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Şener Levent

Açı
Açı
MR. PRESIDENT
n

2. sayfada

Belediye
reformu
TC’nin dayatması
Mazerete bakın…

Bir de buna bakın…

n Ekonomi ve Enerji Bakanı
Kutlu Evren ne kadar insaflı
olduklarını söyledi… Tüp
gaza zam halkın alım
gücünü korumak amacıyla
imkanlar dahilinde hareket
edilerek 30 TL ile sınırlı
tutulmuş!
n Bu zammın zorunlu
olduğunu söyleyen Evren
marketlerin kâr marjının
toptancı, dağıtıcı ve
marketçi arasındaki
anlaşmaya bağlı olduğunu
8. sayfada
belirtti…

n Sucuoğlu:
Ekiptekiler
Covid’e
yakalandı, bunun
için alkollü içkiye
yönelik indirim
çalışmaları
aksadı! Alkollü
içkilerin fiyatı düşürüldü,
ama Resmi Gazete’de
yayınlanmadığı için
yürürlüğe girmedi…

4. sayfada

nDört yıldır Türkiye’den para
koparamayan hükümet Ankara’nın
taleplerini yerine getirdiği takdirde
para akışının başlayacağını
düşünüyor… Bu iş için kendilerine
vadedilen paranın 500 milyon lira
olduğu söyleniyor…
nKKTC iflas etti… Hükümet bir yerden
borçlandığı bir parayla başka bir yerdeki
borcunu kapatıyor… Türkiye dört yıldır
para vermiyor… Buradaki ordunun parası
bile KKTC kaynaklarından karşılanıyor…
nSoruyoruz: Belediye reformunun
Türkiye’nin dayatması olduğunu bile
bile muhalefet neden Türkiye’yi
karşısına almıyor?

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

CoVID-19

KİRLİ
SALTANATLARIN
YIKILDIĞINI
GÖREBİLECEK
MİYİZ ACABA?
Faize
Özdemirciler

nKıb-Tek’in enerji üretiminin %40’ı Karadeniz Enerji Holding
isimli şirkete devredilmek isteniyor… Üretimin %45’i de
AKSA’nın elinde olduğuna göre Kıb-Tek’e bir şey kalmıyor!

nFaiz Sucuoğlu’nun
sendikacılarla görüşmesinde
açıkladığı bu konuya El-Sen
şiddetli tepki gösterdi…
Sendika Salı gününden
itibaren süresiz greve
gidiyor…

YA SIRTI YA
KARNI...

Ali osman

SANDIĞA
GİDENLER VE
TÜPGAZ KAZIĞI

Mehmet Levent

nÖzkıraç: Varlıklı olanlardan
alınacaklarla kurumun
maliyetinin altında satış
yapması önlenebilir…
Kurumun batırılması ve
zararın halktan çıkarılması
kabul edilemez!
3. sayfada

NULAND İLE
LAVRoV
ARASINDA
KALIN KAFALI
KIBRISLI
Aziz Şah

Kuzeyde 433 pozitif vaka, 1 can kaybı! Güneyde 2028 vaka 3 can kaybı!

TAM BİR
MASKARALIK

Canan Sümer

n 2. Sayfada
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Şener Levent

MR. PRESIDENT

Açı
Bizimle alay ediyorlar…
İngilizler de…
Amerikalılar da…
Bizi çok aptal, çok uysal çocuklar
sayıyorlar herhalde…
Dalga geçmek serbest…
İngiltere’nin yaptığına bakın…
Savunma Bakanlığı Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayan bir video yayınladı…
Kıbrıs’ı da içine alan bir video…
Bir Kıbrıs haritası…
Ama Kıbrıs haritası demeye bin şahit
ister…
Yarım bir Kıbrıs…
Sadece güneyi adanın…
Kuzey yarısı yok!
Hiç böyle bir harita görmemiştim
şimdiye dek…
Bu da ezelden beri adanın taksimi
için çalışan İngilizlerin sayesinde oldu…
Kesip attılar Kıbrıs’ın diğer yarısını…
Yalnız onu değil…
Güneydeki Ağrotur üssü de yok…
Kıbrıs toprağı sayılmıyor o da…
Orası İngiltere…
Birleşik Krallık!
Ne diyelim?
İngiliz küstahlığı mı?
Bir türlü kurtulamadık elinden şu
eski sömürgecimizin…
Yeni sömürgecimiz bir bela…
O bir bela!
***
Amerikalı dersen ondan da beter…
Bayan Nuland…
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı…
Çıkıp gelmiş adamıza…
Nabız yoklamak için…
Güneyde Anastasiadis, kuzeyde ise
Tatar ile görüşmüş…
Tatar için “Mr. President” ifadesini

kullanmış…
Bir şaka mı bu?
Şaka değil!
Ciddi!
Ya Kıbrıs’taki durumu hiç bilmiyor,
ya da gizli bir niyetle bile bile yapıyor
bunu…
Kıbrıs’ı görmek istediği gibi görüyor…
Türk tarafı bayılıyor böyle şeylere
tabii…
Herkes değil belki, ama İngiliz ve
Amerikalıların bu hallerine kimseden
de bir kınama, bir tepki gelmiyor…
Hiçbir partimizden yarım Kıbrıs haritasına veya Tatar’a “Mr. President”
diye hitap edilmesine tepki geldiğini
görmedim…
Bunlara tepki göstermek sanki yalnız
Rumların görevi!
Zaten “Mr. President” ifadesine kuzeydekiler neden tepki göstersin ki?
Kendileri de ”Cumhurbaşkanı” demiyorlar mı?
Tatar’a “Sayın Cumhurbaşkanı” demeyen hiçbir partimiz yok!

Korkusuz

Bir de böyle dediği için Amerikalıyı
protesto edecek halleri mi var?
***
Kendi derdimiz bize yetmezmiş gibi
bir de Zelenskiy çıktı ortaya…
Kıbrıs parlamentosuna hitap etmiş
uzaklardan…
Rusya’nın işgalinden dert yanıyor…
Rusya barbar yani…
Zelenskiy hangi ülkenin parlamentosuna hitap ettiğinin farkında değil
anlaşılan…
Bu memleket 48 yıldır işgal altında…
Biliyor mu bunu?
Biliyorsa neden yalnız Rusya’nın işgalinden söz ediyor da, Kıbrıs’ın işgalinden hiç bahsetmiyor?
Konuşmasına şöyle başlamalıydı aslında:
-Ey çileli Kıbrıs halkı! Beni en iyi
sizin anlayacağınızı düşünüyorum…
İşgalin, can kayıplarının ve göçlerin
ne demek olduğunu en iyi bilenlerdensiniz siz çünkü… Bizim gibi siz
de işgal altındasınız… Hem de 48

yıldır! Bizim gibi siz de yurdunuzun
bazı topraklarını kaybettiniz… Bizim
gibi sizi de bombaladılar… Bu acıları
bilirsiniz siz… 48 yıl önce siz ne yaşadıysanız Ukrayna olarak biz de onu
yaşıyoruz şimdi…
Böyle demeliydi…
Ama demedi…
Parlamentoya yaptığı konuşma işgal
altındaki bir halka yapılacak bir konuşma değil…
***
Daha da beteri şu:
Zelenskiy Türkiye’yi Ukrayna’da garantöre olarak görmek istiyor…
Kıbrıs’ın işgalcisinden Ukrayna için
garantör olmasını istemek nasıl bir
şey?
Bizim başımıza gelenlerin hiç mi
önemi yok onun için?
Garantörlerden bizim neler çektiğimizi de mi bilmez?
Kim organize etti Zelensaky’nin Kıbrıs parlamentosuna konuşmasını?
Kim organize ettiyse, kendisine Kıbrıs
hakkında biraz bilgi verseydi hiç olmazsa…
İşgalden şikayetçi olan bir ülkenin
liderini işgal altındaki bir halka hiç
işgal altında değilmiş gibi konuşturmak
neyin nesi?
***
Kıbrıs’ın Avrupa milletvekilleri var
bir de…
Avrupa Parlamentosu’nda altı milletvekili…
Onlar ne yapıyor?
Rusya’ya yaptırımlara katılmayan
Türkiye’yi mi şikayet ediyorlar?
Kıbrıs’ın da Ukrayna gibi aynı dertten
muzdarip olduğunu söyleseler daha
doğru bir iş yapmış olmazlar mıydı?
Şimdi tam zamanı değil mi?

Ders almak

Hüsnü Mahalli
25 Ocak’ta bu köşede
“Benzerlik” başlığıyla
bir yazı yazarak yaklaşan Macaristan seçimlerini ve olası sonuçlarını anlatmaya çalışmıştım.
Seçim oldu ve 6 partinin oluşturduğu ittifaka karşı mücadele eden ve 12 yıldır iktidarda olan
Başbakan Orban zafer kazandı.
O yazının son bölümünde şöyle yazmıştım:
“Altı partinin oluşturduğu İttifak iktidara geldiğinde öncelikle yolsuzlukları araştırıp suçluları yargılayacak,
basın ve ifade özgürlüğünü yeniden
sağlamak için anayasa ve yasalardaki
anti-demokratik tüm metinleri ortadan
kaldıracak, yoksul ve orta sınıf kitlelerini desteklemek için gerekli önlemleri alacak, dış ilişkilerde Rusya, Çin
ve Türkiye gibi ülkelerden uzaklaşıp
AB ile ilişkileri düzeltecek. Bunları
yapması için İttifak’ın Nisan seçimlerini kazanması ve iktidar olması gerekiyor.
Kamuoyu yoklamalarına bakılırsa
muhalefetin şimdilik böyle bir şansı
var ancak 12 yıldır iktidarda bulunan

Orban da kolay kolay teslim olmayacaktır. Meclisteki çoğunluğuna güvenerek yasaları değiştiriyor, iktidarı
kaybetme olasılığına karşın YSK,
HSYK, yüksek mahkemeler ve Sayıştay gibi önemli kurumların başına
kendi adamlarını yerleştiriyor, medya
gücüyle İttifakın liderlerine saldırıyor,
İttifak partileri arasındaki görüş ayrılıklarını kışkırtıyor ve insanları “yamalı
bohça koalisyonu” ile korkutuyor.
Sol; kendi gücünü kanıtlamayınca
sağ partilerin ağırlıkta olduğu İttifak’ın
işi kolay değil ve olmayacaktır.
Seçimi kazanıp iktidar olsalar da
bu partilerin iç ve dış politikada her
konuda anlaşabilecekleri konular çok
fazla olmayacaktır.
İttifak içinde yer alan bazı parti ve
kişilerin FİDESZ ideolojisinden farklı
düşünmediği bilinmektedir.
12 yıldır iktidarda olan Orban ve
partisi FİDESZ ülkeyi ve toplumu perişan etmiş durumda. Bu iktidarın ülkeye ve topluma verdiği zararları onarmak için İttifak partilerinin önceden
her konuda anlaşması ve anlaştıklarını
çok net ve inandırıcı bir şekilde topluma empoze etmeleri gerekiyor. Aksi
takdirde ‘Orban’dan kurtulalım da ge-

risi kolay’ söylem ve mantığı işe yaramayacaktır”.
Nitekim de yaramadı.
Orban’ın zaferi farklı nedenlerle Erdoğan ve Putin için moral kaynağı
oldu.
Orban “İçerdeki ve uluslararası solcular, Brüksel bürokrasisi, tüm servetiyle Soros imparatorluğu, uluslararası
medya ve sonuç olarak Zelenski’ye
karşı savaştım ve hepsini yendim”
dedi.
Orban zaferinden herkes için çıkarılacak çok sayıda ders var. Millet İttifakı bu ders işini iyi becerirse iktidar
olur yoksa bu ülke uzun süre Erdoğan’la devam eder.
Tıpkı Erdoğan’ın yakın dostu Vucic’in ülkesi Sırbistan’da olduğu gibi.
Pazar günü orada da seçim vardı ve
Orban gibi Putin dostu Vucic ikinci
kez cumhurbaşkanı seçildi.
Macaristan ve Sırbistan seçimleri
ABD ve NATO’culara büyük darbe
olmuştur. Üstelik Macaristan AB üyesi,
Sırplar ise Ruslar gibi Ortadoks ve
Yugoslavya’yı parçalayan ABD ve
NATO’dan nefret ederler.
Ayrıca Orban; Vucic’in Bosna’daki
gerginlik ve provakatif politikalarını

desteklemektedir. Hırvatlar’ın da taraf
olduğu Bosna’da işlerin beklenildiği
gibi yeniden karışması AB ve batı İttifakını sarsar.
ABD ve AB’nin her alanda devam
eden yaptırım, ambargo ve propaganda
savaşına karşı Başkan Putin NATO’cuları sıkıştırmak için Bosna’nın karışmasından medet umabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki dostu Vucic
ve Orban ile Bosnalılar arasında tercih
yapmak zorunda kalabilir.
Yani sıkışabilir.
Rusya-Ukrayna olayında olduğu gibi.
Kırım ilhakını tanımıyor, Kırımlı
Türklere yardım ediyor, Kiev’e İHASİHA başta olmak üzere bir çok askeri
konuda işbirliği yapıyor ama Putin’den
vazgeçemiyor.
Nükleer santral, S-400, doğalgaz, ithalat-ihracat, turizm, müteahhitlik işleri
ve başka bir çok konuda işbirliği var
ama Suriye başta olmak üzere Kafkaslar, Orta Asya ve Libya gibi bölgelerde anlaşmazlık ve kavga var.
Sonra da Zelenski ile Putin’i barıştırma numarası.
Ülke içinde herkesle kavgalı olan
Erdoğan dışarda “barış elçisi”!
Yandaş medya ve troller öyle diyor!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KİRLİ
SALTANATLARIN
YIKILDIĞINI
GÖREBİLECEK MİYİZ
ACABA?

Geçecek mi bu karanlık günler, çok
yakın bir geçmişe kadar hayal edebildiğimiz gibi, mesela bir gecenin sabaha
varması kadar kolay mı geçecek, bugünlerden daha kötü günleri de gördükten sonra, öyle kendiliğinden mi geçecek?
“Bu ülkede hayat kalmadı” diyerek başka ülkelerde hayat aramaya gitmenin geçerli olmadığını
artık nihayet anlayabilecek
miyiz dünyanın son haline
bakarak? Dünyada hayal kuracağımız
hayat bulacağımız başka bir yer olmadığını, dünyanın toptan çöktüğünü,
delirdiğini, kaçacak yer kalmadığını,
sığınacak başka limanlar aramanın
nafile olduğunu ve zaten bizi hiçbir
limanda bekleyenimiz olmadığını anlayabilecek miyiz?
Bakın, sesimiz titriyor, boğazımızda
bir şeyler düğümleniyor, neden Nâzım
gibi coşkulu ve umutlu bir tonda “Güzel günler göreceğiz” diyemiyoruz
çocukların gözlerinin içine bakarak?
Hapishanede altıncı yılına giren Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmadan karanlık günler geçti diyebilir
miyiz? 12 Eylül 1980 darbesinde Diyarbakır Cezaevi’nde işkencelerden
geçen ve dört yıldır hapiste tutulan
Gültan Kışanak özgürlüğüne kavuşmadan karanlık günler geçti diyebilir
miyiz?
Yazılar suç kapsamından çıkmadıkça,
yazarlar yargılanmaya devam ettikçe,
aydınlığa çıktık diyebilir miyiz?
Bu karanlık dağılınca, mecliste oturan efendiler hanımefendiler özeleştiri
yapacaklar mı, bu ülkede “yasak” ilân
edilen kitaplar karşısında neden sustuklarını, “Afrika” linç edilirken, neden
dillerini yuttuklarını açıklayacaklar
mı bize, inandırıcı gerekçeler bulabilecekler mi, bunu geçtik, biz onlara
inanabilecek miyiz, onları affedebilecek
miyiz acaba?
Kalkacak bu analı yavrulu seviyesiz
iktidarların üstündeki örtüler demek
kolay, bir gün mutlaka demek kolay,
bu karanlık günler geçtikten sonra
daha karanlık günler gelmeyecek demek zor, çok zor…
Yaşlanabilecek miyiz bu topraklarda,
bir deniz kenarında huzur içinde oturup
geçmiş kötü günleri anlatabilecek
miyiz çocuklara, bu karanlığın uzak
geçmişin çöplüğünde kaldığı günleri
görebilecek miyiz acaba?
Geçecek mi gerçekten, çökecek mi
kalemlerimize vicdanlarımıza umutlarımıza hayallerimize ayar vermeye
çalışan bu kirli saltanat, ömrümüz yetecek mi enkazın kaldırıldığını görmeye?
Dünyanın delirdiği bu günler, adanın
zıvanadan çıktığı bu rezil günler, öyle
göz açıp kapayıncaya kadar geçecek
mi gerçekten?
“Saraylar saltanatlar çöker kan susar
bir gün zulüm biter. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır bir de
yarınlar için direnenler. Ey herşey
bitti diyenler, korkunun sofrasında
yılgınlık yiyenler. Bitmedi daha sürüyor
o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın
yüzü oluncaya dek!” dizelerinin Şairi
Adnan Yücel, 2002 yılında henüz 49
yaşında iken, kirli saltanatların sarayların yıkıldığını, yeryüzünün aşkın
yüzü olduğunu göremeden hayata veda
etti…
Biz görebilecek miyiz acaba?

TAM BİR MASKARALIK

Özkıraç:

“Direnmekten başka
çaremiz kalmamıştır”
EL-SEN, SALI GÜNÜNDEN
İTİBAREN, KURUM GENELİNDE
SÜRESİZ GREVE GİDECEĞİNİ
AÇIKLADI
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları
Sendikası (El-Sen), “elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan kurumun
zararının halktan çıkarılması” gerekçesiyle
salı gününden itibaren süresiz olarak kurum
genelinde iş başı yapmayacaklarını açıkladı.
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs
Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Merkez
binası önünde yaptığı basın açıklamasında,
toplumun zarar görmemesi için bu sürede
sadece teknik, arıza ve çağrı merkezi ekiplerinin görev yapacağını ve her gün için
detaylı bilgiyi halkla paylaşacaklarını kaydetti.
El-Sen’in iş bırakma kararına, ülkede faaliyet gösteren diğer sendikaların temsilcileri
de, basın açıklamasında yer alarak, destek
gösterdi.
ÖZKIRAÇ
El-Sen Başkanı Özkıraç, maliyetler belirlenirken sosyal adalet ilkesi çerçevesinde,
maaş gelir ve mal varlıkları üzerinde fiyatlandırma yapılması gerektiğini belirterek,
“Devletin, varlıklı olanlardan aldıkları ile
kurumun maliyetinin altında satış yapmasını
engelleyecek politikalara katkı yaparak zararın önlenmesi için eylemdeyiz” dedi.
Dün Başbakan Sucuoğlu’nun Sendikal
Platform temsilcileriyle yaptığı görüşmede,
enerji üretiminin yüzde 40’ını Karadeniz
Enerji Holding isimli şirkete devretmeye
çalıştıklarını söylediğini iddia eden Özkıraç,
elektrik üretiminin yüzde 45’inin de AKSA
da olduğuna dikkat çekti ve bunun KıbTek’in yabancı sermayeye satılması anlamına
geldiğini söyledi.
Özkıraç, hükümetin, Kıb-Tek’i ve toplu-

mun diğer değerlerini, özelleştirme ve yabancı sermayeye peşkeş çekme niyetinde
olduğunu öne sürerek, “Biz bu konuda çalışanlar ve Sendikal Platform ile birlikte,
tüm toplumu da yanımızı alarak Kıb-Tek’in
batırılmasına, satılmasına karşı direneceğiz.
Direnmekten başka çaremiz kalmamıştır.
Salıdan itibaren bu ülkede neler olacağını,
bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ne olacağını çok iyi görecekler” dedi.
ELCİL
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ise,
“Oynanan oyunun açık olduğunu” söyleyerek, “elektrik fiyatlarındaki zamların geri
çekilmesinin kurumun batmasını hızlandıracağını, çünkü hükümetin üzerine düşen
görevi yerine getirmediğini” öne sürdü.
Elcil, hükümetin iyi niyetli davranmamakla
suçlayarak, “İyi niyetli olsalardı, elektrik
fiyatları üzerinden maliyenin aldığı katma
değer vergisini sıfırlarlardı” dedi ve esas
niyetin özelleştirmek olduğunu, dün yapılan
görüşmede “Karadeniz Elektrik” isimli şirketten bahsedildiğini öne sürdü.
“Biz sendikalar olarak EL-SEN’i yalnız
bırakmayacağız. Bu mücadele, EL-SEN’in
yalnız yürüteceği bir mücadele değildir.
Öğretmeni de eyleme gidecektir, memuru
da, EL-SEN’in onurlu çalışanları da” diyen
Elcil, bugünden itibaren kendi eylemlerinin
de başladığını, gelecek eylemlerle ilgili detayları paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.
BIÇAKLI
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu
(TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı ise,
yıllar boyunca “Kıb-Tek’e yatırım yapılması
için çağrıda bulunmalarına ve 3-4 yıl önce
buna dair bir protokol imzalanmasına rağmen,
bir kuruş yatırım yapılmadığını ve insanların
karanlığa gömülmeye başladığını” söyledi.

TIP-İŞ PAZARTESİNDEN İTİBAREN ‘POLİKLİNİKLERDE
HASTA BAKMAMA’ EYLEMİ BAŞLATIYOR
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)
pazartesinden itibaren ‘polikliniklerde hasta
bakmama’ eylemi başlatacağını ve sorunların
çözümü için somut ilerleme sağlanana kadar
eyleme devam edeceğini açıkladı.
Acil servisler, Acil Durum Hastanesi, yataklı
servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisindeki
sağlık hizmetleri aksamayacak. Acil tetkik,
teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışındaki
sağlık kurulları da yapılmayacak.
Sendika, eylem gerekçesini, “diyalogla sorunların birlikte belirlenip çözülmemesi, hekimlere açılan soruşturmaların geri çekilmemesi” olarak gösterdi.
“GEREĞİNİ YAPMADINIZ….”
Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık
Bakanı Ali Pilli’ye hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamıza vaat ettiğiniz diyalog
yolu ile sorunların çözülmesi ve protokol ile
sorunların belirlenip birlikte çözümü konusunda
gereğini yapmadınız…” ifadelerine yer verdi.
Taşçıoğlu, açıklamasının devamında şunları
kaydetti:

“Ayrıca sendikamızın devam eden yasal
eylemi (vatandaşlık kurulu yapmama) nedeni
ile sendikamız üyesi çok sayıda hekime gayri
yasal bir şekilde soruşturma açıldığı ve sözleşmelerinin fesih işleminin başlatıldığına
dair tehdit ve mobbing içeren bir yazı gönderdiniz. Sizi bu yasadışı işlemi geri çekmeniz
konusunda uyardığımız halde gereğini yapmadınız. Pazartesinden itibaren 3 Ocak 2022
ve 5 Nisan 2022 tarihinde size ilettiğimiz
eylemlilik gerekçelerimizle ilgili somut ilerleme sağlanana kadar, acil servisler, acil durum hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz
ve onkoloji servisi hizmetleri haricinde Yataklı
Tedavi Kurumları Dairesine bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine
bağlı tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında ‘polikliniklerde hasta bakmama’
eylemi ve acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk
kurulları dışında tüm sağlık kurullarını yapmama eylemi başlatıyoruz. Olumsuz bir
durum yaşanmaması için gereken tedbirleri
almanız hususunda konuyu bilgilerinize getiririz.”

Siyaset bir manipülasyon aracıdır ve
yalan söylemeyen siyasetçi de yoktur…
Pişkinlik en belirgin özellikleridir…
Bakın bizdeki örneklerine…
Güvenilmez, dönek, oturdukları koltuğa
yapışık olmalarıyla ünlüdür birçok siyasetçimiz…
Yalan söylemek sıradan bir şeydir onlar
için…
Verdikleri vaatler yalandır hep…
Herkes farkındadır aslında bunun…
Onlara oy vermeyenler kadar verenler
de…
Kabullenilmiş bir yalan deryasıdır siyaset denilen sahne…
Ve onlar manipüle edip çıkar sağladıklarının desteği ile ne kadar yalan söylerse söylesin değerinden bir şey kaybetmezler…
Tekrar tekrar seçilip o koltuğa otururlar…
***
Niye yalan söylüyor başımızdakiler?
Beceriksizliklerini, iradesizliklerini örtmek için mi?
Mesela “alkollü içkilere yaptığımız
zammı geri aldık” diyorlar…
Ama resmi gazetede böyle bir haber
yok…
Niye yok?
Fiyat düzenlemesini yapan ekipteki
herkes koranavirüse yakalanmış…
Bu nedenle çalışmalar aksamış…
Yalandan kim ölmüş?
Salla gitsin…
Ne demesini bekliyordunuz ki Başbakan’ın?
Türkiye buna izin vermiyor mu diyecekti?
Elektrik fiyatlarındaki indirim hikâyesi
de aynı…
Tam bir maskaralık…
Başbakan indirim yaptık diyor…
Maliye bakanı kaynak yok diyor…
Belediye emekçileri de bunların yalanlarına kanarak eylemlerini Salı gününe
kadar askıya aldılar…
Hayal kırıklığına uğramazlar ve böylesine ses getiren bu eylem de berhava
olup gitmez umarım…
***
Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Maraş’ın iadesi karşılığında Ercan Havaalanı
ve Mağusa Limanı’nı açma teklifinde
ısrarlı olduklarını söylüyor…
Ne hükümetin ne de muhalefetin ilgi
alanında değil bu teklif ama…
Haksız da değiller…
Türkiye’nin karar vereceği bir konuda
boşuna nefes tüketmeye değmez…
Ama bakın Ersin Beyin nefes tükettiği
konuya…
Konuşmasında onun için “Cumhurbaşkanı Tatar” ifadesini kullandı ABD
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria
Nuland…
Sonra özür dileyip Mr. Tatar diye düzeltti…
Bizimkisi havalara girdi ama…
Anastasiadis ona “Cumhurbaşkanı”
denmesini hazmedememiş…
Çektiği gayleye bakın…
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna’daki durum için KKTC’yi örnek
gösterince de havalara girmişti böyle…
Ve başlamıştı ahkâm kesmeye…
Boş şeylerle ilgili konuşmayı, demeç
vermeyi pek seviyor siyasilerimiz nedense…
Neymiş efendim?
Meclis önündeki eylemde UBP bayrağını yakmışlar…
Bunun bedelini ödeyeceklermiş…
Oysa asıl bedel ödemesi gerekenler
memleketi yangın yerine çevirenler…
Parti bayrağı yakanlar değil…
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Sucuoğlu bile çok beğenmişse
O mitingde yanlış birşeyler olmalı
Çok haklı ve demokratik demişse
Bu işte mutlaka bir iş olmalı

KALAY-KALAYCI

GÜLELİM Mİ
AĞLAYALIM MI?

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland önce “Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar” ifadesini kullandı, ardından da “hataydı” diyerek özür diledi.
Tatar, özürü hiç takmayarak, “Bu söylem uluslararası alanda KKTC
gerçeğinin kabul gördüğü anlamını taşıyor” yorumunu yaptı. CTP Genel
Başkanı Tufan Erhürman ise “Nuland bir yana da, Tatar'ın bu iyimser
yorumuna gülelim mi ağlayalım mı bilemez durumdayız” dedi. Vallahi biz
de hem hükümetin hem Tatar’ın hem muhalefetin bu hallerine gülelim mi
ağlayalım mı, bilemiyoruz…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

YA SIRTI YA KARNI...

Sendikalar ve örgütler yeniden toplandılar...
Ve yeni eylem kararları aldılar...
Eylemlerin dozunun da giderek artacağını
ilan ettiler...
Yaşanılanlardan sonra böylesi örgütlü bir
mücadeleye olan inancımı kaybettim...
Eylem ahaliyi meydana toplayarak nutuk
atmak, müzik dinletisi sunmak ve slogan
attırarak öfkelerini boşaltmak değildir...
Başbakanlık önü boşaltıldıktan sonra gençler tüm siyasi armalarını bir kenara bırakıp
birleştiler ve Başbakanlık önüne kurdukları
çadırlarını yıkmadılar...
İsteklerimiz kabul edilene kadar buradayız
dediler...
Destekleri de artarak devam ediyor...
Neden mi?
Çünkü meydanı boşaltan sendikalar, meydan boşaldıktan sonra zamların, bilhassa
elektrik zamlarıyla gönderilen faturaların
toplumda yarattığı öfke nedeniyle, meydanı
terketmeyen gençleri daha fazla önemsediler...
Sendikaların eyleminin öfke boşaltma eylemi olduğunu düşündüler...
Kıb-Tek binasına yumurta atan genci bile
alkışladılar...
Şimdi örgütler ve sendikalar yeniden eylemlere başlayacaklarını duyurdular...
Geçenlerde topladıkları kalabalıkları toplayabilecekler mi?
Toplarlarsa ne yapacaklar?
Hele de yaşanan ekonomik çıkmaz karşısında ortaya konacak eylem hayatı tamamen
durdurmalı...
Hak elde edilene kadar da geçit verilmemeli...
Yanılmıyorsam Ukrayna'daydı...
Ukrayna halkının yolsuzluk yapan politikacılara neler yaptıklarını izlemeyenlere hatırlatayım...
Sendikal örgütlenmeyle değil, gruplar halinde bakanların vekillerin görev yerlerinden
dışarıya çıkmalarını beklediler...
Onar, onbeşer kişilik gruplar halinde ...
Ve onları teker teker avlayıp çöp bidonlarına çöplerin arasına attılar...
Sokak sokak dolaştırıp rezil ettiler...
Hiçbir şey yapılamazsa bile bu yapılamaz
mı?
Efendilerin korumaları mı var dediniz?
Korumalarını da onların arasına atın ki
memleketi yaşanmaz hale getiren işbirlikçilerle çöp ve pislik kokularını ciğerlerine
kadar çeksinler!
Daha başka eylem türleri de düşünülebilir...
Öyle bir saatlik iki saatlik grevler onların
umurunda bile değildir...
Zaten Bakanlar Kurulu bir dakikada bir
karar alarak grev yasağı uygulamaya koyar
ve bu da başlamadan biter...
"Ne yapalım biz grev kararı aldık ama
Bakanlar Kurulu erteledi" mazereti ile aklanmaya çalışırlar...
Geçenlerde Ercan'da olmad mı aynısı?
Kalabalık önemli değildir...
Yüreğini birleştirenlerin yapacakları eylemlerdir ses getirecek olan...
Disiplinli denilen ve demokratik eylem
denilen eylem türleri geçerli değildir artık...
Ya sırtı ya karnı...

SANDIĞA GİDENLER VE
TÜPGAZ KAZIĞI

Mazerete bakın...

İndirim yapacak ekip Covid olduğu
için zamanında indirim yapamamışlar
Sucuoğlu:Ekiptekiler Covid’e
yakalandı, Alkollü içkiye
yönelik indirim çalışmaları
aksadı

Kıbrıs Postası'na konuşan Faiz
Sucuoğlu, FİF ile ilgili düzenlemeyi
yapan ekipteki kişilerin tümünün
coronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığın söyledi.

Alkollü içkilerde FİF’in düşürüldüğü yönündeki açıklamaya karşın karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı, indirim uygulamaya girmedi.
Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Sucuoğlu, FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin
tümünün coronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığını söyledi.

Anayolda 2 araç yüzyüze çarpıştı
Dün sabah, saat 11:30 sıralarında,
Lefkoşa -Güzelyurt anayolu üzerinde
çift şeritli yolda Lefkoşa istikametine
kaza meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre dün sabah, saat 11:30
sıralarında, Lefkoşa -Güzelyurt anayolu üzerinde çift şeritli yolda Lefkoşa
istikametine doğru seyreden İsmail
KOCAMAN (E-68), yönetimindeki
BV 906 plakalı salon araç sürücüsü,
seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Türkeli Kavşağına geldiğinde
sağa dönüş yapıp kavşak içerisinde
durmayarak, dikkatsizce yolun güney

kısmında bulunan Alayköy Anayol
kavşağına giriş yapmaya çalışması
sonucu o esnada Lefkoşa -Güzelyurt
Anayol üzerinde Güzelyurt istikametine doğru sol şerit içerisinde seyretmekte olan Hasan CAFOĞLU (E44) yönetimindeki ER 984 plakalı
van aracın önünü tıkaması sonucu
çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan BV 906 plakalı araç sürücüsü
İsmail KOCAMAN kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına
alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Hade gene iyisiniz...
Ne iyisi diye şaşkın şaşkın bakmayın
öyle!
300 santim boyutundaki elektrik kazığını
200 santime düşürdü gece gündüz sizi
düşünen hükümetiniz!
Kazığı yontup inceltmediler ama en
azından boyunu kısaltarak güya daha
rahat yiyebileceğiniz hale getirdiler!
Elektrik kazığında bu "reformu" yaparken, reformcu hükümetiniz, aynı anda
200 santimlik tüpgaz kazığına da 30 santimlik yeni bir boğum ekleyerek 230 santime çıkardı!
***
Bütün bunlar, 23 Ocak'ta sandığa gidip
kendilerine oy vermek vatanperverliğinin
mükâfatıdır size!
Bu milli görev aşkınızı karşılıksız mı
bıraksınlar yani?!
O kadarcık kadirşinaslık da olsun artık!
Siz 23 Ocak'ta boykota direnerek sandığa
gidip KKTC tarihinin gelmiş geçmiş en
başarılı! Sözlüğünde zam kelimesi olmayan! İğneden ipliğe her şeyi inanılmaz
derecede ucuzlatan! Eti, sütü, ekmeği neredeyse bedavaya getiren! Kimseyi görevden alıp yandaş atamalar yapmayan!
Ankara'ya sorup danışmadan kendi kararlarını kendi alıp uygulayan hükümetini
seçtiniz!
230 liralık tüpgaz kazığı, bunun son
mükâfatlarından biridir işte!
ikide birde zam yapmaktansa, kazığı
bir defada oturtmak daha kolay geliyor
herhalde!
***
"23 Ocak'ta sandığa gitmeyip seçimi
boykot edenler bu yaşadıklarımıza bakarak
bir daha düşünmelidir" demişti Kudret
Özersay!
Varın siz düşünün artık, yaşadığımız
tüm olumsuzlukların sorumlusu olarak,
sandığa gidenleri değil, gitmeyenleri gören
böyle bir zihniyetle nereye varabileceğinizi!..
***
Seçimlerin Ankara'dan başka hiç kimsenin işine yaramadığını, göstermelik olduğunu ve hiçbir şeyi değiştirmediğini
ışıklar içinde olsun Ciğerci Ahmet, bir
efsane olup hâlâ dilden dile dolaşan tekerlemeyle ne de güzel anlatmıştı...
"Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynisi!"
Kudret beyin tespitinin hiçbir doğru ve
haklı yanı olmadığı, doğru, haklı ve umut
verici olanın, işgalci Türkiye tarafından
dizayn edilen seçimleri boykot etmek olduğu açık ve net olarak ortadadır.
Hal böyle iken, toplumumuza dayatılmak
istenen tüm olumsuzlukların suçlusu
olarak sandığa gitmeyip yeni bir mücadele
yolu açmak isteyenleri göstermek beyhude
bir çabanın da ötesinde, kelimenin tam
anlamıyla haksızlık ve insafsızlıktır!
Sandığa gidenler, bununla neyi değiştirdiklerini oturup bir daha düşünsünler!
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Onuncu köy
"NAZİLERİ
KoNUŞTURMAYIN!"

Sungur Savran
Nefis bir öykü! Zelenski Yunan meclisine
hitap ediyor. Kötü şöhretli faşist Azov Taburu'nun iki askerini de konuşturuyor. Meclis'te protestolar başlıyor: "Nazileri konuşturmayın!"
Bazı milletvekili grupları oturumu terk
ediyor. Muhalefet hükümeti ve meclis başkanını suçluyor, "konuşturmamalıydınız"
diye.
ABD-AB-NATO taraftarlığını elden bırakmayan Çipras bile "Ukrayna'yı destekleriz, ama Nazileri değil" diyor.
En güzeli ise şu: Sağcı, NATO yanlısı
Yeni Demokrasi hükümetinin sözcüsü Oikonomu, Azov Taburu temslcilerinin konuşturulmasının "yanlış, uygunsuz" olduğunu kabul ediyor. Hani Ukrayna'da Naziler
yoktu?
Yalancının mumu yatsıya kadar! Biden
Polonya'da yaptığı o rezil konuşmada (hani
Rusya'da rejim değişikliği anlamına gelen
cümleyi sarf ettiği konuşmada) Amerikan
emperyalizminin alacakaranlığının titrek
sesiyle "Putin Ukayna'da Naziler var diyor.
Yalan söylüyor" demişti. Yunanistan'ın
sağcı, NATO yanlısı meclis başkanı Biden'ı
yalanladı!
***
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in
eli tekil devletlerin çıkarlarıyla bağlı değil.
Onların halklarının kaygılarını göz önüne
almak zorunda hiç değil. Arı anlamda
NATO sözcüsü. Ne demiş? “Bu yıllar sürebilir, uzun vadeye hazırlanmalıyız.” O
zaman biz de hazırlanmalıyız!

TL SoRUNU İŞGAL
SoRUNUDUR

Devrim Barçın
ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK SORUNLARIN ANA NEDENİ TL KULLANIMI
Ukrayna-Rusya Savaşından bugüne Rus
Rublesi, Dolar karşısında %5.95 değer kazanırken aynı sürede TL, Dolar karşısında
%5.35 değer kaybetmiş.
Diğer taraftan 17 TL'lik 5 Kuruş madeni
para hurdacılarda en az 20 TL'ye alıcı buluyor.
Yani hükümet ve iş insanları, maaşları 5
kuruş olarak ödese alım gücümüz artacak
!
İşin "şakası" bir yana ki aslında bu veriler
şaka değil gerçektir, sorunu doğru tespit
etmezsek doğru çözüm de bulamayacağız
dostlar.
Dünya'daki tüm gelişmelerden bağımsız,
TL'ye yönelik uygulanan yanlış para politikası ciddi anlamda bizi daha da fakirleştirmekte ve TL kullanımı ile her geçen
gün alım gücümüz gerilemektedir.
TL kullanımını tartışmadığımız müddetçe
maalesef sorunlarımıza çözüm de bulamayacağız.

YATIRIM DEĞİL YIKIM

Hasan Ulaş Altıok
Herkes elektrik ile ilgili fiyatlardan, kesintilerden, kirlilikten, AKSA sömürüsünden, kurumun özele verilme riskinden, vs.
şikayetçi. Peki elektriğin daha temiz ve
daha ucuza üretilebilmesi için ve AKSA’dan
da kurtulabilmek için geleceğe dönük SOMUT yatırım önerisi, projesi olan var mı?
YOK! Bir tek Dörtlü Koalisyon dönemindeki Yönetim Kurulu’nun vardı. Yatırım
projesi bizler ve sendika tarafından da desteklenmişti. Peki ne mi oldu? Bizler dinlenmedik, o dönemin Yönetim Kurulu Başkanı da Dörtlü Koalisyon Hükümeti tarafından görevden alındı. Şimdi herkes yine
SADECE konuşuyor.

ZELENSKİ VE NAZİLERİNE
BoYKoT

Murat Kanatlı
Birçok yerde AKEL, Ukrayna başkanı online meclise
konuşurken, oturuma girmedi haberine okudunuz ve
siyasi yorumları sıraladınız, peki neden sorusu cevabını
arayan var mı? Çünkü öncesinde de benzer durum Yunanistan meclisinde oldu ve haber detayı şu:
Greek City Times'ın haberine göre, SYRIZA Milletvekilleri Nikos Filis, Todoris Dritsas ve Yannis Giolas,
Azok Taburu üyesinin yayına çıkmasının ardından
oturumu terk etti. SYRIZA lideri Aleksis Çipras, konuya
ilişkin demecinde, “Neo-Nazi Azak Taburu üyelerinin
Yunan Parlamentosu'ndaki konuşması bir meydan
okumadır. Bu tarihi bir utanç. Ukrayna halkıyla dayanışma
söz konusudur, ancak Nazilerin parlamentoda söz hakkı
olamaz” dedi. Bunun üzerine Yunan hükümet sözcüsü
Giannis Oikonomou, "Bir Azak Taburu üyesinin mesajının
dahil edilmesi yanlış ve uygunsuzdu" dedi.
Zelensky görüntülü konuşmasını Yunanistan
Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo, Başbakan
Kriyakos Mitçotakis, ana muhalefetteki SYRIZA-İlerleme
İttifakı lideri Aleksis Çipras, muhalefetteki Değişim
Hareketi (KINAL) meclis grubu başkanı Mihalis Katrinis
ve MeRA25 temsilcisi Yorgos Logiadis'in huzurunda
yaptı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE), MeRA25 ve
sağcı Elliniki Lysi'nin meclis grupları toplantıya katılmadı.

İDARE BECERİSİ
Özgün Kutalmış
Aynı ada ve coğrafyayı paylaştığımız
Rum yurttaşlarımızla, aramızdaki yönetim
becerisi farkı hakkında en önemli gösterge
Kıb-Tek'tir. 1974'ten önce de ve 1974'ten
sonra da taaa 1994'e kadar tam 20 yıl,
Rum Elektrik İdaresi Kıbrıs'ın Kuzeyine
yani bize elektriği bedava verdi. Bizim
sözde yöneticiler ne yaptı?
Bedava aldıkları elektriği adeta bedava
fiyatına tüketicilere sattılar. Halkı da elektrikte bedavaya alıştırdılar. 1994 yılından
sonra kendi elektriğimizi üretmeye başlayınca akaryakıt alımı başa bela oldu.
Öngörüsüz ve çapsız bazı politikacıların
popülist yaklaşımları Kıb-Tek'i bir arpalık
haline getirdi.
Düşünün ki kendi tüketimlerinin neredeyse yarısı kadar elektriği Bize bedava
olarak tam 20 yıl veren Rum Elektrik
otoritesi, dimdik ayakta. Komşu ülkelerle
(Mısır, İsrail) enterkonnekte bağlantısı ve

doğal gaz ile elektrik üretimi için müzakere
yürüten Rum Elektrik İdaresine karşın
Bizim Kıb-Tek yapılan okkalı zamma karşın aylık 180 milyon liralık açığı nasıl
kapatacağının telaşı içinde ve borç arayışında. Üstelik 2 milyar liralık var olan
borcunun nasıl ödeneceği bilinmezken.
İşte bizi yönettiğini sananlarla Rumları
yönetenler arasındaki fark.
***
Hükümet para bulabilmek için canını
yiyor. İşte hükümete pahalılık yaratmayacak milyarlık iki kaynak.
Bir: Kalkınma Bankasının kullandırdığı
ve Genel Müdürü Babalikki'nin açıklamasına göre on yıllar geçmesine rağmen
bu kredilerin %48'i geri ödenmedi. Faizleri
ile birlikte bu miktar en az 6 milyar liradır.
Alın milletin parasını.
İki: Banka hortumcuları ile hortumlanan
bankalara borcu olanların da yakalarına
yapışın. Milletin parası ile bu hortumcular

YoL YÜRÜYEREK AÇILIR
Hayat Hüseyin
Direnen genç dinamik beyinlere…
“68 kuşağının direnişi”nin ateş
çemberinden süzülüp gelen çıkarımlar:
1968 Kuşağından çıkıp gelmiş,
70’şini devirmiş bir yol arkadaşınız,
fikir yoldaşınız olarak, ‘DİRENİŞ
ve Yenilgi’den ne anladığımı, şimdiki
Genç Dinamik Devrimci Beyinlerin
‘DİRENİŞ’den ne anlaması gerektiğiyle ilgili düşüncelerimdir.
Temel ilkelerden biri olayları, kavramları tecrit edilmiş tarihsel uğraklar
olarak ele alınmamasıdır.
Tarihe her bir müdahale ile yaratılan
negatif oluşum ve o oluşuma karşı
verilen devrimci mücadele bir bütünün parçasıdır.
Çıkılan bir direniş yürüyüşü yenilgiye uğrasa bile başka genç dinamik devrimci beyinlerin sorumluluğunu oluşturmaya devam eder.
Walter Benjamin ‘Tarih Felsefesi
Üzerine Tezler’de bunu geçip gitmiş
olan bir Kaplan sıçrayışı olarak ifade
eder.
Benjamin’e göre geçmiş devrimci
Direnişleri yeniden ifade etmek, onun

gerçekten nasıl olduğunun farkına
varmak değildir.
Onun anlamı, bir anının, o anın
parladığı anda kontrolünü almaktır.
Geçmişin devrimci direnişlerinin
resmine sıkıca tutunma meselesidir.
Her devrimci direniş yolunda onu
boğmak üzere olan konformizmden
(bizdeki yansıması Gönüllü UyumÇaresizlik) kurtarmak gerekir.
Çünkü Genç Dinamik Devrimci
Beyinlerin fedakarlık ruhu zincire
vurulmuş Adalı İnsanının halen daha
kanayan ve acılarının resminden beslenir.
Öyleyse Bu direniş bir sonraki
genç dinamik devrimci beyinlerin
hıncını, fedakarlık ruhunu besleyecek,
onların direnişindeki boşluklarına
rehberlik edecektir.
1968 kuşağının genç dinamik devrimci beyinlerinin mücadele ve direnişinde yaktığı ateş, Adalı Genç
dinamik devrimci beyinler için bir
kıvılcımdır.
YOL YÜRÜYEREK AÇILIR-Antonio Machato.
RUHUM VE KALBİM HEP SİZLER BİRLİKTEDİR.

bugün bu ada yarısının en zenginleri arasında bir elleri yağda, bir elleri balda yaşıyor. Onlardan da milletin parasını alın.
***
Popülizmin bizi getirdiği nokta. Yıllarca
Kıb-Tek'e yapılmayan yatırımlar ve yapılmayan fiyat artışları. Fiyat artışları hep
birden yapılınca ortalık toz duman ve
feryat figan. Başbakanın geri adım atması.
Enerjiden sorumlu Maliye Bakanının indirim sonrası her ay 180 milyon liralık
ek kaynağa ihtiyaç olacak açıklaması. Bugün hükümetin açtığı 180 milyonluk borç
ihalesine bankalardan 74 milyonluk teklif
gelmesi.
Bunlar yakında tamamen elektriksiz kalacağımızın ayak sesleri. Konforumuzdan
fedakarlık yapmazsak bir parmağımızı
ısıracak, on parmağımızdan ses gelecektir.
Üstelik elektrik fiyatları ne ki? Yahu patatesin kilosu 21 lira oldu. Neden ve nasıl?

PRoToKoLLERİ
REDDETTİĞİNİZ GÜN!

Ulaş Barış
Son durum: “Protokolün içeriğini bilmiyoruz”
tatavasını bırakıp “biz niye protokol imzalıyoruz,
istemiyoruz” dediğiniz gün belki bir ümit doğar.
Diğer türlüsü biat, biat ve yine biat…
Son durum: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky,
Kıbrıs Cumhuriyeti Parlamentosuna hitap etti.
Video görüşme şeklinde yaptığı konuşmada Zelensky, Kıbrıs Hükümetinden limanlarını Rus gemilerine kapatmasını ve Rus vatandaşlara sağlanan
ayrıcalıkların iptalini istedi.
Öte yandan Ana Muhalefet AKEL, Zelensky’nin
yaptığı konuşmaya katılmayı reddetti. Konuşma
sırasında parlamento önünde Rus karşıtı bir de
gösteri yapıldı.
Son durum: Bir hafta önce ‘GYÖ’leri asla görüşmeyiz’ diyen Ersin Bey, bugün Nuland sonrası
‘görüşürüz ama…’ noktasına gelmiş. Yarın aması
maması da kalmaz, bal gibi görüşür.
Son durum: Sürekli aynı korku…”74 öncesine
dönmek…” İnsanlık Mars yolunda, bunların kafası
hamasetin en derinliklerinde. Yahu sen önce bayrağın
ışığını Rum’dan almaktan vazgeç de bırak 74’ü
bir tarafa. İnsan biraz utanır…#fail
Son durum: ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Victoria Nuland, Tatar ile görüşmesinin ardından
yaptığı açıklamada ülkesinin Kıbrıs’ta iki toplumlu
ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini yineledi.
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ŞAİR GÖZÜYLE

ŞIMARDIK MI TATA?

GÜNLÜK

Tüge DAĞAŞAN

Geçenlerde Norveçli bir vatandaş
açıklama yapmış, Norveç’te yaşayıp da mutsuzum diyen şımarıktır diyor. Kıbrıs’ta yaşayıp mutsuzum diyen de şımarık mıdır
Tata?
Norveç’e gitmediğim için bilemeyeceğim. Bırak Norveç’i, adanın öteki tarafına bile istediğim
zaman gidemiyorum. Yok öteki
taraf derken ölümü kastetmiyorum
Tata. Bunu sana daha sonra açıklarım; öteki tarafı yani.
Norveç açıklamasında en çok
da ne ilgimi çekti biliyor musun?
Evsiz olmak yasakmış. Kendimi
bildim bileli ev kavramım kayıptır,
sadece benim değil ki neredeyse
tüm adanın böyle. Evsiziz ve evsiz
olmamız yasak değil Tata. Senin
saray gibi evin var, sen anlamazsın
sana ait bir göz odanın olması ne
demek ve evet eskiden evlerin
üzerine yazardık tutulmuştur diye
şimdi insanların üzerine yazıyoruz
satılmıştır diye.
Eskiden demişken televizyonlarda bir reklam vardı; yumurtanın
fırçalanmayan tarafı çürük derdi
reklamda. İşte biz o fırçalanmayan
fakat hep fırça yiyen, çürük tarafız.
Uzaktan bakan herkes ise adanın
fırçalanan tarafını görüyor hep.
Şimdi bu reklamdan da bahsedince
içimden sana yumurta atmak geldi
ama atamam Tata, sana atacağıma
öğrencilere atarım çünkü duydum
ki artık yumurta bile bulamıyorlar
yemeye.
Dediğim gibi en uzaktan bakanlar -hayır senin bakanlarından
bahsetmiyorum şuan- en çok güneyin şartlarını biliyorlar, kuzeyi
de güneyden sayıyorlar. Bilmiyorlar ki ada ikiye bölündü sonra
döndü o iki de on ikiye bölündü.
Bölüne bölüne dağıla dağıla parça
parça devam ediyoruz savrulmaya
aynı karada, uzaktan bakanlar bilmiyorlar Tata. Onlar da gelmek
istiyorlar, yaşamak istiyorlar buralarda. Çünkü sanıyorlar ki burada
geçim bedava. Maaşlar tonla, herkesin altında son model arabalar
var suyla çalışan ve lüks evler;

neden bizim de olmasın ki diyorlar.
Sen bu işe ne dersin Tata? Dur
demezsin onu biliyoruz da sen
çık ve onlara açıkla. Baksana öğrenciler bile güneydeki üniversiteleri tercih ettiklerini sanıp yanlışlıkla kuzeyden üniversiteleri seçiyorlar ve mezun olur olmaz da
kaçıp gidiyorlar. Ah Tata ah insan
deli olur bu adada. Özellikle de
kuzeyinde kalmışsa. Güneyini o
kadar bilmiyorum sen benden daha
çok geziyorsun madem sen söyle
onu da.
…
Kimse kendi ülkesinde doymuyor be Tata. Doyurmuyorsunuz ki
insanları, gözünüz tok değil çünkü.
Açlığınız yüzünden aç bırakıyorsunuz insanları ve doymuyorsunuz
işsiz/maaşsız bırakmaya. Geçenlerde Yeniboğaziçi parkına uğradım
mesela. Tabi ki sen yine yoktun
yanımda. Bir kâğıt duruyor orda
bir de penna. At diyor imzanı at
da kapanmasın belediye/ler.
Her yer kapatıldı, yok Tata yok
pandemiden bahsetmiyorum. Kapatılan işletme yerlerinden bahsediyorum, kapatılan zihinlerden
bahsediyorum, kapatılacak olan
yarım adadan bahsediyorum en
çok da. Kimsenin çalışmasını istemeyen, çalışacak olanları kendi
istediği yerlerden bulup getirenlerden bahsediyorum, artık anlasana. İyi madem anlamazsan anlama.
Fakat şunu da not düş ajandana
tüm bu pisliğin içinde son günlerdeki tek güzellikti Lefkoşa meydanındaki o kavga. Emekçilerin
olduğu yerler hep mi böyle güzel
olur Tata. Sen de emekçi olabilseydin keşke. Emekli demedim
ama o da olur tabi köşene çekileceksen.
…
Görmezsen gözlerinin ne anlamı
var ve eğer bilmezsen, gidip konuşmazsan, sormazsan, halkın başında durmanın ne anlamı var?
Halk olmak ne demek Tata? Halk
ne demek? Halka halka dizilmek
mi kendi aranda, yoksa gerçekten

aynı düşünceleri savunarak hareket
etmek mi? Hadi gel sen de, birlikte
inelim halka. Ne? Aynı adımı tabi
ki atmıyoruz ve tabi ki de atmayacağız çünkü atabilseydik eğer
o zaman halk olabilecektik birlikte.
İşte bu yüzden, halka inmediğin
her gün halk olmaktan uzaklaşıyoruz Tata. Sen de suçlu değilsin;
e gel o zaman sen de dur, dur aramızda ve esas olan suçluya bir
daha yükselt sesini, bir daha konuş.
Bir kere de aynı ağız ol. Yok
Tata yok, bahsettiğim ağız o değil.
Zaten yakında o ağzı da bulamayacağız baksana yemlere yapılan
zamlara. Bu yüzden üretim duracak, nasıl durmasın, amaç da bu
değil miydi zaten; üretimi durdurmak, üretime engel olmak, sürekli ama sürekli.
Fabrikalar niye kapandı zamanında, şimdi niye kapanıyor her
işletme ve niye hiç tanımadığımız
ülkeler gelip de işletiyor her şeyi,
her yeri ve sen Tata niye işletiyorsun halkı ama niye işletmiyorsun da aynı zamanda. Niye engel
olmuyorsun bu duruma niye konuşmuyorsun, tamam bir duble
dökerim konuşacaksan ama o da
alınmıyor ki bu zamanda.
Ne yapacağız Tata, ne yapacağız? Tabi olur Mesarya’nın kenevirlerle dolmasını da bekleriz.
Hayır Tata hayır, kereviz demedim. Zaten kerevizi bile bulamayacağız yakında. Baksana ne kadar
engelsiniz üretime. Sahi neden
engelsiniz söylesene.
Yolları kapatıyorlar tellerle, ülkeleri kapatıyorlar savaşlarla, dünyayı kapatıyorlar hastalıklarla.
Ah Tata ah, halkı halka kapatıyorsun, halkla arana kapı örüyorsun, üstüne kilit de takıyorsun.
Emekçiler kapıyı zorlayınca da
korkuyorsun. Bense merak ediyorum halk da bir gün o kapıdan
içeri girecek mi diye. Ne, top mu
patladı? Top patlasa neyse de baksana eylem elimizde patladı.

Kapısız: Hesap vermekten kaçıyor,
sırtınızı dönüyor, ölü taklidi yapıyorsunuz
Özgür Gazete
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Cem Kapısız,
bunca yıldır aynı siyasetin devletcilik
oyunu kisvesi altında insanları sömürüp sermayeye ve taraftarlarına
kurban etme operasyonuna daha
fazla sessiz kalmayaccaklarını söyledi
Kapısız: İnsanları sömürüp
sermayeye kurban etme
operasyonuna sessiz
kalmayacağız
Sendika adına yazılı açıklama yapan Kapısız, UBP-DP-YDP hükümetinin yaptıkları tüm uyarılara ve
eylemlere rağmen can çekişir durumda olan K.K.T.C ekonomisi altında halkı sömürüp, kölesi oldukları
sermayeyi besleme ve ayakta tutma
operasyonlarına aralıksız devam ettiğini söyledi.
Kapısız, “Bir taraftan günaşırı aldıkları zam kararları ile halkı cebindeki son kuruşa kadar soyarken
diğer yandan da halkın parasını ya-

rattıkları müşavirlere, gereksiz yurtdışı ziyaretlerine ve devletten bile
daha zengin durumda olan sermayeye
verdikleri teşfiklere harcamaktadırlar.
Bunca yıldır aynı siyasetin oynadığı
devletcilik oyunu kisvesi altında insanları sömürüp sermayeye ve taraftarlarına kurban etme operasyonuna daha fazla sessiz kalmayacağız”
dedi.

“Hesap vermekten kaçıyor,
sırtınızı dönüyor, ölü taklidi
yapıyorsunuz”
25 Mart’da yaptıkları grevi yasaklarken dayanak gösterdikleri yasanın, hükümete halka sırtını dönüp
kendi işlerine bakma yetkisi vermediğini vurgulayan Kapısız, 28
Mart’da Toplu İş Sözleşmesi Grev
ve Referandum Yasası tahtında talep
ettikleri ‘Uzlaşı Kurulu‘nun da hala
kurulmadığına dikkat çekti.
Kapısız, “Hesap vermekten kaçıyorsunuz. Yaptıklarınıza isyan eden
çalışanlara günü geçiştirme politikaları ile sırtınızı dönüyor, ölü taklidi
yapıyorsunuz. Bilmenizi isteriz ki
mücadelemize koyacağınız yasaklar
da bir yere kadardır. Sizler sömürmeye devam ederken bizler de sırf
yasak koydunuz diye işinizi döndürmeye devam edeceğimizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ya bu
çark tersine dönecek, ya da bizler
sonuna kadar mücadeleye devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANASTASİADİS’İN SoN
PİŞMANLIĞI!

ABD Kıbrıs’a Ukrayna oyununu çekti… Rus sermayesi bankalardan,
Rus işadamları Kıbrıs’tan, Ruslar vatandaşlıktan, Rus silahları
RMMO’dan atıldı… Rus gemilerinin ABD silah ambargosunun kaldırılması karşılığında Kıbrıs limanlarına demirlemesi yasaklandı…
Kıbrıs tarihi boyunca dostu olan Rusya’ya ihanet etti, işgalcisi Türkiye
ve düşmanı NATO ile aynı safa geçti… Anastasiadis akıl edemedi
Rusya’ya uygulanan yaptırımların 48 senedir neden TC’ye uygulanmadığını bile sormayı… Şimdi de zırlıyor bay Nikos! Kıbrıs meclisinde
yaptığı konuşmada Zelensky’nin Türk işgalini kınamamasından rahatsız
oldu Anastasiadis... “Bugün Türkiye’nin işgaline değinilmemesini
beklemiyorduk. Bugün beklediğimiz, Ukrayna halkının şimdi hissettiği
acının benzerini bizim de 1974’te hissettiğimizi duymaktı” diyen
Cumhurbaşkanı Anastasiadis, “Hiçbir ifade olmamasından rahatsızlık
duyduk. Hukuk ilkeleri devletleri ve bazılarının haklarının ihlal
edildiği bazılarının edilmediği yönünden ayırım yapmıyor”…
“Bizim yaptığımız uluslararası yasal görevimizdir. Eğer diğerlerinden
daha esnek bir vicdan varsa veya birileri, özellikle bir ülke bunu
tamamen aynı argümanlarla ve maalesef aynı var olmayan gerçeklerle
deneyimlemiş ve hala da bu işgali deneyimlemekteyse kendileri etkilenmediği sürece benzeri girişimleri hoşgörüyorsa bu bir Avrupa
ülkesinin yönetimindeki ilkelerin tamamen uzağında olduğu anlamındadır… Rusya’ya gösterilen kararlılığın, Avrupa Birliği veya NATO’nun
aldığı kararları uygulamayı reddeden bir ülkeye, aday bir ülke olan
Türkiye’ye de gösterilmesi gerekmektedir”… Zelensky’nin Kıbrıs’ın
Rus zenginlerine “altın pasaport” planına değinmesiyle ilgili olarak
da, “Bakanlar Kurulu İçişleri Bakanı’na AB yaptırım listesindeki 850
pasaporttan dördünü geri alması için talimat vermiştir. Gerisi, bildiğiniz
gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden böyle pasaport almamıştır” dedi…
MUM VE EKMEK
Sendikalar, Mağusa ‘Sulu
Çember’ bölgesinde halka
mum ve ekmek dağıttı.
Toplum fakirleştikçe
fakirleşiyor. Keşke bu
fakirleşmeyi bu kadar
sulandırmasaydı
sendikalar.
*
HALKA BİNDİRİM
ZENGİNE İNDİRİM
EL-SEN Genel Sekreteri
Sayner Seyitler elektrikte
yapılacağı iddia edilen
indirimler için konuştu ve
“İndirimler zenginler
içindir” dedi. Yani boş
yere umutlanma ey halk,
bu hükümetten sana hayır
yok. Sana bindirim
zengine indirim…
*
TAM TÜRKİYE’YE UYGUN
Suudi gazeteci Cemal
Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle
ilgili davada Türkiye
mahkemesi, yargılamanın
durdurulmasına ve
dosyanın Suudi
Arabistan’a
devredilmesine karar
verdi. Bir cinayetin
yargılamasını cinayetin
katillerine devretmek tam
da Türkiye’deki faşist
rejime uyuyor.
*
TANRI’NIN ELİ
Maradona’nın 1986 Dünya
Kupası sırasında
İngiltere’ye meşhur
“Tanrı’nın Eli” golünü
attığı sırada giydiği forma
açık artırmayla satışa
çıkarıldı, formaya 5 milyon
dolar değer biçildi. Amma
abarttınız ha!

“Tırnak”...
Kıbrıs’ı büyük oranda sadece
Türkiyeli turistlerin uğrak yeri
hâline getirmiştir. o kaynak da
Covid-19 ve ekonomik kriz
nedeniyle kuruyor. Karşı taraf
Ercan Havaalanı ile Mağusa
Limanı’nın viran Rum turizm
kenti Maraş’ın Birleşmiş Milletler
gözetiminde eski sahiplerine
iadesi karşılığında uluslararası
statüye kavuşmasını teklif etti.
Bu gerçekleşirse KKTC Avrupalı
turistlerin zahmetsiz bir şekilde
gelebileceği bir yer hâline
gelecek. Devalüasyon nedeniyle
Akdeniz’de belki de en ucuz
turizm destinasyonu olan KKTC
bu koşulda bir turizm patlaması
yaşayacaktır. Bu da birçok
sektörün canlanmasına yol
açacak."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Yeni birşey, geçmişten beri
tekrarlanan davranış rutinleriyle
doğmaz!
Fakat yıllardır bu Kıbrıs’ın
kuzeyindeki coğrafyada
"düzen" siyaseti güdenler,
hayatımızın her alanına
bulaşarak, insanlarımıza
dayanılmaz bir dünya yarattılar.
Siyaseti de, ekonomiyi de,
insanları da "dondurdular"!
Peki donup kaldıkları yer
neresi?
Peşkeş deresi..."
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

Ersin Tatar

Tatar iki sene önce %6
toprak verebileceğini
açıklamıştı İngiliz
basınına… Şimdi de
Güven Yaratıcı Önlemlere
sıcak bakıyoruz diyor.
Yani Maraş’ın iadesine!
Helal olsun Tatar’a… Size
başkasının malına çökmek
yakışmazdı zaten… Kıbrıs
Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis’in fendi Tatar’ı yendi!
Maraş’ın iadesi karşılığında Ercan ve Mağusa
limanlarının açılmasında ısrarcı olduklarını söylerken,
‘‘Maraş’ın iadesi en ideal GYÖ olabilir’’ dedi… Şimdi esas
sorun Tatar’ın saraydaki milliyetçi takımla nasıl
başedeceği… Ankara ne diyorsa o!
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Sosyalist Gözlem

Aziz ŞAH

Mehmet Birinci

NULAND İLE LAVRoV
ARASINDA KALIN KAFALI
KIBRISLI

Henry Kissinger önceden hazırlanmış bir basın
toplantısında yanlış bir sözcük kullanır mıydı?
15 Temmuz 1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı
yapılan darbenin cunta hükümetini tanıyan tek devlet
olan ABD’nin Dışişleri Bakanı Kissinger…
Kasap Henry!
Hindiçin’de ve Bangladeş’te kitlesel
cinayet ve suikastlar, Şili’de, Arjantin’de, Brezilya’da darbe, Doğu Timor’da soykırım…
Laos, Kamboçya, Vietnam, Kıbrıs,
Irak…
Hepimizin kasabı Henry!
Peki, Brzesinski?
11 Eylül’den sonra, Afganistan savaşını ve Bin Ladin ile El Kaide’yi yarattığı için
pişman olup olmadığını soran gazeteciye,
-“Neden pişman olayım? Bu gizli operasyon
harika bir fikirdi. Rusların Afganistan tuzağına düşmesi sonucunu doğurdu. Siz benim bundan pişmanlık
duymamı mı bekliyorsunuz?” diyen Brzezisnki…
Suriye ve Libya savaşlarının sorumlusu Hillary
Clinton, Ukrayna için Brzezinski’nin sonuçlarından
memnun olduğu ‘Afganistan Modeli’ni önerirken
dili mi sürçtü zannedersiniz?
-“Bence insanların şu anda aradığı model bu ve
eğer yeterli silahlandırma yapılabilirse… Bu, Rusya’yı
yıldırmaya devam edebilir” demişti Clinton.
Ne Kissinger’in ne Brzezinski’nin, ne Hillary
Clinton’un ne de Victoria Nuland’ın dili sürçer!
Siz ne zannediyorsunuz Sam Amca’nın çocuklarını?
Ukrayna’da iç savaşı başlatan darbenin mimarı
Victoria Nuland geldi Kıbrıs’a…
Nuland’ın geleceği haberi çıktığında bir dostum
mesaj attı: ‘‘Seninki geliyor!’’
‘Kimdir be benimki’ diye düşünürken, bir baktım
ki kundakçı Victoria!
Odessa Sendika Evi’ni kundaklayan Victoria Nuland!
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile görüşmesinden sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO tarafından işgal edilmiş bölgesinde kurulan kukla rejimin
başına oturtulan kuklaya ‘Cumhurbaşkanı’ diye
hitap etti.
Önceden hazırlanmış bir basın açıklamasında Nuland ‘‘Cumhurbaşkanı Tatar’’ dedi önce, ardından
‘‘Sanırım bir hata oldu, ona nasıl hitap edebilirim?’’
dedi. Danışmanı da ‘‘Mr. Tatar’’ dedi…
Nasıl ki Kissinger tarihin en kanlı darbelerinden
birinde, ‘‘Şili halkı bir Marksisti seçerek sorumsuzluk
yapmıştır’’ derken dili sürçmemişse, Nuland da
‘‘Cumhurbaşkanı Tatar’’ derken dili sürçmedi.
Aynı şekilde Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
KKTC ile Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri
arasında benzetme yaparken dili mi sürçmüştü?
-“Kıbrıs’a bakın. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’
adanın kuzeyinde tek taraflı olarak ilan edildi. BM
Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddediyor,
ancak kimse ‘Kuzey Kıbrıs’ın görüşmelerde bulunma
hakkını elinden almıyor”...
Haberi veren Kathimerini’den Shemaine Bushnell
Kyriakides, “Bu açıklamaların altında yatan mesajı
kimse kesin olarak bilemez, ancak diplomatlar bu
gibi açıklamalarında kelimeleri özenle seçer ve
Lavrov da kelimelerini seçerken hata yapmamıştır”
diyordu. Lavrov hata yapmadı ama Nuland’ın dili
sürçmüş…
Lavrov da KKTC ile Donetsk ve Luhansk’ın
hiçbir alakası olmadığını biliyor. KKTC’nin yerli
halkın evlerinden sürülerek etnik homojenleştirme
ile oluşturulan bölgeye dışarıdan nüfus taşınması
ile kurulduğunu gayet iyi biliyor.
Luhansk ve Donetsk’teki özerk cumhuriyetlerin
bir işgal sonucunda taşınan yerleşimci nüfusla değil,
oranın yerli halkının iradesiyle kurulduğunu da biliyor.
Dahası Kıbrıs Cumhuriyeti, KKTC’nin özerkliğini
tanıyan hiçbir anlaşmaya imza atmazken; Minsk
Anlaşması ile Rusya’dan önce Kiev yönetimi Luhask
ve Donetsk’in özerkliğini tanımıştı…
Ne Lavrov’un dili sürçtü ne Nuland’ın…
Sürçme dilde değildir, Kıbrıslının kalın kafasının
duvara sürtünmesindedir!

PARA BABALARININ
SAVAŞI

Kasulidis: Maraş’ın iadesi
en ideal GYÖ olabilir
Maraş’ın iadesinin en ideal Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) olabileceğini söyleyen Kıbrıs Dışişleri
Bakanı Yoannis Kasulidis, kapalı
Maraş’ın iadesi karşılığında Ercan
Havaalanı ve Mağusa Limanı’nı
açma tekliflerinde ısrarlı olduğunu
söyledi
Kasulidis: Maraş’ın iadesi en
ideal GYÖ olabilir
Haravgi’ye göre eski Maraş Belediyesi Başkanı müteveffa Aleksis

Galanos için düzenlenen anma töreninde konuşan Kasulidis, “Maraş’ın iadesi, Aleksis Galanos’un
da ısrarla söylediği gibi Kıbrıs sorununun çözüm yolunun açıldığından kuşku duyanları ikna edecek
ideal, belki en ideal güven yaratıcı
önlem olabilir” ifadesini kullandı.
Kasulidis, kapalı Maraş açılımı
nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması taleplerinin bazı AB
üyesi devletlerin itirazına tosladığını da hatırlattı.

Kuzeyde 433 pozitif vaka, 1 can kaybı!
Güneyde 2028 vaka 3 can kaybı!
Son 24 saatte yapılan test sayısı
12.317 olup, 1 kişi vefat etmiş,
433 pozitif vakaya rastlanmıştır.
212 kişi Lefkoşa, 98 kişi Girne,
81 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke
Bölgesi’ndendir.
8 Nisan 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı:
12.317
Bugün Saptanan Pozitif Vaka
Sayısı: 433
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.511.247
Toplam Vaka Sayısı: 89.788
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 84.085
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 54
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:

228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 516
Güney
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 2
binin üzerinde! Güney Kıbrıs’ta
günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Koronavirüsten 3 kişinin daha
hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta
son 24 saatte yapılan 80 bin 771
test sonucunda 2 bin 28 vakaya
rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı 3 hastanın
daha kaybedilmesiyle toplam can
kayıplarının 974’e ulaştığını açıkladı. 2 bin 28 yeni vaka ile toplam
vaka sayısı da 454 bin 200’ye yükseldi.
Açıklamada 4’ü entübe, 24’ü
ağır toplam 202 hastanın tedavi
altında olduğu kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI, “KINDER SURPRISE”
ÜRÜNLERİ İÇİN RİSK BULUNMADIĞINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığı, piyasadaki
“Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü
dolgulu sütlü çikolata” ürünleri için
tespit edilmiş bir risk bulunmadığını
açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın
yayın organları ile sosyal medyada
yer alan Ferrero firmasına ait “Kinder Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu sütlü çikolata” ürünü hakkındaki haberlere dayanarak, halkın
endişe duymaması için açıklama
yapılmasının zaruri olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Ferrero firmasının
Belçika’da bulunan fabrikasında
üretilen, Salmonella bakterisi bulaşı
ihtimali bulunan ve İngiltere piyasasına arz edilen ürünlerin halk
sağlığı açısından geri çağrıldığı
ifade edildi.
“Kinder Surprise – Oyuncaklı
sütlü dolgulu sütlü çikolata” ürü-

nünün ülkeye 2 firma tarafından
ithal edildiği ve iç piyasa ile Ercan
Havaalanı Duty Free mağazalarında
satışa sunulduğu kaydedilen açıklamada, iç piyasaya arz edilen ürünlerin, Ferrero firmasının Almanya
fabrikasında üretildiği, Türkiye’den
ithal edildiği ve söz konusu geri
çağırma kapsamında bulunmadığı
bildirildi.
Ercan Havaalanı Duty Free mağazalarında satışa sunulan ürünlerin
Ferrero Belçika fabrikası üretimi
olup Hollanda’dan ithal edildiği
ifade edilen açıklamada, Belçika
fabrikası çıkışlı olan ürünlerin son
tüketim tarihi açısından geri çağırılan ürünler listesinde yer almadığı
belirtildi.
Açıklamada, piyasadaki “Kinder
Surprise – Oyuncaklı sütlü dolgulu
sütlü çikolata” ürünleri için tespit
edilen bir risk bulunmadığı kamuoyuna duyuruldu.

Ukrayna'daki savaşın kendi başına Ukrayna
ile ilgili olmadığı artık herkes tarafından anlaşılmalıdır. Bu savaş özünde başlıca emperyalist
güçler arasındaki bloklaşma ve dünya pazarına
egemen olma kavgasıdır. Para babalarının savaşıdır. Finans oligarklarının savaşıdır.
Ukrayna halkı bu savaşın kurbanlarıdır. Ukrayna halkı için trajik sonuçları olan bu savaşta
küresel güç dengelerinin yeniden düzenlenmesi
söz konusudur.
Rusya, Batı propagandasının
aksini iddia etmesine rağmen,
askeri hedeflerine ulaşıyor.
ABD ise Ukrayna'daki faşist
rejimi kışkırtarak kendi hedeflerine ulaşabilmeyi umut ediyor.
Bu savaşı bahane ederek Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya
başladı.
Bu vesileyle Avrupa'ya daha fazla enerji ve
silah satabilmeyi planlıyor.
Bu savaş, tek kutuplu dünyayı iki kutupluya
dönüştürüyor. Dolara dayalı ABD hegemonyası
şimdi yerini kendi finansal gücünü, kaynaklarını
ve araçlarını geliştirerek dolar hegemonyasına
ve onun hegemonya araçları olan IMF ve
Dünya Bankası gibi kurumlarına karşı, kendi
finans kurumlarını geliştiren ikinci bir kampa
bırakıyor/veya onunla paylaşıyor.
Rusya muhtemelen yaptırımlardan sağlam
çıkmakla kalmayacak, hidrokarbonlarını rubleye
bağlayarak, rubleyi altına çevirerek ve ticaretini
Doğu'ya kaydırarak, Doğu'lu güçleri kendi lehine çevirecek ve Asyalı bir güç olan Çin ile
yeni bir finans cephesi oluşturacaktır. ABD'nin
'Rusya'da rejim değişikliği' hayalleri, boş çıkarak, ciddi bir çöküşe dönüşebilir. ABD için
asil zorluk, Rusya'yı boyunduruk altına alıp
alamayacağı değil, dolar hegemonyasının zayıflamasını sınırlayıp sınırlayamayacağı ve ne
kadar süreyle sınırlayabileceğidir. Çin, ekonomik ve askeri gücünü inşa ederken Pasifik
Okyanusu'ndaki müttefiklerinin ABD’ye sadık
kalıp kalmayacağıdır?
ABD emperyalizmi global para dolaşımı
üzerindeki hegemonyasını kaybetmekle, dünya
çapında sınai ve tarımsal üretimin kontrolünü
de yitirmiş olacak. Fakat bazı uzmanlar bunun
ABD emperyalizmine olumlu etkileri de olabileceğini öngörmektedirler. Uluslararası ticaretin dolar bazında yürütülmesinin ABD’ye
dayattığı bir takım zorunluluklar da var. Bir
çok ülkede doların geçerli uluslararası para
birimi olabilmesi için bu ülkelerin temel ürünlerini satın almak zorunda kalan ABD, doların
dünya piyasaları üzerindeki hegemonyasının
kırılması ile bu ‘zorunlu’ alımlardan kurtulabilir
ve bu ürünleri kendi bünyesinde üretme yoluna
girebilir. Bu gelişme kendi yerel sanayilerini
yeniden canlandırmalarına yol açabilir.
Tabii ayni olasılıklar yaptırımlar karşısındaki
Rusya için de geçerli. Rusya da yaptırımlara
tepki olarak hem sınai alanda hem de tarımsal
alandaki üretimlerini daha da geliştirip, artırabilir.
Tüm bu ortamın içinde, işçi sınıfı da kendi
bağımsız örgütlülüğünü oluşturup koruma kaygısı içinde olmalıdır.
Çünkü bu savaş, yeni gelişmelerin de habercisi olmaktadır. Rusya bundan böyle ‘dost
olmayan’ ülkelere dolar karşılığı satış yapmama
kararı aldı. Onları, Dolar yerine ruble ile satın
almaya zorlarken, dost ülkelere de kendi paralarıyla ve hatta bitcoin ile satın alma olanakları
veriyor. Bitcoinin uluslararası ticarette de
yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla meta
dolaşımında para kullanımından bir adım daha
uzaklaşılmış olduğunu düşünüyorum.
Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet
sona erdirilmedikçe paranın ortadan tamamıyla
kalkmasını beklemiyorum. Ama daha günümüz
kapitalist emperyalist sistem koşullarında bile
paranın ortadan kalkması yönünde adımların
atıldığına tanık olmaya başlamamız geleceğin
komünist devriminin habercisidir.
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BU NASIL ÖĞRETMEN?
ÖĞRETMENDEN, ÖZEL EĞİTİM
ALAN ÖĞRENCİYE “IQ’SÜZ!”
HAKARETİ

AVRUPA (Özel): Lefkoşa’daki devlet
ilkokullarından birinde, “özgül öğrenme
bozukluğu” nedeniyle özel eğitim de alan
8 yaşındaki çocuğa, ders sırasında kuş
resmi çizemediği gerekçesiyle öğretmeni
tarafından “IQ’süz!” hakaretinde bulunuldu.
Eve ağlayarak giden çocuğuna yapılan
hakareti öğrenen veli, resim öğretmeni S.Ç.
aleyhinde, okul müdürlüğüne şikayette bulundu. Okul müdürlüğünün sadece öğretmenin görüşünü almakla yetinmesinden
hoşnut kalmayan ebeveyn, S.Ç. aleyhinde
idari soruşturma açılması için Milli Eğitim
Bakanlığı’na, adli soruşturma açılması için
de Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe
verdi.
Çocuğun kimliği deşifre olmaması için
adı bizde saklı olan veli, Avrupa’ya verdiği
demeçte, “Öğretmenin görevi, doğruları
öğretmen ve çocukların geleceğini şekillendirmektir. Hakaret etmek değildir. Evladım, yıllardır, “dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” ile “özgül öğrenme
bozukluğu” rahatsızlıklarıyla doktor takibinde bulunuyor. Çocuğumun sağlık durumunu belirten doktor raporları da var. O
raporların birer sureti de okul yönetiminde
var. Doktor raporlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan test sonu-

PAZARTESİ VE SALI
SAĞANAK BEKLENİYoR...

Meteoroloji Dairesi, hafta sonunun bulutlu
geçeceğini, Pazartesi ve Salı günleri ise
yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.
Dairenin haftalık hava tahmini raporuna
göre, 9-15 Nisan tarihleri arasında bölge
serin ve nemli hava kütlesinin etkisi
altında kalacak.
Hava, yarın açık ve az bulutlu zamanla
parçalı bulutlu, Pazar parçalı ve az
bulutlu, sabah saatleri sisli, Pazartesi ve
Salı parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer
sağanak yağışlı, sabah saatleri sisli, diğer
günler açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk
günleri iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28
ºC, diğer günlerde ise 21 - 24 ºC
dolaylarında seyredecek.
PAZARTESİ FIRTINA VAR
Rüzgar genellikle Güney ve Batı
yönlerden orta kuvvette zaman zaman
kuvvetli, Pazartesi günü ise kuvvetli yer
yer fırtına şeklinde esecek.

oSMAN DEMİR
YAŞAMINI YİTİRDİ

Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak
bulunduğu öğrenilen 46 yaşındaki osman
Demir, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, onkoloji
Merkezi’nde dün hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, osman Demir, tedavi
gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi, onkoloji Merkezi’nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Doktorundan yapılan soruşturmada,
Demir’in ölüm sebebinin akciğer kanseri
hastalığına bağlı olduğu tespit edildi.

“ZIMBA oPERASYoNU”
KAPSAMINDA BİR KİŞİ
DAHA TUTUKLANDI

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
“Zımba operasyonu” kapsamında
yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile
bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi
daha tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, çarşamba günü Narkotik
ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan
Zımba operasyonu kapsamında yürütülen
ileri soruşturmada F.T.T.(K-36), mesele ile
bağlantısı olduğu tespit edilerek
tutuklandı. F.T.T.’nin evinde yapılan
aramada da içerisinde uyuşturucu madde
kalıntısı olduğuna inanılan naylon pres
makinesi bulunarak emare olarak alındı.

cuna göre verilen kararla çocuğum, “özgül
öğrenme bozukluğu” nedeniyle kendi okulunda özel ders alıyor. Hiçbir çocuğa, üstelik
öğretmeni tarafından “IQ’süz!” denemez.
Hele hele doktor tarafından “özgül öğrenme
bozukluğu” nedeniyle takipli, Milli Eğitim
Bakanlığı kararıyla da özel eğitim alan bir
çocuğa, sırf, ders sırasında kuş resmi çizemedi gerekçesiyle “IQ’süz!” söylemi, hakareti hiç yapılamaz. Bu, sineye çekilecek
bir durum değildir” dedi.
S.Ç. aleyhinde şikayetçi olan veli, resim
öğretmeninin, çocuğuna, ilk kez hakarette
bulunmadığını, geçen hafta da yine ders

sırasında “anormal” söylemiyle evladını,
sınıf arkadaşlarının yanında rencide ettiğini
anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel
Müdürlüğü’ne, dün, yazılı başvuruda bulunan ebeveyn, “IQ’süz” ve “anormal”
söylemleriyle çocuğunun, sınıf arkadaşlarının yanında rencide edildiğini, psikolojisine zarar verildiğini, sağlık sorunu da
dikkate alınmadan hakarete uğradığını, ayrıca sağlık durumu küçümsenerek alay
edildiğini savunarak resim öğretmeni S.Ç.
aleyhinde yasal işlem başlatılmasını talep
etti.

BAKAN EVREN’DEN AKARYAKIT VE TÜPGAZ AÇIKLAMASI…

Zam 30 TL ile sınırlı tutulmuş
“(TÜP GAZDA) HALKIN ALIM
GÜCÜNÜ KoRUMAK AMACIYLA
İMKÂNLAR DAHİLİNDE HAREKET
EDİLMİŞ VE FİYAT DÜZENLEMESİ 30
TL İLE SINIRLI TUTULMUŞTUR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren,
“Dünya piyasalarında yaşanan düşüşe paralel
olarak, akaryakıt fiyatlarında güncelleme
devam edecektir” dedi.
Evren yaptığı yazılı açıklamada, küresel
enerji piyasaları ve döviz kurlarında yaşanan
aşırı dalgalanma nedeniyle, dünya petrol
fiyatlarında ciddi artışların yaşandığına,
doğal gazda da geçen yılın ilk üç ayına
göre bu yılın aynı döneminde %384’lük
bir artış yaşandığına, 2021 Ocak ayında
1000 metreküpü 120 dolar olan doğalgazın,
2022’nin ilk ayı itibariyle 12 kat artışla
1400 dolar seviyesine ulaştığına dikkat
çekti.
Küresel anlamda etkili olan krizin, ülke
ekonomisine de ciddi anlamda olumsuz tesirleri olduğunu belirten Evren, bu olumsuzluklara karşı halkın alım gücünü ve
piyasa dengelerini korumak için imkânlar
dahilinde ellerinden geleni yapmaya devam
edeceklerini ifade etti.
Bakan Evren, kısa süre önce akaryakıtta
yüklü fiyat artışlarını dengelemek, halkın
alım gücü ve piyasa dengelerini korumak
amacıyla akaryakıt tüzüğünde değişikliğe
gittiklerini hatırlatarak, “Dünya petrol piyasalarında yaşanan düşüşe paralel olarak,
bizde de akaryakıt fiyatlarında günlük güncelleme yapmaya, gerekli indirimi piyasaya
yansıtmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜP GAZDA ZORUNLU BİR
DÜZENLEME YAPILMIŞTIR”
Küresel enerji piyasalarına bakıldığında
doğal gazda da bir yılda neredeyse yüzde
dört yüze yakın bir artış yaşandığına işaret
eden Evren, tüp gaza yapılan 30 TL’lik
artışın zorunlu olduğunu, marketlerin kâr
marjının ise toptancı, dağıtıcı ve marketçi
arasındaki anlaşmaya bağlı bir konu olduğunu kaydetti.
Evren, ayrıca, bu üç kurumsal yapı içerisinde, Bakanlığın herhangi bir kâr marjı
belirlemediğini, marketçilerin kâr marjının
tamamen toptancı tarafından belirlendiğini,
basında çıkan “marketçilerin kâr marjının
bakanlığın aldığı ‘yanlış’ karar doğrultusunda
düşürüldüğüne” yönelik haberlerin maksatlı
olup gerçekleri yansıtmadığını söyledi.
Tüp gazda talep edilen artışın çok daha
fazla olduğunu da ifade eden Evren, “Halkın
alım gücünü korumak amacıyla imkânlar
dahilinde hareket edilmiş ve fiyat düzenlemesi 30 TL ile sınırlı tutulmuştur” dedi.

4 RUS VE AİLELERİNİN VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLİYOR
Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, isimleri
AB’nin yaptırımlar listesinde bulunan 4 Rus’a,
yatırım karşılığı verilmiş vatandaşlıkların iptaline karar verdi. Haravgi, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in de doğruladığına

dikkat çektiği Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıkları geri alınacak Rusların isimlerini
vermedi ancak kararın ailelerini de kapsıyor
olması nedeniyle toplamda iptal edilecek vatandaşlık sayısının 21 olduğunu yazdı.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

BELEDİYELERİN
EYLEMLERİ VE
YANLIŞLAR

Belediyeler ile ilgili yasanın görüşülmesi ertelendi,. Buna karşılık olarak da Meclis önündeki, eylem askıya
alındı. Bundan sonra ne olacak?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki
birinci raundu hükümet aldı. Hem
eylem sonlandırıldı hem de tüm partilerin uzlaşısı aranacağı açıklandı.
Böylece artık oklar sadece hükümeti
değil görüşmelerdeki tüm siyasi partilere yönelecek.
Sendikalar şimdilik bu karardan
memnun. Tüm ipleri de Meclisteki
muhalefet partilerinin eline verdiler.
Bu süreçte arabulucu rolünde olacak
olan mutlaka TC’nin müşavirleridir.
“Olmazsa olmazları” yani kırmızı
çizgileri tüm partilere bildirecek.
Bunlar neler olabilir?
Görünen o ki belediyelerin sayısının
azaltılması konusu kırmızı çizgidir
ancak bu sayının kaç olacağı görüşülebilir. Bu konuda partilerin ses
çıkaracağını düşünmüyorum.
Belediye başkanları için zaten sorun
yok. Çalışanların iş garantileri devam
edebilir ancak bu güne kadar kazanılmış hakları konusunda çetin görüşmeler olacak. Burada mutlaka kırmızı çizgi vardır.
Sendikal hakların budanması ve
bugüne kadar kazanılmış hakların
yok sayılması da olmazsa olmaz olarak görüşmelerde kırmızı çizgi olarak
çok tartışılacak. Direnç gösterilirse
uzlaşmanın sağlanması pek mümkün
değil. Bu madde kabul edildiği takdirde sendikacılığın cenaze namazı
kılınacaktır.
Sendikaların eylemi askıya almaları
ikinci raunt için aleyhte bir karardır.
Hiçbir sendikal eylem tekrarlandığında eski heyecanı ve kararlılığı
gösteremez. Bu nedenle eylemler sonuç alıncaya kadar devam edilmeliydi.
Hükümet elçilik aracılığıyla görüşmelerde güçlü pozisyonda olacak.
Muhalefet partileri sendikalara şirin
görünme ve haklarını savuna konusunda ne kadar direnç gösterebilecekler. Bundan şüpheliyim.
Görüşmelerin uzlaşı için sonuçlanması için belediyelerin birleştirilmesi çok da önemli değil. Önemli
olan maddi kazanımların sürdürülmesi
ve devamı için uzlaşı sağlanmasıdır.
Ne yazık ki toplumun her kesimi
artık kişisel ve zümresel çıkar hesapları içindedir. Bu nedenle direnç
var olmadan çok daha fazla para ve
iş garantisiyle ilgilidir
Sendikacılık artık “menfaat sendikacılığına” dönüştürüldü. Bunun için
hükümete yakın olma veya hükümetle
uzlaşma yeterlidir. Sendika üyeleri
mutlu olsun yeter.
Oysa asıl olan Toplum olarak bize
dayatılan paketlere ve protokollere
karşı çıkmaktır. Bu toprakların gerçek
sahibinin biz olduğumuz hatırlanmalıdır. Kıbrıslılar vatanlarına sahip
çıkmazsa her zaman olduğu gibi birileri gelip onların her şeylerini satın
alacaktır. Dün böyleydi, bugün de
böyle oluyor.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

TATAR BİR DİL
SÜRÇMESİDİR

KISACA...
KURBAN

Tatar ağız değiştirdi… ABD Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı önce Ankara’ya
gitti, sonra Anastasiadis’e, ardından da
Tatar’a… Hem TC Dışişleri’nin
reddettiği hem de kendisinin reddettiği
Güven Yaratıcı Önlemler’e, yani
Maraş’ın sahiplerine iadesi
karşılığında limanların açılmasına
sıcak baktıklarını söyledi Tatar…
Mustafa Akıncı verseydi Maraş’ı geri
sahiplerine, milliyetçilere laf
anlatamazlardı. Tatar’ı kurban ettiler…

Bizim Mandra
Hükümetin elektrik zammını
yüzde 300'den yüzde 200'e
çekerken, tüpgaza 30 TL
birden kazık bir zam
yaparak 200 TL'den 230
TL'ye çıkarması, halkı enayi
yerine koyan alçakça bir
tavır olarak değerlendirilir.
Vatandaşlar "Bunlar
kendilerini açıkgöz, herkesi
de aptal sanıyorlar" diyerek
zamlara tepkilerini dile
getirirken, sokaktaki adam
"Siz değil miydiniz koşa
koşa sandığa gidip bunlara
oy veren?" diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
Bianet.org verilerine göre
sadece Mart 2022’de
erkekler en az 25 kadını
öldürdü, 3 kadına tecavüz
etti, 3 çocuğu öldürdü, 12
çocuğu istismar etti.

Diyarbakırlı yazar Mıgırdiç Margosyan ‘Kılıç
artığı’ denilen bir aileye mensuptu…
Tıpkı kitaplarına verdiği isimler gibi; ‘Gavur
Mahallesi’nde başlayan bir yaşam ‘Tespih
Taneleri’ gibi dağılan ve ‘Biletimiz İstanbul'a
Kesildi’ denilerek İstanbul-Büyükada’da son
bulan 84 yıllık bir ömür.
Bu ömür özelde Diyarbakır’ın, genelde
Türkiye gayri resmi tarihinin bir dönemine
dair panoraması gibi...
Diyarbakırlı yazar Mıgırdiç Margosyan’dan
söz ediyorum.
Önce telefonda narince bir sesin kırılgan
bir cümlesiyle aldım acı haberi. Yazarımızın
kurucusu olduğu Aras Yayıncılık da sosyal
medya hesabından doğruluyordu akşamın kederini.
1915’lerdeki olaylardan yöre ağzıyla ‘Kafle
artığı" ya da ‘Kılıç artığı’ denilen bir aileye
mensuptu.
Tarihin zulümlerden utandığı, nehirlerin
kırmızı renkte aktığı o dönemde, henüz on
dört yaşındayken sürgün kafilesinde kaybolan,
sonra bir Kürt ağanın yanında çobanlık yapan,
sünnet edildikten sonra ismi Ali olarak değiştirilen Heradanlı Sarkis’in oğlu Mıgırdiç Margosyan.
Aklı hep Diyarbekir’de Xançepek’te, diğer
ismiyle Gavur mahallesinde kaldı. Ordaki
mozaiğin zenginliğinde, ordaki insan ilişkilerinin sıcaklığında kaldı.
Yazdıkları tümüyle bu gerçekliğe dair şeyler
oldu. Yöre ağzıyla söylersek; Diyarbakır’dan
ayağını da kesmedi hiçbir zaman. Çeşitli bahaneler uydurup her fırsatta şehrine ve çocukluğuna koştu. Onun gezdiği soluklandığı
nefes aldığı yerler avucunun içi gibi bildiği
Suriçi’ydi hep.
Onu bu ‘kuçe’leri (sokakları) gezerken gözleyenler bilir; öyle geldim geçtim türünden
değil, her üç-beş adımda bir durur bakınırdı.

VİRGÜL

VATANIMIZ DoMADEZ

Domates güneyde 8 TL, 50 Cent… Kuzeyde
38’i devirdi, kimi yerde 43! Bu gidişle
80’i, 90’ı, 100’ü bile görür… Kıbrıs’ta
ekonomik hayatı ve yaşam standardını
taksim etmek için Kıbrıs Lirası’ndan TL’ye
geçildi… Toplumumuzu üretimden koparıp
göç ettirmek için Turgut Özal’ın ‘Siz
domates üretmeyin biz size satarız’ sözü ile
neo-liberal paketler dayatıldı! Bugün hem
TL değersizleşti, hem de TL ile üretim
imkansız bir hal aldı. Türkiye domatessiz,
biz vatansız kaldık!

KIBRIS
CUMHURİYETİ’NE
DÖNÜŞ MÜ
İSTER NE…

“1960 Anlaşmaları ile bu
hakkımızın bize
uluslararası anlaşmalar
bağlamında verilmiş
olduğunu anlattık…”
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı)

Bilmeyenler yoruldu sanırdı, oysa O koklar,
içine çekerdi havayı. O nefeste çocukluğu
vardı, ailesi, arkadaşları komşuları vardı.
Sonrasında yıkılmış harabeye dönüşmüş
mahallelerin, yerle bir edilen çocukluk mekanları en çok onu üzmüş, onu küstürmüştü.
Yazdıklarıyla ve sohbetleriyle yakın geçmişe
dair üstü küllenmiş bir yaşanmışlığı, bir
aidiyeti ve bunun acılarını görünür kılmaya
çalıştı.
Sohbet havasında, yalın bir dil kullandı
eserlerinde. Satır aralarında yer yer mizahla
karışık ince ironileriyle eleştiri dozunu da
eksik etmedi.
Kendi yaşamından kesitlerin yer aldığı eserlerinde bir ayna görevi gördüğünü söylerdi:
“Anlattıklarım tamamen benim yaşantımdır.
Ama kendimden bahsederken, onların yaşamlarından, kesitler aktarıyorum. Onlara
ayna tutuyorum… Acıyı pansuman ederek,
gülerek, satır aralarında vermeyi tercih ediyorum.”
Tam da bunu yaptı, farkında olmadığımız,
düşünemediğimiz durum ve konumları gözümüze sokmadan usulca duyumsattı. Yazdıklarının nirengi noktasını da buradan oluşturdu.
Ermeni edebiyatının da önemli bir temsilcisi
olarak bilinen Margosyan Aras yayıncılığın
yöneticilerinden biriydi. Margosyan, Evrensel,
Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl ve Yeni Gündem
gazetelerinde yazılar da yazdı.
Margosyan, 7 Nisan 2022’de Kumkapı Patrikhane kilisesinde yapılan törenin ardından
Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verildi.
Yazdıkları ve anılarıyla yaşayacak.
(Bu yazı Hicri İzgören’in Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “Biraz daha eksildik” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 9 Eylül 2021
9 sağlık derneğinden oluşan
Platform’un yaptığı eylemde “İlaçlara
gününde ulaşmak istiyoruz”,
“Bakabilseydiniz görebilirdiniz belki”
ve “İhmal ediyorsunuz ölüyoruz” gibi
pankartlar taşındı.

Gözden kaçmayanlar...
ANKARA TALİMATIDIR

Özdemir Berova, “Belediyeler
reformu konusunda tavrımız kesin ve
nettir. Reform yapılmadan yerel
seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl
daha kaybettirilmesini kabul
edemeyiz” dedi… Bugüne kadar
verdiği hiçbir sözü tutmayan UBP’ye
ve Ankara’nın paketlerini süsleyerek
halka yutturan muhalefete inanıp mı
meclisle Elçiliğin arasındaki yolu
boşalttı belediyeler bilinmez ama
‘ordu’yu bir kere geri çektiler; bir
dahaki sefer gelmeye kalkarlarsa
İşgalci Rejim köylerinden çıkarmaz
belediyeleri!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Güven Yaratıcı Önlemlerin
mutlaka iki tarafın egemenliğine
ve otoritesine zarar vermeyecek
şekilde ileriye götürülmesi
gerektiğini…’’
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti Vatandaşı)

Karikatür: Jalal Hajir/cartoonmovement.com
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Rüzgara Karşı

Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

BoŞUNA DÖNMÜŞSÜN

Gözlerindeki bant ile dönme dolap etrafında dönmeye benzer bu gidiş.
Nereye dönersen dön, kuyudan çekeceğin sudan başka değişen olmayacak.
O su da zaten senin değil.
Trans meselesi.
Bir bak dünya işlerine istersen.
Dünya nereye gidiyor, sen nereye gitmeye çalışıyorsun?
Hoş, dünyada değilsin gerçi ama yine
de bakmanda fayda.
Neler dönüyor...
Ülkelerin içinde bulundukları durum şu anda kötü.
Birileri karar vererek korona virüsünü ürettiler ki
dünyayı daha kontrol edebilsinler.
Buna göre şekillendirsinler.
İstedikleri değişiklikleri
yapsınlar, kimse de ses çıkartamasın.
Başardılar.
Kaç aydır, kaç yıldır korona altında
yaşadık, yaşıyoruz.
Karakterler değişti, yapılar değişti.
Aşı dediler, test dediler, karantina, kapanma, dediler.
Bir sürü bilmediklerimizi yaşattılar.
Olağanüstü halden beterdi hepsi.
Koca ülkelerin ekonomileri battı.
Üretimleri durdu.
Tam koronanın sonlarına geldik, derken...
Rusya Ukrayna ile pat diye savaş başlattı.
Hani bir gün rahat edelim, huzurlu bir
yıl görelim, diye bekleşirken rahatsızlıklar
yaşam biçimine yeniden dönüş yaptı.
Rusya da bu işin içinde, diye düşünemiyorum.
Hiç alakası yok çünkü.
Bu ders, aslında bizlere, dünyaya, insanlara göstermeliydi ki, elinde güç bulunduran, gücünü daha yukarılara taşımak
için her şeyi yapar.
Savaşlarda ölen binlerce insanı kimse
düşünmüyor.
Bisikletinin üzerinde kurşunlanarak
ölenler.
Yolda giderken pat diye bombalabnarak
gidenler.
Canlar.
Biz de yaşadık bunları.
Kum torbalarının arkasından ateş ederken, karşıda vurabilecekleriimizin bir
ailesi olduğunu hiç düşünmedik.
Belki bir yavrusu, yaşlı annesi.
Onları vurmak görmeden kolaydı.
Daha niceleri yaşandı dünyada.
Bir tarafta dinler, bir tarafta diller bahane edildi.
Bir tarafta siyah, sarı, kırmızı insanlar,
bir tarafta Dolar, Euro, Yen...
Amerika’nın tarihine kısa bir bakış
atarsak neler var neler...
İşgal edilmiş Amerika kıtasının gerçek
sahipleri Kızlderililere neler yaptılar
soylarını bitirmek için.
Onlara akla gelmeyecek işgenceler,
katliamlar, soykırımlar.
Bir akıl lazım şimdi.
Yaşanan kötülüklerden des çıkartmalı...
Fakat dünyanın aklı kalmamış.
Döndüğün dönme dolabın etrafına gözündeki bantı açıp bak.
Gördüklerin seni şaşırtacak.
Bunca yıl boşuna dönmüşsün.

Bülent Tümen
Sevgili okurlar, sizlere bir soru:
-Bir diplomat, basına konuşurken
hata yapar mı?
Üstelik acemi da değil, yılların diplomatı, hem de Amerikalı…
Soruyu, farklı sorarsak:
-Bilmeden, istemeyerek dili sürçer
mi?
“Sürçermiş” işte…
Bahsettiğimiz Amerikalı diplomat
kim, onu da açıklayalım:
Victoria Jane Nuland, diplomat,
ABD’nin dışişlerinden sorumlu Devlet
Sekreterinin Müsteşarı…
İngilizce ifadesiyle, -Amerikanca“American diplomat currently serving as Under Secretary of State for
Political Affairs”…
Olayı duydunuz…
Perşembe gün, Lefkoşa’nın güneyindeki -Kıbrıs Cumhuriyeti’nde- basın
toplantısında Nuland, “Sayın Tatar”
diyeceği yerde, “Cumhurbaşkanı Tatar” ifadesini kullanınca, “özür dilemek” zorunda kaldı…
Diplomat Nuland, “Şimdi kuzeye
geçerek ‘Cumhurbaşkanı Tatar’ ile
görüşeceğim,” mealinde sözler sarf
edince, orada bulunanların uyarısı
üzerine; cümlesinin hemen ardından,
uzun süredir Kıbrıs’a gelmediğini
belirterek, “Sayın Tatar” sözcüğünü
kullanıp, “hatasını” düzeltti.
Bir tanıdığım, “Amerikalı diplomat,
aklından geçeni söyledi; ayrıca, ‘gözdağı’ verdi birilerine,” dedi…
Amerikalı hanımefendi, sanki bu

DUVARA KONUŞALIM,
BELKİ DUYULUR
konuları yeni öğrenmiş gibi davranarak, söyledikleriyle hepimizi “güldürdü”…
Adaya önceki gelişinin üzerinden
çok uzun zaman geçtiğini sanmıyorum…
Anımsıyorum, Kıbrıs müzakerelerinin ve denizlerdeki hidrokarbon
işlerinin her kritik aşamasında
devamlı olarak, önceki Cumhurreisi M. Akıncı ile hem adada, hem da Brüksel’de -6 Aralık
2016- heyetler arası görüşme
gerçekleştirdiği, dün gibi aklımdadır…
Perşembe gün, Kıbrıslı liderlerle ayrı ayrı, GYÖ’leri (Güven
Yaratıcı Önlemler) görüşmüşler…
Dur bakalım bu işin altından ne
çıkacak?
***
Yaşanan bu kuşkulu gelişmeler yanında Kıbrıs kuzeyinde bizler, yok
oluşa doğru doludizgin ilerlerken;
günden güne daha da çözülemeyecek
pozisyona getirilen “kendi dertlerimizle” uğraşırken; bizlerin adına,
“Sam Amca’mız, arabuluculuk oynamaya” devam ediyor!
Görevlendirdiği kadın diplomatı
da “uzun zamandır Kıbrıs’a gelmediğini” söylüyor bizlere…
Hanımefendi neden öyle söylüyor,
“kimse anlamış değil!”
Kıbrıs adası üzerinde “Böl, yönet”
siyaseti, yıllardır başarılı bir şekilde
yürütülürken, şimdi sırada ne var

acaba?
“Tavşana kaç, tazıya tut” siyaseti
mi?
Yoksa birileri için, “Hakkın verildiğinin gösterilmesi” siyaseti mi yürürlüğe sokulmak istenmekte?
***
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumun
uzun yıllardır, -1963 Noel’inden
beri- dünyadan kopuk, kapalı
bir ortamda yıllarca yaşatılmasına…
48 yıldır -1974, 20 Temmuz’undan beri- ateşkes koşullarında ve işgal altında yaşatılmasına, on yıllardır siyasi
durumdan ötürü, yurtdışına göç ederek bu topraklardaki varlığının tüketilmesine, en başta sebep olanlar,
şimdi kalkmışlar Kıbrıslıları gelecekte
“güzel günlerin beklediğiyle ilgili”
umut aşılamaya koyuldular…
Kuzeyi, güneyi ile tüm Kıbrıs adasının, askerlerden ve silahlardan
arındırılmasının önünde duranlar,
biz Kıbrıslılara “yakında çözüm olacağını, bunun için önce GYÖ’lere
ihtiyaç duyulduğunu da söylemesinler…
Kıbrıs’ta Kıbrıslıların barış içinde,
birlikte, kavgasız bir şekilde yaşamasını isteselerdi eğer, bunu hemen
sağlayabilecek güçleri vardı, vardır!
Gölge etmesinler, yeter!
Duvara konuşalım, yansıması olsun
belki duyulur.
Gene gonuşuruk buraşda.

Güneyde...

ZELENSKİY RAHATSIZLIĞI
DUYDUĞU HoŞNUTSUZLUK
ANASTASİADİS’İN YÜZÜNE
YANSIDI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’in dün telekonferans yöntemiyle
Kıbrıs Rum Meclisi’ne hitabı sırasında Türkiye’ye atıf yapmaması, Güney Kıbrıs’ta
hoşnutsuzluk yarattı. Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in yoğun rahatsızlığı yüzüne yansıdı.
Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun cevap
verdiği sırada Zelenskiy’in bağlantısı kesildi,
hitap sonrasında, salonda hazır bulunan Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi
nezdinde protestoda bulunuldu. Rum gazeteleri Zelenskiy’in dün, Rum ve Yunan
meclislerine olaylı hitaplarını öne çıkardı.
Fileleftheros manşete çektiği haberinde,
“Zelenskiy Ateşe Verdi… Ukrayna Cumhurbaşkanı Kıbrıs ve Yunanistan’a Konuştu
Ancak Uygunsuzluklar İntiba Kazandı…
Lefkoşa’da Türk İstilasına Atıf Yapmaması
Eleştiriler, Atina’da Azof Militanının Hitabına
Tepkiler” başlık ve spotlarını kullandı.
Zelenskiy’in Yunan Meclisi’ne öğle saatlerinde gerçekleştirdiği olaylı hitabı sonrasında
Rum Meclisi’ne hitabının da tepkilere neden
olduğuna dikkat çeken gazete, Ruslara verilen
“altın pasaportları” öne çıkararak taleplerini
ortaya koyan ve Rus gemilerinin Rum limanlarına demirlemesinin yasaklanmasını
isteyen Zelenskiy’in Türkiye’ye “dolaylı da
olsa” atıf yapmaktan ısrarla kaçındığını yazdı.
Habere göre Rum Meclis Başkanı Dimitriu’nun, 1974’e ve Türkiye’ye dair bilinen
görüşlerini dile getirdiği sırada Zelenskiy’in
bağlantısı kesildi. Telekonferans sırasında

Zelenskiy’in bağlantısının kesilmesi mecliste
olumsuz yorumlar yapılmasına neden oldu.
Haberde “Zelenskiy’in tutumundan duyduğu rahatsızlık Başkan Anastasiadis’in yüzüne de yansıdı. Nikos Anastasiadis meclisten
ayrılışı sırasında, (Zelenskiy’in) konuşmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi.
Ancak neden konuşma öncesinde, yapması
gereken atıflar konusunda diplomatik yoldan
bazı istişarelerde bulunulmadığı soru işareti
olarak duruyor” ifadesine yer verildi.
Gazete edindiği bilgilere dayanarak telekonferansın ardından, salonda bulunan Ukrayna büyükelçisi ve Ukrayna Büyükelçiliği
nezdinde Rum Meclisi adına protestoda bulunulduğunu kaydetti. Büyükelçilikten, Zelenskiy’in bağlantısının kesilmesi konusunda
da izahat istendiğini, karşılığında teknik
sorun gerekçesi getirildiğini kaydeden gazete
Annita Dimitriu’nun konuşma metninin de
yazılı iletileceğini ekledi.
Habere göre tepki ve itirazlar Zelenskiy’in
Rum meclisine hitabından önce, Yunan meclisine hitabının ardından Yunan asıllı iki

“Azov Taburu” militanının “dedelerimiz 2.
Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı savaştı
şimdi biz de Rus Nazilerle savaşıyoruz”
mesajını içeren video kaydın izlettirilmesi
nedeniyle AKEL’in Zelenskiy’in hitabı sırasında mecliste hazır bulunmayacağını açıkladı. Zelenskiy’in hitabı sırasında AKEL
grubu sandalyeleri boş kaldı. Yunanistan’da
da söz konusu video izlettirilirken tepki
göstererek meclis salonunu terk edenler
oldu.
Politis manşet haberini “Zelenskiy Konuştu
AKEL Dinlemedi… Kıbrıs Sorunundan Tek
Kelime Etmedi ve Ruslardan ‘Altın’ Pasaportlarının Geri Alınmasını İstedi” başlığıyla
verdi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasidis’in meclisten çıkışta yaptığı açıklamayı da aktardı.
Gazeteye göre “Ukrayna halkının bugün
çektiklerini ama bizim de 1974’te çektiklerimizi işitmeyi beklerdik” diyen Anastasiadis,
şöyle devam etti:
“Hiçbir atıf yapılmaması bizi rahatsız ediyor. Hukuk ilkeleri devletler arasında ayrım
yapmaz birinin ihlal edilmiş hakları tanınırken
ötekinin hakları görmezden gelinmez. Daha
esnek vicdanlar varsa veya kendilerini etkilememesi durumunda benzer faaliyetlere
katlanabilecekler varsa bu, Avrupa’nın tabi
olduğu ilkelere, özellikle de bir istilanın felaketini yaşayan ve yaşamaya devam eden
bir ülkeye tamamen yabancıdır.”
Alithia birinci sayfadan aktardığı habere
“Devletler Hangi Gruba Ait Olduklarına
Karar Versin… Zelenskiy’in Kıbrıs Meclisi’ne
Hitabı Çerçevesindeki Çağrısı… Ukrayna
Cumhurbaşkanı Rusya’ya Enerji Ambargosu
İstedi… ‘Altın’ Pasaportların Geri Alınmasını
da İstedi” başlığını attı.
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Sosyal Medya
Salih Mehmet
11 Nisan 1965, Kıbrıs “barış” yanlısı iki
evladının, Kostas Mişauli ve Derviş Ali
Kavazoğlu eski Larnaka-Lefkoşa yolunda
pusuya düşürülerek öldürüldükleri gündür!
Derviş Ali Kavazoğlu 4 Nisan 1924 PiyiPerestorona (Aslanköy) köyünde fakir bir
ailede dünyaya geldi. Daha sonra ailesi
Küçük Kaymaklı'ya yerleşti. Derviş Ali
Kavazoğlu 12 yaşlarında hayata mobilyacı
çırağı olarak başladı.
O dönemlerde Avrupa ülkeleri derin ekonomik kriz içerisinde idi. 1930’larda İtalya'da
Musolini, İspanya'da Franko Almanya'da
Hitler milliyetçi söylemlerle ikdidarda idiler…
Bu döneme II. Dünya savaşı arifesi diyebiliriz. II. Dünya savaşı Mayıs 1945”te
Kızıl Ordu'nun zaferiyle sona erdi. Bu savaşta milyonlarca insan hayatını kaybeder.
Savaş sonrası Sovyetlerin itibarı dünya işci
sınıfı ve barışseverlerin gözünde saygınlık
kazanır…
Tam bu dönemlerde Kıbrısta çalışan insanların sosyal hakları olması gerektiğini
savunan sol aydınlar sendikalar kurarak
Kıbrıs’ta çalışma süresinin 8 saata indirilmesi
için grevler yaparak bunu başarırlar. O
güne kadar atalarımız “güneş zamanına”
göre çalışmak zorunda idi.
Bu eylemler iki toplumlu idi. İşçi sınıfının
bu sendikal kazanımları dönemlerinde Derviş
Ali Kavazoğlu gencecik yaşında bu harekete
katılır. II. Dünya savaşı sonrası, ülkemizde

11 NİSAN 1965...
işçi sınıfının bu kazanımları karşısında sağ
beyinlerin rahatsız olmaya başladığı dönemdir.
Ve İngilterenin planı olan “Taksim ve
Enosis” hareketi bu yıllarda başlar. 1950’li
yıllar, EOKA-B ve TMT’nin ortaya çıktığı
yıllardır.
Sendikacı Ahmet Sadi Erkut TMT’nin
ilk kurşunladığı kişi olur. İnkilab gazetesi
Müdürü Fazıl Önder 24 Mayıs 1958’de sokak ortasında saldırıya uğrayarak hayatını
kaybeder, O’nu yaralı bir halde hastahaneye
götürecekler bahanesiyle alıp götürenler,
onun olü bedenini kimsenin bulamıyacağı
bir yere bıraktılar. Evli ve bir kız çocuğu
babası olan Fazıl Önder’in Eşi Zehra hanım
ve evladı Fazıl Önder’in bedeninin bulunabileceği umuduyla yaşadılar. Ancak Zehra
hanım da sevgili eşiyle ilgili haber alamadan
vefat etti.
Mezar taşı olmıyan bir aydındır Fazıl
Önder! 1950 ve 1960’lı yıllarda TMT’nin
vurucu güçleri Kıbrıs Türk toplumun bulunduğu her köy ve kasabalara şiddet yöntemiyle hakimdiler. Düşünce özgürlüğüne
kısıtlamaların geldiği yıllardı O yıllar.
Dönemin sağ gazetelerinde barışseverlerin
resimleri “vatan hainileri” adı altında yayınlanırdı. Barikat olarak bildiğimiz geçiş
noktalarıda kum dolu varellerin üzerine ilericilerin “hainler” diye resimleri asılırdı.
Derviş Ali Kavazoğlu, iki toplumun barış
içinde yaşayabileceği bir Kıbrıs için hayatına

karşı saldırı olabileceğini bile bile Kıbrıs’tan
ayrılmadı.. Derviş Ali Kavazoğlu dost diye
bildiği kişilerle buluşmak için o ölüm noktasına yoldaşıyla birlikte gitti. Dostluğuna
güvendiği şahıs insan canına kıyacak kadar
vahşi bir ahlak sergileyerek savunmasız olan
Derviş Ali Kavazoğlu ve yoldaşı Kostas
Mişauli’yi kurşun yağmuruna tuttular. Bu
cani eylemin uygulayıcıları o dönemin yeraltı
örgütü olan TMT’nin karanlık odalarından
geçen kişilerin olduğunu Kavazoğlu’nun
yurt dışına göç eden yoldaşları öğrenmişti…
TMT’nin onu öldürmek istediğini biliyordu… Ona sıkılan kurşunlar, onun siyasi
düşüncesine sıkılmıştı. İnsanı öldürmekle
düşüncesini öldüremiyeceklerini bilemiyecek
kadar “cahil”di katiller.
Derviş Ali Kavazoğlu öldürüldüğü tarihte
henüz doğmamış, veya bebek yaşta olan
bugünün aydınları, Derviş Ali Kavazoğlu’nu
saygıyla anmakta, Ve onu katleden vahşi
düşünceyi de “lanetlemektedirler”!
Tarihte insanlık, ne demokrasi şehitlerini
unuttu ne de demokratik bir düzen arzusundan
vaz geçti!
Şiddet ve silaha güvenenler tarihte hep
yenildiler! Derviş Ali katledileli 57 yıl oldu.
Ancak ne onu ne de yoldaşlarını barış ve
çözüm yanlıları unutmadı!
11 Nisan 2022'de Derviş Ali Kavazoğlu’nu
barışseverler, gerek kendi evinde, gerekse
mezarı başında saygıyla anacak…

NULAND’DAN ENERJİ İŞ BİRLİĞİNE DAİR ÖNERİLER
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın,
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le
dün sabah dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği görüşme ve görüşmenin ardından
yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum basınında
geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi “Yeni Üçlü Masada- Nuland Enerji Alanında Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye İş Birliğine Dair Ortaya Bir
Öneri Attı- Amerikalılar Türkiye Faydasını
Görüyorlar- EastMed Boru Hattı Projesinin
İnşa Edilmesini Kalıcı Olarak Gömdü” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Nuland’ın
geçtiğimiz günlerde Ankara’daki temaslarda,
ABD’yi öncelikle ilgilendiren şeyin, enerji
ekseninde ve Ukrayna’daki Rus işgalinin
ardından uluslararası ortam da göz önüne
alınarak, bölgedeki yeni durumun nasıl şekilleneceği olduğu mesajını verdiğini yazdı.
Nuland’ın dün Anastasiadis’le görüşmesinde, bunu, Amerikalıların Doğu Akdeniz’de
ne görmek istedikleri konusunda daha net
bir hale getirdiğini yazan gazete, Nuland’ın
“enerji alanında Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye
iş birliğini nasıl görürdünüz” sorusunu sorduğunu, ancak Washington’un niyetlerinin
çok daha ileriye gittiğini iddia etti.
Nuland’ın sorduğu sorunun akademik bir
soru olmadığını, ancak bunun Amerikalıların,
bahse konu üç ülkenin önümüzdeki dönemde
üzerinde çalışmasını isteyeceği “ev ödevi”
olabileceğini yazan gazete, Amerikalıların
masaya koyduğu şeyin, üç ülkenin katılacağı
üçlü bir iş birliğinden başka bir şey olmadığına dikkati çekti.
Nuland’ın böyle bir oluşumun kurulmasından ortaya çıkan sorunları anladığını
açıkça belirttiğini, bununla birlikte Nuland’ın,
Türkiye’nin şu an ABD açısından sahip olduğu öneme yönelik bıraktığı mesajın net
olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminin
Nuland’ın soru/önerisine verdiği ilk ve doğrudan tepkinin çok da olumlu olduğunun
görülmediğine işaret etti.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in bunu reddetmediğini, ancak
şu anda Lefkoşa-Atina-Ankara üçgeninde
neden bir işbirliği mekanizması kurulama-

AĞIR SİLAHLI VE
MASKELİ KİŞİLER RUM
PoLİSİ VE BAŞSAVCILIĞINI
TEHDİT ETTİ

Eli silahlı, maskeli ve kimisi asker
üniforması giyen bir grup, önemli
suçlarda itirafçı olarak tanık koruma
programına alınan kişiler konusunda
Rum polisi ve Başsavcılığına videolu
tehdit mesajı gönderdi.
Politis, “Silahlı Suçlular Polisleri,
Savcıları ve Koruma Altındaki Tanıkları
Tehdit Ediyor” başlıklı haberinde, polisin
eline birkaç gün önce geçen tehdit
videosunda “koruma altındaki tanıkları,
onlara destek verenlerin (polisler,
savcılar, tercümanlar, vb.) cezalandırma
tehdidinde bulunulduğunu yazdı.
Gazeteye göre videoda yüzlerini maske,
bandana, şapka vb. ile gizlemiş 6 kişi
görülüyor. Kişilerden 3’ünün elinde
tanksavar roketatarı, ağır makineli
tüfekler görünürken bir tanesi elindeki
tehdit yazısını kameraya tutuyor.
Kimsenin konuşmadığı, herhangi bir ses
de işitilmeyen videoda gösterilen ve
İngilizce olarak kaleme alınan tehdit
yazısında “Alfa Kardeşler” ismi/başlığı
kullanılmış.
“Alfa Kardeşler koruma programı altında
bulunan yalancı şahitlerin ifadelerinin
iptal edilmesini, korunan tanık statüsü
verilenlerin Merkezî Cezaevi’ne geri
dönmesini, kendilerine verilen bütün malî
menfaatlerin kesilmesini, ifade vermeleri
karşılığında bu kişilere verilen paralarla
ilgili bilgilerin yayımlanmasını ve onlarla
iş birliği yapan polislerin
kovuşturulmasını istiyor” deniliyor.
Taleplerinin kabul edilmesi halinde,
hepsinin güvenlik içinde yaşamaya
devam edeceği ancak reddedilmesi
halinde “yalancı şahitler, yozlaşmış
polisler ve ailelerine, onlarla iş birliği
yapanlara (savcılar, avukatlar ve
tercümanlar) karşı güç kullanılacağı”
belirtilen yazıda, “Asla unutmayacağımız
kardeşlerimizin serbest bırakılması
ümidiyle bütün onurlu insanları yalancı
şahitlerin karşısında durmaya
çağırıyoruz” denildi.

GÜNEY KIBRIS’IN İTHAL
ETTİĞİ 20 BİN ToN
MISIRDA AFLAToKSİN
MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Güney Kıbrıs’ın stratejik rezerv olarak
ithal ettiği 20 bin ton mısırda, izin verilen
limitlerin üstünde aflatoksin maddesi
tespit edildiği haber verildi.
20 bin ton mısırın gemiden indirilmesine
başlandığını ve muhafaza edilmeleri
amacıyla bunların tüccarların ambarlarına
nakledileceğini yazan Fileleftheros
gazetesi, ithal edilen üründe, izin verilen
limitlerin üstünde aflatoksin maddesi
tespit edildiğini ve kimyasal analizler
tamamlanana kadar ithal edilen ürünün
depolarda tutulacağını ekledi.

yacağına dair bir dizi sebep ortaya koyduğunu
belirtti.
Anastasiadis’in Rum Yönetiminin hiçbir
zaman ister Türkiye, ister başka devletlerle
iş birliğine yönelik olumsuz olmadığını izah
ettiğini savunan gazete, Anastasiadis’in Rum
kesiminin pratik anlamda tüm komşu devletlerle iş birliği yaptığını, ancak Türkiye
örneğinin karmaşık olduğunu söylediğini
iletti.
“Anastasiadis’in, bu tarz bir iş birliğinin,
Kıbrıs sorunu durgun kaldığı ve karşı taraf
iki devletten ısrar ettiği sürece tartışılamayacağını” söylediğini ileten gazete, Anastasiadis’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden
başlamasına ilişkin teşvik etmesi için BM
Özel Danışmanı atanması talebine değindiğini, ayrıca Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ)
de atıfta bulunduğunu kaydetti.
Gazete göre Anastasiadis, “diğer tarafın
olumsuz olduğu, Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesinin yüzde 40’ına
itiraz ettiği, ayrıca kapalı bölge Maraş’taki
eylemlerini sürdürdüğü” iddialarında da bulundu.
Haberinin devamında Nuland’ın “bu anlayış gösterdiğini” ifade eden gazete, ancak
Nuland’ın üçlü iş birliği önerisi haricinde,
Rum Başkanlık Sarayından ayrılırken, gerisinde, Türkiye’nin içerisinde bulunduğumuz
bu dönemde ABD açısından çok faydalı ol-

duğu izlenimini bıraktığına işaret etti.
“EASTMED BORU HATTI İNŞASINI
KALICI OLARAK GÖMDÜ”
Gazete “EastMed Boru Hattı İnşasını
Kalıcı Olarak Gömdü” ara başlıklı haberinde
ise, Nuland’ın Anastasiadis’le görüşmesinin
ardından yaptığı açıklamaların, Doğu Akdeniz boru hattı inşa edilmesine yönelik oldukça net olduğunu ve Nuland’ın kamuoyu
önünde de bahse konu projeyi “kalıcı olarak
gömdüğünü” yineledi.
Gazete Nuland’ın, bundan 10 yıl sonra
enerji alanında çok daha yeşil ve enerji
kaynaklarında da çok çeşitli olmayı istediklerini söylediğini de iletti.
Şu an enerji bağlantılarına odaklandıklarını
da dile getiren Nuland “şu an Kıbrıs (hem
Kuzey hem Güney), Avrupa ve bu bölgedeki
tüm ülkeler için sonuç verebilecek projelere
odaklandıklarını” söyledi.
Euro-Asian Electricity Interconnector projesi fikrini desteklediklerini, aynı zamanda
“Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD” şeklindeki 3+1 oluşumu fikrinin de güçlü destekçileri olduklarını ifade eden Nuland, geçtiğimiz Pazartesi Türkiye’ye yaptığı ziyarete
de atıfta bulunarak, burada, Türkiye’nin de
enerji tedariki kaynaklarının çeşitlendirilmesi
arayışında olduğu yönünde yoğun bir hisse
kapıldığını ekledi.

GÜNEYDE ENFLASYoN
27 YILIN REKoR
DEĞERİNE ULAŞTI

Güney Kıbrıs’ta, bir yıl önce eksi 0,72
olan aylık enflasyon oranı bu yılın Mart
ayında, 1995’ten beri kaydedilen en üst
seviye olan yüzde 7,13’e ulaştı.
Fileleftheros, “Enflasyon Toparlanmıyor:
27 Yılın Rekoru” başlıklı haberinde,
Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi tarafından
dün açıklanan verilere dayanarak Mart
2021’de yüzde -0,72 olan tüketici fiyatları
endeksinin bu yılın ocak ayında yüzde
5,40’a, Şubat ayında yüzde 6,56’ya,
Mart’ta da rekor kırarak yüzde 7,13’e
fırladığını yazdı.
Haberde elektrik ve akaryakıt
fiyatlarındaki artışın, gıda ve temel
tüketim ürünlerinin fiyatlarını artırdığına
dikkat çekildi.

13 YAŞINDAKİ KIZ
“CRYSTAL ICE”TAN
HASTANELİK oLDU

Cyrystal Ice türü uyuşturucu kullandıktan
sonra baygınlık geçirerek hastaneye
kaldırılan 13 yaşındaki kız öğrencinin, 15
yaşındaki ablasıyla birlikte uyuşturucu
kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
Fileleftheros’un haberine göre
Limasol’da, hırsızlıktan tutuklanan 17
yaşındaki kızın kanında uyuşturucu
bulunmasının ardından önceki gün de
evinde fenalaşması üzerine annesi
tarafından hastaneye kaldırılan 13
yaşındaki kızın Crystal Ice türü
uyuşturucu kullandığı saptandı. Polisin
kızın 15 yaşındaki ablasını sorgulaması
üzerinde iki kız kardeşin uyuşturucu
kullanıcısı olduğu anlaşıldı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Gençken korduk ateştik
Yıldırımlara eştik
Artık körkütük olduk
Bak gör verimsizleştik

Kitap Dünyası

Özdeyişler

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

"Sahte olanın reddi,
özgürleştirici ve enerji
vericidir."
James Beattie

BİLİM İNSANLARI BİR
KADININ CİLT
HÜCRELERİNİ 30 YIL
GENÇLEŞTİRDİ

Tadımlık

kızıl güneş altında
toprak, çamur ve
terden ıslak gömleğimdeki
kokun
M. Kansu

Nöbetçi
Eczaneler

İngiltere'de bilim insanları, 53 yaşındaki
bir kadının cilt hücrelerini 23 yaşındaki
bir kadınınkiyle aynı olacak şekilde
gençleştirdi.
BBC'nin haberine göre, Cambridge'deki
bilim insanları, 30 yıl gençleştirdikleri cilt
hücrelerine yapılan işlemin vücuttaki
diğer dokulara da uygulanabileceğini
düşünüyor.
25 yıldan fazla bir süre önce klonlanan
koyun Dolly'de kullanılan teknikler
üzerine inşa edilen araştırmaların
hedefinin, yaşa bağlı hastalıklar için
tedavi yöntemleri geliştirmek için olduğu
belirtildi.
İLERİSİ İÇİN KRİTİK BİR ADIM
Cambridge'deki Babrham Enstitüsünden
Araştırma Ekibinin Başkanı Prof. Wolf
Reik, bu yöntemin, insanları yaşlanmanın
etkilerine karşı daha uzun süre sağlıklı
tutmak için kullanılabileceğini umduğunu
söyledi.
Reik, "Bu tarz şeyleri hayal ediyorduk.
Birçok hastalık yaşlanmayla daha kötü
hale geliyor. İnsanlara da bu şekilde
yardım edebilme fikri oldukça heyecan
verici." dedi.
Çalışmanın henüz çok erken bir aşamada
olduğunu aktaran Reik, hücre
gençleştirmenin mümkün olduğunu ilk
kez ortaya çıkarmanın ilerisi için kritik bir
adım şeklinde değerlendirdi.
Tekniğin kökenleri, 1990'larda
Edinburgh'tan araştırmacıların bir
koyundan aldıkları deri hücresini
embriyoya dönüştürmek için
geliştirdikleri yöntemle klonlanan koyun
Dolly'e dayanıyor.

“BİR NEGATİF BİR
PoZİTİF” ADLI KİTAP
CUMA GÜNÜ TANITILIYoR

Covid-19 karantina günlerinde altı
kadının yaşanmışlıkları, hayalleri, korku
ve umutlarını dillendirdikleri öykü ve
anılarının yer aldığı “Bir Negatif Bir
Pozitif” kitabı Işık Kitabevi tarafından
yayımlandı.
Kitap, Işık Kitapevleri ve tüm kitapçılarda
yerini alacak.
Senem Şanal Erginel, Ebru Balkaş,
Birsen Yalçın Güngördü, İnci Kardeş,
Selay Uzmen Özgül ve Rona Şpendi
Emiroğlu’nun yazdığı kitabın tanıtımı 15
Nisan Cuma saat 19.00’da Işık Kültür
Sanatevi’nde yapılacak.
Tanıtımda, dileyenlere kitaplar
imzalanacak.

DÜN

LEFKOŞA
AKDORA ECZANESİ
Mumcu tepe sokak bozhan apt. no:4
anıttepe yolu hamitköy lefkoşa
03922253355
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
Bolu sokak derya apartmanı no:72
dük. :2 küçük kaymaklı / lefkoşa - k.
kaymaklı stadyum yolu, günmar market yanı
03922271080
ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4
Etik Hastanesi yanı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 21 31

LEFKOŞA FOTOĞRAF GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
“Yıltan Taşçı Akademi I. Lefkoşa Fotoğraf
Günleri”, Telsim ana sponsorluğunda devam
ediyor.
Yıltan Taşçı Akademi’den yapılan açıklamaya
göre, I. Lefkoşa Fotoğraf Günleri, atölye çalışmaları, sergiler, fotoğraf sanatçılarının katılımlarıyla yapılan söyleşiler ve fotoğraf gösterimleriyle Lefkoşa’nın farklı noktalarında
sanatseverlerle buluşuyor.
Fotoğraf Günleri kapsamında 5 Nisan Salı
günü Aramis Kalay ile Lefkoşa Arabahmet’te
atölye çalışması, Lefkoşa AKM Konferans
Salonu’nda ise GİFDER üyelerinin fotoğraf
gösterimi yapıldı.
Fotoğraf gösteriminin ardından İlyas Göçmen
ile “Kırkpınar Güreşleri, Çingeneler, Cansız
Mankenler ve Klasikler” konulu ve Ümit
İnatçı ile “Sanat / Fotoğraf İlişkisi” konulu
söyleşi düzenlendi. İkinci gününün sonunda
ise Veli Kaymaklılı’nın “Seçkiler” isimli sergisi
açıldı.
Fotoğraf Günlerinin üçüncü gününde n 6
Nisan Çarşamba günü, Lefkoşa Yenicami’de
Çerkes Karadağ ile yaratıcı atölye çalışması
ve FODOS üyelerinin Lefkoşa AKM Konferans
Salonu’nda fotoğraf gösterimi yapıldı.
Fotoğraf gösteriminin ardından Ceyhan Özyıldız ile “Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı”

konulu konferans düzenlendi. Konferans sonrasında Başar Taşlı, “Manzara, Makro ve Yalıçapkını” başlıklı fotoğraf gösterimi yaptı.
İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde de,
“Resimsel” isimli Mehmet Türkelman sergisi
ve “Ustalardan Seçkiler” isimli iki sergi açıldı.
7 Nisan Perşembe günü ise, İlyas Göçmen
ile Lefkoşa Selimiye’de atölye çalışması, Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda FODER
üyeleri fotoğraf gösterimi, ardından Aramis
Kalay ile “Fotoğrafı Düşünmek/ Fotoğraf Senaryoları” adlı sunum yapıldı.
Emel Sefer’in “Fotoğrafçılığımızda Nevin
Yüksek” konulu söyleşisinin ardından AKM
Büyük Sergi Salonu’nda Yıltan Taşçı Akademi
kursiyerlerinin, “Objektifimizden Yansıyanlar”
isimli 12’nci fotoğraf sergisi açıldı.
8 Nisan Cuma günü, Lefkoşa AKM Konferans Salonu’nda DİYAFRAM üyeleri fotoğraf
gösterimi, Yıltan Taşçı’nın “Resim Okumaları
1: XV. – XVII. Yüzyıllarda İnsan Merkezli
Resimde Işık” konulu söyleşisi ve Mustafa
Evirgen, Mehmet Türkelman, Nilgün Ortaş
ve Ramadan Gümüşok’un konuşmacı olarak
katıldığı, “Fotoğrafçılığımızın Sorunları ve
Çözüm Önerileri” konulu açık oturum yapıldı.

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

14.72 14.80

EURO
Alış Satış

15.95

16.08

S.T.G.
Alış Satış

19.15 19.30

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Salih miroğlu cad. girne no:45/2 zeytinlik yolu şok mar karşısı yukarı
05488811811
ŞİFALI ECZANESİ
0 Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu
Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5
Alsancak-Girne
0533 846 33 30
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
MAĞUSA
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu
sonu, Erbatu Apartmanları, Northernland Premier Park yeri girişi karşısı,
Uluçam Yolu sk
03923650112
09-04-2022
08:00-00:00
MEHMET ARTER ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa
Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu
GaziMağusa
3660 002
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9
D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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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E. Tatar, "İki ayrı devlete dayalı çözüm önerimizden geri adım atılamaz"
demiş. Tayyıp atsın da görürüm bronzonuzu ne kadar sıkar!
Bizim Duvar

İşgalciyi
sokmayan yılan
bin yaşasın!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
YoRGANDAN
BAŞLADIK NERE
GELDİK?

-E hani da galdıracaydın be Raziye
bu yorganı artık?
-Yok be canım. Galdıracaydım ama
vazgeşdim.
-Neçin vazgeşdin?
Görmemin havayı ne
gadar ısındı? Çekilmez ya yorgan bundan sora.
-Haglısın be canım
ama brag galsın bircez hafda daha. Ne
olur ne olmaz. Açılırık üşürük geceleri
farkında olmadan.
-E helebarem patanıyayı alaydın üsdünden. Hem yorgan hem pataniya
çok gelir.
-Pataniyayı aldım yahu...
-Sen üşür mün yani geceleri?
-E yok. Çok üşümem ama sıcak da
almam. Neçün sordun?
-E beni nerdeysa afakan buldu agşam. Addım yorganı üsdümden. Öyle dönerim
olmaz, böyle dönerim
olmaz. Ah çekerim, of
çekerim belki uyanın
diye, gene olmaz!
-E uyandırıp da napacaydın beni?
-E sen okumadın galiba gazeddayı geçen gün ne yazardı...
-Yok, ne yazardı?
-İngsanın uykusu gaçarsaymış geceleri...
-E, goyun saysınmış!..
-Ne goyunu be Razi? O esgidendi.
Şimdi segs yapın deyyor uzmannar.
-E yok artık. Şaşırddılar bunnar da
ha... Her gece uykusu gaçarsa ingsanın
ne yapacak?
-E ne var be? Sen değilidin okuyan
gene gazeddada segs ömrü uzadır
diye?..
-Bak ama ha... Yorgandan nere geldik?!
-Ne ilgisi var be Razi?! Ben bişey
mi dedim şimdi?!

Asmaaltı konuşmaları
-Hade gene eyisin...
-Ne eyisi? Bogdan püsürük!
-E görmemin 5 Mayıs'a gadar uzaddı
Sucu elektriklerin ödenmesini...
-Sanki eyi tarafı mı var bunun?
-Yalnız bu değil...
-Ya?

-Yüzde 300'den yüzde 200'e düşürmüş
zammı!
-Ha yani 300 santim sogdular, 100
santim geri çegdiler! Da bunun için
eyisin den bana?! Hade bunnar dalga
geçer, maytaba alır ingsannarı!.. Sen
da?
-Yok be gardaş, estağfurullah... Ne
dalga geçecem seninilan? Ben asıl
300'den 200'e endirenneri maytaba almak isdedim! Eşşeği gaybeddirip buldurma oyunu annayacağın!
-Ya da ölümü gösterip sıdmaya razı
edme!
-Bravo!

Haftanın Gıdıgıdısı
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın "Kıbrıs
Türk tarafının görüşlerini ve perspektifini Washington'a
ileteceğim" şeklindeki sözleri kargaları bile gülmekten kırıp
geçiren içeriği nedeniyle bu haftanın en komik gıdıgıdısı
seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

GÖREMEDİM
Şoför Temel, gecenin ilerlemiş bir
saatinde "Sağa dönülmez" işaretine
rağmen sağa sapmış ki keskin bir
düdük sesiyle irkilmiş.
Nereden çıktığını farkedemediği bir

trafik polisinin işaretiyle yavaşlayıp
sağa yanaşmış. Trafik polisi sol elinde
ceza makbuzu, sağ elindeki düdüğü
sallayarak arabaya yanaşıp sertçe sormuş: "Levhayı görmedin mi?"

Temel kabahatli olduğunu biliyormuş,
samimi şekilde itiraf edip polisin insafına bırakmış işi:
"Görmesine gördüm de asıl sizi göremedim memur bey!"

Pano
Yanarım yanrım
da bu Arabın
tozu yüzünden
Torosları net
göremediğime
yanarım kaç
gündür!

FİKRİNİN FİKRİ
YARIN TAYYIP
oNGARIR
GENDİLERİNİ

Faiz Sucuoğlu, zamlı faturaların ödeme tarihini 5 Mayıs'a kadar uzattıklarını
açıklamış.
-Halkla alay etmekten başka hiçbir
şey değildir bu. Yapılması gereken tek
şey, zammın derhal geri alınması ve
Mart faturalarının derhal iptal edilmesidir.
*
Elektrik faturasına isyan eden ve
bunu protesto için Kıb-Tek binasına
yumurta atan Mehmet Kılınç adlı vatandaş tutuklanmış!
-Alkışlayın kahraman polisimizi!!!
*
TDP, TKP ve YKP gençlerinin Başbakanlık önündeki direnişi yeni katılımlarla büyüyormuş.
-Bravo gençler. Bu mücadeleyi yükseltirseniz siz yükseltirsiniz. Sendikalar
değil.
*
Ersin Tatar, "İki ayrı devlete dayalı
çözüm önerimizden geri adım atılamaz"
demiş.
-Tayyıp atsın da o zaman görürüm
bronzonuzu, ne kadar sıkar!..
*
Elektrik zammı yüzde 300'den yüzde
200'e indirilmiş!
-70 santim sokup 7 santim geri çekiyor, bunun adına da indirim diyorlar!
*
Ersin Tatar, "Ülkü Ocaklarının özellikle genç üyelerinin yapmakta olduğu
katkı ve verdiği gücü takdir ediyorum"
demiş.
-Bravo Ers! En ülkücü sen! Başka
yok!
*
Hükümet alkol zammında da geri
adım atmış.
-Ey ey... Yarın Tayyıp ongarır gendilerini!
*
Kasulidis "Türkiye'den GYÖ'ler ile
ilgili sıcak mesajlar geliyor" demiş.
-Sana öyle geliyor girye Kasulidis!
Halüsinasyon mu görüyorsun ne?!
*
Kudret Özersay "Hükümetin itibarı
yerle bir oldu" demiş.
-Kudret bey hâlâ anlamadı! Olmayan
şey nasıl yerle bir olur?!
*
Tufan Erhürman "Bu işin hata yapalım ve dönelimi olmaz. Bilin ki sabaha kadarsa sabaha kadar anlatacağız"
demiş.
-İstediğiniz kadar anlatın. Onlar akıl
yoluna değil, Ankara'nın yoluna bakarlar!

K. Özersay "Hükümetin itibarı yerle bir oldu" diyor.
Kudret bey hâlâ anlamadı! olmayan bir şey nasıl yerle bir olur?
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RUSYA, 2 BULGAR
VE 45 PoLoNYALI
DİPLoMATI SINIR DIŞI
ETME KARARI ALDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet
gereği 2 Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı
istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı Nikolay Trifonov’un
çağrılarak, elçilikte çalışan 2 diplomatın
“istenmeyen kişi” ilan edildiğine yönelik
nota verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Bulgaristan tarafından
mart ayında, Rusya’nın Sofya
Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın
sebepsiz bir şekilde istenmeyen kişi ilan
edilmesi kararına cevap olarak bu karar
alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.
Polonya’nın Moskova Büyükelçisi
Kşiştof Krayevskiy’in de bakanlığa
çağrılarak 23 Mart’ta Polonya’da 45 Rus
diplomatın istenmeyen kişi ilan
edilmesinin protesto edildiği aktarıldı.
Polonya’nın dostane olmayan
eylemlerine karşılık mütekabiliyet gereği
Polonya’nın Rusya’daki İrkutsk,
Kaliningrad ve St. Petersburg
başkonsolosluklarında çalışan 45
çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği
bildirilen açıklamada, “Bu kimseler 13
Nisan akşamına kadar Rusya
Federasyonu topraklarını terk etmek
zorundalar. İlgili nota büyükelçiye
verildi.” ifadeleri kullanıldı.

RUSYA VE ERMENİSTAN
DIŞİŞLERİ BAKANLARI
MoSKoVA'DA GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
ABD ve Fransa'nın Rusya ile Minsk
grubunda görüşmeyeceklerini
açıkladıklarını söyledi.
Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı
Ararat Mirzoyan, başkent Moskova'daki
görüşmelerinin ardından basın toplantısı
düzenledi.
Karabağ'daki duruma değinen Lavrov,
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan
arasında 10 Kasım 2020, 11 ocak 2021 ve
26 Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan
anlaşmaların uygulanmasının önemini
vurguladı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında
barış anlaşmasının imzalanması ile ilgili
çalışma konusunda yardımcı olmaya
hazır olduklarını dile getiren Lavrov,
Karabağ meselesine ilişkin Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Minsk Grubunun eş başkanlarının
faaliyetlerini değerlendirdi.

AB KoMİSYoNU BAŞKANI
VoN DER LEYEN
UKRAYNA'DA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, Slovakya Başbakanı
Eduard Heger ve Avrupalı
parlamenterlerden oluşan heyet,
Ukrayna'yı ziyaret etti.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal,
Telegram hesabından yaptığı
açıklamada, von der Leyen ve
beraberindeki heyetin, Rus güçlerin
katliam yaptığı iddia edilen, Ukrayna
ordusunun kontrolü tekrar sağladığı
Buça kentine ziyarette bulunduğunu
bildirdi.
Şmıgal, "Von der Leyen ve beraberindeki
heyete Rus ordusunun Ukraynalı
sivillere karşı işlediği vahşeti gösterdim.
Bu suçlar için düşmanı asla
affetmeyeceğiz. Saldırganı bir an önce
durdurmak için Avrupalı ortaklarımızla
birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
SLoVAKYA, UKRAYNA’YA S-300 HAVA
SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERDİ
Bratislava, 8 Nisan 22 (TAK): Slovakya
Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna’ya S300 hava savunma sistemi verdiklerini
bildirdi.
Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
ülke basınında "Slovakya’nın Kiev'e S300 hava savunma sistemi
gönderdiğine" ilişkin haberleri
doğruladı.
"Slovakya’nın Ukrayna’ya S-300 hava
savunma sistemi verdiğini doğrulamak
isterim." ifadesini kullanan Heger,
"Ukrayna halkı hem ülkesinin
egemenliğini hem de bizleri cesurca
savunuyor. Rusya’nın saldırıları altında
can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak
ve yardımcı olmak bizim görevimizdir."
değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Başbakan Heger, Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen ile Ukrayna’nın başkenti
Kiev’e gitti.

MİLLİYETÇİ HAREKETİN SARMALINDA
KIBRIS TÜRK TİYATRoSU… (16)

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

Ahmet Tolgay'ın yazdığı Hakan Demircioğlu'nun yönettiği "Fadime'nin Kavgası" oyunu.

Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne’de,
Tekin Akmansoy dönemi sorunlu bir şekilde sona ermesinden sonra müdürlüğe
atanan Fikri Direkoğlu yönetiminde kısa
bir sürse dingin bir dönem yaşanır. Bu
süre içinde Ankara Devlet Konservatuvarı
Tiyatro Bölümü’nden Perihan Halit Toygan mezun olup Kurum’da çalışmaya
başlar. Toygan'ın sahnelediği ilk oyun
da Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" olur.
Ancak Kurum’un dinginliği çok kısa sürer.
Daha önce Maarif Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını yürüten Kıbrıs
Türk Tiyatrosu İlk Sahne, 1973’te Gençlik
Spor ve Kültür İşleri Dairesine bağlanır.
Bu daire ise direk Cumhurbaşkanlığı
Muavinliği ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yani Rauf Denktaş’a bağlı bir
şekilde çalışmalarını yürütür. Dairenin
müdürü de Fikret Kürşat’tır. Tiyatronun
amirliğine ise yeniden Hilmi Özen getirilir.
Gözden kaçmaması için kısa bir vurgu;
“Cumhurbaşkanı Muavinliği”, Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı Muavinliğidir. Ancak kitabın arka kapağında
yazılanlar Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili
değil Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. Yılı
ile ilgili şunlar yazılır:
“Eserin, Cumhuriyetin 50. yıldönümünde yayınlanması ve istifadeye sunulması ise özel bir mutlu olay olarak
mücadele sayfalarına eklenecektir.”
Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi
aşırı milliyetçi, ayrılıkçı, ülkücü çizgide
çalışmalar yapar. Dairenin amacı, Ergenekon Yayınları olarak yayımladığı kitapların önsözünde şöyle belirtilir:
“Kültürel mücadelemizin önemli bir

Ergenekon Yayınları'nın
yayımladığı ulusal radyo ve sahne
oyunları kitabının kapağı.

Turan oflazoğlu'nun yazdığı Üner
Ulutuğ'un yönettiği "Deli İbrahim"
oyunu.

Ergenekon Yayınları logosu ve künyesi.

yönü de, Anavatanımızın her yönü ile
bir uzantısı olan Kıbrıs Türk toplumunun
Milli ve Kutsal mücadelesini sanat alanına
da aktararak tarihi ve gerçeklere dayalı
birer ibret belgesi olarak genç kuşaklara
armağan etme çabasıdır.”
Daire bu amaçla, “Kıbrıs Türk Ulusal
Sahne Oyunları” yarışmaları düzenler
ve derece ye giren eserleri “Ergenekon
Yayınları” olarak yayımlar. Bu yayınların
logos ise “Bozkurt”ur.

Rıfat Ilgaz'ın yazdığı Perihan Halit Toygan'ın yönettiği "Hababam Sınıfı" oyunu.

Yarışmada dereceye giren ve Ergenekon
Yayınlarında yayımlanan bazı oyunları,
Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne seyirciye
sunar.
Ergenekon Yayınların’da çıkan kitaplarda; Ahmet Tolgay’ın yazdığı “Melek
Değilmiş Komşularımız”, “Fadime’nin
Kavgası”, “Bayrak Gibi”, Üner Ulutuğ’un
yazdığı “Her Şey Bu Vatan İçin”, Bu
Destan Bizimdir”, “Kuzeyden Gelen
Kartal”, Bekir Kara’nın yazdığı “Emellerin Uğraşı”, “Tutsaklar”, Ali Nesim’in
yazdığı “Baraj Tepe”, Özden Selenge’nin
yazdığı “Fatma Çavuş”, Hilmi Özen’nin
yazdığı “Dava Kavramı” oyunları yer
alır.
Gençlik, Spor ve Kültür İşleri Dairesi
sadece tiyatroyu değil bütün güzel sanatları milliyetçi çizgiye çekmeye çalışır
büyük oranda da bunda başarılı
olur.
Daire Lefkoşa’nın yanında diğer yerleşim birimlerinde de bu amaçla faaliyet
gösterir. Dairenin sarmalına giren sanatçılar da aynı amaçlar doğrultusunda
eserler üretirler.
Bu dönemde Kıbrıs Türk Tiyatrosu
İlk Sahnede, milliyetçi oyunlar yanında
Turan Oflazoğlu’nun “Deli İbrahim”,
Orhan Asena’nın “Korku”, Andre Paul
Antoine’nin “Adamın Biri” oyunları da
sahnelenir.
Yarın 1974 savaşı, bölünen ada ve Federe Devletin ilânıyla birlikte Kıbrıs
Türk Tiyatrosu İlk Sahne’nin adının
“Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu” oluşunu
ve işlerin daha da kötüleştiğini anlatacağım. Hoşça kalın.
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tÜrkİYe’De DerBİ HaftaSı
türkiye Süper lig’de 30. Haftada fenerbahçeGalatasaray derbisi oynanacak. Bugün
karagümrük-kasımpaşa, Göztepe-kayseri, rizekonya, Gaziantep-trabzon, Beşiktaş-alanya
karşılaşacak. Yarın malatya-Giresun, SivasBaşakşehir, adana-altay,
fenebahçe-Galatasaray karşılaşacak. Pazartesi
ise antalya-Hatay oynayacak.

Haftanın maçları
ve Hakemler

Bugün
Süper lig
mesarya-Hamitköy:
emre Öztaşlı
tOl-ma Yeşilova:
İsfendiyar açıksöz
evren karademir
lefke-Göçmenköy:
Baf-Dumlupınar:
ali Özer
Birinci lig
maraş-Yeniboğaziçi:
Hüseyin eyüpler
G.Birliği-Bağcıl:
Hüseyin Özkan
Utku Hamamcıoğlu
Düzkaya-Dörtyol:
mormenekşe-CB Gençlik Gücü: kerem eran
Pazar
Süper lig
Yenicami-Gönyeli:
Hakan Ünal
mtG-DtB:
turgay misk
GHe-Binatlı:
Ömer Doğru
kaymaklı-Cihangir:
Serhan Şimşek
Birinci lig
İncirli-esentepe:
Şakir azizoğlu
Görneç-çanakkale:
ferhat tuna
Yalova-karşıyaka:
mehmet Sezener
çetinkaya-Değirmenlik:
fehim Dayı

Çocuk atletizmine yönelik
paneli düzenlendi

Atletizm Federasyonu tarafından organize
edilen eğitim faaliyetlerinin ilki bugün
gerçekleştirildi. Şubat ayında göreve gelen
Ferhat Sakallı başkanlığındaki yeni yönetim
kurulu ilk olarak Çocuk Atletizmi ve Çocuk
Koruma Programına yönelik panel düzenledi. Panel, Atatürk Kongre Merkezi’nde
09.30 – 12.00 saatleri arasında düzenlenirken
katılımcılara eğitim Prof. Dr. Caner Açıkada,
Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ve Doç. Dr.
Fehime Haslofça tarafından verildi. Sonraki
gelişim seminerleri öncesi büyük önem
arz eden bu eğitimin ardından 15 Nisan
Cuma günü Antrenör Gelişim Semineri
düzenlenecek. Seminer Atatürk Kongre
Merkezi’nde saat 09.30’da başlayacak.

Koç: Olimpizm anlayışı
siyasetten arınmalı
n MoK Başkanı Dursun Koç
Komitesi’nin yıllardır siyasi ve
hukuki kavgalarla mücadele
ettiğini ve arzu ettiği faaliyetleri
hayata geçiremediğini söyleyen
Koç, hizmet alımı yapılan hukukçu
ile birlikte hazırlanan yeni tüzükleri
ile faaliyetlerine güçlenerek
başlayacaklarını vurguladı
n Toplantıya katılan spor yazarları
Koç’un açıklamalarının ardından
tüzükte gördükleri yanlışları dile
getirdiler. Spor yazarlarının ortak
görüşü federasyonların üyelik
konusunda endişeli olduklarından
dolayı üye olmaktan kaçındıkları,
tüzükte yeterli değişikliğin
yapılmadığını savundular. Spor
yazarları ayrıca bireysel üyelerin
de sporla alakalı olmadıklarını ve
bunun kabul edilebilir bir durum
olmadığını ifade ettiler.

Milli Olimpiyat Komitesi’nin yenilenen
tüzüğü spor basını ile paylaşıldı. Bir
süre önce toplanan Genel Kurul’da oy
birliği ile kabul edilen MOK yeni tüzüğü,
spor basınının bilgisine getirildi.
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve 3 yönetim kurulu
üyesinin de hazır bulunduğu bilgilendirme
toplantısında konuşan Koç, olimpizm
anlayışının siyasetten arınmayı, ilke edindiğini söyledi.
Komitesi’nin yıllardır siyasi ve hukuki
kavgalarla mücadele ettiğini ve arzu

ettiği faaliyetleri hayata geçiremediğini
söyleyen Koç, hizmet alımı yapılan hukukçu ile birlikte hazırlanan yeni tüzükleri
ile faaliyetlerine güçlenerek başlayacaklarını vurguladı
Yeni tüzük çalışması yapılırken Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tüzüğü’nün vizyon alındığını söyleyen
Koç, “Bu yeni tüzük, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin 15 yılı aşkın bir
süredir mücadele ettiği sorunlarını aşacaktır.
Bu ülkede ikinci bir Olimpiyat Komitesi
kurulmuştu. Yüksek İdare Mahkemesi
kararı ile kapattırdık. 4 yılı aşkındır süreç
mahkemededir. Şimdi artık önümüze
bakmamız lazım” dedi.
Faaliyetlerin durduğu dönemde, gelecekte nelerin yapılabileceğini düşündük-

lerini söyleyen Koç, “Bu süreçte federasyonlarla görüştük. Birbirimizin derdini
anlamaya çalıştık. Mevcut olan tüzüğümüzü de ele aldık ve madde madde değerlendirdik. Şimdi IOC kriterlerine
uygun bir tüzük hazırladık. Kaymakamlık
onayı için gönderdik, oradan Savcılık
onayına gönderildi. Bekliyoruz” dedi.
Toplantıya katılan spor yazarları Koç’un
açıklamalarının ardından tüzükte gördükleri yanlışları dile getirdiler. Spor
yazarlarının ortak görüşü federasyonların
üyelik konusunda endişeli olduklarından
dolayı üye olmaktan kaçındıkları, tüzükte
yeterli değişikliğin yapılmadığını savundular. Spor yazarları ayrıca bireysel üyelerin de sporla alakalı olmadıklarını ve
bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade ettiler.

Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor

BTM 1.Lig Play-Off ve Play-Out
finali tarihleri belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel
Terfi Müsabakaları 1.Ligi’nde Play-Off ve
Play-Out finallerinin tarihleri ve saati belli
oldu. Buna göre İktisatbank BTM 1.Lig’de
gruplarını 2.sırada tamamlayan takımların
karşılaşacağı Play-Off finali 17 Nisan 2022
Pazar günü saat 13.00’te Cihangir Stadı’nda
oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanacak takım Yenierenköy TSK ve Lapta TBSK'nın
ardından AKSA 1.Lig’e çıkan 3.takım olacak. BTM 1.Lig gruplarını 9.sırada bitiren
takımların karşılaşacağı Play-Out finali ise
16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te
Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmayı kaybeden takım
2022-2023 sezonunda İktisatbank BTM
2.Lig’de mücadele edecek.
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu 2022
Motodrag Şampiyonası, yarın yapılacak
yarışla başlıyor. KITMOK organizatörlüğünde; Güven Sigorta, Lungo Cafe,
Worldtech Büroteknik, Capital Türk ve
damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ oSMAN TABAK

yarış, Aydınköy Çevreyolu üzerinde gerçekleştirilecek. Bugün saat 17.00’de kayıt
işlemlerinin tamamlanacağı yarışa güneyden ve Türkiye’den de yarışçılar katılacak. 600cc Std., 600cc M1, 1000cc
Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc

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

M3 olmak üzere 6 sınıfta mücadelelerin
olacağı yarış 11.00’de başlayacak ve takribi 17.00’de tamamlanacak. Dereceye
girenlerin belirlenmesinin ardından ödül
töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.
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