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Herşeyi Türkiye’den kopyalamaya devam! Türkiye’den sonra KKTC de kayyum devrine geçiyor! Sayısını 12’ye
indirecekleri belediyeleri denetleyecekler ve “kusurlu” olanların yerine kayyum atayacaklar. Yandaş olmayanlar yandı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 1 Mart 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 596 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ONLAR İNSAN DEĞİL
n

2. sayfada

Bir şok karar daha...

Türkiye'nin kara listesi...

100 TL borcunu
ödemeyene elektrik yok!

Elçiyi makama çağırın
ve hesap sorun!

n Daha önce 470 TL borcu olanın ve
ödemeyenin elektriğini kesen Kıb-Tek, bu
limiti 100 TL'ye indirdi... Bundan sonra en
çok 100 TL'ye çıkan borcunu ödemeyenin
elektriği kesilecek...
2. sayfada

n Türkiye'nin Kıbrıslı Türk muhaliflere
uyguladığı giriş yasağı konusunda
mecliste konuşan CTP Milletvekili Devrim
Barçın Tatar'a seslenerek, "Büyükelçi'yi
makama çağırın ve sorun" dedi... 2. sayfada

Belediyelerin sayısı 28'den 12'ye indiriliyor...

Kayyum devri

Faiz Sucuoğlu belediye sayısının 12'ye düşürüleceğini, yeni oluşacak belediyelere
daha fazla maddi destek yapılacağını, daha fazla güç ve yetki verileceğini söyledi...
Sucuoğlu, "Devlet denetim yapacak ve gerekirse kayyum bile atayabilecek" dedi...
n İçişleri Bakanlığı ve
Belediyeler Birliği belediye
sayısını 12'ye düşürmek
için halen bir çalışma
yapıyor... Bu çalışma
tamamlandıktan sonra
seçime gidilecek...
n Marketlerde beklenen
indirimin henüz olmadığını
da söyleyen Sucuoğlu, bu
konuda girişim yapmaya
söz verdi...

n Sucuoğlu, "Bu kabine
beş yıl sürecek bir kabine
değil" şeklindeki sözlerinin
de çarpıtıldığını ileri
15. sayfada
sürdü...

İşgal altında

Rusya-Ukrayna savaşı...

Hava sahası
Rusya'ya kapatıldı

Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği'nin
Rusya'ya yaptırım kararlarına uymak
zorunda kalarak hava sahasını
Rusya'ya kapattı... Böylelikle en önemli
turizm kaynağını havaya uçurdu...
6. sayfada

Korona'da yumuşama...
Ali Kişmir'in teminat duruşması geri çekildi...

Mahkeme önünde eylem

n Bu Memleket Bizim Platformu mahkemeler önünde Ali Kişmir'e
destek eylemi düzenledi...
3. sayfada

BEN İŞGALE İŞGAL
DERİM İŞGALCİ
BEN OLMAYINCA

SOĞUK
SAVAŞ...

ŞÖVENİZM VE
NEFRET
SÖYLEMİ

Aşılılara test şartı
kaldırıldı

Aşılarını tamamlamış kişiler bundan
sonra test yaptırmadan KKTC'ye girebilecek... Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalması da bugünden itibaren
kaldırılıyor, negatif test sonucu yeterli
olacak...
7. sayfada
AĞIR
CEZA’LIK
İŞLER

MASKELER
ÖRTEMİYOR
İKİYÜZLÜLÜĞÜ
MÜZÜ

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Kuzeyde 3 ölüm 396 vaka, güneyde 2 ölüm 2356 vaka daha...

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BEN İŞGALE İŞGAL
DERİM İŞGALCİ BEN
OLMAYINCA
İşgale karşı çıkmanın en ikiyüzlü hallerinden, savaş karşıtı olmanın en riyakâr
hallenmelerinden geçiyoruz. Geçiyoruz
dediysem, geçiyorlar aslında, onlar geçiyorlar, ben de onların geçişini seyrediyorum, benim bir yere gittiğim yok,
buradayım, hep aynı adressiz köşede,
gelmeyeceğini bile bile senelerdir bana ulaşmayan
mektupları beklemekteyim
işte...
Geçerken yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar, ama
dünya zaten ikiyüzlülerin riyakârların dünyası olduğundan, çok da sırıtmıyor artık tutarsızlıklar...
Bir darbe iki harekât ile Kıbrıs’ı bölen,
kuzeyi Türkiye’ye bağışlayıp, güneyi
cumhuriyetle birlikte Rumlara armağan
edenlerle; Irak halkını Saddam’dan kurtarmak için Irak’ı işgal eden ve koca
memleketi bir mezhepler cehennemine
döndürenlerle; alttan girip üstten çıkarak
Suriye’yi enkaza çeviren ve kafa kesen
barbar cihatçıları besleyip büyüterek,
eğitip donatarak sadece Suriye halkının
değil Ortadoğu’nun ve hatta tüm dünyanın
başına belâ edenlerle birlikte işgale karşı
çıkıyorlar, savaşa karşı çıkıyorlar...
Başka türlü söylersek, işgalcilerle bir
olup işgale, savaş kışkırtıcılarıyla bir
olup savaşa karşı çıkıyorlar...
Gazeteci Nuri Akman Türk askerlerinin
Cizre’deki evleri bombaladığı görüntüleri
Twitter’da paylaşıyor ve "Görüntüler Kiev’den. Rus askerleri çocuk yaşlı demeden
kent merkezini gelişigüzel bombalıyor"
diye yazıyor meselâ...
Haliyle, kendi işgallerini görmeyenlerin
başkalarının işgalinde aslan kesilmeleriyle
ortaya kapkara bir mizah çıkıyor, hiç de
komik olmayan bir ironi ile karşı karşıya
kalıyoruz böylece...
Ben işgale işgal demem işgalci ben
olunca, ben savaşa savaş demem savaşan
ben olunca. Ben işgale işgal derim
işgalci ben olmayınca, ben savaşa savaş
derim savaşan ben olmayınca. Durum
kısaca bundan ibaret.
Türk Ordusu Suriye’nin Afrin kentini
işgal ederken, başkomutanın etrafında
hizaya giren meşhur şarkıcılar, şimdi
Ukrayna’ya ağlıyorlar...
Türk Ordusu Türkiye’deki Kürt illerini
yabancı bir ülkenin topraklarıymış gibi
bombalarken savaş olmuyor, terör tehlikesi oluyor. Türk Ordusu Suriye topraklarına girerken işgal olmuyor, savaşta
ölen Türkler şehit, Kürtler ise etkisiz
hale getirilmiş terörist oluyor.
Türkiye’de Kürtlerle barış isteyen akademisyenler işten kovuluyor, tutuklanıyor,
barış ve çözüm isteyen Kıbrıslılar güvenliği tehdit gerekçesiyle Türkiye’ye
alınmıyor, sınırdışı ediliyor, ama Türkiye’de ve Kıbrıs’ta barış istemeyen herkes
Ukrayna’da işgale ve savaşa karşı çıkıyor...
Tıpkı Servet Kocakaya’nın dediği gibi
"Ukrayna’da savaşa hayır, Suriye’de ay
akşamdan ışıktır” oluyor...
Manzara şöyle görünüyor Türkiye’ye
“Avrupa”nın bu adressiz köşesinden bakınca:
Afrin beka meselesidir, kuzey Suriye’yi
Kürtlere yedirmem, bunu bil. Ben işgal
ederim, güzel isimler koyarım başlattığım
savaşlara, Afrin’de zeytin dalıyım, kuzey
Suriye’de barış pınarı, Kıbrıs’ta beyaz
güvercin. Benim işgalime işgal dersen
haddini bildiririm, Kıbrıs’ta bana işgalci
dersen dünyayı sana dar ederim, seni taraftarlarıma linç ettiririm...
Tam da bu yüzden, Ukrayna inanmıyor
sizin gözyaşlarınıza, Moskova inanmıyor
ve hatta Ankara ile Lefkoşa da...

Şener Levent

ONLAR İNSAN DEĞİL
Henüz hiçbir “ölü” veya cenaze
resmi ile karşılaşmadık bu savaşta…
Suriye, Irak, Libya ölülerle doluydu
oysa…
Ukrayna beş bin Rus askeri öldürdüyse, neden bir tekinin bile resmi
yok?
Suriye’deki gibi büyük yalanlar var
bu savaşta da…
Kara propaganda…
Mesela Rus tankının ezdiği araba
diye dünyaya servis edilen video…
Yalan!
Rus tankı değilmiş o meğer…
Yolunu şaşırmış bir Ukrayna
tankıymış…
Mesela ortasından vurulmuş yüksek
bir bina…
Ruslar tarafından vurulmamış o da…
Ukrayna tarafından yerden atılan
bir roketle yanlışlıkla vurulmuş…
Ayrıca…
Haberlerde söylenildiği gibi Ruslar
pek ilerlememişler…
Putin daha çok başka bir yolla ele
geçirmeye çalışıyormuş herşeyi…
Ukrayna ordusundaki Rusya yanlısı
bazı generallerin darbe yapmasını
umuyor ve onları teşvik ediyormuş…
Başkent Kiev’de sokak çatışmalarının olduğu da yalan diyorlar…
Ruslar girmemişler bile Kiev’e…
Otuz kilometre dışındaymışlar…
Amerikalı bir gazeteci Kiev’den
yaptığı bir video yayınında,
-Bakın, diyor, Kiev’de hayat normal… Herkes yaptığı alışverişten
sonra poşetlerle evine dönüyor…
Ortalık sakin… Hayat savaş yokmuş
gibi devam ediyor…
Tabii tüm buraya kadar yazdıklarım
da doğru olmayabilir…
Ancak kara propaganda çarkının
nasıl acımasız bir şekilde işlediği
yadsınamaz yine de…
***
Suriye’de çok gördük bunu…
Çocukların vücudunu kan lekeleriymiş gibi kırmızıyla boyayarak ve
sargılarla sararak dünyaya servis

ettiler…
Onları Suriye ordusu katletmiş
diye…
Hatta bine yakın çocuğu bir yerde
yatırarak “büyük katliam” diye
duyurdular…
“Beyaz Baretliler” denilen güya
yardımsever gruplar da alet oldular
buna…
Savaşta düşmanını yok etmek için
herşey meşrudur anlaşılan…
Dezenformasyon!
Yalan dolan!
Her türlü kara propaganda!
Amerika ve Avrupa bu savaştan elde
edebildiği kadar çıkar sağlamaya
çalışıyor…
Bu savaştaki yıkım ve kurbanların
pek umurlarında olduğunu sanmıyorum…
Savaş aslında Rusya ile Ukrayna
arasında değil…
Rusya ile batı arasında…
***
Irkçılık da en katmerli tarafından
damgasını vurdu savaşa…
Suriyelilere kapılarını kapatan
Avrupa’nın Ukraynalı sığınmacılara
açması tartışılıyor…
BBC’ye demeç veren Ukrayna’nın
eski Başsavcı Yardımcısı David
Sakvarelidze’nin şu söylediklerine bakın:
“Beni çok duygusallaştırıyor,
çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı
Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum”…
BBC sunucusu da geri kalmıyor ondan…
Şöyle karşılık veriyor:
“Bu duyguyu anlayıp saygı
duyuyorum”…
ABD’nin NBC kanalında ise Polonya
muhabiri Kelly Codibella, Suriyeli sığınmacılara kapılarını kapatan Polonya’nın Ukrayna’dan kaçanlara kucak
açmasını şöyle değerlendirdi:
“Açıkça söylemek gerekirse, bunlar Suriye’den gelen sığınmacılar
değil. Bunlar komşu Ukrayna’dan

Açı
gelen sığınmacılar… Bunlar Hristiyan, bunlar beyaz… Polonya’da
yaşayan insanlara çok benziyorlar”…
Bir Fransız kanalında ise bir yorumcu
şöyle diyor:
“Burada Putin’in desteklediği Suriye rejiminin bombalamasından
kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz,
bize benzeyen Avrupalıların hayatlarını kurtarmak için arabalarla
kaçmalarından bahsediyoruz”…
***
Bunlar herkese ırkçılık dersi veren
Avrupa’dan yükselen sesler…
Irkçılığın dik alası…
Ukraynalılar insan!..
Suriyeliler ise insan değil!
Mavi veya yeşil gözlü değiller
çünkü…
Sarı saçlı değiller…
Ve Avrupalılara hiç benzemiyorlar…
“Ari Alman ırkı” için Hitler’in söylediklerinden ne farkı var?
Hitler kafatası biçimine de bakardı…
Saf Almanları öyle ayırırdı…
***
Biz Kıbrıslıları hangi kategoriye
koyuyorlar acaba?
Merak ediyorum doğrusu…
***
Uzun süreceği söylenen bu savaştan
biz de çok etkileneceğiz…
Bu yaz Rus turist beklemeyin…
Ukraynalı da beklemeyin…
Kıbrıs zaten Avrupa Birliği yaptırım
kararlarına uyarak hava sahasını
Rusya’ya kapattı…
Kıbrıs’ın Rusya ile bir derdi var
mı?
Yok!
Ama sürüden ayrılmak zor!
***
Pandemi ile gelen zor yıllara bir de
bu savaş eklendi şimdi…
Hep altında kalanın boynu kopsun
derler…
Kopacak!

Barçın: Büyükelçi makama çağrılmalı
“Ali Kişmir’e açılan dava, ifade ve basın özgürlüğüne
sürülen kara bir leke...”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, BasınSen Başkanı Ali Kişmir’e 10 yıla varan
hapislik istemiyle açılan davanın ülkedeki
demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne
sürülmüş bir kara leke olduğuna vurgu yaptı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili
Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden açıklamalar yaptı.
“SİSTEMATİK BİR SALDIRI VAR”
Son dönemde insan hakları, barış, federasyon
ve demokrasi için mücadele eden insanlar
için sistematik bir saldırı olduğunu, bazı isimlerin Türkiye’ye alınmadığını söyledi.
Bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hiçbir açıklama
yapmadığını, halk ve mağduriyet yaşayan
kişilere hiçbir bilgi verilmediğinin altını çizen
Barçın, Türkiye’deki hükümetin yaptığı bu
uygulamanının faşizm olduğunu söyledi;
yaşananların kabul edilemez olduğunun altını
çizdi.
Son olarak Türkiye’ye alınmayan CTP’nin
eski milletvekili Okan Dağlı’nın hangi
gerekçeyle Türkiye’ye alınmadığını soran
Barçın, “Sayın Okan Dağlı, bu ülkede barış
istedi, federasyon istedi ve Maraş’ın gerçek

sahiplerine iadesini istedi diye mi Türkiye
için tehdit oluşturmaktadır? Bu görüşleri
savunan herkes Türkiye için tehdit
oluşturuyorsa yandı gülüm keten helva.” dedi.
Yılmadan ve yıkılmadan bu ülkede federasyon, barış ve Maraş’ın gerçek sahiplerine
iade demeye devam edeceklerini kaydeden
Barçın, konuyla ilgli Türkiye Büyükelçiliği’nin
ilgili makama çağrılması gerektiğini belirtti.
“KARA LEKE”
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e 10 yıla
varan hapislik istemiyle açılan davanın ülkedeki demokrasi, ifade ve basın özgürlüğüne
sürülmüş bir kara leke olduğuna vurgu yapan
Barçın, umutların asla kuşatılmaması
gerektiğini belirtti.
Barçın, “Bu ülkede demokrasi, barış ve
federasyon yanlısı on binlerce insan vardır.
Bizler gerek ülke insanımızın görüşlerini
ifade ettiği için Türkiye’ye alınmama
kararlarına gerekse düşüncelerini ifade ettiği
için hapislik yargılanma yönündeki bu faşist
uygulamalara halkımızla birlikte direnecek,
insanımıza, demokrasiye, barışa ve ifade
özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız.”
dedi.

Şok karar...

Elektrik
kesme
limiti
100 TL’ye
çekiliyor!
KIB-TEK,
abonelerine
uyguladığı elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye
düşürüyor. Abonelerinden
birikmiş borçları tahsili için
böyle bir karar alan KIBTEK’in yeni uygulaması 1 Mart
itibari ile devreye girecek. Yani
Nisan ayı faturalarında KIBTEK’e 100 TL veya üstü borcu
olanların elektriği kesilecek.
Öte yandan aynı uygulamanın
tüm devlet daireleri için de
geçerli olacağı belirtilirken
KIB-TEK’in abonelerinden
alması gereken bor ise 950
milyon TL.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

MASKELER
ÖRTEMİYOR
İKİYÜZLÜLÜĞÜMÜZÜ

GAZETECİ KİŞMİR’E TEBLİĞ EDİLEN CEZA DAVASI GÖRÜŞÜLMEDİ…

MAHKEMELER ÖNÜNDE DESTEK EYLEMİ

Gazeteci, Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen) Başkanı Ali Kişmir’e tebliğ edilen ceza
davası dün görüşülmedi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basına
açıklama yapan Ali Kişmir, Cuma günü polis
ve avukatı Hasan Esendağlı’nın kendisini
arayarak, teminat davasının geri çekildiğini
ancak ileriki günlerde yapılabileceğini ilettiğini
söyledi.
Kişmir, konuyla ilgili kendisinin de belirsizlikte kaldığını ifade ederek, gelişmelerle
ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam
edeceğini kaydetti. Avukat Hasan Esendağlı
da, ceza davasının poliste Kişmir’e tebliğ
edildiğini, işlemin başlatıldığını, Başsavcılık
tarafından davanın dosyaladığını anlattı.
Kişmir’in bugün, yargılama sürecinde hazır
bulunmasını sağlamak amacıyla çıkarılacağı
teminat duruşmasından vazgeçildiğini ifade
eden Esendağlı, bu duruşmanın, tutukluluk,
yurt dışına çıkış yasağı, maddi teminat veya
kefil kefaleti, yani bir takım özgürlüklerinin
mahrum bırakılmasını içerdiğini anlattı.
Esendağlı, teminat duruşmasından bugün
vazgeçildiğini, yapılmadığını ifade etti.
Öte yandan Basın-Sen ve Bu Memleket
Bizim Platformu’nun çağrısıyla mahkemeler
önünde Ali Kişmir’e destek eylemi ve basın
açıklaması da yapıldı.
SOYALAN
Eylemde ilk sözü alan gazeteci, Basın-Sen
Genel Sekreteri Serkan Soyalan, Kişmir’e
bir buçuk yıl önce yazdığı bir yazıdan dolayı
dava dosyalandığını belirterek, Okan Dağlı’nın
ise Türkiye’ye alınmadığını hatırlattı.
“Mahkemeye, yargıya adalete güveniyoruz”
diyen Soyalan, davanın bugün görüşülmediğini
ama ileriki süreçte görüşülebileceğine işaret
ederek, birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini
kaydetti.
BASIN AÇIKLAMASI
Ardından Basın-Sen Yönetim Kurulu üyesi
Pınar Barut, hazırlanan basın açıklamasını
okudu. Barut, Kişmir’e kalemini kullandığı
için, aydın Okan Dağlı’ya da özgürlükleri,
barışı savunduğu için baskı uygulandığını
söyledi. Değerler ve özgürlükleri savunmak

için bugün burada olduklarını ifade eden
Barut, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik baskılar
uyguladığı savundu, yerel siyasetçileri iş birlikçi olmakla suçladı.
Türkiye’de gazetecilere yönelik yapıldığını
savunduğu baskıların KKTC’de de yapmaya
çalışıldığını ifade eden Barut, aydın tüm kesimlerin birlikte mücadele etmesinin önemine
işaret etti. “Yargılanmak istenen Ali Kişmir
değil, tüm muhalefet bileşenleridir” diyen
Barut, “Biz insan haklarının kusursuz şekilde
uygulandığı, hukuk devleti ilkesinden taviz
verilmediği topraklarda yaşamak istiyoruz.
Temel hak ve özgürlüklerimize kadar uzanan
uygulamaları reddediyoruz” ifadelerini
kullandı. İfade ve basın özgürlüğüne zeval
gelmemesi için her alanda mücadele etmeye
devam edeceklerini dile getiren Barut, “Kıbrıs
Türk toplumunun iradesine kimse zincir vuramaz” dedi.
KULELİ
Avrupa Gazeteciler Federasyonu Yönetim
Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası
Genel Sekreteri Mustafa Kuleli de, dava tehdidinin sadece Kişmir’e değil, bağımsız medya
kuruluşlarına yönelik olduğunu, baskılara,
engellemelere karşı, ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kuleli, “Avrupa ve Türkiye’deki gazeteciler
Kıbrıs Türk gazetecilerinin yanındadır” dedi.
ELCİL
Bu Memleket Bizim Platformu adına
konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil
ise, Kişmir’in barış, bağımsızlık, özgürlük,
Rum-Türk kardeşliğini savunan biri olduğunu
söyledi. Kişmir’e şu anda baskı yapıldığını
iddia eden Elcil, Türkiye’nin KKTC’deki
baskılarını eleştirdi, iktidarı iş birliği yapmakla
suçladı.
“Sınırları koruyamayan GKK’nın gündem
değiştirmek için bu baskıyı yaptığını” ileri
süren Elcil, ülkede barış istemenin suç olmaya
başladığını belirtti, aydınların, Türkiye’ye
alınmadığını anımsattı.
Kıbrıs’ta ortak bir yaşam istediklerini ifade
eden Elcil, “Bu ülke bir bütün olana kadar,
barış, uluslararası hukuk, demokrasi, insan
haklarına saygı yerleşene kadar mücadelemizi
devam edecektir” dedi.
Eylemde, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”,
“Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek” sloganları
atıldı. Eyleme, bazı milletvekilleri, siyasi
parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri,
gazeteciler ve sanatçıların yanı sıra Kıbrıs
Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği de destek verdi.

“En tehlikeli kelime ama’dır. Önceden söylenen her söylemi veya
kelimeyi öldürür! Mesela, seni seviyorum ama gibi.”
Savunduğunuz her neyse hepsini
silip geçer bir çırpıda…
Savaşa karşıyım ama, diye başlar
kimisi…
Kimisi de ifade özgürlüğüne inanıyorum ama der ve indirir maskesini…
Sadece korona ile girmedi maskeler
hayatımıza…
Varlığımıza yapışan maskelerimiz
vardır bir de…
Ruhumuza, yüzümüze, sesimize
taktığımız ikinci bir kişilik gibi…
Saklanırız onların ardına…
Belki incinmekten belki de incitmekten korktuğumuz içindir bazen…
Doğru olanı yaptığımıza inandırırız
hep kendimizi…
Ama bilmez miyiz ki yok eder saflığımızı ve güzelliğimizi…
Ve bu maskeler ötemez asla ikiyüzlülüğümüzü…
***
Bir de sahip olmadığı duygulara
veya değerlere sahipmiş gibi davrananlar var…
Çevremizde çok fazla karşılaştığımız…
Sosyal medya denilen mecra ile
de çok daha fazla görünür olan bir
hadisedir bu da…
Kimsenin hayatına dokunmamıştır…
Çevresindekilerin kötü durumundan
mutluluk, iyi
ve güzel yaşanmışlıklarından da
kıskançlık duymuştur hep…
Ama bir bakarsınız ki bir numaralı
insan hakları savunucusu kesilir…
Kendi ülkesinde yaşanan savaşı
bilmez…
Sonrasındaki yağma furyasından
o da yararlanmıştır…
Evlerinden silah zoruyla kovulanların, öldürülen insanların evini malını
sahiplenmeyi hak görür kendine…
Yurdunun bölünmüşlüğünü hiç görmez…
Ama dünyanın bir ucunda yaşanan
savaşlar için timsah gözyaşları döker…
Başkalarının toprak bütünlüğünün,
yaşam hakkının savunucusudur…
***
Şairlerden, yazarlardan alıntılar
paylaşır kimi sık sık…
Adını belki de ilk kez duyduğu filozoflardan…
Bilim adamlarından…
“Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol” deseler de olmuyor
işte…
Hep daha mükemmel…
Hep daha iyi görünmek istiyor herkes bu zamanlarda…
Daha mükemmel ya da daha iyi
olmak değil…
Ve şairimin dediği gibi:
“Ah, kimselerin vakti yok
Durup ince şeyleri anlamaya”
Vakit olsa da yürek yokince şeyleri
anlamaya…
Yüzeysel hayatlarımızla anlaşılacak
pek bir şey de kalmayan, görünen
ve söylenenin yeterli olduğu bu modern çağda…
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Siyah örümcek gibi kıllı cellat elleri
Siz çoktan geberdiniz ama yaşıyor Deniz’ler
Ve siz idam diyerek kıranlar kalemleri
Deniz’ler hep yaşayacak çoktan öldünüz sizler

KALAY-KALAYCI

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Gözleri önünde Rusya,
Ukrayna’ya saldırıyor, ancak ABD, NATO ve AB yaptırımlar dışında Rusya’ya
‘dur’ diyemiyor. Zira Anavatan konumunda bir garantörü yok” dedi. Daha
neler! Sallayın gitsin! Zavallı Ukraynalılar bir anavatanları bir garantörleri
bile yok diye lafazanlık yapın gitsin! ABD, NATO ve İngiltere, 1974’te darbe
yapan Yunan Cuntası’nı ve ardından harekat düzenleyen Türk Ordusu’nu da
seyretmekle yetinmişlerdi. 48 yıldır da seyrediyorlar…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

SOĞUK SAVAŞ...
Dünyada iki askeri pakt vardı bildiğiniz
gibi...
NATO ve Varşova Paktı...
İki pakt da karışı karşıyaydı her zaman
ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu
iki pakt arasında hep soğuk savaş rüzgarları esti...
Yalta'da dünyayı paylaşım sonrasında
Soyetler Birliği kendisini emniyete alacak
bir sürü uydu devletle donandı...
Gorbaçov döneminde batı ile yapılan
yapılan anlaşma sonrasında bağımsızlıkları verilen ülkelerin NATO'ya alınmaması kararlaştırıldı...
Ancak batı yani Amerika bunu gözardı
etti ve ayrılan ülkeleri NATO'ya davet
etti.
Hedefinde Moskova vardı...
Onun için Moskova'da kim olursa olsun
farketmez, bir Lenin tehlikesi yatmaktadır.
Putin'in NATO'ya girme isteği bu nedenle reddedildi...
Suriye konusunda Rusya Esad'ın yanında yer alınca işler değişti...
Büyük Ortadoğu Projesi akamete uğradı...
Zaten bilhassa Ukrayna üzerinden başlatılan NATO müttefikliği girişimleri son
zamanlarda hız kazandı...
Ve Amerika ile Avrupa'nın kışkırtmalarıyla başlayan süreç Putin'in Moskova'yı
koruması için saldırması gerektiğini getirdi...
Geçen gün Şener Levent'in de yazmış
olduğu gibi Putin büyük ölçüde savaşlın
iplerini elinden kaçırmış gibi...
Suriye'deki savaşa IŞİD saflarında katılan Çeçenler bu kez toplanıp Ukrayna'ya
bilhassa Kiev'e gönderildi...
Düşünün Suriye'de Çeçen IŞİD'çilere
karşı mücadele eden Putin, şimdi Çeçenleri "Allah allah" sesleri arasında Kiev'e gönderiyor...
Bir anlaşma olur mu yakın zamanda
olmaz mı bilemem...
Ancak savaştaki kayıpların, hasarın ne
olduğu tam olarak bilinmezken savaşın
sonucunun da nereye varacağı sadece
tahminlerle açıklanıyor...
Bir halkın bombalar altında ezilmesi,
bir ülkenin tarümar edilmesine önayak
olanlar yeni bir paylaşım mı hedefliyorlar...
Ukrayna'ya giren Çeçenlerin barbarlıklarını izleyeceğiz yakında...
Ve tahminler Rusya'nın Ukrayna'nın
Karadeniz sahillerini kontrolüne aldıktan
sonra geriye kalan kısımlarına da AB ve
ABD'nin hakim olacağı yönünde...
Dünyada ve Avrupa'da yeraltı ve yerüstü
zenginliklerinde birinci, ikinci ve üçüncü
sırada gelen Ukrayna sadece kendisini
değil bu coğrafyadan beslenen tüm ülkeleri de ekonomik olarak çok zorlayacak...
Bu savaşın sonucu sadece Ukrayna'ya
değil Ukrayna ile ilişkisi olan tüm ülkeleri
de derinden etkileyecek...
Ardından da savaş sonrası, 90'lı yıllarda
bittiği söylenen soğuk savaşı gene karşımıza dikecek...

ZAVALLI UKRAYNA! BİR
ANAVATANI BİLE YOK!

ŞÖVENİZM VE NEFRET
SÖYLEMİ

Ölümlü trafik kazası…

Öztep tutuklu yargılanacak
(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kazayla ile ilgili
olarak tutuklanan zanlı Samet Öztep
teminat duruşmasına çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlı Samet
Öztep’in 12 Şubat 2022 tarihinde,
saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu
Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun
sağ şeridi içerisinde yönetimindeki
SP 180 plakalı çift kabin araç ile
güney istikametine doğru seyrettiğini
belirterek, Fuar Alanı önünde bulunan
dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan
gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce
sağdaki Fuar alanına dönüşe
geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip
düz gitmekte olan sol şerit içerisinde
seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun
(E-34-TC-Paketçi) yönetimindeki RY

750 plakalı motosikletin önünü
tıkaması
sonucu
çarpışma
gerçekleştiğini vurguladı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü
Ali Diyapoğlu’nun yaşamını yitirdiğini
belirtti.
Polis,
tahkikatın
tamamlandığını ve TC uyruklu olan
zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini
söyleyerek, tutuklu yargılanmasını
talep etti.
Zanlının avukatı Hasan Yücelen,
talebe itiraz etti ve yargılanmaktan
kaçmayacağını savunup, zanlı ile beraber ona kefil olabilecek 4 tanık
dinletti.
Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının
tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti
değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya,
zanlının bir ayı aşmamak üzere
hükümsüz tutuklu olarak Merkezi
Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Bomba ihbarı asılsız çıktı
Lefkoşa surlarında, Meclis ve Elçilik yakınında dün yapılan bomba ihbarı
asılsız çıktı, bavullardan elbise çıktı.
Son bir hafta içerisinde Lefkoşa’da 2 bomba ihbarı yapıldı.
Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Türk Lisesi bölgesinde yapılan ihbarın ardından
dün de Lefkoşa surlarında, Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti
Lefkoşa Büyükelçiliği yakınında bomba ihbarı yapıldı.
Lefkoşa’daki Girne Kapısı bölgesinde, surların Meclis tarafına bakan
yerdeki iki bavul ile ilgili yapılan ihbarın hemen ardından polisler olay
bölgesine gitti.
Kontrollü bir şekilde patlatılan bavulların içinden kıyafet çıktı, ihbarlar
asılsız çıktı.

Akıl hocası kimdir bilmiyorum ama, Ersin
Tatar her fırsatta Kıbrıslırumlara yüklenmeyi,
onları kötülemeyi kendine sanki misyon edinmiş
görünüyor.
Bunu yapmak için mutlaka bir bahanesi
vardır.
Bulamazsa üstün yeteneğini kullanarak yaratır!
Ya da yarattığını sanır!
***
Bir zamanlar Şener Levent’i “casusluk”
suçu iddiasıyla bir komplo ile yakalatıp mahkemeye sevkeden baba Denktaş’a dönemim
başsavcısı “Delil yok efendim, ne yapabilirim?”
dediğinde Denktaş, “Delil yoksa yarat” diyebilecek kadar kendini kaybetmişti!
Tatar da misyonu gereği, söyleyecek hiçbir
şey bulamazsa, Denktaş’ın o sözünü hatırlayarak yaratıyor hemen!
Geçenlerde ne dedi duydunuz mu?
Duymadınızsa bu süper ultra vecizeyi kaçırdınız demektir!
Hatırlatayım dedim.
Bizde Kıbrıslırumlarda olduğu gibi nefret
söylemi yokmuş!
Yaa..
Ne demezsin Ersin bey?
Gece gündüz Rumlara söverken bile ağzınızdan bal akar sizin!
Öyle bir bal ki…
“Domuzdan post, gâvurdan dost olmaz”
derken bile, bunun bir nefret söylemi değil,
Rumlara bir aşk serenadı olduğunu söyleyebilirsiniz hiç çekinmeden!
Bundan daha kötü bir nefret söylemi olur
mu bilmiyorum ama…
“Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar”
sözü teselli olabilir diye düşünmeden de edemiyorum!
***
Kıbrıslıtürklerde de Kıbrıslırumlarda da ne
yazık böyle nefret söylemleri var!
Kimsenin kimseye bu konuda lâf yetiştirip
üstünlük sağlayacak, sütten çıkmış ak kaşık
görüntüsü taslayacak hali yok!
Türkler, “Domuzdan post gâvurdan dost olmaz” derken…
Rumlar da “En iyi Türk ölü Türktür” diyorlar…
Rum şövenizmi ile Türk şovenizminin tam
bir nefret yarışı!
Tatar’ın “Biz Rumlar gibi değiliz” demesi,
önce kendi kendini sonra da toplumu kandırmaya yönelik bir aldatmacadan başka birşey
değil!
Sizin, “Domuzdan post, gâvurdan dost olmaz” sözünüzün Rumların “En iyi Türk ölü
Türktür” sözünden hiçbir farkı yok!
Başkasının gözünde çöp ararken…
Kendi gözünüzdeki merteği görmezden gelemezsiniz!
Nefret söylemleri, Kıbrıs’ta barışın ve çözümün önünde en büyük engel olan Türk şövenizmi ile Rum şövenizminin insanlıktan
uzak en belirgin ortak yanlarından biridir.
Ve ne yazık ki bu fanatik şövenizm, kendi
çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen dış
güçler tarafından sürekli olarak körüklenip
çok ağır bedeller ödetmiş ve ödetmektedir.
Şövenizmin ağzından akan bal değil, baldıran
zehiridir!
Bu zehiri içtikçe…
Ne Kıbrıs hayır eder, ne de Kıbrıslılar!
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Onuncu köy
KAHRAMAN
EFSANELERİ

GÜNEYİN
EMEKÇİLERİ

Attila Tuygan
Sonuna doğru herkesin ayağa kalkıp
başkahramana alkış tutmaya başladığı
Holivut filmlerinden nefret ediyorum.
Olmaz a, film o ana kadar fena gitmiyor
olsa da bu kolaycı trükten dolayı göğsüme
jilet atasım filan geliyor. O kadar ki
yönetmenin adını kaydediyorum bi' daha
hiç bi' filmini seyretmeyeyim diye!.

Osman Kırmızı
Aya Napa'da Acilen Tatlı Şefine
ihtiyaç vardır.
Başlangıç 1300 Euro, Nisan-Ekim
arası iş vardır. 7. Ayın sonunda Hotel
Kapandıktan sonra Maaşının %60'ı
kadar her ay işsizlik maaşı hakkı elde
edecek ve sigortası yatacaktır.
13. Maaş artı 14 gün hafta sonu izin
hakları ödenecektir.
İngilizce ve Kıbrıs Cumhuriyeti
kimliği şarttır.

YAŞAR KEMAL VE
DERVİŞ ALİ
KAVAZOĞLU
Ulus Irkad
YAŞAR KEMAL'LE TANIŞMAM
VE KISA SOHBETİM YIL 1994
Yıllardan 1994'tü... DAÜ'de Kültür
Festivali var. Onun kitaplarından Allah'ın
askerleri adlı kitabını seçtim ve
imzalaması için eline verdim. Yüzüme
baktı ve;
-Adınız?
-Ulus Irkad,dedim...
-40 yıl önce olsaydı beni Irgat'a kitap
verdi diye kodese atarlardı, dedi.
-Benim sizin liderliğinizle bir sorunum
var, dedi.
-Sorununuz nedir ki?, diye sordum.
-Burada benim kardeşimi öldürdüler.
-Üzüldüm, kimdi kardeşiniz?,diye sordum..
-Derviş Ali Kavazoğlu, dedi.
-Onunla ben aynı ekmeği ve aynı
anıları paylaştım. O benim yoldaşım ve
kardeşimdi. Bu yüzden sizin liderliğinize
kırgınım dedi... Yaşar Kemal'le
tanışmamız böyle olmuştu. Elimde onun
imzaladığı kitabım da ölmez bir anı
olarak kaldı tarihe...

OYUNCUL
DÜŞÜNCELER
Ilke Ergin
Ümit İnatçı’dan “düşünce oyunu” üzerine “düşünsel oyunlar” denemesi:
OYUNCUL DÜŞÜNCELER…
İnatçı’nın başta varoluşçuluk ve düalizm olmak üzere çeşitli felsefi
yaklaşımlarla; sırasında oyuncak,
sırasında oyuncu gibi oynadığı denemelerde içsel sıkıntıdan ölüme, sanata,
sanatçıya, eleştiriye, gerçeklik ve benlik
algısına vs. varıncaya dek birçok temanın
sahnesine kuruluyor, oyununa ortak oluyorsunuz.
Edebî makale tadında bir lezzetle
başlayan kitap kıymetli düşünürlerin ve
filozofların eserlerinden kesitlerle
zenginleşiyor, bu yönüyle okuyucuya
önemli referanslar sunuyor. Karşıt ve
birbirini tamamlayan, geliştiren
yaklaşımların tartışmasıyla deneme tadını
yakalayan kitap diyalektiğe ulaştığı paragraflardaysa üst düzey, sanatsal bir üslup
yakalıyor!
İnatçı eserinin bütününde gerçeklerin,
ciddiyetin sıkıcılığından başlıca kaçış
yolu olarak nitelendirdiği oyuncul
düşüncelerini okurla paylaşırken aslında
kendi kaçış yolunu da okura gösteriyor.
Ben esere kurgusal bir yaklaşımla alternatif okuma getirip İnatçı’nın sıkıcı olandan kaçıp sığındığı, sonrasında
kaçınılmaz olarak yine sıkıcı olana
döndüğü düşünce oyununda oynamayı
çok sevdim.
Çağdaşı olmaktan mutluluk duyduğum
İnatçı’nın oyununa katılmanızı özellikle
tavsiye ederim…

TÜRK HAVALARI

İŞGAL HALİ
Nilgün Ecvet Orhon
Konuyu Hamza Irkad arkadaşım paylaştı…
17 yaşında bir genç, ailesiyle Trodos’a
gitmek istedi ve geçiş kapısında “askerlik
çağına geldiği ve yoklama yaptırmadığı”
gerekçesiyle engellendi…
Bize özgürlük ve barış getirenlere ve de
onlara inanıp hala işgal yok diyenlere kapak
olsun…
Çocuklarımız yurtlarının diğer yarısına
bile geçemiyorsa biz gerçekten özgürüz…
Geçici 10. Maddeyi ısrarla kalıcı yapıp,
bizi bu aptal militarist düzende, sürekli
diken üstünde tutanlara bir kez daha lanet
ediyorum…
O genç Trodos’a gitseydi kıyamet mi
kopacaktı? Yaş 17…

Daha çocuk yani ve askerlik yoklaması
derdindesiniz…
İnsan bile değilsiniz…
*
AB, kendi toprağı olmayan Ukrayna’nın
işgaline tepki koyuyor ve hatta silah-uçak
yardımı yapacağını açıkladı…
AB muktesabatına göre Kıbrıs’ın bütünü
AB toprağıdır…
Yarısı 48 yıldır işgal altındadır ve biz
halkı da giderek şiddetlenen bir faşist baskı
ile sindirilmeye çalışılmaktayız…
Ukraynalılar öz evlat muamelesi görürken
neden bize üvey evlat muamelesi yapılıyor
AB tarafından?
Biz de işgal altındayız ve özgür olmak,
yurdumuzu birleştirmek istiyoruz…

ÜÇÜNCÜDÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ
Ozan Çakır
ABD başkanı üçüncü dünya savaşından
bahsettikçe, savaş aleyhtarı halk gösterileri
hem artmalı hem de bunların devrimci
tehdidi büyümeli. Savaşa karşı olanlar pek
çok ülkede tavırlarını ve insani hislerini
sokaklara çıkarak gösteriyorlar. Belirtmek
gerek ki hepsi aynı politik ve sınıfsal bilinçte
değil. Her sınıfın eylemi farklı. Öyle "savaş
karşıtı" gösteriler var ki, bizzat ABD ve
NATO güdümünde savaşı kışkırtmak üzere
yapılıyor. Bizde sol/sosyalist partilerin
dağınık, yerel ve basın açıklaması tarzı
dışında henüz kimse ortalıkta yok. Oysa
Türkiye'de de geniş halk katılımlı bir "savaşa
hayır" mitingi için sosyalistlerin öncülüğünde
çağrıcılar bir araya gelmeli. Özellikle "sol
ittifak" görüşmelerini yürütenler.
Bu savaşın nedenlerini, kimin ne istediğini,
hangi toplumsal güçlerin savaşa yol açanları
nasıl durdurabileceğini, kendi burjuvazimizin

ve rejimin konumunu, onun savaşın faturasını
halka kesmesine karşı alınması gereken acil
tavrı, ülkeyi Batı emperyalistlerinin maliekonomik sömürgesi olmaktan devrimci bir
şekilde çıkarmanın ülke savunması için
anlamını, bütün bu gibi şeyleri açıklayıp
sloganlarımızı tanıtacak ortak, birleşik bir
yasal miting şu aşamada gereken şey. Bunu
hazırlamak için de Lenin'in dediği gibi,
''Kitlelere gidin! Yeni kesimleri harekete
geçirin! Her yerde yeni girişimler yaratın,
bütün kesimlerde yeni örgütler oluşturun…
''
Bugün Ukrayna halkının yarın tüm
halkların kanını emecek emperyalistler
üçüncü dünya savaşı dedikçe, biz Sovyet
afişinde dendiği gibi "Barış" ve "Dostluk"
ile halkları tek enternasyalist devrimci
cephede birleştireceğiz! Bunun da yolu
ulusal birliğimizi onlara ve iktidar güden
işbirlikçilerine göstermektir!

NÜKLEER DENGESİZLİK

Saadet Alpar
Balance of Terror - Dehşet Dengesi, eğer bir ülkenin karşı vurucu nükleer gücü
varsa savaş ihtimali sıfırdır. Bu dehşetin yaratıcıları ABD, Rusya, İran ve Çin
kabadayılıklarıyla sıkışan küresel ekonomi ve demokrasi tiranlığını bölgesel çatışmalarla
iteklemeye veya geriletmeye çalışıyor. Bu açıdan en azından kağıt üzerine 3. Dünya
Savaşı bir olasılık değil. Yine de dev kapitalin acil bir savaşa veya sonuçları hesaplanamayan düşmanı belirsiz pandemi gibi değil de hesaplı kitaplı bir krize ihtiyacı
olduğu açık. Bu nedenle başta AB ülkelerinin liderleri olmak üzere lafı ağızlarında
geveleyip duruyorlar. Yalnız tarih sahnesinde ilk kez medyanın kışkırtmasına rağmen
sahte krizi yaratacak mazeret bir türlü bulunamıyor, aptalca olan haklı çıkartılamıyor.
Geçerli mazeret olmayınca halklar ikna olamıyor. Küresel şaşkınlığın temeli bu işte,
herkes soruyor durup dururken neden diye.

Nuh Çetin
İSPANYOL TAKSİCİLER
KADAR OLAMADINIZ!
IŞİD'li haydutlar 2017'de İspanya'da
terör saldırısı yaptığında bölgedeki taksiler, bölgenin acilen tahliye edilebilmesi
için vatandaşları ve turistleri acilen ve
ücretsiz olarak olay yerinden kaçırmıştı
Ukrayna'daki olaylar sırasında ise
Türk Hava Yolları'nın vatandaşlarımızı
ülkeden taşımak için 839 dolar istediği
ortaya çıktı.
Oysa savaştan önce aynı biletler 90
dolara satılıyordu.
İkide bir başkasının üç kaz
güdemediğini iddia eden AKP hiç olmazsa uçakları kendisi finanse edip,
yurttaşlarımızın para ödemeden ülkeye
getirilmesini sağlayabilirdi.
Ama nerdee?..
*
BEN NE ÇALIYORUM, TAMBURAM NE SÖYLÜYOR?
"Batı Ukrayna için sadece bol nasihat
çekiyor, parmağını oynatmıyor" dedikten sonra, Avrupa'nın aldığı birçok ağır
yaptırıma katılmadık.
Avrupa Konseyinde 42 Batı ülkesi
Rusya aleyhine oy kullanırken, arasında
Türkiye'nin de olduğu 5 ülke, Rusya
aleyhinde oy KULLANMADI.
Türkiye çekimser oy kullandı...
*
Erbakan 1969 yılında getirildiği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanlığı görevinden Süleyman
Demirel tarafından alınmış fakat
makamını terk etmemişti.
Makam odasını kilitleyerek direnişe
geçen Erbakan, çağrılan çilingir
yardımıyla saatler sonra zorla dışarı
çıkarılabilmişti...

BARIŞTA BİLE
AYRIMCILIK VAR!
Suat Turan
Herkes, dünyanın dört bir yanındaki
barış gösterilerine ilişkin haberler ve
fotoğraflar paylaşıyor; ne güzel...
Keşke Suriye işgal edildiğinde de
dünyanın dört bir yanında barış gösterileri düzenlenmiş olsaydı.
Ama ora Ortadoğu…

YAŞAR KEMAL
Sungur Savran
Dört yüreği vardı. Birini işçi ve
yoksul köylülere verdi, sosyalizm için
mücadele etti. İkincisini, Kürt halkına
adadı, onun kurtuluşunu da sosyalizmde
gördü. Üçüncüsü, sözle kurduğu
dünyaya duyduğu sevginin kaynağı
oldu. Dördüncü yüreği ise sevdiği insanlara adanmıştı.
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GÜNLÜK
MAĞUSA LİMANI ÖNEMSİZ Mİ?

Güney hava sahası da Rus uçaklarına kapandı
Kıbrıs
Ulaştırma,
Güney
Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı
Yannis Karusos, gece geç saatlerde
Twitter’da bir paylaşımda bulunarak, Güney Kıbrıs’ın hava
sahasının, Avrupa Birliği (AB)
düzeyinde alınan kararın ardından,
Rus uçaklarına kapatıldığını
açıkladı.
Rum haber kaynaklarına göre
Karusos açıklamasında, AB’nin
ilgili kararı uyarınca, Güney Kıbrıs
hava sahasının Rus uçaklarına
kapanmasının uygulanması için,
gece yarısından itibaren geçerli ola-

cak şekilde bir NOTAM
yayımlandığını duyurdu.
Avrupa
hava
sahasının
kapatılmasına bağlı olarak, buna
temkinli bir şekilde onay verdiklerini
ifade eden Karusos, Türkiye’nin
kendi hava sahasını kapatmaya itiraz
etmesi durumunda, kararlarını
yeniden gözden geçirme haklarını
saklı tuttuklarını da belirtti.
Rum Dışişleri Bakanlığının
açıklamasına göre, AB Dışişleri
Bakanlarının dün gerçekleştirdikleri
telekonferansa katılan Rum Dışişleri
Bakanı Yoannis Kasulidis ise, Rum

hava
sahasının
kesiminin,
kapanmasına temkinli bir şekilde
onay verdiğini söyledi.
Kasulidis, Avrupa hava sahasının
kapanmasıyla ilgili olarak, buna
“Türkiye’nin kendi hava sahasını
kapatmaya itiraz etmesi ve
Avrupa’nın bu kararını Rus
vatandaşlarını işgal bölgelerine çekmek ve/veya nakletmek için bir
araç olarak kullanması durumunda;
bu kararın uygulanmasının yeniden
gözden geçirilmesi ve/veya revize
edilmesi hakkı saklı tutularak onay
verildiğini” ifade etti.

Ukrayna ve Rusya heyetleri buluştu...

İkinci tur müzakereler yapılacak
Rusya ve Ukrayna heyetleri,
ateşkesin sağlanması için yakın
gelecekte, ikinci tur müzakerelerin
yapılması konusunda anlaştı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel
bölgesinde dün bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyette, Rusya
Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan

Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya
Devlet Duması Uluslararası İşler
Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy
ve Rusya'nın Minsk Büyükelçisi
Boris Grızlov yer aldı.
Ukrayna heyetinde ise iktidardaki
Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı
David Arakhamia, Ukrayna Savunma
Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna
Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan
Yardımcısı Mihail Podolyak, Donbas'ta çözüm için temas grubu Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Andrey

ZELENSKİY, UKRAYNA'NIN AB'YE KATILIMI
İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİNİ İMZALADI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa
Birliğine (AB) katılımı için başvuru dilekçesini imzaladığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından
yaptığı açıklamada, "AB üyeliği için başvuru dilekçesini imzaladım.
Bunun gerçek olduğundan eminim." ifadesini kullandı.
Ayrıca, Rusya'nın, Ukrayna halkına karşı savaşmaya devam ettiğini
belirten Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana 4
gün içinde 16 çocuk öldü ve 45'i ise yaralandı." dedi.
Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati
çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da
belirtti.
Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın
ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın.
Hayatınızı kurtarın." açıklamasında bulundu.

Kostin, Kırım Tatarlarından Ukrayna
Milletvekili Rustem Umerov ve
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı
Nikolay Toçitskiy hazır bulundu.
"SONUCU BEKLİYORUZ"
Görüşmenin başlangıcında Belarus
Dışişleri Bakanı Vladimir Makey
kısa bir konuşma yaptı.
Katılımcıların kendisini güvende
hissedebileceğini belirten Makey,
"Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye
konuştu.
Heyetler, ateşkesin sağlanması
için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda
anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus
sınırında, ön koşulsuz görüşme
yapılacağını duyurmuştu.
Rusya tarafı, Ukrayna heyetinin
Belarus'a güvenli geçişi için garanti
vermişti.
Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı
Arakhamia, Rusya'nın önerilerini
dinlemek için görüşmeyi kabul ettiklerini belirtmişti.

Gazeteci Ayşemden Akın, 41 yıl Türkiye’yi temsilen Washington,
Pekin gibi önemli büyükelçiliklerde bulunan Daryal Batıbay ile
konuştu. Bugün Kıbrıs’ta yayınlanan röportajda Ankara’nın reddettiği Mağusa ve Ercan limanlarının açılması teklifi konusunda
emekli Büyükelçi Batıbay şöyle diyor: ‘‘…Müzakereden kaçınmamak gerek. Müzakere her zaman anlaşma ile sonuçlanmayabilir
ama muhataplarınızın niyetlerini, esneklik sınırlarını belirlemeyi
sağlar… Maraş’ın Birleşmiş Milletlere (BM)’ye devri ile Ercan’ın
BM gözetimine verilmesi önerisine bakacak olursak… Ercan’ın
uluslararası trafiğe açık bir havaalanı olarak tescil edilmesi için
bunu Kıbrıs Cumhuriyeti adına Rum tarafı yapacak ve “BM’ye
devrettim” diyecek. Fiilen uygulamada bir kulübe ve birkaç mavi
bereliden ibaret olacak. Buradaki anlayış bu mu? Bu noktadan
sonra cevaplanması gereken bazı sorular var… Bu tescil bir
genel çözüm oluncaya kadar geçerli olacak mı? Yani Türk tarafı
Maraş’ı BM’ye devrettikten sonra Ercan’daki tescili geri çekme
gibi bir durumun olmayacağının garantisi olmalı… Sonra FIR
konusu var. Bu hizmeti kim verecek?.. Bir diğer öneri de AB
kontrolünde Mağusa Limanı’nın tanınması… Bunun karşılığında
da Kıbrıs uçaklarına Türkiye hava sahasının açılması, Kıbrıs
bayraklı gemilerin Türkiye limanlarına girmesi gibi talepler var.
Bu talepler işi büyütüyor aslında ve bence çıkmaza sokuyor.
Çünkü Mağusa Limanı kuzey açısından önemli bir liman değil’’… Mağusa Limanı önemsiz olduğu için mi, İsviçre merkezli
uluslararası ‘Ulusötesi Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim’in
Küresel Organize Suç Endeksi Raporunda spesifik olarak silah
ve mal kaçakçılığında öne çıktığının altı çizildi?
ŞOK HABER
Tatar, Tayyip Erdoğan’la
telefonda görüşmüş. Ne
konuşmuşlar? Hiiiç. Sadece
birbirlerinin kandillerini
kutlamışlar. Bu bir haber
mi? Evet… Bu mandrada
şok haberdir…
*
DEVRİM
CTP milletvekili Devrim
Barçın, şöyle dedi: “Bazı
isimler Türkiye’ye alınmıyor.
Türkiye’deki hükümetin bu
uygulaması faşizmdir. Okan
Dağlı, Maraş’ın gerçek
sahiplerine iadesini istedi
diye mi Türkiye için tehdit
oluşturmaktadır? Bunu
savunan herkes Türkiye için
tehdit oluşturuyorsa yandı
gülüm keten helva.” Tufan’ın
asla söyleyemeyeceği
şeyleri Devrim söyledi.
*
BEYAZ EV
Beyaz Ev’de 14 Ağustos
2020’de TC Elçisi ile MİT
görevlilerinin de katıldığı
yemekte milletvekillerine
şöyle dendi: “Karşınızda
Türkiye devleti var. Türkiye
cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı
istiyor, Akıncı’yı istemiyor.
Türkiye için bu bir beka
sorunudur. Tatar için
uğraşacaksınız.” Yemeğe
katılan Faiz Sucuoğlu,
Hasan Taçoy, Ünal Üstel,
Sunat Atun bunu yalanladı
mı? Hayır yalanlamadı!
Beyaz Ev çok kirlendi
demek ki…

“Tırnak”...
"Milliyetçilik ve militarizmin
dünyayı yönetiyor, gündemleri
belirliyor olması en çok kaygı
veren. Şiddet her zamanki gibi
sözcüklerle alt edemediğini
susturmanın en güçlü aracı.
Dünyanın kaderi bazı
narsislerin iki dudağı arasında.
Biz küçük dünyalarımızda bazı
gelecek hayalleri kurarken
onlar bunları yok edecek
politikaları üretmekle
meşguller. Beş dakikada
değişiyor bütün işler. En
azından başımıza her an her
şeyin gelebileceği konusunda
ikna olduk sanırım."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Rusya 2014’te Kırım
yarımadasını ilhak etti ve
Ukrayna’nın doğusundaki
geniş bir alana girip oradaki
taraftarlarına Moskova’nın
birkaç gün önce
bağımsızlığını tanıdığı iki
devlet kurdurdu. Amaç
Moskova’nın Ukrayna’nın
Batı kampına geçmesini,
gerekirse zor kullanarak
önleme niyetinin ilanı idi, ki
bugün olan budur."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

CTP VE
MUSTAFA
AKINCI

Sosyal medyada yazdığı
yazı nedeniyle Ali Kişmir
aleyhinde Ağır Ceza’da
10 yıl hapis cezası ile
dava açıldı… Davanın
açılmasını sağlayan
Bilişim Suçları Yasası
CTP’nin eseri… Yasayı
onaylayıp imzalayan Mustafa
Akıncı… Yasa böylece yürürlüğe girdi!
Kişmir’in yargılanmasına neden olan yazı Akıncı’nın
seçimine müdahale edilmesi ile ilgili. Kişmir’in
yargılandığı yasa ise CTP ve Akıncı eseri… Hayat böyle
acı tesadüflerle doludur işte! Ankara elini yakamızdan
çek, işbirlikçilerin da beraber...
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

AĞIR CEZA’LIK İŞLER
Kıbrıs’ın kuzeyi birinci, ikinci, üçüncü derece
askeri bölgelerden oluşur. TC Büyükelçisi ve
TC’li iki Generalden oluşan Üst Koordinasyon
Kurulu tarafından yönetilmektedir.
Kutlu Adalı cinayeti mi araştırılacak?
Talimatını Kurul verir.
Aşı planlaması mı yapılacak?
Talimatını Kurul verir.
Ukrayna’da savaş mı çıktı?
Kıbrıs’a etkisi Kurul’da
konuşulur.
Normal bir ülkede ‘savaşın etkisi’ parlamentoda konuşulur.
Kıbrıs’ın kuzeyinde parlamentonun bir yetkisi olmadığı için ‘tüfek
çatılacak çat, Kurul toplanacak
topla’!
Hiçbir yetkisi olmayan KKTC
meclisinin dalkavuğu ve askıdaki anayasanın
papağanları ise şöyle der:
-Anayasamızda Üst Koordinasyon Kurulu
yoktur!
İşte haber geçiyor ajans, açıklama yapıyor
‘KKTC Cumhurbaşkanlığı’: ‘‘Üst Koordinasyon
Kurulu şu, şu, şu gündemle toplandı…’’
Özel Harp Dairesi/Kontrgerilla da Anayasa’da
yazmaz, Üst Koordinasyon Kurulu da…
Muhakkak bunları yazan bir defter vardır,
ancak sizin onu okumaya yetkiniz yoktur.
Sömürge Rejimi’ni şeffaf toplum mu zannettiniz?
İlk ve son tahlilde Kıbrıs’ın kuzeyini Üst Koordinasyon Kurulu yönetmektedir.
Ne diyor Arif hoca, Arif Hasan Tahsin
‘‘Geçmişi bilmeden geleceğe bakmak’’ kitabında:
-‘‘20 Temmuz’un sabahında, Kıbrıs’a ordu
ile birlikte bir de vali gönderilmedi mi? Neden
gönderildi bu vali?
Vali meselesi açılmışken 1974 yazında, 20
Temmuz Harekatı’ndan önce, Ankara’da rahmetli
Turan Güneş’in kendisini ziyaret eden iki Kıbrıslı
Türke ‘orda benim valim var’ dediğinden Sn.
Ecevit’in haberi yok mu?
Kıbrıs’taki Büyükelçisine ‘VALİ’ gözü ile
bakan ve bunu açıkça söylemekten çekinmeyen
Dışişleri Bakanı’nın, Kıbrıs’ın iç politikasına
karışmadığını söylemenin anlamı olur mu?
Kıbrıs’ta Türkiye silahlı gücüyle bir toprak
parçasını işgal etmiş ve Kıbrıslı Türklerin bir
kısmı ile, Türkiye’den taşıdığı bir kısım Türk
yurttaşını bu toprak parçası üzerine kondurmuştur.
Sonra
dönüp,
‘Meclis,
Hükümet,
Cumhurbaşkanı, seçim meçim vesaire’ diyerek,
bu olayı takdim etmiştir dünyaya. Gören de
sanır ki işler bu biçimde yürür.
Oysa, ‘Koordinasyon Komitesi’ denen bir
komite idare ediyor işleri. Cumhurbaşkanı,
Başbakan, TC Elçisi ve kumandanların üyesi
olduğu bu komite kararları alır, Cumhurbaşkanı
ile Hükümet de güya kendisi karar almış gibi
bu kararları uygular. Yasa gerekirse Meclis
yoluyla gereği yapılır’’…
İşte Arif hoca bunları da dedi!
Hep ‘‘Arif hocanın dediğinden’’ diyerek ‘‘hassiktir’’ lafına takılı plak gibi kaldınız. Yazdığı
binlerce yazının ve onca kitabın önüne koydunuz
bir ‘‘hassiktir’’ sözünü…
Arif hoca da Üst Koordinasyon Kurulu diyor!
Yasa gerekirse Meclis yoluyla gereği yapılır,
dedi Arif hoca.
Gazetecilerin Ağır Ceza’da yargılandığı iki
dava var şu anda:
-Ankara’nın talimatıyla UBP tek başına
hükümet olsun diye 50.000 vatandaş yapılacak
denilen ses kaydını yayınladığı için Yenibakış
gazetesi çalışanları “Özel Hayatın Gizliliğinin
Korunması” yasasından 6 yıl hapislikle
yargılanıyor. Gazetecilerin yargılanmasına neden
olan bu yasa CTP’nin eseri!
-18 Ekim 2020’de Mustafa Akıncı’nın
seçilmesinin engellenmesi için yapılan müdahale
ile ilgili sosyal medyada yazdığı yazıdan dolayı
Ali Kişmir de Ağır Ceza’da 10 yılla yargılanacak.
Sosyal medyada yazılanların yargılanmasının
önünü açan Bilişim Suçları Yasası da CTP’nin
eseri. Yasayı imzalayıp yürürlüğe girmesini
sağlayan da Mustafa Akıncı!

ÜLKEYE GİRİŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK…

AŞILARINI TAMAMLAMIŞ KİŞİLERE TEST
ZORUNLULUĞU KALDIRILIYOR

Aşılarını tamamlamış kişilerin KKTC’ye
girişleriyle ilgili şartlar değişiyor, test
zorunluluğu bugünden itibaren kaldırılıyor.
Aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden
KKTC’ye girişte 72 saat önce yapılan
PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen
negatif test sonucu talep edilemeyecek.
Aşısız kişilerin 5 gün karantinada
kalacağı uygulama da yarından itibaren
son bulacak. Bu kişiler ülkeye girişte
negatif test sonucu gösterecek; ayrıca
testlerini belirtilen sürede tekrarlamaya
zorunlu olacak.
Buna göre, aşısız kişilerden ülkeye
girişte 72 saat önce yapılan PCR veya
son 24 saat içinde yapılan antijen negatif
test sonucu ile 72-120 içinde KKTC’de
yapılacak PCR testi talep edilecek.
Yine yarın yürürlüğe girecek karar
uyarınca okul/özel eğitim, bakımevi
/huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam
aşılı sektör çalışanları haftalık antijen
testlerini yaptırmak zorunda olmayacak.
Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı
Çarşamba günü yapılacak İki Toplumlu
Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası
açıklanacak.
KOMİTENİN SON KARARLARI
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası
kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi’nin kararına göre, yarından
itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı
kişilerden test istenmeyecek.
Tam aşılı kişiler çift doz, Johnson için
tek doz aşı üzerinden 14 gün geçmiş
kişileri kapsayacak ancak ikinci dozdan
270 günden fazla geçmiş ise hatırlatma
dozu aranacak. Aşısız veya eksik aşılı
kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR
veya 24 saat önce antijen yapmak koşuluyla

ülkeye girebilecek ve girişten 72-120 saat
sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.
Öte yandan yarından itibaren okul/özel
eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi
çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları
haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda
olmayacak
Aşısız veya eksik aşılı olanlar ise antijen
testlerini 72 saatte bir yapmaya devam
edecek.
KAPALI ALANLARDA MASKE
ZORUNLU
Yine komitenin kararları doğrultusunda
kapalı alanların kullanılabilir alanı yüzde
75’e çıkarıldı. Her zamanki gibi kapalı
alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.
OKULLARDA DEVAM EDECEK
Okulların pozitif ve temas takibi de

değiştirildi.
Bir öğrencinin test sonucunun pozitif
çıkması halinde; Temas Takip Birimi
tarafından belirlenen temaslılar PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana
kadar evde izole olacaklar.
Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna
Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi
karar verecek ve bu durumu okul yönetimi
veya okul pandemi kurullarına bildirecek.
Sınıftaki diğer öğrenciler, maskelerini
takmak ve diğer sınıflarla temas etmemek
suretiyle okulda eğitimlerine devam edecek.
Öte yandan Covid-19’a karşı aşı
programı 5 yaştan itibaren devam ediyor.
5 yaş ve üzerindeki herkesin aşı
programlarını
tamamlamaları
gerekiyor.

GİRNE DÜŞÜNCE DERNEĞİ VE DAÜ-SEN,
KİŞMİR’E DAVA AÇILMASINI ELEŞTİRDİ
Girne Düşünce Derneği ile DAÜ-SEN,
Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e
“yazdığı bir yazı nedeniyle” dava
açılmasını eleştirdi.
Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya
Tüzel yaptığı yazılı açıklamada, “Gazeteci
Ali Kişmir’e, yazdığı bir yazıdan dolayı
10 yıl hapis istemiyle Polis Genel
Müdürlüğü tarafından dava açılması kesinlikle kabul edilemez.” dedi.
Tüzel, ülkede her vatandaşın düşünce
özgürlüğü ve düşündüklerini sözlü veya
yazılı olarak paylaşmasının anayasal bir
hak olduğunu vurgulayarak, özellikle
gazetecilerin vatandaş adına bunu
yapmasının, ülkenin demokrasi anlayışının
bir gereği olduğunu ifade etti.
Kıbrıs Türk halkının geçmişteki, yıllar
önce yaşanan karanlık, baskıcı günlere
geri götürülmek istendiği ileri sürülen
açıklamada, “Yıllarca bu ülkede
düşüncelerinden dolayı baskı görmüş,
susturulmaya çalışılmış birçok örnek
vardır. Özellikle faili meçhul cinayete

kurban giden Kutlu Adalı ve daha önceki
yıllarda katledilen gazetecilerin faillerinin
bulunamamasını da hiçbir zaman bu
toplum unutmamıştır.” ifadeleri yer aldı.
Ali Kişmir özelinde açılan davanın
aslında Kıbrıslı Türklerin susturulması,
korkutulması ve geçmiş baskıcı, karanlık
günlere dönme çabasından başka bir şey
olmadığını iddia eden Tüzel, “Ali Kişmir
ve Kıbrıs Türk halkı düşüncelerini özgürce
söylemeye devam edecektir.” ifadelerini
kullandı. Tüzel, ülkenin tüm aydın, ilerici
güçlerini, düşünce özgürlüğü ve demokrasi
mücadelesinde bir arada olmaya ve seslerini daha güçlü bir şekilde duyurmaya
çağırdı.
DAÜ-SEN: “DAVANIN AMACI
KORKU SALMAK”
DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada ise,
Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in
yazmış olduğu bir köşe yazısı nedeniyle
aleyhine ağır cezada açılan davanın,
özgürce görüş belirten gazetecileri sus-

turmaya yönelik olduğu ileri sürüldü.
DAÜ-SEN açıklamasında şu ifadeler
kullanıldı:
“Bu dava basit bir hakaret davası olarak
görülemez. Devlet gücü kullanılarak bir
gazeteci yazmış olduğu siyasi eleştiri
içerikli bir köşe yazısı nedeniyle 10 yıl
hapis talebi ile yargılanıyorsa, burada
yazının içeriğinde bir hakaret olup
olmadığını tartışmak tamamen anlamını
yitiren bir olgu olur. Bu davanın amacı
korku salmaktır. Bu davanın amacı korku
ortamı yaratarak basındaki ve hatta toplumdaki özgür ifade ortamını ortadan
kaldırmaktır.
DAÜ-SEN olarak bu orantısız güç içeren
dava girişimini toplumun temel değerlerine
bir saldırı olarak gördüğümüzü ve bu
bağlamda, Bu Memleket Bizim Platformu
ile beraber gazeteci Ali Kişmir’in bu
davada yanında olacağımızı belirtiriz. Bu
davada savunulacak olan Ali Kişmir değil,
Kıbrıs Türk toplumunun özgür ifade
ortamının devamıdır.”

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ: ÇAM KESE BÖCEKLERİYLE MÜCADELE
İÇİN AYRILAN BÜTÇE FARKLI AMAÇLARLA KULLANILDI
Yeşil Barış Hareketi, “2016 yılının sonundan itibaren 5 yıldır
kesintisiz sürdürülen çam kese böceklerine karşı yapılan biyolojik
mücadelenin, ayrılan bütçenin farklı amaçlarla kullanılmak
üzere Maliye Bakanlığı’na aktarılması nedeniyle, mücadelenin
bu yıl gerçekleştirilmediğini” savundu.
Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamada, ormanların
varlığını tehdit eden en büyük sorunlardan biri olan “çam kese
böcekleri” ile biyolojik mücadele için ayrılmış olan bütçenin
Orman Dairesi’nin elinden alınarak hangi kalemlerde kullanılmak
üzere Maliye’ye aktarıldığı soruldu ve kaybedilen ağaçların
geri getirilemeyeceği, bunun hesabının verilmesi gerektiği ifade

edildi.
Açıklamada, böyle ihmallerin, ormancıların emekleri ve
başarılarını silip süpürerek, sıfır noktasına gelinmesine neden
olduğuna dikkat çekilerek, “Ortaya çıkan yıkımdan hiç ders
alınmamış ki, bu yıl yine, ormanlarımız aynı şekilde ihmal
edilmiş ve bu sorumluluk yok sayılarak, hem yıllarca verilen
emekler, hem de harcanan kaynaklar heba edilmiştir. Çam kese
böcekleri ile mücadele uzun soluklu, süreklilik gerektiren bir
mücadelededir. 5 yıldır sürdürülen bu mücadelenin bu şekilde
hiçe sayılması ve heba edilmesi kabul edilmezdir” ifadeleri
kullanıldı.
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Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
Emperyalist savaşa hayır! Ankara’daki
dinci ve gerici iktidar; Kıbrıs'ın Kuzeyini
tam denetim altına almak için, düşünce
ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya
çalışmaktadır. Basın özgürlüğünü kendi
varlığına karşı bir tehdit
olarak
gören
AKP,
Türkiye'de uyguladığı gerici
şiddet ve baskıyı Kıbrıs'ın
Kuzeyinde de hayata
geçirmeye çalışıyor!
Hem Türkiye’de hem de
ülkemizde medyanın büyük bölümüne
hakim olan AKP gericiliğine bağlı siyasi
güç odakları, düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmak, ilerici, demokrat ve
devrimci yazarların sesini kısmak, onları
sindirip susturmak niyetindedirler.
Ülkemizde bu çabalar, muhalif gazetecileri ve yayın organlarını, aydın ve
ilerici yazarları sindirme, susturma ve
baskı altına alma çabaları, TC’nin Kuzey
Kıbrıs'taki elçisi ve onun sadık memuru
olan Ersin Tatar’ın girişimleriyle
yürütülmektedir. Bir yandan gazetecilere,
aydın ve ilerici yazarlara dava açmak
suretiyle sindirmeye çalışırken, öte yandan da AKP gericiliğine direnen,
AKP’nin Kıbrıs politikalarını kabul etmeyi reddeden herkesi kara listelere
alarak ‘güvenlik’ gerekçesiyle Türkiye'ye
girişlerini engellemektedirler. Düşünce
ve basın özgürlüğüne karşı girişilen her
türlü sindirme ve baskıya karşı mücadele
edeceğiz. Ülkemizin özgür ve bağımsız
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DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN
KISITLANMASINA HAYIR!
basın yayın organları ve gazetecilerinin
yanında duracak, baskılara asla boyun
eğmeyeceğiz!
Yani başımızda gerici emperyalist bir
savaş yaşanmaktadır.Bu savaş aslında
yeni değildir. 8 yıldır devam ediyor.
Anglo Amerikan emperyalizmi tarafından
silahlanıp teşvik edilen Ukraynalı neonaziler, Donetsk ve Lugansk bölgesinde
yaşayan Rus kökenli halkla silahlı
çatışma içindeydiler. Bu iki bölge kendilerini “Halk Cumhuriyetleri” ilan
etmişlerdi.
Tabii halk cumhuriyetiyim demekle
halk cumhuriyeti olunmaz. Bu bölgelerde
iktidarın hangi sınıfın elinde olduğu
önemli!
Bir yanda ABD, NATO ve Ukrayna
diğer yanda da Rusya bu bölgelerin
güvenligini sağlamak için savunma
amaçlı önlemler aldıklarını iddia
ediyorlardı. Kuşkusuz bu iki ayrılıkçı
bölgenin güvenliğini sağlamak savaşın
sadece bahanesidir. Savaşın başlıca nedeni savaşa susamış yayılmacı büyük
emperyalist güçlerdir.
Bir yanda Anglo Amerikan emperyalizmi saldırgan ve yayılmacı politikalarını
NATO desteğinde Doğuya kaldırmaya
çalışırken, öte yanda da Rusya hem
rakiplerinin yayılmasını önlemeye hem
de kendi yayılmacı emelleri uğruna bu
savaşı başlattılar!
Kısacası bu savaş büyüyen emperyalist
çıkarların korunup geliştirilmesi için

yürütülen bir savaştır. Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmakla suçlayan ABD’nin
saldırganlık karnesi Rusya'dan çok daha
günahkardır; Yugoslavya, Irak, Suriye,
Libya ve Yemen, ABD’nin yalan mazeretlerle işgal edip yağmaladığı ülkelerdir!
Bu savas emperyalist güçler arasındaki
vahşi, barbarca ve haksız bir savaştır.
Bu savaşın tarafları, petrol ve enerji
tekelleri, silah tekelleri ve finans tekelleridir. Bu savaş işçilerin kurtuluşu,
halkların özgürlüğü için yapılan bir
savaş değildir. Burada savaşan taraflar
hem kendi ülkelerinin hem de tüm dünya
işçilerinin düşmanı olan kan emici emperyalist burjuva sınıflarıdır. Amaçları
dünyayı şiddet yoluyla yeniden
paylaşmak, nüfuz alanlarını yeniden
düzenlemektir.
Barış için mücadelede iki saldırgan
taraftan birini kınarken diğerine dolaylı
veya dolaysiz destek olmamaya da dikkat
etmeliyiz. Emperyalizm savaş demektir.
Ama unutulmamalıdır ki savaş devrim
için koşulları olgunlaştırır. “Ya devrim
savaşı önler, ya da savaş devrime yol
açar”. Bu marksist ilkeyi akılda tutarak
emperyalist savaşa karşı her yerde ve
her ortamda protestolarımızı yükseltmeliyiz.
Barış için mücadeleyi örgütlemeliyiz.
İşçi sendikaları, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri bulundukları
her ortamda barıştan yana tavır almalıdır.

ÇAMLIBEL’DE İKİ HEKTARLIK ALAN YEŞİLLENDİRİLDİ

Çamlıbel bölgesinde iki hektarlık alana,
Intergaz Ailesi 2. Anı Ormanı için fidanlar
dikildi.

Şirketten verilen bilgiye göre, Intergaz,
2022 yılının ilk sosyal sorumluluk projesi
kapsamında ülkenin ağaçlandırılması ve

doğada yaşayan canlılara yeni yaşam
alanları sağlamak amacıyla Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü ile iş birliği
çerçevesinde, cumartesi günü fidan dikme
etkinliği gerçekleştirdi.
Intergaz çalışanları ve ailelerinin
katılımıyla Çamlıbel’de gerçekleştirilen
etkinlikte, 2 hektarlık alana 2 bin 500
adet çam, selvi, zakkum ve akasya
fidanları dikildi.
Intergaz ailesi adına açıklamada bulunan, Intergaz Genel Müdür Yardımcısı
Kader Kencer, ormanların bir ülkenin
akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı
olduğuna işaret ederek, “Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ağaç dikerek
yeni
ormanlar
oluşmasını
sağlamalıyız”dedi.
Kencer, kendilerine bu imkanı sağlayan
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu
ve ekibine de teşekkür etti.

Mavili
Müge Mavitunalı

SANA ANLATMAK
İÇİN ANILAR
BİRİKTİRİYORUM...
Birleşik Krallığın vatandaşı olmam kırk yılı aştı... Dün gibi...
Kırk yılı aşan bu sürede, İngiltere'den bir vesile ile Kıbrıs'a gelirken
hiçbir zaman Dönüş bileti almadım.
Bilirsiniz Kıbrıs'tan İngiltere'ye
veya başka bir ülkeye gideceğinizde
biletleriniz mümkün mertebe gidiş-dönüş olur.
Ben Kıbrıs'a gelirken İngiltere'ye
dönüş bileti almadım...
Son 2020 Aralık ayında adaya
gelirken 13 Şubat 2021 için İngiltere'ye dönüş bileti aldım... Bilinçli
olarak yapmadım bunu ve ilk kez
aldığım bu dönüş biletim de yandı.
Yani zamanında çıkış yapmadığım
için tedavülden kalktı!
Zaman zaman sohbet ederim Londra'yla... Elime fotoğrafları alır ve
hem onlar için hem de kendim için
konuşurum...
Soru sorarım, cevaplarım...
Geçenlerde elime aldığım fotoğraflara bakarken "Londra" görkemli
edasıyla sordu: ---Neler yerleştirdin
dönüş için valizine?
-Sana döneceğimi nerden çıkardın?
-Döneceksin, biraz uzun sürdü
dönüş ama ben kırk yıllık dostumu
tanımaz mıyım, ellerimde büyüttüm
seni. Hadi söyle neler var valizinde,
yerleştirmeye nelerden başladın?
-Acılar, kayıplar, kavuşmalar, ayrılıklar, mutluluklar, gülüşler gözyaşları yerleştirdim şimdilik.
-Her geri dönüşünde olduğu gibi
yükün yine ağır. Valizinde en çok
yer kaplayan ne oldu?
-Ayrılıklar en büyük yeri kapladı
valizimde. Okkada en ağır basacak
olan acılar, en hafifi ve yer kaplamayan zaman oldu.
-Öyleyse henüz vakit varken okkada ağır basan acıları bırak, olduğu
yerde kalsınlar, çıkar onları bavulundan, onların yerine okkada hafif
ama çok değerli olan zamanı yerleştir bavuluna...
Tek başıma ve bana göre gin
&tonic en yakıştığı yer River-side
Thames'te bir pub'ta içmek sonra?
Sonrasında düşünmek memleketimi, insanlığı, kendimi ve başkalarını ve dünyayı... Düşünebilecek
ne varsa her şeyi, olan ve olmayan
her şeyi...
Hayallerini kurduğum işte öylesine bir kitap da olabilir... Gitmek
isterim, dönmek ister ruhum, aklımın ve yüreğimin savaşı, bakalım
kim kazanacak?
Bir gün biter gitmeler de dönüş
bileti alınmadan... Ama hangisi
olur? Kıbrıs mı, İngiltere mi bilmiyorum.
Ne kadar eksikliği varsa o kadar
da fazlalığı var ikisinin de...
Hem Londra, hem de Lefkoşa...
Şimdilik Lefkoşa... Fazlasıyla eksikleri göz ardı edilmeden özlem
olan Londra... Anılar biriktiriyorum
yurdumda sana anlatmak için
Londram...
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

SAVAŞA KARŞI
ÇIKMAYA
“FACE” VAR,
YÜZ YOK
KISACA...
İŞGALCİNİN YASALARI!

Özel Hayatın Gizliliği ve Bilişim
Suçları yasalarını CTP yaptı… Bu
yasalardan dolayı gazeteciler Ağır
Ceza’da yargılanır. Doğuş Derya’nın
"Mütevazı olmayacağım, bunu CTP
milletvekilleri yapmıştır” dediği “Özel
Hayatın Gizliliğinin Korunması”
yasasından Yenibakış gazetesi
çalışanları yargılanır! Tufan Erhürman
da eleştirenlere “okuduğunuzu
anlamazsınız, baştan okuyun”
demişti… Ne güzel yasalar yaptılar!

Bizim Mandra
Tayyıp-AKP iktidarının
Kuzey Kıbrıs’ta kendileri
gibi düşünmeyen ilerici,
aydın, demokrat ve insan
hakları savunucusu
yurtseverleri baskılarla
sindirme politikası Lefkoşa
Kaza Mahkemesi önünde
toplanan kalabalık bir kitle
tarafından protesto edilir.
Eylemde yapılan
konuşmalarda
Kıbrıslıtürklerin düşünce ve
ifade özgürlüğünden asla
taviz vermeyecekleri kararlı
bir dille belirtilirken
sokaktaki adam “Yok edilişe
direnmek şart” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
Almanya, Hollanda,
Fransa, Norveç,
Danimarka, İsveç ve
Finlandiya, hava sahasını
Rus uçaklarına kapatma
kararı aldı.

Rusya’nın soydaşlarını korumak için Donbas’a ‘barış
harekâtı‘ düzenlemesi hiç mi tanıdık gelmiyor?
Aylardır bağıra bağıra gelen Rusya’nın Ukrayna’yı işgâli, yalnızca burnumuzun dibindeki
savaş ve
yayılmacılık tehlikesinin gerçeğe dönüşmesi
ve iki taraftan birinden silah alıp öbürüne
silah satan Türkiye’deki rejimin durumu nasıl
kotaracağını bilememesi bakımından değil,
ulusumuzun dokusuna işlemiş birtakım ikiyüzlülüklerin de ortaya saçılması bakımından
hepimizi yakından ilgilendiriyor.
Nedense bazılarımızın açıktan söyleyemediğini söyleyerek başlayalım:
Emperyalist işgâl çok ayıp bir şeydir!
Rus işgaline dönüşen Rusya-Ukrayna ihtilafı,
Türkiye’nin aktörü olduğu çok sayıda başka
meseleyle ciddi paralellikler taşıdığı için açık
yüreklilikle değerlendirilemiyor. Çünkü o paralellikleri kurduğunuz zaman, her şeyi kendinize yontamıyorsunuz.
Putin, emperyalist bir diktatör. Bu böyle.
2016’da coğrafya öğrencileriyle buluşmasında
Rusya’nın sınırlarını sayan bir öğrenciye,
“Rusya’nın sınırı yoktur” diyen birine başka
ne denebilir bilemiyorum.
İçerideki hakimiyetini de dışarıdaki gücünü
de kirli oligark ağlarıyla finanse eden, muhalif
gazetecileri, politikacıları ortadan kaldırtan
bir otokrat. Putin’den anti-emperyalist bir
anti-kahraman figürü çıkarmak, düpedüz hezeyan. Bu demek değil ki NATO matah bir
şey. NATO’nun dünyada hangi halk düşmanlıklarına ön ayak olduğunu buraya yazsak,
yazı bitmez. NATO’nun Ukrayna’yı bünyesine
katarak Rusya’ya karşı avantaj elde etmek istediği sır değil. Ukrayna’nın silahlandırılmasında başı çekerek, işgale gidişi hızlandırdığı
da… Ukrayna’da, Neo-Nazizmin hortladığını
görmüyor da değiliz...
Lâkin hocam, hırsızın hiç mi suçu yok?
Ukrayna diye bir ulusun varlık hakkını yok
sayan bir işgalciden, anti-Nazi kahraman yaratmanın sâkilliğini görmemek nasıl mümkün

VİRGÜL

ÜVEY ANA KURNAZLIĞI
TC’nin Washington ve Pekin’de Büyükelçiliğini
yapmış Daryal Batıbay, Mağusa limanının
önemsiz bir liman olduğunu söyledikten sonra,
‘‘Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı denizcilikte bir sürü
ülkenin bayraklarının kaydedildiği bir yer. Panama
gibi… İşte bu noktada buna Türkiye limanlarını açmak
dengesiz bir talep oluyor. Kıbrıs Rum tarafına fazla
avantaj sağlıyor, Kıbrıs Türk tarafına sağladığından…
‘Türkiye hava sahasını, limanlarını açsın’ demek
dengeleri bozuyor’’ dedi… Yani koca Türkiye
denizcilikte Kıbrıs Cumhuriyeti ile baş edemediği için
limanların açılmasına müsaade etmiyor!

TÜRKİYE’DE
OLAN
HERŞEY
OLACAK
DEDİLER…

‘‘(Belediyelere)
Devlet gerekirse
kayyum bile
atayabilecek…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

olabilir?
Rusya’nın Ukrayna’daki ‘soydaşlar‘ını korumak için Donbas’a ‘barış harekâtı‘ düzenlemesi ve orada kurdurulan ‘cumhuriyetler‘
hiç mi tanıdık gelmiyor? Herhalde Putin, Donbas’a kumarhane ve özel üniversite açarsa
gelir.
Kendi işgâline, işgâl diyemeyenden Ukrayna’dakine demesini bekliyoruz. İşin komiği,
diyor da. Milliyetçinin her şeyi kendine bükme
yeteneği, kimseninkiyle kolay kolay kıyaslanamaz. Ne Rusya’da, ne Türkiye’de, ne Ukrayna’da, ne Kıbrıs’ta…
Ukraynalıların ulus olmaması meselesine
gelelim. O zaman Ukraynalılar, ‘Dağ Rusu‘
mu? Kara basarken ‘ukrayina ukrayina‘ diye
mi ses çıkarıyormuş çizmeleri, ondan mı Ukraynalı denmiş?
Burnumuzun dibinde gerçekleşen emperyalist
bir işgâle, etrafımıza döşediğimiz mayınlara
basmadan tepki geliştirmeye çalışıyoruz. Kimi
Kıbrıs’a değmemek için uğraşıyor, kimi Kürtlere, kimi Stalin’e, kimi NATO’nun kabarık
suç dosyalarına…
Oysa savaşta tutulacak taraf bellidir. Putin’in
işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Putin’in emperyalizmine
de Ukrayna’daki Nazilere de NATO’nun savaş
makinesine de aynı anda karşı durmak, barışı
istemek mümkündür. Ama bunu yapabilmek
kendinle yüzleşebilme cesareti ister.
Donetsk’e çöken Rus ordusunu eleştirirken
yemeğine Afrin zeytinyağı koyuyorsan, Ukraynalı Nazilerden dem vuruyorken, Cizre’de
“Kurdun dişine kan değdi” diyene ağzını açamıyorsan, bir yerde işgâl dediğine diğer tarafta
‘barış harekâtı‘ diyorsan, o ikiyüzlülük seni
er geç bulur, “Sattık” diye övündüğün SİHA,
gün gelir seni de vurur.
(Bu yazı Dağhan Irak’ın diken’de yayımlanan “Emperyalist işgal çok ayıp bir
şeydir!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 30 Temmuz 2021
Antalya’daki büyük yangının dumanları
Kıbrıs’a kadar geldi. Çevre Koruma
Dairesi, yangının ülkemizde bir süre hava
kirliliği yarattığını açıkladı… Dün sabah
05.00’e kadar yüksek seyreden değerler, bu
saatten sonra azalmaya başladı…

Gözden kaçmayanlar...

ASKERİ BÖLGE

Gene Lurucina, gene kaçakçılık…
İkisi insan kaçakçısı toplam 10 kişi
Lefkoşa Kaza Mahkemesine, iki kişi
ise Askeri Mahkeme huzuruna
çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün
tutukluluk emri alındı… Akıncılar yolu
üzerinde bir polis ekibi tarafından
yapılan kontrolde 10 kişi yakalandı…
Akıncılar’da Askeri yasak bölgeyi
ihlal edenlere ‘‘ağır bir cürüm
işlemek kastı ile gizli ittifak kurma’’
suçlaması getirildi... İşin ilginci, ‘Love
Erdoğan’
afişlerinin
üzerinin
boyanması
iddiasıyla
okunan
davalarda da aynı suçlama vardı!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Hükümet programında
ekonominin nasıl
kurtarılacağına dair bilimsel
bir yaklaşım yer almıyor…’’
Fikri Toros (CTP)

Maarten Wolterink/cartoonmovement.com
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BEKLENECEK ZAMAN
VAR MI Kİ BEKLE
DİYORSUN?
Amma giriş yaptı yeni sene...
Gudumsuzluk bizde mi yıllarda mı
yoksa?
Korona ile giriş yaptık, bonus olarak
zamlar dolandı üstümüzde.
Arttıça attı zamlar, serseme döndürdü
bizi.
Her gün her şeye yeni fiyatlarla başımız
da gitti aklımız da.
Ne yapacağımızışaşırdık.
Bugün ne alırsan kardır,
dedikçe para bitti.
Yarına alınacak bir şey
kalmadı.
Sonra, bitmekte olan
gıda ürünleri.
Dünya küçülüyor olsa
gerek.
Veya belki de nüfus artıyor.
Örneğin petrol.
Her gün, her bahaneyi kullanıyor zamlanmak için.
Buğday mesela.
Her şey ona bahane artmak için.
Ekmek, pirinç , peynir.
Sonra kahve.
Önce yangınlar, dediler, sonra kuraklık,
şimdi de küresel ekonomik sıkıntı.
Savaş önceliğimiz bugünlerde.
Yere yıkılan bedenler, esir alınan askerler.
Askerin ne suçu var?
Askere yukarıdan birileri yürü derse
yürür.
Yürümemek elinde değil onun.
Esir düşmüş askerlere üzüldüm.
Rus askerlerini esir alan Ukrayna gösterdi onları...
Konuşturdu da.
dediler ki; bizi kandırdılar, tatbikat
var, dediler, düşürdüler yollara...
Görüyorsunuz ya buradayız.
Bu nasıl samimiyetsizlik.
Başka ülkenin toprağında gözü olanlara
ne demeli bilemedim.
Denilecek çok şey var da şimdilik düşünmeli.
Haliyle dönüp dolaşıp kendi yerime
geliyor aklım.
Aklım zaten dolanıp duruyor kaç zamandır.
Bir havalardadır havadan bakar dünyaya, bir yerin altına girer, yeraltındaki
canlılara bakar.
Bir türlü yere indiremedim onu.
Öyle denedim olmadı böyle denedim
olmadı.
Bir kafa içine girse, bir de nıormal
düşünse, olmuyor...
Belli, o da kafayı yemiş.
Hangi açıdan bakacağımı bilemedim
dünyaya.
Dünya karmakarışık.
Şimdi aptalık galip gelmek üzere.
Aptallığın galip gelmesi, akıllıların
pek işine gelmese de onların yaptıklarına
esir düşmeye mahkumlar.
Savaşı kazanamayan ülkelşer ellerindeki en güçlü silahlarını kullanmaya başlabilirler.
Bunun da en fenası nükleer savaşın
başlatılması.
Olur mu?
Belli olmaz.
Akıllı insanların yapacakları şey değil
aptaların da ne yapacakları belli değil.
Koronanın şaibeli olduğu biliniyor.
Nükleer belli.
Bu sene iyi girmedi.
Tam da saçma sapan oldu, olduk.
Bekleyip göreceğiz, de beklemeye zamanımız kalacak mı, onu bilemiyorum.
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Doğuş Derya, TC Büyükelçiliği'ne
'G82' faaliyetlerinin ne olduğunu sordu
CTP Milletvekili Doğuş Derya, TC’ye
alınmama olaylarına şahsi ve münferit olaylar olarak bakılmasının mümkün olmadığını
vurgulayarak, TC Büyükelçiliği'ne G82
faaliyetlerinin ne olduğunu sordu.
"Kitap veya köşe yazısı yazmak terörist
faaliyeti olarak mı kabul ediliyor” diye
soran Derya, en azından kardeşlik hukuku
açısından bilgi verilmesi gerektiğini, güvenlik sağlamak için adada bulunan ülkenin
neyi kendilerine tehdit olarak gördüğünü
bilmek gerektiğini söyledi.
Derya, “kısa süre önce elini kolunu sallayarak ülkemize gelip cinayet işleyip giden
insanları dinleyip, tehdit gerekçesiyle
aydınların TC’ye girememesiyle ilgili” bilgi
istediklerini yineledi.
e-devletin türksata devredilmesini öngören
protokolün onaylanmadığını söyleyen Derya,
bu protokolü yetkililerin de zaten TC yetkililerinin TV’de yaptığı açıklamadan
öğrendiğini hatırlattı.
Medya desteğinin kesildiğini anımsatan
Derya, programda basının özgürlüğü üzerinden “ahkam kesildiğini”, “gazetecilerin
linç edildiği, söyleyeceklerine karışıldığı
bir dönemde en azından BRT’nin UBP’nin
olmadığını
hatırlayarak”
çiftliği
başlanabileceği görüşünü belirtti.
Derya, Mağusa limanında yıllardır x-ray
cihazı olmadığını, böyle bir ülkede yat turizminden bahsetmenin “saçma” olduğunu
savundu.
“Jet kriziyle” ilgili raporun hala
yayınlanmadığını, olayın yaşandığı
dönemdeki sorumlu bakanın hala kabinede
olduğunu belirten Derya, polisin
sivilleşmesinin neden önemli olduğuyla
ilgili bir dizi örnek verdi. Derya, hiçbir
bağımsız devlette atanmışların seçilmişlerin
üzerinde olamayacağını ifade ederek, “devlet
iddiası olanlar, polisi idare edenler MOBESE
görüntülerinin nasıl TV ekranlarına çıktığını
açıklasın” dedi.

“Federasyon kalktı” söylemlerini de tek
tek eleştiren Derya, KKTC Meclisinin
kuruluş kararlarında federasyonun olduğunu,
bunun devlet politikası olup olmayacağına
bir siyasi partinin karar veremeyeceğini
söyledi.
“Doğal
gaz
üzerinde
Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluş ortağı olarak hak
sahibi olduğunu iddia edenlere soruyorum
KKTC’nin hakkı var mı ?“ diye soran
Derya, kendi kendiyle çelişenleri zaten
kimsenin ciddiye almadığını belirtti.
Derya, Denktaş’ın sahiplerine iade edilecek diye taahhüt ettiği Maraş’ın nasıl bu
duruma geldiğine anlam veremediğini kaydetti.
Topluma hibe olarak lanse edilen bir dizi
projenin gün sonunda vatandaşın cebinden
çıkan paralarla hizmet verdiğini ifade eden
Derya, Aksa’ya ödenen parayla bunca yılda
zaten elektrik sorununun çözülebileceğini
söyledi.
“Yerel Yönetimlerin otonom olmasının
1985’de AB’de hayata geçirildiğini oysa
bizde şimdi yerel yönetimler reformu adı
altında LTB kadar kapsamlı çalışan Gönyeli
Belediyesinin başka bir belediyeye
bağlayacaklarını söylemelerinin komik
olduğunu” belirten Derya, bu ülkeyi yurt
değil ganimet olarak görmenin sonucunda
yabancılara mal satmanın önünü açmak
için çaba harcandığını öne sürdü.
Hintkeneviri üretiminin de ancak ciddi
denetimle
kooperatifleşmeyle
yapılabileceğini dile getiren Derya, yabancı
öğrencilerin sağlık hizmeti almakta
zorlandığını, en azından üniversitelerle iş
birliğiyle kadın doğum hizmeti verilmesi
gerektiğini vurguladı.
Hala hasta hakları yasası olmadığını ve
hükümet programında da yer almadığını
dile getiren Derya, evlat edinenlerin de
doğuranlarla aynı haklara sahip olması için
çalışacaklarını söyledi.

GİRNE’DE SAHTE DOLARLA YAKALANAN
BİR KUMARHANE MÜŞTERİSİ TUTUKLANDI
Girne'de bir kumarhanede müşteri olarak
bulunan bir kişinin, sahte olduğuna inanılan
450 ABD Dolarını tedavüle sürüp,
sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında üzerinde ve kaldığı
otel odasında yapılan aramada, toplam
3550 sahte ABD Doları daha bulundu. Söz
konusu kişi tutuklandı.
Olayla ilgili olarak
Polis Basın
Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“28.02.2022 tarihinde, saat 01:00
sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir
kumarhanede müşteri olarak bulunan N.T.
(E-33), tasarrufunda bulundurmuş olduğu
her biri 50'lik banknotlardan oluşan 9 adet
MB
51952377A,
MB37541552A,

MB51941617A,
MB67151814A,
MB67140308A,
MB51941614A,
MB67151815A, MB67151174A ve
MB51940211A seri numaralı sahte olduğuna
inanılan toplam 450 ABD Dolarını tedavüle
sürüp, sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit
edilmiştir.
Soruşturma kapsamında bahse konu
şahsın üzerinde ve kalmakta olduğu otel
odasında yapılan aramada; tasarrufunda
43 adet 50'lik ve 14 adet 100'lük banknotlardan oluşan toplam 3550 sahte olduğuna
inanılan ABD Doları daha bulunarak emare
olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs
tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

Nazım Çavuşoğlu açıkladı...

3 okulda seyreltilmiş
dönüşümlü eğitim sona erdi
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şehit İlker Kartel
İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’nda
seyreltilmiş dönüşümlü eğitimin sona erdiğini
ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,
BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı
programa telefon bağlantısı ile katıldı.
Çavuşoğlu, Koronavirüsle mücadele
kapsamında 18 okulda dönüşümlü
seyreltilmiş eğitim verildiğini hatırlatarak,
Karaoğlanoğlu İlkokulu, Şehit İlker Kartel
İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu’nda
seyreltilmiş dönüşümlü eğitimin sona erdiğini

ifade etti.
Çavuşoğlu, seyreltilmiş dönüşümlü eğitim
verilen diğer 15 okul için de çalışmaların
sürdüğünü kaydederek, sınıf kapasitesi olan
okulları yavaş yavaş normalleştirileceğini,
bir iki hafta içerisinde de seyreltilmiş eğitim
verilen tüm okullarda normal eğitime
geçileceğinin vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, okullardaki Koronavirüs
aşılama sürecinin de ülke geneli ile aynı
oranda olduğunu söyleyerek, önümüzdeki
günlerde yapacakları kampanya ile aşılama
oranını yükseltmeyi hedeflediklerini dile
getirdi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

TATAR HAKLARINI
ARASINMIŞ!

Afrika gazetesine saldırılarda, yargıcın
istifasında, saldırganların serbest
bırakılmasında CTP'den tek bir ses
çıkmadı.
Ardından UBP kongresine müdahale
için tek kelime etmedi.
Toplum liderliği seçimlerinde seçilmiş
toplum liderine yapılan hakaretleri,
küfürleri, tehditleri görmezden geldi.
Seçimler sırasındaki
müdahaleleri tüm dünya
gördü, duydu, ama CTP
lideri Erhürman TV'de
sessiz kalmalarının üstüne
bir de ''Hayır, müdahale
yok'' dedi.
Türkiye'ye girişi yasaklı
listeler yayınlandı, yine CTP'den hiç
ses çıkmadı.
Eski vekil CTP'li Okan Dağlı'nın
Türkiye'ye sokulmaması sonucunda
CTP eli mahkum, mecburiyetten
açıklama yaptı.
Okan Dağlı yalnız değilmiş, Tatar'dan
ve sözde hükümetten yardım ve
açıklama bekliyor!
Türkiye'den yapılan müdahaleler,
tehditler için konuşmayan, daha önce
Türkiye'ye girmeleri yasaklanan sokulmayan sakıncalı görülmüş kişiler için
yine ses çıkarmayan siyasi parti olurken,
bugün her ikide bir atanmış dediği,
atanmış olduğunu bile bile Tatar'dan
yardım istiyor!
Başkasının kravatıyla güveyi girmeyi
bekleyen damatlar gibi, Tatar araştırıp
söylemeliymiş, sormalıymış!
Elçiliğin önüne gidip, CTP gidip
sorsa ya, Tatar'dan birşey çıkmayacağını
bile bile Tatar'ın soruşturmasını
bekleyenler acizdirler, korkaktırlar, iki
yüzlüdürler, gizlenmektedirler, yüreksizdirler!
Kendi kapılarının da günün birinde
çalınacağını çok iyi bildikleri halde
sessizleri oynayanların düştüğü hallere
bakınız.

BİRKAN UZUN
ANI ORMANI
OLUŞTURULUYOR
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
Birkan Uzun Anı Ormanı oluşturuluyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, “7 Kıta 7 Zirve”
hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde
KKTC bayrağını dalgalandırarak Kıbrıs
Türk halkının gurur ve ilham kaynağı
olan ancak 1 Ocak 2022 tarihinde
geçirdiği kaza sonucu beklenmedik
ölümüyle ülkeyi yasa boğan Birkan
Uzun anısına, 3 Mart Perşembe günü
saat 10.00’da Tepebaşı’nda yapılacak
etkinlikle Anı Ormanı oluşturuluyor.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde
düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’ın da yer alacağı etkinlikte,
dikilecek binlerce fidanla birlikte Birkan
Uzun’un ismi, adına oluşturulacak anı
ormanında ölümsüzleştirilecek.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

VERGİLERİMİZLE
MAAŞLARINI
ÖDEDİKLERİMİZİN…
Bugünkü yazımıza, 9 Mart 1956 tarihinde
Başpiskopos III. Makarios’un, -asıl adı Mihail
Hristodulu Muskos- işgalci İngiliz Hükümeti
tarafından, Şeysel Adaları’na -Seyşeller, Doğu
Afrika’da ülke- sürgüne gönderilmesi üzerine
yakılan mani* ile başlayalım:
“Tahdından endirdiler
Uçağa bindirdiler
Kırg yıllıg baş keşişi
Sürgüne
(Şeysel’e)
gönderdiler.”
Bilirsiniz, 1978-1960 yılları
arasında Kıbrıs Adası’nın tümden
yönetimini elinde bulunduran
İngiliz Koloni İdaresi, Kıbrıs’ın
işgalcisine -İngiliz İmparatorluğu’na- karşı çıkan,
Kıbrıs Ortodokslarının dini lideri III.
Makarios’u, sürgüne gönderdi…
Sürgün yeri, Hint Okyanusu’nda 115’ten fazla
ada üzerine kurulu bir ülke olan, Afrika ana
kıtasının
doğusunda,
Madagaskar’ın
kuzeydoğusunda yer alan, başkenti Victoria olan
diğer
bir
İngiliz
Kolonisi/Sömürgesi
Seyşeller’di…
Dünyanın en fotojenik adaları olarak bilinir…
***
Yazımıza bir Kıbrıs mani ile başladık, ardından
coğrafi bilgiler vermek zorunda kaldık…
Kaleme söz geçirmek zor!
Kıbrıslılar
olarak,
işgallerden
ve
işbirlikçilerden kurtulamadık Kıbrıs denen bu
adada… Kıbrıslıyız, dediğimizde birilerini fena
kızdırdığımızı biliyorum…
Kızan kızsın, kendimi ifade tarzımız bu; kimse
kusura bakmasın değiştiremeyiz!
O kızan birileri ile ne kültür olarak aynıyız, ne
de düşünce yapısı olarak…
Biz Kıbrıslılar, onbin yıldır, belki de daha fazla
bu toprakların kadim halkıyız!
Yapılan genetik incelemeler de, doğrular
yazdıklarımı…
“Güneş balçıkla sıvanmaz!”
Biz, işkembe-i kübradan atmıyoruz!
Bilimsel veriler, doğrular yazdıklarımızı.
***
Bilirsiniz, yerlisiyle yabancısıyla, Kıbrıslılık
konusunda işkembe-i kübradan atanlar oldukça
fazla!
Aklıma bir fıkra geldi:
“Bir gün bedestende eski bir kılıç, bin kuruşa
satılığa çıkarılmış. Nasreddin Hoca kılıcın neden
bu kadar para ettiğini merak edip, sormuş:
-Bu kılıç, demişler, düşmana sallandığı zaman
üç arşın uzar.
Ertesi gün Hoca, evindeki ocak maşasını
bedestene götürerek bin kuruşa satmaya
kalkışmış.
-Hoca, aklını mı oynattın, demişler. Hiç maşa
bin kuruş eder mi?
Bu söz üzerine Hoca:
-Dün, bir kılıca, düşmana sallandığı zaman üç
arşın uzar diye, bin kuruş istediler. Oysa bu
maşa, benim karı kızıp da arkamdan fırlattığı
zaman on arşın uzar!”
***
Yabancılara, sorgusuz sualsiz biat eden
siyasetçilerimiz, bukalemun misali “gününe ve
yerine göre renk değiştiriyor!”
Şimdi sırada, ancak faşist rejimlerde geçerli
yasaların, KKTC anayasasına uygun olmasa da,
meclisten geçirilmesi bahse konu…
Gizli tanıklık/hafiyecilik, jurnalcilik; Padişah II.
Abdülhamid
dönemindeki
karşılığıyla,
ispiyonculukla ilgili yasalar yürürlüğe konulmak
isteniyor!
Günümüz gelişmiş teknolojisi kullanılarak,
Kıbrıslıları, evlerinde veya herhangi bir yerde
konuşurken; sokakta, yaya veya araçla bir yere
giderken, takip/tarassut etmek; üstelik “yasal”
şekilde…
“Geçirilecek ‘yasalarla’ mümkün kılınacak”…
Sanki değilmiş gibi…
Belki da, bu işler için özel kişilerden oluşan
ekipler/personel işe alınacak…
Hatta “yasayla” gizli tanıklarla muhbirler
ödüllendirilecek!
Vergilerimizle maaşlarını ödediklerimizin,
komplolarına kurban edileceğiz!
Gene gonuşuruk buraşda.
(*)Kıbrıs
Ağzı,
3.
Baskı…
Saracoğlu’nun kitabı… Sayfa:105-106.

Erdoğan

KTÖS heyeti Çavuşoğlu ile görüştü...

Eğitime dönüşümlü devam
eden 18 okul normale dönecek

KTÖS Yürütme Kurulu dün, Milli
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve
Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ile
görüştü.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil,
kalabalık sınıflar nedeniyle eğitime
dönüşümlü devam eden 18 okulun
kademeli olarak normale döneceğini
açıkladı.
KTÖS Yürütme Kurulu bugün, Milli
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve
Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ile
görüştü. KTÖS Genel Sekreteri Elcil,
bakanlık önünde basına açıklama da yaptı.
Bazı sınıflarında öğrenci sayısının 37’ye
ulaştığını, salgın nedeniyle kalabalık
sınıfların bölündüğünü, öğrencilerin okula
dönüşümlü gittiğini anımsatan Elcil, “Pandemi neden sınıflarda 25-26 öğrenci olması
gerektiği konusunda bize ciddi bir
hatırlatma yaptı. Bu sıkıntıyı ortadan
kaldırmak için okul yapmak, sınıf sayılarını
aşağıya çekmek şart. Özellikle de Girne
bölgesinde…” dedi.
“CİDDİ BİR KAYIP SÖZ
KONUSU”
Covid-19 vakalarında artış olduğunu
ancak toplumda yaygın şekilde görülen
Omicron varyantında semptomların daha
hafif geçtiğini, aşılanmanın devam ettiğini,
Güney Kıbrıs dahil birçok ülkenin
kısıtlamalarını gevşettiğini belirten Elcil,

lerinde bunu basınla da paylaşacaklarını
söyledi.
Elcil, özellikle kalabalık sınıflı okullarda
test yapılması, tedbirlerin devam ettirilmesi,
gönüllük esasına dayanarak aşı konusunda
listeler oluşturulması için de çalışma
yapılacağını belirtti.

“18 okulda devam eden dönüşümlü
eğitimin ele alınması gerektiğine dair hassasiyetimiz vardı. Bu çocukların ciddi
kaybı söz konusu... Konuyla ilgili bazı
okullardan da talep geldi” şeklinde konuştu.
Bakanlığın söz konusu taleplere yanıt
vermekte geç hareket ettiğini savunan,
konuyu bugün basın toplantısıyla gündeme
taşıyacaklarını ancak Bakan Çavuşoğlu’nun
hassasiyet göstererek hafta sonu kendilerini
aradığını belirten Şener Elcil, “Bugün ön
görüşme yaptık. Eğitim Bakanlığı tüm
sorumluluğu üzerine alıyor” dedi.
“TEKNİK ÇALIŞMA
BAŞLATILDI”
Konuyla ilgili teknik çalışmanın
başlatıldığını, bakanlığın önümüzdeki günlerde 18 okulda normal eğitime nasıl
dönüleceğiyle ilgili genelge yayınlayacağını
aktaran Elcil, daha ayrıntılı bilgi edindik-

“DERS ALINMALIYDI ANCAK
BUNU GÖRMÜŞ DEĞİLİZ”
Bir soru üzerine, halk hassasiyet gösterdikçe salgının azalacağını, biteceğini
belirten Elcil, “KKTC hükümetlerinin bu
konuda etkin tedbir aldığını düşünenlerden
değilim. Bu konuda ders alınmalıydı ancak
bu aşamaya kadar bunu görmüş değiliz.
Herkes kendi tedbirini kendi aldı. Tedbirleri
bırakmamak gerek” dedi.
Şubat tatili sonrasında okullardaki Covid19 vakalarının arttığına işaret eden Elcil,
havaların erken ısınmasının ülke için de
eğitim için de avantaj olduğunu söyledi.
“AŞI GÖNÜLLÜLÜK ESASINA
GÖRE OLMALI…”
KTÖS’te çocukların aşılanma oranlarıyla
ilgili veri olmadığını, Eğitim ve Sağlık
bakanlıklarının elinde veri bulunmadığı,
olsa bunun zaten paylaşılacağını söyleyen
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Bazı veliler
aşıyla ilgili taleplerini dile getirirken, bazı
veliler de aşıya karşı çıkıyor. Bu işlerin
gönüllülük esasına göre yürümesi
gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

EKMEKLİK BUĞDAY İHTİYACIYLA İLGİLİ SIKINTI YOK
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Emirali Deveci, ekmeklik
buğdayla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını
açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Emirali Deveci, Dünya’nın
buğday ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini
karşılayan Rusya ve Ukrayna’nın savaşta
olması nedeniyle buğday tedarikinde
yaşanabilecek sıkıntılar konusunda TAK
muhabirinin sorusunu yanıtladı.
Deveci, ülkede 4-5 ay yetecek, 12-13
bin ton ekmeklik buğday bulunduğunu
dolayısıyla endişeye gerek olmadığını
belirtti.
Ülkede ekmeklik buğday tüketiminin
yıllık en çok 38-40 bin ton olduğunu belirten Deveci, elde bulunan 12-13 bin

ton buğday yanında, ülkede ekilen ve
hasat yapılacak buğdayın da bulunduğunu
kaydetti.
DEVECİ
Tarım Dairesi Müdürü Reşat
Değirmenci ise, son dönemde buğday
ekilen arazi miktarında artış yaşandığını,
110 bin dönüm buğday ekildiğini, bundan

yaklaşık 30 bin ton hasat alınabileceğini
ifade etti.
Ancak ekim için kullanılan buğday
çeşidinin proteininin düşük olduğunu
yani ekmek üretimi için gerekli kalitede
olmadığını ifade eden Değirmenci,
Türkiye’de protein oranı yüksek olan
çeşitlerin kullanılmaya başlandığını,
bunların sertifikalı, maliyeti yüksek tohum
olduğunu, dolayısıyla yerli üreticinin
bunları tercih etmediğini kaydetti.
Çok küçük oranda çiftçinin yeni
gelişmiş buğday kullandığını belirten
Değirmenci, çiftçilerin, ekmek yapımı
için gerekli niteliklere sahip, son
geliştirilen
buğday
çeşitlerinin
kullanılmasının teşvik edilmesi gerektiğini
vurguladı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Sen üzüm al sirke sat
Şen görün asma surat
Acaba sizin eve
Geldi mi on dört Şubat

Özgür Gazete
Mahmut Anayasa
Rusya-Ukrayna savaşı
sebep oldu, Amerika yine
“Demokrasi” havarisi
oldu…
Kısaca bir bakalım:
1898: Amerika Küba’yı
işgal ediyor, fiili işgal aralıklarla 1934
yılına kadar sürüyor…
1903: Amerika Panama’yı Kolombiya’dan ayırıyor ve Panama Cumhuriyetini
kurdurtuyor…
1912: Amerika Nikaragua’yı işgal ediyor, işgal 21 yıl sürüyor…
1916: Amerika Dominik Cumhuriyetini
işgal ediyor, işgal 8 yıl sürüyor…
1915: Amerika Haiti’yi işgal ediyor,
işgal 19 yıl sürüyor
1950: ABD asker çıkarıyor, savaşa
katılıyor, Kore kalıcı olarak bölünüyor…1955: Amerika tüm gücü ile Vietnam’a asker çıkarıyor, 20 yıl süren ve 4
milyon insanın ölümüne neden olan bir
savaşta başı çekiyor…
1961: Küba devrimini hazmedemeyen
Amerika, devrim karşıtı Kübalıları
örgütleyerek, uçak, silah,
istihbarat ve lojistik destek ile Küba’ya
çıkartma yapıyor…
1983: Amerika Grenada’yı işgal ediyor…
1989: Amerika Panama’yı işgal ediyor…
2001 Afganistan…
2003 Irak…
2011 Libya…
2011 Suriye…
İşgal deyince bunlar ilk aklıma gelenler…
Bunun yanında özelde Latin Amerika,
genelde ise tüm dünyada onlarca faşist

Özdeyişler

Tadımlık

“İyi bir kanun yapıcısı,
cürümleri cezalandırmaktan
ziyade onları önleme yoluna
gitmelidir.”
Montesquieu

QUANTATİF
Güzel kadınları severim
İşçi kadınları da severim
Güzel işçi kadınları
Daha çok severim
Orhan V. Kanık

Kitap Dünyası

BİR SAVAŞ BİR
İNSAN
Uğur Sümer
Belgesel anlatı
Belge Yayınları

KARA MURAT ABD VE FEDAİSİ NATO…
darbeyi bizzat organize ediyor, yönetiyor,
silah, lojistik ve siyasi destek veriyor,
CIA daldan dala atlıyor…
Bolivya, Brezilya, Şili, Arjantin, Küba,
Dominik Cumhuriyeti, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Honduras, Meksika,
Panama, Yunanistan, Türkiye, İran, Filipinler bu ülkelerin bazıları…
İnsanlık tarihine “Nur topu” gibi onlarca
faşist Diktatör hediye ediyor…
Fulgencio Batista
Augusto Pinochet
Luis García Meza Tejada
Şah Rıza Pehlevi
Kenan Evren
Ferdinand Marcos
Hepsi de “Made In USA”…
Latin Amerika birkaç örnek dışında
tamamen ABD’nin uslu çocuğu Başarısız
olduğu ülkelere ölümcül yaptırım uyguluyor, ablukaya alıyor…
Küba tam 63 yıldır abluka altında
Arka bahçesinde “Pis komünist” istemeyen Yankee, tarım ürünlerinden, ilaca
kadar onlara yaşam hakkı tanımıyor…
Yetmiyor, Küba’nın kendi ürettiği tarım
ürünlerini zehirleyecek kadar ileriye
gidiyor…
Latin Amerika’da, Ortadoğu’da, Vietnam’da, Kamboçya’da, Suriye’de ölen
milyonlar unutuluyor
Tonlarca bomba altında ezilen, ölen,
sakat kalan çocuklar unutuluyor
“Avrupa” kıtası dışında yaşayanlar “İnsan” değil
Yemen’de patlayan bomba ile Barcelona’da patlayan bomba ayni değil
Tepki ayni değil
Algı ayni değil
İtiraf edin

Kabul edin
Her savaş suçuna, sadık adamları Kanada ve İngiltere’yi , top yekün NATO’yu
alet eden Amerika, Zelinsky’e “Yürü de
korkma, arkandayız” diyor
Tık yok…
BM Genel Sekreteri ağlamaklı bir
şekilde dramatik bir senaryo çiziyor,
yaptırım, müdahale, yardım, şu, bu gibi
geveliyor
Tık yok…
Boris Johnson İngiltere’nin 21.Yüzyılda
hala daha yirmiden fazla ülkeyi sömürge
olarak tuttuğunu unutup “Toprak
Bütünlüğü” diyor, maskesiz Süperman’ı
oynuyor
Tık yok…
Türkiye Kıbrıs’ı ve Suriye’yi unutarak,
“Toprak bütünlüğü” diyor Müthiş bir
karşı çıkış yapıyor
Ve/fakat
Rusya’nın Avrupa Parlamentosundan
çıkarılması oylamasında “Çekimser” oy
kullanıyor
Tık yok…
Ukrayna
Türkiye’den
Montrö
antlaşması çerçevesinde Boğazları
Rusya’ya kapatmasını talep ediyor
Mevlut Çavuşoğlu, “Ortada resmi
olarak bir savaş olmadığı” gerekçesi ile
reddediyor
Tık yok…
Mr. Biden TV ekranında sırıtarak;
“Ya yaptırım, ya 3.Dünya savaşı” diyor
Tık yok…
Olan Ukrayna’lı masum çocuklara ve
sivil halka oluyor
“Uncle Sam” demokrasiyi çok seviyor…

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

13.75 13.87

EURO
Alış Satış

15.42

15.57

S.T.G.
Alış Satış

18.47 18.63

LEFKOŞA
AKDORA ECZANESİ
Mumcu tepe sokak bozhan apt.
no:4 anıttepe yolu hamitköy lefkoşa
03922253355
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 Saykal Apt. Atatürk Cad.
Zorba Petrol İlerisi Deniz Shop karşısı Gönyeli 0392 223 45 75
SEVCAN ECZANESİ
Atatürk caddesi emek apt. dükkan
no 3 limasol türk koop. bankası karşısı yenişehi 0392 227 60 71
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak
Girne 0392 821 34 34
TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44
Apt.Dük.N0:3 Girne
05338376126
GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt.
Yukarı Girne 03928152409
MAĞUSA
ÖZGE KALE ECZANESİ
China Bazaar yanı,Günay Taksi
Durağı sırası,Akun market yolu
üzeri,Ayluga Bölgesi/Mağusa
0392 366 88 66
SÜMER ECZANESİ
258/A İsmet İnönü Bulvarı Doğu
Akdeniz Üniversitesi Çemberi karşısı Mağusa 03923654969
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR
ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun
Residence No:3 Doktorlar Sitesi
Arkası İskele 05391099577
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke 03927278240

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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Sosyal Medya
İbrahim Aziz
Sevgili okurlar, ülkemizde
İngiliz sömürgeciliğine son
verilip, yeni sömürgecilik
geçtiğimiz
dönemine
1960’tan bu yana, tarihimizde geçmişimizi karalayan ve sıradan her
insanımızın hayatını karartan çok sayıda
kara lekeler var. Bu kara lekeleri mercek
altına alıp baktığımızda, bunların içinde
çıplak gözle görülmesi oldukça zor olan
birçok figürler de görmek mümkün olur.
Bu figürler içinde gezinen dolanan birtakım
maskeli şahısları ve üzerlerine perde
çekilmiş bir takım çirkin olayları da
görmek mümkün olur büyüteçle baktığımız
zaman.
Hayatımızı karartan bu planlardan birine
Akritas dediler. Bu plan çok konuşuldu,
çok tartışıldı. Cemaat liderliği ve propaganda mekanizması bunca yıl hep Akritas
planından bahsetti. Bu plana göre “Rumlar
bizi kesecek biçecek” korkusu yayıldı
yıllarca. Ancak kendileri de “Geçici Merhale” diye, Akritas planına denk bir plan
hazırladıklarını ve bunu uygulamaya
koyduklarını sistemli bir biçimde gizlemeye çalıştılar. (Sözlüğe göre merhale:
aşama, evre).
Akritas planının Hareket Dairesi sorumlusu olduğu açıklanan dördüncü
Cumhurbaşkanı Glafkos Kliridis “Geçici
Merhale” planını “İfadem” adlı dört ciltlik
kitabının birinci cildi 499’uncu sayfasına
aldı. Planı, kitabına yazıldığı dilde (Türkçe)
alan Kliridis “Gizli Türk belgesi” başlığı
altında kısa bir not da yazdı ve “güvenlik
kuvvetleri Dr. Küçük’ün ofisine girince,
gizli olan planı kasasında*” bulduklarını
yazdı. Kliridis notunda, planın özgün (orijinal) olduğunu da belirtti.
Bu dizide “Geçici Merhale” planını
mercek altına alıp irdelemeye çalışacağız.
***
Planın birinci maddesine bakınız

2. GEÇİCİ MERHALE PLANI
(kullanılan dilde ve imla hatalarında hiçbir
değişiklik yapmadan aktarıyoruz):
1. Zurih ve Londra anlaşmalarını “geçici
bir merhale” olarak kabul ettik ve bunun
için imzaladık.
İbret verici değil mi?
Zürih ve Londra antlaşmalarını
imzaladılar. Kıbrıs bağımsız ülke ilan
edildi. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Yeni
kurulan devleti teslim aldılar. Yürütme,
yasama organları kuruldu. Antlaşmanın
altına imzalarını atanlar yeni kurulan devlette görevlerini aldılar. Sıradan
insanlarımıza, yani halka siz vatandaş biz
devlet, hükümet yetkilileriniz olduk dediler.
Ancak yüzlerine maske takarak, perde
gerisinde halktan gizli bir biçimde, devleti
yıkmak amacıyla planlar yaptılar.
Yeni kurulan devlet sanki yap-boz,
tiyatro sahnesiymiş gibi senaryolar kurdular. “Sahneye koyduğumuz eser geçici
bir merhaledir, aşamadır” diyerek, halkı
aldattılar. Kendi planlarına göre bir düşman
yarattılar. “Rumlar düşmanımızdır” dediler.
Sıradan insanlarımızı yaktıkları ateşin
içine attılar!
Zürih-Londra antlaşmalarının altına
imzalarını atan Rumların elitleri de, farklı
davranmadı. Yeni kurulan devleti enosis
yolunda geçici bir aşama olarak algıladı
ve böylesi hayaller kurarak iş başına geldi.
“Karşı taraftan” Rum vatandaşımız
araştırmacı yazar Panayotis Papadimitri
“geçici merhale” planına karşı Rum
tarafında yapılan hazırlığı ve Akritas
planını ele alarak şunları gün ışığına
çıkardı:
“Erkin daha büyük bir kısmını denetleyen
Elen toplumu, savunmasının gerekli olduğu
yargısına vardı. İngiliz boyunduruğundan
kurtulmak için özünde EOKA’nın dört
yıl süren mücadelesi sonucu kurulan ve
sakat da olsa, Kıbrıs’ın tarihinde ilk kez
bağımsız devletler haritasına yerleştirilen

devleti savunmak amacıyla, toplumun
örgütlenip, silâh eğitiminden geçirilmesi
kararlaştırıldı.”
Ve Akritas planı hazırlandı!
Yeni devleti savunmak amacıyla Türkçe
konuşan vatandaşların tümünü hedef alan
bir plan mı gerekiyordu! Devlet, devlet
olmuşsa, böyle mi savunulacaktı!
Amaç aslında yeni devleti savunmak
değildi! Geriye baktığımızda bu açık ve
net bir biçimde görülüyor. Amaç “geçici
aşamada” ana hedefe-enosise engel olarak
görülen küçük toplumun tümü idi.
Kıbrıs’ı ve yeni kurulan devleti bir defineye benzetecek olursak, liderlikleri de
bu defineyi paylaşamayan gangsterlere
benzetelim.
Liderlikler defineyi paylaşamadı!
Başlattıkları karşılıklı ateş arasında
yanansa, sıradan insanlarımızın tümü oldu.
Rum da yandı. Türk de yandı. Sıradan
insanların hayatı karardı.
Ateşi yakan elit takımından yanan biri
oldu mu? Onlar saraylarında her türlü
konforları ile! Günlük yaşamlarını
kolaylaştıran tüm rahatlıkları ile!
Sıradan insanlar şehit. Onlar yaşamda
gazi. Bu dünyadan göçünce de, anıt kabirlerinde!
Geçici merhale - akritas planlarında
zincirin halkaları yeni sömürgecilerin
odaklarında.
Hani ya, bağımsız ilan ettikleri devleti
korumak, savunmak amacıyla “garantör”
de oldular yanı başımızda!
Geçici merhale - akritaslarla mı koruyacaklar, savunacaklardı bu devleti!
*
Geçici Merhale planı Dr. Fazıl Küçük’ün
ofisinde bulunmadı. O dönemde Tarım
bakanı olan Fazıl Plümer’in ofisindeki
kasada bulundu ve resmi şahısların huzurunda davet edilmiş olan bir anahtarcı
tarafından açıldı. Kliridis, anlaşılan, Fazıl
isimlerini karıştırarak bu yanlışı yaptı.

Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız
Kabine toplantısının ardından Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan,
açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya
arasındaki savaşla ilgili konuşan Erdoğan,
"Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği
yetkiyi kullanma kararındayız" dedi. Elektrik
faturalarında yapılacak yeni düzenlemeyi
de duyuran Erdoğan, elektrikte KDV'nin
yüzde 18'den yüzde 8'e düştüğünü açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi, bugün Ukrayna gündemiyle
toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, başkanlığında yapılan toplantı
15.50'de başladı ve 3 saat 45 dakika sürdü.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
28 Şubat darbesi tarihimizin kara
sayfalarından biri olarak zihinlerimize
yazılmıştır. Temennimiz darbe ve darbe
girişimlerinin siyasi ve sosyal ayağını teşkil
edenlerin de aynı yerli, milli, sivil vizyoner
yaklaşıma kavuşmalarıdır. Tek parti faşizmi,
darbe ve cunta dönemi alışkanlığıyla ham
hayaller peşinde koşanların sonu hüsrandır.
Benzer hesapların geçmişte de çok yapıldığını
ancak hepsinin de sonunun hüsran olduğunu
hatırlatmak isteriz.
Dünyanın bir süredir köklü bir değişim
sürecinden geçtiğini her defasında tekrar
tekrar söylüyoruz. Cumhuriyetimizi kurarak
ve sıkı sıkıya sahip çıkarak bu zor dönümü
atlatırken çok zor bedeller ödedik.

Her platformda dünya beşten büyüktür
diyerek daha adil bir dünya mümkündür
diyerek, ifade ettiğimiz küresel yönetim
sistemindeki çarpıklık yaşanan her hadiseyle
kendini yeniden gösteriyor.
Nitekim Türkiye'nin dünya beşten büyüktür
itirazıyla başlattığı sorgulamaya ilk anda
tereddütle yaklaşanların bir süre sonra
sahiplenerek yaklaştığına şahit olduk.
Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bu gerçeği
gözler önüne seren bir mahiyet
oluşturmaktadır. Öncelikle şu hususun altını
kalın çizgilerle çizmek istedim. Türkiye
bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen
bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde, her
hadisede gösterdik. Her ikisini de dost olarak
gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya
aralarındaki sorunları diyalog ile çözme
teklifi yaptık. Arabuluculuk çağrısında bulundu.
"BEŞ BİN KADAR
VATANDAŞIMIZ UKRAYNA'DAN
TAHLİYE EDİLDİ"
Barış ve istikrarın temini için diplomatik
girişimlerimizi kesintisiz sürdürdük.
Sürdürüyorz. Maalesef sonunda korkulan
oldu ve 24 şubatta silahlar patladı.
NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere
her platformda ülkemizin bu duruma bakış
açısını söylemeye devam ediyoruz. Ukrayna'daki 20 binden fazla vatandaşımıza
ikazımızı yaptık. 22 Şubatta özellikle

Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza
ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduk.
Bugüne kadar beş bin vatandaşımız Ukrayna
topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer
ülkelere geçmiştir.
"MONTRÖ'NÜN BİZE VERDİĞİ
YETKİLERİ KULLANMA KARARINDAYIZ"
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik
saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna
yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi
takdir ediyoruz.
Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi
trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi,
krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde
kullanma kararındayız. Toprak bütünlüğünü
her zaman destekliyoruz.
Kendi çıkarlarımızdan elbette taviz
vermeyeceğiz. Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz.
Bu krizide selametle atalatacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık
kendi politikalarını üretecek ve uygulayacak
seviyeye gelmiş bir devlettir.
Bugün açıklanan veriler ekonomi
programının başarıyla yürüdüğünün göstergesidir. Yılın tamamını yüzde 11'lik bir
büyümeyle kapattık.
İşsizlik oranımızı yüzde 11,3'e gerilettik.
Enflasyon sorunun da süratla çözme
kararındayız. Yaz aylarında inşallah enflasyon
sorununu kontrol altına almış olacağız.

LEFKOŞA’DA TRAFİK
KAZASINDA 1 KİŞİ
YARALANDI
Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde
meydana gelen trafik kazasında bir kişi
yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre, kaza dün sabah 07.15’te
Lefkoşa’da Rahat Sokak’ta meydana
geldi.
Kaza, Ece Topal’ın (K-23), yönetimindeki
SM 397 plakalı araçla, önünde aynı
istikamette seyreden ve tali yola dönüşe
geçen Mustafa Açıkel (E-27)
yönetimindeki GE 410 plakalı aracı
dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı
sırada, çarpıp yoldan çıkarak, takla
atması sonucu oldu.
Kaza sonucu SM 397 plakalı araç
sürücüsü Ece Topal yaralanarak,
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Topal’ın tedavisi devam ederken, kaza
hakkındaki polis soruşturması devam
ediyor.

GÜNEYDE NÜFUSUN
YÜZDE 40’INA YETECEK
KADAR SIĞINAK VAR
Bir savaş durumunda, Güney Kıbrıs’ta
nüfusun yüzde 40’ına yetecek kadar
sığınak olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki
toplam sığınak sayısına yer vermediği
haberinde, sığınakların çoğunun park
yeri işlevi gören ve neredeyse tamamı
kentsel alanlarda bulunan apartmanların
veya binaların bodrum katları olduğunu
kaydetti.
Haberde, sığınakların, acil bir durumda
vatandaşların uzun süreli değil kısa
süreli kalışlarına hizmet ettiklerinin
addedildiği de belirtildi.

33 YAŞINDAKİ ŞAHIS 1.5
GRAM METAMFİTAMİNLE
YAKALANDI
Rum polisinin önceki sabaha yakın
Limasol’da, 33 yaşındaki bir şahsın
tasarrufunda oyuncak tabanca ve az
miktarda metamfitamin tespit ettiği
haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, polis tarafından
kontrol amaçlı durdurulan şahsın
tasarrufunda 1 buçuk gram
metamfitamin ile oyuncak tabanca tespit
edildiğini ve tabancaya inceleme için el
konulduğunu ekledi.

Türkiye'de 64 bin 275
kişinin koronavirüs
testi pozitif çıktı, 213
kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435
koronavirüs testi yapıldı, 64 bin 275
kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi
yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs
Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr"
adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 410 bin 435
Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin
testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını
yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 832
oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı
uygulananların oranı yüzde 85,08,
birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde
92,93 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı
miktarı 145 milyon 631 bin 632 doza
yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı
yaptıranların oranının en yüksek olduğu
10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla,
Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir,
Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların
oranının en düşük olduğu iller ise
Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır,
Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve
Elazığ olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İyi haber; Omicron varyantının ilk
görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir
artış göstermiş, izleyen haftalarda
sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu
ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı; salgın
gündemden düşmeye başlasa da virüs
varlığını koruyor. Aşı konusunda
ihmalkar olmamalıyız."
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KUZEYDE 3 CAN KAYBI, 396 POZİTİF VAKA

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin vefat ettiği
son 24 saatte yapılan CoVid-19 test
sayısının 23 bin 640 olduğunu ve 396
pozitif vakaya rastlandığını, 390 kişinin
ise taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
396 kişinin 150’sinin 109’unun Girne,
107’sinin Gazimağusa, 11’inin Güzelyurt,
11’inin İskele, 8’inin Lefke Bölgesi'nden
olduğu belirtildi.
28 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle:
Yapılan Test Sayısı: 23.640
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 396
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390

Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426
Toplam Vaka Sayısı: 68.264
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 64.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı: 3940
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı: 1779
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA
BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 332

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
3240
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 131854
GÜNEYDE 2 CAN KAYBI, 2 BİN
356 YENİ VAKA
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 kişi daha
Covid-19'dan ötürü yaşamını yitirirken,
yapılan 128 bin 114 test sonucunda 2 bin
356 yeni vaka tespit edildiği haber verildi.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 322
bin 516, hayatını kaybedenlerin sayısı ise
856'ya yükselirken, tedavi altında olan 150
hastanın 37'sinin durumunun ciddi olduğu
kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin 67
yaşında bir erkek ile 80 yaşında bir kadın
olduğu belirtildi.

Sucuoğlu belediye sayısının 12'ye düşürüleceğini ifade etti ve ekledi:

Devlet gerekirse kayyum bile atayabilecek

disiplin, otorite ve vatandaşın memnuniyetine
çok önem verdiğini belirtti.
Sucuoğlu, bu konularda zafiyet, sıkıntı
yaşanıldığı ya da ilgili bakanın ya da müdürlerin performansının düşük olması halinde
kabinede değişimlerin olabileceğini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, belediye sayısının
12'ye düşürüleceğini ifade ederek, yeni
oluşacak belediyelere daha fazla maddi
destek yapılacağını, daha fazla güç ve yetki
verileceğini devletin de denetleyici olacağını
söyledi ve “Devlet gerekirse kayyum bile
atayabilecek” dedi.
Sucuoğlu, kamu disiplinin önemine dikkat
çekerek “Disiplin yoksa başarı yoktur. Biz
bu otoriteyi sağlamak zorundayız. Bir zafiyet
varsa kabul etmeyeceğiz” dedi.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,
Başbakan Faiz Sucuoğlu, 'Günaydın
Hakikat'in konuğu oldu.

“MARKETLERDE BEKLENEN İNDİRİM OLMADI… GİRİŞİM
YAPACAĞIM”
Faiz Sucuoğlu, Pazarcılar Birliği Başkanı
Yenal Garapli ve sektörün diğer temsilcileri
ile bir dizi toplantı yaptıklarını ifade ederek,
sebze meyve fiyatlarında açık pazarda yarı
yarıya düşüş olduğunu söyledi.
Buna rağmen marketlerde beklenen indirimlerin olmamasına değinen Sucuoğlu,
seradaki fiyatları görmek istediğini ve bu
konuda girişim yapacağını ifade etti.
Talep devam etmesine rağmen arzda sıkıntı
olduğunu belirten Sucuoğlu, vatandaşın cebini ve alım gücünü korumak gerektiğini
vurguladı.
“YENİ SINIR KAPISI… ÖNCE POLİS SAYISI ARTIRILACAK”
Ülkede daha fazla sınır kapısı açılmasına
yönelik değerlendirmede bulunan Sucuoğlu,
yeni kapı açmaktan çok kapıya gönderilecek
memur ve polis sayısında sıkıntı olduğunu
söyledi.
Faiz Sucuoğlu Polis teşkilatının çok
fedakarlı işler yaptığını ancak sayının yetersiz

AB'DEN UKRAYNA'YA
90 MİLYON AVRO ACİL
YARDIM
Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan
Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani
yardım sağlanacağını duyurdu.
AB Komisyonu, Ukrayna'da insani durumun kötüleştiğini ve ülkeye acil yardım
gönderileceğini açıkladı.
Açıklamada, Ukrayna'da savaştan etkilenen
sivillere destek sağlamak için acil yardım
programlarına ilave 90 milyon avro kaynak
sağlandığı bildirildi. Söz konusu kaynakla
Ukraynalıların yiyecek, su, sağlık ve barınak
gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olunacağına işaret edilen
açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın komşu
ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğu ve
daha fazla yardım sağlayabileceği kaydedildi.

“BAKANLIKLARA ÜÇ AYDA BİR
ANKET”
Bakanlıklarla ilgili üç ayda bir anket
yaptırmayı hedeflediğini ve bakanlıkların
performansının ortaya çıkacağını dile getiren
Sucuoğlu “Vatandaş memnuniyeti bizim
için olmazsa olmazdır. Daireye giden
vatandaşın yüzü gülerek çıkması lâzımdır”
şeklinde konuştu.
Sucuoğlu, kamu disiplinin önemine dikkat
çekerek “Disiplin yoksa başarı yoktur. Biz
bu otoriteyi sağlamak zorundayız. Bir zafiyet
varsa kabul etmeyeceğiz” dedi.
olduğunu belirterek, her açılan kapı için 30
memurun görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Sucuoğlu “Polisin personel sayısını
çok hızlı şekilde artırmalıyız. Bu konuda
girişimlerimiz olacak. Bunu başardığımız
anda yeni kapılar da açılabilecek, mevcut
kapılar da genişleyebilecek” diye konuştu.
“AÇIKLAMAM ÇARPITILDI…
HÜKÜMET BEŞ YILLIK”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP
hükümetinin Bakanlar Kurulu listesini
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduktan
sonra yaptığı “Bu kabine 5 yıl sürecek bir
kabine değildir” şeklindeki açıklamasının
çarpıtıldığını vurguladı.
Sucuoğlu, hükümetin beş yıllık bir
hükümet olduğunun altını çizerek, kabinede

“BELEDİYE SAYISI… KÜÇÜLME
KAÇINILMAZ”
Yerel
seçimler
hakkında
da
değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, İçişleri
Bakanlığı ve Belediyeler Birliği'nin belediye
sayısını 12’ye düşürecek bir çalışma yaptığını
ve bu çalışmanın hayata geçmesi ile yerel
seçimlere gitmeyi hedeflediklerini söyledi.
Belediyelerin maddi sıkıntı içinde olduğunu
söyleyen Sucuoğlu, mevcut sistemde ne
belediyelerin ne belediye çalışanlarının ne
de halkın memnun olmadığını belirterek,
küçülmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
Yeni oluşacak belediyelere daha fazla
maddi destek yapılacağını, daha fazla güç
ve yetki verileceğini devletin de denetleyici
olacağını söyleyen Sucuoğlu “Devlet
gerekirse kayyum bile atayabilecek” dedi.

TEREKE İLANI
Girne Kaza Mahkemesinde.
Tereke Tenfiz Salahiyeti.
Tereke Tenfiz İstidası No: 37/2022
Merhum Kemal Aydın Meselesi Hakkında .
Malumunuz olsun ki 8 gün hitamından sonra müteveffa MerhumKemal
Aydın terekesi hakkında Girne Tereke Tenfiz Mukayyitliğinden Tereke Tenfiz
Emri istenecektir.
Şayet işbu zaman zarfında böyle bir emrin ittihazına/muhalefet ettiğinize
dair yukarıda adı geçen Mukayyitlik nezdinde maruzatınızı bildirmekte kusur
ederseniz Tereke Tenfiz Memuru mutasavver Emri almakta serbest olacaktır.
Cemal Sabancıoğulları
Müstedi tarafından Avukat

SOS ÇOCUKKÖYÜ
DERNEĞİ, 6 SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTÜNÜN
DESTEĞİYLE
ETKİNLİKLER
DÜZENLEYECEK
SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl “1 Mart
Sıfır Ayrımcılık Günü”nü ülkenin
gündemine taşımak ve toplumu bu
konuda bilinçlendirmek amacıyla 6 farklı
sivil toplum örgütünün desteğiyle
etkinlikler düzenleyecek. Amaç, kadın ve
kız çocuklarına yönelik ayrımcılığa
dikkat çekmek…
SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan
açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar
Birliği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği,
Kuir Kıbrıs Derneği, İnsan Hakları
Platformu, LTB Kadın Sığınma Evi ve
Mülteci Hakları Derneği ile SOS
Çocukköyü Derneği bu kapsamda
cinsiyete ve her türlü ayrımcılığa karşı
bir araya gelecek.
“Sıfır Ayrımcılık” kampanyası
çerçevesinde 7 sivil toplum örgütünün,
kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı
ayrımcılıkla ilgili tespitlerinin yer aldığı
sosyal medya paylaşımları yapılacak.
Aktivist kadınların bir araya geleceği
çevrim içi panel düzenlenecek. Panel,
SOS Çocukköyü Derneği ve diğer sivil
toplum örgütlerinin facebook
hesaplarında canlı yayınlanacak.
Ayrıca Masal Terapisti Buse Yemen’in
anlatımıyla, çocuklara ve ebeveynlerine
yönelik interaktif hikaye anlatım etkinliği
gerçekleştirilecek ve Türkçe’ye Gizli
Sayılar olarak çevrilen Hidden Figures
filminin gösterimi yapılacak.
Etkinlik tarihleri ve detaylar SOS
Çocukköyü Derneği’nin
https://www.facebook.com/CocukSOS
linkinden ulaşılan resmi sosyal medya
hesabından duyurulacak.
Birleşmiş Milletler (BM), bireylerin veya
grupların sosyal sınıf, yaş, milliyet, ırk,
din, lisan, cinsiyet, siyasi-felsefik görüş,
etnik azınlık, engellilik gibi birçok
sebeple toplum içinde eşitsiz, haksız ve
yargısız işlem görmemesini; haklarının
her platformda korunmasını ve
savunulmasını desteklemek amacıyla
2014 yılında 1 Mart gününü “Sıfır
Ayrımcılık Günü” olarak kabul etmişti.

MART, “PROSTAT
KANSERİNDE
FARKINDALIK” AYI
Prostat kanserinin erken tanısının
hastalıkla mücadelede önemli olduğu,
özellikle 40 yaş ve üzeri erkeklerin
tarama programlarına katılması gerektiği
vurgulandı.
Yaş, ırk, coğrafya, hormonlar, aile
öyküsü, sağlıksız beslenme alışkanlıkları
gibi faktörlerin bu kanser türünün ortaya
çıkma riskini artırdığı, diğer kanser
türlerinde olduğu gibi prostat
kanserinde de ileri yaşın önemli bir risk
faktörü olduğu belirtildi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
Başkanı Raziye Kocaismail, 1-31 Mart
Prostat Kanseri Farkındalık ve
Bilinçlendirme Ayı nedeniyle yazılı
açıklama yaptı. Kocaismail,
açıklamasında şunları kaydetti:
“Uzun sürede gelişen, oldukça sessiz
seyreden bir kanser türü olan prostat
kanserinde erken tanı hayati önem taşır.
Prostat kanseri, genellikle çok yavaş
geliştiği için erken dönemde hatta
yıllarca belirti ve bulgu vermeyebilir,
kişinin hiçbir şikayeti de olmayabilir. Bu
nedenle erken tanı hastalıkla
mücadelede önemli bir yer tutar.
Diğer kanser türlerinde olduğu gibi
prostat kanserinin nedeni tam olarak
bilinmiyor, hormonların, genetik ve
çevresel faktörlerin hastalıkta rol
oynadığı, bazı faktörlerin bu kanser
türünün ortaya çıkma riskini artırdığı
gösterildi. Risk faktörleri arasında yaş,
ırk ve coğrafya, hormonlar, ailede (baba,
erkek kardeş ve birinci derecede erkek
akrabalar) prostat kanseri hikayesi
olması yani aile öyküsü, sağlıksız
beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzları
gibi faktörler var. Diğer tüm kanser
türlerinin oluşumunda olduğu gibi
prostat kanserinin oluşumunda da
ilerleyen yaş önemli bir risk faktörü.
Prostat kanserinin oluşma riski 40
yaşından itibaren artmaya başladığından
hastalığın görülme riskinin en yüksek
olduğu yaş 60- 80 yaşları arasında. 40
yaş ve üzeri erkeklerin tarama
programlarına katılmaları ve düzenli
olarak doktor kontrollerinden geçmesi
önemli.”
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Kulüpler Birliği ve
KTSYD’den kınama

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan
AKSA 1.Lig karşılaşmasında DüzkayaÇetinkaya karşılaşmasının ardından maçın
yan hakemi Necmi Bulut’un darp edilmesini
kınadılar. İki kurumun yaptığı açıklamada
sahalarımızda güvenlik önlemlerinin alınması
gerektiğine vurgu yapıldı.

Ares City Run yarışı 193 kişinin katılımı ile gerçekleşti...

Atletler Lefkoşa’da ter döktü
Ares Spor Kulübü
tarafından gerçekleştirilen
ARES CITY RUN yarışında
sporcular 5 kilometre ve
10 kilometre mesafelerinde
yarıştı. Toplam 193 kişinin
start aldığı yarışma büyük
ilgi gördü...

Ares Spou Kulübü tarafından bu yıl ilk
kez organize edilen ve geleneksel olarak
her yıl gerçekleştirileceği açıklanan “ARES
CITY RUN” yarışı Pazar günü Lefkoşa’da
yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atletizm
Federasyonu ve Lefkoşa Türk Belediyesi
ile işbirliğinde gerçekleşen koşu yarışına
223 kişi kayıt yaptırmıştı.
Koşu, yüzme, bisiklet ve triathlon
branşlarında 2014 yılından beridir faaliyet
gösteren Ares Spor Kulübü tarafından
gerçekleştirilen ARES CITY RUN yarışında

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

sporcular 5 kilometre ve 10 kilometre
mesafelerinde yarıştı.
Lefkoşa’da Dereboyu Café Pascucci
önünde başlayıp biten yarışın startını
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi. Yarışın
startında ve finişinde bulunarak konuşan

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Ares
Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy ve ekibine teşekkür ederek tüm herkesi kutladı.
Toplam 193 kişinin start aldığı yarışmanın
5 kilometre ve 10 kilometre kadın-erkeklerde

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

genel klasman ve yaş grubunda dereceye
girenlere ödülleri yarış sonunda verildi.
SONUÇLAR ŞÖYLE:
GENEL KLASMAN SONUÇLARI
5 KLOMETRE ERKEKLER
GENEL KLASMAN
1.VELİ ATİKOĞLU
0:18.26
2.ERSAN ÇOKER
0:18.36
3.EKREM KAİDE
0:20.13
5 KİLOMETRE KADINLAR
GENEL KLASMAN
1.ŞİRİN BİLGİNAYLAR 0:22.45
2.AYCA SAĞALTICI
0:24.46
3.HADİS KORBACHEH 0:26.28
10 KİLOMETRE KADINLAR
GENEL KLASMAN
1.SUNA EVRAN ELMAS0:43.36
2.MİNE DEVRİM
0:44.23
3.AYLAR GHAZUİNİ
0:47.27
10 KİLOMETRE ERKEKLER
GENEL KLASMAN
1.HALİL İRİ
0:37.12
2.CEMAL İNECİ
0:37.18
3.DOĞA A.DÖNMEZER 0:40.25

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

