göstergesiydi
bu…
Şimdi düştüğü duruma bakın…
O boş boş işler yaparak bizi güldürürken
Tahsin Bey Ankara’da çok mühim şeyler
konuşmuş Fuat Oktay’la…
Ne konuşmuş bilmiyoruz ama oldukça
kapsamlıymış…
Dış politika, Kıbrıs sorunu falan…
İki devlet politikasına devam mı?
Bilmiyoruz…
Bir açıklama yok bu konuda…
Ve kendisi Dışişleri bakanı olsa da biraz
da iç politika konuşmuşlar…
Şaşırıyor kimimiz halâ buna…
İç politikayı da Ankara’yla belirlediklerini açık açık söylemesine hayret ediyorlar…
Oysa bir övünç onlar için bu…
“Ankara otur derse otururum kalk derse
kalkarım” demek meziyet değil mi buralarda…
Kimler kimler dillendirmedi ki bunu
belki Ankara’nın gözüne girerim diye…
Mustafa Akıncı onlar kadar akıllı olamadı
ama…
Sonu da hezimet ve unutulmak oldu…
Hani nerede şimdi?
Adını anan yok…
Ne demişlerdi Mustafa Akıncı’ya,
“KKTC, Türkiye'nin her bakımdan
uzantısıdır…”
“Yavrudur ve hep yavru olarak kalacaktır…”
Ama dinledi mi Akıncı?
Dinlemedi…
“İkinci bir Tayfur Sökmen olmam,
Türkiye’ye ilhak korkunç olur” deyip
durdu…
Ve federasyon diye direttikçe yıldızı
hiç barışmadı Ankara ile…
Onu bitirmeye karar verdiler ve bitirdiler
de…
***
Akıncı, AKP’nin ve Türkiye’deki siyasi
partilerin Kıbrıs şubelerini açmalarının en
büyük yanlış olduğunu söylediğinde TC
Büyükelçisi ne demişti ona hatırlayalım:
“Sen federasyon istiyorsun, Türklükle
ilgili olarak da sen ayrı bir kimlik peşindesin, Kıbrıslıtürk kimliğinin peşindesin, Türkiye bütün kurumlarıyla burada değişim olmasını ister…”
O değişimi artık tam anlamıyla sağladı
Erdoğan rejimi…
Ve kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor
bizimle…
Biz fare olmaktan memnun oldukça da
hiç bitmez bu oyun…
Ta ki Kıbrıslıtürk kimliği tamamen yok
olana kadar…
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DİR

Akın akın geliyorlardı Girne Kapısı’ndan
Ne yalan söyleyim görünce umutlandım
Meğer “Yavrunun” şikâyeti yokmuş “Anasından”
Bu kaçıncıdır bilmem işte yine aldandım

KALAY-KALAYCI

TUFAN HOCAYA BİR SORU

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Neler
pandemiden kaynaklanıyor, neler ülkeyi kötü yönetmekten ya da
ekonomik akıldan yoksun olmaktan kaynaklanıyor. Bunları ayrıştırabilecek bir akla
ve zekaya sahip bir halkımız var. Son dönemde Kıbrıs Türk halkı söylenenlerin
tersinin yapıldığını izliyor” dedi. Doğru söyledi, şüphe yok. Bir soru soralım
öyleyse Tufan hocaya, elini vicdanına koyarak cevap versin: Neler pandemiden
kaynaklanıyor, neler ülkeyi kötü yönetmekten ya da ekonomik akıldan yoksun
olmaktan kaynaklanıyor, bunları ayrıştırabilecek bir akla sahip bir muhalefetimiz
de var mı acaba?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

“YOK OLUŞA HAYIR”
DİYE DİYE YOK OLDUK!

AYNI TERANE...
Eylemler, grevler, ve çeşitlik etkinliklerin,
aslında, yapılması için geç bile kalındı...
Kötü gidişin çökerttiği insanlarımız için
yetkili sanılanlar hiçbir önlem alamadılar...
Çünkü Ankara'dan ne yapmaları gerektiği
kendilerine söylenmedi!
Belki bir çare üretmişlerdi ama engellendi!
Ankara'nın, bilhassa Tayyip Erdoğan ve
AKP'sinin Kıbrıslıtürklere karşı tavrı ortada...
Burada yaşayanları işgalcinin çiftliğinin
marabaları olarak görüyor ki istediği zaman
hakaretliyor, istediği zaman haklarında davalar
açıyor, hatta kendi evine girmelerini bile engelliyor...
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmamış olsaydık hiç tereddütsüz bizleri buradan alıp
götürecekler ve kimse nereye götürüldüğümüzü bile bilmeyecekti...
Geçtiğimiz yıllarda gene böyle eylemler
patlak vermişti...
O zaman da hatırlayanlar bilir, sorunlar,
bilhassa ekonomik sorunlar dağ gibi yığılmıştı
insanlarımızın üstüne...
Ve eylemler hızlanmıştı...
Ve son zmaanlarda yapılan eylemler de
bana o günleri hatırlattı...
Elye'de barış ateşi yakılmış ve ilgi oraya
çevrilmişti...
CTP o günlerde de muhalefetteydi...
Talat bir akşam Barış Ateşi Komitesi'ni
ziyaret ederek CTP'ye destek vermelerini
istemişti...
Verdiler de...
Seçim oldu... CTP cumhurbaşkanlığını,
başbakanlığı, meclis başkanlığını ele geçirdi,
ancak toplum için pek bir değişiklik olmadı...
Ve ateşler yanmaya devam etti...
Amaç bir çözüme adım atmaktı...
İşte KKTC'nin tüm organlarını ele geçiren
CTP, Barış Ateşi Komitesi'ne bir mesaj uçurdu...
"Durum tamamdır, ateşi söndürüp evlerinize
gidin"...
Tabii bu arada işe alma sözleri de verdi bu
mesajı gönderirken...
Gençler bir akşam üzeri köyden çıkıp gazeteye geldiler...
Bunları anlattılar...
Kendilerini işe alma vaadi ile kandırdıklarını
söylediler...
Ve kullandıkları en önemli cümleyi de o
günlerde bir yazımda yazmıştım...
"Barış ateşi yaktık, bize barış ateşini söndürttüler. İşe alınacaksınız dediler, gidip geldik, kapılarına dayandık, bizimle görüşmediler
bile... Bizi yaktığımız ateşte yaktılar..."
Eylemler tekrar başladı...
Ateşler yakılmaya koyuldu...
Zam çadırları kuruldu...
Grevler hayata sokuldu...
Bundan sonra bu devam edecek mi bilemem...
Ve bugüne baktığımda CTP yine muhalefette...
Eylemlerin, mitinglerin hedefi yine aynı
mekanlar...
Kuklacıların mekanları...
Aradan yıllar geçti ve artarak devam eden
baskılar karşısında kuklacıları ziyaret etmek
öfkeyi dindirmekten başka birşey yapmamak
demektir...
İtfaiyeciler en önde çünkü...

ELEKTRİK TELLERİ SEYİR
HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını
taşıyan metal direğin eğilmesi
sonucu, elektrik telleri o esnada
yolda seyir halindeki Kudret Ülken
yönetimindeki aracın üzerine
düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir
yaralanma olmadı.
Polis Basın Subaylığı’nın olayla
ilgili açıklaması şöyle:
“Bugün (dün) 13.30 sıralarında,
Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını
taşıyan metal direğin eğilmesi
sonucu, elektrik tellerinin o esnada
yol üzerinde seyir halinde bulunan
Kudret Ülken yönetimindeki
aracın üzerine düşmüştür. Tellerinin aracın üzerine düşmesi sonucu araçta
maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı.
Olay sonrası can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılan yol,
kopan hatların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol içerisinden
kaldırılması sonrasında yolun yeniden trafiğe açılması sağlanmıştır. Olayla
ilgili soruşturma devam etmektedir.”

MAĞUSA’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Gazimağusa’da, bir apartmanın önünde park halindeki salon araç, motor
bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat
16:45 sıralarında, Gazimağusa’da, bir apartmanın önünde park halinde
bulunan Diyar Coşkun’a ait salon aracın motor bölümünde elektrik
aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın,
itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu aracın ön bölümü
tamamen yandı.

Burada hükümeti Ankara kurar!
Kabul, eyvallah!
Hükümeti Ankara bozar!
Kabul, eyvallah!
Siz sandığa gider seçersiniz!
Ankara sizin seçtiklerinizi “Sen çekil, sen
gel” diyerek dama taşı gibi oynar!
Kabul, eyvallah!
***
Ankara KKTC’nin bütün bakanlıklarını kontrol
etmek için her bakanlığa TC’li komiteler yerleştirir!
Kabul, eyvallah!
Ankara, “Askerim sizi koruyor, oradaki harcamalarını ödeyin” der!
Kabul, eyvallah!
Ankara “Benden izin almadan şeyinizi bile
kaldıramazsınız” der!
Kabul, eyvallah!
Ankara, kendi gibi düşünmeyen gazete ve gazetecileri öldürmek için buradaki İslamofaşist
tabasını üzerlerine saldırtır!
Kabul, buna da eyvallah!
***
Ankara, kendi ürettiği şekerlemesinden yağına,
iğnesinden ipliğine kadar her şeyi kendi piyasasına
TL ile, bize Dolarla satıp pahalılığı dayanılmaz
hale getirir!
Kabul, eyvallah!
Ankara, “Siz TL’yi bırakıp başka bir para birimine geçemezsiniz” der!
Kabul, eyvallah!
Ankara “Sizi biz kurtardık, bize biat edeceksiniz” der!
Kabul, ona da eyvallah, hatta şükran!
***
Ankara buradaki İslamofaşist tabasını KKTC
Meclisine saldırtarak “Gidin ve damına Osmanlı
bayrağı çekerek o meclisi işgal edin” der!
Kabul, eyvallah!
Ankara “Türkiye’de ne varsa Kıbrıs’ta da olacak” diyerek bütün kalın bağırsağını üstümüze
boşaltır!
Kabul, buna bile eyvallah!
Ankara “Federasyon öldü, tek çözüm yolu iki
ayrı devlet” der!
Kabul, eyvallah!
***
Bana göre 1 Nisan’da yapılan son yılların en
kalabalık mitinginin en yalın ve en kesin anlam
ve mesajı bu.
Çok kolay oldu!
Bir saat gibi çok kısa bir süre içinde bu mesajı
verip dağıldık!
Ankara’dan şikâyetimiz yok!
Hayatı her geçen gün daha da zehir eden yaşadıklarımızda onun suçu, sorumluluğu yok!
***
Olay budur işte!
Gider yaparız efendi efendi eylemlerimizi!
Biraz Çavbella!
Biraz yasemin!
Biraz “Birlik mücadele dayanışma”!
Biraz da “Susma sustukça sıra sana gelecek”!
Görev tamam!
Vakit tamam!
Hade evlere!
Da gene!
Bir daha kaç yıl sonra sokağa çıkarız, çıkar
mıyız bilmiyorum!
Şair tam da bizim için söylemiş.
“Ezanı okur da müezzin-i kerim
Ben yatadururum tekmil aç
Yarına Allah kerim”
***
“Yokoluşa ve yoksulluğa hayır” diye diye…
Yoksullaşıp yok olduk!
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Onuncu köy
ZAMANIN ARSIZLIĞI

SİZE EN SON 26
OCAK 2018’DE
KANDIM

Feriha Altıok
........
"Bir üzüm salkımıdır yaşam
tadı kalır her akşam
zamanın arsız ağzında"…
demiştim bir zaman.
Şimdi değiştiriyorum bu yaşam
anlayışımı...
Yaşamın tadını bırakmayacağım
zamanın arsız ağzında...
Alıp
götüreceğim giderken bakışlarımda...
Çünkü insanın, giderken yaşamın tadı
kalmalı göz kapaklarının altında..."
Umarım giderken bir görümlük güzellik buluruz bu paçavraya çevrilmiş dünyada. Umarım...

HALÜSİNASYON

Nilgün Ecvet Orhon
İşgal yok, siyasi irademiz var, yurdumuz barış içinde, kıyılarımız Ak sermayeye peşkeş çekilmiyor, polisimiz ve
merkez bankamız bize bağlı, gazetelerimize linç girişimi yapılmıyor,
aydınlarımıza ve yurtseverlerimize
davalar açılmıyor, meclisin damına kayı
bayrağı çekilmiyor, elçilik valilik gibi
davranmıyor, ülkemiz karapara aklama
merkezi değil, kerhane ve kumarhane
de yok… Sokağa çıkınca hep Kıbrıslı,
tek tük yabancı görüyoruz… Tek sorun
pahalılık…
Ya siz uzaylısınız ya da ben… Ya da
bu adayarısında iki farklı yaşam boyutu
var… Biri gerçek diğeri halüsinasyon…

EYLEMLERİ
DÜZENLEYENLER
ÇOK KORKUYOR!

Derviş Bilge
Hükümettekiler korkmuyor…
Çekinmiyor da!
Asıl korkanlar eylemin başın da
duranlardır. Eylemciler üzerinde kontrolü
kaybetmekten çok korkuyorlar.
Çünkü eyleme gidenler ekonomik kriz,
Yoksullaşma, Geleceksizlik, Toplumsal
Yokoluşa gidişe karşı öfkeli idi.
Bu öfke bir defa dışarı çıkarsa,
sonrasından korkuyorlar.
Korkuyorlar çünkü gideceği nokta
onların ufuk çizgisinden çok ileri olacak.
Eylemleri zorla bir kalıba sokmuşlar…
Hep orada tutuyorlar.
Kabuğun kırılması şart.

TL NEDEN,
YOKSULLUK SONUÇ!

Mertkan Hamit
Pencere için sinek teli fiyatı aldım.
Fiyat dolar cinsinden verildi. Konuşurken
fiyatı TL’ye çevirdim. Usta "yok abi o
gün kur neyse onu verirsin" dedi. Sinek
telinin dahi dolarla fiyatlandırıldığı ve
fiyat istikrarının imkansız olduğu yerde
TL'nin tek geçerli para birimi olmasında
ısrar yoksulluğun istikrarını sağlar ve
ücretli kesimin emeğini çalmaya yarar.

ÇOCUK HAKLARI

Bulut Unvan
Amacınız, gerekçeniz ne kadar haklı,
anlamlı, mantıklı da olsa lütfen daha
ergenliğe girmemiş çocuklarınızı miting
meydanlarına taşımayın, siyasal parti
bayrakları önünde poz verdirmeyin, slogan attırmayın. Doğru olduğundan emin
olduğunuz fikirleri onları kendi süzgecinden geçirmeden benimseyecek bir çocuğa
her aktardığınızda onun kendi doğrularına
sahip olma becerisini, şansını
kısıtlıyorsunuz. Orada olma gerekçeniz
en başta o çocuğun geleceği olsa bile.

Ayhan Korel
TAAAAAA BURSADAN BENİ HEDEF ALDI BE BUUUU. ELMAYI ŞEFTALİ
GÖRÜRSA VALLAHİ BENİ VURACAK...

AÇ KALACAĞIZ!
Orhan Aydın
Daha zor günler geliyor yalan-talan
büyüdükçe yoksulluğumuz derinleşecek,
gıda ürünleri bir yana ekmeğe-suya erişimde
bile zorlanacağız.
Kurtuluşun tek yolu haramilere karşı
örgütlenip büyük bir çığlık olmakta.
*
468 TL'ye alınan kanser ilacını SGK'ya
21.693 TL'ye satanlar yarın oruç tutacaklar…
*
Yağmur gibi yağdırılan tüm zamların sorumlusunu yalnız AKP-MHP olarak saptamak siyasal İslamcı din cambazlarının halkın
üstündeki baskısını görmemektir.
Bu dünyayı cehenneme çevirenler,
yoksulluğa öte dünyada cenneti vaat ediyorlar.
Ülkenin %83’ü ekonominin battığını
söylüyor ama batışın nedeni olan partinin
halen %32-35 bandında oyu var!
*
Laikliği ayaklar altına alıp, dini tüm
değerler istismar edilirken susup seyredenler,
oy için yüzlerini gericiliğe dönenler bu durumun asıl sorumlularıdırlar.
Kömüre : %220 zam
Motorine : %140 zam
Otogaza : %140 zam

Benzine : %140 zam
Mutfak tüpü : %140 zam
Ekmeğe, una: %130 zam
Ete, süte : %120 zam
Yumurtaya : %120 zam
Ayçiçekyağı : %110 zam
Ulaşıma : %100 zam
Enflasyon : %54.44 zam yapılmışken ve
gelecek dünden daha karanlık iken; işsizlik,
adaletsizlik ülkeyi kavururken halen
AKP’nin oy oranı %32-35 bandındaysa,
karasızlar %20 ise örgütlenmiş cehaletin
ülkeyi esir etmesi kaçınılmazdır.
*
Ne susan ezan var ne inen bayrak bunu
kendi vicdansızlığınıza bile anlatamazsınız.
Din simsarlığınız bir avuç yandaş
haramzadenin dışında kimsenin karnını
doyurmuyor.
*
52 kilo patlayıcı yüklü araç yakalanıyor,
sürücüsü polis çıkıyor...
SS, "İstanbul'a gidiyormuş sıkıntılı bir
tip" diyor, ülke susuyor!
*
Çiftçinin kredi faizlerini sil, borçlarını
ötele, icraları durdur, gübre/mazot/elektrik/su
için KDV ve ÖTV’yi sıfırla her tür tarım
üretiminin önünü aç, topraklarımız işlensin
yoksa AÇ KALACAĞIZ!

‘‘BELEDİYE REFORMU’’ KAYYUM
ATAYABİLMEK İÇİNDİR!

Devrim Barçın
Burası önemli…
BELEDİYELERİN GELİRLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN BELEDİYE “REFORMU”
UBP-DP-YDP Hükümetinin Belediyeler “Reformu”na göre;
Yeni Erenköy Belediyesi + Dipkarpaz Belediyesi birleştirildiği zaman 2020 projeksiyon
nüfus toplamı 9,873’e göre yeni oluşacak YENİ KARPAZ BELEDİYESİ’NİN alması ön
görülen aylık devlet katkısı 1,308,351 TL’dir. 2022 yılında Yeni Erenköy Belediyesi,
2011 Nüfus sayımına göre 5,627 kişiye binaen aylık 1,054,345 TL devlet katkısı;
Dipkarpaz Belediyesi de 2011 Nüfus sayımına göre 2,349 kişiye binaen aylık 440,138 TL
aylık devlet katkısı almaktadır şu an. Yani iki belediyemiz 2011 nüfus sayımına göre
toplam 7,976 kişi için şu an 1,494,483 TL aylık devlet katkısı almaktayken reform sonrası
nüfus ön görüsü 2011 göre %23 artmasına karşın toplam aylık devlet katkısı gelirleri
%12.45 azalacaktır. Yani özetle bu yasa bu haliyle geçerse, Halkın aldığı hizmet kalitesi
daha da düşecek ve Belediyelerimiz maddi olarak daha da zora girecektir dostlar.

Lila Hayri
Pankartlarınıza dikkat.
İşgalciyi gücendirmeyelim…
Kenar kenar…
Sakıncalıları da aranıza sokmayın.
Vur vur inlesin, kuklalar dinlesin…
"Zamlara hayır, işgale evet"…
*
İşte Gurucu'nun bize
bıraktığı miras.
"Garantörsüz asla"…
Elektrikte imdada
yine Cumhuriyetimiz yetişti.
Ben olsam vermezdim ya…
Onlar da çok ahmak be!
*
Hadiii yineee!
Vur vur inlesin!
DİYANELLOS dinlesin.
Yine mi Kuğulu park,
Citroen ışıkları?
Ya biraz da adresi şaşırsanız...
Doğru adrese yönelseniz…
*
Fesatın başı TL ve işgal.
Bizim hedefimizde
kukla ve zamlar.
Size en son 26 Ocak 2018’de
kandım.

BİZDE HÜKÜMET
YALAN DIŞ GÜÇLER
GERÇEKTİR
Münür Teralı
Türkiye'de "dış güçler" dendiğinde,
her ne anlatılırsa yalan olduğunu ve
iktidarın, başarısızlığın faturasını olmayan, hayal ürünü bir adrese kesmek
istediğini bilirsiniz... Kıbrıs'ın
Kuzeyinde da durum aynen böyledir
ama tersten. Hükümet işbilmezdir,
kötü yönetir, sorumlu hükümettir gibi
lafları her duyduğunuzda bilin ki
gerçek iktidar ve işbirlikçileri
sorumluluğu başka bir adrese fatura
etmeye çalışıyordur. Yani Türkiye'de
hükümet gerçek, dış güçler yalandır.
Bizde hükümet yalan dış güçler gerçektir. Buna uygun davranınca,
sorunlarımız da gerçekten çözülmeye
başlayacak.

İÇİ BOŞ KALABALIK
Ayşen Demirağ
2 yıl önce Peru ve Bolivya’da şahit
olduğum eylem hazırlıkları…
Yarım saat sonra bölgede göz gözü
görmedi, kırılan dökülen yanan yer
kalmadı ve sonunda eylemciler istediklerini hükümetten aldı. Bizde ise
eylemler pikniğe gider gibi RayBan
gözlükler, şık giysilerle, aman ne şiş
yansın ne kebap, Ankara’yı üzmeyelim
sonra ucu bize dokunur diyerek hem
korkak ve bir o kadar da taşkınlık
yapmamamız gerekir diye medeni
olduğumuzu sanarak yaptığımız eylemlerin etkili olacağını düşünenlere başka
ülkelerdeki eylem videolarını
izlemelerini öneririm. Eylem slogan
atıp selfie çekip sosyal medyada
paylaşmakla olmaz... Çok merak ederim sonunda içi boş kalabalığın etkisi
ne olacak! Hele geçmiş hükümetlerdeki hırsızların ve beceriksizlerin de
sözde eylemde olması çok komik!
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GÜNLÜK
SANAL BETE ANKARA FETVASI

Sosyal Medya
Tacan Reynar
Yerde oturan bir parti başkanı...
Bugüne kadar desteklediğiniz
veya bugüne kadar belki de hiç
oy vermediğiniz bir partinin
başkanı.
Gençlerle dünkü eylemden sonra
eylem yerinden ayrılmayarak çadır
kurdu, ateş yaktı ve kaç kişi
yanında duruyor veya destekliyor
diye bakmaksızın, KKTC
Başbakanlığı binası önünde hâlen
eylemi sürdürüyor.
Bazıları hâlen rahat koltuklarında
oturmaya devam edebilir.
Ama bilinsin, iyi tanıyorum
çünkü,

O ki, eğitimiyle, yabancı diliyle,
dünya görüşüyle, bugüne kadar
aldığı uluslararası ödüller ve davetlerle...
O çok alışkın olduğumuz fabrikadan çıkma siyasi anlayışı bir
çırpıda yerle yeksan edebilecek
inanca da sahiptir.
Herşeyden önce insanca yaşam
için,
İnanca sahiptir.
Dikkat ediniz.
O yüzden hâlâ orada oturuyor,
eylemini sürdürüyor, evde veya
iş yerinde oturup eylemlilik
romantikliği yapmadan, bize çare

Sosyal Medya
Salih Sonustun
Değerli Dostlar.
Dün sendikaların organizasyonu
ile sokakları doldurarak eylem
yaptığımızı zannettik. Talepler de
ekonomik çöküş ve yoksullaşma
karşıtı talepleri içeriyordu.
Değerli Dostlar,
Ankaranın yıllardır bizlerin yok
oluşu için hazırladığı ilhak planının
artık sonuna gelindiğinin kanıtını
maalesef dün bize yaşattılar. Kimler
yaşattı derseniz ellerini en yüksekte
tutarak zafer işareti yapanlar derim.
Dünkü eylem tam da işgalcinin
istediği gibi gerçekleşti. Bizleri
çiftetelli oynatıp mevcut hükümeti
sorumlu yani suçlu göstererek bizleri işgale örtü olarak kullandı.
Halbuki orada asıl sorunun işgal

Dikkat, Fabrika
Ayarlarınız Bozulabilir!
arıyor.
Dikkatinizi çekmek istedim.
Çünkü bu gördüğümüz bugüne
kadar alışık olmadığımız bir siyaset
biçimi.
Kravatlar, gömlekler, pantolonlar, papyonlar ve içimizdeki kuklalar daha çok izleyecek.
Onlar izlerken siz de seyirci
kalmayın sakın.
O, hâlen gençlerle Başbakanlık
binasının demirden örülmüş duvarı
önünde.
İnançla...
Ve inatla...
Sizleri bekliyor.

İşgalci işgalin devamı için
yapılması gerekenleri yapıyor!

ve işgalci olduğunu ve bundan
kurtulamazsak ekonomik çöküşten
de
kurtulamıyacağımızı
haykırmamız gerekirdi. Bizleri
kullanmak zorunda bıraktıkları
paranın her geçen gün eridigini
ve herşeyin durduğu yerde
pahalılaştığını sorgulamamız ve
kullandığımız paranın işgali
kalıcılaştırdığını içeren hiç bir
talebimiz yokken eylem yaptığımızı
zannettik. Arkadaşlar, İşgalci burda
suçlu değildir. İşgalci işgalin
devamı için yapılması gerekenleri
yapıyor. Bize bir daire çizdi ve
biz de bu dairenin dışına çıkmamak
kaydıyle sözde protestolar yapıp
gelin havası oynadık. Siz dünkü
eylemde Ankara’yı suçlayıcı ve

işgal karşıtı bir söylem duydunuz
mu? Duymadınız. Çünkü ustalara
verilen talimat toplumun gazını
alma için eylem yapılması idi.
Burda muhalefet sıfatıyle orda boy
gösteren parti siz yapamıyorsunuz
kalkın o koltuklardan '"SİZ
KALKIN BİZ OTURALIM"
edasıyla orda boy göstererek
geçmişte birçok kez hükümette
bulunduğunu gizlemez. Size sorarlar o koltuklarda otururken siz
işgal ve ilhak karşıtı ne yaptınız?
Değerli Dostlar.
Ekonomi ve politika bir bütündür.
Kesinlikle bir birinden ayrılmaz.
Birini talep edip digerini de beraber
talep etmezseniz sadece hava
alırsınız. Bizler gibi.

İşgal rejimini ne zannediyorsunuz siz? ‘Tanı bunları, tanı da
büyü’ diye Sucuoğlu’nun, Ataoğlu’nun ve Arıklı’nın resimlerini
pankart yaptınız… Halil Falyalı öldürüldü, hemen ertesinde
Sanal Bet Yasası önceliğimizdir diye başladı Sucuoğlu… ‘Tanı
bunları’ diye yanlış kişilerin resimlerini koydunuz pankarta!
Halil Falyalı’yı yaratıp, sonra yok edip, ardından Faiz Sucuoğlu’na
Sanal Bet Yasası yaptıran ‘Derin Devlet’in resmini koyacaktınız
oraya… Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı kim gönderdiyse
Ankara’dan ‘Tanı bunları’ diye onun resmini koyacaktınız…
Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nı kim gönderdiyse Sanal
Bet Yasası da onun eseri… Belediyelere kayyum atanmasının
önünü kim açıyorsa, marina projeleri de onundur! Sucuoğlu
hükümeti kurar kurmaz sanal beti yasallaştıracağız, yeni marina
projeleri dağıtacağız, Lefke’ye maden açacağız diye çıktı meydana… Sanal bet, marina ve madenlere hangi sermaye grupları
talipse onları tanıyın! Kuklaları değil, Ankara’daki kuklacıyı… Sucuoğlu dün “Sanal Bet Yasası hazırlandı” dedi. Bu ne
acele? Halil Falyalı’nın 40’ının çıkmasını bekleseydiniz… Kıbrıslılar kuklalarla uğraşırken, Falyalı cinayeti ile başlayan sanal
bet ve marina projelerine uzanan yeni bir devir başladı! Faiz
Sucuoğlu’na ‘Faiz haram’ diye pankart açan sendikaların derdi
değil bu! Ne temiz toplum, ne mafya… Sanal Bet Yasası’nın
hazırlandığını söyleyen Sucuoğlu, sanal betin yasallaştırılmasıyla
maliyeye ciddi bir katkı sağlanacağını söyledi… Var olan şirketlerden vergi aldılar da kaldı sanal bet! Sucuoğlu sanal bet
konusunda elini öptüğü şeyhin de olurunu aldı mı? Yoksa Ankara’nın fetvası yeterli midir?.. İşin içinde Ankara olmasa sanal
bet bu kadar aceleye gelir miydi?
ÖFKE
Kıbrıs Türk halkı öfke
biriktiriyormuş ve önceki
gün de öfkesiyle sahneye
çıkmış. Tabi canım! Kıbrıs
Türk halkı öfkelendiğinde
Dillirga’yı söyler ve göbek
atar. Değil mi? Yahu
söylediğiniz bir şeyin de
hayatta bir karşılığı
olsun…
*
ÇABUK HIRSIZ
Tayyip Erdoğan, "Fahiş
kazanç peşinde koşanlarla
mücadelemizi
sürdürüyoruz,
vatandaşlarımızın aşına
göz dikenlere
acımayacağız" dedi.
Çabuk hırsız diye buna
derler…
*
HADE İSTİFA EDİN
2 vekil ile hükümete ortak
olan ve bakanlık koltuğuna
kurulan Erhan Arıklı
muhalefete "Hükümete
talip olun, destekleyelim!
Önce samimiyet!” diye
seslendi. Hade istifa edin
koltukları devredin
öyleyse. Önce samimiyet!
*
KAYIĞI KİM SALLIYOR?
Süleyman Demirel için
söylenen bir söz vardı.
Denirdi ki “Demirel sizi
kayığa bindirir, sallar, sizi
denizde dalga olduğuna
inandırır”… Hade bulun
bakalım. KKTC’de bu laf
kime uyar? Kimdir kayığı
sallayan?

“Tırnak”...
"Eskimolar beyazlara Kallunaat
adını taktı. Kelime "yabancı"
dışında açgözlü, materyalist
huylu, doğayı rahat bırakmayan
anlamına geliyor. Buzdan
koparılan Eskimolar alkol,
uyuşturucu, işsizlik ve ümitsizliğin
pençesine düştü. Bazı kavimlerde
intihar oranı ortalamanın beş
katıdır. Eskiden hayatları zordu,
şimdi zevksiz ve ümitsiz. Doğayı
saymayan tanrılara tapanların
sonu felakettir. Doğadan kopan,
hayattan da kopar. Neşesini,
sağlığını, yaşam zevkini kaybeder.
Beyazlar gelmeden önce Güney
Amerika, Afrika, Avustralya,
Tasmanya ve Yeni Zelanda'da
yaşayan insanların kaderi
Eskimolarınkinden pek farklı
değil.* Düşünecek olursanız,
hepimiz birer Eskimoyuz."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Ankara ile yaşanan acılı da olsa
bazı gerçekleri ülke insanının da
bilme hakkı vardır… Son 20
yılda konuşulan ama bir türlü
uygulamaya geçilmeyen
Belediyeler Reformu da
bunlardan sadece bir tanesidir!
Gelen de salladı giden de
salladı ve şimdi duvara
tosladık… Oysa reform varsa
para da var kaynak da! Sağlıklı
bir ilişki mi kesinlikle değil…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı

KKTC

KKTC bir işgal rejimidir…
Taşıma nüfusla kansız
soykırım yürüten bir
rejimidir… Anayasamızı
deldirmeyiz diye
savunuyor CTP ve
kuyrukçuları KKTC
anayasasını… Yüksek
İdare Mahkemesi, CTP’nin
dörtlü koalisyonu
döneminde Bakanlar Kurulu
tarafından vatandaşlıkları iptal
edilen 174 kişinin vatandaşlıklarının devam
ettiğine karar verdi… 12 Eylül rejiminin eseri ve darbe
hukukunun bir sonucu olan KKTC’yi savunmanın bedeli
bu! İşgalcinin hukuku ile işgalle mücadele edemezsiniz…
İşgalcinin hukukunu savunarak da kendi toplumunuzun
yok oluşuna alkış tutarsınız!
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Gavur imam
Oz Karahan
Daha önce de EOKA ile ilgili yazdığım
bir yazıda bahsettiğim bir anı…
Şu anda hayatta olan dünyanın en
önemli komünist liderlerinden sayabileceğimiz Filipinler Komünist Partisi
kurucusu ve gerilla komutanı Jose Maria
Sison ile Kıbrıslılar Birliği örgütü olarak
gerçekleştirdiğimiz buluşmalardan biri...
Kendisi Kıbrıs ile ilgili konuşurken
gerilla eğitimleri sırasında EOKA ve
onun stratejilerini öğrettiklerini söylemişti.
Şu anda dünyadaki en büyük komünist
gerilla örgütü ile bize “faşist” olarak
öğretilen bir örgüt...
EOKA ve mücadelesinin Kıbrıs konusu
hakkında konuşan herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir.
Geçtiğimiz günlerde KKTC sahte devletinin başındaki Ersin Tatar, Rumca konuşan Kıbrıslıların 1 Nisan kutlamaları
öncesinde bir açıklama yayınladı.
Açıklamasında EOKA’nın ilk bildirisinde amacını “Türk ulusunun bir uzantısı
olan Kıbrıs Türklerini adadan atmak ve
Enosis’i gerçekleştirmek” olarak belirttiğini yazdı.
Elbette bu büyük bir yalandır!
EOKA’nın ilk bildirisinde değil “Kıbrıslı Türkler”den söz etmek, Türklükle
ilgili bir ima dahi bulunmamaktadır.
Burada 1955 yılından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar geçen süre
boyunca mücadele veren EOKA ile 1971
yılında kurulan EOKA-B’yi birbirinden
ayırmamız gerektiğini herkese hatırlatırım.
İngiliz kolonyalizmine karşı mücadele
için kurulan ve dünyada o dönemin tüm
anti-kolonyal mücadelelerince desteklenen EOKA’nın liderleri savaşçılarına
mücadeleleri süresince bir direktif vermiştir.
O da Türkçe konuşan Kıbrıslılara dokunulmaması üzerine verilen direktiftir.
Ve bu direktif birçok Türkçe konuşan
Kıbrıslının sömürgeci İngilizlerin yanında
oksidari polis olarak silah tutmasına ve
Rauf Denktaş gibi İngilizlere çalışan kişilerin olmasına rağmen verilmişti.
Tabii bu direktifin başka bir nedeni
daha vardı.
Yazımın başında bahsettiğim anektodu
sizlerle daha önce “EOKA ve Türkçe
konuşan Kıbrıslılar” başlığıyla kaleme
aldığım yazımda paylaşmıştım.
O yazıda insanlarımızın bir kısmının
bilmediği, ancak bilen insanlarımızın da
korkudan konuşmadığı bazı gerçeklere
de değinmiştim.
O gerçeklerden biri Türkçe konuşan
Kıbrıslılar arasında ve hatta bazı oksidari
polisliği yapan insanlarımızın bile gizlice
EOKA’nın içinde yer almış olduğu gerçeğiydi.
Hatta Derviş Ali Kavazoğlu’nu katleden
kişilerin daha önce EOKA içinde yer
alan, sonra TMT saflarına geçecekleri
zaman “kendilerini ispatlama” amacıyla
tetiği çekmesi istenen kişiler olduğunu
yazmıştım.
Şimdi hem Ersin Tatar’ı, hem beni,
hem de bugüne kadar EOKA hakkında
okuduğunuz herşeyi bir kenara bırakın
ve birlikte “rakamlara” bakalım.
Çünkü dünyaya gelmiş en büyük tarihçilerin de kabul ettiği gibi “tarih” bir
bilim değildir ve her zaman subjektiftir.
O yüzden geçmişle ilgili birilerinden
duyacağınız hikayeleri tamamıyla “ger-

EOKA’YI ANLAMADAN
KIBRIS KONUŞULAMAZ
çek” veya bilimsel birer veri olarak görmeniz yanlıştır.
Ancak rakamlar gerçektir ve bilimsel
birer veridir.
EOKA mücadelesi boyunca Kıbrıs’ta
238 sivil öldürmüştür.
Bunların 203’ü Rumca konuşan Kıbrıslı, 26’sı İngiliz ve sadece 9’u Türkçe
konuşan Kıbrıslıdır.
Siviller dışında öldürülen ve İngiliz
sömürge yönetimi için çalışan asker ve
polislerin sayısına da bakalım.
EOKA mücadelesi boyunca Kıbrıs’ta
153 sömürge yönetimi için çalışan üniformalı öldürmüştür.
Bunların 116’sı İngiliz, 15’i Rumca
konuşan Kıbrıslı ve sadece 22’si Türkçe
konuşan Kıbrıslıdır.
Bu rakamlar EOKA’nın aktif olduğu
süre içinde Kıbrıslılar arasında karşılıklı
çıkan silahlı çatışmalarda ölen insanları
kapsamamaktadır.
Karşılıklı çıkan silahlı çatışmalarda
ölen Kıbrıslıların sayısı ise 115’tir ve
bu sayının çoğunluğunu da Rumca konuşan Kıbrıslılar oluşturmaktadır.
Bu rakamları ve verileri tekrar tekrar
okuyunuz.
Çünkü okudukça size öğretilen yalanları sorgulayabilir ve o yalanlar kullanılarak zihinlerinize takılan yularlardan
kurtulabilirsiniz.
Bu rakamlar elbette EOKA ile ilgili
ciddi bir konuyu da göz önüne koymaktadır.
Öldürdüğü kişilerin çok büyük bir kısmının Kıbrıslılar olması dünya tarafından
örnek bir anti-kolonyal mücadele olarak
gösterilen bu hareketin sömürgeciden
çok kendi insanını öldürdüğü gerçeğini
bize göstermektedir.
Aynı zamanda EOKA’nın doğru olan
hürriyet mücadelesini bir kenara bırakırsak, yanlış olan başka bir devlete
bağlanma amacı yani Enosis kendisini
dünya üzerindeki diğer anti-kolonyal
mücadelelerden ayırmaktadır.
Ancak bu noktada sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için Kıbrıslı nüfusunun yüzde 82’sini oluşturan Rumca
konuşan Kıbrıslıların tarihsel değerlerini
ve genel olarak Kıbrıslıların tarihini iyi
bilmek gerekmektedir.
Aksi halde bağımsız bir Kıbrıs hakkında yapılan konuşmalar ancak ciddiyetsiz laf kalabalığı olabilir.
Örneğin 1821 yılında Osmanlı’ya karşı
başlayan ve her yıl 25 Mart tarihinde
hem Yunanistan hem Kıbrıs’ta kutlanan
Yunan bağımsızlık mücadelesinin Kıbrıs
tarihi için olan önemini Türk bağımsızlık
mücadelesiyle bir tutmak tam anlamıyla
bir saçmalıktır.
Bunun sebebi ise, 1821 yılındaki Yunanlıların Osmanlı’ya karşı verdiği mücadeleye hem Rumca konuşan Kıbrıslıların silahlı olarak katılmış olması, hem
de o savaşın bugün Kıbrıs tarihinin en
büyük toplumsal mücadelesi olan ve
Türkçe konuşan Kıbrıslılar tarafından
yönetilen 1833 yılındaki Gavur İmam
İsyanı’nın temelini oluşturmasıdır.
Bu nedenle Kıbrıs’ta 25 Mart’ın kutlanmasını aynı zamanda Kıbrıs’ta Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı olan 29
Ekim’in kutlanmasıyla bir tutmak yanlış
ve absürttür.
Çünkü bir tarafta Rumca konuşan Kıbrıslıların 1821-1829 yılları arasında katıldığı ve 1833 yılında Kıbrıs’taki Türkçe

konuşan Kıbrıslıların da bağımsızlık mücadelesinin temelini oluşturan bir kavga
vardır.
Öteki tarafta ise 1914 gibi yakın bir
tarihte Türkçe konuşan Kıbrıslıların İngiliz ordusu içerisinde yer alarak Birinci
Dünya Savaşı’nda karşısında mücadele
ettiği bir devletin bayramı vardır.
Bugün Ersin Tatar’ın da dillendirdiği
yalanlarla bezenmiş “tarih” öğretiminin
bir parçası olmasa da biliyoruz ki Birinci
Dünya Savaşı’nda Türkçe konuşan Kıbrıslılar Türklerin karşısında savaşmayı
kültürel olarak yadırgamamıştır.
Osmanlı’daki “millet” sistemi sebebiyle
ve bugünkü anlamda “Türklük” kavramının 1923’te kurulan Türk devletinin
ilanı ile ortaya çıktığı gerçeği sebebiyle
bu şaşırılacak bir durum da değildir.
Uzun lafın kısası bugün Helenizm ve
Türkçülük arasında Kıbrıslıların geleceğini elinden alan diyalektik bir ilişki
olduğu doğru olsa da, bu topraklarda
tarihsel ve kültürel olarak Türkçülük
Helenizm ile aynı noktadan değerlendirilemez.
Çünkü Helenizm mücadelesi bu topraklarda doğal bir şekilde gelişmiş ve
1833’te Türkçe konuşan Kıbrıslıları rahatsız etmeyerek onların da başını çektiği
toplumsal hareketlere bile esin kaynağı
olabilecek bir noktadayken, Kıbrıs’ta
Türkçülük ve Türk kimliği sömürgeci
İngilizlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra adaya “böl-yönet”
stratejisi için ithal bir düşüncedir.
Bu bakış açısı ışığında asıl konumuza
geri dönecek olursak, TMT’yi EOKA’nın
mücadelesinin ve içinde hakim olan
ideolojik yapının karşıtı ya da ona karşı
doğmuş doğal bir reaksiyon olarak görmek de sömürgecilerin “böl-yönet” stratejisinin zihinlerde bıraktığı bir tahribat
olmaktadır.
25 Mart ve 29 Ekim karşılaştırması…
EOKA ve TMT karşılaştırması…
Bunlar gibi bazı insanlarımızın zihinlerinde “karşıt” ve birer “haklı reaksiyon”
olarak yer edindirdikleri hatalı denklemler
aslında Türkçe konuşan Kıbrıslıları gerçeklerden ve bağımsız Kıbrıs’tan uzaklaştıran en önemli etkenlerdir.
Bu örnekleri dilediğiniz kadar çoğaltabiliriz.
Hepsi birbirinden absürt olan denklemlerden en “sevdiğim” ise Kıbrıs
Cumhuriyeti kurulurken sırf samimi bir
şekilde Ortodoks olan Rumca konuşan
Kıbrıslıların belirledikleri dini bayramlarıyla tatil sayısını eşitlemek isteyen
“dinsiz” Türkçe konuşan Kıbrıslıların
Türkiye’de bile tatil olmayan “kandilleri”
tatil olarak belirlemesi.
Sömürgecilerin insanların benliğine
kodladığı “kompleksler” ve o kompleksleri sömürgeciler ile birlikte kullanan
Kıbrıs’taki siyasi elitler...
O zavallı komplekslerden kurtulmak
ise toplumun ve bireylerin kendi elinde
olan bir şeydir.
İşte tam bu noktada o komplekslere
ve o kompleksleri besleyen ideolojilere
karşı bir panzehirdir olan “Kıbrısçılık”
yani Kıbrıs milliyetçiliğinin önemiyle
bir kez daha karşı karşıya kalmaktayız
aslında.
Emperyalistlerin kör düğüm ettiği ve
komplekslerle kimlik bunalımı içinde
yüzen zihinlerin hepsine anti-emperyalist
bir ilaç olarak.

ARKADAŞINDAN ÇALDIĞI
BİLGİSAYARI SATAN
ŞAHIS TUTUKLANDI
Misafir olarak bulunduğu
arkadaşından dizüstü bilgisayarı
çalıp Lefkoşa’da faaliyet gösteren
bir iş yerine satan şahış tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, çarşamba günü,
Hamitköy’de misafir olarak
bulunduğu bir arkadaşına ait
ikametgah içersisinden bir adet
dizüstü bilgisayarı çalıp Lefkoşa’da
faaliyet gösteren bir iş yerine 250
ABD Doları karşılığı satmak
suretiyle sahtekarlıkla para temin
ettiği tespit edilen A.K.R.(E-22),
tutuklandı.

YEŞİLYURT’TA
UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ
TUTUKLANDI
Satışa hazır paketler halinde
sentetik cannabinoid türü
uyuşturucu ve içerisinde
uyuşturucu madde olduğuna
inanılan bir adet sigara izmariti
bulunan aracın sürücüsü ile söz
konusu araçta yolcu olarak
bulunan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, önceki gün 19:30
sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit
Caddesi üzerinde devriye halinde
bulunan bir polis ekibi tarafından,
T.E.C.(E-30)’nin kullanımındaki
aracı ile seyir halinde bulunduğu
sırada şüpheli hareketler
sergilemesi üzerine, konu araç
durdurularak arandı.
Yapılan aramada, tasarrufunda
satışa hazır paketler halinde
yaklaşık 9 gram ağırlığında
sentetik cannabinoid türü
uyuşturucu olduğuna inanılan
madde ile içerisinde uyuşturucu
madde olduğuna inanılan bir adet
sigara izmariti bulunarak emare
olarak alındı ve araç sürücüsü ile
araçta yolcu olarak bulunan M.R.
(K-28) tutuklandı.

KİRACIDAN ALDIĞI KİRA
BEDELİNİ MAL SAHİBİNE
TESLİM ETMEYEN ŞAHIS
TUTUKLANDI
Bir daireye ait 3 aylık kira bedelini
kiracından alıp mal sahibine teslim
etmeyen şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 2022 yılı şubat
ayı içerisinde, Girne’de A.H.(E46)’nin, bir daireye ait 3 aylık kira
bedeli olan 7 bin 500 TL nakit
parayı kiracından alıp mal sahibine
teslim etmeyerek, çaldığı tespit
edildi.

GÜNEYDE MART AYINDA
HER 10 KİŞİDEN 1’İ
KORONAVİRÜS OLDU
Güney Kıbrıs’ın 15-28 Mart
dönemini kapsayan ulusal
epidemiyolojik raporuna göre, sözü
edilen dönemde 59 bin 800, mart
ayının tamamında ise 110 bin 116
yeni vaka kaydedildi.
Politis’e göre mart ayı genelinde
saptanan yeni vakaların, Güney’de
her 10 kişiden birinin
hastalandığını gösteriyor.
Dönem içerisinde 102 bini PCR
olmak üzere 2 milyon 600 bin
civarında test yapıldı, toplum
içerisindeki pozitiflik oranı yüzde
4,2 olduğu kaydedildi.
Martta tedavi gören hasta sayısının
31’nin durumu ağır olmak üzere
146 iken 31 Mart’ta bu sayı 195’e
yükseldi, durumu ciddi olanların
sayısı 25’e düştü.
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KIBRISLI TÜRKLERİ YOK EDEN,
YOKSULLAŞTIRAN, GÖÇ ETTİREN KİMDİR?
1 Nisan 2022 “Toplumsal Yok Oluş ve
Yoksullaşmaya Hayır” mitinginde çok önemli
bir şey öğrendim.
-Kıbrıslı Türkler bir ‘gizli özne’ tarafından
yok ediliyormuş…
Kıbrıslı Türkleri yok eden kimdir?
Kıbrıslı Türkler bir gizli özne tarafından
yoksullaştırılıyormuş…
Kıbrıslı Türkleri yoksullaştıran kimdir?
Kıbrıslı Türkler bir gizli
özne tarafından karanlığa gömülmüş…
Kıbrıslı Türkleri karanlığa
gömen kimdir?
Kıbrıslı Türkler bir gizli
özne tarafından göç ettiriliyormuş…
Kıbrıslı Türkleri göç ettiren kimdir?
Bu sorulara cevap veremeyecek durumdadır
koca koca sendikalar!
Bizi yok eden, yoksullaştıran, göç ettiren,
karanlığa gömen Ankara’dır.
***
Temmuz 2000’den başlayarak tarihimizin
köşe taşları olan mitingler üzerine onlarca
yazı yazdım.
Her mitingle bir öncekinden geriye gittik.
Daha geriye gidemeyiz, daha korkak olunamaz, daha sessiz kalınamaz dediğim her
anda daha da geriye götürüldük…
Bir mitingde atılan bir slogan, bir miting
sonra yasaktı.
Bir mitingde açılan bir pankart, bir miting
sonra açılamadı.
Yasaklanan ve (oto)sansüre uğrayan sözlerden geriye on binlerin toplandığı meydanlarda kuracak cümle bulamayan kravatlılar
kaldı!
Slogan yasaklamak ya da (oto)sansür basit
bir mesele değildir.
‘Slogan’ taleplerle özetlenmiş bir ‘siyasi
program’ın en sade halidir. Sloganların yasaklanması ve (oto)sansür siyaset yapma
olanağının ortadan kalkmasıdır. Bu yasak
kademe kademe ilerler, sonunda şiir bile
okuyamayacak hale gelirsiniz miting kürsülerinde!
Politikayı talep yükselterek yapabilirsiniz.
Slogan yasaklayarak ve binlerce insanı meydana toplayıp ne istediğinizi bile söyleyemeden eylemleri dağıtarak değil!
Bu bağlamda, 1 Nisan 2022 mitingi düzenleyenler açısından çok başarılı bir mitingdir. Sunucuların ve sendika başkanlarının
yok oluş ve yoksullaşma üzerine iki saat
konuşma yapıp hiçbir şey söylememesi
büyük bir başarıdır.
Ne yok oluşun ve yoksullaşmanın nedenlerini söylediler ne de yok oluş ve yoksullaşmadan nasıl kurtulacağımızı!
Bir sorunun nedenini bilmeyenler, bilip
de söyleyecek cesareti olmayanlar zaten çözüm üretemez, çünkü sorunun parçasıdırlar.
Toplumumuzdaki temel sorun liderlik sorunudur. Bürokrasinin ve korkunun çöreklendiği sendikal liderlik ve solda-sağda ‘Ankara otur derse otururum, kalk derse kalkarım’
diyen siyasi liderlik.
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Kendisine ‘Kıbrıslı Türk toplumu’ diyen
ahaliye liderlik ettiğini zannedenler, toplumumuza karşı sistematik bir imha, inkâr,
asimilasyon ve ilhak politikası yürütenlerin
adını söylemekten acizdir.
***
2000’de Denktaş ile askerin “Casusluk
Komplosu”na karşı Temmuz Mitingi ile karşılık verdi toplumumuz…
-General Urfa’ya, dedi.
Arkasından,
-‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne
paketini’ dedi sendikalarımız!
Burada araya bir altyazı koyalım…
Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Ali Talat’la ilk karşılaşmasında sorduğu ilk hesap:
-Mitinglerinizde Türk bayrağı taşımıyormuşsunuz…
Erdoğan’ın Talat’a sorduğu ikinci hesap:
-‘Ne paranızı ne pulunuzu’ diye bir pankart

açmışsınız…
Talat’ın cevabı ne oldu Erdoğan’a derseniz:
-‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne
paketini’ diyenler provokatörlerdi…
Bu konuşmadan 20 sene sonra, artık Kıbrıs’ın kuzeyinde mitinglerde üzerinde siyasi
talep olan pankart açılamıyor ve Türkiye ile
KKTC bayrakları dalgalanıyor…
Eşref Vaiz, Mete Tümerkan’a anlatıyor:
‘‘Erdoğan, ‘Ne Paranızı Ne Pulunuzu’
diye bir pankart açmışsınız dedi.
Biz dedik ki, “O pankart bizim değildi,
miting birçok sivil toplum örgütünün, derneğin, sendikanın katıldığı ‘Bu Memleket
Bizim Platformu’nu mitingiydi, bu pankart
ortak karar verilen bir pankart değil, provokatif bir girişimdi. Siz de bilirsiniz ki böylesi
büyük eylemlerde provokatörler işbaşı yapar’’…
Unutmamışsınızdır: 2009 yılında Talat,
Erdoğan tarafından sözde cumhurbaşkanlığı
koltuğuna oturtulduğunda Hasan Erçakıca
ve Zerren Mungan ile arasında geçen ses
kaydında Ankara ile başta KTÖS olmak
üzere mücadeleci sendikaları bitirmek için
yaptıkları pazarlığı anlatıyordu…
2011’de 28 Ocak, 2 Mart ve 7 Nisan’da
yapılan Toplumsal Varoluş Mitingleri’nde
herşeye rağmen, ‘Ankara elini yakamızdan
çek’, ‘İşgalci TC Kıbrıs’tan defol’ ve “Kurtarıldık mı? Hassiktir!” pankartları açılmış
ve Kıbrıs Cumhuriyeti bayrakları dalgalanmıştı.
19 Temmuz 2011’de eski Kıbrıs Türk
Hava Yolları Genel Merkezi önünde Tayyip
Erdoğan’a karşı “Emperyalist kuşatmayı
reddediyoruz. Paranı da, memurunu da paketini de istemiyoruz” pankartı açan kitleyi
polis (Türkiye’deki Çevik Kuvvet’in tabiriyle)
‘süpürdü’…
2011’den 11 sene sonra, 2022’de mahkeme
19 Temmuz’daki polis şiddetini mahkum
etmiş olsa da, şiddet hedefine ulaştı; bir
daha açılmadı ‘Ne paranı ne memurunu, ne
askerini ne paketini’ pankartı.
22 Ocak linçinden sonra yapılan, 26 Ocak
2018’deki mitingde sarı yağmurluklu sendika
bürokrasisinin çevirdiği ayak oyunları ve
slogan yasaklarıyla bugünkü bataklığa saplandık.
Geldiğimiz noktanın özeti:
2000’lerin başında Bu Memleket Bizim
Platformu bildirilerinde işgal bölgesinin Üst
Koordinasyon Kurulu (GKK ve KTBK komutanı Generaller ve Lefkoşa TC Elçisi)
tarafından idare edildiğini söylerdi.
Aynı Bu Memleket Bizim Platformu
2022’de, ‘kara liste’ oluşturularak Türkiye’ye
girişi yasaklanan Kıbrıslılar için TC Büyükelçiliği’nin önüne gidip, ‘‘Bizim TC
Devleti ile hiçbir sorunumuz yoktur’’ dedi.
***
1974’ten beridir Türkiye toplumumuzu
rehin olarak tutuyor, ama memleketin en
büyük sendika ve partileri Elçiliğin kapısına
gidip ‘‘Bizim TC Devleti ile hiçbir sorunumuz
yok’’ diyor…
2021’den beridir Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi Mağusa ve Ercan limanlarının uluslararası ticarete ve ulaşıma açılmasında ısrar
ediyor. Mağusa ve Ercan limanlarının açılmasına karşı çıkan kimdir?
TC Dışişleri Bakanlığı ve Mevlüt Çavuşoğlu!

Mart 2022’de TC Dışişleri, Mağusa ve
Ercan’ın açılmasıyla ilgili, ‘‘Gündemimizde
‘Güven Yaratıcı Önlemler’ konusu yoktur’’
dedi…
2021 Nisan’ında Cenevre’de TC Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu, Anastasiadis’in Ercan
Havaalanı’nın BM denetiminde, Mağusa
Limanı’nın da AB kontrolünde açılması konusunda yaptığı teklifi nasıl reddettiğini
övünerek anlattı!
1993 yılında Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın açılmasını BM Genel Sekreteri
Ghali gündeme getirdiğinde kim reddetti?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Mümtaz
Soysal!
BM ve Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Türklerin üzerindeki ambargoyu kaldıralım dedikçe Ankara, ‘‘Hayır, kaldıramazsınız, onlar
benim rehinemdir’’ dedi durdu…
Bu Memleket Bizim Platformu ise TC
Elçiliği’nin önüne gidip, ‘‘Bizim TC Devleti
ile hiçbir sorunumuz yoktur’’ dedi.
***
Kıbrıs Lirası’ndan Türk Lirası’na geçerken
MALİ ESARETİMİZ başladı, Kıbrıs Türk
Federe Devleti’nden Kuzey Kıbrıs TÜRKİYE
Cumhuriyeti’ne geçerken SİYASİ VE HUKUKİ ESARETİMİZ başladı.
2005’te dönemin KTBK komutanı Korgeneral Hasan Memişoğlu’nun CTP’den Özkan Yorgancıoğlu, Fatma Ekenoğlu ve Eşref
Vaiz’e dediği gibi:
-“1974’ten beri bu ülkede ateşkes koşulları
vardı, vardır. Türkiye Genelkurmayı’na bağlı
bir Kolordu’nun sorumluluğunda bir Devlette
CTP hükümet ortağı olmuştur.
KKTC devletimiz olmasına rağmen, bölgenin tüm sorumluluğu Kolordu komutanına
aittir. O bölgede sizin de iş ola bir Parlamentonuz vardır, Başbakanınız, Cumhurbaşkanınız vardır”…
***
1 Nisan mitinginde sendika başkanlarının
iki saat konuşup hiçbir şey söylememesi
çok büyük bir meziyettir!
Sahte KKTC meclisinde söylenen sözler
bile kimi zaman miting meydanlarında sendikacıların söylediklerinden ileridir…
Ticaret Odası eski Başkanı ve CTP vekili
Fikri Toros çıkıp KKTC meclisine hitaben
dedi ki:
‘‘TL sizin paranız değildir, başka bir
ülkenin parasıdır. O paranın değeri de faizi
de para politikası da o ülke tarafından belirlenir. Siz o paranın dalgalanması ve değer
kaybetmesinden oluşan enflasyonu çarpan
etkisiyle ithal eden pozisyondan başka yerde
olamazsınız’’…
2021 Kasım’ında İstanbul’a giden Hacı
Sunat Atun ‘Ekonomi ve Enerji Bakanı’
olarak TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a
dedi ki:
-“Türkiye’den gelen her ürün, KKTC’de
de TL olarak alınıp satılabilmeli… Türkiye
iç pazarında TL cinsinden fiyatlandırılarak
satılan ürünler KKTC’ye döviz cinsinden
fiyatlandırılarak ihraç ediliyor… Bu durum
kur dalgalanmaları nedeniyle enflasyon etkisi
oluşturuyor. Ayrıca, şirket bilançoları TL
olarak hazırlandığı için dövizle alınan ürünler
bilanço riskini de artırıyor. KKTC bir TL
bölgesi ve Türkiye’den gelen her ürün orada
olduğu gibi KKTC’den de TL olarak alınıp
satılabilmeli”…
Sunat Atun aynı açıklamayı Aralık ayında

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
da tekrar etti:
-‘‘Karşılıklı ticaretin ağırlıklı olarak Türk
lirası ile yapıldığı bir ortamda bazı ürünler,
Türkiye iç pazarına Türk lirası ile satılırken
KKTC'de yabancı para birimiyle fatura edilmemeli. Bu, ticari öngörülebilirlik ve fiyat
istikrarı açısından çok önemlidir’’…
Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği
(GİAD) de Kasım 2021’de Türkiye ile tüm
ticaretin Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu
kılınmasını talep ettiği 10 maddelik “Kısa
Vadeli Ekonomik Önlem Paketi” açıkladı.
10 maddeden 2’si TC ile olan ticaretteki
Döviz vurgunu konusunda!
Şöyle diyor Genç İşadamları:
-Türkiye ile yapılan tüm ticaretin yasa
gücü kararname çıkartılarak Türk Lirası ile
yapılmasının zorunlu kılınması ve ilgili
ticaret ödemelerinin de Türk Lirası ile yapılması;
-Gümrük kapılarında, ithalat kalemleri
için uygulanan döviz kurlarının makul bir
seviyede sabitlenmesi, gümrük vergilerinin
faturalarda belirtilen döviz rakamı üzerinden
değil, Türk Lirası cinsinden belirtilen rakam
üzerinden tahsil edilmesi (Türkiye Cumhuriyeti şirketleri ile yapılan ticaret için)’’…
***
Sermayenin CTP kanadından Fikri Toros,
‘‘TL bizim paramız değil; değerine, faizine,
para politikasına hükmedemiyoruz, enflasyonun çarpan etkisiyle çarpılıyoruz’’ diyor…
Sermayenin UBP kanadından Sunat Atun,
‘‘Türkiye iç pazarında TL ile satılan mallar,
Kıbrıs’ın kuzeyinde Döviz üzerinden fatura
ediliyor’’ diyor…
Sermaye örgütü GİAD da, ‘‘Gümrük vergileri bile Döviz üzerinden fatura ediliyor’’
diyor…
Sermaye erbabı CTP-UBP-GİAD, TL üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinin nasıl sömürgeleştirildiğini, nasıl bir mali esaret altında
enflasyon ve devalüasyon üzerinden sömürge
haracı ödediğimizi anlatıyor bu demeç ve
taleplerinde…
Sermaye erbabı bunları söylerken -alfabenin bütün harflerinden oluşan- onlarca
sendika binlerce insanı topladığı ‘çıkmaz
sokak’ta yaptığı mitingde ne dedi Türk Lirası
kullanımı ve mali esaretimiz hakkında?
Hiçbir şey!
Birkaç yüz tane üyesi olan sermaye örgütü
çıkıp TL kullanımı konusunda tavrını koyabiliyor, binlerce üyesi olan ve on binleri
meydana toplamış sendikalar tavırsız kalıyor.
İpini CTP’nin tuttuğu sendikalar kitlelerin
öfkesini bastırmak için her türlü ayak oyununu ve yasağı uygularken kendilerini de
‘memur sendikacılığı’ yapamayacak duruma
düşürdüler. Başkalarının ezilmesi için araç
olanlar önce kendilerini zincire vururlar…
Sendikalarımızın Ankara’ya karşı politik
bir cümle kuramamasının en başta gelen
nedeni, yerleşimci sömürgeciliğinin mücadelenin sosyal zeminini imha etmesidir.
Ne yerleşimci sömürgeciliği ile toplumumuza karşı yürütülen kansız soykırıma karşı
ağzını açabiliyor sendikalar, ne de Türkiye’nin
Kıbrıs’ın kuzeyini sömürgeleştirerek iç pazarına dönüştürmesi ve TL kullanımı konusunda sesleri çıkıyor.
Bunun nedenini geçen sene BMBP toplantısında bir sendika başkanı şöyle ifade
etti:
-‘Benim Türkiyeli üyelerim var, Türkiye
karşısında tavır koyamam’…
İşte bu sebepten, Kıbrıs’ta ekmek meselesi
ile barış meselesinin nasıl birbirinden kopmaz
bir şekilde bağlı olduğunu dahi ifade edemeyecek duruma düştü sendikalar. Çünkü
TC Kıbrıs’ta barışa karşı! Sendikalar ne
barış konusunda ne TC’nin yürüttüğü asimilasyon ve ilhak politikaları konusunda
ne de TL’nin enflasyonu ve devalüasyonu
konusunda fikir beyan edebiliyor!
Binlerce insanı çıkmaz sokakta bir meydancığa topluyor sendikalar. İki saat boyunca
‘‘Kıbrıslı Türkleri yok eden, yoksullaştıran,
göç ettiren’’ bir gizli özneden bahsediyorlar.
Ama adını ağızlarına alamıyorlar…
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

YOK OLUŞA
“NO”, YOK
EDENE “YES”







KISACA...



NİYET

“Anayasa’yı ihlal edeceğini kürsüden
söyleyen bir başbakanla karşı
karşıyayız” dedi Tufan Erhürman…
Erhürman aklımızla dalga geçiyordu
‘Asker bana bağlıdır’ diye… ‘Polis
askere, asker başbakanlığa,
dolayısıyla polis bana bağlıdır’
diyordu… Erhürman yasalarla
dalgasını geçti, Sucuoğlu ise anayasa
ile dalga geçiyor… Polisin
başbakanlığa bağlı olmadığını bile
bile yalan söylerken çok mu ‘iyi
niyetli’ydi?

Bizim Mandra
Umutların yeşerdiği ve bir
öfke patlamasının eşiğine
gelindiği sanılan 1 Nisan
mitingi de tam bir olgunluk
ve efendilik içinde
gerçekleşir. Son yılların en
kalabalık, en olgun ve en
“efendi” eylemlerinden biri
olarak dikkat çeken mitingde
“Yavrunun” “Anasından”
hiçbir şikâyeti olmadığı,
kendisine yaşatılanlardan
“Anasına” hiçbir suç ve
sorumluluk yüklemediği, çok
net bir mesaj olarak
dünyaya ilân edilirken,
sokaktaki adam “Yok oluşa
hayır diye diye yok olduk”
diyerek imalı imalı söylenir.

DİP NOT
ABD Savunma Bakanlığı –
Pentagon- Sözcüsü John
Kirby, Ukrayna'ya 300
milyon dolarlık yeni
bir askeri yardım
yapacaklarını söyledi.







"Demokrasi kahramanı" (!) Zelenski, iktidara
gelince Neonazilerin güdümüne girdi…
Ukrayna'nın "demokrasi kahramanı" (!)
Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya ile savaş nedeniyle ilan ettiği sıkıyönetimi, Ukraynalı
Rusları temsil eden ya da barıştan yana olan
11 partinin faaliyetlerini askıya almak için
kullandı.
2014 darbesinin ardından, Komünist Partisi
feshedilmişti. Şimdi ise Zelenski, Sosyalist
Partisi de dâhil tüm muhalefet partilerinin
faaliyetlerini askıya aldı.
Batıdan bu illegal karara tepki yükselmedi.
Ukrayna'nın "demokrasi uğruna", "özgürlük
için" savaştığına dair yalanları bozabilirdi
böyle bir kınama. Zelenski yönetimiyle Putin
yönetiminin ne derece benzer olduğunu bir
kez daha görmüş olduk (AİHM'e başvurularda
Ukrayna, Rusya ve Türkiye'nin ardından
üçüncü sırada).
Zelenski, "çikolata kralı" Poroşenko'nun ardından, yüzde 75 oy alarak seçildi. Minsk anlaşmaları zemininde Donetsk ve Lugansk özyönetimleriyle masaya oturacağını vaat etmişti.
Aldığı yüksek oyda, bu vaadin büyük payı
vardı. Oysa iktidara gelince Ukraynalı Neonazi
gruplarının güdümüne girerek vaat ettiklerinin
tersini yaptı. Minsk anlaşmalarını rafa kaldırdı.
Rusçayı resmi dil yapmadı. Rusça eğitimi yasakladı. Donbas'ta sivilleri bombaladı. NATO
üyeliğine yöneldi.
Zelenski Yönetimi Ukrayna'nın özgürlüğü
uğruna savaşmıyor. Ukraynalı oligarkların çıkarları uğruna savaşıyor. Dünyadan topladıkları
"gönüllü savaşçıların" da Neonaziler ve eski
Amerikan özel harekâtçıları olması rastlantı
değildir.
Ukrayna'da da, Rusya'da da sosyalist ve
komünistler savaşa karşı çıkıyor ve iki halkın
kardeşliğini savunuyorlar. Ukrayna-Rusya savaşında desteği hak eden yegâne unsur; her
iki ülkenin barışseverleri, sosyalistleri ve ko-

VİRGÜL

BİLEŞİK FAİZ HARAM!
Sendikalar Faiz Sucuoğlu’nun şeyhin elini
öperkenki fotoğrafını ‘Faiz haram’ diye pankart
yaptılar… Sucuoğlu geldiğinden beridir, ‘Faiz
haram’ diye kendine eğlence çıkaran
sendikalar, senelerdir toplumumuzu kırıp geçiren
Bileşik Faiz Yasası konusunda tek kelime etmedi…
Bileşik Faiz Yasası’nın kaldırılması için talepte
bulunmadı… Faiz meselesi sendikaların aklına
sadece Sucuoğlu’nun adı Faiz olduğu için geliyor!
Bileşik Faiz Yasası yüzünden on binlerce mazbata
mağduru var, insanımız göç etti, ama sendikalar bu
yasaya hiç ses etmedi!

TANINMAMIŞLIĞIN
AVANTAJLARI
HEP
BUNLAR!






“Hiç kimse hayal
kurmasın, pembe
bulutlar üzerinde de
uçmasın, afaki
konuşmalar da
yapmasın…”
Faiz Sucuoğlu (UBP)

münistleridir.
Putin arkasına çarlığın çift başlı kartal amblemini koymuş ABD emperyalizmini taklit
ediyor. ABD emperyalizmi Rusya'ya karşı
ekonomik savaş yürütüyor. ABD'nin de derdi
ise "özgürlük" değil, hâkimiyettir.
2014 Neonazi darbesinin ardından, Ukraynalı
Ruslar ezilen ulus konumuna düştüler. Dilleri
yasaklandı. Oy verdikleri Komünist Partisi
kapatıldı. Ukraynalı Rusların bağlı olduğu
Sovyet geçmişine dair her şey yasaklandı.
Donetsk ve Luhansk'ta yaşayan Ukraynalı
Rusların isyanı Putin'in gündeminde olmadı.
Bunu komünistler gündeme getirdiler. Putin'in
Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Luhansk
Halk Cumhuriyeti'ni tanımasını istediler. Putin,
bu talebi Ukrayna'yı topyekûn işgale girişmek
için kullandı. Putin, Ukrayna'nın "Lenin'in
icat ettiği yapay bir devlet", "sosyalizmin kurduğu yapay bir ulus" olduğunu ilan ederek,
Ukrayna'yı yutmaya girişti.
Ukraynalı Neonazileri teşhir ve tecrit etmek
yerine, Ukrayna ulusal kimliğini onlara teslim
etti. Kendisini Rus değil Ukraynalı sayan milyonları karşısına aldı. Rusya'nın sahada yaşadığı
askeri tıkanma Putin'den kaynaklanmaktadır.
Ukrayna'nın savunmasını, Zelenski'den daha
ziyade, Ukrayna'yı yok sayan Putin örgütlemiştir. Ukrayna ordusuna sonuna kadar savaşma
moralini Putin aşılamıştır. Kiev sokaklarında
barikat kuran silahlı sivillerin eline o silahı
Putin vermiştir, tıpkı 2014'te Donetsk ve Luhansk'ta ayaklanan Ukraynalı Rusların eline
silahı darbeci Neonazilerin vermiş olduğu
gibi. Böylece Putin, iki günde ele geçireceğini
sandığı Ukrayna'da, bir ayda 10 bine yakın
asker kaybetti.
(Bu yazı Alp Altınörs’ün artıgerçek’te yayımlanan “Ukrayna Savaşı: Yalanlar ve gerçekler” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

Tarih 3 Eylül 2021
Yazar Roni Alasor tarafından kaleme
alınan ve 1974 harekatına katılan bazı Türk
askerlerinin anılarını içeren kişi ve bölge
isimleriyle birinci ağızdan tanıklıklar yer
alıyor… “Trene Bindir” şifresi tren
olmayan Kıbrıs’ta “Rum esirleri öldür”
anlamında kullanılıyordu.

Gözden kaçmayanlar...

İŞGALCİNİN HUKUKU
Taşıma nüfus uluslararası hukuka aykırı,
Cenevre Sözleşmelerine aykırı… Ancak
KKTC hukukuna aykırı değil! Yüksek
İdare Mahkemesi, 2018’de Bakanlar
Kurulu tarafından vatandaşlıkları iptal
edilen 174 kişinin vatandaşlıklarının
devam ettiğine karar verdi. ‘174 istisnai
vatandaşlık iptali’ kararını iptal etti KKTC
mahkemesi… İşgal altında uluslararası
hukukun değil, işgalcinin hukukunun
geçtiğini gördük bir kez daha! 1974’ten
sonra Türkiye’nin Kıbrıs’a taşıdığı nüfus
uluslararası hukuka göre savaş suçu,
KKTC hukukuna göre ise hak!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Bu radikal kararlar ilk etapta hoş
duyulmayabilir ama sonunda bu
kararlarla KKTC ayakları üzerinde
durabilen bir cumhuriyet haline
gelecektir. Amacımız ve
hedefimiz de budur…”
Faiz Sucuoğlu (UBP)

Karikatür: Pete Kreiner/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya

YARIM TON İNŞAAT
DEMİRİNİ ÇALAN ŞAHIS
TUTUKLANDI

Bumin Bezmen

Şantiyeden 7 bin TL değerinde
yarım ton inşaat demirini çaldığı
tespit edilen şahıs tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, perşembe günü
saat 03:00 sıralarında, Alsancak’ta
yapımı devam eden bir inşaatın
şantiye alanı içerisinde muhafaza
edilen ve toplam değerleri 7 bin TL
olan, yarım ton 14’lük inşaat
demirini kullanımında
bulundurduğu araca yükleyerek
çaldığı tespit edilen M.K.(E-46),
tutuklandı.

SON OLSUN!

YENİBOĞAZİÇİ’NDE YARIN
CITTASLOW KÖY PAZARI
BAHAR ETKİNLİĞİ VE
EYLEM YAPILACAK

Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin
Yaşam Platformu, bugün
“Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin
Pazar Bahar Etkinliği” ve
“Yeniboğaziçi Belediyesi
Kapatılamaz Başka Yeniboğaziçi
Yok Eylemi” yapılacağını açıkladı.
Platformdan yapılan yazılı
açıklamada, köy pazarının 10.00’da
açılacağı, eylemin ise saat 13.00’te
yapılacağı belirtilerek, halk,
Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk
Parkı ve Köy Pazarı’nda yer alacak
etkinlik ve eyleme davet edildi.
“Sesimizi duyan gelsin” denilen
açıklamada, köy pazarında, köy
kadın dernekleri stantları ve köy
pazarı katılımcıları ile yerel tatlarla
bir pazar günü geçirmek için tüm
ada halkı etkinliğe ve eyleme davet
edildi.

EĞİTİM BAKANLIĞI,
KAR-İŞ VE KTTTB
ARASINDA PROTOKOL

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk
Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri
Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk
Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB)
arasında 2021-2022 eğitim öğretim
yılı öğrenci taşımacılığı
protokolüne ek olarak yeni
protokol imzalandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın
Bürosu’ndan yapılan açıklamaya
göre protokole, Milli Eğitim Bakanı
Nazım Çavuşoğlu, Kar-İş Başkanı
Fuat Topaloğlu ve KTTTB Başkanı
Menteş Aytaç imza koydu.
Bakanlık toplantı salonunda
imzalanan protokol ile, 2021-2022
eğitim öğretim yılı içerisinde
yürütülen öğrenci taşımacılığı,
sektörün ihtiyacı olan tarife
düzenlemesi yapılarak devam
ettirilecek. Milli Eğitim Bakanı
Nazım Çavuşoğlu, protokolün
imzalanmasının ardından yaptığı
açıklamada, her iki birliğe de
teşekkürlerini ileterek, ortak akılla
hareket ettikleri sürece yaşanan
sıkıntıların el birliği ile
giderilebileceğine vurgu yaptı.
İmzalanan ek protokolün yeni tarife
düzenlemesi içerdiğini ve
taşımacıların içerisinden geçilen
bu zorlu dönemde verdikleri
emeklerin karşılığını alması için
çalıştıklarını dile getiren
Çavuşoğlu, “Eğitimi aksatmadan,
taşımacıların emeklerini ve
ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden
hareket ediyoruz.” dedi.

RAMAZAN BAŞLADI

İslam dünyasının kutsal ayı,
inananların bir ay boyunca oruç
tutacağı Ramazan, dün başladı.
11 ayın sultanı olarak adlandırılan
Ramazan ayının ardından 3 günlük
Ramazan Bayramı kutlanacak. Din
İşleri Başkanlığı, bu yıl için alt limit
olarak fitre miktarını 73 TL olarak
açıkladı. Oruç ayı olan bilinen ve
kılınan Teravih namazı ile başlayan
Ramazan’ın ardından 2-3-4 Mayıs
tarihlerinde Ramazan Bayramı
idrak edilecek.

TRAFİK KAZASINDA POLİS MÜFETTİŞİ
SERKAN BULAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Güvercinlik yolunda meydana gelen trafik
kazasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde
görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri
Müfettiş Serkan Bulak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye
göre, dün gece saat 01:30 sıralarında,
Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde, Çayönü'nde sakin Serkan Bulak
(E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı
ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine
doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine
1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp
tarla içerisindeki beton su tahliye deposuna

çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç
sürücüsü Serkan Bulak, kaldırıldığı
Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
saat 04:00’da yaşamını yitirdi.
Polis Genel Müdürlüğü’nün olayla ilgili
paylaşımı ise şöyle:
“Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli
Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş
Serkan Bulak’ı elim bir trafik kazası sonucu
kaybettik. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet,
yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz.
Ailesinin ve Polis Teşkilatı’nın başı sağ
olsun.”

HARMANCI, MUHTARLARLA REFORMU GÖRÜŞTÜ
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı
Mehmet Harmancı, belediye sınırları
içerisinde yer alan muhtarlar ile Merkez
Lefkoşa’da bir araya gelerek belediyeler
reformunu ele aldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre,
toplantıya 22 muhtar katıldı.
Harmancı toplantıda, belediyeler reformu
ile ilgili olarak muhtarlara bilgiler vererek
görüş alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili
olarak muhtarların geri dönüşlerini alarak
değerlendireceklerini ifade eden Harmancı,
böylesi önemli konularda paydaşlarla bir
araya gelmenin önemine değindi.
LTB Başkanı Harmancı, reformun bilimsel
veriler çalışılarak, yüzölçümü, nüfus, altyapı,
sorumluluk ve kapasiteler ölçülerek temellendirilmesi gerektiğini kaydederek, “Reform
süreçleri bilimsel verilerden sonra ve
katılımcılık ilkeleri de uygulanarak belli
bir zaman dilimine yayılmalıdır” dedi.
Bu süreç içerisinde muhtarların da olması

gerektiğini anlatan Harmancı, LTB’nin
başkent belediyesi olmasına rağmen yüz
ölçümü en düşük belediye bırakıldığını,
belediyeye verilen katkılarda her yıl 26 milyon TL’lik bir kayıp olacağını aktardı.
Bu yılın zor bir yıl olacağını belirten
Harmancı,
belediye
sayısının
azaltılabileceğini ancak bunun altının
doldurulması gerektiğini söyledi ve bunun
bir geçiş sürecinin olması gerektiğini söyledi.
Başkan Harmancı, “Reform süreçleri bilimsel verilerden sonra ve katılımcılık ilkeleri
de uygulanarak belli bir zaman dilimine
yayılıyor.
Örneğin Kıbrıs’ın güneyinde bu geçiş
dönemini 2,5 yıl olarak belirledi. Danimarka
1 yıl teknik hazırlıklar yaptı ve 7 yıla
yaydı. Yapılması gereken iktidar ve muhalefetin uzlaşarak önce geçiş takvimini belirlemesi ve buna paralel olarak belediye
meclislerinin sürece dahil olmasıdır”
ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin yıllar sonra tekrardan
kurgulanmış bir oyunun parçası olması
için her türlü plan program yapıldı.
2003 -2004 yıllarında olduğu gibi bir
kurgu planlandı.
Yeni nesil o günleri hatırlamaz, ama
bizim
yaştakiler
o
günlerin
hayalkırıklığını hala daha yaşamakta!
Bugünkü yürüyüşü
görünce o günler aklıma
geldi, tek hedef o günün
yöneticileri Denktaş ve
UBP idi .
Başımıza ne geldiyse
bizleri
Türkiye1den
yönetenlerin mahareti
sayesinde oldu, aradan yıllar geçti , yine
ayni terane , muhalefet başkanı ne diyor,
bir dev uyanmış, sözde iktidarda olanlar
ayaklarını denk alsınlarmış.
Biz bu sözleri çok duyduk, o yıllarda
son kale sandığımız Denktaş'ın sarayını
bile zaptettik, kırmızı halıların üzernde
çamurlu ayakkabılarımızla yürüdük , ne
oldu hiç, CTP işbirlikçileri sayesinde
sözde hükümeti devleti sözde meclisi
devraldı ama hiçbirşey değişmedi!
Ankara'ya biat arttı, işbirlikçiler çoğaldı,
ısrarla Türkiye sayesinde bu hallere
düştüğümüz örtülmek istendi ,hala daha
ayni şekilde CTP bu örtüyü daha da
kalınlaştırmak için elinden geleni
yapmağa devam ediyor.
Mitingde bana göre en dikkat çekici
afiş ''TL= Yoksulluk'' afişiydi.
Gerisi sadece programın birer
parçasıydı ,KKTC, TC bayrakları
taşıyanlar, başımıza ne geldiyse TL
yüzünden geldiğini bildikleri halde yine
de TC ve KKTC bayraklarını taşımaya
devam ettiler.
TC ve KKTC bayrağı taşıyanların
şikayet etmeye hiç hakları yok, bayrağını
taşıyan cebinde de TL'yi taşıyacak .
Bunun böyle olacağını bilmeyen yok
,ama bilmiyormuş gibi davranıp Ahmet
gitsin Mehmet gelsin oyununda rol alanlar, miting yapmış, devi uyandırmış gibi
saçmasapan sözlerle halkı kandırmaya
devam ediyorlar, tıpkı 2003 -2004'te
olduğu gibi.
Artık herkes bilmeli, gerçekleri
öğrenmeli, UBP de gitse, yerine CTP
veya bir başkası da gelse, yine KKTC,
yine TC bayrakları taşınacağına ,yine
mitingler için yanlış adreslere gitmeler
devam edeceğinden ,cebimizde yine TL
olacak , yine ekonomik zorluklar devam
edecek, yoksullaşma daha da artacak.
Bugün yollarda sokaklarda 10 bin 20
bin kişi olacağına, TC ve KKTC
bayrakları taşınarak, bazılarına şirin
görünme oyununu oynayanların yerine
100 kişi olsa , sadece Kıbrıs Cumhuriyeti
bayrakları taşınsa , başımıza gelen tüm
sıkıntıların Türkiyenin bugün uyguladığı
siyasetler yüzünden olduğu, bizleri rehine
olarak gördüğü , tüketme siyaseti
uyguladığı , bizleri sadece Kıbrıs
Cumhuriyetindeki haklarımıza dört elle
sarılmanın
kurtaracağı
haykırılsaydı,duyurulsaydı çok daha fazla
ses getireceği kesindi!
Bugünkü mitinge katılanların enerjisi
boşa harcandı, CTP liderinin bir dev
uyanıyor sözü bir aldatmaca ve
kandırmacadan ibaret ,sadece koltuğa
nasıl tekrardan oturabiliriz gayretinden
başka birşey değildi.
Onların dev değil fare oldukları günleri
çok gördük, çok yaşadık,
fare olduklarını çok iyi biliyoruz,
Afrika saldırısında fare olduklarını çoktan
ispatladılar!
Son söz, eğer bir çözüm ,peşindeyseniz
, yoksulluğa karşıysanız, cebinizdeki
para her gün azalıyorsa , zamlar ard
arda geliyorsa ,sakın ola farelere inanıp
peşlerine düşmeyiniz.
Kıbrıs Cumhuriyeti kapılarını zorlamaya bakın, o zaman fare değil dev
olursunuz, devlerden de herkes korkar!
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BAZILARI, “VAZİFELERİNİ
YAPTILAR!”
Nisan ayına girdik önceki gün, hava
bahar havasıydı!
Cuma gün, Kıbrıs’ın kuzeyinde genel
grev vardı…
Pahalılığı, yani zamları protesto
ettiler sokağa çıkarak…
Madem böyle olacaktı, bulundukları
yerden neden protesto etmediler?
Birilerinin umurunda oldu mu Cuma
günkü Başnazırlığın kapısı önünde
yaşananlar?
Olmadı, kimsenin umurunda olmadı…
Olmayacaktı da zaten…
Birçokları gibi biz de ümitlenmiştik,
yanıldık!
“Sokaklar bizimdir” dediydik…
Değilmiş!
Yaşananlar sonrasında, zor duruma
düşen kimse oldu mu?
O da olmadı!
Her şey yerli yerinde, en azından öyle
görünüyor.
***
“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayanlar ses
seda çıkarmadan, suya sabuna
dokunmadan, ‘vazifelerini’ yaptılar!”
dedi Cuma öğleden sonra karşılaştığım
bir arkadaşım…
Eliyle, “vazifelerini” sözcüğünün
tırnak içinde olduğunu gösterdi
konuşmasını sürdürürken…
Sevinçliydi, dalga geçer gibi bir hali
vardı, gülüyordu…
-Sen genel greve karşı mısın,
memlekette pahalılık yok mu, her şey
yolunda mı, diye sorunca:
-Ne
münasebet,
yıllar
önce
Fransızların Sarı Yeleklileri gibi
olmalıydı bu gün yapılmakta olan grev
da, tıpkı o günlerin Paris’indeki
gibi…
Daha doğrusu yapılacak her eylem,
onların yaptıkları gibi olmalıydı!
Yakılıp yıkılmalıydı bazı yerler; da sen
gör, bak bakalım o zaman, her şey
yoluna girmez miydi?
Ya da, ne bileyim, belki da yerle

Rüzgara Karşı

yeksan olurdu her taraf; kim bilir?
“Facebook’ta” rastladığım o cümleyi
söyledim arkadaşıma, tabii yıllar
öncesinden alıntı olduğunu belirterek:
-Burası Fransa değil, bizler da
Fransız değiliz gardaşcığım; ben de
okudum o iletiyi; sen da okudun
galiba, okumasaydın Sarı Yeleklileri
anımsamazdın, değil mi, dedim…
-100 Fırın ekmek daha yememiz
gerekir, dedi…
Gülüştük:
-Nerde bizde öyle cesaret gardaş?
Biz sessiz ve da sakin adalılarız,
boşuna söylemediler bizler için,
“Kıbrıslı mı, vur ensesine al elindeki
lokmasını; hatta almana bile gerek yok
iste, o sana verir zaten!
Doğrudur, çocuklar bile elindekini,
ister yemiş olsun, ister oyuncak;
kimseye vermezler…
Ama maalesef biz Kıbrıslılar,
özellikle bizi yönettiğini zannedenlerin
marifetiyle, hani o şu sen da yazdın…
KKTC
Anayasası’nın
82’nci
maddesine göre mecliste andiçerler ya
işte onlar, bizlere ait her şeyi, yok
protokol-müş yok, “uluslararası
antlaşma” imiş, pahalı tükenmez
kalemleriyle imzalarını atarak, güya
bizim adımıza “iyi bir iş” yaparlarmış
gibi, anında yabancılara devrederler!
Üstelik sorgusuz, sualsiz!
***
Bazı arkadaşlarımız, Cuma günkü
genel grevin bir bakıma Nazırlar
Kurulu’nu
oluşturan
partilere
yaradığında birleşiyor…
Zira bu genel grev ile yapılan
yürüyüşün
esas
muhatapları,
yaşananların farkında!
“İşin” farkında olanlar, esas tedirgin
olması gerekenin zaten kim olduğunu
pekâlâ biliyor, anlıyorlar…
Bazı arkadaşlarımız ise başka bir
açıdan yorumladılar yaşanan genel
grevi…

Bülent Tümen
Manidar bir deyiştir:
“Kızım sana söylüyorum, gelinim
sen anla”…
Şiarını desteklediler, yorumlarıyla…
Küçük bir azınlık da, yaşananların
bir nevi “isyan” olduğunu söyledi…
Bize göre Cuma gün, öyle bir “isyan”
hali yaşanmadı!
***
Aynı arkadaşım, küçük bir örnek
vererek memleketteki pahalılığı da
anlattı:
-Dün satın aldığımda, tanesi 15 TL
idi…
Önümüz hafta sonu ya, pahalılığı
ettiğimiz
yürüyüşün
protesto
sonrasında büyük bir markete girip,
4’lü cam şişeden oluşan bir koli bira
satın aldım… Bil bakalım kaç para
ödedim?
-Ne bileyim gardaş, her saat başı
fiyatlar değişir, bildiğim kadarıyla…
Tanesi 16 TL mi oldu?
-Yok, yok, bilemedin gardaş, tanesi
tamı tamına 17 TL oldu… “Hacı’nın
kulaklarını çınlattım” parayı öderken,
dedi gülerek…
***
Bilirsiniz, dün Ramazan ayına
girildi…
“İnananlar,
oruç
tutacak!”
diyorlar…
Aklıma bir Bektaşi fıkrası geldi,
sizlerle paylaşayım:
“Oruç tutan Bektaşi, fena susamış.
Gürül gürül akan çeşmeyi görünce
dayanamayıp, ağzını dayayıp kana
kana su içmiş.
O sırada oradan geçen komşusu
seslenmiş:
-Aman erenler ne yaptın? Oruç gitti!
Bektaşi, ağzının iki yanından
süzülen sular bağrına doğru inerken
cevap vermiş:
-Oruç gitti ama fakire da can geldi!”
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

ARUCAD, TÜRKİYE’DEN GELEN GÜZEL SANATLAR LİSE
MÜDÜRLERİNE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türkiye’nin 60 ilinden
gelen, 90’a yakın güzel sanatlar lise
müdürünün katılımıyla, eğitimci ve yazar
Sadık Gültekin’in konuşmacı olarak katıldığı
ARUCAD 1.Eğitim Çalıştayı’nı düzenledi.
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre,
28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen
ARUCAD 1.Eğitim Çalıştayı’nın ilk günü,
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin

konuşması ile başladı. Vehbi, ilerleyen
dönemde birlikte gerçekleştirilecek sanatsal
projeler ile kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Konuşmanın ardından ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın’ın “Yıldızlara Ulaş” konulu
TEDx ARUCAD (2019) konuşmasının video
gösterimi yapıldı. Program, eğitimci ve
yazar Sadık Gültekin'in “Alan Odaklı Eğitim
Almanın Önemi” isimli semineri ile devam

etti. Gültekin, seminerde, fark yaratmanın
ve farklı olmanın önemi üzerinde durdu.
Sadık Gültekin, “Geleceğin yükselen trendleri
arasında olan Endüstriyel Tasarım, Görsel
İletişim Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı
gibi alan odaklı bölümlerde daha fazla
kariyer olanakları bulunmaktadır” dedi. Gültekin, semineri, ana fikri “zorluklar karşısında
pes etmemeliyiz” olan 12 dakikalık bir
belgesel gösterimi ile sonlandırdı.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
İNGİLİZİN ŞİLİNLERİ VE
DÜDÜKLÜ TENCERE
Arif Hoca ile yaptığımız bir sohbette
anlattığı bir hikayeyi kısmen hatırlıyorum:
Osmanlı Kıbrıs’ı İngilizlere kiraladığında
İngiliz gemileri ile gelen askerler Ada’ya
Larnaka’dan çıkmışlar. Doğal olarak tüm
Ada’ya yayılmak ve önemli gördükleri bölgelere askerleri yerleştirmek istemişler. Tabii
ki içlerinde bir de endişe var. Ada halkı bu
olayı nasıl karşılayacak? Direniş gösterirler
mi?
O zaman Osmanlı’nın durumu ne askeri
bakımdan ne de ekonomik bakımdan iyidir.
Zaten Ada’yı da bu yüzden İngişlizlere
kiraya verdiler. Yapılan istihbarat neticesinde
halkın da tıpkı Osmanlı gibi perişan durumda
olduğunu, insanların geçim sıkıntısı içinde
olduğu anlaşılmış. Bu durumda yapılacak
olan bellidir.
Larnaka’dan Lefkoşa’ya giderken katırların
üzerlerine torbalarla kuruş ve şilinler
doldurulmuş. İngişiz askerleri geçtikleri
köylerde bu torbalardaki kuruş ve şilinler
halka dağıtılırmışlar. Bu paraları gören halk
da mutlu olumuş ve gelen yabancı askerlere
düşman gözüyle bakmamış.
Bu durum böyle sürdürülmüş. İnsanlar
bu hayata o kadar alıştırılmışlar ki bir İngiliz
askeri atından ineceğinde orada bulunanalar
atın yularından tutarak askerin inmesine
yardım edermiş. Tabii ki bu yardımın karşılığı
mutlaka İngiliz şilini imiş.
Kıbrıs, İngiliz sönürgesi olarak uızun
yıllar Kıbrılıları bazen parayala, bazen de
böl yönet politikası ile yönetmeyi başarmış.
Sömürgeciliğe karşı farklı coğrafyalarda
uyanış başlayınca Kıbrıslı Rumlar dan
bağımsızlık yerine Ada’nın Yunanistan’a
ilhakı için direniş örgütü kurdular. EOKA
örgütü ilk zamanlarda bu amaçla kuruldu.
İngilizler Kıbrıslı Türkleri bu direnişin içinde
Kıbrıslı Türkleri yanlarına çekmeyi başardılar.
Kıbrıslı Türklerin sömürgecişiğe karşı bir
mücadelesi olmadı. Onlar ilk zamanlar ingiliz
idaresinde kalmayı istediler. İngiiz ve
Amerikalıların uyarıları ile Enosis’e karşı
Taksizm tezini savunmaya yönlendirildiler.
Günümüzde de ada yine ABD ve İngilizler
sayesinde bölünmüş durumdadır.
KIbrıslı Türkler şimdi Ada’nın kuzeyinde
dünyanın tanımadığı bir yapı içinde yaşam
mücadelesi vermektedirler. Bu yapı her ne
kadar da “bağımsız ve egemen bir devlet”
olarak adlandırılsa da Türkiye’nin kontrolünde olduğu ve göbekten Ankara’ya
bağlandığı gerçeğini değiştirmez.
Ankara hükümetleri Kıbrıslı Türklerin
dünya ile ne kadar bağı varsa koparttı. Tüm
ulaşım ve haberleşme alt yapısını Türkiye’ye
bağladı. Savunma ve iç güvenlik dahil olmak
üzere iç piyasanın kontrolü de Türk Lirası
ile Türkiye’nin elindedir. Taşınan nüfusla
değiştirilen dempgrafik yapı sayesinde
irademiz de elimizden alınmıştır.
Türkiye’deki Erdoğan Başkanlığındaki
ekonomi yönetimi iflas etmiş durumdadır.
Hem oradaki halklar hem de biz Kıbrıslı
Türkler bu durumdan olumsız etkilenmekteyiz.
Kıbrıslı Türkler olarak dünya ile
bütünleşmemizi sağlayacak bir çözümü
hedeflemzsek ve sadece ekonomik nedenlerle,
hayat pahalılığı ekseninde eylemlerle bu
mandıra düzeninden kurtulacağımızı sanmak,
aynı deneyi yapıp garklı sonuçlar beklemek
gibidir.
Her zaman olduğu gibi halkımızın
ekonomik sebeplerle meydanlara öfke seliyle
akmasının önüne geçmek için tıpkı düdüklü
tencerenin basınçtan patlamamsım gibi kısa
vadeli çözümler üretmektedirler. Oysa bizim
sorunumuzun gerçek çözümü üreten ve
dünya ile bütünleşen bir toplum olabilmektir.
Ne yazık ki muhalefet partileri de sorunu
sadece bir “hükümet meselesi” olarak
görmekte ve toplumun gerçek kurtuluşunu
göstermemektedir.
Muhalefet tıpkı düdüklü tencere gibi
halkın basıncını ve öfkesini dindirmek için
gerekeni yapmakata. Çare üretmekten aciz
kalmaktadır.
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Günün Manisi - Emine Hür

Çift demedik tek dedik
Ama biz gerçek dedik
Karı koca değil de
Sevgili kalsa idik

Sosyal Medya
Attila Tuygan
49 yıllık yaşamının epeyce bir bölümü
mahpus ve sürgünlükle geçmiş Yılmaz
Güney'in doğum günü 1 Nisan.
Hakkında pek çok şey söylenmiştir; söylene
de gelecektir. Bugün Sözcü, Milliyet, Cnntürk,
Habertürk, Aydınlık, Cumhuriyet ya da
Behramoğlu, Özdil, Dündar falan filan gibi
ulusalcı medya ve mensupları, hatta geçtim
onları muhtemelen din simsarı medyacılar
dahi kendisini anacaklardır.
Ne kadar nasyonalsosyalist olduklarını
bilince çıkartamayıp kendisini 'solcu' sanan
varsa da resimlerini paylaşıp duracaklardır
sosyal medyada. Bir bilseler benim, en
önemsediğim niteliklerinden birinin, tek-tük
cılız ses hariç, soykırım meselesinin sol'da
bile hiç bilinmediği 80'lerde "bu soykırım
eğer zamanında uluslararası toplumlar
tarafından tanınmış, uluslar cemiyeti 1920'lerden itibaren insanlığa karşı işlenmiş bu suçu
yargılamış ve sert bir cezaya çarptırmış
olsaydı, Kemalist yöneticiler muhtemelen
kendi yönetimleri altındaki Kürtlere de, Ermenilere yapılanı reva görüp, 1924'ten 1940'a
dek onların üçte birine sürgün ve kırım
uygulamayı denemezdi," demiş adam olması
olduğunu… Nitekim 1984'de Paris'te toplanan
Halkların Daimi Mahkemesi'ne sunduğu
mesajla "...agresif karakterde bir ulusçuluğa

Sosyal Medya
Harun Said
Faiz Sucuoğlu…
"Çok yakın çevremde olan bir isimdi."
Yeni milletvekili olduğu zaman, "vallahi
billahi saygı duyuyordum ona."
Özel mesajlar atıp şikayetlerimi dile getiriyordum…
"Abi; UBP bu ülkeyi bataklığa sürüklüyor,
lütfen vazgeç bu UBP sevdasından, Kıbrıs
Türk Halkı'nı bitirme noktasına getirdiler,

DÜN

Kitap Dünyası

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

“Cehaletini
görebilen cahil
değil.”
J. Taylor

Tadımlık
İpeğin kokusu asılı havada
Altımızda boydan boya atlas
Adını uzun uzun hatırlamak varken
Araya küçük unutuşlar giriyor
Tozan Alkan
“Küçük unutuşlar” adlı şiirinden

YILMAZ GÜNEY, İYİ Kİ DOĞMUŞ!

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
BUSE KARŞILI ECZANESİ
Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent
alt geçit güney istikameti, YENİKENT
03922241545
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik
Lefkoşa 2290 990
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
03922235180
GİRNE
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi
yanı
0392 822 32 02

kapılan dönemin yöneticilerinin rüyası
Türkiye’den Ortaasya steplerine kadar uzanan
panturanist bir imparatorluk kurmaktı. Ancak,
Türkiye’de Türklerin yasadığı topraklarla
Kafkasya ve Ortaasya’da yaşayan Türki
halkları birbirinden ayıran bölgelerde Kürt
ve Ermeniler yaşıyordu. Bu ‘engeli’ ortadan
kaldırmak için, İttihat ve Terakki Hükümeti
bu iki halkı fiziken ortadan kaldırmayı
kararlaştırdı. 1915’ten itibaren uygulanan

planlı ve sistematik bir politikayla, kolektif
katliamlar ve zorunlu yığınsal göçler, Ermenilerin Türkiye’den yok olmalarıyla
sonuçlandı. I. dünya savaşı sırasında, bu
aynı politika kapsamında 700.000 Kürt İç
Anadolu’ya sürüldü... Mahkemenizin bütün
bunları kaile almasını beklerim" diye düşünüp
her ortamda dile getiren bir cesur yürek
Marksist'tir Güney.
Her neyse, iyi ki doğmuş, iyi ki yaşamış.

ÇIKMAZ SOKAK...
sen iyi bir insansın vs.." gibi yazılar yazdım
ona...
"Benim mesajlarımı kaale bile almadı,
gidip tarikatların elini öptü, UBP'nin
yalanlarını sürdürmeye devam etti.."
Dolayısı ile, bende ona karşı yazılarımı
sertleştirdim!
Beni çağırıp, "Harun neden bize bu kadar
öfkelisin diye sorma ihtiyacı bile

duymadılar."
En sonunda dayanamadım,
"Sövüp saydım."
Bu seferde "Harun bize sövüyor" dediler...
Peki ya bugün?
Herkes sövmüyor mu size?
Halbuki ben sizi çok seviyordum…
"Onu bile anlayamadınız!"

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

Tel: 0533 849 18 47

Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

MAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa
03923662999
PETEK ECZANESİ
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
0392 366 29 28
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal
karşısı Güzelyurt 0392 714 32 52
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi
yanı iskele 05428550015

HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

Acil Telefon
Numaraları

ARAZİ ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790

LEFKE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

PINAR KEKLİK ECZANESİ
Alsancak lemar karşısı, teknogold
yanı alsancak/girne 0533 857 54 94

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Anton Çehov'un yazdığı Sahne Limasol'un sahnelediği "Dağ Yolunda" oyununda İsmet
Çaydamlı, Yücel Köseoğlu, Günay Ali. 1965.

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy
Limasol ve bölgesinde
çalışmaları
tiyatro
1900’lü yılların başında
yardım cemiyetlerinin
düzenlediği müsamerelerle başlar.
Ancak 1938’de Leymosun Türk Spor Kulübü’nün (LTSK)
kurulmasıyla tiyatro çalışmaları daha
ileri gider ve önem kazanır.
LTSK’nın kurucularından toplum lideri
Ziya Rızkı, sporu, sanatı ve tiyatroyu
birlikte yürüttüklerini ve gençleri hayata
hazırladıklarını ifade eder.
LTSK sahnelediği oyunlardan sonra
bir perdelik komedi, dans, müzik ve
şiirin birlikte sunulduğu “BALETLER”
gösterisini sunardı.
LTSK’nın tiyatro gösterilerinde amatör
bir ruhla ve toplumsal bir anlayışla
yürüten isimler şunlardır: Ziya Rızkı,
Letafet Rızkı, Ahmet Mithat Berberoğlu,
İsmet Vehit Güney, Talat Demirel, Kıymet
Salih, Hasan Asova, Ziya Gökalp, İsmail
Karagözlü. İsmail Karagözlü o zamanki
çalışmaları hakkında şunları söyler:
“Oyuna çok iyi hazırlanırdık. Temsillerimizde salon tıklım tıklım dolardı.
Hiç unutamam o günleri. Seyircini,
heyecanını da…”
LTSK, 1951 yılında Doğan Türk Birliği
adıyla yaşamına devam eder ama sadece
spor çalışmalarıyla… Bu dönemde tiyatro
ve kültür çalışmalarına spor kulüplerinde

Üner Ulutuğ'un yazdığı Sahne Limasol'un
sahnelediği " Onlar İçimizde Yaşadıkça"
oyununda Sözal Gürçınar, Memduh Yalçın,
Perihan Halit. 1966.

Sabahattin K. Aksal'ın yazdığı Sahne Limasol'un sahnelediği "Khvede Şenlik Var" oyununda
Sözal Gürçınar, Yücel Köseoğlu, Nagehan Halit. 1968.

LİMASOL’DA (LEYMOSUN) TİYATRO ÇALIŞMALARI… (10)

Limasol'da sahnelenen Arthur Miller'in yazdığı " Bütün Oğullarım" oyununda
Mustafa Akıncı, Perihan Halit, Erdal Kalkan. 1965.

rastlanmaz.
Limasol’da bir başka tiyatro çalışması
yürüten kuruluş “Şafak Tiyatrosu”dur.
1944 yılında kurulan Şafak Tiyatrosu’un
açık adı “Şen Arkadaşlar Faal Amatörler
Kolu”dur. Şafak Tiyatrosu’nun ömrü 56 sene sürer. Kurucuları arasında İsmet
Vehit Güney ve İsmail Karagözlü yer
almaktadır.
Limasol’da 1965 yılında kurulan Limasol Kültür Derneği kültür sanat ve

Sahne Limasol dergisi.
1965- 1966

özellikle tiyatro alanında önemli
çalışmalar yapar ve bölge halkına hizmet
verir.
Derneğin kuruluşuna öncülük eden
kişiler şunlardır:
Kubilay Çaydamlı, Yücel Köseoğlu,
Günay Ali, Ayhan Salih Berkalp, Memduh
Yalçın, Macit Halit.
Derneğin aynı adla yayınladığı dergide
şu ifade de yer almaktadır: “Perdemizi
Açarken; Sayın Seyirci, elinizde

LTSK'nı sahnelediği "Doğan Şeref"
oyununun broşürü.

tuttuğunuz şu ufacık dergi, Limasol Türk
Kültür Drneği Tiyatro Kolu’nun her sahneye çıkışında yayınlamak düşüncesinde
olduğu dergidir.”
Ayrıca dergide “Tiyatro, en tesirli bir
öğrenim kurumu” olarak tanımlanır. Yazı
şöyle devam eder:
“Çağdaş uygarlığa yetişme çabası
içerisinde olan bizler için tiyatro en tesirli
öğretim kurumudur. Bir cemiyetin kültürel
kalkınma ölçüsü, o cemiyetin güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. İşte bu
düşüncenin ışığı altında harekete geçen
kasabamızın aydın kişileri bir Kültür
Derneği ve ona bağlı bir Tiyatro Kolu
kurmuşlardır.”
Limasol Türk Kültür Derneği Tiyatro
Kolu kısa bir süre sonra, oyunlarını
“Sahne Limasol” adıyla seyirciye sunar.
Dergi ise “Sahne Limasol” adıyla
yayımlanır.
Yücel Köseoğlu, Metin Eriş, Ali Atakan,
Mehmet Kansu, İsmet Çaydamlı, Nagehan
Halit, Perihan Halit, Ayten Berkalp, Tuncay Çağtay, Sözal Gürçınar, Mustafa
Akıncı, Ali Giritli, Selen Selışık gibi
isimler Sahne Limasol’da görev alır.
Bir sonraki kuşak Yaşar Ersoy, Özal
Gürçınar, Halit Özbek, Özruhan Halit,
Sümer Aygın, Salih Mehmet Raşit Salih,
Yüksel Atik gibi isimlerle 1974’de kadar
Limasol ve bölgesinin tiyatro yaşamı
çok canlı sürer.
Sonrası hepimizin malumu.

Limasol'da sahnelenen Anton Çehov'un yazdığı "Dağ
Yolunda" ve "Teklif" oyunlarının broşürü. 1965-1966
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BAKANLAR KURULU KARARLARI…

ÇALIŞAN BAŞINA 500 TL’LİK PRİMİ DEVLET ÜSTLENECEK
Başbakan Faiz Sucuoğlu, işveren katkı
payının yüzde 65’ini karşılamak için primleri
devletin üstleneceğini belirterek, bunun her
çalışan başına 500 TL olduğunu söyledi.
Sucuoğlu, amaçlarının, işsizliği önlemek,
işverene katkı anlamında çalışan başına 500
TL’lik bir sigorta katkısıyla prim ödeme
anlamında muafiyet sağlamak olduğunu kaydetti.
Halktan biraz sabır ve mühlet talep eden
Başbakan Sucuoğlu, sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirterek, 2 yıldır pandemiden dolayı
yorgun bir maliye ve ekonomiye rağmen pes
etmeyen hedef odaklı bir hükümet olduğunu
vurguladı.
Başbakan Sucuoğlu başkanlığındaki Bakanlar
Kurulu toplantısı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
Toplantı sonrasında alınan kararları Başbakan
Sucuoğlu açıkladı.
Dün Başbakanlık önünde demokratik bir
hak olan bir eylem düzenlendiğini belirten
Sucuoğlu, “Son dönemde pahalılık, ekonomik
daralma ve bunun insanlarımıza yarattığı
sıkıntıların bir şekilde ifadesiydi. Gayet olgun,
barışçıl ve Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir şekilde
sonlanmıştır. Dolayısıyla bu demokratik hakkı
tabi ki kullanacaktır insanlarımız” şeklinde
konuştu.
Yaklaşık 2 yıldır pandeminin devam ettiğini
dile getiren Sucuoğlu, pandemiye bağlı
ekonomik anlamda sadece KKTC’de değil
hemen hemen dünyanın 190 ülkesinde mücadelenin devam ettiğini kaydetti.
Mutasyon nedeniyle daha kabul edilebilir,
daha az semptomlu vakalar olduğunu ve hastaneye yatış sürelerinin de azaldığını ifade
eden Başbakan Sucuoğlu, “Ama sonuçta
ekonomiyi etkilemeye devam ediyor” diye
konuştu.
Kendilerinin hükümete geleli 35 veya 36
gün olduğunu ifade eden Sucuoğlu, hükümete
geldikleri günlerde dünyayı olumsuz yönde
etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının başladığına
işaret ederek, bunun pandemiden öte çok daha
ciddi ekonomiye ve yaşama etkisi olduğunu
dile getirdi.
Bunların en önemlilerinin ham maddeye
ulaşma, temel gıda maddelerindeki sıkıntı ve
petrol fiyatları olduğunu ifade eden Sucuoğlu,
dövizin kademeli olarak yükseldiğini de belirtti.
KKTC’de en büyük ve kara delik olarak
gördüğü sıkıntının enerji olduğunu kaydeden
Sucuoğlu, akaryakıt fiyatlarının 5-6 ay öncesine
göre ikiye katlandığını vurguladı ve bunun
KKTC hükümeti ve maliyesine ciddi bir külfet
getirdiğinin altını çizdi.
Sıkıntıların ekonomik anlamda devam ettiğini
dile getiren Sucuoğlu, özellikle petrol
fiyatlarında son günlerde gerileme söz konusu
olduğunu ifade ederek, savaşın da bitmesiyle
belli düzeyde ekonomik anlamda rahatlama
sağlanacağını söyledi.
Özellikle özel sektörde; ciddi boyutta beklentileri olduğu mart itibarı ile yoğunlaşarak
açılacağını tahmin ettikleri turizmin de bekledikleri şekilde gitmediğini dile getiren
Başbakan Sucuoğlu, bunun sebebinin savaşın
ve 2 yıllık pandeminin etkisi olduğunu kaydetti.
Sadece KKTC’de değil tüm dünyada özellikle turizmle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu
kaydeden Başbakan Sucuoğlu, dünyanın artık
küçük bir global köy olduğunu belirtti.
Dünyada ortaya çıkan bir sıkıntı, gerginlik
ve savaş halinin KKTC’yi dahi ciddi boyutta
etkilediğini dile getiren Sucuoğlu, bütün kavga
ve mücadelelerinin, bu etkilerin azaltılarak,
halka yansıtılması çerçevesinde neler
yapabileceği olduğunu vurguladı.
“Elden gelen imkanlar çerçevesinde
yapılıyor” diyen Başbakan Sucuoğlu, rahatlama
için yapılacak önerileri değerlendirmeye açık
olduklarını vurguladı.
Politikada da, yaşamda da en kolay şeyin
eleştiri olduğunu kaydeden Sucuoğlu, eleştirinin
çok kolay yapılabileceğini ifade ederek, “Önemli olan eleştirinin altında öneriyi de sunabilmektir. Burada görebildiğimiz bizim şu
ana kadar sadece eleştiri vardır” dedi.
Böyle bir öneri olmadığını dile getiren
Başbakan Sucuoğlu, “Varsa başımızın üstüne…
Kimden gelirse gelsin hiç sıkıntı yok” ifadelerini

kullandı.
Eleştiri ve toplumu germenin daha sıkıntılı
sosyal sıkıntılar yaratacak bir süreci
başlatabileceğini ifade eden Başbakan
Sucuoğlu, “Çok dikkatli olmamız lazım. Sorumluluk sahibi olmamız gerekir. Konuşurken,
bir şeyi söylerken en az 3-4 defa düşünmemiz
gereken bir sürecin içindeyiz” şeklinde konuştu.
“Gerginlik ve ekonomik sıkıntı bu süreçte
bizleri de herkesi de geriyor” diyen Sucuoğlu,
daha sağduyulu, toplum kutuplaştırma değil
tam tersine gerginliği ortadan kaldırma veya
yumuşatma anlamında neler yapılabileceğinin
önemini belirtti. Bunun iktidarın görevi olduğu
kadar muhalefetin de görevi olduğunu dile
getiren Başbakan Sucuoğlu, son dönemlerde
mecliste ve komitelerde yaşanan gerginliğin
sahaya yansıtılmak istendiğini kaydederek,
“Bu doğru bir şey değildir” dedi.
SAĞDUYU ÇAĞRISI…
“Arkadaşlarımızı sağduyuya ve gerginliği
artırıcı değil, azaltıcı giderici söylemlere davet
ediyorum” çağrısında bulunan Başbakan
Sucuoğlu, kısa vadeli önerilere açık olduklarını
yineledi.
Ekonomik örgütlerle haftada 2 toplantı
yaptıklarını dile getiren Başbakan Sucuoğlu,
Bakanlar Kurulu’na bunun yasallaşması için
bir önerge getirdiklerini belirterek, bunun Salı
günkü Bakanlar Kurulu’nda geçeceğini söyledi.
Bu kararın ekonomik örgütlerle görüş
birliğine vardıkları önerilerin ne kadar değerli
olduğu
ve
Bakanlar
Kurulu’nda
değerlendirileceğinin göstergesi olacağını ifade
eden Başbakan Sucuoğlu, yaptıkları toplantıda
aldıkları kararları çok ciddiye aldıklarını
vurguladı.
Uzun süredir üzerinde çalıştıkları çalışan iş
gücünün korunması ve işverenin de elini
kolaylaştırmak için yüzde 11 olan işveren
katkı payının yüzde 65’ini karşılamak için
primlerini devletin üstleneceğini açıklayan
Başbakan Sucuoğlu, bunun her çalışan başına
500 TL olduğunu söyledi.
Amaçlarının, işsizliği önlemek, işverene
katkı anlamında çalışan başına 500 TL’lik bir
sigorta katkısıyla prim ödeme anlamında
muafiyet sağlamak olduğunu kaydeden
Başbakan Sucuoğlu, bu kararın Bakanlar Kurulu’nda geçirildiğini belirtti ve hayırlı olmasını
diledi.
İş gücünü korumak, artırmak ama azaltmamak hedefinde olduklarını ifade eden Sucuoğlu,
işverene yapılacak katkının Bakanlar Kurulu’nda oy birliğiyle alındığını söyledi. Sucuoğlu,
kararın büyük bir ihtimalle Pazartesi günü
pratikte uygulamaya konulacağını bildirdi.
HAL YASASI İLERLEYEN
GÜNLERDE MECLİS’E SEVK
EDİLECEK
Başbakan Sucuoğlu, uzun yıllardır uğraşılan
ve bir türlü sonuca varılamayan yerel yönetimler
reformu gibi Hal Yasası hakkında yapılan
uzun değerlendirme sonucunda son rötuşları
yaparak, yasayı ilerleyen günlerde Meclis’e
sevk etme kararını aldıklarını açıkladı.
Hal Yasası’nın üretimin denetlenmesinin en
önemli bacaklarından bir tanesi olduğunu belirten Sucuoğlu, bunu yasallaşması için Meclis’e
taşıyacaklarını söyledi.
Yerel yönetimlerle ilgili de yavaş yavaş son
aşamaya geldiklerini dile getiren Sucuoğlu,
komitede yoğun görüşmelerin devam ettiğini
ve gelecek hafta Çarşamba itibarıyla
görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.
Sucuoğlu, nisan ayının ortasında komitenin
görevini tamamlaması temennisini dile getirdi.
“BELEDİYE ÇALIŞANLARININ
HİÇBİR HAKKI GERİYE
GÖTÜRÜLMEYECEK”
Burada amacın belediyelerin birleştirilmesiyle
özellikle borç yükü, kısa dönemde girilecek
çok ciddi mali sıkıntıların bir ölçüde engellenmesi ve çözüm üretmek olduğunu ifade
eden Başbakan Sucuoğlu, hiçbir çalışanının
ne mali ne hakları anlamında geriye bir adım
atılmayacağını vurguladı.

Belediye çalışanlarının hiçbir hakkının geriye
götürülmeyeceğinin altını çizen Başbakan
Sucuoğlu, bu konuda belli çevrelerin yanlış
yönlendirmesi olduğunu kaydetti.
Belediye sendikalarıyla da çok yoğun bir
şekilde çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu,
belediye çalışanlarının haklarının daha da
düzeltilmesi için her türlü adımı atacaklarını
kaydetti. Kararlı olduklarını ifade eden
Başbakan Sucuoğlu, statükoyu kıracaklarını
belirtti. Göreve gelirken radikal kararlar
alacaklarını söylediklerine işaret eden Sucuoğlu,
“Bu radikal kararlar ilk etapta hoş duyulmayabilir ama sonunda bu kararlarla KKTC
ayakları üzerinde durabilen bir cumhuriyet
haline gelecektir. Amacımız ve hedefimiz de
budur” dedi.
“HÜKÜMETİN BU ŞEKİLDE
HIRPALANMASI, YIPRATILMAYA
ÇALIŞILMASI ANLAŞILIR DEĞİL”
10 ile 12 aylık bir süreye ihtiyaçları olduğunu
belirten Sucuoğlu, bunun bir günde olacak iş
olmadığını vurgulayarak, “10 ile 12 ay sonra
arzu ettiğimiz noktada değilsek bize hesabını
sor. Ne gerekirse de biz zaten yaparız. Ama
35 gününü doldurmamış bir hükümetin bu
şekilde hırpalanması, yıpratılmaya çalışılması
anlaşılır değil” ifadelerini kullandı.
“YERLİ-YERSİZ ELEŞTİRİLER
YAPILMAYA DEVAM EDİYOR”
Her hükümete verilen sürenin 100 gün
olduğunu dile getiren Sucuoğlu, kendileri
hükümete geldikten sonra ciddi gerginlikler
olduğunu ve yerli-yersiz eleştiriler yapılmaya
devam edildiğini kaydetti.
Gerginliğin kendilerini üzebilecek noktaya
gelmesi endişesinde olduklarını kaydeden
Sucuoğlu, “Bizim şu aşamada gerginlik yaratmaya, halkta kutuplaştırma yaratmaya değil
bu ekonomik krizden nasıl kurtuluruz, nasıl
çözüm üretiriz bunların arayışı içinde olmak
zorundayız dar imkanlara rağmen” şeklinde
konuştu.
“Hiç kimse hayal kurmasın, pembe bulutlar
üzerinde de uçmasın, afaki konuşmalar da
yapmasın” diyen Başbakan Sucuoğlu, gerçekleri
halkla paylaşacaklarını ve ne yapılabileceğini
de şeffaf bir şekilde anlatacaklarını söyledi.
İşveren katkısının çok ciddi bir adım
olduğunu dile getiren Sucuoğlu, 500 TL’nin
küçümsenecek bir rakam olmadığını, istihdam
konusunda bunun ciddi bir artı getireceğini
kaydetti.
“SANAL BET YASASI HAZIRLANDI”
Sanal Bet Yasası’nın da hazırlandığını, gelecek hafta son çalışmaların yapılarak, ilerleyen
süreçte bunun da ortaya konulacağını söyledi.
Bu sektörde maliyeye herhangi bir katkı
olmadığına dikkat çeken Sucuoğlu,
yasallaştırılmasıyla maliyeye ciddi bir katkı
sağlanacağını söyledi.
Gelir getirici çalışmalara devam edeceklerini
ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Sanki şu
anki hükümet 6 aydır veya 1 yıldır
hükümetteymiş gibi bir tavır var” diyerek,
sabır, zaman ve bu kritik süreçte anlayış istediklerini dile getirdi.
“Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”
diyen Sucuoğlu, “Halkımız bize bu süreyi
versin. Bu sürenin sonunda biz gereken hesabı
vereceğiz, vermekten kaçınma söz konusu
değil” vurgusu yaptı. İlerleyen süreçte atılacak
adımlarla yavaş yavaş bir rahatlama geleceğini
kaydeden Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile
hazırlanan ekonomik protokolün gelecek hafta
bir aksilik olmazsa sonuçlanarak, imzalanması
temennisini de dile getirdi.
Bunun reform ve yeni yasal düzenlemeler
ve açılımlar anlamında büyük katkı
sağlayacağını ifade eden Sucuoğlu, Türkiye
Cumhuriyeti’nin çalışmalarına devam ettiğini,
bitince, görüşmeler yapmak üzere gidilerek,
imzanın atılacağını söyledi.
Halktan biraz sabır ve mühlet talep eden
Başbakan Sucuoğlu, sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirterek, 2 yıldır pandemiden dolayı
yorgun bir maliye ve ekonomiye rağmen pes
etmeyen hedef odaklı bir hükümet olduğunu
vurguladı.

485 pozitif
vakaya rastlandı,
1 kişi vefat etti
KKTC’de koronavirüs nedeniyle 1
kişinin yaşamını yitirdiği son 24
saatte yapılan 19 bin 756 testle 485
pozitif vakaya rastlandı.
Vakaların 238’inin Lefkoşa, 101’i
Girne, 81’i Gazimağusa, 19’u
Güzelyurt, 25’i İskele, 21’inin ise
Lefke bölgesinden olduğu belirtilen
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre,
Covid-19 genel durumu şöyle:
Test Sayısı: 19.756
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 485
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.417.508
Toplam Vaka Sayısı: 86.738
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 79.271
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
7247
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 57
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7180
Toplam Kaybedilen Hasta
Sayısı: 222
Yoğun Bakımda Yatan Hasta
Sayısı: 10
Güneyde 3 bin 894 yeni vaka
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte 79
bin 660 test yapıldı, 3 bin 894 yeni
vaka belirlendi, 3 kişi de hayata
gözlerini yumdu.
Bakanlık, Koronavirüs nedeniyle
hastaneye kaldırılan 201 hastanın
33'ünün durumunun ağır olduğunu
açıkladı. Güney Kıbrıs’ta
Koronavirüsten dolayı hayatını
kaybedenlerin sayısı 940'a
yükselirken, pandeminin
başlangıcından bugüne kadar
toplam 436 bin 949 kişi
Koronavirüse yakalandı.

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ
DAÜ’de öğrenciler ve Kuzey Kıbrıs
Türk Kızılayı yetkililerinin
desteğiyle yapılan etkinlikte toplam
97 ünite kan bağışı toplandı. DAÜ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü’nün bünyesinde faaliyet
gösteren Genesis Ajans, DAÜ
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kuzey
Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle
düzenlenen etkinlik, DAÜ kampüsü
içerisindeki Atatürk Meydanı (CL
meydanı) ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nde yer aldı. DAÜ Halkla
İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamaya göre, Kuzey
Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “Kan Ver
Hayat Kurtar” sloganı ile yapılan
etkinlikte hem sağlık ekipleri, hem
de kan alım işleminin steril bir
ortamda gerçekleştirilebilmesi için
kampüse gelen kan bağışı otobüsü
bir çok duyarlı kişinin kolayca kan
vermesine imkan sağlarken, 97
ünite kan bağışı toplandı.
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Rallide start bugün
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun
organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel
Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli
ve Sprint Şampiyonası bugün başlıyor.
Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden
Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralli
Aslanköy Ormanı’nda yapılacak.

Baf Ülkü Yurdu Hamitköy’den sonra Göçmen’i de devirdi

Göçmen galibiyeti unuttu
0 1

Süper Lig’de 19. Haftada Gönyeli karşısında 3 puan alan Göçmenköy 6 haftadır
kazanamıyor... Baf Ülkü Yurdu son 2 karşılaşmada 6 puan kazanarak play-outa kalma
umutlarını sürdürdü. Bugün oynanacak olan Hamitköy-Lefke maçının sonucu Baf için
oldukça önemli. Hamitköy mağlup olursa Baf için umutlar daha da artacak...
HABER VE FOTOĞRAFLAR:
NECATİ ÖZSOY

Futbolda sonuçlar
ve günün programı

Süper Lig’de 25. Haftanın önemli
maçında Göçmenköy konuk ettiği Baf
Ülkü Yurdu karşısında 1-0 mağlup oldu.
Son haftalarda kötü performans sergileyip
puan kayıpları yaşayan Göçmenköy son
5 haftaya riskli girmiş olacak. Baf Ülkü
Yurdu ise bu karşılaşmada 45. Dakikada
Hüseyin Paşa’nın kaydettiği golle 3
puan almayı başardı ve ligde kalma
umutlarını devam ettirdi.
2 KIRMIZI KART
Baf Ülkü Yurdu’ndan 85. Dakikada
Onur, 90. Dakikada Göçmenköy’den
Hüseyin Taşçı kırmızı kart gördüler.
Göçmenköy 6 haftada 17 puan kaybetti
Göçmenköy ligin 19. Haftasında
Gönyeli’yi 2-0 mağlup edip 3 puan
aldıktan sonra 6 haftadır galibiyet yüzü
görmedi. 6 haftada 1 beraberlik,
mağlubiyet alan Göçmenköy 17 puan
kaybetti.
Göçmenköy’ün son
6 haftadaki sonuçları:
20. hafta Göçmenköy-Cihangir: 0-1
21. haftaHamitköy-Göçmenköy: 1-0
22. hafta TOL-Göçmenköy: 0-0
23.hafta Göçmenköy-Y.Dumlupınar: 2-4
24. hafta Yeşilova-Göçmenköy: 2-0
25. hafta Göçmenköy-BÜY: 0-1
26. hafta Lefke-Göçmenköyu

0-3
3-5
2-2
0-1
2-0

AKSA Birinci Lig
Karşıyaka–Düzkaya:
Çetinkaya–Mormenekşe:
M. Değirmenlik–Maraş:

2-2
5-1
2-0

Bugün
AKSA Süper Lig
Girne H. Evi–Türk Ocağı: Zekai Töre
Hamitköy–Lefke: Osman Özpaşa
Cihangir–Mesarya: Şakir Azizoğlu
AKSA Birinci Lig
Bostancı Bağcıl–Yalova: Kerem Eran
Esentepe–Gençler Birliği: Hüseyin Eyyüpler
SFC Dörtyol–Görneç: Ömer Doğru
Yeniboğaziçi–İncirli: Fehim Dayı
Çanakkale–CB Gençlik Gücü: Turgay Misk

Süper Lig Puan Durumu

Baf 2 haftada 6 puan kazandı
Baf Ülkü Yurdu son 2 karşılaşmada 6 puan kazanarak
play-outa kalma umutlarını sürdürdü. Geçen hafta Hamitköy’ü
tek golle geçen Baf, Göçmenköy’ü de tek golle geçti. Bugün
oynanacak olan Hamitköy-Lefke maçının sonucu Baf için
oldukça önemli. Hamitköy mağlup olursa Baf için umutlar
daha da artacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği–Yenicami:
Binatlı–Mağusa T. Gücü:
Gönyeli–K. Kaymaklı:
Göçmenköy–Baf Ü. Yurdu:
Y. Dumlupınar–Merit A. Yeşilova:

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Takımlar
MT Gücü
MA Yeşilova
Y.Dumlupınar
Gönyeli
DT Birliği
Lefke
Yenicami
Kaymaklı
Cihangir
Mesarya
Göçmenköy
T.Ocağı L.
Hamitköy
BÜ YUrdu
Binatlı SK
Girne HE

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

Oyun
25
25
25
25
25
24
25
25
24
24
25
24
24
25
25
24

Puan
56
45
43
43
41
40
38
37
35
34
32
32
29
21
10
6

