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Şener Levent

Açı
Açı
DEVRİM YAPMAK
İSTEMEZ MİSİNİZ?
n

Hukuk camiası yasta...

Ata Dayanç’ı kaybettik
nToplumumuzun
tanınmış ve sevilen
avukatlarından Ata
Dayanç 75 yaşında
hayata veda etti…
Esendağlı,
“Mesleğimden bir
renk daha eksildi”
dedi… 3. sayfada

nBu isteğe sıcak bakan
Rum tarafı elden çıkaracağı
Rus silahlarının yerine
Amerikan silahları istiyor…
nSiyasi gözlemcilere göre,
bu adımla Kıbrıs ABD ve
NATO ile ilişkilerini yeniden
olumlu bir düzeye
oturtabilir…
nSilahların Ukrayna’ya
değil, önce ABD’ye teslim
edilmesi isteniyor…

7. sayfada

2. sayfada

Yüksel Tüccaroğlu
Covid’e yenik düştü
nEski milletvekillerinden
Yüksel Tüccaroğlu
Covid-19 tedavisi
gördüğü Pandemi
Hastanesi’nde hayatını
kaybetti… Tüccaroğlu
için bugün mecliste
tören düzenlenecek…

3. sayfada

Lurucina’da iki toplumlu festival

nLurucina’da iki toplumlu müzik festivali düzenlendi…
Kıbrıslı Türk ve Rum müzisyenler konser verdi…
Zivaniya, köy ekmeği ve çörek satıldı…
11. sayfada

BENZERLİK
Hüsnü Mahalli

n 2. Sayfada

EMİR KULLARINI
SEVERLER
Selma Bolayır

Oturma eylemine devam
Başbakanlık önünde oturma eylemini sürdüren TDP, TKP
ve YKP gençleri halktan destek bekliyor…
4. sayfada

ADI BİZDE
MAHFUZDUR

BU GÜNLÜK
BU KADAR

AŞKOLSUN
SİZE GENÇLER
AŞK OLSUN

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

İşgal altında

n 6. Sayfada

ARPA BOYU
İLERLEME
Sezan Artun

ÇIKMAZ SOKAK
KONUŞMALARI

n 6. Sayfada

RESİMDEKİ
GÖZYAŞLARI

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Aziz Şah

Canan Sümer

Kuzeyde 3 ölüm, 573 yeni vaka! Güneyde 2 ölüm, 2 bin 853 vaka... n 11. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Öleceğini bile bile hiç ölünmeyecekmiş
gibi yaşayan bir insan topluluğu olmasak
her şey böyle olmazdı belki…
Bir dostum ölümü üzerine kurduğum
bu cümle lale ve papatya tarlalarının
arasından süzülüp gitti…
İşte inanılması tuhaf ve zor olan gerçek:
Bir gün yok olup gitmek…
Ne çok dostum ve tanıdığım ölmüş…
Ben hala inanamıyorum artık olmadıklarına…
Hayata beraber başladığımız arkadaşların ölümü bir devrin perdelerinin kapanmasından başka nedir ki?
En değerli an yaşadığımız an ise eğer,
hade bir şeyler yapalım…
Barış yapacaksak şimdi yapalım…
İçeceksek şimdi içelim…
Sevişeceksek şimdi sevişelim…
Mesarya’nın sarı ovasından şimdi geçelim…
Bu dünyayı başlarına yıkacaksak şimdi
yıkalım…
Bugüne kadar yapmak istediğimiz,
ama yapamadığımız ne varsa, onu yapalım…
Ertelediğimiz ne varsa…
Bir devrim yapabiliriz mesela…
Yapamaz mıyız?
Bir gün öleceği kesin olan insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur bence…
***
Kıbrıslılar nasıl insanlardır diye hiç
sormadılar bana…
Söyleyim yine de…
Cenneti cehenneme çevirmekte uzmanlaştılar…
Baharın bütün renklerini kucaklayan
şu adaya bakın…
Cennetten bir parça değil mi?
Barış içinde yaşamayı nasıl da beceremiyoruz böyle bir yerde…
Mutlu olabilmemiz için herşey mev-

DEVRİM YAPMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

cut…
Ama biz milliyetçilikle bozduk kafamızı…
Dinlerle…
Bu inançlarda nasıl bir mutluluk olabilir
ki, ben de anlamam…
Rum Rum doğduğu için mutlu…
Türk Türk doğduğu için…
Biri hristiyan olduğu için, diğeri müslüman olduğu için mutlu…
Çok tuhaf gelir bunlar bana…
Aşktan da üstün mü bunlar yani?
Bir insanı sevmekten, ona aşık olmaktan
daha yüce olabilir mi?
Hangi din, hangi ulus bir aşkın önüne
geçebilir ki?
***
EOKA ile ilgili pek çok yazı okudum
son günlerde…
EOKA’nın her kuruluş yıldönümünde
TC yetkililerinin demeç vermesi de moda
oldu…

Korkusuz

Gerçekleri söylemiyorlar ancak…
Yalan söylüyorlar…
EOKA Kıbrıslı Türklere karşı kurulmadı…
Nihai hedefi enosis olsa da, başlattığı
mücadele Kıbrıslıtürklere karşı bir savaş
değildi…
İngiliz sömürgecilere karşıydı…
Keşke bu savaş iki toplum tarafından
birlikte verilebilseydi…
EOKA’nın mücadelesine saygı duyanlar
da vardı aramızda…
Sonraları Türk Mukavemet Teşkilatı’nda görev almış olan bir dostumun
bana anlattığı hikayeye bakın…
Bir EOKA’cı yakalanmış İngiliz tarafından…
Sorguya çekmişler onu…
Dayanamamış işkenceye…
Ele vermiş arkadaşlarını…
Bunun üzerine bir tokat atmış bizimki
ona…

Ve demiş ki:
-Arkadaşlarını neden ele verdin?
***
Sömürgeci İngilizlere karşı mücadele
etmek bir yana, Kıbrıslıtürkler EOKA’ya
karşı İngilizin yanında yer aldı…
İki bin kişi İngiliz ordusuna komando
yazıldı…
Ve sıkı bir eğitimden geçtikten sonra,
İngiliz devriyelerle birlikte EOKA’cı
avına çıktılar…
Köylerde evleri bastılar…
İngilizlere hem yol gösterdiler hem
tercümanlık yaptılar…
EOKA Kıbrıslıtürklere karşı kurulmadı,
ama TMT EOKA’ya karşı kuruldu…
Böylelikle iki toplum arasında da çatışmalar başladı…
Zaten iki yeraltı teşkilatını tasarlayan
Amerikalılarla İngilizlerin asıl istediği
de buydu…
Tüm ulusal kurtuluş savaşlarında olduğu
gibi İngiliz eninde sonunda gidecekti
adadan…
Asıl mesele, daha sonra kurulacak olan
bağımsız cumhuriyette Rumlarla Türklerin
birleşmemesiydi…
Dost olmaması ve kardeşçe yaşamamasıydı…
Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılmak üzere kuruldu…
Garantör denilen ülkeler bu cumhuriyetin baş düşmanı oldu…
Biri adada faşist bir darbe yaptı…
Diğeri işgal etti…
Öteki de seyretti…
***
Hadi gelin… Bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şey yapalım…
İki tarafın tüm barışçıları toplansın…
Kaç kişiyiz?
İkiyüz bin kişi var mıyız?
Hep birlikte haykıralım…
Devrim yapalım!

Benzerlik

Hüsnü Mahalli
Cuma günkü yazımın
son
cümlesinde
“ABD’nin yakında Pakistan’ı karıştıracağını”
yazmıştım.
“Yakın”ın bu kadar
yakın olacağını tahmin
etmemiştim çünkü o ya-

kın yarın.
Peki hikaye ne?
Uzun süredir her istediğini yaptıramayan ABD; Başbakan Umran Han’a
çok kızıyordu. BM Genel Kurulu’nda
Ukrayna ile ilgili yapılan oylamada Pakistan, düşmanı Hindistan gibi çekimser
oy kullanınca Washington’un tepesi attı.
Harekete geçen Biden yönetimi her zaman yaptığı gibi askeri darbeyi kışkırtmak yerine bu kez muhalefet partilerini
birleştirerek Başbakan Han’dan güvensizlik oylamasıyla kurtulmayı planlıyor.
Kritik oylama büyük olasılıkla yarın.
Bu oyunlara dikkat çeken Başbakan
Han “Askeri üs kurmasına izin vermediği
için ABD’nin kendisini tehdit edip devirmeye çalıştığını” söyledi ve “Ne ben
ne de Pakistan halkı diz çökmeyeceğiz”
dedi.

Pakistan bir çok yönüyle Türkiye’ye
benzer.
1947’de Hindistan’dan ayrılarak bağımsız olan ülke 4 askeri darbe ve bir o
kadar darbe girişimi yaşadı. 1977 darbesi
sonrasında Halk Partisi’nin lideri Cumhurbaşkanı ve Başbakan Zülfikar Ali
Butto Nisan 1979’da idam edildi ve
onun kızı Başbakan Benazir Butto Aralık
2007’de öldürüldü.
Farklı İslamcı parti ve örgütlerin güçlü
olduğu ülkede ordu her zaman gücünü
koruyor ve çoğu zaman Washington’un
dediklerini yapıyor.
Hindistan, İran, Çin ve en önemlisi
Afganistan’a komşu olan Pakistan 1979
Sovyet işgalinden sonra Amerikalıların
en önemli hareket alanıydı.
Türkiye ise 2011 sonrasında Suriye
için hareket alanı haline gelmişti.
Afganlı cihatçı gruplar ve daha sonra
Kaide ve Taliban’ın tüm eylemleri Pakistan üzerinden gerçekleşiyordu. Pakistan askeri istihbarat örgütü genel
olarak CİA, Mİ6, Suudi Arabistan, Mısır
ve BAE istihbarat örgütleriyle birlikte
hareket ediyordu.
Katar eski Başbakanı Hamed Bin Casim’in itiraflarıyla o zamanki durum

2011 sonrasında Suriye’ye benziyor.
20 yıl işgalden sonra Afganistan’dan
çekilen ABD bu ülkeyi öylece Ruslara
ya da Çinlilere kaptırmayı düşünmeyecektir. Bu nedenle komşu Pakistan’ı
rahat bırakmayacak ve kendine bağımlı
kılmak için her yola başvuracaktır.
Meclis toplantısında Başbakan Han’ın
düşürülmesi için 342 üyeli parlamentoda
172 üye yeterli olacak. Haberlere bakılırsa tehdit, şantaj ve rüşvetle muhalefet
bloku 176 oyu garantilemiş gibi görünüyor.
Peki Umran Han hükümeti düşürülürse
ne olur?
Hükümeti kurma görevi muhalefet
bloğunun lideri Şahbaz Şerif’e verilecek.
Şerif eski başbakanlardan İslamcı Navaz
Şerif’in kardeşi, uzun süre Suudi Arabistan’da yaşamış, 2020’de kara para
aklama suçlamasıyla gözaltına alınmış
sonra da kefaletle serbest bırakılmış.
Tam Amerikalılara göre.
Amerikalıların desteğiyle başbakan
olursa kesin istedikleri her şeyi yapar.
Elbette ülke ekonomisinin neredeyse
yarısını kontrol eden generallerle birlikte.
Ama ne olur ne olmaz ABD başka

alternatifler üzerinde de çalışıyordur.
Haberlere bakılırsa Amerikalılar eski
Başbakan Benazir Butto ve eşi eski
Cumhurbaşkanı Asıf’ın oğlu Halk Partisi
lideri Bilavel’e de çengel atmış durumda.
Generaller kime sıcak bakarsa Washington onu daha fazla sevecek sonra
da onu tepe tepe kullandıktan sonra bir
kenara atacak.
Darbe yaptırdığı Müşerref’e yaptığı
gibi.
Afganistan işgalinde tepe tepe kullandı
sonra da “herkes kendi yoluna” dedi.
Adam Cumhurbaşkanlığından atıldıktan sonra ülkeden kaçtı, geri geldi
vatana ihanet ve yolsuzluk suçlamasıyla
idama mahkum oldu, askerler tarafından
ülkeden kaçırıldı ve Dubai’ye giderek
televizyonlarda “siyasal yorumcu” olarak
çalıştı.
Her şeye rağmen bizdeki her salataya
maydanoz olan azman ve uzmanlardan
daha “bilgiliydi” çünkü Amerikalıların
yanında çalışmıştı.
1950-1957 yani Menderes döneminde
babasının görevi nedeniyle Ankara’da
bulunmuş ve Türkiye’nin ülkesiyle olan
benzerliklerini iyice öğrenmişti.
Bir çok konuda!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

ADI BİZDE
MAHFUZDUR

Kıbrıslıtürkleri yok oluşa sürüklüyorlar,
yoksullaştırıyorlar ve benzer cümleler
artık marjinal değil, sıradandır, günde
beş vakit bizzat kurduğumuz, günde on
posta da başkalarından duyduğumuz cümlelerdir bunlar. Ama ne yazık ki, bir toplumun yok oluşunu anlatamayacak kadar
vasat ve sığdırlar. Bu da bir yok oluşun
berbat ironisidir…
Yok olmak, yok oluşa sürüklenmek, yok edilmek öyle
geçiştirilecek, karambole getirilecek meseleler değil, bir
toplumun sözde kurtarıcısı
tarafından sistematik asimilasyon politikalarıyla kendi
ülkesinde azınlığa düşürülmesi, hem ülkesini hem kimliğini kişiliğini
haysiyetini kaybetmesi, öyle güle oynaya
karşı çıkılacak bir şey değil ki, bu hayat
memat meselesidir…
Kıbrıslıtürkleri yok ediyorlar, yoksullaştırıyorlar…
Kimdir Kıbrıslıtürkleri yok eden? Kimdir Kıbrıslıtürkleri yoksullaştıran? O’dur.
Kimdir O? Adı yok mudur? Yoktur!
Fiilleri iddialı, öznesi gizlidir bu cümlelerin ve fakat üzülerek söylemek gerekir
ki, fiilleri ne kadar iddialı olursa olsun
öznesi saklı olan cümlelerin yeri çöplüktür…
Bizi yok etmenize, yoksullaştırmanıza
izin vermeyeceğiz, bizi karanlıklara mahkûm ettiniz, inadınıza aydınlığa yürüyeceğiz vesaire, ortaya karışık söyleyip gidelim, kimse bakmaz kimse takmaz nasılsa, bunların yerine “Eyyy Türkiye” diyemedikten sonra, her çıktığımız yoldan,
her dolduğumuz meydandan, azalarak
döneceğiz evlere…
Kimdir sorusuna asla Türkiye diye cevap vermeyiz, haşa, ama ABD ve emperyalistler diye cevap verebiliriz, ikincisini söylemek birincisini söylemekten
daha kolaydır, kahrolsun emperyalizm,
defol Amerika, go home Yankee, Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu söyleyen
biri çıkarsa, bunun da cevabı hazırdır,
Türkiye Kıbrıs’ta işgalci değil, asıl işgalci
Amerika’dır, Türkiye Kıbrıs’ta işgalcinin
taşeronudur deriz olur biter, Amerika’nın
bizi takacak hali yok nasılsa, ABD başkanına istediğimiz kadar küfredebiliriz,
no problem…
Bunun çok da fiyakalı bir tarafı vardır
ayrıca, büyük fotoğrafı görüyoruz biz,
dünyalıyız…
Büyük fotoğrafı görürken küçük fotoğrafı da görsek fena mı olur? Evet,
fena olur!
Doğrusu, Amerika’nın mesela Irak’ta
işlediği suçları görürken, Türkiye’nin 48
yıl boyunca bu topraklarda işlediği suçları
görmemektir, biz de bunu yapıyoruz…
Zaten Kıbrıs Sorunu dediğimiz rezalet
de bir tür cellâdına âşık olan kurbanın
hikâyesidir…
Tam da bu yüzden “yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır” demek için çıkılan
meydanların sağı solu kalmamıştır…
Muhalefet Türk Lirası kullanımından
dolayı yaşanan ekonomik krizin sorumluluğunu bile hükümete yüklüyor. Türkiye
Kıbrıs’ta işgalci değildir, Amerika’nın
taşeronudur, deyince oluyor da, bayrağı
olan ama parası olmayan KKTC’nin hükümeti Türkiye’nin taşeronudur deyince,
neden suratlar asılıyor, kaşlar çatılıyor?
Şöyle ya da böyle, sağ ile solun kendi
aralarında sürdürdükleri laf dalaşı eşliğinde
olanlar oluyor. Güme gidiyor birlik mücadele dayanışma…
Kıbrıslıtürkleri yok oluşa sürükleyenler
ve yoksullaştıranlar da “AK”lanıyor…
Kimdir Kıbrıslıtürkleri yok oluşa sürükleyen?
Şşşşşşşttttt!.. “O”dur!.. Adı bizde mahfuzdur!..

RESİMDEKİ
GÖZYAŞLARI

Sevenleri ve hukuk camiası yasta...

Ata Dayanç hayatını kaybetti
Ülkenin tanınmış Avukatlarından
Ata Dayanç 75 yaşında hayata
veda etti
Acı haberi Esendağlı duyurdu
Dayanç’ın ölüm haberini Barolar Birliği
Başkanı Hasan Esendağlı sosyal medya
hesabından “Mesleğimizden bir renk daha
eksildi.

Av. Ata Dayanç’ı kaybettik” diyerek
duyurdu.
Avukat Ata Dayanç
Kanser tedavisi gördüğü bilinen Dayanç’ın, yakın zamanda da Covid-19 hastalığı geçirdiği biliniyordu. Dayanç’ın
ölüm haberi hukuk camisı ve sevenleri
başta olmak üzere herkesi hüzne boğdu.

Yüksel Tüccaroğlu da Covid’e yenik düştü
Eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu Kovid-19 tedavisi gördüğü Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi.
Tüccaroğlu için bugün saat 13.30’da
Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek. Merhum milletvekili saat
15.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

82 yaşında hayatını kaybeden Tüccaroğlu
1976'da yapılan genel seçimlerde Halkçı
Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de
Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçilmişti.
Tüccaroğlu, 12 Mart’tan beri Lefkoşa
Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İskele-Ercan anayolunda feci kaza...

1'İ AĞIR 6 YARALI
(Objektif)
Polis Basın Subaylığındna verilen bilgiye
göre, İskele Ercan anayolu 1-2 km’ leri
arasında, İhsan Yazıcı, (E-49), yönetimindeki GB 898 plakali salon arac ile İskele
istikametinden Lefkoşa istikametine doğru
seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkarlığı
neticesinde yolun sağına geçmesi sonucu,
o esnada karşı istikametten gelmekte olan
Mohammad Ashfag Saleemi (E-69) yönetimindeki ZUB 837 plakalı araç ile çar-

pıştı.
Kazada GB 898 plakalı araç sürücüsü
İhsan Yazıcı ile ZUB 837 plakalı araç sürücüsü Mohammad Ashfag Seleemi ve
ayni araçta yolcu olarak bulunan Saira
Mufti (K-34), Soraya Mufti, (K-6), Fazl
Mufti (E-2) hafif ve Nasim Saleemi (K67) ağır yaralandı.
Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İlk kez gelmiş Kıbrıs’a…
Gezip dolaşmış birçok yeri…
-Aslında ülkeniz cennet gibi ama ben
biraz hayal kırıklığına uğradım, dedi…
Gelmeden önce gördüğü resimlerde
hayran kalmış buralara…
Sahillerin, sokakların, ormanların çöp
içinde olması
onu çok üzmüş…
Resimlerde başka bir Kıbrıs vardı, diyor…
Haksız mı?
Hem belleğimizde hem de eski resimlerde başka bir Kıbrıs yok mu bizim
için de?
Eski resimlerde başka, şimdiki resimlerde başka…
Harita aynı harita…
Ama kıyılar aynı kıyılar…
Deniz aynı deniz…
Dağlar aynı dağlar değil…
Ormanlar aynı değil…
Hele Girne hiç aynı Girne değil…
Bir eski resimlerdeki Girne'ye bakın,
bir şimdiki Girne'ye...
Eski Girne saf, yeşil, tertemiz...
Bahçeli evler…
Sessiz, sakin sahiller…
Şimdiki Girne bin yerinden bıçaklanmış, ama hala nefes alıp veren, ya da
oksijene bağlanmış ağır bir hastaya benziyor…
Denizi göremezsiniz çok katlı ruhsuz
binalardan…
Sokaklarında yürümenin, araba kullanmanın işkence haline geldiği bir kabus
gibi bir zamanların cenneti…
***
Ve o eski resimlerdeki dağlarımız…
Taş ocakları dinamitlerini patlatmamış,
buldozerlerini sürmemişti henüz o zamanlar…
Her yer evimiz gibiydi sanki…
Ailece pikniğe gittiğimiz zamanları
hatırlıyorum Boğaz’a ya da Alev Kayası’na…
Arabanın bagajında alet edevatı da
olurdu babamın mutlaka…
En az birkaç ağacın dibindeki otları
temizleyip çapalardı biraz…
-Onların da canı var, havalansınlar,
nefes alsınlar biraz derdi…
***
Şimdilerde ise içimiz kanayarak, yüreğimiz burkularak dağlarımızın göz
göre göre yok edilmesini izliyoruz yıllardır…
Yaşadığımız yerlerin kimliksizleşerek,
bozulmasını…
Duyarsızlığımız sadece siyaseten değil…
Ve en büyük sorunumuz da sanırım
sevgisizlik…
Birbirimizi sevmiyoruz…
Yaşadığımız yurdu sevmiyoruz…
Bu kadar kötülük yapabilmek için
ancak nefret etmeli insan yurdundan…
Ama sorsalar bizden çok yurdunu
seven yok…
Sevgimizden hep o ucube beton binalar…
Yerlerine inşaat yapmak için kesilen
ağaçlar…
Çöp ve molozla doldurulan dereler…
Kumarhane ve otellerle kapatılan sahiller… Kanalizasyon atıklarıyla kirletilen
denizler…
Hepsi de sevgimizden…
Girne’yi, Mağusa’yı, Lefkoşa’yı, Omorfo’yu, İskele’yi, Karpaz’ı kimseler sevemez bizim gibi…
Bu sevgi, doymak bilmez bir iştah…
Paha biçilmez bir rant…
Ölümcül, yok eden bir sevgi bu…
Birzamanların Kıbrıs’ını özleyenler
eski resimlere bakıyor hep…
Resimlerdeki gözyaşlarına…
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Kalabalık dağıldı onlar kaldı meydanda
Aydınlık yüzleri bu halka umut olsun
AYA
K
A
AL İFİL
Onlar ki olmazlar kuklacıya payanda
DİR
Selâm olsun, aşkolsun size gençler aşkolsun

KALAY-KALAYCI

“ÇOK ERKEN AMA
BAŞARAMIYORSA İSTİFA ETSİN”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Ömrünü bu kadar kısa sürede tüketen
hükümet belki de dünyada görülmemiştir. Sucuoğlu’nun belli ki reçetesi yok.
Vizyonu olmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Evet, çok erken ama
başaramıyorsa istifa etsin” dedi. Başaramadığı kesindir ama erken seçim
yapılsa farklı bir sonuç olmayacağı da kesindir.
UBP hükümette başaramıyor da, CTP muhalefette başarabiliyor mu sanki?
Aslında topu birden istifa etse ne iyi olur, değil ama?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BU GÜNLÜK BU KADAR

Mitingler grevler yapıldı bitti…
Kuklaların kılı kıpırdadı mı bilmem ama
onların dayandıkları güç emir aldıkları makam
olduğu için halkın öfkesi umurlarında bile
olmuyor…
Belediyeler değişiklik yasası tartışılmaya
başlanacakmış…
Kimler tartışacak bunu?
Meclisteki siyasi partiler…
Tartışılmaya gerek var mıdır, tartışılsa
nereye varacak işin ucu?
Ankara nasıl isterse öyle olacak ama bizim
tartışmacılarımız da yani bu yasaya muhalefet
edenler de belki anlamsız, yararsız birkaç
cümle sokuşturacaklar yasanın arasına ve yasayı demokratikleştirdiklerini ilan edecekler…
Nasıl ki Sucuoğlu yasayı deldik dediği için
toplu saldırıya geçtiler ve KKTC Anayasasını
deldirmeyecekleriyle ilgili eylem bile yaptılar
ya…
Oysa KKTC anayasasında duran kol gibi
Geçici 10. Madde bu yasanın demokratik
falan olmadığını ortaya koymaya yeter de
artar bile…
Sonra işgal altında bir toprak parçası üzerinde
demokrasiye dokundurtmamak ne demektir?
Ya da ağızlarından düşürmedikleri demokrasiyi kesintiye uğratmayız efelenmeleri…
Buvarolan Geçici 10. Maddenin kabullenilmesi değilse nedir?
Hem sonra işgal altındayız madem ki, demokrasinin ‘d’sinden bile söz etmek ahaliyi
kandırmak demek değil midir?
Pahalılık aldı başını gidiyor…
Serbest Piyasa Ekonomisi dedikleri bir
ekonomik sistemle idare edildiği için yetkili
sanılanlar “siz de ucuz yerden alınız” diyorlar…
Kuklaların söyleyecek başka neleri olabilir
ki?
İnsanlar açlık çekiyorlar, borçlarını ödemekte
zorlanıyorlar, okullara gönderdikleri çocuklarının en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılamaktan
aciz haldedirler ama birileri sırf işgalciye yaransın diye her gün fotoğraf paylaşıp “Toroslar
görünüyor, sağlığınıza dikkate edin” diyerek
resmen toplumla alay ediyor…
Yahu burada dernek başkanlarını bile Ankara
belirliyor…
Seçimlere açıkça müdahale ediyor…
Sizi idare edeceklerinizi seçtik diyor ardından
onlara bile müdahaleden kaçınmıyor…
Aşağılanmaktan başka nedir ki bu?
Şimdi de kalkmış elimiz ayağımız kırılaydı
da seçmeyeydik diyorlar….
Farketmezdi seçilenler yani o tiyatrohaneye
girenler de onların güdümünden çıkmayacaklardı…
Burada yapılması gereken tek bir şey vardır…
Doğru adresi bulmak…
Gerçi doğru adresi biliyorlar da oraya yaklaşmaktan korkuyorlar…
Korkunun ecele faydası olmayacağını bilmiyorlar mı?
Biliyorlar çünkü kitaplarda okudular ezberlediler ama yüreklerinde geniş bir yere
oturtamadılar…
Mesele yürek meselesi…
Bir eylem daha geçti…
Zamlara ve elektriksizliğe devam…

AŞKOLSUN SİZE
GENÇLER AŞK OLSUN

Oturma eylemine devam
Geçtiğimi Cuma günü yapılan büyük mitingten sonra Başbakanlık
önünde oturma eylemi başlatan TDP, TKP ve YKP gençleri eylemi
sürdürüyorlar. Bilindiği gibi önceki gün Başbakan Faiz Sucuoğlu
gençlerin yanına giderek onlarla sohbet etmiş ve taleplerini yerine
getirmek için süre istemişti. Ancak gençleri bu da tatmin etmemiş ve
eyleme devam kararı almışlardı. Gençler sendika, örgüt ve halktan
eylemi büyütmek için destek bekliyorlar.

Hamitköy'de korkunç olay:

22 yaşındaki genç bıçaklandı,
soyuldu, kaçırıldı
(MYK gündem)
Hamitköy’de meydana gelen
korkunç olayda 22 yaşındaki
bir genç, misafir olarak kaldığı
evden bilgisayar çalıp sattığı
gereçesiyle, ev sahibi ve
arkadaşı tarafından resmen
işkence gördü. İşte detaylar…
Hamitköy’de yaşanan olay geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi.
22 yaşındaki A.K.R., misafir olarak
kaldığı evden 31 yaşındaki İ.A’ya ait
lap topu çalarak 250 dolara Lefkoşa’da
bir işyerine sattığı iddia edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, olayı
fark eden İ.A ile 43 yaşındaki S.I.O,
22 yaşındaki genci önce tekme ve
yumrukla dövdü. Bu sırada S.I.O,
dövdükleri genci sırtından bıçakladı.
Daha sonra da gencin telefonunu
zorla elinden aldı. Bununla da kalmayan iki kişi, A.K.R’yi zorla bir
araca bindirip, başka bir yere götürerek
burada da dayak atmaya devam etti.
Olayın polisin bilgisine gelmesi
sonucu 2 kişi tutuklandı.
Darp edilen gencin sırtından hafif
şekilde yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne Kapısı yönünden akın akın gelen ve ucu
bucağı görünmeyen eylem kortejlerini gördükçe
ne yalan söyleyim umutlanmış, heyecanlanmıştım
yıllardan sonra...
Halkın öfkesi sokağa taşmış, dökülüyor diye
düşündüm.
Yıllardır yüreğimizde biriktirdiğimiz hasretti
o sel gibi akış...
***
Kortejler elçiliğin önünde bırakın 2-3 dakika
durmayı...
Yavaşlamadılar bile!
Sadece 2-3 dakika yüzlerini elçiliğe dönüp
Ankara'yı protesto eden bir slogan, "Elini yakamızdan çek Ankara" diyen bir mesaj bile atmadılar!
Oysa A'dan Z'ye kadar yaşadığımız bütün
olumsuzlukların, bütün sorunların kaynağıdır Ankara!
İşgaldir, işgalcidir, çözümün ve barışın önündeki
en büyük engeldir!
Biz ne yaptık?
Sanki bütün bunları görmezden gelircesine...
Sanki işgalcinin konağı orada değilmişçesine...
Hiç duraksamadan önünden geçip gittik!
***
Heyecandan nasıl da unutmuşum, gazetenin
balkonundan halkın o sel gibi akışını izlerken...
Meğer miting yeri elçiliğin önü değil, Başbakanlığın önüymüş!
Ankara'daki kuklacıdan yana bir şikâyet olmadığını...
Slogan ve pankart belirleyicilerinin, toplumun
yoksullaşmaya ve yokoluşa sürüklenmesinin
birinci derecede sorumlusu ve suçlusu işgalciye
söyleyecek sözleri bulunmadığını, miting yerinin
elçilik önü değil de başbakanlık önü olarak seçilmesinden anlamalıydım!
Bir karnaval yürüyüşü gibi geçip gittik, işgalci
bizi konağının perde aralığından kıs kıs gülerek
seyrederken!
***
Bırakın Ankara'yı...
Bu işgalcinin buradaki işbirlikçi kuklalarını
bile rahatsız etmedi bu son yılların en kalabalık
eylemi!
"Kimsenin burnu kanamadı" diye öğünenler
var!
Halkın meydana gelmesiyle, bir saat bile geçmeden meydandan ayrılması bir oldu!
KKTC tarihinde polisin ve Çevik Kuvvet'in
en rahat geçirdikleri eylem!
Hiç iş düşmedi sevgili polisimiz ve çevik kuvvetimize!
Onlar bile şaşırdı!
Çünkü çok zor bir gün olacak diye düşünmüşlerdi büyük ihtimalle!
Yerden göğe kadar hak verdikleri bir eyleme
müdahale etmeye hiçbiri gönüllü değildi emir
kullarının!
***
Kimsenin burnu kanamadı!
Çünkü öfkenin gazı, eylem ve miting yerinin,
elçiklik önü değil de başbakanlık önü olarak seçilmesiyle daha işin başında boşaltılmış, kontrol
edilebilir seviyeye düşürülmüştü!
O çok haklı olan öfkenin gazı çıkarılınca polise
ve çevik kuvvete de haliyle hiçbir iş düşmedi!
***
Kuklalar tabii ki memnun olacak!
İşgalciyi sokmayan yılan bin yaşasın!
Umut ve heyecan verici tek şey vardı bu eylemde. TDP, YKP ve TKP'li gençlerin meydanı
terketmeyip, sonuç alınıncaya kadar meydanda
kalmaları... Aşkolsun size gençler...
Aşk olsun...
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Onuncu köy
RANT BİTMEDİ

OMORFO’DA
ÖRÜMCEK ADAM
LEFKOŞA’DA
SENDİKALAR

Şeref Tuncel
CTP düzenin ana direği ve olmazsa olmazı
olup sahipleri tarafından koruma altındadır.
Tek gerçek miting Şenerler için yapılan
idi.
Bunun hemen akabinde CTP görevlendirildi
ve olan da oldu.
Toplumumuzun defni ve selasını da onlar
yerine getirecektir.
Muhtaç oldukları rant henüz tükenmemiştir.

TERSİNİ YAPTILAR

Murat Kanatlı
Çalışanlar eylem yapıp yoksulluğa ve yoksunluğa karşı çıkıyor, sanırım duydular ve
karar alındı "Hükümet 'işveren katkı payının'
yüzde 65'ini üstlenme kararı aldı", hayda
gene yanlış taraflarından konuyu anladılar,
çalışanlara değil işverene katkı çıktı!

SORUNUN KAYNAĞI
TÜRK LİRASI!

Devrim Barçın
ÇÖZÜM İÇİN DOĞRU TESPİT YAPMALIYIZ!
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından
bir gün önce USD/RUB paritesi 84 iken,
süreç içerisinde yaptırımlar vd. gelişmeler
sonrası 158'i görmüştü.
An itibariyle Rusya'ya inanılmaz ekonomik
yaptırımlar uygulanmasına karşın USD/RUB
paritesi, savaş öncesi olan 84 seviyesine
geri dönmüş durumda.
Yani savaş öncesine göre Ruble, an itibariyle Dolar karşısında %0 değer kaybetmiş
durumda.
Aynı dönemlerde ise TL, Dolar karşısında
an itibariyle %6.24 değer kaybetmiş durumda.
Sonra da kalkıp yok savaş vardı yok oydu
buydu.
Gerçeği görün artık.
Ana sorun TL'ye yönelik uygulanan yanlış
para politikası ve bizim de bu yanlışın
bedelini ödememizdir.
Sorunu doğru tespit etmezsek, doğru çözümler de bulamayız dostlar.

TL NEDEN,
YOKSULLUK SONUÇ

Yılmaz Parlan
26 TL olan kömür bugün itibarı ile 89
TL.
TL kullandığımız sürece bu değişmeyecek.
Kıbrıs sorununu çözmediğimiz sürece yaşadıklarımız tekrar tekrar yaşanacak!
Hep hareket halinde olan ama hep ayni
yönde dönen tramvay şoförleri gibiyiz!
Bu sorun Faiz'in gidip Tufan'ın gelmesi
ile çözülecek bir sorun değil.
Kriz yoktur ÇATI çökmüştür...
Kriz var edebiyatı yapanlar rejime örtü
olanlardır!
Bu sorunun klasik yöntemlerle çözümü
yoktur artık gerçekle yüzleşme zamanıdır.
Mesele reform değil mesele rejim sorunudur!
TL kullandığımız sürece, dünyadan, hukuktan kopuk yaşadığımız sürece yaşayacaklarınızı da kabullenecek ve her şey müstahakınız olacaktır!
Dünkü hak arama eyleminde Türk bayrağı
açarak onun ardından yürüyüş yapmak sorunu
kavramadığınız gibi dakika bir gol bir kendi
kalenize gol attığınızı gösterir!
Sorunların çözümü ne hamaset de ne de
güvenlik paketlerindedir.
Sorunların çözümü dünyayla birlikte hareket etmek, Kıbrıs sorununu çözmek ve
hukuka saygı göstermekten geçer gerisi hikayedir!

Cenk Özdağ
Markette iki domadez ve bir hıyar
alan/alabilen adam bir mesaj mı vermek
istedi, yoksa benim mi beynim fesat?
İhtiyacı sadece bu kadar mıydı?
Çevreci olduğu için poşet kullanmak
istemedi mi?
Yoksa pahalılık onu mecbur mu bıraktı?
Aklımda fesat sorular....
Cevabı bilemedim.

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
KARNAVAL, PORTAKOLDAKİ
ÖRÜMCEK İLE DEVAM ETTİ
İşgal rejimiyle sömürülenlerin; ekonomisi, üretimi kendine ait parası olmayanların, sahilleri dahil tüm kamu
kurumları tahakküm, dayatma politikalarıyla ele geçirilenlerin isyanı mı bu?
İşbirlikçiliğe her daim hazır olduğunu
kanıtlamak için amaçsızca ve talep ortaya
koymadan insanları sokağa çıkaranlar
utanacak mı?
Yurtsuz kalacak olmak sizi hiç mi ürkütmüyor?
Yurtsuz kalmanın öfkesi mi bu?
*
KUKLALAR BİLE ÜRKMEDİ!
KARNAVAL YÜRÜYÜŞÜ SONRASI SERMAYEYE DESTEK!
On binlerin toplandığı, hayatın kilitlendiği eylemin ardından bakanlar kurulu
sermayeye destek kararı aldı.
Sömürgeciyi geçtim kuklalar bile ürkmedi!
*
İŞBİRLİKÇİ MUHALEFET
Sadece kuklaları hedef göstererek
sürdürülen işbirlikçi muhalefet, buzdolabına konmamış bulgur pilavına benzedi...
Artık yenmez!
*
İŞBİRLİKÇİLERLE DEVAM MI?
PROTOKOL İMZALAYANLARI
TANI!
Siz bizi aptal mı sanıyorsunuz?
Geleceğimizi protokollerle yok edenleri biliyoruz, unutmadık.
İşbirlikçilerle varılacak tek yol esarettir. Sorun yoksullaşmadan öte Türkiye'nin sömürgeci kolonyalizmidir.

İŞGALE ÖRTÜ BİR MİTİNG
Salih Sonustun
Değerli Dostlar,
Sendikaların organizasyonu ile sokakları
doldurarak eylem yaptığımızı zannettik.
Talepler de ekonomik çöküş ve yoksullaşma karşıtı talepleri içeriyordu.
Değerli Dostlar,
Ankara’nın 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. 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

ve işgalci olduğunu ve bundan kurtulamazsak ekonomik çöküşten de kurtulamayacağımızı haykırmamız gerekirdi.
Bizleri kullanmak zorunda bıraktıkları
paranın her geçen gün eridiğini 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 kaydıyla sözde protestolar yapıp gelin havası oynadık.
Siz 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 sıfatıyla 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 diğerini de beraber talep etmezseniz
sadece hava alırsınız.
Bizler gibi…

YOL OLUN, YOLDAŞ OLUN!
Halil Karapaşaoğlu
KIBTEK ve KOOP SÜT günlerdir
ağır bir saldırı altındadır. Kıbrıslı Türklerin kamusal alanları kamusal üretimleri
yerli işbirlikçiler tarafından çok ağır
bir şekilde yıpratılmıştır. Örneğin
1960'larda kurulan TAŞEL 2003 yılından sonra CTP ve DP tarafından hisseleri
MEY şirketine satıldı. MEY AKP'nin
kol değneği olan 3 büyük şirketin ortaklığında kuruldu. Kıbrıslı Türklerin
kamusal alanları Türk sermayesine peşkeş çekiliyor. Ercan Havalimanı, TA-

ŞEL, AKSA, Hoteller, burada açılan
üniversiteler, başımızdan geçen uçaklar,
ilaç sektörü, yol ihaleleri, İnşaat sektörü
bu liste uzar gider... Evet, burada altın
yok burada elmas yok ama burada korkunç paraların döndüğü kamusal bir
alan var. İşte tam da bu noktada SÖMÜRGE ilişkileri ekonomik bağlamda
ortaya çıkıyor. Türk kolonyalizmi sömüre sömüre bizi perişan etti. İki gündür
başbakanlık önünde zamlara karşı dostlarımız direniyor. Bugün üçüncü gün...
Kimse sizden çok bir şey istemiyor.

Onların eylemini bir ziyaret edin. Sosyal
medyada bir paylaşın. İnsanlar hala
gruplarda eylem yapalım mı yapmayalım mı diye tartışıyor. Bu hikayeyi
bu direnişi siz başlatmış olmayabilirsiniz
ama bu hikayenin neresinden isterseniz
parçası olabilirsiniz. Bize umut lazım!
Çünkü sömürge ilişkileri toplumun kendine olan inancını ve güveninin yitirilmesine sebep olur. Tartışmaya gerek
yok arkadaşlar! Orada bir direniş var!
Omuz verin! Sahip çıkın! Yol olun,
YOLDAŞ OLUN!
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
“Yoksullaşmaya ve yok oluşa Hayır!” merkezli miting Nisan Bir’de
gerçekleşti.
Sağcı-solcu, Kıbrıslıcı-Anavatancı,
Kıbrıslı-Türkiyeli, asimile eden-asimile
edilen, Önce Kıbrıs diyen-Önce Türkiye diyen, KaKa TeCe diyen-Kıbrıs
Cumhuriyeti diyen onlarca kurumun

ARPA BOYU İLERLEME

katılımı ile “konser-miting”…
Boyunlarında “Başbakan” ve “Dışişleri Bakanı” sıfatlıların yazılı olduğu
kurdele taşıyanların konuşlandırıldığı
binalar önünde.
Milletin yakındığı sorunlarda yüzde
yüz haklı olduğu gerçek.
İşbirlikçi yöneticiler yoksulluk ve

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

EMİR KULLARINI SEVERLER
İşgal altında politika mı olur derseniz…
Hep beraber görüyoruz nasıl bir
ekonomik ve ahlâki yıkıntı yaşadığımızı…
Bu politikalara onurlu duruşu ile
adını yazdıran Akıncı'yı düşünerek
koymuştum yazının başlığını..
“Emir kullarını severler” diye...
Aradan zaman geçti, şimdi de soruyorum…
Emir kulu politikacıları severler
mi gerçekten?
Yoksa işlerini gördürünceye kadar
mı sevgi gösterileri?
Halksa onları hiç ama hiç sevmez
ve zerre kadar da saygı duymazlar…
Ama veli nimetleri, efendileri de
meğer sevmez, saygı duymazlarmış
onlara…
Tatar beyin Ankara’ya gidişleri
engellenmiş….
Sandıktan değil ama piyangodan
çıkan bir dışişleri bakanımız var…
Ben kendi nâm-ı hesabıma utanıyorum…
Onlarsa “utanmadan evvel doğundular” derdi kayınvalidem..
Denizin iki yakasındaki bu Âdemoğlu ilişkilerinden utanıyorum….
Zamanla ,iyi’miş olacaktık, daha
kötü olduk..
Onun için yazıyı aynen koyuyorum…
Geriye dönüp baktığımda, Güzellik
ve Aşk tanrıçası Afrodite’in doğduğu
bu güzelim adada doğmak
Ve de Kıbrıslı olmak benim için
bir ayrıcalıktır.
Ama yine geriye baktığımda biz
Kıbrıslıların Denktaş ve Makarios
gibi liderlerimizin olması..
Zamanın şartlarında bazılarınca
iyi olarak yorumlansa da evrensel
değerler çerçevesinde yorumlandığında çok şanslı olduğumuz söylenemez.
Çünkü kurguladıkları politikalar
insan sevgisine dayanan, insan odaklı
politikalar olmadı.
Hele de bir din adamında bu yaklaşım affedilecek gibi değildir..
Aynı dönemlerde Nobel Barış
ödülü alan Desmond Tutu gibi başpiskoposların var olduğu bir dünyada
üstelik...
Ne yaptılar?
Biri Türk biri de Helen millietçiliğinin peşinde İngilizin de katkısı
ile adayı ve insanları böldüler..
Ben bir Anadolu çocuğuyum, köküm Orta Asyadır..
Kültürümle, tarihimle Türküm
dedi...
Benim bir devletim ve anavatanım
var dedi.
Kıbrıslılık, ortak kültür hepsi boş
laflar, yalnız Karpaz eşekleri Kıbrıslıdır dedi..
Adada yaşayan halkın ne düşündüğünü hiç önemsemedi..
Halkı ile yabancılaştı..
Rumların da Yunanistanları var
dedi...
Giden Türk, gelen Türk dedi..
Bir zamanlar Türk politikacıların
Kıbrıs politikalarını bile çözümsüzlük
için yönlendirdi...
Ne zaman ki Tayyip’le ters düştü..
Ona zarar vermek için Anadolu’yu

gezerek anti propagandasını yaptı..
Toplumumuza ise UBP diye bir
partiyi miras bıraktı..
Ganimet kültürü üzerine kurulmuş,
her devirde onları iktidar yapacak
kadar oy toplayacağı insanları ihya
etmekle başardı bunu..
UBP'nin oylarının hiç eksilmemesinin nedeni haksız yere zengin olan
ve bu avantaları kaybetmek istemeyen
insanların varlığıdır..
Avantalarının devamı için durumun
sürmesi gerek..
Onun için de olmayacak şeyleri
istemekte ısrar ediyorlar.
Bu insanların, bu ölümcül dünyada
beraber götüremeyecekleri çıkarları
içindir…
Olmayacak şeyleri istemekte ısrarcı
olmaları..
Onlar, kendi çocuk ve torunlarının
geleceğini satan insanlardır.
Bana göre onlar vatan hainleridirler.
Istanbul Belediye Başkanlığı zamanında elindeki yüzüğü göstererek..
Bundan başka servetim yoktur..
Olursa anlayın ki hırsızlık yaptım
diyen biri var Türkiye'de…
Köprülerin altından çok sular geçti..
Şimdi gemicikleri, karısının özel
hastaneleri, sarayları, Orta Avrupa’da
lüks dükkanları var...
Atatürk devrimleri yerle bir edildi..
Tüm devlet malları satışa çıkarıldı..
Türk halkı üstünden geçmediği
köprülerin borcunu ödüyor...
Daha da ödeyecek..
Halk dinci, cahil gericiler sayesinde
Ortaçağ karanlığına gömülüyor..
Bunlar Türkse ben Türk değilim..
Bunlar Müslümansa ben Müslüman
değilim dedirtecek hale getirdiler insanları..
UBP ve vekilleri de el pençe divan
durdular…
İğnenin deliğinden geçecekler neredeyse.
Bu onursuzluğun adına da Türkiye
sevgisi dediler..
Ne idüğü belirsiz şeyhlerin elini
ayağını öpüyor sözde doktor olacak
adamlar..
Ne idüğü belirsiz , ilk okul mezunu
bile olmayan hocaların yaptıkları zikirlere katılıyor başbakan..
Polise gidip ihbarda bulunmak, o
yerleri kapatmak yerine..
Orada hurafelerle beyinleri yıkanan
çocukların akıbetleri bile umurlarında
değil.
Sorarsanız..
Onurlu dik duruşun ne olduğuna
yanıt veremezler..
İnsan hak ve özgürlüklerinin ne
olduğuna da..
Etik ve ahlâk kurallarından haberleri yoktur..
Hep yalan söylerler.
Akıncının onurlu duruşunu da çarpıtarak Türkiye düşmanlığı olarak
değerlendirirler…
Kimin umurunda?
Türkiye’yi de Kıbrıs’ı da kurtaracak
olan…
Akıncı’nın duruşu gibi onurlu bir
duruştur…

yok oluşu, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı mazeretine dayandırmaya
gayret ediyor.
Sanki pandemi ve Rusya-Ukrayna
savaşı öncesi, işgal edilmiş Kuzey
Kıbrıs, Kuzey Avrupa ülkeleri refahında idi de…
Kör olası pandemi ve savaş, refahı
geriye çekti. Oysa Kıbrıslıtürklerin
refah seviyesinin geriye gidişi…
“Yok edilme” ile karşı karşıya
kalışı…
“Sizi kurtardık” diyenlerin Kıbrıs’a
ayak bastığı 48 yıl önce başladı.
İlk günden günümüze işbirlikçilerin
görevi bu gerçeği gizlemek ve Kuzeyi
sütliman göstermek…
Ve kurtarılan(!) Kıbrıslıtürklerin
refah içinde yaşadığını papağan gibi
tekrarlamak.
Kuzey Kıbrıs’taki sorunların kaynağı Türkiye kaynaklı.
Ekonomisi, merkez bankası, enerji
politikası, … tamamı ile Türkiye’ye
bağımlı ve Türkiye kontrolünde.
Türkiye’de bu başlıklarda ifade
edilenlerin tümündeki gelişmeler, yürekler açısı.
Hali ile bu yıkım, arka bahçe durumundaki işgal edilmiş Kuzey Kıbrıs’a misli ile yansıdı.
İşgalci, kendinden ithal sorunları
göğüslemek için Kuzey’de oynanan
devletçilik oyununu vitrine koydu.
Kuzey Kıbrıs’ın Ankara’nın “Alt
birimi” olduğu uluslararası kayıtlara
çoktan alınmıştır.
Bu düzeni ayakta tutan kuklacının
yarattığı sorunları, işbirlikçilere fatura
edenler, başını kuma sokmaktadır.
“Yoksullaşmaya ve yok olmaya,
Hayır!” konser-mitinginde, kuklaların
ipini elinde tutanlara yönelik hiçbir
ibareye rastlanmadı.
Ers, Arıklı, Hacı Atun, Tomsoncu
T. ve Sucuoğlu sorumlu tutuluyor.
Ers’in, Sucuoğlu’nun, Tomsoncu
T’in iradesi mi vardır da siz yıllanmış
sorunları çözmelerini bekliyorsunuz?
Ekonomi ve tedavüldeki Türk Lirası…
Ers veya Sucuoğlu’nun iradesinde
olan şeyler midir?
Bu sorunları, çözmelerini nasıl isteyebilir siniz?
Elli sene önce atılan sloganlar bugün
de atılıyor.
Eskiden Denktaş ve Eroğlu’na atılırdı…
Şimdi Ers ve adına leke sürdürmeyeceği iddiasındaki Sucuoğlu’na.
Denktaş ve Eroğlu’nun ipi işgalcinin
elinde idi…
Ers ve Sucuoğlu’nun da.
Denktaş ve Eroğlu da işgali kamufle
için göğsünü siper ederdi…
Ers ve Sucuoğlu da.
Denktaş’ın da iradesi yoktu, Ers
ve Sucuoğlu’nun da yok.
Bu adamlara da sözünüz olsun,
ama asıl sözünüz, kuklacıya olmalı.
Haksızlık yapmayın.
Kuzey’deki adaletsizlik ve olumsuzluklara yanıt ve çare ararken…
Sorumluyu hala daha tespit edememiş ve yanlış kapı çalıyorsanız…
Hak aramada, arpa boyu ilerleyemezsiniz.
***
KaKa TeCe görüntüsü, tamamı ile
iflas etmiştir.
Her şeyde yetkili ve etkili, Türkiye’deki RTayyipE ve Kuzey Kıbrıs’taki Elçiliği.
İşgalci ne yaptı etti, muhalifi-mutabıkı bir kefeye sokuşturup, zamlara
tepkileri kuklalara saldırtmayı başardı.
Keyfine diyecek yok.
Bu zam ve yıkım faturasının ona
yüklenmesinden sıyırdı.
Yaşananlar “Nisan bir” şakası gibi.

GÜNLÜK
DİNCİLEŞTİRME-GERİCİLEŞTİRME
SADECE YASALARLA OLMAZ!

İşgal gerçeğini idrak edemeyen Kıbrıslının işgale karşı vermediği
mücadele nasılsa, laiklik konusundaki ‘hassasiyetler’i de o kadar
sahte… Sözde Eğitim Bakanlığı koltuğunda otururken 5 Haziran
2018’de Cemal Özyiğit, Hala Sultan imam hatibinde okul içinde
‘derin okul’ bulduklarını açıklamıştı… “İlahiyat Koleji’nde okulun
içinde ayrı bir dershane tespit ettik” demişti… Özyiğit, okulun içinde
ayrı bir dershane olduğunu tespit ettiklerini, “Yeni dönemde bu
dershane olamayacak” demişti. İlahiyat Koleji’nde laiklik ilkesine
uygun olarak yönlendirme çalışmalarının yapılacağını da söylemişti… Bunların söylenmesinden sonra geçtiğimiz sene öğrencilerin
ayetler okuduğu Arapça bir video bile yayınladı hala Sultan imam
hatibi!.. Şimdi yıl 2022… İstanbul’da bir lisede müdür ‘Ramazan
Kuralları’ yayınladı… Dincileştirme anayasaya ‘şeriat’ yazmakla
olmaz, hayatın içinde olur. Türkiye’de eğitimin gericileştirilmesi tartışması alevlendi… Önce Bursa’da bir okul müdürü, “Kız ve erkek
öğrenciler ayrı oturtulsun” dedi; ardından İstanbul Atilla Uras Anadolu
Lisesi Müdürü “Ramazanda Uyulması Gereken Kurallar” yazısı yayınladı… Yazıda, “Çeşitli mazeretlerle oruç tutamayan personelin
yiyecek, içecek ihtiyaçlarını mutfakta gidermeleri, oruç tutmayan
öğrencilerin ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermelerini önemle
rica ederim” denildi… Yazıda, öğretmenlere talimatlar yağdırıldı.
Ramazan ayının yaklaştığının anımsatıldığı yazıda, “Çeşitli mazeretlerle”
oruç tutamayan öğretmenlerin ve okul personelinin, yiyecek-içecek
ihtiyaçlarını mutfak bölümünde gidermeleri istendi. Oruçlu öğrencilerin
olması nedeniyle öğretmenlerin, “Daha dikkatli ve hassas” davranmalarını talep eden müdür, öğrencilerin de dikkatli olması gerektiğini
belirtti. “Oruç tutamayan” öğrencilerin de yiyecek-içecek ihtiyaçlarını
kantin bölümünde gidermeleri gerektiğini bildirdi. Dincileştirme için
anayasanın değişmesine gerek yok!
UMUT
Ünlü oyuncu Uğur Polat
kendisine sorulan “Hem 12
Eylül öncesini yaşamış hem
de 70‘li yıllardan beri
oyuncusunuz, nasıl
buluyorsunuz bugün
Türkiye‘nin geldiği yeri?"
sorusuna şöyle cevap verdi:
"Pembe bulutlar
çizmiyorum. Hiç umudum
yok. Önümüzdeki
seçimlerde de bir şeylerin
değişeceğine
inanmıyorum." En son ölen
umut değilmiş…
*
YAŞASIN KORONA
Dünya milyarderler
listesinde 500 kişi var. Tek
Türk ise Alman BionTech
firmasında yüzde 18 hissesi
bulunan Prof. Dr. Uğur
Şahin… Yaşasın Korona!
*
SAVAŞ OYLARINI ARTIRDI
MetroPOLL Araştırma'nın
son seçim anketinin
sonuçlarına göre AKP'nin
oy oranı Şubat ayına göre
arttı. Bunu “Ukrayna savaşı
AKP'nin oylarını artırdı”
şeklinde yorumlayanlar var.
Pes artık!
*
KAHVE
Amerika’da yapılan bir
araştırmaya göre günde iki
veya üç fincan kahve içmek,
kalp hastalıkları risklerini
düşürmenin yanı sıra daha
uzun ve sağlıklı bir yaşamı
destekliyormuş. Oysa
doktorlar genelde hastalara
kahveyi azaltmalarını
öneriyor.

“Tırnak”...
"Ülke ekonomisini zamlarla,
Türkiye’den gelecek parayla
dengeleyemezsiniz... Maaş
uygulamalarının yarattığı sosyal
adaletsizliklerle
geliştiremezsiniz... Ada ülkesi
olarak en temel para girdisinin
turizmden elde edilmesi
gerekmektedir. Bunu akıllıca
yönetmeniz ve bu kanaldan
ülkeye para akışı sağlamanız
durumunda, ülkede ortaya
çıkmaya başlayan ciddi sosyal
patlamaların da önünü kesmiş
olursunuz. Halka motivasyon
kaynağı olursunuz... Halka,
karanlık tünelin ucundaki ışığı
biraz olsun göstermiş
olursunuz..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)
"Kapatılacağı açıklanan 15
belediyede yaşayan binlerce
yurttaşın beklentisi “benim için
yapılacağı iddia edilen bu
reform bana ne kazandıracak”
sorusuna verilecek yanıtlardır.
Ben hem yerel yönetimi
yakından bilen, hem de
medyayı çok yakından takip
eden biri olarak iktidarın böyle
bir açıklamasını görmedim.
Dahası oturduğum beldenin
belediyesi de kapatılacak
belediyelerden biri olduğu
halde bugüne kadar kimse
bana bu konuda ne
düşündüğümü sormadı."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Faiz Sucuoğlu

‘‘Erhürman sağolsun sabahakşam beni, partimi,
hükümetimizi eleştirmeye
çalışıyor… Erhürman’ın
medyada yer alan
açıklamalarını hayretle ve
üzüntü ile takip etmekteyiz’’
dedi Sucuoğlu… Yani ne
yapmasını istersiniz?
Erhürman kimi eleştirsin?
Ankara’yı mı? Tayyip Erdoğan’ı
mı? Erdoğan’ın Kıbrıs İşleri Koordinatörü
Fuat Oktay’ı mı?.. Erhürman’ın işi UBP’yi eleştirmek, Bay
Sucuoğlu’nun işi o koltukta oturup ahaliye kukla gösterisi
sunmak… CTP’nin nerede görülmüş kuklacı ile uğraştığı?
Bay Tufan’ın Ankara’ya tek kelime edememesinden memnun
değil misiniz yani?
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ÇIKMAZ SOKAK
KONUŞMALARI

Bu toplumda emeklemeden koşmak isteyen o kadar
çok insan var ki…
Emeklemeden koşmaya çalışınca düşen, düştüğü
için küsenler de bir o kadar çoktur…
Aynı hataları yaparak farklı sonuç bekleyen o
kadar çok insan var ki…
Aynı hataları yapıp aynı çıkmaz sokağa varınca da
kendinden nefret eder!
Hem kendinden nefret eder, hem de
öyle bir etnik bencilliği var ki!
Pandeminin başında birbirinin maskesine, solunum cihazına, ilacına ve
aşısına gümrüklerde el koyan ‘müttefik’
Batılılar gibi… Batılılar bu cinneti birkaç ay yaşadı. Kıbrıs’ta ise bu bencillik
hali ömürlük…
Bu toplumda öyle bir etnik bencillik var ki aynı
anda üç iskemleye birden oturmak isteyen bir bencillik!
Hem Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ister, hem KKTC’yi
ister, hem ‘federal Kıbrıs’ı…
Herşeyi ister!
Sonra gidip çıkmaz sokakta sıkışınca suçlu arar…
Bu etnik bencillik gerçekte hiçbir şeye sahip olmadığını bildiği içindir:
Bu yüzden agresifleşir…
Bu yüzden emeklemeden koşmak ister…
Bu yüzden küsüp küsüp durur kendine…
Anlıyorum bu çıkmaz sokaktaki acelelerini, çünkü
tarihe çok geç kaldık!
Gençleri anlarım, ihtiyarları değil; ardında hiçbir
gelenek, kurum, kuşaklar arası köprü bırakmamış
ihtiyarları değil…
Gençleri anlarım çünkü eski kuşakların laneti
vardır üzerlerinde!
Bu sebepten ne zaman eski kuşaklardan saygı duyduğum birileriyle karşılaşsam ‘Anılarınızı yazın,
bize bulmaca çözdürmeyin’ derim…
Sürekli hafızası ile oynanmış, ‘tabela’lardaki isimlerin sürekli değiştiği, sabit kalmadığı bir yerde yaşamın sürekliliği ıstıraptır…
Bu kopuklukta yaşamak ıstırapken, tarihin sürekli
baştan başladığı bu yerde, değil daha iyi yaşamak,
durumunuzu muhafaza etmek için üstüne mücadele
etmeye çabalarsınız…
Çifte su verilmiş ıstırap!
Çünkü onlarca yıl boşa yaşanmış, geride bir mücadele birikimi yok. Kuşaklar arasında masallar ve
trajediler aktarılmış…
Boşa harcanmış bunca zamandan sonra öyle öfkeli
gençlerle karşılaşırım ve öyle duyarsız gençlerle
ki…
İkisi de aynı fırının ekmeği!
‘Toplumlar hak ettikleri gibi yönetilir’ diyeni de,
‘müstahakımızdır’ diyeni de anlıyorum. Çünkü neden-sonuç ilişkisine bakıyorum.
Sömürgecilik bir imha rejimidir…
Neden-sonuç ilişkisini de ortadan kaldırır, nedensonuç ilişkisini de imha eder.
Neden-sonuç ilişkisinin akıl yoluyla açıklanmasını
da imha eder sömürgecilik.
Neden-sonuç ilişkisi imha edildiğinde geriye bir
‘müstahakımızdır’ uğultusu kalır…
‘Sosyoloji bir dövüş sporudur’ diyen üstat Pierre
Bourdieu der ki:
‘‘Hükmedilenler, tahakküm ilişkilerine hükmedenlerin bakış açısıyla oluşturulmuş kategorilerle bakarlar,
bu da bu kategorilerin doğalmış gibi görünmelerine
yol açar. Bu onları sistematik bir şekilde kendi kendini
değersizleştirmeye, hatta aşağılamaya götürebilir’’…
Sömürgeleşme öyle bir süreçtir ki, sömürgeleşen
kendine efendinin gözü ile bakmaya başlar; ezilen
ezilmesini, aşağılanan aşağılanmasını, hiçleştirilen
hiçleştirilmesini haklı görmeye başlar.
Çünkü sömürgeci imha süreci ‘mana’yı ortadan
kaldırır, neden-sonuç ilişkisini ortadan kaldırır, geriye
bir çöl kalır; çölün ortasındaki ‘çıkmaz sokak’taki
çaresizlik ise başına gelenleri ‘haklı’ görmeye başlar.
‘Değersiz’ olduğundan emin olur çaresizce…
‘Mana’ ve ‘mantık’ ortadan kalktığında irrasyonalizmin terörüne kalır meydan.
Mana ve neden-sonuç ilişkisi ortadan kalkmasın
diye yazarız. Yazı bunun için vardır. Suya tokat atarak
yazsak da aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenlere
fayda etmez…

ABD RMMO’NUN ELİNDEKİ
RUS SİLAHLARINI İSTEDİ
YEŞİL IŞIK YAKAN RUM
YÖNETİMİ OLUŞACAK
BOŞLUĞUN AMERİKAN
SİLAHLARIYLA
DOLDURULMASINI İSTİYOR
ABD’nin Ukrayna’ya askerî yardım maksadıyla, Rum Milli Muhafız
Ordusu’nun (RMMO) elindeki Rus
silah sistemlerini istediği, bu talebe
ilk tepkisinin olumlu olduğu belirtilen Rum tarafının, oluşacak boşluğun Amerikan silahlarıyla doldurulmasını istediği haber verildi.
Amerikalıların talebini, Rum yönetiminin “ABD ve NATO ile ilişkilerini yeniden tayin edebilecek
önemli bir hareket” olarak niteleyen
haftalık Kathimerini haberi “Amerikalılar Millî Muhafız Ordusu’nun
Rus Silahlarını İstedi… İlk Yoklamalar Yapıldı – Başkan Anastasiadis’ten Yeşil Işık” başlığıyla manşete
çekti.
Gazete Güney Kıbrıs dışından
edindiği güvenilir bilgilere dayanarak Amerikalıların ilgili Rum yetkililer ile temas ederek Rum yönetiminin, RMMO envanterindeki Rus
silahlarının tamamının veya bir kısmının Ukrayna silahlı kuvvetlerine
yardım için vermek isteyip istemeyeceği konusunda nabız yoklamasında bulunulduğunu yazdı.
Habere göre Amerikalıların Rum
muhataplarına götürdüğü teklif,
RMMO’nun elindeki Rus askerî
malzemesinin doğrudan Ukrayna’ya

teslim edilmesini değil, ABD’nin
emrine vermesini içeriyor. Rum yetkililerin Amerikan girişimine ilk
tepkisi olumlu oldu ve durum, derhal
Nikos Anastasiadis’in bilgisine getirildi.
Anastasiadis de olumlu yaklaştı
ve yetkililere, konuyu bütünüyle
incelemeleri ve ABD’nin tam olarak
ne istediğinin araştırılıp süratle ileri
götürülmesi talimatı verdi.
Rum kaynaklardan konuyla ilgili
detay öğrenemediğini ancak yapılacak anlaşmanın Güney Kıbrıs ile
ABD arasında olacağını ve
RMMO’da oluşacak silah ve teçhizat
açığının ABD tarafından karşılanacağını belirten gazete yine dış kaynaklarını adres göstererek Amerikalıların RMMO’nun hava savunma
sistemi, tanklar ve saldırı helikopterlerine talip olduğuna işaret etti.
Habere göre Amerikalılar
RMMO’nun iki hava savunma sistemine talip oldu. Bunlardan birincisi, S-300’lerin Girit’e taşınıp konuşlandırılması için Yunanistan tarafından Rusya’dan satın alınıp Güney Kıbrıs’a verilen TOR/M1’ler
ve BUK-M1-2 hava savunma sistemi. Amerikalılar Glafkos Klerides
zamanında satın alınan ve 1996 ve
1997’de iki parti halinde
RMMO’nun envanterine giren T80U tanklarına ve BMP-3 tipi tanklara ve son olarak da 2001’de satın
alınan MI-35P tipi Rus saldırı helikopterlerine de talip.

İSRAİL, RUM VE YUNAN MEVKİDAŞLARINA TÜRKİYE
İLE TEMASLARIN SONUCUNU ÖZETLEYECEK
Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri bakanlarının önümüzdeki (5 Nisan)
Salı günü Atina’da bir araya gelerek
doğal gaz konusunu masaya yatıracağı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in muhataplarına, Türkiye ile yapılan son temasların sonuçlarını özetleyeceği bildirildi.
Politis’in haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair
Lapid Atina buluşmalarında enerji
de dahil üç ülke arasındaki işbirliğini

gözden geçirecek, Rusya’nın Ukrayna
işgalinden sonra jeostratejik düzeyde
meydana gelen köklü değişiklikler
ışığı altında Doğu Akdeniz’deki durumu ele alacak.
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in,
Ankara ile yapılan İsrail-Türkiye
enerji işbirliği ile ilgili son temasların
sonuçlarını özetleyeceği kaydedilen
haberde ABD’nin –Doğu Akdeniz’deki bazı doğal gaz rezervleri şirketlerinin elinde olduğundan- bu perspektife özel ilgi duyduğuna dikkat
çekildi.

UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ
TUTUKLANDI

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde
önceki gün kontrol maksatlı durdurulan
D.N.’nin (E-21) kullanımındaki ve N.N.’nin
(E-23) de yolcu olarak bulunduğu araçta,
yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik
cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna
inanılan madde bulundu.
İleri soruşturmada da D.N’nin kalmakta
olduğu Lefke’deki ikametgahında
içerisinde sentetik cannabinoid türü
uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna
inanılan bir adet öğütücü bulundu.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.

İKAMETGAHTAN
HIRSIZLIK

Girne’de isminin baş harfleri S.A.E.(E-25)
olan kişinin, kaldığı ikametgahtan, 2
Nisan’da, üç ev arkadaşına ait 9 bin 900
TL, 100 USD, 2 dizüstü bilgisayar, iki cep
telefonu, iki kol saati ve telefonla
kullanılan bazı elektronik cihazları çaldığı
tespit edildi.
Bahse konu şahsın tutuklandığı, çalınan
eşyaların tasarrufunda bulunduğu
kaydedildi.

YANGIN

Paşaköy’de, önceki gün 19 Mayıs Sokak
üzerinde bulunan Abdullah Uğurcan’a ait
ikametgahta, elektrik voltajının düşüp
yükselmesi sonucu çalışır durumdaki
televizyonun kısa devre yapmasından
dolayı yangın çıktı. Yangın ev sakinleri
tarafından söndürüldü. Yangında bazı
eşyalar zarar gördü.

ASAYİŞ VE TRAFİK
DENETİMLERİ

Girne’de önceki gün 22.00 ile bugün
02.00 arasında yapılan denetlemelerde,
bölgede faaliyet gösteren
kumarhanelerde, kumarhaneye girmeleri
ve bulunmaları yasak 52 kişi tespit edildi.
Trafikte ise 720 araç kontrol edildi, 130
araç sürücüsü hakkında ileri işleme
gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 15 araç
trafikten men edildi.
Güzelyurt’ta da kontrol edilen bet ofisi,
alkollü içki satışı yapılan yerler ve
kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk
tespit edilmedi. Trafikte ise 580 araç
kontrol edildi, 55 araç sürücüsü
hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli
suçlardan dolayı da 6 araç trafikten men
edildi.
İskele’de de kontrol edilen kumarhaneler
ve eğlence mekanlarında herhangi bir
olumsuzluk tespit edilmedi. Trafikte, 280
araç kontrol edildi, 79 araç sürücüsü
hakkında ileri işleme gidildi.

TRAFİK KAZASI

Lefkoşa’da önceki gün gece Bedreddin
Demirel Caddesi üzerinde, Abdelrahman
Mazen Abdelrahman (E-21), SL 344
plakalı salon araçla süratli ve dikkatsiz
seyrederken, yaya olarak yolun karşısına
geçmekte olan Bekir Baykuş’a (E-41)
çarptı. Baykuş’un sağ elinde ve kaburga
kemiklerinde kırık oluştu, araç sürücüsü
tutuklandı.

ULAND VE JENCA’NIN KIBRIS ZİYARETİNDE GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER
Rum Basını, ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Victoria Nuland ve BM Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Jenca’nın temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’a geleceklerini, bu ziyaretlerin Kıbrıs
sorunu açısından “ilginç bir haftayı”
işaret ettiğini yazdı.
Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve
BM Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav
Jenca’nın önümüzdeki hafta adaya geleceklerini yazdı.
Gazete, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland’ın Güney Kıbrıs temasları sırasında Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasdis’ten, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ)
adıyla sunduğu öneriler hakkında bilgi
alacağını belirtirken, ABD’nin Nuland
ziyaretiyle ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri
ve Güney Kıbrıs’ın Gümrük Birliği’ne
vetosu konusunu gündeme getirmesinin
beklendiğini iddia etti.
Gazete ayrıca, Rusya’nın Ukrayna
işgali sebebiyle Türkiye’nin Rusya’ya
yönelmesi ihtimalinden endişe eden

Batı’nın bu endişelerinin, Rum hükümeti
tarafından anlaşıldığını, bu sebepten
ötürü Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis’in ise GYÖ’leri “ete kemiğe
büründürme” çabası içerisinde olduğunu
vurguladı.
Gazete haberinin devamında, BM
Genel Sekreterlerinin yardımcılarından

biri olan Miroslav Jenca’nın 10-13
Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’a geleceğini de aktardı.
Jenca’nın adadaki temasları sırasında
Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması
konusunu ele almasının beklendiği ifade
edildi.
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Hayvan Sevgisi…

Salih Mehmet
Kurt Zouma, Lyon-Fransa Doğumlu,
Afrika kökenli profesyönel bir futbolcudur. Şu anda, İngiltere Premier takımı
olan Westham’ın oyuncusudur. Kısa bir
süre önce kendi evinde, kendi kedisine,
kakma-tekme atarken, Zouma’nın küçük
oğlu babasının bu hareketini video kaydına aldı. Nasıl olduysa bu band sosyal
medyaya düştü. İngiliz haber kanalları
yanısıra gazetelerde de haber oldu. İngiltere Hayvanları koruma derneği,
(RSPCA) Zouma’ya dava okuyacağını
duyurdu… Zouma, sosyal medya hesabından her ne kadar da özür dilediyse
olmadı.
Westham Kulübü, Zoumaya £250 bin
para cezası verdi. Zouma iki hafta mağas
alamadı...
Hayvan sevgisi iç-güdüsel bir duygudur. Bugün Kuzey Kıbrıs’ta da sahipsiz
köpeklere gerek barınak, gerekse yiyecek,
gerekse köpeklere karşı yapılan işkence
veya TECAVÜZ’e karşı, onları koruyan
genç nesilin kurduğu hayvanları koruma
derneği var…
Bu da, çevre sevgisinin yanısıra doğadaki canlılara karşı gelişen hayvan
sevgisi ile büyüyen genç bir nesilimizin
yetişdiğinin göstergesidir. Bu oldukça
sevindiricidir! Onları kutlamak gerek.
Onları ayakta alkışlamak gerek.
Hayvan sevgisi insan sevisiyle paraleldir.
Şükür ki, “vahşi” düşünceden arınmış,,
vahşi duyguyu lanetleyen, dünya hayvan
severleriyle bütünleşen genç nesillerimiz
var…
Bu nesil Internet çağında yaşamanın
avantajını iyi bilen bir nesildir.
Bu gençler 60’ların nesilinden farklıdır.
Onları bir “karanlık” odaya çağırıp. Türk
bayrağı üzerine bir de kuran koyup vatan
adına insan öldürmek için yemin ettiremessiniz…
Bu nesilin eline, silah verip “falan
gece” falan gazeteciyi “vuracağiz” diyemessiniz.
O genç bu teklifi yapana soracak, “o
insan bana ne yaptı” ki ben o’nu öldüreyim? Ve bu teklifi Yapana “ha sixtir”
ordan, bu ülkede hukuk var diyebilecek
kadar çağdaştır… Bugünün gençleri,
farklı kültürleri, farklı düşünceleri hazmetmiş ve farklı dil’de iletişim kurmayı
benimsemiş bir gençliktir…
1950’li 1960’lı ve 1970’li dönemlerdeki

Sosyal Medya

gençler daha farklı idi. gözünde Köpek
canı neydi ki? İnsan canı bile çok
ucuzdu. Sokak ortasında veya sevdiklerinin gözü önünde birçok insanın “Vatan
Hainleri” söylemiyle öldürüldüklerini,
bütün Kıbrıs Türkü biliyor.
Kimlerdi bu öldürülenler? Savaş kışkırtıcılığına karşı olan, Aydınlar.
Avukatlar, Gazeteciler, Sendikacılardı…
Bu insanların sevenleri, arkadaşları,
yakınları, yavruları uzun yıllar korku
ve matem içinde yaşamaya devam ettilersede yaşadıkları acıları unutmadılar.
Korku hakimdi insanların yaşamında.
“konuşma yerin kulağı var” deyimini
çok duyduk büyüklerimizden.
Öldürenler ise, “yeraltı” örgütü olarak
bilinen ve karanlık odada Kuran’a el
koyup yemin eden TMT mensupları olduğunu yine kendileri itiraf ederler.
Yakın geçmişte Topal Turgut, mutlu
bir yüz ifadesiyle medyaya verdiği mulakatı sosyal medyaya düştü. Her Kıbrıslı
gibi ben de izledim. “ o duyduğunuz,
vakaları biz yapardık. Ya döverdik ya
öldürürdük”.
“Bize emir yukardan gelirdi. Her köyde
adamlarımız vardı”. Bu sözler Topal
Turgut’un sözleridir...Topal Turgut Nereden bilsindi ki 1950’lerin başında İngiltere Parlementosunda Kıbrıs’ın, iki
NATO üyesi, (Yunan ve Türkiye) arasında
bölünmesi halinde NATO Kıbrıs’ı da
“kontrol radarına” eklemiş olacağını...
1958 de yine İngiltere Parlementosunda
Kıbrıs’ın geleceği konulu tartışmada,
Macmillan, İskoçya Milletvekili olan Jo
Grimond’un “ada bolünmeden” de Kıbrıs
Yönetimine yardımcı olabiliriz önerisine,
Macmillan karşı çıkarak şu yanıtı verdi;
“Nato üyesi olarak, bize düşen sorumluluklarımız var, Kıbrıs’ta önemli çıkarlarımız var.
Kıbrıs NATO için önemlidir ve
NATO’nun çıkarı gereği, bize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz”..
(Bu tartışma 18 Aralık 1958 de İngiletere parlementosunda yeraldı)...
Bunu başarmak için de eş-zamanlı iki
Toplumda da savaş karşıtı aydınların
susturulması gerekirdi ve bu da yapıldı...
Dış güçlerin istihbarat birimleri Maalesef
bunu başardılar.
Bu iki tplum yeni maceralara sürüklendi. Bu gelişmeler devam ettikce NATO

liderliği gidişat’dan memnun olmalıydı.
NATO 12 devlet olarak kuruldu ve bugün
30 ülke NATO üyesidir, bunun 27’isi
Avrupa ülkesidir...
Bugün Macmillan’nın Kıbrıs hayalleri
gerçek oldu. Olmasına oldu, ancak 100
binlerce Kıbrıslı evinden yerinden oldu.
Binlerce genç canından oldu. Binlerce
genç göç etti.
O tarihlerde Kıbrıs’ın “ince bıyıklı”
gençleri simdi artık, hayat merdiveninin
son basamağına yaklaşmış olmalı. Bir
kısmı belkide merdivenden tamamen inmiştir. (Rahmet dileyenleri bol olsun)
Macmillan istedi diye, gençlerimiz bir
ömür soğuk demir parçasıyla yattı-kalktı,
bir-birini öldürdü, geride kalanlar ise
1950’li ve 1960’li yılların nostaljisiyle
yaşamaya devam etmekte.
Bu nostaljiyi, 23 Mart 2022 tarihli
Volkan Gazetesinin ön sayfadan verdiği
haberden hissedebilirsiniz. Bu haberde
Kuzey Kıbrıs’ın barış yanlısı gazeteci
ve sendikacıların resimlerini ön sayfaya
haber ederek, Başsavcı ve Polis Genel
Müdürü Göreve diye bir haber yaptı.
İnsanın özgürlüğünü elinden alabilirsiniz,
ancak düşüncesini hapis edemessiniz…
tarihte bunu çok liderler denedi ama olmadı...
Benim merak ettiğim, Bu manşet’e,
kaç tane “hayvan severin” önem verdiğidir...
1950,lerde ve 1960’larda aydınlar katledilirken bugün Volkan gazetesinin ön
sayfasında yer alan o isimler’in birçoğu
doğmamıştı. Ancak O dönemden bugüne
toplumun yüreğindeki barış ateşinin de
söndürülemediğini yapılan son mitingde
gördük… Bugünkü gençliği, “dün’ün”
devlet poletikaları yaramış olmalı…
Barış yapmak, savaş yapmaktan daha
zordur! Karşı tarafın ikna olabileceği
zemini iyi niyetle hazırlamak gerek. Bu
iki toplum için de geçerlidir...
Gençli’ğin ana sorunu gelecek endişesiyle yaşamış olmaşıdır.
Her sabah, binlerce gencimiz sabah
karanlığında ekmek parasını kazanmak
için Güney Kıbrıs’a çalışmaya gider…
Hayvan sevgisiyle yetişen genç nesillerimiz ülkemizde er veya geç kalıcı barış’ı başaracaklarından umutluyum!

ERDOĞAN VE YOKSULLUK

Ozan Çakır

Erdoğan: "Hayat pahalılığından şikayet ediyoruz. Şayet vatan toprakları
akbabaların, yılanların istilasına uğramış olsaydı, hayat pahalılığını değil,
acılarımızı konuşuyor olacaktık"
Benim gibi yoksullar acılarını konuşuyor zaten hep. Hayat pahalılığı
acıdır ve acı sınıfsaldır. Herkes acı
duymaz. Acımak ile acı duymak arasında fark vardır.
O fark sınıfları belirler. Erdoğan gibileri acıyı yaratıp, yokluğu, intiharları,
iş cinayetlerini ve doğal olmayan ölümlerin yasını, aşağılamaları, depresyonu,
köleden beter şartları, hakaretleri, onur
kırmaları, yoksulluğu, değersizleşmeyi,
hayalkırıklığını, yalnızlığı, yorgunluğu,
düşkünlüğü, baskıyı, hezimeti, sinikliği,
yutmayı, görmezden gelmeyi, kaçan
uykuları, zulmü ve bu şeraitte memleket

ahvalini yaratıp, sonra da yarattıkları
karşısında korku ve dehşete düşerler.
Güçleri bunları yok etmeye yetmediği
için, acımızın karşısına daha büyük
olduğunu düşündükleri acıları koymak
isterler ki, halimize şükredelim ve işkencenin yavaşça artmasına katlanalım.
O yüzden TC cumhurbaşkanı Türkiye'nin yabancı devlet veya devletlerce
işgal edilmesini tercih ediyor.
Söz gelimi grev meydanında değil,
cenaze töreninde bir araya gelelim,
canımız için istemeyi değil, sadece
can vermeyi bilelim, mutlu olmayalım,
sadece yas tutalım, yerin üstündeki
aydınlıkta değil, yerin altındaki karanlıkta kalalım diye. Başlarına bela
olmayalım diye yani...
Acı sınıfsaldır. Acıyla sınar, sürekli
sınanma halinin bizi daha umursamaz

hale getirmesini bekler, yaşadıklarımız
karşısında gözümüzden yaş gelse de
bunu feryada dönüşmeden içimizde
boğmamızı isterler. O yüzden bütün
bu tantana.
Biz cenaze kaldıracağız, onlar da
bize acıyacak. TC devletinin tek vizyonu. Biz bu işkenceyi, kardeş işçiler
bizim örgütümüzü ya da savaş kalemizi
henüz göremediği, biz onların görebileceği kadar yakınlarına gelmediğimiz,
popüler sorunların çözümünü devrim
partisinin önderliğinde ayaklanmacı
yolda ve kendileri gibi olanlarla beraber
örgütün genişleyen birliğinde aramadığı
için çekiyoruz. Ama biz sadece acı
çeken bir topluluk olamayız, olmayacağız patron. O yüzden biz dedik ki,
bundan böyle kimse patron olmayacak.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

HERKES UYANACAK!

Sözde sol muhalefetin son bomba sloganı
''Bir Dev Uyanıyormuş''!
Kimmiş bu uyanan dev, sokaklara dökülen insanlarımız, bilmeyen duymayan
da sanacak dün bir devrim yapıldı, işgale
sömürüye karşı bir direniş başladı ve bu
tüm dünyaya duyuruldu.
Elbette ilgisi yok, hele hele bunu Tufan
Erhürman söylediyse sadece insanın gülesi
gelir!
Bugünkü konum o değil, bırakalım Erhürman koltuğu kapabilmek için kurgulamaya devam etsin.
Dün çarşıda her zaman milliyetçiliği ile
övünen, bayrak, vatan, millet hikayelerini
dinleyen ve yaşı genç olduğu halde sadece
duyduklarını Rumlar bize şunu yaptı bunu
yaptı diyen söyleyen biriyle karşılaştım.
''Abi bir taika da seni isterim dedi, ben
de Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği almak
isterim, nasıl yapacam?'' diye sordu.
Kendisi gerçek Kıbrıslı, kimlik de, pasaport da almağa hakkı var, ama bu kadar
yıl aklına gelmemiş mi, yahut istememiş
mi bilemem, almamış, son zamlardan sonra,
oğlu iş bulamayınca soluğu Rum tarafında
alan oğlu için istiyormuş.
Her zaman takıldığım biri olduğu için
''Hani be sen istemezdin Kıbrıs kimliği,
KKTC kimliği sana yetiyordu, sen mücahitlik yapmadın, askerliğini GKK'da yaptın, ama
mücahitlere özenip, o üniformayla törenlere katılmak için ta Mersin'lere
kadar gittin, ne oldu be
ansızın sana?'' diye sordum.
"Abi dedi oğluma iş
yok, şimdi güneyde iş buldu, güzel para
alıyor, sigortası için kimlik gerekiyor, ben
de oğlumla gittim, herkes bize iyi davrandı,
bize anlatılanlar bambaşka, oğlum orada
rahatça güven içinde çalışıyor, buraya geri
dönmek istemiyor, orası tam yaşanacak
yer" deyiverdi!
Oğlu devamlı ''Be baba oraya gidebilmek,
orada çalışabilmek için, Afrika ülkelerinden,
Asya ülkelerinden kaçak olarak 5000 dolar
verip gelenler var, bizim elimizde böyle
bir fırsat varken niye kullanmıyoruz'' diyerek
bizim tanıdık milliyetçiyi ikna etmiş.
Ne yazık ki, bunca yıl insanlarımız çeşitli
yalanlarla, oyunlarla kandırılmış, kullanılmış, tabii ki en başta işbirlikçi sözde siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz ve Türkiye'nin
gelmiş geçmiş tüm hükümetleri tarafından.
Bugün Türkiye'de sokaktaki herhangi
birine gel AB pasportu al, istediğin ülkeye
git deseler adam çılgına döner. Kaçak göçmenler paralar verip tüm tehlikeleri göze
alıp bu fırsattan yararlanmak ister, birçokları
daha doğrusu binlercesi denizlerde ölür,
AB kapılarında soğukta can verir, ama
bizim işbirlikçiler, "hayır, egemen, eşit"
diye yıllar boyu insanları kandırıp makamlarında günlerini gün eder.
Nerden aklıma geldi tüm bunlar?
Erhürman dün "dev uyanıyor" dedi ya,
aklımdan bunları geçirdim, gelin Cumhuriyete katılın diye çağrı yapanlara burun
kıvıranları düşündüm.
Erhürmana göre dev uyanmış, KKTC
ve TC bayraklarıyla yürüyenlerin daha
çok uyuyacaklarını o da çok iyi biliyor
ama onun tercihi halkın uyanması değil,
rejimin ona sunacağı olanaklar!
Son bir hatırlatma BKP, YKP, DKP,
FKH, SOL HAREKET, bir an önce Kıbrıs
Cumhuriyeti bayrağı etrafında birleşsinler,
tükenmeyi Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı etrafında birleşme önleyebilir!
Dünkü yürüyüşte ben eminim Afrika
gazetesine saldıranlar da vardı ve elbette
saldırıyı sadece perde aralığından seyredenler de, yukarıda isimlerini verdiğim örgütler bundan rahatsızlık duymadılar mı?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

BORÇ YİĞİDİN
KAMÇISI DEĞİL
İFLASIDIR
KISACA...
ERS’İN DÜNYASI
Tatar, Ülkü Ocakları’nın “Adım Adım
Turan” gecesine katıldı. Ülkü
Ocakları’nın özellikle genç üyelerinin
yapmakta olduğu katkı ve verdiği
gücü takdir ettiğini dile getirdi… Her
türlü suç ve suçlu Ülkücülüğün
parçası! Gazetemize karşı davada
Elçiliğin tanıklığını yapan Ülkücü
Buray Büsküvütçü, Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’nde tanıklık yaptığı
sırada kaç sabıkasının olduğunu
bilmediğini söylemişti!

Bizim Mandra
Mandrada yaşanan bütün
olumsuzlukların ve
sorunların kaynağı olduğu
halde "Yoksullaşmaya ve
Yok Oluşa Hayır" mitinginde
işgalci Türkiye'ye tek bir söz
söylenmemesi halkın
yıllardır biriken öfkesinin
gazını almak olarak
değerlendirilir. Tarafsız siyasi
gözlemcilerin bu
değerlendirmesi halk
tarafından son derece
gerçekçi bulunurken,
sokaktaki adam "Biz efendi
bir toplumuz, öfkemiz bile
efendi! Her yerimiz kanasa,
burnumuz kanamayınca
tamamdır" diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
BM’nin açıklamasına göre
Ukrayna’da en az 1417 sivilin
öldü, 2 bin 38 sivil yaralandı,
4 milyon 176 bin 401
Ukraynalı ise komşu ülkelere
geçti.

“Avrupa’nın atık gönderdiği ülkeler içinde birinci
sırada olan Türkiye çöp sömürgesi hâline geliyor”
2019, çöp ithalatı konusunda Türkiye açısından bir milat. 2018 yılında Çin çöp ithalatını
yasakladı. Bu çöplerin çevre ve insan sağlığını
olumsuz etkilediği Çin, 2018 yılında “artık
kendi atığımla ilgileneceğim” diyerek, ithalat
yasağını devreye koydu. Bu politika değişikliğine de “Çin’in kılıcı” dendi. Çin’in bu kararı
üzerine batılı ülkeler gözlerine Türkiye’yi kestirdiler.
Sokak Atık Toplayıcıları Derneği, geri dönüştürülemeyen bu çöpler karşılığında para alındığını ileri süren bir açıklama yayınladı. Meselenin bu boyutunu resmi kaynaklardan teyit
edemiyoruz.
Atık plastik ithalatının durdurulması gerekir.
Türkiye’nin zaten ürettiği geri dönüştürülebilir
maddeleri var, bunlar değerlendirilsin. Ne Türkiye ne de başka bir ülke başkalarının çöpüne
muhtaç.
Tonlarca plastik atık konteynırlarla limanlara
yığılıyor. Şirketlerin “şu kadar atık aldım, şu
kadarını dönüştürdüm, elde ettiğim ürün bu”
şeklinde net beyannamelerde bulunması söz
konusu değil. Çünkü kimse onlardan böyle
bir beyanname beklemiyor.
Çoğunluğunu açık alana döküyor veya yakıyorlar. Yakıldığında gözden kayboluyor ama
sorun katmerleniyor. Adana’da, İzmir ve İstanbul’da açık alanda yakılmış ve kirleri toprağa,
suya karışan bu maddelerin ne tür sonuçlar
yarattığını Türkiye’de kimse araştırmamıştı.
Biz araştırdık. Sonuçlar çok çarpıcı maalesef.
Kalıcı olan ama çevrede çok yavaş parçalanan,
insanlarda hastalıklara neden olabilen toksik
kimyasallar dâhil, tehlikeli kimyasallar bulduk.
Çoğunluğu İngiltere ve AB ülkelerinden ithal
edilen plastik atıkların yasadışı olarak Adana
sınırları içinde dökülüp açıkta yakıldığı beş
ayrı yerden toprak, kül, su ve nehir dibi çamuru

VİRGÜL

DİNCİLEŞTİRME

Türkiye’de kız-erkek karma eğitimi hedefte! Eğitim Sen’den
sendikacı Özer Tuncer: "Son zamanlarda okullarda
yaşanan karma eğitimi hedef alan açıklamalar, laiklik
karşıtı uygulamalar oldukça artmıştır. Maltepe’de bir
okul müdürünün inanç özgürlüğünü hedef alan ifadeleri,
ayrımcı uygulamalar ve bunların görevi olmadığı halde
öğretmenler tarafından takip edilmesinin istenmesi eğitimde
dinselleşmenin ne kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini bizlere
göstermektedir”… Kıbrıs’ın kuzeyinde bira-süt kıyaslaması
gündem olurken, başta imam hatip Hala Sultan olmak üzere
okullarımızda neler olduğundan haberimiz yok!

SÖYLE
TC’YE, İLAÇ
AMBARGOSUNU
KALDIRSIN!

“Birbirimize kenetlenerek
bu davayı sonuna kadar
onurlu bir şekilde
sürdürmek vatana ve
ecdada olan
borcumuzdur…”
Ersin Tatar
(KC Vatandaşı)

numunelerini araştırdık. Hepsinde rekor seviyede
kanserojen etkisi olan zehirli kimyasallar tespit
ettik.
Pet şişeler, şampuan kutuları, pipetler, poşetler,
şeker-çikolata kapları… Türkiye’ye bunlardan
oluşan çöplerin hepsi geliyor. İngiltere’de çöp
konteynırına atılan bir poşetin Adana’ya geldiğini biz 2019 yılından beri biliyoruz. İngiltere’de çöpe atılmış ve asla geri dönüşmeyecek
atıklar Türkiye’de toprağa atılıyor ve yakılıyor.
Bununla ilgili iki raporla Çevre Bakanlığı’nın
kapısını çaldık. Raporlarımız üzerine polietilen
plastik grubuna yasak geldi 2021’de. Fakat
plastik sektör lobisi Ticaret Bakanlığı’na bu
yasağı kaldırttı.
Türkiye 2018’den sonra plastik ithalatında
bütün ülkeleri geride bırakıp ilk sıraya yükseldi.
Türkiye, 2021 yılında sadece İngiltere çöpünün
dörtte birini aldı! Avrupa’nın atık gönderdiği
ülkeler içinde Türkiye maalesef birinci sırada.
Türkiye’ye dünyanın her yerinden çöp geliyor.
ABD’den, Kanada’dan. Türkiye dünya çapında
birincilik için yarışıyor ama Avrupa’da birinci.
Türkiye çöp sömürgesi hâline geliyor.
Çukurova Üniversitesi’ndeki uzmanlar plastik
yakımı nedeniyle hava kirliliğinin yükseldiğini
ve erken doğumların arttığını söylüyorlar. Ama
hiçbir kurum bu atıkların halk sağlığı ve çevre
üzerindeki etkilerini araştırmıyor.
Adana’da çöplüklere yakın bölgelerde tarım
alanları, narenciye bahçeleri var. Türkiye bu
portakalları Avrupa’ya ihraç ediyor, vitamin
gönderiyor ama oradan çöp alıyor. Gerçek
olan bu.
AB ülkeleri Türkiye gibi ülkeleri çöp sömürgesi haline getirmekten vazgeçmeli.
(Bu yazı Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik
Proje Lideri Nihan Temiz Ataş’ın artıgerçek’te
yayımlanan söyleşisinden alınmıştır…)

TARİH 4 Eylül 2021

Pandemi Hastanesi’nde görev yapan hemşire
ve hastabakıcılar dinlenmeye ve uykuya
bile yeterli zaman bulamıyorlar… Sabahleyin
saat 07.00’de göreve başlayan hemşireler
ancak gece saat 21.00’de serbest
kalabiliyorlar… Arada 1 saat kadar yemek
saatleri var…

Gözden kaçmayanlar...

ÜÇ HUKUKÇU

Yüksek İdare Mahkemesi dörtlü
koalisyon döneminde CTP
başbakanlığında ve Halkın Partisi’nin
içişleri bakanlığında vatandaşlığı iptal
edilen 174 kişinin iptal edilen
vatandaşlıkları konusundaki kararı
iptal etti… Yani hukukçu Tufan
Erhürman, Kudret Özersay ve Ayşegül
Baybars’ın kararını iptal etti
mahkeme… Dahası Dörtlü Hükümet
sayesinde bu ‘‘karar emsal teşkil
edecek”… Bu karara imza atarak bu
‘emsali’ yaratan CTP ve HP’li
hukukçular bu konuda ağızlarını henüz
açmadı… Sinmek, onların işidir!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Muhalif görüşleri,
söylemleri ekonomik kaygı
gözeterek dinlemeye her
zaman hazırız…”
Faiz Sucuoğlu
(Denktaş da böyle
yapardı!)

Karikatür: Micro Plastics/ Shaunak Samvatsar
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ÖNCE TEŞHİS

Zamlar sebep oldu, toplandık, gamlar
ortada duruyor...
Beklemekte ki daha iyice anlaşılsın...
Dert, keder deyip duran bu dillere ne demeli bilemem.
Kafalarda aydınlık ışığı sönmüş, yanmıyor.
Parlayan yıldıza karşı hala sönük.
Rüzgar bile akarken dallar arasından kopartabildiği yaprakları sürüklüyor da…
Patlayan toplumlar, pankartlar arasından
bir sonuç kapamıyor.
Mitingler toplumların göstergesi.
Ayaklanarak kendini göstermesi, bir uyarı vermesi…
Başta oturanlara bir mesaj
olmalı.
Ki ne yapılması gerektiğini
bilsinler.
Nedir bu toplumun eksikleri?
Düşünelim...
Nedir derdimiz, gailemiz?
Söyleyelim...
Haykıralım artık ne istediklerimizi.
Bir pankart ile yola çıkarak bu işler
olacak gibi değil ama en azında başlangıçtır.
Bu ülkede yaşayanların kim olduklarını
önce bilmeliyiz…
Gerçekten biz kimiz?
Türk, Kıbrıslıtürk yoksa Kıbrıslı mıyız?
Bu ülke kimin?
Ülkenin bütünü mü bizim her şeyi ile
ortak olduğumuz, yoksa yarısına da mı ancak yarım bile hükmedemeyiz?
Ne tuhaf sorunlar bunlar.
Zam, der kalkarız, gam der otururuz buralarda.
Kararsızlıktır bizleri buraya kadar getiren.
Verilen hazır maaşlara gark edip bekledik
ki daha iyi bir yaşam.
Ganimetlerin tatlı esintisi hep sürecek,
hep Leyla hep lale devri olup, yaşayacağız
sandık.
Kırılan buzdolabını gördükten sonra anladım ki bu iş böyle tatlı tatlı olmayacak.
O buzdolabını EOKA kırmıştı yıllar öncesi.
EOKA veya TMT.
Ne için vardılar onun da sorusunusormalı,
cevabınagöre davranmalıyız.
Burada, bize ait bu topraklarda, bizden
fazla söz söyleyenlere kulak kabartmamalıyız artık.
Ne yaparsak yapalım, kendimize yapmalıyız.
Mahallede “Ayluga bölgesinde”mesela
bir yeraltı şebeke işi çalışması var.
Borular mı değişecek ne.
Neyse ne.
Çalışanlar Ankara, şiro Ankara, başlarındaki şapka Ankara.
Bu kadar nüfus taşıdılar bizim topraklarımıza.
Bu kadar insanı buraya iş yapacaklar,
gerekir diye taşıdılar…
Maaşlar, kıyaklar, avantalar gırla dağıtıldı…
Güya buranın işleri…
sorarım şimdi sizlere..
Bu alt yapıyı yapacak hadi biz işe yaramayız diyelim.
O kadar taşıma nüfus arasından da mı
altyapıda çalışacak yok?
Ve hala Ankara’dan her şeyi getirmeye
devam ediliyor.
İşte düşünüp verilecek kararların arifesindeyiz. Biz kimiz?
Bunun cevabını bulalım sonrası pankartlarda nasılsa yazacağız.

4 Nisan 2022 Pazartesi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni kararlar

Karantina süresi uzatıldı
(MYK)
Sağlık Bakanlığı’nın yeni Kovid19 kararlarına göre, 7 gün olan
karantina süresi 10 güne
çıkarılırken, antijeni negatif
çıkan ancak semptomu olan
temaslılar doktor isterse PCR
yaptıracak. İşte alınan yeni
kararlar…
Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar
Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı
Hastalıklar Üst Komitesi tarafından
alınan kararları yayımladı.
Yeni kararlara göre temaslı ve pozitif
kişilerle ilgili kararlarda değişikliğe
gidilirken, okullardaki protokolde de
değişikliğe gidildi.
TEMASLI KİŞİLERLE İLGİLİ
KARARLAR
Yeni karara göre Kovid 19 pozitif
kişi ile temas edenler, semptomlu ise
önce antijen testi yapılacak ve antijenin
pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif
çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi
yaptırabilecekler. Karara okul çalışanları
dahil edilmedi.
POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ
KARARLAR
Kovid-10 pozitif kişilerde 7 gün olan
karantina süresi ise 10 güne çıkarıldı.
Kararda, “İzolasyon süreci testsiz 10

gündür. Ancak kişiler 7. ile 10. gün
arasında (her iki gün dahil) 1 kez olmak
üzere kontrol PCR testi yaptırabilirler.
Test sonucunun negatif olması durumunda izolasyon süreleri sona erer.
Okul/özel eğitim merkezleri, bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları 7.
ile 10. gün arasında (her iki gün dahil)
kontrol PCR testlerini yaptırabilirler.
Ancak bu sektör çalışanları mutlak suretle negatif PCR test sonucuna istinaden
izolasyon süreleri sonlanır” denildi.
Daha önce izolasyon süresi 7 gündü.
Hastalar, yedinci gününde PCR testi
yaptırıyor, test sonucu pozitif olanların
karantina süresi 10 günde sonlandırılıyordu.
OKULLARDA NE DEĞİŞTİ?
Okulların “pozitif vaka ve temas protokolü”nde de değişikliğe gidildi. Kararda,
Temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı
gün PCR testi yaptıracakları bildirilirken, “Pozitif çıkan okul çalışanlarının
izolasyon süresi 10 gündür. Evdeki
izolasyonun 7. ve 10. günleri arasında
(her iki tarih dahil) kontrol PCR testi
yapılabilir. Test sonucu negatif ise ev
karantinası sonlandırılır. Bu kişilerin
mutlak suretle negatif PCR test sonucuna istinaden izolasyon süreleri sonlanır” denildi.
Daha önce pozitif çıkan kişilerin karantina süresi 7 gündü.

Kasulidis’ten diplomatlara GYÖ uyarısı
HK
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, bakanlığında görevli diplomatlara gönderdiği bir yazıyla, Rusya-Ukrayna savaşının Güven Yaratıcı
Önlemlere (GYÖ) ilişkin tutumlarında
bir değişikliğe yol açmadığını bildirdi.
Fileleftheros gazetesi: “GYÖ’lerden
Vazgeçmedik – Savaş GYÖ’leri Etkilemiyor” başlıkları altında manşet ve
iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis’in, iç ve dış diplomatik görevlilere gönderdiği yazılı talimatla,
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle
GYÖ’lerin gündeme getirilmesinden
vazgeçilmediğini vurguladığını yazdı.
Habere göre Kasulidis, Rum Dışişleri
Bakanlığı’nda görevli diplomatlara
gönderdiği yazıda özetle, Rusya-Ukrayna savaşının dünyada bir istikrar-

sızlık yaratmış olmasına karşın Güven
Yaratıcı Önlemlerin ileri götürülmesi
misyonundan vazgeçilmediğini belirtti.
Kasulidis söz konusu belgede ayrıca,
Güven Yaratıcı Önlemlerin “henüz
Türk tarafına sunulmadıkları ancak
yakın zamanda resmi olarak Kıbrıs
Türk tarafında sunulacaklarını” da
vurguladı.
Aynı belgede Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya AB tarafından uygulanan yaptırımlara uyulmasına ilişkin
ayrıntılara da yer verilirken Türkiye’nin
AB’nin yaptırımlarını uygulamaması
ve sadece BM tarafından alınacak
yaptırımları uygulayacağını açıklaması
ise eleştirildi.
Söz konusu belgede, Türkiye’nin
bu tutumunun NATO üyesi ve AB’ye
katılmayı isteyen bir ülkenin takınması
gereken tutumla bağdaşmadığı da öne
sürüldü.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

UYUYAN DEV
UYANDIRILMADI
AKSİNE UYUMASI İÇİN
NİNNİ SÖYLENDİ
SADECE

Niteliksiz kalabalıkla yanlış hedefe
doğru yönlendirilen bir eğlem daha
yapıldı. Sosyal medyada dronlarla
çekilmiş ve kalabalığı gösteren fotoğraflar övgüyle paylaşıldı.
Bu eylemle övünülecek bir tek şey
olabili:” Eylemciler demokratik haklarını kullanırken polis onların güvenliğini sağladı. Hiçbir taşkınlık
yaşanmadı.”
Eylem bitti değişen birşey olmayacak. Ne maaş artışı ne de zamların
geri alınması yapılacak. Birkaç gün
daha cılız eylemeler ve basın bildirilerinden sonra beklwemeye başlayacağız.
Eyleme katılan sendikaların belki
de yarısı TC ve KKTC bayraklarıyla
meydandaydılar. Onların vermek istedikleri mesaj açıktı.:Ne anavatandan
vazgeçeriz ne de KKTC’den” böylece
kendilerini diğerlerinden ayrı görmeleri sağlanmış oldu. Tek dertleri
vardı. Daha çok maaş almak.
Belki de bu davranışları nedeniyle
ödüllendirilirlerdi.
Hedef yanlış olsa da hükümete
karşı yapılan eylemler içinde bana
göre en başarılı olanları Hayvancılar
Birliğinin yaptığı eylemlerdi. Araçlarıyla, bayraklarıyla Başbakanlık
önüne gelip eylem yaparlar. Sonra
da günlerce araçları orada kalırdı.
Bu tür eylemlerin sürekliliği etkili
olur. En sonunda hükümet ile görüşmelerde istediklerinin tümünü olmasa bile bir kısmını alırlar.
Bu anlamda eylemlerin sonuç alıcı
olması için etkili ve sürekliliği önemlidir.
Başbakanlık önünde yapılan eylemin öncelikle hedefi yanlıştı. Yaşantımızın hızla kötüye gitmesinin
birinci sebebi ekonomimizi , siyasi
geleceğimizi, irademizi kısacası tüm
yaşam için gerekli damarların Ankara’ya bağlanmasıdır.
Ankaar’nın gerek ekonomik gerekse siyasi olarak uyguladığı politikalar sonucu bizim yaşam alanımız
hızla daralmakatdır. Özgür ve bağımsız hareket etme, karar verme
yetimizi kaybettik.
KKTC bağımsız ve egemen değildir ve hiç olmadı.
Sonuç olarak eylemin gerçek hedefini saptırmaları ve sadece zamlar
ve pahalaılık olarak göstermeleri geleceğimizi kurtarmaz. Gerçek kurtuluş kendi irademize sahip çıkarak
dünya ile bütünleşecek çözüm hedeflenmeliydi.
Oysa konuşmacıların ağzından bu
yönde bir istek duymadım.
Biz bu eylemde bunu talep etmeliydik.
Zamlar geri alınmaz. Maaşladar
artıs olsa bile bunun hayatımıza
olumlu yansıması her zaman çok
uzun sürmedi.
Sürmeyecek.
Uyuyan dev uyanmadı.
Onun uyuması için sadece nenni
söylemekle yetinildi.
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TÖRE, PCR TESTİNİN
NEGATİFE DÖNDÜĞÜNÜ
AÇIKLADI

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
BAĞIMSIZ KIBRIS’I
YARATMAK…

Pazar günkü yazımın ilk cümlesi şöyleydi:
“Nisan ayına girdik önceki gün, hava bahar
havasıydı!”
Gerçekten öyleydi…
Ertesi gün hava değişti…
Nisan ayının ikinci günü, -Cumartesi- “Mevsim
Yaz’dı”…
Ön bahçede yapılacak biraz
işim vardı, sabah uğraşmaya
başladıktan yarım saat sonra,
kan ter içinde kaldım…
Hemen ardından, üzerimdeki
uzun kollu gömleği çıkarıp, kısa
kollu bir fanila giydim…
Terden ıslanan atletimi da değiştirdim, ne olur ne olmaz…
Öğlen bir baktım, ne göreyim, ellerim dâhil,
yüzüm ve kollarımın güneş gören yerleri, kıpkırmızı oldu…
Denize gitmiş gibi yandım…
Kıbrıslının deyimiyle, “Arap oldum!”
Öyle yandığımıza göre, Güneş’ten bol bol
“D” vitamini aldık…
Cuma mevsim “ilkbahardı” Cumartesi “yaz”
oldu!
Birkaç gün önce, kış mevsimindeydik…
Anımsayacaksınız, Mart ayında da kar yağmıştı…
‘Doğa’nın iklim dengesi bozuldu!
***
“Ah bu yarım akıllılar, her şeye müdahale
ettiklerinden, ceremesini sıradan insanlar olarak,
toptan hepimiz birlikte ödüyoruz!” derdi, hayatta
olmayan bir büyüğüm…
Bir sohbetimizde neden böyle olduğunu sorduğumda, detaylı olarak anlatmıştı…
Bozulan çevre, oluşan hastalıklar, özellikle
kanser…
Söylediklerinde haklıydı!
Bir defasında,
“Yaptıklarıyla, dünyanın dengesini bozdukları
yetmezmiş gibi düzeltilmesi için uğraşanların
önlerini da kapatıyorlar…
Siyasette da öyleleri var” dediydi…
Zaten, her şeyin başı siyaset değil mi?
***
16 Aralık 2010 tarihli “Afrika” gazetesindeki
“Olaylar ve Gerçekler” isimli köşesinde Arif
Hasan Tahsin (Arif Hoca);
İşgalci İngilizlerin siyasetine -Kıbrıslıları,
Türkler ve Yunanlılar diye ikiye bölme hususunadeğinmişti:
{(…) Türklük-Yunanlılık meselesi ise Kıbrıs’ta
daha dünkü bugünkü meseledir.
Kıbrıs’ta bizim çocukluğumuzda ahali takımının ne Türklük’ten haberi vardı ne Yunanlılıktan. Kıbrıs’ta sadece Müslümanlar ve Hristiyanlar vardı.
Atatürk’e kadar Türkiye’de da Türklük yoktu.
Türk sözcüğü bir küfür olarak yabancıların
Osmanlılara yakıştırdığı bir sözcüktü.
(…) Ulus devlet ortaya çıkınca herkesin bir
adı vardı da, Osmanlıda Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen dönmelerin bir adı yoktu. Bu
durum karşısında kendilerine bir millet adı
aradı okumuş takımı. O da “Türk” oldu. Con
Türkler olarak adlandırdılar kendi kendilerini.
Mustafa Kemal da savaşı kazanınca “Biz Türk
Milletiyiz” dedi ve kabul ettirebildiklerine
kabul ettirdi. Metazori…
***
İngilizlerin yayınlanan gizli belgelerine göre
Kıbrıs’ta ENOSİS kalıcı bir istek olacak değildi.
Kıbrıslılık öne geçecek ve bağımsızlık öne çıkacaktı. O nedenle Kıbrıslıları ikiye böldü.
Türkler ve Yunanlılar diye.
Kıbrıs’ta Kıbrıslı yoktur iddiası bundandır.
Bizi rahat idare edebilmeleri için bir bölümümüzü Türk, bir bölümümüzü Yunanlı yaptılar.
Ben Türk ya da Yunanlı olmadığımı bilirim.
Ama Kıbrıslıyım. Kıbrıs için ve Kıbrıslılar için
çalışırım. Umarım bir gün siz da Kıbrıslı olduğunuzu, Yunanlı ya da Türk olmadığınızı anlar,
ve bağımsız Kıbrıs’ı yaratmak için birlikte çalışırsınız.}
Gene gonuşıuruk buraşda.

LURUCİNA’DA İKİ TOPLUMLU
MÜZİK FESTİVALİ
Kuzey Kıbrıs’taki İki Dilliktelik
Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Kültür
Hareketi ve Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte
Facebook Grubu Lurucina’da, İki toplumlu Müzik Festivali’ni, Pazar günü (dün)
gerçekleştirildi.
Etkinlik nedeni ile Lurucina’yı dolaşma
fırsatı bulan Kıbrıslırumlar, memnuniyetlerini ifade ettiler.
Öğleden sonra saat 2’de yer alan ve
her iki toplumdan büyük ilgi gören müzik
festivalinde, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum

müzisyenler, katılımcılara hoş ve eğlenceli
zaman yaşattılar.
Kurulan stantlarda, Kıbrıs’a özgü zivaniya, köy ekmeği ve köy çöreği bulmak
mümkün oldu.
Kıbrıslılar bir arada, müzik eşliğinde
oyun oynadı, halay çekti, müziğe eşlik
ettiler.
BM sponsorluğunda gerçekleştirilen
etkinlikte, barış, dostluk, kardeşlik ve
bunun için birlikte mücadele mesajları
verildi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, evinde izole
olarak geçirdiği süre sonunda bugün
yaptırdığı PCR testinin sonucunun
negatif olduğunu açıkladı.
Meclis Başkanı Töre sosyal medya
hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Değerli Kardeşlerim, bildiğiniz üzere
geçtiğimiz hafta sizlere de duyurmuş
olduğumuz gibi testimiz pozitif çıkmıştı.
Evimde izole altında geçirdiğim süre
sonunda bugün yaptırmış olduğum PCR
testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Bu
süreçte beni arayan, mesaj atan ve
geçmiş olsun dileklerini ileten tüm
kardeşlerime teşekkür ederim”

KKTC’NİN İLK BAŞBAKANI
MUSTAFA ÇAĞATAY,
ÖLÜMÜNÜN 33. YIL
DÖNÜMÜNDE ANILDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
(KKTC) ilk başbakanı merhum Mustafa
Çağatay, ölümünün 33’üncü yıl
dönümünde Girne-Karaoğlanoğlu
Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
3 Nisan 1989’da 51 yaşındayken bir trafik
kazasında hayatını kaybeden Mustafa
Çağatay’ı anma töreninde Çağatay
ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Halkın
Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay,
bazı milletvekilleri, Sivil Savunma
Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski
çalışma arkadaşları ve sevenleri hazır
bulundu
Mustafa Çağatay’ın kabrine çelenklerin
konulmasının ardından saygı duruşu
yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

“MART - AĞUSTOS
DÖNEMİNDE
SİGORTALILARA PRİM
DESTEĞİ…

Kuzeyde 3 can kaybı, 573 yeni vaka!
Güneyde 2 can kaybı 2853 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911
olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif
vakaya rastlanmıştır.
247 kişi Lefkoşa, 129 kişi Girne, 138
kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30
kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
573
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419
Toplam Vaka Sayısı: 87.311
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 80.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
7000
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
47
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı:
Güney
Güney Kıbrıs’ta 2 bin 853 kişi daha
hasta oldu! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu
açıklandı. Koronavirüsten 2 kişinin daha
hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta son
24 saatte yapılan 78 bin 818 test sonucunda 2 bin 853 vakaya rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı 2 hastanın daha
kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının
942’ye ulaştığını açıkladı. 2 bin 853 yeni
vaka ile toplam vaka sayısı da 439 bin
802’ye yükseldi.
Açıklamada 8’i entübe, 27’si ağır
toplam 203 hastanın tedavi altında olduğu
kaydedildi.

GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR TAM GAZ
Kamuda, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında görevden alma ve atamalar yapıldı.
Resmi Gazetede yayımlanan kararlara
göre, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler
Müdürü mevkiine Cenk Dökmen atandı.
Dışişleri Bakanlığı’nda ise 23 Ağustos
2010 tarihinden beridir Tanıtma Dairesi
Müdürü olan Fatma Demirel görevden
alındı ve yerine Bahar Öztay atandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bakanlık
Müdürü Orsel Neşe görevden alınırken,
yerine Mehmet Yalçın atandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği
Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter
Hizmetler Müdürü Nadire Bayraktaroğlu
görevden alınırken, yerine Hasan Büyükoğlu atandı.
Atamalar ve görevden almalar önceki
gün itibarıyla geçerli oldu.

Bakanlar Kurulu, “Mart 2022 - Ağustos
2022 Dönemi” Kıbrıs Türk Sosyal
Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik
Yasası kapsamında sigortalı olanlara
uygulanacak prim desteği hakkındaki
yasa gücünde kararnameyi onayladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname,
Cumhuriyet Meclisine sunulacak.
Kararname kapsamında mart - ağustos
dönemi boyunca işletmelerin sosyal
sigorta prim oranlarının bir kısmı
karşılancak.

ÖĞRENCİ EHLİYETİ
GEÇERLİLİK SÜRESİ
UZATILDI
Bakanlar Kurulu, öğrenci ehliyeti
geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 30
Haziran 2022 tarihleri arasında hitam
bulan kişilerin, öğrenci ehliyeti hitam
süresinin 30 Haziran tarihine kadar
herhangi bir ücret alınmaksızın
uzatılmasına ilişkin yasa gücünde
kararnameyi de onayladı.

KIBRIS TÜRK MEDYASI
İÇİN UZUN VADELİ
SEKTÖR STRATEJİSİ
HAZIRLANDI
Düşünce özgürlüğü için elverişli ortamın
yaratılması maksadıyla Kıbrıs Türk
medyası için uzun vadeli medya sektör
stratejisi hazırlandı. Stratejide 21 hedef
bulunuyor.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden
(KTGB) yayımlanan bildiride, “uzun
vadeli medya sektör stratejisinin”,
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
ve KTGB tarafından yürütülmekte olan
“Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik
Gazetecilik Projesi” kapsamında
hazırlandığı belirtildi.
KKTC’de düşünce özgürlüğü için
“elverişli ortamın yaratılması” amacıyla
hazırlanan stratejide, yasal ve idari
yapının iyileştirilmesi, medya sektörünün
mali sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi,
medyada etik standartların artırılması, öz
denetim uygulamalarının güçlendirilmesi
ve medya ile diğer sivil toplum örgütleri
arasında daha etkin bir diyalog
oluşturulabilmesi için mevcut duruma
ilişkin analizler ve hedefler içerdiği
kaydedildi.
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

Yorulmam ben dökmem ter
Çok şey değildir kader
Az "şükür" demezsen
Olacan daha beter

"Akıllı olmak bir şey
değildir, önemli olan o aklı
yerinde kullanmaktır."
Descartes

RUSYA, DOĞAL GAZIN
ARDINDAN BAŞKA
ÜRÜNLERDE DE RUBLEYLE
ÖDEME SİSTEMİNE
GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Tadımlık
Oyun bozancı değilim
Karamsar hiç.
Şikâyetinizi generale yapın
Yapabilirseniz.
Aydın Adamoğlu
"Lokmacı" adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922275159

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Rusya’nın, doğal gaz ihracatında
uygulamaya konulan rubleyle ödeme
sisteminin başka ihracat ürünlerinde
uygulanacağından emin olduğunu
söyledi.
Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1’e
yaptığı açıklamalarda, Rusya’ya yönelik
yaptırımlar ve Rus gazının ihracatında
yeni uygulamaya konulan rubleyle
ödeme sistemine dair
değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’ya yönelik tarihin en kapsamlı
yaptırımlarının uygulandığına işaret eden
Peskov, “Bu, uluslararası ödemelerin bel
kemiği olan dolar ve avroya olan güvenin
erozyona uğramasıdır ve aşınma süreci
hızlanıyor. Bu süreç durdurulamaz,
artarak devam edecek." dedi.
Peskov, Rusya’nın doğal gaz ihracatında
elde ettiği gelirlere “el konulmaması” için
rubleyle ödeme sistemine geçtiklerine
işaret ederek, “Gelecekte bu sistemin
başka mal gruplarına da
uygulanacağından şüphem yok. Dış
ticaret ilişkilerimizde giderek daha fazla
yer alacak.” ifadelerini kullandı.

AŞAN ECZANESİ
Selçuk Avkıran Sok.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET
ARASI Lefkoşa
03922255730
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa
Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97

Dünyanın önde gelen profesyonelleri
jüri üyeliğine davet ediliyor
Özgür Gazete
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu,
ikinci kez “Grand Prix Du Design” uluslararası tasarım ödüllerinde jüri üyesi olmak
üzere Kanada‘ya davet edildi

"RUSYA İÇİN TAM BİR İZOLASYON SÖZ
KONUSU OLAMAZ"
Rusya’nın tümüyle küresel
izolasyonunun söz konusu
olamayacağını aktaran Peskov, “Rusya
için tam bir izolasyon söz konusu
olamaz. Bu, modern dünyada teknolojik
açıdan imkansızdır ve dünya, Avrupa'dan
çok daha büyüktür. Rusya'nın kendisi de
Avrupa'dan çok daha büyük. Ancak er ya
da geç, denizaşırı yerlerde bulunan
birileri (ABD) istese de istemese de
diyalog kurmak zorunda kalacağız.”
şeklinde konuştu.
Peskov, Londra’nın “suçlu ve hırsızlar”
için bir cennet haline geldiğini belirterek,
şunları kaydetti:
“Bir yerlerde para çalan kötü insanlar,
son 20 yıldır Londra’da bir araya geliyor.
Londra’da bu hırsızlara saygı
gösteriyorlar ve onlar da çaldıkları
paraları harcıyor. Bizim emniyet
birimlerimizle bu insanların sınır dışı
edilmesi için hiçbir şekilde iş birliği
yapılmıyor. Orası suçlular için gerçek bir
cennet.”

Çavuşoğlu’ndan gururlandıran davet
2020 yılında yapılan yarışma için de jüri
üyeliği daveti alan Çavuşoğlu, bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Grand Prix Du
Design yarışmasına bir kez daha davet edildi.
Yapılaşmış çevre ve yaşam kalitesine
katkı koyan mimarlık, iç mimarlık, yapı,
emlak, endüstri ürünleri ve ürün tasarımı,
görsel iletişim ve marka tasarımı, sanat,
fotoğraf, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi
gibi tasarım alanlarında 2006 yılından beri
ödüller veren “Grand Prix Du Design”, tasarımda mükemmelliğin takdir ve teşvik
edilmesini artıran ödüller, kazananlarına

DÜN

da uluslararası tanınırlık ve görünürlük imkan sağlıyor.
Dünyanın önde gelen profesyonelleri
jüri üyeliğine davet ediliyor
Merkezi Kanada’nın Quebec eyaletine
bağlı Montreal kentinde bulunan ve her yıl
düzenlenen yarışmaya dünyanın önde gelen
tasarım akademisyenleri ile tasarım ve medya profesyonelleri jüri üyesi olarak davet
ediliyor. Jüri üyeleri ayrıca, tasarım alanında
söz sahibi bir dergi olan Interıeurs‘da, bağlı
bulundukları kurumları ile birlikte önemli
bir görünürlük elde ediyor.
İlk kez 2020 yılındaki yarışma için jüri
üyeliği daveti alan Prof. Dr. Çavuşoğlu,
yarışmada ikinci kez jüri üyesi olarak görev
yapacak.
Dünyadan sadece 50 kişiden oluşan jüri
üyeleri, Montreal’de düzenlenecek olan ve
ödüllerin dağıtılacağı gala töreninde de yer
almak üzere davet edildi.

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

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



DOLAR
Alış Satış






14.64 14.72

EURO
Alış Satış

16.18

16.29

S.T.G.
Alış Satış

19.22 19.32

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
AŞAR KARAOĞLANOĞLU
ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
03928223885
EMİN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı
No:1 Alsancak Girne
0533 870 19 46
MEHMET KAMİLOĞLU
ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Halıl hamza ayakkabı mağazası yanı
kalıland bölgesi
03923655594
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı,
Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt
7142 457
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ
BAKANI DENDİAS,
UKRAYNA'YA İNSANİ
YARDIM GÖTÜRDÜ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Dendias, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği
insani yardım misyonunun bizzat başında
bulunarak liman kenti Odessa'ya gitti.
Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
Atina'dan Moldova'nın başkenti Kişinev'e,
buradan da Odessa'ya geçtiğini belirtti.
Ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği insani
yardım misyonuna liderlik eden Dendias,
burada Ukraynalı yerel yetkililer ve Yunan
toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek,
bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.
Rusya-Ukrayna savaşının başından bu
yana Mariupol kentinde 10 Yunan asıllı
hayatını kaybetmiş, çok sayıda Yunan
asıllı ise yaralanmıştı.
Yunanistan hükümeti, Yunan asıllıların
yoğun yaşadığı bölgede bulunan 150'den
fazla Yunan vatandaşı gemi mürettebatı
ve Yunan asıllının tahliye edildiğini
duyurmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk
etmek isteyenler için Türkiye ve
Yunanistan ile insani operasyon
düzenleyeceklerini aktarmıştı.

GÜZEL SANATLAR DERNEĞİ’NDEN
“İLK SAHNE”NİN KURULUŞUNA… (11)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

AB'DEN UKRAYNA'NIN
RUS GÜÇLERİNDEN
KURTARDIĞI BUÇA
KENTİNDEKİ VAHŞETE
TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rus
güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki
vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin
Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında
olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der
Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden
gelen "tarif edilemez dehşet raporları
karşısında dehşete düştüğünü" duyurdu.
"Acilen bağımsız bir soruşturmaya
ihtiyaç var." ifadesini kullanan von der
Leyen, "savaş suçu faillerinin hesap
vereceğini" bildirdi.
- Daha fazla yaptırım
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de
"Kiev'in kurtarılmış bölgesinde Rus
ordusunun neden olduğu vahşetin
görüntüleriyle şoke olduğunu" "Buça
Katliamı" etiketiyle paylaştı.
Michel, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım
uygulanacağını ve Ukrayna'ya desteğin
süreceğini kaydetti.

- Ukrayna'ya tebrik
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
Ukrayna'yı, Kiev bölgesinin çoğunun
kurtarılması dolayısıyla tebrik ederek
"Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet
haberleriyle şoke oldum. AB, Ukrayna'ya
savaş suçlarını belgelemede yardımcı
oluyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki
Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da
kurtaran Ukrayna ordusu, binaları
yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle
karşılaşmıştı.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ
1417 SİVİL ÖLDÜ, 4
MİLYON 176 BİN 401
MÜLTECİ KOMŞU
ÜLKELERE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna
savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin
hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin
yaralandığını, saldırıların ardından 4
milyon 176 bin 401 mültecinin komşu
ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğince (BMMYK) yapılan
açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine
ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler
paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan
fazlası Polonya'ya olmak üzere,
Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401
mültecinin komşu ülkelere geçtiği
belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2
milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin
816), Moldova'ya (392 bin 933),
Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya
(298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan
açıklamada, Donetsk ve Luhansk
bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin
kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.
Ukrayna'dan komşu ülkelere giden
mültecilerin yüz binlercesinin buradan
diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.
BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü
(IOM) de Ukrayna içinde ise 6,5 milyon
sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Güzel Sanatlar Derneği'nin konserlerinden biri. Fotoğraftaki kişiler; Solist Ahmet Belevi, kemanlar Vecihi Turgay,
Namık çomunoğlu, klarnet Himmet Hüseyin, Özer Esenyel, cümbüş Hasan Daniş. (Aydın Hikmet'in arşivinden)

Kısa notlarla ve fotoğraflarla Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketini anlatımımda, bir milat olan İLK SAHNE’nin
kuruluşuna geldik. İlk Sahne’nin kuruluş sürecine giderken
31 Mayıs 1959’da, Lefkoşa’da kurulan Güzel Sanatlar
Derneği’nin önemli payı vardır. Güzel Sanatlar Derneği
müzik sanatıyla birlikte tiyatro oyunları sahneye koyar,
Türkiye’deki tiyatro topluluklarının Kıbrıs’ta temsiller
vermesini de organize ederdi. Nazım Ali İleri’nin başkanlığında kurulan derneğin yönetiminde şu isimler
vardı: Samiye Mustafa, Ahmet Gazioğlu, İsmet Vehit
Güney, Kemal Tunç, Mümtaz Conger, Zeki Taner. Yedek
üyeler ise Üner Ulutuğ, Memduh Cemen.
Gerek müzik alanında gerek tiyatro alanında çok
değerli çalışmalar yapan Güzel Sanatlar Derneği, dönemin
en önemli sanat derneğidir. Derneğin kurucularından
Kemal Tunç tiyatro çalışmaları hakkında şunları anlatır:
“Büyük bir heyecanla çalışıyorduk. O dönem “Erkek
Güzeli”, “Ayıkla Pirincin Taşını”, “Bir Yıl Başı Gecesi”
oyunlarını oynadık. Yazda yazlık, kışta kışlık sinemalarda
oynardık. Baf’a, Larnaka’ya, Girne’ye turneler düzenlerdik. Başta işler iyi gidiyordu. Sonraları bozuldu. Bu
arada Türkiye’den Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nu getirdik.
“Kötü Tohum” oyununu sundular. Bu işten büyük zarar
gördük.
Bankadan borç aldık. Giderek borçlar birikti. Dernek
uzun süre borçlu kaldı. Parasal soruna bir de kendi aramızdaki sorunlar da eklenince dernek iyice zayıfladı…
Dağılma notasına geldi.”
Kemal Tunç’un belirtiği sorunlar nedeniyle Güzel Sanatlar Derneği
Güzel Sanatlar Derneği'nin tiyatro grubu toplu halde. Fotoğraftaki
6 Şubat 1963’de faaliyetlerini durdurmak zorunda
kişiler; Ali Rifat Balıkçıoğlu, Biler Demircioğlu, Kemal Tunç, Üner
kalır.
Bu derneğin kısa tarihini tüm ayrıntılarıyla Aydın
Ulutuğ, Aydın Himet, Rasıh Işık (Aydın Hikmet'in arşivinden)
Hikmet yazmıştır. Bu tarihi noktalarken de Aydın Hikmet
şu notu düşmüştür:
“Güzel Sanatlar Derneği başladığı gibi
devam edebilseydi eğer, ülkemizde bugün
tam teşkilatlı bir konservatuvarımız olacaktı.”
Dernekte çok değerli müzisyenler yanında çok değerli tiyatrocular da vardı.
Tiyatrocular şunlardır, ki bu isimler, Kıbrıs
Türk Tiyatro Hareketinde bir milat olan
İlk Sahne’nin temel yapısını da oluşturacaklar. Üner Ulutuğ, Kemal Tunç, Hatice
Söğüt, Biler Demircioğlu, Hakan Demircioğlu, Osman Balıkçıoğlu, Rasih Işık,
Hülâgü Aytaçoğlu, Jale Ahmet, Suna Kemal, Hasan Ardağ, Rahmi Özsan, Ali
Rifat Balıkçıoğlu.
Not: Yarın İlk Sahne’nin kuruluşunu
Güzel Sanatlar Derneği'nin
Oraloğlu Tiyatrosu'nun afişi.
ve çalışmalarını yazacağım.
logosu. 1959.
(Aydın Hikmet'in arşivinden)
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b. MüniH 12 Kişi ile oYnadı
bundesliga'da Freiburg'u 4-1 yenen bayern Münih,
farkı 9'a çıkardı. dakika 86'da değişiklik için
Coman'ın numarası yandı, Fransız oyuncunun yerine
ise sabitzer girdi, ancak Coman oyundan çıkmadı.
20 saniye boyunca bayern Münih 12 kişiyle
oynadı.Hakem durum anlaşılınca Coman'ın çıkmasını
istedi ve oyun hakem atışıyla yeniden başladı.

Fitneste Türkiye ve Balkan
milli takım seçmeleri yapıldı
Halter ve Vücut Geliştirme
Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Çocuk ve
Gençler Fitnes Şampiyonası, Türkiye ve Balkan milli
takım seçmeleri dün federasyon salonunda yapıldı.
Uluslararası alanda ülkemizi ve federasyonumuzu
temsil eden birbirinden başarılı sporcuların yapmış

Mesarya
kendine
geldi

Futbolda sonuçlar
aKsa süper lig
doğan t. birliği–Yenicami:
0-3
3-5
binatlı–Mağusa t. gücü:
gönyeli–K. Kaymaklı:
2-2
göçmenköy–baf ü. Yurdu:
0-1
Y. dumlupınar–Merit a. Yeşilova:
2-0
girne H. evi–türk ocağı:
0-3
Hamitköy–lefke:
1-2
Cihangir–Mesarya:
1-4
aKsa birinci lig
Karşıyaka–düzkaya:
2-2
çetinkaya–Mormenekşe:
5-1
M. değirmenlik–Maraş:
2-0
bostancı bağcıl–Yalova:
2-3
esentepe–gençler birliği:
4-0
sFC dörtyol–görneç:
(oynanmadı)
Yeniboğaziçi–incirli:
0-1
çanakkale–Cb gençlik gücü:
1-6

süper lig puan durumu
takımlar
Mt gücü
Ma Yeşilova
Y.dumlupınar
gönyeli
lefke
dt birliği
Yenicami
Kaymaklı
Mesarya
t.ocağı l.
Cihangir
göçmenköy
Hamitköy
bü Yurdu
binatlı sK
girne He

oyun
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

puan
56
45
43
43
43
41
38
37
37
35
35
32
29
21
10
6
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oldukları fitnes, fitnesdans, acrobatic dans kareografileri izleyiciler tarafindan büyük bir ilgi gördü.
Bu şampiyonada başarı
elde eden sporcular ay
sonu Türkiye şampiyonası
ve Mayıs ayında ise Balkan
Şampiyonası’nda ülkemizi
temsil edecekler.

Süper Ligde Cihangir ile Mesarya arasında oynanan maçı kazanan Mesarya, 37
puana yükseldi. Cihangir ise 35 puanda
kaldı. Özellikle Candy ile etkili olan Mesarya önce bu futbolcu ile 1 – 0 öne geçer-

ken, 17. dakikada Zihni’nin Candy’ye hareketi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda Ertaç’ın vuruşunu kaleci Mehmet
önledi. Dönen topu Ertaç gole çevirdi ve
skor 0 – 2 oldu. 33’te ise Remzi ilk

devrenin skorunu belirledi. 0 – 3. İkinci
devreye etkili başlayan Cihangir, Mishali
ile skoru 1 – 3 yaparken, maçta son sözü
85’te yine Candy söyledi ve Mesarya karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Basketbolda U16 karmamız gururlandırdı
Basketbol Federasyonu U16 Erkekler
Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu
Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Cumartesi günü finalde Beşiktaş’a
86-58 mağlup olan karmamız, özellikle
gerek Niğde’deki Bölge Şampiyonası, gerekse Çanakkale’de düzenlenen Anadolu
Şampiyonası’nda gösterdiği performansla
gururlandırdı.
Gruptan ikinci çıktı
Geçtiğimiz ay Niğde’de düzenlenen Bölge

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Şampiyonası’nda başarılı olarak Anadolu
Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan
U16 Karması, Ayhan Birsel ve Ahmet
Dağer nezaretinde başarılı maçlar çıkardı.
Yer aldığı grupta ilk maçında Tekirdağ
Türk Telekom’u 73-67 mağlup eden, ardından Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 yenerek ikide iki yapan karmamız, grubun
üçüncü maçında Sakarya Belediyesi’ne
88-70 yenilerek ikinci olarak yarı finale
çıktı.

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

Finalde Beşiktaş’a kaybetti
Yarı finalde Kocaeli Basket’i 71-66’lık
skorla yenen karmamız, Türkiye Şampiyonası’na yükselecek takımın belirleneceği
final maçında Beşiktaş İstanbul ile eşleşti.
Zorlu karşılaşmadan 86-58 mağlup olan
karmamız, Türkiye finallerinin kapısından
döndü.
Karmamız, Niğde ve Çanakkale’de ortaya
koyduğu oyun ve gösterdiği performansla
takdir topladı.
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