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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 5 Nisan 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 631 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KIBRIS BAYRAKLARINI
HAZMEDEMEYENLER VE
YUMURTALI ÖFKE
n

2. sayfada

Görülmemiş kabarık elektrik faturaları herkesi çileden çıkardı...

Bir ayda 147 bin TL artış

nToplumumuzun yerli un üreticisi ARUN’a bir ayda 147
bin TL artışla elektrik faturası geldi. ARUN’un geçtiğimiz
ayki faturası 47 bin TL iken bu ay 194 bin TL oldu…

nARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit “Bu şartlar altında
bu ülkede üretim yapmaya çalışıyoruz” dedi…
2. sayfada

ALCAKLAR
nFaturaya fena halde
öfkelenen bir vatandaş dün
Kıb-Tek binası önüne
giderek sövüp saydı ve
binaya yumurta fırlattı…

Girne’de Esnaf ve
Zanaatkar eylemi
nZamlar ve hayat pahalılığını
protesto için Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası yarın Girne’de saat 19.00’da
belediye binası önünde eyleme
gidiyor… 3. sayfada

nOlay yerine gelen polis
tarafından tutuklanan
vatandaş hakkında
soruşturma açıldı…

nBilindiği gibi 22 Ocak
2018’de gazetemizi taş
yağmuruna tutan
saldırganlardan hiçbiri o gün
tutuklanmamıştı… Şimdi ise
polis yumurta atanı
tutuklayabiliyor!
3. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faturalar için son tarih 5 Mayıs

Elektrik faturaları için ödeme tarihi
5 Mayıs’a kadar uzatıldı… 7. sayfada

Yeniboğaiçi Belediyesi Meclis önünde çadır kurdu

OLMAK YA DA
OLMAMAK
BUDUR! YA HAT
YA BAT BUDUR!
Faize
Özdemirciler

8. sayfada

BİR FESTİVAL
HAVASI...

Ali Osman

DAHA
ÖNCELERİ
NEREDEYDİNİZ?

Mehmet Levent

Kıb-Tek’in yeni başkanı Orkun
Kıb-Tek’in yeni yönetim kurulu belli
oldu. Başkanlığa Meftun Orkun
4. sayfada
atandı…

ÜÇ İSKEMLELİ
GECEKONDU
MUHALEFETİ

Aziz Şah

Kuzeyde 563 pozitif vaka! Güneyde 4210 vaka 4 kişi hayatını kaybetti!

DENİZ DE BİTTİ
BİZ DE

Canan Sümer

n 11. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

OLMAK YA DA
OLMAMAK BUDUR! YA
HAT YA BAT BUDUR!

Bu ülkenin adı vardır kendisi yoktur,
ağzı vardır dili yoktur, sesi vardır sözü
yoktur, bayrağı vardır, parası yoktur,
dini vardır camileri vardır, yerli yersiz
yerleşik müminleri vardır ve fakat
imanı yoktur, Allah’ı yoktur.
Bu ülkenin etrafı denizlerle çevrilidir
ama bu sadece haritada öyledir, bu sadece kâğıt üstündedir, çünkü etrafımız
bu ülkeye ülke olduğunu,
bu ülke insanına insan olduğunu unutturmak için
elinden geleni ardına koymayan bayrak kafalılarla
doludur, bu anlamda işimiz zordur,
çok zordur!
Bu ülkede bir KKTC vardır ama
KKTC’de bir ülke var mıdır, bilmem,
belki vardır da ben kör olduğum için
göremiyorum, belki de gerçekten yoktur! Burası ülke değil, etrafı tellerle
kum torbalarıyla varillerle çevrilmiş,
yerlilerin yersiz, yabancıların yerli olduğu bir mandradır.
Buranın askeri bölgeleri çoktur, bu
yüzden boşuna aramayın bulamazsınız,
burada asgari bir hayat bile yoktur, şu
an yaşamakta olduğumuz şey bizim
hayatımız değil, başkalarının hayatıdır…
KKTC faşist bir askeri darbenin doğurduğu ve solcularla sağcıların dört
elle sarıldığı bir çaresizliktir, bu çaresizlik tam da bizliktir, tam da sizliktir,
bu çaresizlik çıkmaz bir sokaktır. Bugün
kimsenin umurunda olmayabilir ama
12 Eylül’ün KKTC’nin alnında hiç
çıkmayacak kara bir doğum lekesi olduğunu bir gün herkes anlayacak, bir
gün herkes yanacak yanacak da bunu
geç anladığına yanacak…
Burada yağma sofrasından istifade
etme özgürlüğünün sınırları konuşulmaz, düzenden istifade edenler mahkemelik olmaz, burada ifade özgürlüğünün sınırları konuşulur, ifade edilen
fikirler yargılanır, emir yüksek yerden
gelmeyegörsün taşlanır da, uzun uzun
anlatmaya gerek yoktur, Ankara’lardan
buralara sirayet eden korkunun şeklini
şemali sendikaların çağrısıyla düzenlediği eylemlerin kürsülerinde yapılan
konuşmalarda, o eylemlerde yasaklanan
sloganlarda ve pankartlarda mevcuttur…
Burası, çabuk hırsızlardan, zavallı
ev sahiplerinden, köpeği tok ekmeği
bütün Kıbrıs’ı yarım isteyen siyasetçilerden, asgari ücretlilerin saflığından
azami ücretlilerin küstahlığından geçilmezdir, buradaki bu ikiyüzlülük çekilmezdir..
Ülkeden ziyade senelerce dilene dilene var olmaya çalışmaktan alçalmış
tuhaf bir yaratıktır burası…
Bu ülkenin meydanları öfke yüzü
görememekten üzgündür, yolları ayaklanma görememekten perişandır…
Burası ülke olamayan, hatta ülke olmaya aday bile olamayan bir adadır,
ada(m) olamayan bir adadır…
Burada asgari ücretlilerin kaderlerini
tayin etme hakkı cebren ve hile ile ve
gaddarca azami ücretlilere verilmiştir,
asgari ile azami ücret arasındaki uçurum, dünyanın bütün kara parçalarında
ölümcüldür ama burada bütün eziyetler
çifte kavrulmuş olduğundan o uçurum
da daha ölümcüldür. Bütün mesele budur, kavga konusu olması gereken bu
uçurumdur, olmak ya da olmamak budur! Ya hat ya bat budur!

KIBRIS BAYRAKLARINI
HAZMEDEMEYENLER VE
YUMURTALI ÖFKE
İkibinli yılların başında yapılan
Annan mitinglerinin birinde bir
grup Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı
ile alana gelmişti…
Miting organizatörleri hemen
provokatör ilan ettiler onları…
Ve miting meydanından zorla
çıkardılar…
Bu mitingte Kıbrıs Cumhuriyeti
bayrağı istemiyorlardı…
2011 Mart’ında gazetemizin kurşunlanmasından sonra da büyük
bir miting vardı Girne Kapısı’nda…
Ki bugüne kadar yapılan mitinglerin en kalabalık olanlarından
biriydi…
Zam mitingi değil, Türkiye’nin
baskılarına karşı bir mitingti…
Arkadaşlarımla birlikte o mitinge
ben de katıldım…
Bizim grup üçyüz kişi kadardı…
Ve hepimizin de ellerinde Kıbrıs
Cumhuriyeti bayracıkları vardı…
Henüz miting alanına girmeden
polis önümüzü kesti…
O bayraklarla alana giremeyeceğimizi söyledi…
Ellerimizden bayrakları zorla
almaya kalktı…
Polisle aramızda arbede çıktı…
Mitinge katılan diğer gruplar
bu kavgaya hiç karışmadı…
Hatta arkamızdan gelenler,
-Siz kavgaya devam edin, ama
bize yol verin geçelim, dediler…
Bayraklar tüm direnişe rağmen
elimizden alındı…
Meydana bayraksız girdik…
***
Bu memleketteki her protesto
eyleminde hep aynı slogan atıldı:
“Birlik mücadele dayanışma”
Ama hiçbir zaman hiçbiri olmadı…

Elektirik faturası...

Ne birlik…
Ne mücadele…
Ne de dayanışma…
Burada cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kimlik ve pasaportunu
taşıyıp da gece gündüz Rumlara
sövenlere kızanlar var…
-O halde git ve o kimliğinle pasaportunu iade et, ya da yırt at,
derler onlara…
Ama ne yazık Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağına bir mitingte bile
katlanamayanlar sağcı şövenist
kesimlerimizden çok sol bilinenlerdi…
Annan mitingindeki arkadaşları
da miting alanından çıkaranlar
onlar olmuştu…
***
Bugünlere nasıl geldiğimizi ve
şimdi neden bu kadar ezildiğimizi
anlatmak için yazıyor ve hatırlatıyorum bunları…
Elektrik kazığı bu kez çok ağır
geldi…
Çok battı…
Faturayı gören vatandaşlar çıldırdı…
Her ay ödediğinin iki üç katı…
Kafası çok kızdı…
Çileden çıktı…
Gidip elektrik kurumunun binasına yumurta yağdırdı…
Ve polis tarafından tutuklandı…
Duyunca hayret ettim…
Nasıl olur?
Polis bu memlekette taş atanı
tutuklamaz da yumurta atanı mı
tutuklar?
O zaman yumurta değil de taş
atsaydı keşke…
Bizim gazetemiz bin kişi tarafından taş yağmuruna tutuldu…
Kırılmayan cam kalmadı…
Ve polis o gün kimseyi tutuklamadı…
Hatta keyifle seyretti taş atan-

Şener Levent

Açı
ları…
Şimdi nasıl olur da bir tek cam
bile kırmayan yumurta atanları
tutuklar?
***
Geçtiğimiz hafta yapılan son
büyük mitingten sonra bizim kukla
hükümet hiçbir geri adım atmadı.
Daha da ileri gitti hatta…
Halkın cebindeki son kuruşu da
sildi süpürdü…
O halde bu miting ne işe yaradı?
Hangi halk devleşmişti?
Dev öyle mi olur?
Karşısına çıkanı yutar dev…
Oysa şimdi onu yutuyorlar!
Miting düzenleyenlerin amacı
hayatı durdurmaktı…
Durdurabildiler mi?
Hayır!
Herşey eskisi gibi sürüp gidiyor
işte…
Daha beter hatta…
İflas düdüğü burada çoktan çaldı…
Uzatmaları oynuyoruz…
Büyük bir miting daha yapılacakmış ay sonuna doğru…
Ancak geçtiğimiz haftaki gibi
yapılacaksa yapılmasın daha iyi…
Ekonomik sorunlar siyasi sorunlardan kaynaklanır…
Siyasi sorunumuzun ne olduğunu
da sanırım artık herkes bilir…
Bu bir işgal sorunudur…
Ekmeğe zammı protesto eder de
işgale karşı sesini yükseltmezsen
işte böyle olur…
İşgalci işgal ettiği topraklardaki
topluma refah bağışlamaz…
İşbirlikçilerini zengin eder, soytarılarının da karnını doyurur…
Geriye kalan mızıkçıları da susturur…
Siz daha fazlasını mı beklersiniz?

1 Ayda 147 bin TL artış
Raşit: 200 bin TL fatura ile
üretim yapmaya çalışıyoruz
Ülkemizin yerli un üreticisi
ARUN’a gelen elektrik faturası,
bir ayda 147 bin TL arttı.
ARUN’a geçtiğimiz ay 47 bin
TL elektrik faturası gelirken bu
ay fatura 194 bin TL’ye
yükseldi.
ARUN Direktörü Tolga Ahmet
Raşit kişisel sosyal medya hesabı
üzerinden duruma isyan ederek
“Evet bu şartlar altında bu ülkede
üretim yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şirketinin son iki aylık elektrik
faturalarını kişisel sosyal medya
hesabı üzerinden paylaşan Raşit,
“Herkes paylaştı ben de paylaşayım; Geçen ay 47 bin TL olan
fabrikamızın elektrik faturası bu
ay yaklaşık 200 bin TL evet bu
şartlar altında bu ülkede üretim
yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

5 Nisan 2022 Salı_Layout 1 04.04.2022 23:39 Page 3

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

DENİZ DE BİTTİ BİZ DE

Elektrik faturasına sinirlenerek Kıb-Tek’e yumurta attılar...

Taşa tutuklama yok, yumurtaya var
Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek,
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.
Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, M.K.(E-26), dün saat 14.00 sıralarında,
elektrik faturasının yüksek meblağlı olmasına
sinirlenerek, Kıb-Tek binasına giderek, bağırıp çağırdı.
Tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları
kurum binasına atarak, uygunsuz tavır ve
harekette bulunan Mehmet Kılınç, tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Edindiğimiz bilgiye göre Mehmet Kılınç
isimli vatandaş, Kıb-Tek Lefkoşa Bölge
Amirliği'ne gelerek tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurumun binasına attı
Bu ay gelen elektrik faturaları vatandaşı
çileden çıkardı.
Zamların üstüne bir de elektrik faturası
eklenince Mehmet Kılınç Elektirk Kurumu
binasına giderek hem ana avrat küfretti
hemde binaya yumurta fırlattı.
Kılınç, olay yerine gelen polis tarafından
tutuklanarak hakkında soruşturma açıldı.
Öte yandan Özgür İş Adamları Derneği,
tutuklanan genç için yardım kampanyası

Elektrik faturası
geldi, sosyal
medyada isyan
bayrağı çekildi
Özgür Gazete
Yüzde 300’lere varan zamlı elektrik
faturaları gelmeye başladı, vatandaş sosyal
medyada isyan bayrağı çekti, faturaları
ödemeyeceğini söyleyenler var
Faturalar geldi, sosyal medyada isyan
bayrağı çekildi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıbtek) yıllarca yatırım yapmayarak, yapılan
yolsuzluk ve usulsüzlüklere göz yumarak
kurumu batma notkasına getiren UBP’li
hükümetler, çareyi vatandaşın cebinde
bulmuş ve yüzde 300’lere varan elektrik
zammı yapmıştı.
Zamlı faturalar bugün vatandaşlara mesaj
yoluyla iletilmeye başlayınca, sosyal medya
adeta isyan çıktı. Fatura miktarlarının minimum yüzde 150 zamlı geldiğini gören
vatandaşlar, bunları nasıl ödeyeceklerini
sordu.
Asgari ücretle çalıştığını söyleyen bir
vatandaş, maaşının yarısına denk gelen faturay ödeyemeyeceğini haykırırken, ev
kirasından daha fazla 3elektrik faturası
geldiğini söyleyenler de var.

başlattı. Dernek, davanın tüm masraflarını
kendileri tarafından karşılanacağını ve avukat
tuttuklarını açıkladı.

Bilindiği gibi 22 Ocak 2018’de gazetemiz
Afrika’yı taş yağmuruna tutan saldırgınlardan
hiçbiri polis tarafından tutklanmamıştı.

“Deniz bitti, sıkıntı çok büyük” diyor
Faiz Bey…
Yakıt gemisi 3-4 gün daha gecikirse
ülke yakıtsız kalacakmış…
Ne de güzel demiş,
-Deniz bitti…
Gemiyi karaya oturtan şarlatanların
savunmasıdır hep bu.
Hiçbir projesi olmayan iş bilmezlerin
son sığınağı…
Tak atkını boynuna…
Biz yaparız, iktidar bizim işimiz diyerek
ahkâm kes…
Sonra da “Benim günahım yok, deniz
bitti” de…
-Biten, devletin borçlanma kabiliyeti,
diyor Maliye bakanı da…
Sorun gelmeyen gemi falan değilmiş…
Para yokmuş para…
Oysa ne de iddialıydılar…
Düzelteceklerdi herşeyi…
“İktidar bizim işimiz” diyorlardı…
İleri değilmiş demek ki…
Onlara inanıp güvenenler bin pişman
olmadılar mı daha?
Kaptan zannedip gemiyi emanet ettikleri
hepimizi karaya oturttu işte…
Ama özürleri kabahatlerinden de büyük…
-Deniz bitti, diyorlar…
Keşke sadece trajikomik bir hikâyenin
kahramanı olsalardı onlar da…
Ve bu hallerine gülüp geçseydik sadece…
Tıpkı bu hikâyedeki çakma kaptana
güldüğümüz gibi…
“Eski zamanlardan birinde, uzunca bir
yolculuğa çıkan gemide, veba salgını
baş göstermiş.
Kaptan ve kaptan yardımcılarından
sonra, kaptanlık yapabilecek kim varsa,
silip süpürmüş veba.
Ardından tayfalar da bir bir kırılmış.
Biçare yolculardan geriye kalanlar koca
deryanın ortasında rüzgârın keyfine göre
yol alan gemiyi idare edecek birisini bulmak üzere toplanmışlar. İçlerinden biri,
-Ben olayım kaptan, demiş.
-Anlar mısın sen bu işten, diye sormuşlar.
“Bana güvenin” deyip denizcilik mesleğine ait üç beş lâf etmiş.
Yolcular da kumandayı ona vermişler.
Fakat gemi, o gün akşama varmadan
bir kayalığa oturmuş.
Yolcular telâşla taze kaptanın başına
üşüşmüşler:
-Hani be kaptanım, bilirdin sen bu işi?
-Ee bilirim ammaaa…
-Eeee?
-Deniz bitti be…”
***
Deniz de bitti biz de…
Geçen aylara göre üç kat artan faturalar
çıldırttı…
Ve bir grup vatandaş yanlış adres olsa
da Elektrik Kurumu’nu yumurta
yağmuruna tuttu…
Polis, gazetemize taş atanları engelleyip
tutuklamamıştı ama KIBTEK’e yumurta
atanlara müdahale etti…
Yüksek faturalar için ne yapacağını
bilmiyormuş hükümet ama birşeyler yapacakmış…
Nasıl birşeyler?
Mart ayı faturalarının ödemelerinin 5
Mayıs’a kadar uzatmak gibi mi mesela?
Anlayın artık, yok oluyorsunuz…
Bu günler uzatmaları yaşadığınız günler…
Mahkemelere yansıyan hırsızlık olayları
bile farklı bir boyut kazandı.
Marketlerden et, yiyecek çalan insanlar
var…
***
Biten denizle Toroslar daha net görünmeye
başladı mı?
Hala göremiyorsanız işiniz çok zor…

5 Nisan 2022 Salı_Layout 1 04.04.2022 23:39 Page 4

Akepe'nin oyları Şubat'a göre artmış
Savaş reisin oylarını artırdı diyorlar
AYA
K
A
AL İFİL Demek bu cemaat kan görmeden yapamazmış
DİR
Allahüekber deyip beş vakit kan soluyorlar!

KALAY-KALAYCI

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ’Nİ
MAĞUSA’YA BAĞLAMAK AKIL İŞİ DEĞİL

Belediyeleri birleştireceklermiş ve bunun adına da reform diyorlar. Batık
olmayan, çalışanların maaşlarını ödeyen sosyal sigorta yatırımlarını yatıran ve
hizmetlerini aksatmayan belediyeleri alıp çalışanlarının maaşlarını bile
ödemekten aciz bir belediyeye bağlayacaklar. Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin
Mağusa Belediyesi’ne bağlanması tam da budur işte… Bunun arkasındaki
sebepler karanlıktır. Yeni Boğaziçi Belediyesi’ni Mağusa Belediyesi’ne
bağlarken hayalini kurdukları şey Salamis bölgesinde halkın olan denize ve
halkın olan ormanlara çökmektir…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BİR FESTİVAL HAVASI...

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Lefkoşa, Mağusa
ve Güzelyurt’ta eylem ve grevler vardı...
Bu aslında yaşananlara karşı bir memnuniyetsizlikti...
Öyle ki sadece pahalılık, yolsuzluk, elektriksizlik değildi mesele...
Burada hayatın her alanda giderek yaşanmaz
bir hal almasınaydı tepki...
Kendilerine sol diyen sendikalar da sağ
diyenler de bu mitinge katıldılar...
Yani rejim sadece solcuları, demokratları
devrimcileri değil, sağcıları, milliyetçileri de
perişan etti...
Bu kalabalık mitingi organize edenler daha
doğrusu başını çekenler etliye sütlüye dokunmadan birşeyler yapmak istediler...
Enflasyonist Türk Lirası’ndan dolayı yaşadığımız ekonomik bunalımı bilmelerine rağmen
Türk Lirası’ndan ve Türkiye’nin buradaki baskılarından söz etmediler...
Sanki burada işgal yokmuş, burada herşey
tamammış da sadece burada hükümet edenler
suçluymuş gibi onların yola gelmesini istediler
ve bu eylemi de bir ihtar olarak belirttiler...
Adına demokrat bir eylem dediler eylem
sonrası ve sendikalar bununla gurur da duydular...
Büyük kalabalık önlerindeki bariyerlerin gerisinde durduruldu...
Onların arkasında polisler ve Çevik Kuvvet
vardı...
Başbakanlık çalışanları da uzaktan perde aralarından onları izlediler...
Ve eylem bitti...
Sonuç?
Bekleyip göreceklermiş...
Neyi bekleyip görecekler?
Elektriklerin kesilmemesini mi?
Kurumların satılmamasını mı?
Özelleştirme adı altında kurumlar çoktan
elden çıkarıldı bile...
Elektriklerin kesilmesi de devam edecek...
Orada da hedef aynıdır...
Özelleştirilene kadar bu iş sürecek...
Bankalar krizinde de meclis baskını olmuştu...
Kimin elinin altından çıktığını pek çokları
bilir...
Bankalar krizi öncesi bizler de casus olarak
tutuklanmıştık...
Memlekette casuslar kol geziyor, halk bankalardaki mevduatları için isyan ediyordu...
Ya para gönderilir ya da idare onların eline
geçer mesajını alan Ankara mudilerin paralarını
gönderip işi bastırdı...
Geçen haftaki eylem de bana bunu anımsattı
her nedense...
Türkiye para gönderirse üçlü hükümetin gücü
bir anda yukarılara çıkacak...
Göndermezse de bir sonraki seçimde eylemin
başını çeken CTP hükümet koltuklarına oturacak.
Değişecek hiçbir şey olmayacak...
Eylemler buradaki rejimin değiştirilmesine
yönelik olmalıdır...
İşgale karşı olmalıdır...
Türk Lirası kullanımına karşı olmalıdır...
Bu eyleme ihtar denildi ama değişen birşey
olmayacak..
Nisan sonu devletten maaş çekenlerin maaşları
ödenemeyecek. Elektriği yüzde üçyüz zamlı
faturalarla ödemeye devam edeceğiz ve kesintiler
de sürecek...
TDP, TKP ve YKP haricinde...
Eylem düzenleyiciler meydanı boşaltıp festivali
sonlandırdılar...

DAHA ÖNCELERİ
NEREDEYDİNİZ?

“DİRENİŞ” BÜYÜYOR
Başbakanlık önünde eylem yapan
TKP, TDP ve YKP'li gençler yeni
katılanlarla birlikte Direnişçiler komitesi kurulduğunu açıkladılar. Direniş Komitesi adına yapılan açıklama şöyle:
"1 Nisan’dan beri başbakanlık
önünde devam etmekte olan “Direniş Nöbeti” eyleminde dün gece
birçok parti örgütünün katılımıyla
bir toplantı gerçekleştirildi.
Gençlerin arasında örgütlü olan
ve örgütlü olmayan birçok katılımcının yer aldığı bu toplantıda, “Direnişçiler” komitesinin kurulduğunu
ve parti gömleklerinin çıkarılıp
ortak sorunlara karşı ortak mücadeleye karar verildiğini belirtiriz.
Bizler Direnişçiler olarak, Baş-

bakanlık önünde başlayan ve haklı
taleplerimiz karşılanıncaya kadar
devam edecek olan eylemin bir
gençlik hareketi olduğunu, bizim
de yurttaş olduğumuzu, bir partiye
veya örgüte bağlanmadan gençlerin
ve yurttaşların sesini yansıtmak
için bu mücadeleye girdiğimizin
altını çizeriz.
Direniş Nöbeti boyunca, partiler
ve örgütler üzerinden herhangi bir
propaganda yapılmayacağını belirtir,
temel hedefimizin Bakanlar Kurulu’na sunacağımız taleplerimizin
kabul görene kadar birlikte direnmek olduğunu kamuoyuna duyururuz.
Gün birlik günü, gün dayanışma
günüdür!"

KTEZO zamları ve hayat pahalılığını
protesto için eylem düzenleyecek
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası (KTEZO), zamları ve hayat
pahalılığını protesto için eylem düzenleyeceklerini duyurdu
KTEZO: Hesap sormak için, zamları
geri aldırmak için yeniden ayağa kalkıyoruz
Oda’dan yapılan duyuruda eylemin,
çarşamba günü Girne’de düzenlene-

ceği, saat 19.00’da eski belediye binası
önünde olunacağı belirtildi. Vergilerdeki ve akaryakıttaki fiyat artışından
sonra elektrik faturalarının da bardağı
taşırdığı vurgulandı.
Açıklamada, “Hesap sormak için,
zamları geri aldırmak için yeniden
ayağa kalkıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bina damından düşen Cemil Bulut
hayatını kaybetti!
Mağusa’da, bir apartmanın damında
güneş panelinin iç kısmını boyadığı
sırada damdan düşen 65 yaşındki Cemil Bulut hayatını kaybetti
Yine iş cinayeti mi?
Polis Basın Subaylığı‘ndan yapılan
açıklamada, Uluçam sokak üzerinde
bulunan bir apartmanın damında,

güneş panelinin iç kısmını boyadığı
sırada, dengesini kaybederek düşen
ve ağır yaralanan Cemil Bulut kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi‘nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Bulut’un bir iş yerine
ait işçi mi olduğu yoksa sade vatandaş
olarak kendi evinin işini mi yaptığı
belirtilmedi.

Belediye çalışanlarının eylemi, Lefkoşa'yı
uzun zamandan beri görülmeyen şiddette
sallayıp sarsmış, başta trafik olmak üzere
tüm hayatı felç etmişti.
Sözde reform adı altında kapatılmak istenen belediyelerin, bu "reformu" şiddetle
reddeden isyanıydı bu.
Sucuoğlu'nun sözde "reform" tasarısının
ivedilikle görüşülüp sonuçlandırılacağına
ilişkin açıklamaları, Ankara tarafından dizayn
edilen hükümetin başkenti sarsıp sallayan
ve saatler boyu hayatı felç eden bu isyanı
zerre kadar umursamadığını, bundan hiçbir
rahatsızlık duymadıklarını ve bildiklerini
okumaya devam edeceklerini gösteriyor!
***
Belediye emekçileri ve örgütleri, yanılmıyorsam tasarının yasalaşması sürecinde
kendilerine de yer verilmesini, görüş ve
önerilerinin dikkate alınmasını talep etmişlerdi.
Hükümsüz hükümet bu kadar haklı bir
talep ve öneriye bile yan gözle dönüp bakmadı!
Şimdi merak edilen nokta, hükümetin
ben yaparım olur mantığıyla sergilediği bu
vurdumduymazlığa, belediye çalışanları ve
örgütlerinin nasıl tepki göstereceği.
Belli ki o hilkat garibesi tasarıyı geri
çekme gibi bir niyet yok!
Görüşülüp yasalaşması sürecine belediye
emekçilerini ve örgütlerini de dahil etmek
gibi bir niyet de yok!
Çok açık ve net olarak görülüyor ki tavır
bu!
Belediyelerin tavrında da kararlılıkla "Kapattırmayacağız" olduğunu düşünürsek ve
geçmişte yapılan belediye eylemlerinin başkent Lefkoşa halkına nelere mal olduğunu
hatırlarsak...
Lefkoşa'nın bokunda boğulacağı günler
yakın mı kaygısına kapılmadan edemiyor
insan.
Şimdi daha da artan ve neredeyse 1 milyona dayanan nüfusla, sorunun daha acı
bir şekilde kapımızı çalabileceğini de unutmamak lâzım!
***
Belediye çalışanları ve örgütlerinin çok
haklı olan talep ve tepkilerinin eyleme dönüşmek zorunda bırakılmasıyla, yaşanacak
olan sorunların birinci derecedeki sorumlusu,
her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'deki Tayyıp-AKP iktidarıdır!
Çünkü buradaki işbirlikçi kuklalar, Ankara'daki kuklacıya sorup danışmadan böyle
bir "reforma" kalkışmazlar, tepkileri bu
kadar vurdumduymazlıkla karşılamazlardı!
Belediyelerin Lefkoşa'yı sallayan eylemini
gördükten sonra bile, hükümetin bildiğini,
daha doğrusu kendisine dikte ettirileni okumaktaki kararlılığı, olsa olsa sırtını Ankara'daki kuklacıya dayamasından ileri gelebilir
ancak!
***
Bu konuda "Anayasayı deldirmeyeceğiz"
diye tafra atan CTP'ye gelince...
Anayasanın ilk delinmesi değil ki bu!
Daha önceleri neredeydiniz?!
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Onuncu köy
KIBRIS’IN BÜTÜNÜ

YASALARLA DEĞİL!

Derviş Bilge

Özgür Bozdoğan
Laiklik, yaşamımızdan kanunla veya yönetmelikle değil böyle fiili uygulamalarla
çıkarılıyor. Laikliğin olmadığı bir yaşam
okullardan başlayarak normalleştirilmeye
çalışılıyor. İnatla ve ısrarla laik ve kamusal
eğitimi savunmaya devam etmek gerekiyor.

Memleket deyince,
Sadece Kıbrıs'ın kuzeyini düşünenler,
Kıbrıs'ı bütün göremeyenler,
Maalesef ki on yıllardır beyinlere işlenen
Gerici politikaların esiri olmuştur.
Ve öyle de kalmıştır.

DÖNÜŞÜM

KAYIRMA-KAYDIRMA

Selma Eylem
Yasalarla değil uygulamalarla yaşam biçimi
değiştiriliyor. Adım adım ülkemizde de benzeri yaşanıyor. Göz yumulan, özgürlük nitelemesiyle normalleştirilmeye çalışılan, eğitimdeki atamalarla, görevlendirmelerle, müfredat ve etkinliklerle. Ve hatta bu yıl ilk kez
tanık olduğumuz, ‘sol’ görüşlülerin sosyal
medyada Ramazan kutlama paylaşımlarıyla!

HEPSİ SAVAŞ SUÇU!

Lila Hayri
"Yasadışı verilen vatandaşlıklar iptal edilsin" diyor birçok arkadaş…
Yasal olanlar hangileri!
Rum malı ev ve iş verdiklerimiz yasal
mı?
Onlar irademizi etkilemiyor mu?
Örneğin K. Akın, Erhan gibileri yasal mı?
Ya portakal bahçelerini arsa ve villalara
dönüştürenler?
Vs vs.
Özrünüz kabahatinizden büyük…
Sizle uyuşamadım!
KKTC’Cİ OLAN KİM?
Mahmut Anayasa
UBP “Anayasa’yı oy çokluğu ile deldik”
derken, CTP de “Anayasa’yı deldirtmeyiz”
diyor…
Gene gabak benim başıma patladı, delin
anasını satayım, zaten kevgire döndük…

ÇİÇEKLERİN CAZİBESİ

Cenk Özdağ
BAHÇEDE İSYAN ÇIKIYORDU AMA
ZORLA AÇMAYA İKNA ETTİM ÇİÇEK
MİLLETİNİ.
- "Artık açmanız lazım çiçek milleti, Nisan
oldu, bütün sene boşuna mı baktım size?"
- "abi soğuk var, açamayık".
-"Be olmaz, zamanıdır, gımıladanın hade".
-"Yok Cenk abi, zamlardan moralsizik,
açmaylım".
-Deli etmeyin yahu beni, hade açın çapuk".
-"Su da zamlandı zaten, bu kötü dünyaya
tohum getirmek istemiyoruz, açmayız".
"Benden günah gitti, alıyom çabbayı elime".
-"Tamam abi, açıyoruk ama bilesin şu
zornan".

SERMAYE KAYIRMACA

Devrim Barçın
Marketlerin büyüklüğüne bakmaksızın
ayrımsız bir şekilde hepsine işveren sigorta
prim desteği verme kararı alan Hükümet
neden Market alanında faaliyet yürüten Kooperatifleri bu destek dışında tutmuştur?
Sorarsanız kooperatifçiliği desteklerler!
İşiniz gücünüz yalan dolan
***
ESNAF ÇALIŞANA NEDEN PRİM
DESTEĞİ YOK?
Hükümetin son yayınladığı Yasa Gücünde
Kararnameye göre kendi nam ve hesabına
çalışan hiç bir esnafa (tarımsal faaliyet kapsamına giren işlerde çalışanlar da dahil)
sigorta prim desteği verilmeyeceğini biliyor
musunuz?

Plumer Osman/ HALKIN ZAM VE PAHALILIĞA İSYAN ETMESİ İLE
MECLİS GENEL KURULU TOPLANMIŞ VE TATARIN BURSADA
TOPLADIĞI ŞEFTALİLERLE BU İSYAN VE PROTESTONUN SONUNU
GETİRECEKLERİNE KARAR VERMİŞLER...

Ümit İnatçı
Siyaset kişi kayırma ve ayak kaydırma
maharetine dönüştü. Partiler birbirlerinin
hataları ve öngörüsüzlükleri üzerine tepkisel
söylem üretmeyi vazifeden sayıyor; alternatif
görüş ve çözüm önerileri temelsiz kalıyor.
Parti sempatizanları lider yalakalığı yaparken
liderler de halk dalkavukluğunun dozunu
artırarak konumlarını sağlama alıyor. Eleştirmenin yerini veriştirme alınca dilin kemiksizliği sahne alıyor. Siyasi yozlaşma
bu kadar kemiğe dayanmışken meydanları
doldurmanın anlamı da kalmıyor. Her süreç
kendi ereğini güçlendirecekken sürüncemenin akışına dağılıyoruz. Bu durumda
iktidar ne kadar rezilse muhalefet de o
kadar rezildir. Kim kurtaracak bizi bu simetriden?

ERMENİ’NİN GİDİŞİ
Recep Maraşlı
MIGIRDIC USTAYA VEDA
Aras yayınları, bizim Komal yayınlarının
Kürt yayıncılığında açtığı çığır gibi; Ermeni edebiyatı, kültürü ve tarihinin Türkiye toplumuna tanıtılması, mal edilmesi
bakımından müthiş yol açıcı bir rol üstlendi. Ki halen de bu işlevini başarıyla
sürdürüyor...
Mıgırdıç ağabey hem bu yayınevinin
kurucusu, hem de Ermeni taşra edebiyatının Türkçeye çevrilen ilk eserlerinden en azından 60'lar sonrası diyeyim- biri
olan "Gâvur Mahallesi"yle Türkçe ede-

biyatta da tanınan usta isimlerden biri
olmuştu.
Ki kendisi Türkiye'de popüler olmadan
önce de Ermeni cemaati içinde sevilen;
sayılan bir edebiyat öğretmeni bir "bilir
kişi" idi.
Arkasında çok güzel eserler bıraktı.
Evrensel'de "MESELE"lerimiz üzerine
yazdığı bilgece yazılar da öyle...
İstanbul'da olduğumuz yıllarda kendisiyle görüşürdük. Dünya tatlısı bir insandı.
En son kendisiyle Berlin'de Şeyhmus Diken ve Udi Yervant dostlarımızla birlikte
2015'de 19 Ocak Hrant Dink anması ve-

silesiyle katıldığı bir toplantıda görüşmüştük.
Gorki Tiyatrosun'daki toplantıda, Diyarbakır'da bir sokağa kendi isminin verilmesiyle ilgili bir soruya verdiği cevapta,
buna çok teşekkür ettiğini ama sokağın
ismi yerine keşke o sokakta birkaç Ermeni
aile hayatta kalmış olsaydı, yaşıyor olsaydı
diye cevap vermişti.
O da arkasında aydınlık bir iz bırakarak
aramızdan ayrıldı. Bıraktığı eserleri ve
anılarıyla değerlerimizden biri olarak hep
yaşayacak. Dostlarımızın, ailesinin, Ermeni
halkının başı sağ olsun.

AYDIN ENGİN’İN DEDİĞİ
Attila Tuygan
Geçen gün başka bir boyuta yolcu ettiğimiz Aydın Engin ağabeyimizi, içimden
geldi, geçen Mayıs'ta yazdığı Tırmık'ın
güzelliğine bir kez daha vararak anmak
istedim:
"'Başın sağ olsun… Sabırlar dilerim…
' gibi cümlelere elbette itirazım yok.
Ancak ‘laiklik dini’nin müritlerinin başlattığı, laiklik dinine bağlı olmasalar da
çocukluklarından beri bilinçaltlarında tortulanmış ‘laik tavır’ yüzünden pek çok
tanıdığın da benimsediği cümleler var.
'Işıklar içinde uyusun...' Ne demek bu?
Bal gibi Müslümanların 'Nur içinde yatsın'
dileğini kullanmamak, 'kutsal ışık' anlamına gelen 'nur' sözcüğünden sakınmak
için uydurulan bir saçmalık. Her duyduğum ya da okuduğumda 'Bari mezarın
içine de bir elektrik düğmesi koyun ki
merhum isterse ışığı kapatsın' demek ge-

liyor içimden. Ama yakışıksız kaçacağı
için susuyorum…
Sonu olmayan bir uykuya dalmış biri
için karanlık mezar ışıkla aydınlatılsa ne
olur, öyle karanlık kalsa ne olur?
Bitmedi. Bir de ‘Mezarına yıldızlar
yağsın’ dileği var. Peki bu ne demek?
Bir yere yıldız yağarsa bunun anlamı
oraya meteor düştü demektir ve düştüğü
yeri adeta yok eder. O yüzden ‘Yıldızlar
filan yağmasın. Bırakın orada sonsuz uykusunu sorunsuz uyusun’ demek daha
doğru değil mi?
Ya ‘Yıldızlar yoldaşı olsun’ dileğine
ne demeli? Bunu diyenler sanırım ölenin
‘ruhu’nun gökyüzüne yükseleceğine ilişkin
bir dini kabulü dillendirmekteler.
Öyle mi dersiniz? Bir ruhumuz var ve
ölünce o ruh göğe, yıldızların yanına mı
yükseliyor?
İnançlıların, müminlerin böyle bir cümle

kurmasına sözüm yok. Ama inançsızlıklarını iyi bildiğim ya da inançla hurafeleri
ayırt edebilecek bilinç ve bilgi uyanıklığında olanların bu cümleyi kurmasına ne
demeli?
Yine bitmedi. Bir de ‘Devr-i daim
olsun’ dileği var. Bu da insanların öldükten
sonra yeniden dirilip bir başka hayata
başlayacağı inancına dayanmıyor mu?
Eskilerin ‘bâsübâdelmevt’ dedikleri öldükten sonra yeniden dirilmek benim bildiğim İslam dininde kıyamet günü dirilmek
anlamında kullanılır. ‘Devr-i daim olsun’
dendiğinde artık kıyamet günü beklenmeyecek, ölen bir başka kalıpta yeniden
dirilecek denmiş oluyor. Sizi bilmem ama
ben ölünce ‘devr-i daim’ olmasın. Neme
gerek, bir solucan ya da hamam böceği
olarak yeniden dünyaya gelmek istemem.
Öldüğümde bırakın rahat rahat uyuyayım.’”

SON ERMENİ!
Sungur Savran
"Kafile"nin son mensubu da gitti.
"Af edersiniz Ermeni" idi.
Ama bu topraklarda yaşayan birçoklarından daha "yerli ve millî" idi.
Anadolu'dan Balkanlara yüzyıllar boyu
karılmış çokuluslu bir yaşamın ürünüydü,

yerliydi. O çokulusluluğun en kadim milletlerinden birinin has temsilcisiydi, millîydi.
O yüzden beynelmilel oldu. Kitapları, pek
az Ermeni kalmış bir Türkiye'de onlarca
baskı yaptı. Türk ve Kürt halkları onu sardı
sarmaladı.
İkimiz de İstanbul'da yaşıyorduk ama

tanışmamız onun memleketi Diyarbakır'da
olmuştu. Noam Chomsky'nin tercümanı
olarak o güzel kente gittiğimiz defalardan
birinde birlikte yemek yemiştik. Diyarbakırlıların sıcaklığını Ermeni kültürünün
teklifsizliği ile ne de güzel birleştirmişti.
Unutulmayacaksın Mıgırdiç Margosyan.
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Şair Gözüyle

ŞÜKRETMİYORUM

Tüge DAĞAŞAN
“Yorgun görüyorum” dedim “neyi”
dedi, “herkesi-her şeyi” dedim; “zaten öyle” dedi “zaten herkes yorgun…” “Haklısın” dedim.
Her çağ sahibini yorar
Beni bu çağa alet etme
Her çağ sahibine ağır
Beni bu çağa davet etme
Zincirleri var bu çağın
Hangi çağın olmadı ki
Ayak ve elde değil
Boyunda zincir zincir
“Yazın da tadı kalmadı” dedi “doğru” dedim. “Yok denizde bu var,
yok havada şu var.” Hiçbir mevsimin
derdi bitmedi.
Bir iki göz damlası damlattım
gözlerime, toz bulutu gelip yerleşti
yüreğime. Hava pis, şehirler pis, insanlar pis, sistem pis, kararlar pis;
burnumda toz kokusu, göğsüm daraldıkça parça parça kesiyorum soluğumu. Meydanı düşünüyorum,
pisliğin içerisinde birkaç güzellik
öylece duruyor; bizsiz. Yorgun görmediğim bir onlar var ama inanın
en yorgun onlar. En yorgun biziz.
“Güzellikler elbet var, görmesini
bilmiyoruz” dedi, “biliyoruz ama
tadına varamıyoruz” dedim. Çiçekler
açmış her yanda, içlerinde pet şişeleri,

Sosyal Medya
Hüseyin Sevay
"Başbakanlık" veya herhangi bir
bakanlık önünde "eylem" yapmanın
kimseye bir faydası yok...
Çünkü orada eylem yapmanın bir
fonksiyonu yok...
"Başbakan" başbakan değil çünkü...
Yerine kimi koyarsan koy, KaKaTC
Sistemi içinde sınırlı kaldıkça o kişinin
elinde temel değişiklik yapacak hiçbir
enstrüman yoktur. Ellerindeki tek
"enstrüman" bol bol laf üretmek ve
ZAM yapmaktır. Onu da zaten
Dr. Faiz ve saz arkadaşları çok
"başarılı" bir şekilde yapıyorlar.
Bir arkadaşım yıllardır yazar, durur
"Kriz yoktur. Siyasi ve ekonomik
çatı (başımıza) çökmüştür." diye. Bunun hesabını Dr. Faiz'den soramayız!
Adil olmaz. CTP'den sormamız lazım
çünkü... Her kim başa geldiyse ve
berbat berbat yasalar ile bu TOPLUMUN belini büktü ise--örneğin, bir
Bileşik Faiz Yasası, Göç Yasası, vb
Artık böyle yumuşak/amaçsız eylemlerle bir yere varamayacağımızın
da farkında olmamız gerekir.
Temel sorun İŞGALDİR. Onu başımızdan kaldıramazsak kendimizi
de düzeltme şansımız pratik olarak
sıfır olur.
İşgalin kalkması için de Kıbrıs'ta
bir ANLAŞMA gerekir. Her eylem
(!) istisnasız bu gerçeğe parmak
bastığı takdirde bir SİNERJİ yakalayabileceğiz. Kim ister TL'nin altında

pedler, sigara izmaritleri, her türlü
çöpler. Çöp içerisinde her yer, yorgun
görüyorum tüm güzellikleri. İnadına
direniyorlar renk renk, seçemiyorum
artık türleri. Şükret diyorlar, kendi
elleriyle en aşa çektikleri insanları
göstererek; şükret.
Şükretmiyorum! Sağlığımı giderek
bozan bu düzene, ruhuma iyi gelmeyen bu sisteme şükretmiyorum.
Gelir ve giderin dengesiz olduğu
listelere şükretmiyorum. İş sahibi
olmadığı halde sigortasını yatırmak
isteyip de çalışmamasına rağmen
sistemin her ay 1.597.037 TL istemesine hiç şükretmiyorum. Kendi
tokken karşısındakinin aç olduğunu
bildiği halde pay etmeyene de şükretmiyorum, şükredemiyorum. Güzelim doğayı miskin eden, insanı
yüzsüz eden dengeye şükretmiyorum.
Maaşları ödenmeyen insanlara en
azından işiniz var diyen ağızlara şükretmiyorum.
Dağlara bakıp da her şey yolunda
imajı veren fakat dağların delinmesine seyirci kalan insana da şükretmiyorum. Sürekli zamla doğan güne,
bozulan düzene, yorulan gözlerime,
yolundan dönenlere şükredemiyorum. Ahmet Kaya’yı açıp dinliyorum:
“Bu yolda dönenler oldMum gibi
sönenler oldu”

Bir ateş yakıp da sonra dönüp
söndürene şükretmiyorum. Şükretmediklerim listesi hazırlıyorum, yazıyorum yazıyorum bitmiyor.
Ama diyorlar, ama daha kötü durumda olanlar var. Var ve olacak
çünkü bunu istiyorlar, kötü durumda
kalmasını insanların. Daha da kötü
olmasını, aç kalıp çalmasını, dövmesini ve sövmesini istiyorlar, yoruyorlar herkesi ve her şeyi.
Sonra bir ses bir nefes doğuyor
günüme “deli miyim neyim” diyor
ve devam ediyor…
“Delilik bulaşsın bana da” diyorum. Bulaşıyor. Gülüyorum renk
renk. Yüzüm bu pisliğe inat çiçek
açıyor. Mis gibi hissediyorum.
***
Doktora gidiyorum oku diyor,
harfleri okuyorum sonra aynı harfleri
biraz daha uzağa yerleştiriyor oku
diyor; Kıbrıs kadar uzak harfler diyorum.
Kıbrıs’tasın nasıl uzak olabilirsin
diyor; Kıbrıs da Kıbrıs’a uzak diyorum. Doktor anlamıyor ben de
anlatma derdine düşmüyorum. İçimde ne varsa sadece harf harf sıralamak
istiyorum. Sıralarken karşıma çıkan
harfler; ş ü k r e t m i y o r u m. Miyop olmuşsun diyor doktor. Gözlük
reçetesini elime aldığımda “mikrop
olmaktan iyidir” diyorum.

KIBRISLININ OYALANMASI
VE KURTULUŞU
ezilmeyi--ki felsefik sorun TL de değil, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN olmamasıdır?!
Dolayısı ile, "normal" memleketlerde sonuç verebilecek eylemler KaKaTC zerre sonuç vermez. Verse
gibi görünse de bunlar sadece geçici
olur. Yarın tüp gaz 180 TL olsa,
millet sevincinden kalp krizi geçirecek! Öyle bir olduk ki...
Sersem ettiler bizi...
Bir sahte seçim, bir gerçek zam
furyası...
Bir oyalamacadır gider sittin senedir.
TDP yeniden ayaklanacaksa, eski
TDP'nin yaptıklarını devam ettirerek
ayaklanma şansı da sıfırdır!
Kişilerin değişmesi bir şeyi getirmeyecek. Niyetlerin iyi olması da
bir şeyi değiştirmeyecek. Biz 10 sene
çok yoğun bir TRAFİK GÜVENLİĞİ
mücadelesi verdik. Verdik de ne oldu?
Gulliri! Hiçbir şey! İnsanlar patır
patır KaKaTC'nin beş para etmez
yollarında ölmeye devam eder--Ben
saymayı bıraktım artık!
TDP örneğin, veya CTP... solculuk,
barışçılık yapacaksa esas sorunu birinci öncelik sırasına koyacak... En
başından...
GEÇ kalınıyor yine... Yeni bir arkadaşımız devraldı partiyi, ama söylemde temel bir değişiklik görmedim.
Ilık Su Muhalefeti yapılacaksa, bence

toplanıp evlere gitmek çok daha pratik... Oyalanmaya gerek yok... Kıbrıs'ın kuzeyini yönetmeyenlere karşı
eylem yapmanın bir espirisi yok zaten...
Mesela, for example, "yeni"
TDP'nin YKP'den ne farkı olacak?
TDP bir düzen partisi olmamak için
hangi temel prensipleri şiar edinir?
Madem bir yönetim değişimi oldu,
anında bir de söylem ve eylem değişimi gelmesi lazım, eğer gerçek değişim olacaksa...
Yoksa "Genç ve yeni arkadaşlar
geldi." ile hiçbir şey olmaz. "Partimizin başına İLK kez bir kadın başkan
geldi" ile de bir şey olmaz maalesef.
Hatta ters etki de yapar. "Aha gördük,
genç, okumuş bir kadın geldi... Ve
onun liderliği de fiyasko ile sonuçlandı"ya gelmesin bu iş...
Bence temel "dış" konu olarak
ANLAŞMA, temel "iç" konu olarak
da KaKaTC HUKUK SİSTEMİ hedef alınmalı... Özetle, bir şeyler temel
hedef seçilmeli... Bunlar da TOPLUM
ile paylaşılmalı... Tam şimdi (!) TOPLUMA konuşma zamanıdır! Bu kararlar zaten halihazırda ortaya çıkmış
olmalıydı. Zaman çok dar...
Buradaki en temel hedef ise Kıbrıslıyı Kurtarmak olmalı... Biz kurtulmadan başkalarını kurtaramayız.
Popülarite kesinlikle kitaplardan, zihinlerden, her yerden atılmalı...

GÜRCAN ERDOĞAN: “TEKNECİK’E YAKIT GELDİ, TAHLİYESİNE BAŞLANDI”
KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’ne
yakıt gemisinin geldiğini ve yakıt tahliyesine başlandığını açıkladı.
Erdoğan, BRT’ye yaptığı açıklamada,
yakıtın gelmesinin sekteye uğradığını
çünkü; “Boğazlarda çok ciddi bir mayın
taraması olduğunu, ayrıca deniz muhalefetinin de gecikmede etken rol oynadığını” söyledi.
Erdoğan, yakıt ödemelerinde nakit sıkıntısı nedeniyle sürekli sorun yaşandığını,

bankadan borçlanıldığını. Gelen yakıtın
10-12 gün yetecek miktarda bulunduğunu,
yolda olan yakıt tankerinin ise 15 Nisan’da
ülkeye ulaşmasının beklendiğini ifade
etti.
Erdoğan, eski tarifedeki fiyatlarla yakıt
alacak para bulma konusunda sıkıntı yaşandığını ancak yeni düzenlemeden sonra,
Mayıs ayından itibaren yapılacak tahsilatlarla, elektrik konusundaki sıkıntıların
giderileceğine ve sürdürülebilir bir yapıya
ulaşılacağına inandıklarını vurguladı.

GÜNLÜK
AYNI ANDA HEM FAŞİST
HEM DEMOKRAT!

2 Nisan Cumartesi Faiz Sucuoğlu önce ‘Başbakanlığın’ önünde
çadır kuran gençlerin yanına gitti, akşamında da Tatar’la birlikte,
Ülkü Ocakları’nın düzenlediği “Adım Adım Turan” temalı gala gecesine katıldı… Gecede 22 Ocak saldırganları da vardı. Pek tabii ki
fotoğraflarda Ak Hataylı Mehmet İpek görülüyordu… Sucuoğlu
önce sendikaların suya sabuna dokunmayan, Ankara’nın adını
ağzına almayan, yoksulluğumuzun nedeni olan Türk Lirası’na karşı
çıkmayan mitingine övgüler düzdü, ‘sendikaların eylemi haklı ve
barışçıldır’ dedi; sonra da Ülkücü faşistlerin Turan toplantısına
katıldı!.. Önce başbakanlığın önüne çadır kuran Kıbrıslı gençlerin
yanına iskemle çekip nabza göre şerbet verdi Sucuoğlu, akşamında
da lüks bir otelde yerleşimci nüfustan faşistlerle kafa tokuşturdu…
Sucuoğlu kendini eleştirenlere Tatar gibi ‘Beşinci kol faaliyeti
yapan ajan-provokatör’ demedi henüz, tatlı dille bastırıyor karşıtlarını… İkisi de Denktaş taktiği: Ajan-provokatör diye saldırmak da,
‘tatlı dille susturmak’ da… Denktaş müzakerelere gideceğinde
kendisini protesto eden gençlerin yanında durdurmuştu arabasını,
Sucuoğlu ise başbakanlığın önündeki çadıra gitti. Şöyle dedi:
‘‘Diyalog yolunu sürekli açık tutmak, benim için yeni bir uygulama
değil, sosyal, mesleki ve siyasi hayatımda vazgeçmeyeceğim bir
yaşam biçimidir... 1 Nisan Cuma Günü yapılan eylemde, katılımcıların,
demokratik olgunlukla ortaya koyduğu taleplerini ve şikayetlerini
dinledik, notlarımızı aldık. Başbakanlık önünde yapılan eylemde
gençlerle görüştük, çaylarını içtik, dinledik, anlattık... Muhalif
görüşleri, söylemleri ekonomik kaygı gözeterek dinlemeye her
zaman hazırız’’… Sabah çadırdaki protestocu Kıbrıslı gençlerle,
akşam da yerleşimci taşıma nüfusun Ülkücü faşistleriyle beraber…
YUMURTALAR
Lefkoşa’da elektrik
faturasına sinirlenerek,
KIB-TEK binasına yumurta
atan M.K isimli kişi
tutuklandı. Bre garagözler,
Afrika’yı taşlayan güruhu
seyrettiniz. Da şimdi
elektrik dairesine 2
yumurta attı diye
vatandaşı mı
tutuklarsınız?
*
KAZIKLAR
Başbakan Faiz Sucuoğlu
“Elektrik zammını yeniden
değerlendireceğiz” dedi.
Biz kazık soktuk seslerini
çıkarmazlarsa kazıklara
devam edeceğiz, seslerini
çıkarırlarsa yeniden
düşüneceğiz. Bunu mu
demek istedi? Eğer
öyleyse attığınız kazıklar
size girer inşallah…
*
BAKKAL DÜKKÂNI
Elektrik faturalarında ipin
ucunu kaçırdılar. Şimdi da
geri adım atıp tamam çok
geldiyse, hata varsa, siz
ödeyin sonra hesaplaşırız
diyorlar. Ne devleti be
bayrak kafalılar, siz bir
bakkal dükkânını bile idare
edemezsiniz…
*
ÖDEDİN Mİ, ÖDEMEDİN
Mİ?
Ersin Tatar “İki ayrı
devlete dayalı çözüm
önerimizden geri adım
atılamaz” dedi. Bırak şimdi
iki devleti. Elektrik faturanı
ödedin mi ödemedin mi,
ondan haber ver…

“Tırnak”...
"Zamanı güzelleştirmek bir
sorumluluğun ucundan
tutmak için çaba göstereceğiz.
Dayanışmayı yükselteceğiz.
Kim bilir belki de iyi zamanlar
bunlar; daha da kötünün ayak
seslerini işitiyoruz sanki.
Olmaz denen oluyor. Bazı
şeyler iyiye doğru giderken
paniğe kapılan karşıtı yeniden
ele geçiriyor sahneyi. Militarist
harcamaların, güç
politikalarının yükselişini
izliyoruz. Hayat sürprizlerle
dolu ama. Bir başka denge
kurulabilir belki diye umut
etmek istiyorum yalnızca."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
" Son 30 yılın iki sloganı:
“Bu memleket bizim…”
“Başka Kıbrıs yok…”
Kulağa hoş gelen sözler…
Memleket bizim de ona ne
kadar sahip çıkabiliyoruz?..
Sadece maaş artışı ve daha
çok sosyal hak talebi
olduğunda kullanılan bu
sözler artık karın
doyurmuyor…...Evet güzel
kardeşim… Bu memleket
bizim… Ama sakinleri ne
istediğini, ne yapması
gerektiğini bilmez
durumda…"
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Victoria Nuland

2014’te Ukrayna’da yapılan
darbeyi örgütleyen ve
‘‘Ukrayna’da demokrasi için
beş milyar Dolar harcadık’’
diyen ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Nuland Kıbrıs’a
geliyor… Victoria Nuland’ın
beraberinde BM Genel
Sekreteri Yardımcısı
Miroslav Jenca da geliyor!
Ukrayna’daki darbenin bizzat
başında Nuland vardı. İç savaşın fitilini
yaktı ve 8 senelik iç savaş Rusya’nın müdahalesine
neden oldu… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rusya ile bütün bağları
koparılırken ABD’den savaş suçluları geliyor adamıza…
‘‘Kıbrıs’ta iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yanayız’’
deyip gidecekler…
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dünya kazan devrim kepçe

Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

ÜÇ İSKEMLELİ GECEKONDU
MUHALEFETİ

Bir kıçla üç iskemleye birden oturamazsınız!
Herşeyi aynı anda isteyince işte böyle ‘yok oluyoruz’…
Hem Türkiye’nin silah zoruyla Rumun malında
KKTC iskemlesinde, hem Türkiye’nin garantörlüğü
ile Kıbrıs Cumhuriyeti iskemlesinde, hem de Türkiye’nin önünü açmak için attığımız ‘Yes be annem’
narası ile ‘Federal Kıbrıs’ iskemlesinde
oturmaya çalışırken üçünden de olduk!
***
Son birkaç haftanın olayları…
Önce CTP, TDP ve Bağımsızlık
Yolu ‘Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını
uygula’ dedi Anastasiadis hükümetine…
Sonra Faiz Sucuoğlu ‘‘Oybirliği ile Anayasayı
ihlal edecektik, oyçokluğuyla ediyoruz’’ deyince
Bandabuliya borsası karıştı; başta CTP olmak üzere
KKTC anayasacısı ‘sol’ iskemleden düştü…
‘Polis askere, asker başbakanlığa, dolayısıyla polis
başbakanlığa bağlıdır’ diye aklımızla dalga geçen
Tufan Erhürman’ın Sucuoğlu’nun sözünden sonra
anayasacılığı depreşti!
Bir yanda ‘‘KKTC’yi ilelebet’’ yaşatacağız diyen
ilhakçılar, diğer yanda üç iskemleye aynı anda oturmaya çalışan ‘sol’…
Son olarak da 2018’de tarihimize ‘hukukçular
hükümeti’ olarak geçen Dörtlü Koalisyon’un iptal
ettiği 174 vatandaşlık kararını iptal etti Yüksek
İdare Mahkemesi!
Son birkaç haftanın ‘hukuk’ skandalları bunlar…
‘Hukuk’ dediğimiz şey varolan statükonun kurallarıdır. Statüko değiştiğinde kurallar da değişir. Ne
statüko ne de kuralları kutsaldır!
İşte bu yüzden, sağcılara ‘statükocu’ diye saldırıp
sonra da bütün umudunu o statükonun kuralları
olan ‘hukuk’a bağlayan solculara KKTC’ci diyoruz.
***
Federalistler ‘KKTC Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki,
“KKTC’nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığın
bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve
sorunların çözülmesini engellemeyip, kolaylaştıracağına kani olan” cümlesinin altını çizer devamlı…
Yani KKTC ‘Bağımsızlık Bildirgesi’nde bile ‘federasyon’ yazıyor olması bir tesellidir…
Benzer bir teselli ‘KKTC devleti’ne ‘içtenlikle
bağlı’ olan Kudret Özersay’da da vardır.
Ne zaman Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak
etmek için naralar yükselse Özersay da ‘KKTC Bağımsızlık Bildirgesi’ne atıfta bulunur:
-“KKTC’nin Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki şu ifadeleri anımsatırım: ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
başka hiçbir devletle birleşmeyecektir’…”
“KKTC Bağımsızlık Bildirgesi”nden herkes işine
geleni cımbızlar!
Bir cenah KKTC’nin ilhak edilemeyeceğini iddia
ederken, diğer cenah KKTC ile dahi federasyona
yol alındığını iddia edebilir!
Denktaş’ın ve İşgal Rejimi’nin hesabını değil,
kendi olmasını istedikleri manayı yüklerler KKTC’ye!
KKTC Bağımsızlık Bildirgesi de Nietzsche gibi
bir ‘şey’dir işte…
İşine gelen işine geldiği gibi alıntı yapar içinden…
-Sen uzun süre uçuruma bakarsan, uçurum da
sana bakar, demişti Nietzsche.
Sen uzun süre KKTC’ye bakınca, KKTC de ganimetiyle ve kara parasıyla sana bakıyor.
***
Son zamanların en önemli haberidir ‘vatandaşlık
iptalinin iptal edilmesi’…
Uluslararası hukukta savaş suçu sayılan yerleşimci
nüfusa verilen vatandaşlıkların iptalini kabul etmedi
KKTC Mahkemesi!
İşgal rejiminin çizdiği çerçeve içerisinde ‘istisnalar’ı
öne çıkarıp KKTC hukukunu kutsayarak yapılabilecek
muhalefetin sınırları bellidir.
KKTC anayasasında 90. Madde’ye göre Türkiye
ile imzalanan anlaşmalar/protokoller “KKTC anayasası”na aykırı olsa bile, yasa hükmünde sayılarak
Anayasa Mahkemesi’ne götürülemez.
İptal edilen istisnai vatandaşlıkların iptal kararını
da Yüksek İdare Mahkemesi bozunca geriye kutsayacak bir hukuk kalmıyor…
Üç iskemlede aynı anda oturamazsınız. Üç iskemle
hiç iskemledir!

TOPLUMSAL YOK OLUŞ
VE KKTC HÜKÜMETLERİ

SUCUOĞLU: ELEKTRİK ZAMMI BAKANLAR
KURULU’NDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK…

Geri adım atmayız
diye bir şey

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Başbakan Faiz
Sucuoğlu, halkın göstediği reaksiyonu önemsediklerini belirterek,
elektrik zammı konusunun yarın
Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.
Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği oy çokluğuyla
kabul edilen Cumhuriyet Meclisi
Genel Kurulu’nda Başbakan Faiz
Sucuoğlu, söz alarak eleştirileri
yanıtladı.
Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısına
değinen Sucuoğlu, ilgili dairenin
müdüründen aldığı bilgileri Meclis’e aktardı. Sucuoğlu, ülkede 2
bin 400 ton yakıt olduğunu ve günlük tüketimin ise 450 ton olduğunu
belirterek, yakıt gemisinin geldiğini
ve sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.
“FATURALAR 5 MAYIS’A
KADAR ÖDENEBİLECEK”
Elektrik zammına halkın gösterdiği tepkilere de değinen Sucuoğlu,
“Halkın reaksiyonu bizim için
önemlidir. Eğer bir hata varsa hatadan dönmek de bir erdemdir.
Dün faturalar yollanmaya başlandı.
Bu faturalar 5 Mayıs’a kadar ödenebilecek... Kanayan bir yara varsa
bunu düzeltmemiz lazım” şeklinde
konuştu.
Elektrik zammı konusunun yarın
Bakanlar Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini kaydeden Başbakan Sucuoğlu, “’Geri adım atmayız’ diye bir şey yok. Hataysa,
hatadan dönmek erdemdir. İmkanlar
ölçüsünde ne yapabiliriz, tekrardan
değerlendireceğiz” dedi.
Sucuoğlu, Belediyeler reformuna
da değinerek, belediyelerin birleştirilmesi konusunun yıllardır değerlendirildiğini ancak kendilerinin

Haziran ayında yapılacak seçime
28 belediye ile girilerek 4 yıl daha
kaybedilmemesi hassasiyetinde olduklarını söyledi.
“Her şeyi ben bilirim” iddiasında
olmadıklarını vurgulayan Sucuoğlu,
değerlendirilmesi gereken konuların
yeniden değerlendirileceğini belirterek, komitede yaptıkları katkılardan dolayı CTP’ye teşekkür
etti.
Sucuoğlu’nun konuşması esnasında HP Genel Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay’ın yerinden
söz alarak, Başbakanlık’ta ekonomik örgütlerle yapılan ve ana muhalefet CTP’nin de davet edildiği
toplantıya HP’nin davet edilmemesinin özel bir gerekçesi olup olmadığını sorması üzerine Sucuoğlu,
özel bir nedeni olmadığını, CTP’nin
komitelerde grubu olması nedeniyle
davet edildiğini kaydetti.
SUCUOĞLU’NUN
BELEDİYE EMEKÇİLERİ
İLE İLGİLİ İFADESİ
TEPKİLERE NEDEN OLDU
Erhürman’ın belediyeler reformu
ile toplu iş sözleşmeleri hususunda
hükümetin sorun yarattığını, belediyeyle emekçilerinin ve belediyelerde örgütlü sendikaların eylem
yapmasının ardından ise yarattığı
sorunu çözmek için uğraştığını anlatması üzerine Sucuoğlu’nun, “Belediye emekçileri kendileri mi geliyor, otobüslere doldurulup getiriliyor mu?” diye sorması Meclis’te
tepkilere neden oldu. Sucuoğlu,
gelen tepkilere “Şu an öyle bir
noktaya getiriyorsunuz ki sanki
ben işçilerin aklı kesmez diyorum…
Nereden çıktı bu? Tek amaç bu
işi haziran sonuna yaptırtmamaktır”
dedi.

Orkun, Kıb-tek Yönetim
Kurulu Başkanı olarak atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kıb-tek Yönetim Kurulu
Başkanı Turan Büyükyılmaz görevden alınarak yerine Meftun Orkun
atandı.
Yeni yönetim şöyle:
Meftun Orkun (Başkan)
Atilla Deva (Asbaşkan)

Üyeler: Özgür Arıkan, Dilaver
Bilgen, Abdullah İşkey, Ali Horoz,
Ramazan Karal
Görevden alınan isimler: Turan
Büyükyılmaz, Ahmet Ataksoy, Ömer
Çete, Hüseyin Ademgil, Coşkun Talihsiz, Bülent Kaya

01 Nisan, 2022 Cuma günü “Toplumsal
Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” sloganı
ile Lefkoşa’da miting düzenlendi. Ekonomik
sıkıntılar, ardarda yapılan zamlar ve yoksullaşmaya karşı kitlelerin tepkisini ve öfkesini
örgütlü mücadeleye dönüştüren bu eylemde
onbinler sokakları doldurdu, başbakanlık önüne
sığmadı.
Bu eylem kuzey Kıbrıs'ta
yaşayan halkın, egemenlerin
yoksullaştırma politikalari karşısında tahammüllerinin tükendiğinin bir göstergesi oldu.
20 binlere varan kalabalık yeni
bir uyanışın göstergesi oldu.
Evet, uyanıyoruz ama yeterli
değil. Eylemi organize eden
sendikalar, KKTC hukumetlerinin ‘zamlara
tepkisiz kalmasını’ protesto ettiler ve hükümeti
istifaya çağırdılar. Peki ama hükümet istifa
etse n’olacak? Çok bir şey değişecek mi? Hükümetin eli kolu bağlı! Gerçekten de zamları
ve tüm siyasi gelişmeleri seyretmekten başka
birşey gelmiyor ellerinden! Neden? Çünü
‘..mış’ gibi yaparak hükümet olunmaz da
ondan. Bu hükümetin yerine hangisi geçse
dişe tırnağa dokunmayan yüzeysel değişikliklerin dışında hiçbir etkili önlem alması
mümkün değildir. Belki makamlarına giderken
gara mersedese değil, bisiklete binerler. Belki
müşavir atamalarına son verirler (ki bunun
bile onların yetkilerinin dışında olduğunu düşünüyorum).
Belki bazı harcamalardan tasarruf ederler.
Ama yaşadığımız korkunç pahalılığın, yoksullaşmanın gerçek nedenleri bunlar mı?
Aslında bu büyük mitingin neden “Toplumsal
Yok Oluş” mitingi olarak tanımlandığını sorgularsak gerçeklere kolaylıkla ulaşabiliriz. Bu
muhteşem kitle ile doğru hedefe yönelmeliyiz.
Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen
KKTC hükümetleri mi? Doğru adres KKTC
hükümetleri değil. Evet, KKTC hükümetleri
işbirlikçilikleriyle, toplumun çıkarlarını emperyalist güçlere peşkeş çekmekle yok oluşumuza katkı koyuyorlar. Ama yok oluşumuzun
temel nedeni 1974 yılından bu yana isgal altında, boyunduruk altında yaşıyor olmamızdır.
KKTC hükümetleri TL’deki devalüasyonu
kontrol altına alabilir mi? TL’nin faiz politikasını
değiştirebilir mi? Yapamaz!
Bunları geçelim.
Peki asgari ücreti en düşük memur maaşına
endeksleyebilir mi KKTC hükümetleri?
Kuzey Kıbrıs'ta dövize endeksli bir muhasebe
sistemine geçebilir mi?
Burası AB toprağıdır varsayımdan hareket
ederek, AB ile koordineli bir şekilde Kuzey
Kıbrıs'ta Euro kullanmaya geçebilir mi?
TL’yi tedavülden kaldırabilir mi?
KKTC hükümetleri bunların hiç birini yapamazlar. Neden? Çünkü irade Kuzey Kıbrıs halkında değil de ondan! Çünkü Kıbrıs'ın kuzeyinde,
Türkiye tarafından 48 yıldan beri sistemli bir
yoksullaştırma politikası uygulanmaktadır.
“Aç bırak, itaat etsin” politikası uygulanmaktadır.
Hiç kuşkusuz KKTC hükümetleri de işbirlikçilikleriyle önümüzdeki engellerden biridir.
Ama sorunlarımızın asıl kaynağı 48 yıldır süren
işgaldir. 48 yıldır uluslararası hukukun dışında,
uluslararası toplumdan tecrit edilmiş bir ortamda,
Anglo Amerikan emperyalizmi ve Türkiye egemen sınıflarının elinde rehin pozisyonundayız.
İşgal sona ermeden, Kıbrıs'ta barış sağlanmadan
Kıbrıs Türk toplumunun varlığını korumak
mümkün değildir. Kıbrıs sorununun çözümünü
hedef almadan, Türkiye'nin Kıbrıs'a karşı savaş
ilanını geri çekip işgali sona erdirmesini sağlamadan ne karnımız doyacak, ne de aşırı pahalılık
sona erecek! Açlık sınırında yaşamaya mahkum
kalacağız.
Mücadelemizin bir numaralı hedefi barış ve
çözüm olmalıdır!
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Sosyal Medya
Tema Irkad

1 NİSAN MİTİNGİ
VE SONUÇLARI

Yani Faiz Sucuoğlu bu kadar cesursaydı miting günü o alana gidip halktan
hükümetin icraatlarına devam etmesi
için bir süre isteyebilirdi...
Ama o gün fısdık gunnası da geçmezdi delikten...
Nabdı? Kurt misali sürüyü uzaktan
izledi meraya dağılır gibi her kes evine
gittikten sonra da adeta guzu postuna
bürünerek miting alanında mücadele
şeklini oturarak eyleme çeviren bir
kısım cesur genç insanımızın yanına
gitme cüretini gösterdi...
Neden?
Çünkü bir aşırılıkta kolluk kuvvetleri
o cılız topluluğa çok aşırı bir müdahale
gerçekleştirebilirdi...
Onlardan da aşırı bir tepki gelmedi...
Zaten genel miting havası her defasında
olduğu gibi oturaklı çocuk şenliğinde
geçmişti...
Evet bu nedenle de cüret o andan
itibaren tecelli etti ve insanlar evlerine
dönmeden hükümet ekmeğe zam, iş
verenlere de işçisinden kesinti yaptığı
parayı katkı olarak vermek kararını
geliştirdi...
Tamam kabul ediyorum oraya o kalabalığı yığmak da bir başarıdır ama
bizler fakirleşmiyoruz sadece yok oluyoruz... Üstelik halkın bu onurlu davranışını bir diz çöküş addederek ensesinde boza bişirmeyi yeğleyen UBP
ve hükümet ortakları bu mitingin verdiği mesajları da ellerinin tersi ile
iterek işgalin kılıcı olmayı devam ettiriyor...
Yani diyeceğim bu miting maalesef
o güne uygun şaka telakki edildi be
baylar...
Elektrik faturaları gelmeye başladı..
En küçük meblağ hane başına 2000
ve yukarısı... 20 bin kişilik bir miting
gerçekleştiren bu halkın gözlerine bakarak hepinizi yok edeceğim güç benim, siz değilsiniz diyen bir hükümet
var karşımızda.. Neden, çünkü miting
alanında niyetin ne olduğu ve isteklerin
yapılmaması halinde hükümetin nelerle
karşılaşabileceği maalesef tam anlatılamadı...
Gördüğüm kadarı ile muhalefet ve
hükümet şu an söylemde biribirlerini
altetmek çabasında.
Ama bir gerçek var ki mecliste söz
hakkı ve yaptırım gücü hükümetin
elinde.
Hükümet şu anda meydanların da
çare olmayacağını halka göstermek
çabasına girişti.. Ancak başka bir olay
daha vardır ki bu da çok ilginçtir...
Büyük mitingten sonra bazı kazalarda
kendinden oluşan halk gösterileri bizlere gösteriyor ki esas güç kullanılmayı
bekliyor...
Bu günden itibaren acı reçete elektrik
faturaları halkta oluşan bu galeyanı
daha da körükleyecek....
Eğer esas güç..kontrollu güç haline
sokulamazsa bölük pörçük yapılacak
gösterilerde işgal güçleri hem korku
hem de dehşeti bir arada yaşatmak
için içerisinde kardeşlerimiz evlatlarımız akrabalarımız olan Polis Teşkilatını üzerimize sürmekten kaçınmayacaktır...
Bu nedenle tüm sivil toplum örgütleri
sadece kendi üyeleri sathında değil
halkı da içerisine çekerek ama bu defa
dozu da artırarak değişik mücadele
şekilleri yaratmak mecburiyetindedir...
Tekrar ediyorum 1 Nisan mitingi
istenen sonuçları yaratmadı yaratmayacak da...

Zurnacılar, Meclis önünde oturma eylemi başlattı:

Belediyemizi kapattırmayız
(MYK)
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa
Zurnacılar ile belediye çalışanları Cumhuriyet Meclisi önünde oturma eylemi
başlattı.
Belediyeler Reformu çalışması kapsamında, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Mağusa
Belediyesi ile birleştirilmesi planlanıyor.
Karşı çıkan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar “Kendi kendine
yeten bir belediyeyiz. Lütfen belediyemizi
kapatmayalım, destekleyelim” şeklinde
konuştu.
“OLUMLU KARAR ÇIKANA
KADAR BURADAN
AYRILMAYACAĞIZ”
Meclis önüne çadır kuracaklarını dile
getiren Zurnacılar, belediye ile ilgili olumlu
karar çıkana kadar buradan ayrılmayacaklarını da belirtti.
Zurnacılar, belediyelerin birleştirilmesine
yönelik çalışmanın hızlı şekilde devam
ettiğini, telafisi mümkün olmayan yaralar

açacağına dair endişeli olduğunu söyledi.
BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA
KARŞI...
Belediye çalışanları da Mağusa Belediyesi’ne bağlanmaya karşı çıktıklarını be-

Dikmen Belediyesi çalışanları, Meclis önünde oturma eylemi yapan Yeniboğaziçi Belediyesi
çalışanlarına destek belirtmek için ziyarette bulundu

Başbakanlık önünde oturma eylemi yapan gençler, Meclis önünde oturma eylemi yapan
Yeniboğaziçi Belediye çalışanlarına ziyarette bulunarak, destek verdi

lirterek, olumlu sonuç alana kadar Meclis
önünden ayrılmayacaklarını vurguladılar.
"Gerekirse mutfağımızı da tuvaletimizi
de buraya kurar yine yaşarız"diyen çalışanlar, yollarından dönmeyeceklerini kaydetti.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

ÖLÜMDÜR TEK
BAŞINA
YAŞANAN AŞK
ÜÇ KİŞİLİKTİR
KISACA...
KIBRISLI OLMAYAN TEZ

Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu toplantısında Niyazi
Kızılyürek, federasyonun özünde bir
Türk tezi olduğunu belirterek,
“Federal devlet hem Kıbrıslıtürklerin
siyasi eşitliğini hem de Türkiye’nin
stratejik çıkarlarını koruyan bir
model” demişti… Ne acıdır ki
federasyonu da zaten önce
Türkiye’nin çıkarlarına olduğu, sonra
Türk tezi olduğu için savunuyorlar…

Bizim Mandra
Son yılların en kalabalık ve
en kısa süren mitinginde
herkes 1 saat içinde dağılıp
evlere gittikten sonra,
meydanı terketmeyip orada
kalan ve "taleplerimize
olumlu yanıt alana kadar
buradayız" diyen TDP, TKP
ve YKP gençlerinin
Başbakanlık önündeki
oturma eylemi 5. gününde de
devam eder. Vatandaşlar,
"Gençlerin bu onurlu
direnişinin herkese mutlak
örnek olması gerektiğini"
belirtirken sokaktaki adam
"Yazıklar olsun. Sendikalar
onları yalnız bırakmamalıydı"
diye kendi kendine söylenir.

DİP NOT
Dünya Sağlık Örgütü
dünya nüfusunun
yüzde 99’unun insan
sağlığını tehdit eder
nitelikte hava
soluduğunu açıkladı…

Erdoğan’ı iktidarda tutmak için lütfunu
esirgemeyen Allah, bizim inandığımız Allah mı?
Önüne çıkan engellere rağmen Tayyip Erdoğan’ın, iktidarını sürdürmesi insanlarda
şaşkınlık yaratıyor. Tüm bunları, kimileri
Erdoğan’ın şansına, kimileri yüksek siyasi
zekasına, kimileri de Allah’ın lütfuna yoruyor.
Şans mı, zekâ mı, Allah’ın lütfu mu?
Yoksa başka bir şey mi var?
AK Parti 2002’de kurulduğunda Tayyip
Erdoğan siyaset yasaklıydı. Fakat bu yasağa
rağmen partinin başına geçiverdi. Çünkü
Anayasa Mahkemesi, Erdoğan’ın siyaset
yasağının parti genel başkanlığını da kapsadığına karar vermişti ama bu kararını kamuoyuna açıklamaktan imtina etmişti.
Derken bir sabah dönemin CHP başkanı
Deniz Baykal, Erdoğan’ın siyasi yasağının
kaldırılması gerektiğini açıkladı. Tayyip Erdoğan’a yardım eden Allah sanki Baykal’a
vahiy göndermişti. Bir vahiy de YSK’ya
gönderildi. YSK Siirt seçimlerini iptal etti,
Erdoğan ‘Allah’ın lütfuyla’ milletvekili
seçildi ve iktidarın başına geçmesi sağlandı.
2010’da bir kaset darbesiyle ana muhalefet
partisinin başkanı değişti. Şans yine Erdoğan’dan yanaydı. Allah bütün dikkatini Türkiye’deki siyasetin dizaynına vermişti.
2014 yılına gelindiğinde Allah, sanki ‘sevgili kulu Tayyip Erdoğan’ın artık cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Fakat muhalefetin
oyu AK Parti’nin oyundan çok fazlaydı.
Allah, ‘sevgili kulu’ndan lütfunu yine esirgemedi. Ekmeleddin İhsanoğlu diye birinin
ismini sanki muhalefete fısıldayıverdi. ‘Ekmek için Ekmeleddin‘ gibi akla hayale sığmayacak bir kampanyayla cumhurbaşkanlığının ‘sevgili kulu Erdoğan’a altın tepside
sunulmasını da sağladı Allah.
PKK hendekler kazdı, ‘Allah’ın lütfuyla’
IŞİD devreye girdi, şehirlerde bombalar pat-

VİRGÜL
CİLVE DEĞİL, ÖRTÜLÜ ÖDENEK
Başbakanlığın önünde çadır kuran gençlerin
Sucuoğlu’ndan taleplerinden biri ‘‘Yıllarca
göz yumduklarından, rant sağladıklarından
vergini topla, fuzuli harcamalarını kes, temel
gıda maddelerini sübvanse et’’ idi… Tatar’ın seçim
vaadi de, “Örtülü ödenek olmalı ama Sayıştay
denetimi olmalı… Cumhurbaşkanı olursam örtülü
ödeneği Sayıştay denetimine açarım” idi… Hade
Faiz Sucuoğlu, örtülü ödenekten başla! Hem fuzuli
hem kayıt dışı… Açın Sayıştay’a açabilirseniz…
Yoksa bu da mı tarihin cilvesidir?

ELAM’IN
KARDEŞİ
ÜLKÜ
OCAKLARI…

‘‘Ülkü Ocakları’nın
özellikle genç üyelerinin
yapmakta olduğu katkı ve
verdiği gücü takdir
ediyorum…’’
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti Vatandaşı)

ladı, toplumun korkuya teslim olması sağlandı.
Kalıcı çözüm olarak Allah sanki Erdoğan’ın
“Allah’ın bir lütfu” dediği 15 Temmuz darbe
girişimini gönderdi.
Ekonomi çökmüş, yoksulluk artmış, toplum
homurdanmaya başlamıştı. Muhalefet birlik
olursa Erdoğan’ın kurtulması mümkün görünmüyordu.
Fakat Allah 2023 seçimleri için de muhalefetin adayını belirlemek istiyordu. İslamcı
bir cumhurbaşkanı adayının karşısına çıkacak
o aday da sanki CHP’nin Alevi inancına
sahip genel başkanı olsun diye kollar sıvanmıştı bile.
Bana göre her gelişmenin Erdoğan’a yarayan bir olguya dönüşmesinin nedeni ‘Allah’ın lütfu’yla muhalefetin basiretinin bağlanması sonucunda oluşan bir durum.
Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, cesareti, daha
önce ‘ak’ dediğine ertesi gün rahatça ‘kara’
diyebilme kabiliyeti, ülkeyi yıkıma sürükleyen
lider olmasına rağmen topluma kendini tek
kurtarıcı olarak pazarlayabilme yeteneği…
Tüm bu özellikler, onu ‘Allah’ın lütfu‘na
mazhar kılıyordu.
Allah da sanki Türkiye’nin Ortadoğululaşmasını istiyordu ve bunu en gözü pek şekilde yapan da Tayyip Erdoğan’dı.
Yani ortada ne şans vardı ne da siyasi
zekâ. Esas olan Allah’ın lütfuydu.
Benim asıl merak ettiğim şu: Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak için bu kadar yoğun
çaba gösteren, lütfunu esirgemeyen Allah,
bizim bildiğimiz, inandığımız Allah mı?
Sanırım bunun üzerine hepimizin düşünmesi gerekiyor.
(Bu yazı Levent Gültekin’in diken’de
yayımlanan “Şans mı, siyasi zekâ mı yoksa
Allah’ın lütfu mu?” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 5 Eylül 2021
Türkiye’de ne varsa burda da olacak diyorlardı.
Oldu bile… İskele Türk Maarif Koleji binası
dualarla açıldı… Tarihimizde ilk kez! Kıbrıs’ta
dini ayrılığı körüklemeye çalışmış olan ve
İslam Lisesi kurmuş olan İngiliz sömürgeciler
bile bunu başaramamıştı...

Gözden kaçmayanlar...
FAİLİ MEÇHUL!
Polisten haftalardır ses seda yok… 13
Mart’ta Karaoğlanoğlu’nda bir kadın
cesedi bulundu. 33 yaşındaki Mina
Olloomi’nin şüpheli ölümü konusunda
polisten yapılan açıklama kan ve doku
örnekleri alındığı… Örnekler de test
için Türkiye’ye gönderilecekti! T24
yazarı Tolga Şardan, ‘‘Kıbrıs’ta
yaşanan adli olaylarda tespit edilen
maddi delilleri inceleyecek polis
kriminal laboratuvarı mevcut değil.
Kıbrıs’ın polis teşkilatı Türkiye’ye
bağlı… Soruşturmaya yön verecek
asıl kriminal sonuçlar Türkiye’den
gönderiliyor’’ diye şaşırarak yazmıştı.
Faili meçhullerin bir nedeni de bu!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Sucuoğlu’nun
açıklamalarına herhalde
kargalar bile güler!’’
Tufan Erhürman
(Karga kovalayan
muhalefet)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Nidai Mesutoğlu

ZAMANI GELDİ...

O güzeli bahçeleri yan yana dizerek
ufka bakınca...
Bağlar bir yanda, zeytinlik bir yanda...
Güneşin en güzel doğduğu yerdir memleket.
Bu mevsiminde bilhassa buraların aydınlığı vurunca yüreklere.
Serpilir ovalara günboyu güneşin batışı.
Batmaz oysa güneş.
Bilimsel olarak açıklandı bu.
Dünyanın yuvarlak olduğu gerçeği de.
Uzakta, düz gibi görünen ufuk, aslında
kürenin görünebilen uç kısmı.
Sen gittikçe o düzlük daha
ileriye ileriye kaçar.
Tıpkı gölgen gibi.
Sensin ama senden kaçan
bir oluşum.
Işık ve gölge.
Işık olmasaydı eğer, göremezdik bir
şeyi.
Nesneleri fark edemezdik..
Doğru...
Ancak gölge olmasaydı da göremeyecektik.
Çünkü gölgedir şekilleri şekillendiren.
Ayrısı gayrısı olamaz.
Gerçekleri yazsak da yazmsak da.
Çizsek de çizmesek de vardır ne varsa.
Ancak yazılanlar geleceğe ulaştırlacak
belgedir ve o yüzden değerlidir.
Bilgisayar geçici kitap kalıcıdır.
Geçmişte elimizde ne kitaplarımız küçücük Baf’ta bile kütüphanemiz vardı...
Kıbrıs’ın kültürü, okumuşluğu, aydınlık
yüzü boşuna değildir.
Ne kadar çoktu kitaplar.
Kütüphane binası olmadığı zamanda
bile lokantanın salonundaydı kitaplık.
Baf...
Güneşin en güzel doğduğu yerse Karpaz,
en güzel denizle kavuşması da baf.
Güneşinde bile güzellik varken bu ülkenin doğasında kaybolmak...
Bugün eskiye bakarak Kıbrıs’ı anmak
istedim.
İçindeyim ama gidemiyorum.
Görmek için can atıyorum ama göremiyorum.
Petrol pahalı, vergiler kötü, insalar şaşkın.
Nereye gidersen git göremeyeceksin doğalı.
Çünkü gidemeyeceksin.
Beşparmakların tepesine, oradaki bir
köye git, aşağıya bak.
Ne kadar zor biliyor musun?
Bunun için miydi uğraşlarımızın karşılığı?
Savaş bunun için miydi?
Sen kalkacaksın Baf’tan, koşarak, bir
de para vererek Trodos’tan muflonlara
bakarak kuzeye kaçacaksın.
Ki TL ile, az da kazanarak, bir yerde
sürünerek yaşayacaksın.
Kimin için bu sıkıntılar?
Kaçtık da nereye ?
Birileri anlatmalı.
O gün, demişti dağdan kaçan Kıbrıslı,
geri dönmek istedim...
O güzeli bahçeleri yan yana dizerek
ufka bakınca...
Bağlar bir yanda zeytinlik bir yanda...
Güneşin en güzel doğduğu yerdir memleket. Ama en güzel denizle kavuştuğu ye
r de Baf...
Zamanı geldi artık herkesin, her şeyin
ait oldukları yere dönmelerinin.

PUSULASI BOZUK
GEMİ DOĞRU HEDEFE
VARAMAZ

Kanser Hastalarına Yardım Derneği:

Siyahlarımızı giyip
meclis önüne gideceğiz
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi'nin Onkoloji Merkezi'nde görev
yapan Onkoloji Uzmanı Dr. Ömer Diker,
kanserle mücadelede ‘erken tanı hayat
kurtarır’ mottosunun geçerliliğini koruduğunu ve korumaya devam edeceğini
vurguladı.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
(KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail
ise, kanserle mücadelede “taramaların”
önemine işaret ederek, Derneğin bu yılki
Kanser Haftası temasının kanser tarama
programlarının ülkeye kazandırılması
olduğunu söyledi.
11 Nisan’da Meclis önüne “siyahlarla”
gideceklerini söyleyen Kocaismail, burada ülke nüfusuna göre yapılması gereken taramalar için kitlerin tüm sağlık
ocaklarında bulundurulmasını talep edeceklerini söyledi.
Kanser Tarama Birimi Hemşiresi Çiğdem Adataş ise, kanser hastalığının belli
bir kısmının önlenebilir olması, yapılacak
taramalarla, erken teşhis imkanlarının
bulunması ve tedavi olanaklarının yıllar
içinde gelişmesi kanserle mücadelede
bizi güçlü hale getirmekte olduğunu vurguladı.
2021 yılında Birim tarafından yapılan
1.418 meme kanseri, 1.974 kişiye kalın
bağırsak, 1.275 rahim ağzı taraması yapıldığını, bu taramalarda 5 meme kanseri,
129 kalın bağırsak vakasına ve 6 rahim
ağzı vakasına rastlandığını açıklayan
Adataş, yaklaşık 13 bin üyeye sahip olduklarını, üyelerin düzenli olarak taramaya çağrıldığını ancak taramaların “hedeflenen kitlenin çok altında” kaldığını
söyledi. Adataş, tarama ağının oluştu-

rulması, kampanyaların sık sık düzenlenmesi ve taramayı kapsayan sağlıklı
bireylerin bu taramalara gelmesini hedeflediklerini de belirtti.
KOCAİSMAİL: “BU YILKİ
TEMAMIZ KANSER TARAMA
PROGRAMLARININ
ÜLKEMİZDE
UYGULANMASIDIR”
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
(KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail,
basın toplantısında yaptığı konuşmada,
Derneğin kurulduğu 1993 yılından bugüne kanserle mücadelede “ilerleme”
kaydedildiğini ifade ederek, “Bugün, bu
masada, Sayın Bakanla, kıymetli onkologlarımız ve bu işin uzmanlığını götüren
dekanlarımızla, tarama ekibimizle birlikte,
kanseri konuşabiliyoruz. Biz bir yerlere
geldik” dedi.
Özellikle kanserle tedavide ilerleme
kaydedildiğine işaret eden Kocaismail
“Yıllar önce tedavide sıfırlarda olduğumuzu düşünürsek, hastaların yüzde 95’ini
kaybediyorduk. Bugün ise ters yüz olmuş
bir gerçekle karşı karşıyayız. Yıllar içerisinde ‘erken tanı’ bilincinin yerleşmesiyle, hastaların çoğunluğu hayatta kalabilmekte” dedi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği...

1 kişi polise şikayet edildi,
1 kişi de görevden el çektirildi
Birlik’ten yapılan açıklamada,
bir kişinin polise şikayet
edildiği, diğer kişinin “sözde”
ebelik yaptığının tespit
edildiğini, ilgili özel hastaneye
bilgi verildiğini ve durumun,
hastanenin ilgili kişiyi
görevden el çektirilmesi ile
sonuçlandığı belirtildi
Açıklamada, 35/2017 sayılı Kıbrıs
Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası’na göre uzman hemşire, uzman
ebe, yüksek hemşire, yüksek ebelerin,
ülkede meslek icra edebilmek, kamu
hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında, diğer resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek
için, Birlik üye kütüğüne kayıtlı olma
ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu olduğu vurgulandı.

“Halk bu kişileri ihbar etsin”
Bu yasal sorumluluğu yerine getirmeyenlerin suç işlemiş sayıldığı ve
mahkumiyetleri halinde aylık asgari
ücretin 5 katına kadar para cezasına
veya 2 yıla kadar hapis cezasına veya
her iki cezaya birden çarptırılabileceği
belirtilen açıklamada, diploması olmadığı halde unvan takınan, mesleği
icra eden veya başka yalan ve hileli
bir şekilde üye olarak Birliğe kayıt
eden herhangi bir kişinin ise asgari
ücretin 7 katına kadar para cezasına
veya 3 yıla kadar hapis cezasına veya
her iki cezaya birden çarptırılabileceği
ifade edildi.
Açıklamada halka, “Kayıt dışı ve
özellikle diploması olmadığı halde
hemşirelik ve ebelik hizmetleri yürüten,
yürüttüğünü zanneden kişileri sözlü
ve yazılı olarak birliğe ihbar etmeleri”
çağrısında da bulunuldu.

Bazı yoldaşlar 1 Nisan mitingini eleştirdiğimiz için bize sitem ettiler. Eğer
kalabalığa bakıp da mutlu olmamızı
istiyorlarsa haklıdırlar. Miting insan
sayısı bakımından başarılı sayılabilir.
Bunun dışında hiçbir övünülecek tarafı
yoktu.
Normal bir devlette bu tür mitingler
“demokratik haklarını kullandılar” diye
söylenebilir. Muhatap da yürütme erkini
elinde bulunduran hükümettir. Sonuç
alıncaya kadar eylemler devam eder.
Hükümetle oturulur ve bir uzlaşı sağlanır.
Bizde böyle mi?
En azından bizdeki hükümetin elinde
yürütme erki yok. Zaten parti başkanından, bakanlara kadar Ankara ve Erdoğan onaylıdır. Bunu kim inkar edebilir? Kullanılan para birimi TC’nin
parası. Bu para Türkiye ekonomisinin
içinde bulunduğu ve sebebi de bugünkü
“Türk Tipi Başkanlık” sistemi olduğunu
herkes görüyor ve kabul ediyor. Ekonomiden TC vatandaşlarının%90’a yakını mutlu değil. Böyle ekonomi dünya
borsalarında Türk Lirası’nın da yerlerde
sürünmesini sağladı. Yani Türk Lirası’nın değer kaybetmesi sonucu KKTC
ekonomisine olan yansımaları katmerlendi.
Bu ekonomik sebepler ortadayken
KKTC hükümeti pahalılığa çare üretebilir mi?
Biraz gerçekçi olalım .
Dünya’daki petrol fiyatlarının artması
sonucu özellikle dış ticarette nakliye
çok pahalı oldu. Bu da ithal edilen
malların maliyetini yükseltti fiyatları
bilinmeyen bir durum içinde isteyen
istediği kadar yükseltti. Serbest piyasa
ekonomisi içinde bunu engelleme gücü
bu hükümetten beklenebilir mi?
Hani Başbakan Sucuoğlu marketleri
gezip fiyat denetimi yapacaktı? Ne
oldu? Hiç. Yapamaz. Yaptırmazlar.
Eylemi yapanlar hükümetten zamları
geri almasını, maaşlara zam yapmasını,
hayatı ucuzlatmasını istediler. Yukarıda
anlattığım gerçekler ışığında bunları
yapabileceğine kaç kişi inanıyor?
Sorun hükümet sorunu değildir. Şu
anda muhalefette olanlar çok şanslı.
Onlar iktidarda olsaydı durum değişmeyecekti. Bütün bu istekler yine tekrarlanacaktı.
Ben ve benim gibi düşünenlerin bu
tespitlerinden sonra gerçek sorunun
Kıbrıs Türk toplumu olarak Türkiye’nin
egemenliği altında olduğunu ve yaşananların hükümet sorunu değil egemenlik sorunu olduğunu anlatıyoruz.
Egemen olmak için dünyayla bütünleşmeliyiz. Bun un da görünen en gerçekçi yolu Kıbrıs Sorunu2nun federal
bir çözümle sonlandırılmasıdır. Ancak
bu şekilde kendi ekonomimizi kontrol
edebilme yeteneğine kavuşuruz. Kendi
kararlarımızı kendimiz verebiliriz.
Bunu gündemde tutmayı savunurken
bizi eleştiren arkadaşlar “Kıbrıs Sorunu’nun çözümü” BM gündeminde değildir.” Diyerek işin içinde sıyrılmaya
çalışıyorlar. Oysa sorun tüm Kıbrıslıları
sorunudur. Bu nedenle bunu gündemde
tutmak ve çözüm aramak en başta bizlere düşer.
Eğer yabancılar Kıbrıs Sorunu’nu
gündeme getirirse bilin ki bu işten Kıbrıslıların çıkarı değil çözümü kendi çıkarlarında gören emperyalist devletlerin
çıkarı vardır. Bize dışarıda hazırladıkları
çözüm planlarını kabul ettirmek için
yanıp tutuşacaklar.
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LAPTA’DA YER ALTI
ELEKTRİK KABLOLARINI
ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Rüzgara Karşı

Lapta’da bir kişi, “yer altı elektrik
kablolarını keserek, çalmaktan dolayı”
tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 15 Mart-3 Nisan tarihleri
arasında K.E.B.’nin (E-47), Hatmi Sokak
üzerinde bulunan bir siteye elektrik akımı
taşıyan toplam 54 metre uzunluğundaki
yer altı elektrik kablolarını keserek,
çaldığı tespit edildi. K.E.B. tutuklandı.

Bülent Tümen
KIBRIS AŞKI, AŞKLARIN EN
BÜYÜĞÜDÜR!

Güz dönemi sınavları yapılıyordu, soğuk bir
kış günü, Ankara’daydım…
Maltepe’nin, bir zamanların en güzel apartmanları ile dükkânlarının dizildiği caddesinde
ve sokaklarında yürümekten korkuyordum…
1976 Yılına kadar, cıvıl cıvıldı o sokaklar!
O günlerde, durakta, otobüs beklerken yanınızda bir bomba patlayabilirdi…
Serseri bir kurşun yüzünden,
ya da öylesine, tanınıp tanınmanızın da hiçbir önemi olmadan, öldürülebilirdiniz…
Oysa ne ümitlerle gurbet denilen o diyardaydım…
Mezun olmam için tek dersim
kalmıştı, bir an önce onu da verip mezun olacak,
sokaklarda dökülen kan duruncaya kadar Ankara’ya hiç uğramayacaktım…
Söz vermiştim kendi kendime…
Bir yıla yakın ara vermiştim yükseköğrenimime, okyanus ötesine başka gurbet ellere gitmiştim iki yıl önce…
Orada iş bulacak, çalışacak, ekmek parası
kazanacak, paralanınca belki o diyarda yükseköğrenimime devam edecektim…
Olmadı, bir yandan sıla hasretinin dayanılmazlığı, diğer yandan tek başına robottan farksız,
adeta makine gibi bir yaşam…
Kolay mı?
Arkadaş, eş dost çok, çok az sayıda, o diyarda
herkes kendi derdinde…
Kıbrıs’ın bu güzelim adanın hasretine dayanamamış geri, yurduma dönmeye karar vermiştim…
Kıbrıs aşkı, aşkların en büyüğüdür!
O günlerde, içimi kurcalayan bir olumsuzluk
vardı yaşantımda…
Çocukluğumdan beri mühendis olma hayalimi
henüz gerçekleştirememiştim; hâlâ geçmek zorunda olduğum bir sınav sorunum vardı!
Ankara’da başladığım mühendislik eğitimim
yarım kalamazdı, çatışmalardan köşe bucak
kaçacak, sınavımı geçecek, illâ mezun olacak,
yurduma öyle dönecektim…
***
Takvim yapraklarına bakardım her gün, o
gün de baktım, haftaya doğum günümdü…
Takvim yaprağında ne mi yazıyordu, 17
Aralık 1979…
Duygulanmıştım, tükenmez kalemimi elime
aldım, bir şeyler karaladım…
“GIPTA” isimli şiirimi yazdım o gün, ilk kez
sizlerle paylaşıyorum:
“Kalbinde sızı varsa yaşarsın bu yerde,
Lefkoşa sokaklarına benzemez bu yerler!
Acımak, düşünmek, güzel söz söylemek,
kime,
Ezgi, nefret, düşmanlık var her şeyde…
Gıpta ettiğim şudur, diyemem,
Belki de soğukta titreyen dudaklar,
Sallanıp giden vücutlar da yaşıyor,
Yaşıyor sanki ölümle karşı karşıya…
Uzanmış bir avuç, ekmek parası dilenmek
için,
Dua ediyor Tanrı’ya, yaşamak için,
Sorsan bunu, kendi halkına soramazsın,
Kimse acımaz mı, acır! Fakat ne yapsın…
Kader birliği yok, sevinçte ıstırapta,
Mutlu olan var mı, şüphesiz o da yok!
Gıpta ettim diye kızmayın manzaraya,
Aldırmıyor kimse, inanılmaz bu yaraya!
Azim et yürü, düşeceksin elbet bir yatağa,
Yattı koca aslan, atamayacak artık pençe,
Gıpta ettiğim budur, düşünüyorum kara
kara,
Yoksulluk ve cehalettir, her çıbanı yapar büyük bir yara!
Bülent gıpta eder, düşünmez belki bunu,
Ankara başkent, belki dinlemez onu,
Zaman utanmaz, bilmez ki, onu, bunu,
Yara büyür, götürmez belki mezara bu konuyu.”
Gene gonuşuruk buraşda.

YENİBOĞAZİÇİ HALK
PLAJI’NDA YANGIN

Hayatını dün kaybeden eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu,
son yolculuğuna uğurlandı.
Tüccaroğlu için Meclis bahçesinde
tören düzenlendi. Tüccaroğlu’nun naaşı,
tören sonrası Lefkoşa Kabristanlığı’na
defnedildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar,
milletvekilleri ve diğer yetkililerin katıldığı törende, merhum Dr. Yüksel
Tüccaroğlu’nun ailesi de yer aldı.
Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun cenaze
töreni programı, saygı duruşu ile başladı

ve özgeçmişi okundu.
Törende, Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun
eşi İnci Tüccaroğlu, Cumhuriyet Meclisi
Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar konuşma yaptı.
İNCİ TÜCCAROĞLU: “SAĞLIK
MÜCADELESİNDE COVİD’E
YENİLDİ”
Eşi İnci Tüccaroğlu, eşinin yıllarca
sağlık mücadelesi verdiğini ve yendiğini,
ancak Covid’e yenildiğini söyledi. Tüccaroğlu, eşinin, ailesine, hastalarına,
topluma her zaman hizmet ettiğini,
değer verdiğini vurguladı.

GÜNEY, RUS OLİGARKLAR NEDENİYLE
YABANCI BASININ MERCEĞİNDE
TIMES, 50 BİN RUS’UN
YAŞADIĞI LİMASOL İÇİN
“LİMASOLLGRAD” İSMİNİ
KULLANDI
Güney Kıbrıs, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasından yararlanan
Rus oligarklar yüzünden yabancı basının merceğinde bulunuyor.
“Le Monde” de dahil Fransız basını
ve Fransız Devlet Televizyonu’nun
ardından 2 Nisan Cumartesi günü de
“Times” gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işbirlikçilerinin
Güney Kıbrıs’la ilişkisini merceğe
aldığı geniş bir röportaj yayımladı.
Fransa’dan sonra bayrağı İngiltere’nin devraldığına dikkat çeken Alithia, Times’ın attığı “Kıbrıs, Putin’in
Elitlerinin Parasına Boğulan Ada”
başlığı altında ilgili röportajdan alıntılar aktardı.
Times’a göre, Putin’in partisinden
eski Tataristan Maliye Bakanı Rinad
Kairov’un kızı 33 yaşındaki eski model Elsina ve boşanma aşamasında
bulunduğu eşi, elmas tüccarı Dimitri
Çekov’un Limasol’da 5,4 milyon
sterlin değerindeki 4 gayrimenkulü
bulunuyor. Elsina’nın yaşadığı kurşungeçirmez camlı ve bahçesinde silahlı korumaları için ayrı bir bina
barındıran malikânenin 4,2 milyon
Sterlin olduğuna işaret edildi.
Times “Kıbrıs, Avrupa’ya sağladığı

erişimden faydalanmak isteyen Rusların tercihi haline geldi. Elsina’nın
hayatı ve Limaol’daki evi, Rus paralarının Kıbrıs’tan Avrupa’ya nasıl
aktığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Genellikle Londra’da yaşayan Elsina’nın bir Rum şirketinin yüzde
25 hissedarı ve değeri bir milyar doları bulan bir Rus kömür madeninin
de sahibi olduğu kaydedildi.
2020’de 95 milyon sterlinlik bir
kömür madeni satın alan Rum şirketinin hisse satışı ve şirketi satın alma
anlaşmasında Elsina’nın adının göründüğünü yazan gazete, söz konusu
şirketin merkez ofisinin Limasol’da
bulunduğu ve 7 müdüründen ikisinin
Rum olduğu bilgisi de verildi.
Times sadece Çvektov rumuzuyla
andığı ve 2017’de Güney Kıbrıs’ta
elmas satışıyla ilgilenen bir başka
Rus’a da yer verdi. Maden ocağı satışının ardında bu kişi olmasına rağmen satış anlaşmasında Elsina’nın
adının görüldüğüne işaret eden Times,
Çvetkov’un 2020’den beri askeri insansız hava aracı alımı sözleşmesi
nedeniyle aranmakta olduğunu yazdı.
50 bin Rus’un yaşadığı Limasol
için “Limasollgrad” adını da kullanan
Times, dükkan isimlerinin Rusça yazılı olduğu ve mültecilik hizmeti veren ofisler de bulunduğunu kaydetti.

Yeniboğaziçi Halk Plajı’nda, önceki gün
saat 16.30 sıralarında sahil şeridi
içerisinde bulunan ahşaptan yapılmış
çardakta henüz tespit edilemeyen bir
sebepten yangın meydana geldi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü. Yangın sonucu, çardak ve
içerisinde bulunan masa, sandalye ve
perdeler ile yangının sirayet etmesi
sonucu ahşap sahil yürüyüş yolunun bir
kısmı, can kurtaran kulesi ve bir iş yerine
ait şemsiye yanarak, zarar gördü.

28 MART - 3 NİSAN 2022
TARİHLERİ ARASINDA
KKTC’DE 18 YANGIN
MEYDANA GELDİ

Polis Genel Müdürlüğü 28 Mart – 3 Nisan
2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde,
KKTC’de 18 yangın ve 32 adet hususi
servis olayı olduğunu, yangınlar
sonucunda yaklaşık 661 bin 600 TL’lik
zarar meydana geldiğini açıkladı.
Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
yazılı açıklamaya göre, yangınların 5’i
Gazimağusa, 4’ü Lefkoşa, 2’şer tanesi
Girne, Gemikonağı ve İskele, 1’er tanesi
ise Geçitkale, Yeşilyurt ve Güzelyurt’ta
meydana geldi.
Açıklamada, yangınların muhtemel
sebeplerinin, temizlik maksadıyla yakılan
ateşlerin kontrolden çıkması, baca
içerisinde biriken yağların alevlenmesi,
kişi veya kişiler tarafından yakılma,
katalitik sobayı yakmaya çalışırken
sobanın gaz kaçırması, piknik tüpünün
gaz kaçırması, tüpe takılı hortumun
çatlağından sızan gazın alev alması,
motorlu araçların elektrik aksamlarının
kısa devre yapması, elektrik kablosunun
kısa devre yapması, faal durumdaki
ocağın üzerinde unutulan tencere ve
aydınlatma lambasının kısa devre
yapması olduğu ifade edildi.
Hususi servis olayları ise, trafik
kazasında araç içerisinde sıkışan şahsın
çıkartılarak ambulansla hastaneye
sevkinin sağlanması, iki farklı yerdeki
kuyu içerisinden keçinin ve oğlağın
kurtarılması, su deposunun arasına
sıkışan kedinin kurtarılması, motocross,
ralli ve drag yarışlarında yangına karşı
tedbirler alınması, Şht. Doğan Ahmet,
Şht. Tuncer, Gönyeli, 9 Eylül, Dörtyol,
Vadili, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük ve Şht.
Osman İlkokullarının ve Alasya Vakıf ve
Gazimağusa Marif Anaokulları’nın
öğrencilerine, öğretmenlerine ve
çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi,
asansörde mahsur kalan şahısların
kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların
adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi
morguna sevk edilmesi” olarak açıklandı.

GÜZELYURT
BELEDİYESİ’NDEN
ÇOCUKLARA YÖNELİK
ŞENLİK

Güzelyurt Belediyesi, “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı”
kapsamında 4-5-6 Nisan tarihlerinde
çocuklara yönelik “Çocuk Şenliği”
düzenliyor.

Kuzeyde 563 pozitif vaka! Güneyde 4210 vaka 4 kişi hayatını kaybetti!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482
olup, 563 pozitif vakaya rastlanmıştır.
238 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 162
kişi Gazimağusa, 48 kişi Güzelyurt, 16
kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
563
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901
Toplam Vaka Sayısı: 87.874

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 80.839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
52
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı : 751
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koro-

navirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Koronavirüsten 4 kişinin daha hayatını
kaybettiği Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte
yapılan 105 bin 150 test sonucunda 4 bin
210 vakaya rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı 4 hastanın daha
kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının
946’ya ulaştığını açıkladı. 4 bin 210 yeni
vaka ile toplam vaka sayısı da 444 bin
12’ye yükseldi.
Açıklamada 7’si entübe, 28’i ağır toplam
199 hastanın tedavi altında olduğu kaydedildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Aman dedim vay dedim
Güneş dedim ay dedim
Seninle yaşadığım
Kulübe saray dedim
KKTC’DE GEÇEN HAFTA 46
TRAFİK KAZASI MEYDANA
GELDİ… 1 KİŞİ HAYATINI
KAYBETTİ
Lefkoşa, 4 Nisan 22 (TAK): KKTC’de geçen
hafta toplam 46 trafik kazası meydana geldi,
1 kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, kazalardan, 1’i ölümle, 7’si
yaralanmayla, 38’i hasarla sonuçlandı.
Ölümle neticelenen kazada, 1 kişi yaşamını
yitirirken, yaralanma ile neticelenen
kazalarda 10 kişi yaralandı.
Kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (14),
dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta
durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer
etkenler (8) olarak sıralandı.
Toplam hasar miktarı 1,034,791 TL olan
kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:
“Lefkoşa: 19, Girne: 19, Gazimağusa: 7,
İskele: 1”
716 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA YASAL
İŞLEM… SÜRAT CEZALAR ARASINDA İLK
SIRADA…
Aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde
toplam 7276 araç sürücüsü kontrol edilerek,
suç işlediği tespit edilen 716 araç sürücüsü
hakkında yasal işleme gidildi.
Sürat cezalar arasında ilk sırayı alırken, bunu
seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak
ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak takip
etti.
Suçların dağılımı şöyle:
“Sürat (181), tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz
sürüş (11), seyrüsefer ruhsatsız araç
kullanmak (98), sürüş ehliyetsiz araç
kullanmak (10), alkollü araç kullanmak (12),
seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak
(147), emniyet kemersiz araç kullanmak (15),
trafik levha ve işaretlerine uymamak (43),
trafik ışıklarına uymamak (21), muayenesiz
araç kullanmak (23), sigortasız veya kapsamı
dışında araç kullanmak (40), ‘a’ yol kullanma
izinsiz araç kullanmak (41), ‘b’ özel işletme
izinsiz araç kullanmak (1), tonajından fazla
veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu
miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2) ve
64 diğer trafik suçları.”

HAVA SICAKLIĞI HAFTA
SONUNA DOĞRU 3-4
DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 3-4
derece düşmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 5 – 11 Nisan
tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC
periyodun ilk günü yüksek, diğer günlerde
ise alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava

DÜN

Kitap Dünyası

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

Sosyal Medya
Nuh Çetin

Türk Sanat Müziğine unutulmaz izler
bırakan Zeki Müren hakkında birçok
olumlu cümleler kurulabilir ve O da
bunları hak eder.
Gurbet elde bir Türk ile Ermeni'yi
ve Rum'u aynı masada, aynı şarkıda
buluşturan insandır Zeki Müren.
*
Müzik dünyamıza bıraktığı bunca
güzel izleri ayrı tutarak söylemek gerekir ki, Türk sanat müziğinin yozlaşmasında da ne yazık ki derin sorumluluğu olmuştur.
Repertuvarına Burhan Çaçan'ından
Neşet Ertaş'ına, arabeskinden gazino
orguna kadar tarzıyla alakası olmayan
ne kadar materyal varsa tıkıştırmıştır.
*
Konusunda bir otorite olan Sadun
Aksüt Hoca bu konudaki sitemlerini
yüzüne söylemiştir:
- Senin paraya mı ihtiyacın vardı;
üne, şana mı ihtiyacın vardı da bu
işlere giriştin?
*
Ben bu işlere girişmesindeki temel
etkeni, Mısırlı ses sanatçısı Umm Kulthum (Ümmü Gülsüm)'e özenmesinde
aradım:
Ümmü Gülsüm Doğu'nun Yıldızı
ve Mısır'ın 4. Piramidi olarak da tanınmaktaydı.
Ortadoğu'nun efsânesiydi.
Bazen yarım saate kadar uzayan şarkılarını seslendirdiği saatlerde, sokaklar
boşalırdı.
O şarkılardan çıkan küçük küçük
kuplelerden birçoğu, bizim Suat Sayın
tarafından kendi bestesiymiş gibi Türkçe sözler yazılarak halkımıza aktarılırdı.

"Acaba dünyada başkalarının
deneyimlerinden yararlanacak
kadar akıllı bir insan
var mıdır?"
Voltaire

ZEKİ MÜREN VE
ÜMMÜ GÜLSÜM
"Bu sana son mektubum" isimli bestesi (!) bunlardan biridir.
Ümmü Gülsüm öldüğünde cenazesine 3-4 milyon insan katıldı.
Bu sayının, Cemal Abdülnasır'ın cenazesine katılanlardan daha fazla olduğu söylenir...
*
Çağının efsânesi olan Ümmü Gülsüm'ün ulaştığı şöhretin Zeki Müren'i
de etkilediğini düşünüyorum.
O da ünlü rakibesi gibi, kasetlerinin
ülkedeki her evin çekmecesine girmesini amaçlıyordu.
O yüzden ne kadar ünlenmiş beste
varsa pusuya yatar, sonra "Bir de benden dinleyin" mantığıyla repertuvarına
alırdı.
Burhan Çaçan'ın "Geceler" isimli
şarkısı buna bir örnektir.
*
Bir ara müziğimize piyanist-şantör
modası musallat oldu.
Zeki Müren hiç acımadı, bunu da
müziğine bulaştırdı.
Nasıl kıydı bilmiyorum, tef ve darbuka dururken, şarkılarına mekanik
çıstak çıstak sesleri eşlik etti.
"Türk San'at Mûsîkisinde çıstak çıstak'ın ne işi var ?" demeyin.
"San'at Güneşimiz" Zeki Müren onu
bile yaptı.
Gerisini düşünün artık.
*
Güzel katkılarını saygıyla anıyor ve
ihmal etmiyorum.
Müziğimizin dejenere olmasındaki
katkılarını ise esefle yâd ediyorum...
O çıstak çıstaklı şarkılarından biriyle...

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

14.66 14.74

EURO
Alış Satış

16.12

16.25

S.T.G.
Alış Satış

19.22 19.35

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Tadımlık
uzanıp sildim omuzlarından
yağmuru ve rüzgârı
ve eriyen bir güneşi usulca
birleşen avuçlarına bıraktım
Zeki Ali

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
03922255075
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent
03922240988
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski
Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
MEHMET GAZİKÖYLÜ
ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum
Girne (BİNDAYI YANI, ARPİ
HOME KARŞISI)
03928160123
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
MAĞUSA
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel
Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi
03923652200
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele
3301 720
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578

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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RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ
VE SAVUNMA
BAKANINDAN KIBRIS
SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

“İLK SAHNE”; KIBRIS TÜRK TİYATRO
HAREKETİNDE BİR MİLAT… (12)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos
ve Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis dün düzenlenen iki ayrı anma
etkinliği çerçevesinde yaptıkları
konuşmalarda Kıbrıs sorununa değindi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre,
Rum Hükümet Sözcüsü Pelekanos dün
“Kilkis Belediyesinde” düzenlenen EOKA
mensubu Grigoris Avksendiu’yu anma
etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs
Rum tarafının asıl önceliğinin, Kıbrıs
sorununa, BM ve AB kararlarının
uygulandığı birleşik bir Kıbrıs’ı
sağlayacak bir çözüm bulunması
olduğunu” iddia etti.
Pelekanos, ancak bu şekilde Doğu
Akdeniz’in kalbindeki yaranın kapanacağı
bir AB ülkesi olarak barış ve refah
içerisinde yaşanabileceğini ifade etti.
Öte yandan gazete bir diğer haberinde,
Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis’in ise, 1974 Barış Harekatı
sırasında ölen iki kişiyi anma amaçlı
düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada,
“şu anki durumun Kıbrıs sorununu için
kabul edilebilir bir çözüm olmadığını”
söylediğini yazdı.
Habere göre, Petridis konuşmasında,
“Türk işgalinin oldubittilerine ve
sonuçlarına direnmeye devam ettiklerini
ve adil bir çözüm bulunana kadar
mücadeleyi sürdüreceklerini” savundu.

RUM PEYNİR ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ: “TÜM HELLİM
TÜRLERİ MEŞRU”

Rum Peynir Üreticileri Birliği, Güney
Kıbrıs’ta üretilen tüm hellimlerin Tarım ve
Ticaret Bakanlığı’nın kontrolünde, yasal
olarak üretildiğini açıkladı.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre,
Hukuk Dairesi’nin hangi tür hellimlerin
ticari marka tüzüklerine uygun olduğuna
dair görüşünü kamuoyuna yaptığı
açıklamayla değerlendiren Tarım Bakanı
Kostas Kadis’e yanıt veren birlik, farklı
özelliklere sahip olan tüm hellimlerin
Menşe İsmi Korumalı Ürün yönetmeliğine
uygun olduğunu belirtti.
Habere göre, birlik, üretilen hellimlerin
meşru olduğuna dair Avrupa Birliği Fikri
Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), Hukuk
Dairesi’nin görüşü alınarak hazırlanmış
yeminli beyanda bulunduklarını da ifade
etti.
Birlik ayrıca, hellimle ilgili piyasayı
karıştıran ve ürünün ticaretinde
istikrarsızlık oluşturan açıklamalardan
kaçınılması gerektiğini çünkü bunun yerli
ve global üreticilere darbe vurduğu gibi,
global ekonomiyi de olumsuz etkilediğini
vurguladı.
HELLİM ÜRETİMİNDE DENETİM YOK
Gazetenin bir diğer haberinde ise, Ticaret
Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği
belgelerde, hellimde 2021 yılından itibaren
denetim yetersizliği olduğunu kabul
ettiğini yazdı.
Haberde, Hukuk Dairesi’nin bu ay
içerisinde Menşe İsmi Korumalı Ürün
olarak üretilmemiş olan hellimlerle ilgili
karar üreteceği kaydedildi.

İlk Sahne'nin ilk oyunu Vedat n. Tör'ün yazdığı "KÖR" oyununda oyuncular toplu halde bir hatıra fotoğrafı: Yücel
Köseoğlu Üner Ulutuğ, Hatice Söğüt, Kemal Tunç, Biler Demircioğlu. 1963 Şubat.
1963 yılının Şubat ayı, Kıbrıs Türk Tiyatro
Hareketi tarihinde, çok önemli bir dönümün
başlama tarihi olarak bilinir. Bu dönem,
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketini M.Ö ve
M.S gibi iki önemli döneme ayırmaktadır;
İlk Sahne’den önce ve İlk Sahne’den sonra.
1963 yılının Şubat ayında kurulan İlk
Sahne, tiyatronun gelişmesine, yaygınlaşmasına çok önemli katkılar yapar. İlk Sahne,
Kıbrıs Türk Tiyatrosunda bir temel yapı
oluşturur ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun kurulmasına yol açar.
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro
Bölümü mezunu Üner Ulutuğ ve Kemal
Tunç’un öncülüğünde Hatice Söğüt, Biler
Demircioğlu, Ayla Haşmet, Yücel Köseoğlu
ilk özel tiyatro niteliğinde İlk Sahne’yi kurarlar. İlk Sahne’nin kuruluşundan hem ardından topluluğa Hilmi Özen, Osman Balıkçıoğlu, Nazım Mesut, Hülâgü Aytaçoğlu,

Hakan Demircioğlu da katılır.
İlk Sahne’nin ilk oyunu, Vedat Nedim
Tör’ün yazdığı, Üner Ulutuğ’un yönettiği
“KÖR” oyunudur. Oyunda Kemal Tunç,
Üner Ulutuğ, Hatice Söğüt ve Biler Demircioğlu rol alır. Oyunun dekorunu da
Biler Demircioğlu yapar. "KÖR" oyunu
Çetinkaya Spor Kulübünün salonunda seyirciye sunulur. İlk Sahne tiyatro topluluğu
“İlk Sahne” adında 26 Şubat 1963’de bir
de dergi yayınlar. Bu dergide “KÖR” oyununun tanıtımının yanında, İlk Sahne’nin
amaçlarını belirten ve tiyatro konusunda
çeşitli yazılar yer alır. Bu dergi toplumumuzda tiyatro içerikli yayınlanan ilk dergidir.
Dergide, “Perdelerimizi Açarken” başlıklı
yazı İlk Sahne’nin amaçlarını şöyle açıklar:
“Gayemiz Kıbrıs’ta tiyatro faaliyetlerinde
bulunmak, bu sanatı sevdirmek ve kabiliyetleri ortaya çıkarmaktır. Her şeyden önce
halkın alâkasına ihtiyacımız var. Sizden al-

dığımızı daha iyi şeyler için yine size vereceğiz.”
İlk Sahne’nin kurucuları, tüm zorlukları
aşarak tiyatro yaparlar. Parasal zorlukları
yenmek için “Kampanya” başlatırlar. Bu
kampanyaya 5 Kıbrıs Lirası ile katılanın
adına bir sandalye yapılacak ve adı sandalyenin arkasına yazılacaktı. Böylece salonun
sandalye ihtiyacı da karşılanmış olacaktı.
Şubat 1963’de kurulan İlk Sahne 21 Aralık
1963 toplumlar arası çatışmalara kadar 8
ayda art arda Üner Ulutuğ’un yönetiminde
4 oyun sahneler. Bu oyunlar sırasıyla şöyledir: Vedat N. Tör’ün yazdığı “Kör”, Fernando Arrabal’ın yazdığı “Cephede Piknik”,
Cahit Atay’ın yazdığı “Pusuda” ve Turgut
Özakman’ın yazdığı “Duvarların Ötesi”
21 Aralık 1963’de çatışmalar başlayınca
İlk Sahne de çalışmalarını durdurmak zorunda kalır.
Not: Yarın devam edeceğim.

ZEMBİLAS’TAN KKTC’YE
“DİL OYUNU” SUÇLAMASI

İki Toplumlu Eğitim Komitesi Rum
Eşbaşkanı Mihalinos Zembilas KKTC’yi,
Komite’nin çalışmalarını “dil oyunları ile
olumsuz etkilemekle” suçladı.
Haravgi’ye konuşan Zembilas, Eylül
2015’te kurulan Komite’nin en büyük
başarısının 2017’de uygulamaya başlanan
“imagine” programı olduğuna işaret etti.
Program ile her iki taraftan 5 bin
öğrencinin iletişime geçmesinin, bin
civarında öğretmenin de barış pedagojisi,
ırkçılık karşıtı eğitim ve insan hakları
alanlarında eğitilmesinin başarıldığını
anlattı.
Bugünkü olgularda, KKTC’deki iktidar
değişiminin ardından Komite
toplantılarında bile zorlukla
karşılaştıklarını söyleyen Zembilas
“bugüne kadar uzlaşılmış addedilen,
özellikle de iki bölgeli iki toplumlu
federasyon ile ilgili terminolojilerin
yeniden belirlenmesi ve Komite’nin
yetkilerinde değişiklik yapma çabası
gözlemleniyor ki bu Kıbrıs Rum toplumu
tarafından kabul edilemez” dedi.
Zembilas, iyi niyet olması halinde
dondurulan, özellikle de AB’nin Teknik
Komiteler destekleme mekanizmasından
finanse edilen programların yeniden
başlatılması için uygun zemin
yaratılabileceğini söyledi.

İlk Sahne dergisi kapağı. 1963 Şubat.

İlk Sahne dergisinin önsözü ve içindekileri belirten birinci sayfası.
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BM: UKRAYNA'DA EN AZ 1430 SİVİL ÖLDÜ, 4 MİLYON
215 BİN 47 MÜLTECİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1430
sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 97 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından
4 milyon 215 bin 47 mültecinin komşu
ülkelere geçtiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler
paylaşıldı.
Açıklamada, 24 Şubat-3 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere,
Ukrayna'dan 4 milyon 215 bin 47 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2
milyon 451 bin 342), Romanya'ya (643
bin 58), Moldova'ya (394 bin 740), Ma-

caristan'a (390 bin 302) ve Slovakya'ya
(301 bin 405) 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 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.
EN AZ 1430 SİVİL HAYATINI
KAYBETTİ
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Uk-

rayna savaşında 24 Şubat-3 Nisan'da en
az 1430 sivilin hayatını kaybettiği, 2
bin 97 sivilin yaralandığı bildirildi.
Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.
Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu
ve çok namlulu roketatar sistemlerinden
yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki
alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.
BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin
sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor.
Ukrayna makamlarına göre ise hayatını
kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

RUSYA, 52 "DOST"
ÜLKEYLE UÇUŞLARI
TEKRAR BAŞLATIYOR
Moskova, 4 Nisan 22 (TAK): Rusya
Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan
itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar
başlatılacağını bildirdi.
Mişustin, başkent Moskova'da hükümet
yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda,
Kovid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve
charter uçuşlara yönelik uygulanan
önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını
belirtti.
Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye
kısıtlama olmadan uçabildiklerini
anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da
Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın
dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar
başlayacak." dedi.
Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus
uçaklarına hava sahasını kapatma kararı
almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını
yürürlüğe koymuştu.

KREMLİN: “UKRAYNA'NIN
BUÇA KENTİYLE İLGİLİ
HERHANGİ BİR SUÇLAMAYI
KABUL ETMİYORUZ”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesine
yöneltilen Ukrayna'nın Buça kenti ile ilgili
suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.
Peskov, başkent Moskova’da güncel
konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda
bulundu.
Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw
Kaczynski'nin nükleer silahı kendi
topraklarında yerleştirmeye hazır oldukları
yönünde açıklama yaptığına dikkat çeken
Peskov, "Elbette, önerilen eylemler,
kıtadaki gerginliğin ileride artmasına yol
açabilir. Polonya yönetiminin savaşçı ve
Rus karşıtı çizgisi derin endişeleri
uyandırıyor." dedi.

ABD, FİLİPİNLER'E PATRİOT
FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ
KONUŞLANDIRDI
ABD'nin Filipinler'e Patriot karadan havaya
füze savunma sistemi konuşlandırdığı
bildirildi.
Inquirer gazetesinin haberinde, Patriot füze
sisteminin, Filipinler'in kuzeyinde Tayvan'ın
güneyine bakan Cagayan eyaletindeki
Aparri'ye konuşlandırıldığı belirtildi.
Haberde ABD'nin ilk kez denizaşırı bir
ülkeye karadan havaya füze savunma
sistemini konuşlandırdığına işaret edildi.
ABD ve Filipinler'in, 28 Mart'ta Luzon
Adası'nda başlattığı "Balikatan" (Omuz
Omuza) tatbikatının 8 Nisan'a kadar
sürmesi bekleniyor.

UKRAYNA LİDERİ
ZELENSKİY, GRAMMY
MÜZİK ÖDÜLLERİ
TÖRENİNDE ÜLKESİ İÇİN
DESTEK İSTEDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,
64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde
yayımlanan video mesajında ülkesi için
destek çağrısında bulundu.
ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen
Grammy Müzik Ödülleri töreninde,
Zelenskiy'in bir video kaydı yayımlandı.
Video mesajında İngilizce konuşan
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını "Ukrayna
halkının, özellikle de çocukların hayallerini
ve hayatlarını söndürmekle tehdit eden
ölümcül bir sessizliğe" benzetti.

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ,
TOZA KARŞI HASSASİYETİ
OLAN KİŞİLERİ UYARDI
Çevre Koruma Dairesi, partiküler madde
konsantrasyonu için tespit edilen günlük
ortalama sınır değerinin aşıldığını
açıklayarak, toza karşı hassasiyeti olan
kişilerin zorunlu olmadan dışarıya
çıkmamalarını tavsiye etti.
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,
Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre
Koruma Dairesi, Hava Kalitesi Ölçüm
Ağından elde edilen sonuçları açıkladı.
Son 24 saatte çapı 10 mikrometreden
küçük olan partiküler madde
konsantrasyonunun saatlik ortalamasının
Lefkoşa’da 398 µg/m ³ (mikrogram /
metreküp), Gazimağusa’da 313 µg/m ³,
Girne’de 426 µg/m ³ , Lefkoşa Surlariçi’nde
357 µg/m ³ Güzelyurt’ta 485 µg/m ³ ,
Teknecik’te 543 µg/m ³ , Kalecik’te 304 µg/m
³ , İskele’de 363 µg/m ³ ve Alevkayası’nda
364 µg/m ³ değerine kadar ulaşmıştığının
kaydedildiği açıklamada, “Partiküler madde
konsantrasyonu için tespit edilen günlük
ortalama sınır değer olan 50 µg/m ³ değeri
aşılmıştır” denildi.
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TFF Başkanı
Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
Nihat Özdemir istifa etti.Görev
süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat
Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle
göreve gelmişti. TFF seçimi 2023
Haziran’da yapılacaktı.

Futbolda gözler kupada
Futboltenisinde
hedef Katar

nAlanya’daki Avrupa
Şampiyonası’nda 4 ikincilik ve 6
üçüncülük aldık. Finallerde özellikle
kadın takımımız ve de mix
kategorisinde yarışan sporcularımız
göğüslerimizi bir kere daha
kabarttılar. Sporcularımız şimdi
Katar’da Ekim ayında
gerçekleştirilecek olan Dünya
Şampiyonasına hazırlanacak

Alanya’da 29 Mart -01 Nisan 2022 tarihleri
arasında gerçekleştirilen “Futboltenisi Avrupa
Şampiyonası”nda tarihi başarı elde edildi.
Konu ile ilgili olarak KKTC Futboltenisi
Fedederasyon Başkanı Şevket Songur’un
yaptığı açıklama şöyle: “En son 2017 tarihinde Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa
şampiyonasına katılan Milli Takımımız 13
kategoriden 2 ikincilik 2 de üçüncülük ile
toplamda 4 kupa ile dönmüştü. Alanya’daki
Avrupa Şampiyonası’nda toplamda 13 kategoriden 10 kategoride kupalarımızı ve
madalyaları toplayıp adamıza döndük. Burada
da 4 ikincilik ve 6 üçüncülükleri aldık.
Özellikle final seremonisinde Romanya ile
oynanan maçlarda İstiklal Marşımızın çalınması bizlere ayrı bir gurur yaşatmıştır.
Finallerde özellikle kadın takımımız ve de
mix kategorisinde yarışan sporcularımız göğüslerimizi bir kere daha kabartmışlardır.
Bu vesile ile sporcularımızı canı gönülden
kutlarım. Milli Takımımızın son yıllarda
Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılamadığımız sebebi ile sıralamamızda gerileme
olmuştu. Bu başarı ile tekrardan sıralamamızı
üst sıralara çekmiş bulunuyoruz. Şimdi sıra
Katar’da Ekim ayında gerçekleştirilecek
olan Dünya Şampiyonasına hazırlanmak”.

Hamitköy A2 takımına katkı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen A2 Süper Ligde
mücadele eden Hamitköy A2 Takımına Hürsen LTD’den katkı geldi.
Hamitköy’de faaliyetlerini sürdüren Hürsen
LTD direktörü Hasan Hürsen, Hamitköy
A2 Takımının forma sponsorluğunu üstlendi.
Meyve – sebze toptancılığı dalında faaliyetlerini sürdüren Hürsen LTD, Hamitköy
A2 Takımına, Lefke maçı öncesinde yeni
formalarını kazandırdı.
Hamitköy A2 Takımı, Hürsen LTD sponsorluğundaki yeni formalarıyla oynadığı ilk
maçta Lefke’yi 3 – 2 mağlup etti.
Hamitköy A2 Takımı kaptanı Salih Sakallı,
Hürsen LTD ve direktörü Hasan Hürsen’e
takım arkadaşları adına teşekkür etti.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

nNicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçlarında bugün Şht.
Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Doğan Türk Birliği, yarın Dr.
Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa Türk Gücü – Yenicami karşılaşaacak

Futbolda kupanın yarı final ilk maçları
bugün ve yarın oynanacak. Müsabakalar
saat 15.30’da başlayacak.
Kupada bugün Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alacak.
Kupanın diğer yarı final mücadelesi

Çarşamba günü oynanacak. Mağusa Türk
Gücü ile Yenicami’nin karşılaşacağı müsabaka Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alacak.
Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final
ilk maçlarında görev yapacak hakemler
açıklandı.
Program şöyle:

Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final
1. Maçlar
Bugün
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı
– Doğan T. Birliği (Ali Özer)
Yarın
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü
– Yenicami (Kerem Eran)

Bisiklette “Lefkoşa Puanlı Yol Yarışı” gerçekleşti
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun
(KTBF) 2022 sezonu yarış takvimindeki
yedinci organizasyonu olan Lefkoşa Puanlı
Yol Yarışı 3 Nisan Pazar günü yapıldı.
Genç, büyük ve master kategorilerinin
yer aldığı yarışta bisikletçiler, Zefir Çemberi’nden start alarak sırasıyla, Serhatköy,
Güzelyurt, Kalkanlı, Tepebaşı, Çamlıbel,
Yılmazköy, Gönyeli ve Ağıllar istikametindeki 87.6 kilometrelik parkurda pedal
çevirerek başlangıç noktası olan Zefir
Çemberi’nde finiş yaptılar .
Yarışta 4 ayrı kategoride toplam 34 sporcu yer alırken genel klasmanda en iyi ilk
3 derece, Master 1 Erkek kategorisindeki
sporculardan geldi. Eral Aşina 2:12:26.422
ile en iyi dereceyi yaparken, Kemal Palaz
2:12:27.482 ile ikinci, Buğra Cömert ise
2:12:28.013 üçüncü en iyi derecenin sahibi
oldu.
Kategorilere göre gençlerde Emre Kaplan, Büyük Erkeklerde Erkan Güngör,

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Master 1 Erkeklerde Eral Aşina ve Master
2 Erkeklerde Gülhan Soler birinciliğe
ulaştı.
Yarış sonunda IOS Cafe’de düzenlenen

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

törende kategorilere göre dereceye giren
sporculara ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet
Federasyonu yetkilileri tarafından takdim
edildi.
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