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Kukla hükümetteki bu bakan değişikliğine biz hiç şaşırmadık. Bu diyarı Ankara’nın idare ettiğini biliyoruz
çünkü... İşgalcisini hala tanımayanlar ve kuklalara “canlı” muamelesi yapanlar şaşırmakta haklı!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 10 Mart 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 605 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KUKLA OYUNLARI
n

Ankara Kıbrıs’taki
kukla oyununu artık
açıkça oynamaktan
çekinmiyor…
Tayyip Erdoğan, Faiz
Sucuoğlu’nu maskara
ettikten sonra silkeleyip
attı… Hala istifa
etmeyen Sucuoğlu
halkın gözünde
eriyip tükendi…

2. sayfada

Senih Çavuşoğlu

Ankara rezil etti

Kabinede değişiklik ile ilgili "Yalan makinelerine inanmayın... 3-5 gün içerisinde
kısa vadede çok anormal bir durum olmazsa kabinede değişiklik olmayacak" diyen
Faiz Sucuoğlu kendi yalancı çıktı... Oğuzhan Hasipoğlu harcandı... Çalışma
Bakanlığı'na Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı'na ise Tahsin Ertuğruloğlu atandı!
n CTP Milletvekili Erkut
Şahali konuyla ilgili olarak,
"Türkiye istedi diye kukla
olmaktansa, 'olmam daha iyi'
dediğiniz gün var olacaksınız"
derken, Tufan Erhürman
"Hükümetin itibarı yerle bir"
diye konuştu...

Ses kaydı...

Karaböcek ağır
cezada yargılanacak

Polis, yaptığı gizli ses kaydından dolayı
dün İsmail Karaböcek'e 3 dava okudu...
Karaböcek kayıt yapmak, YouTube'da
yayınlamak ve sosyal medyada
paylaşmakla suçlanıyor... Altı yıla kadar
hapislik öngörülen bu davanın Ağır
Ceza
Mahkemesi'nde
görülmesi
bekleniyor...

n Kudret Özersay, "Bence istifa
etmesi gereken Oğuzhan
değildi" diyerek, istifa etmesi
gerekenin Sucuoğlu olduğunu
ima etti...

n TDP Genel Sekreteri Mine
Atlı, "Büyük bir acizlik
dayatması, büyük bir
zavallılık hali var" ifadesini
kullandı...

3. sayfada

Bir kurban daha
6. sayfada

Aliko ile Caher artık Kuğulu Park'ta

n Usta sanatçı Sevcan Çerkez'in eseri Kuğulu Park'a kondu...

TOZLU SAYFALAR
ARASINDA

GEÇ
OLMADAN…

Faize Özdemirciler

Ali Osman

İşgal altında

ALIM GÜCÜ
OCAK
ÖNCESİNE
DÖNDÜ BİLE

İki kamyon çarpıştı,
kazada 1 ölü

n Mağusa-Lefkoşa anayolunda
meydana gelen kazada iki
kamyonun çarpışması sonucu
25 yaşındaki Shohrat Annanurov
hayatını kaybetti...
2. sayfada
RUSYA’NIN
KESİK
DAMARLARI

NE VAKİT VAR
NE DE HEVES

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Mehmet Levent

Aziz Şah

Kuzeyde 410 yeni vaka, güneyde 2866 vaka 3 can kaybı daha...

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

TOZLU SAYFALAR
ARASINDA
Kim istemez kıldan ince “an”lardan
uzun saçlı zamanlar yaratmayı, kim istemez zamanın uzun saçlarını öyle sakin
sakin, kızmadan, öfkelenmeden, koparmadan, yıkamayı taramayı örmeyi?
Nasıl da özler insan, hatıraların dalgalı
koylarında eskimeyen dostlarla biraraya
gelmeyi, mesela bir elmayı üçe, bir portakalı ikiye bölmeyi...
Ama gelin görün ki, mesele Gülten
Akın’ın bir şiirinde söylediği gibidir.
Çünkü “Her şey birikir, gösteren parmaklar, gören gözler susan konuşan birikir”...
Kayıplar, ayıplar, acılar, ihmaller, ertelemeler, uzaklar, tuzaklar, yalanlar ve
yılanlar birikir.
Bakışlar gözler sözler ve
sesler, paylaşılamayan acılar
ağrılar ve sırlar, aklınıza gelebilecek ve birikmez dediğiniz her şey birikir, hatıralar
dahil eskimez sandığınız her
şey eskir...
Geçmiş zamanların sevgilileri kıymete
biner içki masalarında, hayat bir kabağa
dönüşür, onu ıskalayanların, yaşamasını
bilmeyenlerin başında patlar sonunda...
Geçmiş zamanların umutlu günleri de
aynı masalardadır, oysa o kalabalık meydanlarda veresiye satılan umutların yalan
olduğu çoktan anlaşılmıştır, ama öyledir
insan, umudun şuradaki dağın arkasında
olduğuna inanmak ister, yalan da olsa...
Her şey birikir, en çok da “ah”lar,
“vah”lar ve “keşke”ler...
Gün gelir özlemeyi bile özler insan,
çünkü gidememeler kalmalar da birikir,
yaraları kabuk bağlar, tozlanır insan...
Keşke hiçbir şey birikmese, her şey
akıp gitse köprülerin altından sularla birlikte...
Her şeyin çok değiştiğini ama bir yandan da aynı kaldığını gözlerinle görürsün
baktıkça arşivlere...
Savaş zamanlarında, savaşın ihtimal
dahilinde olduğu zamanlarda veya barışın
bir hayalden fazla olduğu kanatlı zamanlarda, nerede ne yazdığını hatırlamanın heyecanıyla dolanırsın eski sayfalarda...
Sonra bir kahve molası verirsin ve sık
sık yaptığın gibi Gülten Akın’ın kara
saçlarını kesip kurtulduktan sonra yazdıklarına dalarsın yine...
“Düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan
bir başa/ Yalana yaslanmış bir çeşit
erk kurulmadan önce/ Köprüler ve
yollar tahviller senetler hükmünde,
dışa açılmadan önce içe açılmadan
önce/ Nehirlerimiz ve dağlarımız ve
daha başka nelerimiz/ Senet senet satılmadan önce, şirketler vakıflar ocaklar kutsal kılınıp, tanrı parsellenip kapatılmadan önce” neler vardı buralarda,
ara ki bulasın kalın dosyaların arasında...
Yazı olmuş bir hayat geçer gözlerinin
önünden, sana göre bu senin hayatın,
kimilerine göre senin hayat bile olmayan
hayatın, kimilerine göre de kaybedecek
bir şeyi kalmayan birinin, başkasının hayatı...
Kimse hayatı yazı etmedi ki sana,
bunu sen kendin ettin...
Yapmaya çalıştığın neydi yıllar boyunca, yerinden yurdundan edilmişlikten,
evsizlikten şiire yol bağlamak ve şiirle
bozulan parçalarını onarmaktan başka?
Eeee ne oldu sonuçta?
Bak, en çok da gözlerinden yaş/lanan
bir kadın yabancı gibi bakıyor sana aynalarda...

KUKLA OYUNLARI
Evet bir kuklasın sen...
Tek başına oynayamazsın...
Oynatırlar seni...
Sen yazamazsın...
Yazdırırlar sana...
Sen karar veremezsin...
Verdirirler sana...
Sende beyin yok, akıl yok!
Beyin de onların, akıl da
onların...
Kuklasın sen...
İsterlerse bir soytarı yaparlar seni...
İsterlerse palyaço!
***
Bak bir kere daha masgara kılığına
soktular seni...
Kat-kravatsın...
Ayakkabıların pırıl pırıl...
Parfümün de var...
Ama masgara!
Sana bir makam aracı ve bir de
özel şoför verdikleri için hiç de şikayetçi değilsin bundan...
Merak etme...
Bu vaziyetten ben de şikayetçi
değilim...
Hatta bu kukla oyununun artık
açığa dökülmesinden son derece
memnunum...
Başkaları düşünsün...
Bugüne kadar senin bir kukladan
başka bir şey olmadığını anlamayanlar...
Seni canlı bir mahluk sananlar...
Bu kukla meclisi gerçek bir meclis,
bu hükümeti gerçek bir hükümet
gibi görenler...
"Ankara bastırdı ve koltuk değişti" mi, diyecekler?
Ben demem...
Demeyeceğim...
Ben hiç şaşmam buna çünkü...
Neye şaşarım?
Ankara'ya!
İlk açıkladığın kuklaların nasıl
oldu da Ankara'nın gözünden kaçtı?
Boşta mı bulundular?
Nasıl oldu da Tahsin'in listede ol-

madığını
farkedemediler
o
zaman?
Neden böyle geç uyandılar?
Yoksa sen bu listeyi göstermedin
mi onlara?
İnanmam!
Vallahi inanmam!
Seni masgara etmek için sana tuzak kurdular...
Kendi ayağına kurşun sıktın
ahbap...
Ankara'nın gözbebeği Tahsin'i sen
nasıl oyunun dışında bırakırsın?
Bilirim, hepinizi de okşar sever
Ankara...
Ama unutma...
Daha çok sever bazılarınızı...
***
Benim için hiç farketmez...
Kimi isterslerse at...
Kimi isterlerse koy!
Bak itibarın yerle bir olmuş diye
kaygılananlar var...
Ben onlardan değilim...
Sanki itibarın mı vardı da iki
paralık oldu şimdi?
Nerde buldun o itibarı?
Onu da söyleseler bari...
İtibar domates hıyar değil ki gidip
çarşıdan alasın...
Onurdan monurdan bahsediyorlar...
Demokrasinin bir kere daha katledildiğinden...
Ne tuhaf insanlar...
Bu ülkede yaşamıyorlar sanki...
Hiçbir şeyden haberleri yok!
Orduyu da görmüyorlar...
Tankları topları da görmüyorlar...
Elçi rolündeki valiyi de...
Herşeyden habersiz bir figüran
topluluğu...
Sahnedekilerin birer canlı değil,
birer kukla olduğunu bile farkedemediler...
Oyunu izlerken galiba rakı ve leblebiyi biraz fazla kaçırdılar...
Kıbrıs'a sinemanın geldiği zamanlardaki bir izleyiciyi hatırlattılar bana...

Şener Levent

Açı
Filmdeki kahramanımızı haydutlar
yakalamışlar ve ona işkence ediyorlardı...
Sinema salonundaki izleyici dayanamadı ve kalkıp sahneye doğru
koştu...
Kahramanımızı haydutların elinden kurtarmaya!
***
Şimdi Ankara'daki kuklacı kuklaların yerini değiştirdiyse, benim
ne şikayetim olabilir ki?
Kuklacı işgalci değil mi?
İstediği kukla hükümeti kurar, istemediği hükümeti bozar...
İrade onun...
Keyif onun...
Ankara bastırmış...
Kuklalar selam durmuş...
Ve kukla bakan da değişmiş!
Komik bile değil!
Bu diyarı Ankara'nın idare ettiğini
sen yeni mi öğrendin ahbap?
Ankara'nın baskısı ile bu iş oldu
diyerek bana önemli bir ifşaatta mı
bulunduğunu sanıyorsun?
Bu haber bile değil.
Manşet olmaz...
Ama bu kesatlıkta o da gider işte...
Yazın...
Hasan gitti...
Tahsin geldi...
Abdi gider, Abdi gelir...
Önemli değil...
Önemli olan İnce Memet...
İnce Memet giderse, yerine başka
İnce Memet gelir mi?
Che gitti, yerine başka Che gelmedi...
Deniz Gezmiş gitti, yerine başka
Deniz Gezmiş gelmedi...
***
Kuklacı sansürsüz oynuyor artık
oyununu...
Kuklacı olduğunun bilinmesinde
bir sakınca görmüyor artık...
Kimseden çekinmiyor...
Anlayın artık...
Anlayın!

Ölümlü trafik kazası
25 yaşındaki
Shohrat Annnanurov
hayatını kaybetti...

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda
dün öğlen saat 12.00 sıralarında iki
kamyonun çarpışmasıyla meydana
gelen kazada 25 yaşındaki Shohrat
Annnanurov hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen
bilgiye göre, dün saat 12:00 sıralarında,
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde
Köpek Barınağı karşısında, Kaya KIRALP (E-32), yönetimindeki LP 278

çekici-kamyon araçla Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine
doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği
sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran refüje çarpıp
kontrolsüz bir şekilde karşı şeride
geçmesi sonucu, o esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine
doğru seyretmekte olan Shohrat
ANNNANUROV (E-25) yönetimindeki
PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca

çarptı.
Kazada yaralanan her iki araç
sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan PP
533 plakalı araç sürücüsü Shohrat
ANNNANUROV (E-25), yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
LP 278 plakalı araç sürücüsü Kaya
KIRALP’ın tedavisi ise halen sürüyor.
Polis soruşturması sürüyor.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

NE VAKİT VAR
NE DE HEVES

Ankara istedi bakan değişti
Gazetecilere “Yalan makineleri” diyen Sucuoğlu, kendi yalancı çıktı...
Başbakan Faiz Sucuoğlu, gazetecilere
“Yalan makineleri” dedikten kısa bir süre
sonra kendi yalancı çıktı. Şimdi herkesten
özür dilemesi gereken Sucuoğlu bakalım
bu erdemi gösterebilecek mi?
Sucuoğlu dün Çalışma Bakanı Oğuzhan
Hasipoğlu'nun istifasını sunduğunu belirterek,
kabine değişikliğinin Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar'a sunulduğunu açıkladı.
Sucuoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada,
Hasipoğlu’ndan boşalan göreve, Dışişleri
Bakanı Hasan Taçoy’un, Taçoy’dan boşalan
göreve ise Tahsin Ertuğruloğlu’nun atandığını
açıkladı.
NELER SÖYLEMİŞTİ?
Kabine değişikliğinden kısa bir süre önce
Faiz Sucuoğlu’nun söyledikleri resmi haberlere aynen aşağıdaki gibi yansıdı:
Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Bazı çevreler
aldıkları ödev gereği, ilişkileri bozmak ve
gerginlik yaratmak istiyor. Buna izin vermem” dedi.
Vatandaşlara “yalan makinelerine
inanmayın” diyerek çağrı yapan Sucuoğlu,
“3-5 gün içerisinde, kısa vadede, çok anormal
bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak” şeklinde konuştu.
Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili konuşan
Sucuoğlu, seçim sırasında Meclis grubunu
toplantıya çağırarak durumun önemi
konusunda uyardığını ifade ederek, “Bu
seçim kritik bir eşikti. Bunu bekliyordum
zaten. Benimle ilgili bir durum kesinlikle
yok. Başka nedenler vardı. Konuyu fazla

açmak istemem. Ama önemli bir eşiği geride
bıraktık” dedi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kanal T’de
katıldığı programda soruları yanıtladı.
Başbakan, hükümet oluşumu, bakanların
atanması, Türkiye ile ilişkiler ve bazı basın
yayın organlarında yaratılan yalan haberlerle
ilgili açıklamalarda bulundu.
“BAZILARI ALDIKLARI ÖDEV
GEREĞİ, İLİŞKİLERİ BOZMAK VE
GERGİNLİK YARATMAK İSTİYOR”
Antalya Diplomasi Forumu’na davet
almadığı ile ilgili basında çıkan bazı haberlere
tepki gösteren Başbakan Sucuoğlu, “ Bir
deli kuyuya bir taş atar, 50 tane akıllı bazen
çıkaramaz” dedi.
Antalya Diplomasi Forumu’na 10 Şubat
2022 tarihinde aldığı yazılı daveti kamuoyu
ile paylaşan Sucuoğlu, “Yalanları yalanlamaktan usandık” diye konuştu.
Başbakan konuyla ilgili sözlerini şöyle
sürdürdü: “Belli kişiler, aldıkları ödev gereği,
ilişkileri bozmak ve gerginlik yaratmak istiyor. Bunlar belli kişilerdir. Ama üzücü
olan, basında aklı başında olanlar da bunlara
inanıyor ve alıp paylaşıyor.
Utanmadan yalan haber yazılıyor. Kim
olduğunu biliyorum. Dün utanmadan Meclise
geldi. Kendisine gerekeni söyledim. Burada
konu Faiz Sucuoğlu değil.
Makam. Ayıptır. Senin haddine mi ? Bu
gazetecilik değildir. Yalan yazılıyor daha

da üzücü olan bu yalanlara insanlarımız
inandırılmaya çalışılıyor, yorumlar
yapılıyor...”
Sucuoğlu, sürekli yalan haber yaymaya
çalışan 2-3 kişiye, halkın ve çoğunluktaki
güvenilir basının kulak asmamasını istedi.
Basında, her görüşten çok sayıda isimle
sürekli irtibat halinde olduklarına işaret
eden Sucuoğlu, gelen soruları mutlaka
yanıtlamaya çalıştığını, ancak huzursuzluk
çıkarmak isteyenleri de iyi bildiklerini ve
bunu hoş karşılamadıklarını söyledi.
“YALAN MAKİNELERİNE
İNANMAYIN”
Başbakan Sucuoğlu, şunları da belirtti:
“ Yalan makinelerine inanmayın. 3-5
gün içerisinde, kısa vadede, çok anormal
bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak.
Çok benzersiz bir süreç yaşıyoruz. Savaşın
içindeyiz. Gıda, hammadde sıkıntısı var.
Yükümüz ağır. Bu ağır görev içerisinde,
görevini iade etmek isteyen olursa, o zaman
değişiriz.
Ama kehanet yürütmem.
Herkes görevinin başında .”
“ERTUĞRULOĞLU’NUN ŞU AN
İÇİN BİR GÖREVİ YOK”
Soru üzerine Tahsin Ertuğruloğlu’nun çok
değerli bir isim olduğunu, UBP’de başkanlık
yaptığını, yakın dostlukları bulunduğunu
hatırlatan Sucuoğlu, şu an için bir görevi
olmadığını söyledi.

Hasipoğlu’nun istifasına yönelik açıklamalar
Atlı: Bu toplum onuruyla varlığını
korudu, bu mücadele yükselecek
Ankara‘nın Tahsin Ertuğruloğlu‘nun
kabineye girmesi baskıları sonucu kabine
değişikliğine gidilmesi
için
Oğuzhan
Hasipoğlu’nun istifa etmesine bir tepki de Toplumcu
Demokrasi Partisi (TDP)
Genel Sekreteri Avukat
Mine Atlı‘dan geldi
Sosyal
medya
hesabından açıklama yapan Atlı UBP’ye
seslenerek, “Kendi bakanlarımızı bile belirleyememenin rahatsızlığını sadece ‘biz’
yaşamamalıyız” dedi.
Atlı, “Büyük bir acizlik dayatması,
büyük bir zavallılık hali var. Bu toplum
onuruyla hayatta kaldı, onuruyla varlığını
korudu. Bu mücadele yükselecek”
ifadelerini kullandı.
Erhürman: Hasipoğlu’nun ‘istifası’
geldi, tam da Antalya öncesi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı
Tufan
Erhürman,
Ankara‘nın
Tahsin
Ertuğruloğlu‘nun kabineye girmesi baskıları sonucu kabine değişikliğine

gidilmesi için Oğuzhan Hasipoğlu’nun
istifa etmesine “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şunları kaydetti;
“Sn. Sucuoğlu daha dört-beş gün önce
kabinenin değişeceğine ilişkin söylentilere
‘Dedikodulara gülüp geçiyoruz’ diye yanıt
vermişti. Bugün Sn. Hasipoğlu’nun
‘istifası’ geldi. Tam da Antalya öncesi.
Hükumetin itibarı yerle bir. Yazıklar olsun!!!
Şahali: Türkiye istedi diye kukla olmaktansa, “olmam daha iyi”
dediğiniz gün var olacaksınız
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili
Erkut Şahali, Ankara‘nın
Tahsin Ertuğruloğlu‘nun
kabineye girmesi baskıları
sonucu
kabine
değişikliğine gidilmesi
için Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifa etmesine çok sert sözlerle yanıt verdi
Sosyal medya hesabından “Artık yeter”
başlıklı bir açıklama yapan Şahali
hükümete, “Çekin üstünüze bayrağı ve
uyuyun artık” diyerek seslendi.
Şahali, “İradesizliğiniz, bencilliğiniz,
makam sevdanız, makam uğruna kendi-

nizden geçmeniz, halkına kör, halkına
sağır, hatta düşman halleriniz artık yetti!
Türkiye istedi diye kukla olmaktansa,
“olmam daha iyi” dediğiniz gün var
olacaksınız. Hiçtiniz, hiçsiniz” dedi.
Özersay: Sucuoğlu dedikodular için
“Birileri konuşuyor biz gülüyoruz’
demişti
Ankara‘nın baskıları
sonucu
Tahsin
Ertuğruloğlu‘nun kabineye girmesi için Oğuzhan
Hasipoğlu‘nun
Bakanlıktan istifa etmesine ilk tepki Halkın Partisi (HP) Genel
Başkanı Kudret Özersay‘dan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu‘na
“Bakanlar değişecek mi? diye
sorulduğunda “Birileri konuşuyor biz
gülüyoruz” dediğini, dahası bu iddialarla
bağlantılı olarak “Kıbrıs yalanlar rüzgarı
oldu” ifadeleri kullandığını hatırlattı.
Özersay, “Nihayet dün de “Bunalan bir
arkadaş olursa ve devam edemezse elbette
değişebilir” de demişti. Belli ki Çalışma
Bakanı ‘bunaldı’ ve istifa etti. Bence
‘bunalıp’ istifa etmesi gereken sevgili
Oğuzhan değildi. Diyeceklerim bu kadar”
dedi.

Yapmak isteyip de yapamadıklarınız…
Düşleyip de ulaşamadıklarınız mı var?
Kimin yok ki!
Olmalı da zaten…
Hayatı yaşanmaya değer kılan şey ille de
hayallerimize ulaşmak mı?
Onlara ulaşmak için gösterdiğimiz çaba
değil midir bizi biz yapan…
Hiçbir şey de durağan değil ayrıca…
Ne ruhumuz…
Ne hayallerimiz…
Ne özlemlerimiz…
Ne de bedenlerimiz…
“Değişmeyen tek şey değişimdir” derler…
***
Yıllar önce yaptıklarını “ah şimdiki aklım
olsa asla yapmazdım” dersin…
Ya da dert edindiğin birçok şeyin ne kadar
saçma olduğunu anlarsın yaşlandıkça…
Yıllar önceki hayata bakışınızla şimdiki
arasında dağlar kadar fark da olabilir…
Normaldir…
Olması gerekendir belki…
Daha iyiyi ve doğruyu görebilmişsen
eğer…
Ama bazı şeyler var ki asla değişmez
kırk yıl geçse de…
Tıpkı o siyah beyaz çocukluk fotoğraflarındaki gibi bakıp…
O zamanlardaki gibi gülümseyen çocukluk
arkadaşımla görüştüm yıllar sonra…
En son seksenli yılların başında görüşmüştük…
Şakalarıyla en trajik anlarda bile gülümsetirdi çevresindekileri…
Yaptığımız neşeli muhabbetten sonra “hiç
değişmemişsin” dedim…
Derin bir ah çekti…
Anlatmasa da yıllar önce gencecik oğlunu
trafik kazasında kaybettiğini…
Yüreğine gömdüğü o büyük acısını biliyordum…
***
Çocukluğumuzun geçtiği Derviş Paşa mahallesinde dolaşırken onu düşündüm bugün…
Ve Avustralya’ya giderken bana yazıp
verdiği o mektubu…
Cahit Külebi’ninbir şiirini yazmıştı mektubunun sonunda…
Edebiyat dersi kitabımızdan öğrendiğimiz
bir şiirdi bu…
“Bir gece habersiz bize gel
Merdivenler gıcırdamasın,
Öyle yorgunum ki hiç sorma
Sen halimden anlarsın.
Sabahlara kadar oturup konuşalım
Kimse duymasın.
Mavi bir gökyüzümüz olsun,
kanatlarımız
Dokunarak uçalım.”
Elveda demek zorunda kaldığım sevdiklerimi hatırlattı hep bu mısralar bana…
Bir daha hiç yaşanmayacak olan anları…
Özlemleri…
***
Tam da şairin dediği gibiydi eski dostluklar…
Habersiz uğrardık birbirimize…
Ve söze hiç dökülmese de hep anlardık
birbirimizin halinden…
Sabahlara kadar oturup konuşulan gecelerin…
Paylaşılan kederlerin ve sevinçlerin bir
kıymeti, silinmez bir hatırası olurdu…
Laf olsun diye geçirilip sonrasında umursanmayan, unutulan anlar değil…
Ruhumuzda derin izler bırakan…
Bizi birbirimize sıkıca bağlayan halatlardı
sanki…
Her gün, her an birlikte değildik belki…
Ama bilirdik ki ne kadar zaman geçse
de…
Hangi durumda arasak arayalım bıraktığımız gibi bulacağımız bir dost vardı…
Zamanla azaldı, belki de bitti bu tür
ilişkiler hayatımızda…
Ruhların birbiriyle tanışmasıdır, derler
dostluk için…
Oysa günümüzde herkes kendisi ile çok
meşgul…
Başka bir ruhu anlamaya ne vakit var ne
de heves…
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Akaryakıt da işte bağlandı otomatiğe
Litre başına 2 TL’ymiş bu seferki zam
Kazık kazıktır siz bakmayın estetiğe
Pahalılığı hisseder mi hiç vezir-i azam?

KALAY-KALAYCI

KKTC’NİN SİGORTA
EMEKLİSİNE İNDİRİM YOK

KKTC kanser hastalarının ilaçlarını veremiyor. Devlette olmayan
kanser ilacı Yakın Doğu Hastanesi’nde var, bu nasıl iş? İlaç Eczacılık
Dairesi ilaçları YDÜ’ye satıyor, YDÜ de devletten satın aldığı ilaçları
hastalara satıyor. Yani hastalara so ilacı bedava vermekle mükellef olan
devlet böyle bir dümen döndürerek, hastaları mağdur ediyor. Bir de şu
var, sigorta primlerini eksiksiz yatıran KKTC vatandaşı YDÜ’ye ödemesini
indirimsiz yaparken, Türkiye’den gelen SSK emeklisi yüksek indirimden
yararlanıyor…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ALIM GÜCÜ OCAK
ÖNCESİNE DÖNDÜ BİLE

GEÇ OLMADAN…
Seçimler sırasında yüzde 37 bir hayat pahalılığı verildi…
Seçim biter bitmez elektriğe yüzde üçyüze
varan bir zam yapılacağı açıklandı..
Elektriğe uzun zamandır zam yapılırken
kriterleribilerek hep aşağıda tutmuşlar ve istenilen zammı yapmamışlar ancak şimdi yaşayabilmek ve kurumu yaşatabilmek için bu
zammı yapmak zorundaymışlar…
Ve Mart sonunda bize atacakları kazığın
boyunu ve kalınlığınıhep birlikte göreceğiz…
Şimdilik bazı kurumlardan sesler çıkmakta
ancak bunlar da birer bildirişeklinde tezahür
etmektedir…
Bu zam ve bundan sonra yapılması düşünülen diğer zamlarla hayatın nasıl zorlaşacağı
ve bunun karşısında neler yapılması gerektiğiyleilgili hiçbir olumlu hareket yok!
Ne diyoruz?
Zam, zulümdür…
Sessiz kaldığımıza göre zulümden zevk
alıyoruz demektir…
Bu mırıltılarla yapılan protestolar karşısında
seçtirilenlerin kanları kaynıyor ve daha fazla
zam yapmakiçin başka çareler de aramaya
başlıyorlar…
Seçim öncesi verilen yüzde otuz yedilik
zam zaten akaryakıt ve elektrik zammıyla
birlikte çoktan eridi gitti…
Mart sonu emekli ve memur maaşlarının
ödenememe ihtimalinin çok yüksek olduğundan söz ediliyor…
İşte bizim tepkilerimiz de sanırım o zaman
ortaya çıkacak…
Bu toplum özgürlüğü için, işgal altından
kurtulması için bugüne kadar kaçtane eylemyaptı?
Eylem derken öyle bir saatliğine bir yürüyüş
ve müzik eşliğinde dans ederek yapılan eylemden bahsetmiyorum…
Haklarını alana kadar hayatı felç edecek
eylemlerden söz ediyorum…
Bu topraklarda yapılan en büyük eylemler
para için yapılan eylemler oldu…
Bankaların batmasıyla ilgili paralarını kaybedenlerin meclisi işgal etmesine kadar vardırıldı…
Mudiler Çekik Birliği gaz bombalarına
karşı direndi…
Yapılan zamlar karşısında insanlar, çalışanlar
önce işsiz kalacaklar, çalışmaya devam edenler
de aldıkları ücretle ancak elektrik ve akaryakıt
ihtiyaçlarını karşılayabilecekler…
Marketler stokçuluğa başladılar…
Birteneke yağın fiyatı bile asgari ücretin
nerdeyse altıda birine yaklaştı…
Tamam sigara içmeyelim, içki içmeyelim,
ayda birkez restorana gitmeyelim…
Arkadaşlarımıza bir kahve bir çay ısmarlamayalım…
Ancak bu zam furyasının duracağı yok…
Osmanlı bakırına muhtaç Türkiye’den buraya para desteği yapmasını beklemek bilmem
ne beklemeye benzer…
Geç olmadan, hemen harekete geçilmeli
ve organizeler yapılarak bunların saltanatlarını
başlarına geçirecek büyük eylemlere hazırlanılmalıdır…
Ne mi yapılabilir?
En basitinden Lefkoşa’ya giriş çıkışlar engellenebilir…
Ondan sonrasını seçtirilenler düşünsün…

El-Sen’den Zaroğlu’na veto
El-Sen Genel Başkanı Kubilay
Özkıraç yaptığı açıklamada Kıb-Tek
Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat
sahibi kişilerin atanmasını talep ettiklerini, Kıb-Tek’ i yönetecek kadronun tamamen alanlarında uzman olan
Elektrik, Makine, Maliyeci, İşletmeci
bir ekipten oluşması gerektiğini
vurguladı.
Özkıraç'ın açıklaması şöyle:
Hükümete ve Kamuoyuna Duyurulur, 10 Şubat 2022 tarihinde
basın
yoluyla
Hükümete
duyurduğumuz 11 maddelik öneri
listemizin ilk maddesi olan “Kıb-Tek
Yönetim Kurulu tamamen liyakat
sahibi ve uzman kişilerden
oluşturulmalıdır.”
ilkesine
uyulmayacağı tarafımıza bilgi olarak
olarak gelmektedir. Bilinmelidir ki
El-Sen olarak bizler, Kıb-Tek Yönetim

Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi
kişilerin atanmasını talep ediyoruz.
Kıb-Tek seçim kaybeden Milletvekili
adaylarının ‘’Tatmin’’ edileceği yer
değildir.
Önerimiz zor günler geçiren KıbTek’ i yönetecek kadronun tamamen
alanlarında uzman olan Elektrik,
Makine, Maliyeci, İşletmeci bir ekibin
atanmasıdır.
Kurumun
özelleştirilmesine karşı halktan yana
ve iyi yönetim prensiplerini
benimsemiş kişiler göreve getirilmelidir. Aldığımız bilgiler tam aksi
yöndedir. Seçim kaybeden adayların
‘’tatmini’’ için, ‘’Kıb-Tek er veya
geç özelleşecek’’ diyen kişi veya
kişilerin yönetime atanmasına karşı
çıkacağımızı Demokratik, Yasal bütün
eylem çeşitlerini gerçekleştireceğimizi,
Hükümete ve Kamuoyuna duyururuz."

Limasol'da büyük uyuşturucu operasyonu...

132 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum polisinin, Limasol (yeni) Limanı’nda gerçekleştirdiği
operasyon sonucunda, bir konteyner içinde 132 kilo Hint
keneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği haber verildi...
HK - Rum polisinin, Limasol
(yeni) Limanı’nda gerçekleştirdiği
operasyon sonucunda, bir konteyner
içinde 132 kilo Hint keneviri türü
uyuşturucu ele geçirildiği haber verildi.
Konteynerin 3 Mart’ta limana giden
bir gemiden indirildiğini ve konteynerde 915 torba hayvan yemi
bulunduğundan söz edildiğini bildiren
haber kaynakları, 8 Mart’ta mahkeme

emriyle konteynerde yapılan aramada,
içinde çok sayıda yem torbası olan
24 palet yanı sıra, 2 palette ise yem
torbalarının içine gizlenmiş hava
geçirmez poşetlerde 132 kilo Hint
keneviri tespit edildiğini bildirdi.
Haberde uyuşturucu maddeye kanıt
olarak el konduğunu belirtilirken, 38
yaşındaki bir şahsın ise olayla ilgisi
olduğu gerekçesiyle yakalanarak
gözaltına alındığı kaydedildi.

Asgari ücretli vatandaşlar, tam bir sefalet
ücretiolan ücretlerinin 2 bin lira artışla 6 bin
TL’ye çıkarılmasına sanırım bir hafta bile sevinemediler!
Neden?
Çünkü başta en temel tüketim maddeleri
olmak üzere iğneden ipliğe getirilen astronomik
zamlar, seçim ve koltuk aşkına verilen ve bu
nedenle de rüşvet niteliği taşıyan artışları çok
kısa sürede sildi süpürdü.
***
Markette karşılaştığım eski bir dostun selâm
sabahsız ilk sözü “Bittik!” oldu!
“Hayrola” dedim…
“Görmezmin?” dedi, “Her şey ateş pahası
oldu! Yıllar sonra akmazsa damlar bir artış
vermişlerdi. Bir ay bile dayanamadı bu pahalılığa. Eridi gitti… Başladığımız yere geri
döndük. Yıllardır iki yakamızı birarayagetiremiyorduk. Getiririz sandık boşuna. Ama
yine getiremiyoruk. Ayın ortasını zor buluyorduk bu artıştan önce. Şimdi yine zor buluyoruk! Marketten 200 liraya çıkıyorduk…
Şimdi 400 liraya çıkıyoruk! Çünkü hiçbir
malın fiyatı olduğu yerde durmuyor. Ama
bizim maaşlar en gabadayısı Temmuz’a kadar
olduğu yerde sayacak! E ne anladık biz bu
işten?!”
***
Pahalılık herkesin yakındığı ortak bir dert
bugünlerde.
Oysa yüzde 37 hayat pahalılığının biraz
nefes aldıracağını düşünmüştü herkes.
Hiç kimsenin aklına gelmiyordu tüpgaza,
rutine bağlanan akaryakıta ve son olarak da
elektriğe yapılan çok fahiş zamların A’dan
Z’ye kadar tüm tüketim maddelerine yansıtılacağı…
Ve bunun da halkın alım gücünü, artıştan
önceki sıfır noktasına geri döndüreceği…
Her gün fiyatları tırmanan raflardaki ürünlere el uzatmakta zorlanınca hanyayıKonyayı
anlamaya başladı herkes!
Yılbaşında bulunduğu noktaya nasıl geri
döndüğünü, hatta onun da gerisine nasıl düştüğünü çaresizlik içinde farketmeye başladı!
Pahalılığı kontrol altına alacaklarını söylemişti Sucuoğlu.
“Bizzat ben marketlere gidip denetim yapacağım” diye de tafra atmıştı ardından.
Hangi markette hangi denetimleri yaptığını
gören, duyan var mı bugüne kadar?”
***
Dünkü gazetelerde çıktı.
Akaryakıta bir haftada ikinci kez zam yapılması bekleniyormuş!
Bugüne kadar 1 lira 1 lira zam yapıyorlardı.
Bu kez 2 TL civarında bir zamdan söz ediliyor!
***
Siz elektriğe yüzde 300 zam yaparsanız…
Akaryakıtın fiyatını litre başına 2 TL artırıp
16 TL’ye çıkarırsanız…
Ve siz, Türkiye’nin bize sattığı her malın
fiyatını Dolar üzerinden hesaplamasına gıkınızı
çıkaramazsanız…
İşte böyle “ülkedeki” fahiş pahalılığın bir
numaralı körükleyicisi ve sorumlusu olursunuz!
Yüzde 300’lük elektrik zammının altından
kalkabilmek için marketlerin bunu halkın sırtından çıkaracaklarını bilmiyor muydunuz
yoksa?!
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Onuncu köy
NATO VE NAZİLER

ANKARA İKİNCİ
VATANLARIDIR!

Murat Kanatlı
Sosyal medyada binlerce fotoğraf
dönüyor, sen da bunları heyecanla
paylaşıyon, gerçekten neyi paylaştığını
bilin? Örneğin dün kadınlar günü
kutlaması adıyla NATO bu fotoğrafı
yayınlandı ve sonra sildi neden?
"Fotoğraftaki
kadın
askerin
üniformasında, Nazi SS Subayı
Wilhelm Landig tarafından yaratılan ve
beyaz ırkçılığı, Neo-Nazizm gibi
ideolojilerin günümüzde önemli bir
sembolü
olan
“kara
güneş”
sembolünün arması taşıdığı görüldü."
Elbette geçen gün de gene tren
istasyonunda
birbirine
sarılmış
romantik silahlı çift de gündem olduydu,
fotoğrafları yakınlaştıranlar kollarındaki
sarı bant üzerindeki NEO-NAZİ örgüt
sembollerini rahatça fark edebilirdi,
evet, tereddüt etmeden savaşa hayır,
işgal hemen dursun ama ortalıktaki kirli
propaganda savaşına da dahil
olmayalım…

Hasan Ulaş Altıok
UBP zaten belli, hep aynı, iradesiz,
onursuz.
Ama bu yaşanan rezaletlerde tek sorumlu ve suçlu UBP mi?
Bu ülkeyi çiftliği gibi görenin hiç mi
sorumluluğu yok?
Ona laf yok mu? Eneşi???

TEK ANLAŞTIKLARI
Savaş Bozat
Belediyeler reformunda anlaşılan tek
madde, belediye emekçileri 40 gün çalışıp
30 gün üzerinden ödenecekler.
(Hükümet, belediye başkanları,
belediyelerde örgütlü sendikalar)

KITLIK VAR, KITLIK!
Erol Baycan
Siz ülkenin tarıma en elverişli bölgelerini yapılandırmaya açın da 10 sene
sonra anyayı da gonyayı da anlaycaksınız
be hazır yeyiciler…

İKİ PARALIK

Serdinç Maypa
Başbakan olacak kişinin seviyesine
bakar mısınız?
Bakın ki ülkenin neden bu halde
olduğunu anlayın.
“KIBRIS,
YALANLAR
RÜZGARI
OLDU”
Başbakan Sucuoğlu, 2. Antalya
Diplomasi Forumu’na davet edilmediği
yönündeki haberlerin ‘yalan’ olduğunu
vurgulayarak,
“Bu dedikodulardan bıktık. Belli kişiler,
gerginlik yaratmak için ellerinden geleni
yapıyorlar. Yalanları düzeltmekten
usandık” ifadelerini kullandı.
Sucuoğlu, davetin 10 Şubat tarihinde
yapıldığını da açıklayarak, “Bazı
insanlar bu yalanlara inanıyor. Hangi
yalanı açıklayacağım? Kıbrıs, yalanlar
rüzgarı oldu. İnsanlar yalan üzerine
yalan katıyor. Bunlara ihtiyaç var mı?
Basınımız acınacak duruma düştü. Kim
olduğunu da biliyorum. Dün utanmadan
Meclise geldi.
Senin haddine mi? İKİ PARALIK
ADAM, senin haddine mi?
Senin hayatın yalan haberlerle dolu.
Kıbrıs Türkü, Kıbrıs basını ne hallere
düşmüş... Acınacak bir durum...
Basıncılık bu değil, ipini koparan
basıncı” diye konuştu.
Basımımızın acınacak halde olduğuna
inanmakla birlikte bu bahsettiği şahsın
da açıkça ismini yazsaydı keşke ve
bizlerde bu “hadsiz iki paralık” dediği
gazeteciyi öğrenmiş olalım!
Basının iki paralık olanları car doğrudur
da… Keşke biraz da “iki paralık”
siyasilerden da bahsedeydi sayın
Başbakan ihalelere fesat karıştıran
rüşvet yedikleri alenen ortada bulunan
yolsuzluğu normal bir işmiş gibi
Anayasa ve hukuk tanımadan yapan
siyasilerden!
Ha sahi biz sizin söylediğimiz onlarca
yalanı napacayık Faiz bey onlar
sayılmaz?

KAPTAN

Yılmaz Parlan
Yolculuk
yapacağınız
gemide
hayatınızı Kaptana emanet edersiniz
ama olası bir fırtınada gemiyi ilk
terkeden tabii ki yolcular olur!
Kaptan ise ya en son inendir ya da
inemeyendir bile ama inanın özel
hayatınızda da öyledir ekonomik
gücünüzü kaybettiğinizde etrafınızdaki
insanlar birer ikişer eksilmeye başlar
hatta en yakın hissettiğiniz kişi bile sizi
arkasına bakmadan terkeder ve günün
sonunda yapayalnız kalır ne olduğunu
bile anlayamazsınız!
Gemi Kaptanının durumuna düşersiniz
hayat böyle bir şeydir işte!

ONBAŞILAR

TÜRKİYE BATIYA ENTEGREDİR
Mertkan Hamit

TC iktidarının faiz düşürme ısrarı ile
yarattığı tahribat bir tarafa, son günlerde
"Rusya, Çin, Türkiye; biz bize yeteriz"
iddiası dillendirilmeye başlandı. Bu birbirine yetmeye biraz daha yakından bakmakta yarar var.
2021 yılına dair birkaç rakam:
1. Türkiye 2021 yılında yaklaşık 500
milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip.
2. 34,7 milyar doları Rusya ile
gerçekleşiyor. Rusya’ya 5,7 milyar dolar
düzeyinde ihracat varken, 28,9 milyar
dolar düzeyinde ithalat var.
3- 35,9 Milyar doları ise Çin ile
gerçekleşiyor. 32,2 milyar dolar ithalata
karşılık, 3,6 milyar dolar ihracat yapılıyor.
3- Avrupa Birliği ile gerçekleşen toplam
ticaret ise 178,4 milyar dolar. Tüm ihracatın
%41,3'ü yani 93 milyar doları AB ülkeleri
ile. İthalat ise 85,4 milyar dolar. İhracatın
%31,5'ine denk geliyor. Yani Rusya ve
Çin ile yapılan tüm ticaretin 2,5 katını
AB ülkeleri ile yapıyor. AB, Türkiye
ekonomisi için en önemli pazar olmayı
sürdürüyor.

4- ABD ile ise gerçekleşen toplam ticaret
23,8 milyar dolar. 13 milyar tutarında
ithalata karşılık, 14,7 milyar ihracat
yapılıyor.
5- Bir de Rusya kanadının açık destekçisi
olan Avrasyacı ekolun etkin olma arzusunda
olduğu Türki Cumhiyetlerle yapılan ticari
alanına bakalım. Bu bölgelerin toplam
ticaret hacmi 12 milyar dolar civarında.
Bunun 7,2 milyarı ihracat, 4,9 milyar
dolar civarında ise ithalat yapılıyor. Görece
en düşük ticari faaliyet bu bölgelerle oluyor.
Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin
siyasi entegrasyonunun batı ile olduğu su
götürmez bir durum. Tabi ki, belli başlı
ürünlerde, belli ülkelerin tekel durumu
vardır. Mesela metalurjide Rusya'nın böyle
bir gücü olduğu açık. Ancak, bunun tek
başına bir anlamı pek yok. Ukrayna ile
başlayan küresel jeopolitik risklerin, uzun
süre devam etme olasılığı yüksek. Hal
böyle olunca, Türkiye'nin yeni maceralara
atılması oldukça riskli olacağı açık. Maceraperest tutkular ya da komplo teorilerine
dayanan varsayımları gündeme alırken
arada bir de rakamlara bakmak önemlidir.

BU İŞGALCİLERDEN KURTULMAZSAK
İlker Özkunt
Artık ne şahsımistandakiler utanıyorlar, ne de onun buradaki kuklaları.
Her iki taraf da utanmayı attı. Yakında Faiz efendi da istenmeyen adam olur, bir
telefonla o da istifasını sunar.
Gerçekten de artık işin içine sıçtılar ve dönüp sıvıyorlar. Bu işgalcilerden kurtulamazsak
yakında hepimizi sürgün bekler.

Nilgün Ecvet Orhon
Dünyadaki en eşit-egemen ve bağımsız
devlet KaKaTeCe’nin Dış İşleri Bakanı,
TC Dış İşleri Bakanı tarafından aranıyor
ve “Benim seninle çalışmam mümkün
değil, sen başka bişeyin bakanı ol” deniyor ve Antalya Diplomasi Formu 2022
için Dış İşleri Bakanı olarak bir başkasına
davetiye gönderiyor…
Omurgasızlar kabinesi de bunu kabul
ediyor…
Hayatım boyunca KaKaTeCe’ci
olmadım ama bu KaKaTeCe’yi savunanlar, kendi savundukları bu yapıya,
egemen ve bağımsız olduğunu
savundukları bu yapıya sahip çıkma yerine, boyun eğip, baş eğip hatta diz çöküp
bütün yaptırımları ve bu olay kadar
büyük bir rezaleti kabul ediyorlar…
Bu rezilliktir ve buna karşı çıkmayan,
baş eğen herkes da rezildir… Kimse
kusura bakmasın…
Hepinizi kınıyorum… Biraz yürekbeyin-omurga taşıyın be… Lanet olsun…

ZELENSKİLER!
Mehmet Salih
Saldırının 2'nci haftasında hala Ukrayna
konusunda kafası karışık olan kalmadığı
bir zaman dilimine girdik…
Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü’nün (SIPRI) 2020 raporuna göre,
savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler
ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere.
2019'da silahlanmaya ayrılan para;
ABD 778 milyar, Çin 252 milyar, Hindistan 72.9 milyar, Rusya 61.7 milyar ve
İngiltere 59.2 milyar dolar.
Bu ülkeler, 2020’de toplamda %2.6
daha artarak miktar 2 trilyon dolara
ulaştı. Sadece ABD'nin 2022 dünya savaş
bütçesinin (2 Trilyonun), yarısına yakın
900 milyar doları kadar..
Savaş bölgelerindeki insanlar can ve
kanlarıyla, geriye kalanlar yani tüm
Dünya tüketicileri, petrol ve enerji
fiyatlarına yansıyan pahalılıkla bu paraları
ödeyecek…
Özetle birbirini tetikleyen üç bileşen,
Savaş + Para + Silah ticareti = Ve şimdi
Avrupa’nın göbeği kan gölü.
Dünyada bu denklemin yarattığı Zelenskiler ve savaşlar hiç bitmeyecek..
Orta Avrupa’dan alacağını alınca başka
coğrafyalarda boy gösterecek...
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Ayçiçek yağına zam bekleniyor
Akaryakıt ve elektriğe yapılan
yüklü zamlar sonrası, gıda ürünlerine de zam gelmeye başlıyor.
KKTC’de Mart ayı içerisinde
ayçiçek yağı fiyatlarına zam
yapılması bekleniyor. TUTDER
Başkanı Engin Yeşilada, RusyaUkrayna krizi sonrası ayçiçek
yağının tonunu 2 bin dolara ithal
edeceklerini
belirterek,
“Tedarikçiye yansıyan bu zam
marketlerdeki yağ fiyatlarına da
yansıyacaktır” dedi.
KP - Türkiye’de ayçiçek yağına
gelen zamlar tartışma konusu olmuş,
vatandaşlar tarafından tepkiyle
karşılanmıştı. Zam yapılacağını
öğrenen vatandaşlar, marketlere akın
etmiş, marketlerde kavgalar
yaşanmıştı. Bu gelişmelerden sonra
Kıbrıs’ın kuzeyinde de Mart ayı
içerisinde ayçiçek yağına zam
yapılması bekleniyor.
YEŞİLADA: TEDARİKÇİYE
YANSIYAN ZAM,
MARKET FİYATLARINA
DA YANSIYACAKTIR
Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER)
Başkanı Engin Yeşilada,Kıbrıs
Postası’na yaptığı açıklamada,
Rusya-Ukrayna krizi sonrası ayçiçek
yağının tonunu 2 bin dolara ithal
edeceklerini belirterek, marketlerdeki

KORAL ÇAĞMAN’IN İSTİFASINI
HATIRLAYIN!

ayçiçek yağı fiyatlarına da Mart ayı
içerisinde zam yapılmasının
beklendiğini ifade etti.
Yeşilada, Rusya-Ukrayna krizinden
sonra yurt dışından ithal edilen
ayçiçek yağlarının taşındığı gemilerin
adaya gelemediğini ama bu sorunun
çözüleceğiyle ilgili bilgi aldıklarını
söyledi.
“KESİNLİKLE
ZAMLANACAK”
Eldeki stokların marketlere
dağıtıldığını ifade eden Yeşilada,
“Ayçiçek yağı fiyatları kesinlikle
zamlanacak. Fakat zammın ne kadar
olacağını şu an için kestirmek

mümkün değil” dedi.
TANSER: AYÇİÇEK
YAĞININ LİTRESİNİN BİZE
GELİŞ FİYATI 50 TL
Süpermarket İşletmecileri Platformu Sözcüsü Tanser Nizam da
ayçiçek yağına yapılacak zamla ilgili
Kıbrıs Postası’na konuştu.
Nizam, vatandaşlara yansıyan zamlardan marketçiler olarak kendilerinin
de etkilendiği belirterek, “Şu an
ayçiçek yağının litresini ortalama
50 TL’den alıyoruz. Bu durum bizi
de zorluyor. Müşterileri de sıkıntıya
uğratmak istemiyoruz” ifadelerini
kullandı.

“ALİKKO İLE CAHER” ARTIK KUĞULU PARK’TA
Tiyatro sanatçısı merhum Kemal
Tunç’un köy hayatından esinlenerek
yarattığı ve uzun yıllar boyunca
Kıbrıslı Türklerin gönlünde taht
kuran “Alikko ile Caher” karakterlerinin heykellerinin açılışı yapıldı.
Sanatçı Sevcan Çerkez tarafından
yapılan heykeller, başkent Lefkoşa’da
Kuğulu Park’a yerleştirildi.
Heykellerin açılışı için düzenlenen
törene, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy,
LTB Başkanı Mehmet Harmancı,
Kemal Tunç’un ailesi, Caher karakterini canlandıran sanatçı Osman
Balıkçıoğlu, sanatçılar ve vatandaşlar
katıldı.
Kemal Tunç’un, yarattığı karakterlerle birlikte hatırasını yaşatmak
üzere yapılan heykellerin açılış
töreninde, kızları Nelin Tunç ile
Türe Tunç konuşmalar yaptı. Bugün
açılışını yaptıkları heykellerin,
babalarının hatırasını yaşatmak için
büyük bir onur olduğunu söyleyen
Nelin ve Türe Tunç, babalarıyla olan
hatıralarını ve yaşamından kesitler
anlattı.
“CAHER” KARAKTERİ OSMAN BALIKÇIOĞLU
“Caher” karakterini canlandıran
Osman Balıkçıoğlu da, bugün çok
duygusal güzel bir gün yaşadığını,
mutlu ve gururlu olduğunu ifade
etti, ancak “Ustası” Kemal Tunç’un

GÜNLÜK

aralarında olmamasından ötürü de
buruk olduğunu söyledi.
Balıkçıoğlu, heykelleri hayata
geçiren, emek veren LTB Başkanı
Harmancı, sanatçı Çerkez ve katkısı
olan herkese teşekkür etti.
HARMANCI
LTB Başkanı Harmancı da, açılışa
katılan herkese teşekkür etti, projenin
hem Lefkoşa hem de Kıbrıs Türk
kültürü için önemine işaret etti.
Alikko ile Caher karakterlerinin
uzun süre sahne aldığını, radyoda
yer aldığını, Kıbrıslı Türklere zor
zamanlarda moral olduğunu, ayrıca
Kıbrıs Türk kültürünü yaşattığını
anlatan Harmancı, heykellerin yer
aldığı Girne Kapısı’nın önemine
işaret etti.
TAÇOY
Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy ise,
karakterlerin, Kıbrıs Türk halkının
sanata ve kültüre verdiği en yüce
değerlerden olduğunu söyledi.
Taçoy, Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı
topraklarda kültürüne her zaman
sahip çıktığını ifade ederek, bu
topraklarda, atalarının geçmişte
çektiği zorlukları çekmediklerini
kaydetti, o bilinçle bu topraklara
kültüre sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından heykellerin

açılışı yapıldı. Açılış töreninde Turizm Ve Folklor Araştırmaları Derneği
halk dansları ekibi gösteri sundu.
ALİKKO İLE CAHER
KİMDİR?
Hayatını 2007’de kaybeden tiyatro
sanatçısı Kemal Tunç’un yarattığı,
“Alikko ile Caher” karakterleri,
Kıbrıs Türkçesiyle oynanan skeçlerle
ünlendi.
Kemal Tunç’un 1960’lı yıllarda,
çocukluğunda dinlediği hikayelerden
esinlenerek kaleme aldığı Alikko ile
Caher skeçleri, Kıbrıs Türk halkının
mücadele yıllarında Bayrak
Radyosu’ndan yayımlanarak halka
moral verdi.
O dönemlerde Alikko’yu Kemal
Tunç, Caher’i Dinçer İsmail Aktunç
ve Alikko’nun eşi Fatmalı karakterini
ise Güzide Tunç seslendirdi. Daha
sonra ise Caher karakterini Osman
Balıkçıoğlu ve Fatmalı’yı Şadiye
Balıkçıoğlu seslendirdi. Daha sonra
bu skeçler radyo programından tiyatro sahnesine taşındı.
Ardından, Alikko ile Caher 30
yıldan sonra ilk kez 2004 yılında
Osman Balıkçıoğlu’nun yazdığı yeni
bir versiyon ile sergilendi.
Alikko ile Caher’in kaynağı olan
Büyükkonuk köyünde de sanatçı
Sevcan Çerkez tarafından yapılmış
ikilinin heykeli bulunuyor.

Yetkisiz Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu istifa etmiş.
Ne gaile… Bir önceki kukla hükümette ‘Çalışma Bakanı’ koltuğunda oturan Koral Çağman da istifa etmişti ama kendi bakanlığının yaptığı yasada sözü geçmediği için! İlk kez kendi
“bakanlığı”nın yaptığı yasaya itiraz ederek istifa eden bir
“bakan” görmüştük… “Sendikal yaşamı bitireceği ifade edilen
iki yasa tasarısını hayata geçiren bakan” olarak anılmak istemem
diyerek istifa etmişti… Bu istifa İşgal Rejimi’nin aynasıydı!
Yasaları KKTC yapmıyor çünkü… KKTC işgalin perdesidir…
Bu yapı, 2020 Mali Protokolü ile de AKP usulü kurumsallaştı.
Mali protokolün 17. Madde’sine göre KKTC’nin tüm bakanlıklarına asgari 3 yetkiliden oluşan “Proje Uygulama ve Takip
Komisyonları” atandı. Çağman’ın kendi bakanlığında hazırlanan
yasada bu yüzden sözü geçmemişti… Bu madde ile sömürge
rejiminin sahte bakanları TC’nin atadığı memurlardan emir
alır konuma geldi. Yani her “bakan”a kayyum atandı! “Stratejik
planlama, programlamanın koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi, mali işbirliğinin değerlendirilmesi TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü uhdesindedir” diyor protokolde… Yani, yasama
ve yürütme Ankara’daki TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nde…
Kıbrıs’ın kuzeyini Üst Koordinasyon Kurulu yönetir. Bu kurul
TC Elçisi, GKK ve KTBK komutanlarından oluşur… Bütçe
TC ile imzalanan protokollerden oluşur, yasa gerekiyorsa da
Koral Çağman’ın Çalışma Bakanı koltuğunda başına geldiği
gibi, bakandan habersiz yapılır! Gerisi laf salatasıdır… Herkes
Ankara’nın baskısı ile ‘kabine değişikliği’ olduğundan bahsediyor;
onursuzlar, omurgasızlar, kuklalar diyor! Dua edin bu kuklalara… İyi kuklalık yapamıyorlar, yoksa KKTC’yi devlet zannetmeye bahane arar bu ahali! Hükümet Ankara’da…
BELEDİYELER
28 olan belediye sayısını
12’ye mi düşüreceksiniz?
Yoksa bütün mesele
CTP’li belediyeleri UBP’li
belediyelere bağlamak mı?
*
YAĞ
Rusya-Ukrayna savaşı
Türkiye'de ayçiçek yağında
sıkıntı yarattı. Türkiye de
ayçiçek yağı ihracatı başta
olmak üzere soya yağı,
ayçiçeği tohumu ve
margarin ihracatını
durdurdu. Başının çaresine
bak KKTC...
*
KABAK TADI
Meclis Başkanı Zorlu Töre
“Haklı davamızı uluslararası
alanda kararlı bir şekilde
savunarak devletimize sahip
çıkmalıyız” dedi. Kabak tadı
bile yok artık sizin
konuşmalarınızda...
*
AŞILAMA
Avusturya'da Şubat’ta
yürürlüğe giren aşı
zorunluluğu gerekli olmadığı
gerekçesiyle kaldırıldı.
Bütün dünya aşılardan
vazgeçse de KKTC asla
vazgeçmeyecek, aşılamaya
devam edecek...
*
GERÇEK MESELELER
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman “Meclis başkanı
‘başarıyla’ seçildiğine göre,
umarım gerçek meselelere
dönebiliriz” dedi. Tabii,
UBP’ye gerçek meselelere
dönün çağrısı yapan
Erhürman ve partisi de
gerçek meselelere dönerse
çok iyi olacak…

“Tırnak”...
"Yaşı 50’yi geçmiş benim gibiler
Kıbrıs’ta 1974’teki savaşı
hatırlarlar. Bizden önceki kuşak da
hem 63 olaylarını hem 74’ü
yaşadı. Acılarını çekti. 74’te 4-5
yaşlarındayım ve babamın askeri
üniforma ile eve gidip geldiğini
hatırlarım. Nenemin evde
saklandığımızı da hatırlarım. O
çocuk yaşta ölüm korkusunu
yaşamış biri olarak savaşlarda
ölen her çocuk beni derinden
yaralar. Bu yüzden hep barışı
savundum hayatım boyunca…
Çocuklar ölmesin diye."
Barış UZUNAHMET
(Havadis)
"Yeni seçimler olsa da, yine aynı
çıkmazlar süregeliyor!
Zam, enflasyon, izolasyon vs...
Neden? Çünkü toplum iki art ikinin
"5" etmesini istiyor!
Kısacası, bir şeyin olmasına
yönelik arzu besleyen insanların
oyları var karşınızda...
Tabii ki, seçimler iki artı iki için
"dördü" üretmiyor!
Üretemiyor... Bu insanlar yanlış
düşünceleriyle yüzleşince,
gerçekten yana tercih
yapamıyorlar ki!
Çünkü tercihlerini "objektif
gerçekler" değil, arzuları
belirliyor.
İki artı iki beş etsin isteniyor!"
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
AHMET SOYALAN

‘‘Neyik biz Evrodoyuk’’
sözünden bildiğimiz
Futbol Federasyonu
Başkanı Hasan Sertoğlu
ile Kutlu Adalı cinayetinin
tahkikat subaylığını
yapan ve AİHM’deki
Adalı davasında
Türkiye’nin tanıklığını
yapan Polis Genel
Müdürü Ahmet Soyalan
görüştü… Görüşme konusu
statlarındaki güvenlik önlemleri ve
küfür! Adalı cinayetinde tahkikatı tam
yapmadı, maçlarda küfrü önlesin… Falyalı cinayetinde
Kalaşnikofların Kıbrıs’a nasıl girdiğini de, MOBESE
görüntüsünün TC basınında nasıl yayınlandığını da
bilmez!.. Maçlarda küfredenler yandı… Hepsini
yakalayacak… Tekneyle gelip cinayet işleyebilirsiniz,
maçlarda küfredemezsiniz!
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10 Mart 2022 Perşembe
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

RUSYA’NIN KESİK
DAMARLARI
‘Gölge CIA’ olarak bilinen Stratfor’un Başkanı
George Friedman yaklaşık 10 sene önce şöyle
dedi:
-‘Rusya ABD’nin küresel konumunu tehdit etmiyor ama Avrupa ve özellikle Almanya ile
işbirliği yapma ihtimali on yılın en önemli tehdidini
oluşturuyor. Daha tomurcukken kopartılması
gereken uzun vadeli bir tehdit bu’…
NATO’nun birinci Genel Sekreteri
Lord Ismay’ın ortaya koyduğu formülü hiç akıldan çıkarmamak gerekir:
‘To keep the Russians out, the US
in, and Germany down’…
Ruslarla Almanların birliği ABD
emperyalizmi için en büyük tehdittir:
Almanya gibi bir ekonomik canavar ile Rusya
gibi bir enerji kaynağı birleşti mi ortaya baş edilemeyecek bir Avrupa-Avrasya birliği çıkar. İki
dünya savaşında da Alman emperyalizminin zor
yoluyla yapmak istediği buydu: Drang nach Osten!
(Doğu’ya genişleme)
ABD’nin dünya hakimiyeti stratejisi Almanlar
ile Rusların düşmanlığı üzerine kuruludur.
Lenin’in dünya devrimi stratejisi de Rus ve Alman devrimlerinin bileşik gelişmesi üzerine kuruluydu.
Dünyayı kurtarmak için de, yok etmek için de
Rusya ile Almanya’ya ihtiyaç var!
‘Gölge CIA’nın Başkanı’nın, ‘Rusya ile Almanya
işbirliği daha tomurcukken kopartılması gereken
uzun vadeli bir tehdit’ demesi boşuna değil.
2014’te Maidan darbesi ile başlayan Ukrayna
İç Savaşı da tomurcuğu koparmak içindi…
Almanya ve Rusya için hayati önemde olan
Nord Stream-2 doğalgaz boru hattının kaderi
şimdi Ukrayna’ya bağlı.
Boru hatları Rusya’nın damarlarıdır.
Afganistan’dan beri sürekli savaş ve renkli ‘devrim’ stratejisi ile kuşatılıyor ve izole ediliyor
Rusya.
Rusya’yı bypass eden boru hatları da aynı
kuşatma ve izole etme stratejisinin parçasıdır;
dahası boru hatlarının hangi güzergâhtan gideceği
savaş ve darbe nedenidir ABD için!
Yıl 1949… Suriye devlet başkanı Şükrü Kuvvetli
Aramco’nun (Arap-Amerikan Petrol Şirketi) Suriye
üzerinden Akdeniz’e petrol boru hattı projesini
reddetti.
Buna karşılık askeri öğrenimini Türkiye’de
yapan Suriye Genelkurmay Başkanı Hüsnü Zaim
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ortadoğu’da
gerçekleşen ilk darbeyi yaptı.
ABD emperyalizminin “Ortadoğu NATO”su
olan Bağdat Paktı’na ve Aramco’nun Doğu Akdeniz
boru hattına karşı çıkan seçilmiş devlet başkanı
Şükrü Kuvvetli devrildi…
Darbeyi yapan Genelkurmay Başkanı Zaim
önce Komünist Partisi’ni, sonra bütün siyasi parti
ve örgütleri kapattı; sonra kendi kendine Mareşal
unvanı verdi.
İktidarda çok kısa bir süre kalabilen darbeci
“Mareşal” giderayak Aramco’nun Suriye üzerinden
Doğu Akdeniz’e petrol pompalamasına izin veren
Tapline Anlaşması’nı imzaladı!
Yıl 2011… Rusya’yı ve İran’ı bypass ederek
doğalgaz hattı Katar-Arabistan-Suriye-Türkiye
üzerinden Avrupa’ya ulaşacaktı. Burada jeopolitik
kilit Suriye! Suriye devlet başkanı Esad ise bu
Rusya kuşatmasına karşı çıkarak projeyi reddetti.
Önce Azeri gazını Akdeniz’e indirecek NABUCCO
projesi olmadı, ardından Katar-Arabistan-SuriyeTürkiye hattı Esad yüzünden olmadı. Sonuç:
Suriye savaşı!
ABD en başından karşı çıktı Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak Alman-Avusturya ortaklı Nord
Stream-2 hattına! 2017’de Amerika Senatosu
Rusya’ya yeni ekonomik yaptırım kararı aldığında
hem Sosyal Demokratlar hem de Merkel karşı
çıkmıştı. Dışişleri Bakanı Gabriel, ‘‘Avrupa’nın
enerji tedariki bir Avrupa konusudur, bir ABD
konusu değildir’’ diye çıkışmıştı.
Rusya gelmekte olanı gördüğü için Amerikancı
Turuncu Devrim’den itibaren kademe kademe
Ukrayna’dan transit geçen hatlara alternatifler
üretti. ABD de Rusya’nın alternatif damarlarını
kesmek için her türlü silahı kullandı. Varsın ülkeler
yıkılsın, Avrupa ile Rusya düşman olsun, halklar
Rusofobi ile zehirlensin, ABD’nin kafası da rahat
olsun…

KIBRISLI TÜRK VE RUM GENÇLERE İNTERAKTİF EĞİTİM

Kıbrıslı Türk ve Rum gençlere ortak
mirasla ilgili interaktif eğitim verilmesine
olanak tanıyacak hibeyle ilgili Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa
Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) Kıbrıs Ofisi ve Kültürel
Miras Teknik Komitesi arasında işbirliği
anlaşması imzalandı.
Kültürel Miras Teknik Komitesi
tarafından hazırlanan, UNDP tarafından
ABD finansmanıyla yürütülecek proje ile
ilgili hibe imza töreni ara bölgede yer
alan Dayanışma Evi’nde gerçekleştirildi.
İmza törenine ABD Büyükelçiliği, Avrupa Komisyonu, UNDP ve Kültürel Miras
Teknik Komitesi yetkilileri katıldı.
Törende ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, UNDP Kıbrıs ofisi Başkanı
Jakhongir Khaydarov, Kültürel Miras
Teknik Komitesi Rum Eş Başkanı Sotos
Ktoris, Kültürel Miras Komitesi Türk Eş
Başkanı Ali Tuncay birer konuşma yaptı.

GARBER
ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber
konuşmasında, Kıbrıslı Türkler ile Rumları
ortak miras alanında ve birbirleriyle
“eğitim” ve “koruma” yoluyla
yakınlaştıracak bir çalışmaya daha tanık
olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Geçmişi korumak anlamında kültürel
mirasa odaklanmanın doğru olduğunu belirten Garber, tarihe yönelik bir tehdide
karşı koyabilmek için gelecekten emin
olmak gerektiğinin altını çizdi ve gençlerin
onlara bırakılan mirası korumaya devam
etmesi için gerekli bilgi ve tutkuya sahip
olmasının önemini vurguladı.
KHAYDAROV
UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir

Khaydarov da hibe desteğinden dolayı
ABD’ye teşekkürlerini sundu ve bugüne
kadar Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin
UNDP’ye hayata geçirilmek üzere 100
civarında proje havale ettiğini söyledi.
TUNCAY
Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş
Başkanı Ali Tuncay ise gençleri kültürel
miras konusunda eğitmenin önemine işaret
etti. Tuncay, “Eğitim, Kültürel Miras
Teknik Komitesinin misyonunun
merkezinde yer alıyor, bizler, Kıbrıslı Türk
ve Rum çocukların eğitimlerindeki eğitsel
yaklaşımların gelişiminin, Kıbrıs’ın kültürel
mirasının
korunmasına
yardımcı
olabileceğine inanıyoruz. Ortak kültürel
mirasın korunması ve Kıbrıs’ın iki
tarafındaki kültürel çeşitliliğin teşvik
edilmesiyle, bizler aynı zamanda Adanın

genç kuşakları arasında barış kültürü,
karşılıklı anlayış, iş birliği ve diyaloğun
gelişmesine de katkı yapmış olacağız”
ifadelerini kullandı.
KTORİS
Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum
Eş Başkanı Sotos Ktoris de Kıbrıslı Türkler
ile Rumlar arasındaki anlayış kültürü ve
karşılıklı saygıyı geliştirmede; adadaki
kültürel eserlerin korunması ve gelecek
nesillere bırakılması amacıyla ortak sorumluluk ile yürütülecek çalışmalarda
gençlerin büyük bir etkiye sahip olduğunu
kaydetti.
Ktoris, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin her iki toplumdan da gençlerin bu
sorumluluğu alabilmeleri için onlara gerekli
dijital araçları sunacak Dijital Miras
çalışması içerisinde olduğunu da anlattı.

“Turistler de en çok çevre kirliliğinden şikayetçi”
KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
İrfan Tansel Demir, 2022 yılının çevre
açısından kayıp bir yıl olmaması için ivedi
olarak hükümetin ve yerel yönetimlerin
acil eylem planları hazırlamaları ve tedbir
almaları,
denetim
ve
kontrol
mekanizmalarını hayata geçirmeleri
gerektiğini vurguladı.
Demir, yasalar ve cezaların caydırıcı
olacak şekilde güncellenerek, uygulanması
gerektiğine işaret etti.
KEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
İrfan Tansel Demir, KKTC çevre sorunları
konusunda yaptığı yazılı açıklamada,
KKTC genelinde çevre kirliliğinin, artık
herkesin dikkatini çeken boyutlara ulaşarak,
ülkeye gelen turistlerin bile birinci şikâyet
konusu haline geldiğini söyledi.
Ülkedeki çevre sorunlarının, Covid-19
pandemisi bahanesi ile tamamen göz ardı
edildiğine ve son yıllarda ciddi anlamda
hiçbir çevre soruna çözüm üretilemediğine
dikkat çeken Demir, dere yataklarının çöp
ve molozlar ile doldurulduğunu, sel felaketinin yıkıcı etkisinin daha da arttığını
kaydetti.
“Yerleşim yerleri çevresi çöplük alana
dönüşmüş”
Demir, “Yerleşim yerleri çevresi çöplük
alana dönüşmüş, tüm yolların etrafı, temizlenmeyen yabani otlar, hayvan leşleri
ve araçlardan atılan içecek kutuları, pet
şişe ve çeşitli atıklarla çirkin bir görüntü
oluşturmakta ve trafik güvenliğini tehdit
etmektedir” dedi.
Taş ocakların faaliyetlerinin devam ettiği,
doğanın geri dönüşü olmayacak şekilde
tahrip edilerek, özellikle yaz aylarında
yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde
ciddi hava kirliliği ile insan sağlığının
tehdit edildiğine dikkat çeken Demir, ormanlar, makilikler, dere yatakları ve kırsal
alanlardaki boş araziler inşaat artıkları,
evsel çöpler ve hazır beton atıklarının

hurdalıklar ile sürekli kirletildiğini
vurguladı.
Dikmen çöplüğünün kapatılması ile yeni
oluşturulan Güngör çöplüğünün de aynı
yöntem ile çalıştığını, katı atıkların toprak
altına gömülmesi ile ikinci bir çöplük
faciasının kısa sürede karşımıza çıkacağını
ifade eden Demir, “Ülkemizde hala katı
atık yönetiminin ve geri dönüşüm projelerinin olmaması, geleceğimiz için kaygı
vericidir”. ifadelerini kulandı.
“CMC maden atıkları sorun olmaya devam ediyor”
CMC maden atıklarının, yıllardan beri
sorun olmaya devam ettiğini ve bölgede
yaşayan insanların sağlığını tehdit ettiğini
vurgulayan Demir, çevre kirliliği yanında
yeraltı suları ve deniz suyunun kirlenmesinin de devam ettiğine işaret etti.
Demir açıklamasında şu ifadelere yer
verdi:
“Elektrik santrallerinin bacasına filtre
konulmaması nedeniyle, asit yağmurları
ve kanserojen partiküller ile çevresinde
yaşayan insan ve tüm canlıların yaşamını

olumsuz yönde etkilemesi, buna rağmen
alternatif enerji seçenekleri gündeme
gelmeden aynı yöntemler ile kapasite
genişletme girişimleri kolaycılık ve akıl
tutulmasıdır.”
Ağaçlandırma çalışmaları konusuna da
değinen Demir, ağaçlandırma çalışmalarının
sembolik rakamlara düştüğünü, çeşitli sebeplerle yıllık kayıp ağaç servetini dahi
karşılamayacak duruma gelindiğini kaydetti.
“Çevre Dairesi, fonksiyonel bir daire
olmayıp tabela dairesi haline geldi”
Bu konuya gereken önemin verilmemesi
sonucu, küresel ısınma tehditleri sonucu
çölleşme ile karşı karşıya olunduğuna
işaret eden Demir, şöyle devam etti:
“Bu sebeple rüzgar ve düzensiz yağışın
getireceği su erozyonu ülkemizde ciddi
kayıp ve zararlar oluşturacak ve insan
sağlığını tehdit edecektir.
Plajlarımız, sahillerimiz ve piknik
alanlarımız tüm yaşam alanlarımız başta
naylon atıklar olmak üzere çöplerle
kaplanmış durumdadır.”
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Yoğun bakımda görev yapan uzman doktorlarla, hastalar, koronavirüsü anlattı...

En kötüsü nefes alamamak!

Yoğun bakımda görev yapan uzman
doktorlarla, yoğun bakımda yatan hastalar, Mart 2020’den bu yana hayatımızın
parçası olan Koronavirüsün farklı yönlerini anlattı.
Doktorlar, toplumdaki aşılanma oranı
arttıkça yoğun bakıma gelen ağır hasta
sayısının azaldığına dikkat çekerken, hastalar “En kötüsü nefes alamamak, öleceğini
düşünmek. Hafife alınacak bir hastalık
değil. Herkes aşısını olsun, korunsun”
dedi.
Anestezi ve Reanimasyon uzmanları Dr.
Levent Gündost, Dr. Raşit Bedevi, Dr.
Şükrü Onbaşı ve ekibe son dönemde katılan
Dr. Ersu Çelebi, “Yazsak kitap olur” dedikleri süreci, farklı zamanlarda Covid-19’a
yakalanıp yoğun bakımda tedavi gören,
babalarını da bu hastalık nedeniyle kaybeden
42 ve 33 yaşındaki kardeşler de yaşadıklarını
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine
anlattı.
Yüksek riskli grupların başında gelen,
Koronavirüs hastalarıyla doğrudan temas
halinde olan anestezi uzmanlarının
anlattıklarında kaygı, fiziksel ve psikolojik
yorgunluk, üzüntü; yoğun bakımda yatan
hastaların anlattıklarında ise korku öne
çıktı.
UZMANLAR SÜRECİ
ÖZETLEDİ…
Anestezi uzmanları, Mart 2020’de Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Nöroloji servisindeki 6 yataklı yoğun
bakımında başlayan, Ocak 2021’den beri
Acil Durum Hastanesi’nde devam eden
yoğun bakımdaki genel tabloyu şöyle özetledi:
“Son birkaç aydır yoğun bakıma yatırılan
hastaların çoğu yaşlı ve aşısız. Koronavirüs
en çok diyabet hastalarını etkiledi…
Süreç bağışıklık sistemi baskılanmış,
akciğer kapasiteleri azalan hamileleri de
etkiledi. Yoğun bakıma bir hamile yatırıldı.
Aşısız olan 29 yaşındaki hasta, hayatını
kaybetti. Koronavirüse yakalanan Acil Durum Hastanesi’ne yatırılan 20’den fazla
hamilenin doğumunda anestezi uzmanı
olarak biz de bulunduk.
Normal yoğun bakımda hastalar günde
5-10 dakikalığına yakınlarını görebiliyor,
bu da onlara moral oluyordu. Burada öyle
bir imkan olmadığından hastaların psikolojisi
de kötü etkilendi.
Her gün, hiç aksatmadan hasta yakınlarıyla
telefonda görüştük, bilgi verdik. Buraya
gelenler oldu, çıkıp konuştuk. Hastanenin
önünde neredeyse çadır kuran aile yakınları
oldu. Beraber yatıp beraber kalktık… Onlara
da kendi ailemiz gibi davrandık.
İnsanlara yakınlarını kaybettiğini söylemek kolay ve alışılabilecek bir şey değil.
Elimizin kolumuzun bağlı olduğu durumlarda bunu ailelerle paylaştık, paylaşıyoruz…
”
GÜNDOST: “ARTIK DAHA
RAHATIZ. HASTALIK
BİLİNMEZ DEĞİL…”
“Yoğun bakımda iki yıl nasıl geçti?”
soruna ilk yanıtı Dr. Levent Gündost verdi.
Gündost, şunları söyledi:
“Hepimiz için beklenmedik bir süreçti…
Koronavirüsün bilinmezliği söz konusuydu.
Anestezi makinelerinden ilaçlara, sağlıkta
birçok eksiğimiz vardı. Bu işe, kendi
imkanlarımızla 6 yataklı nöroloji yoğun
bakımında başladık. Zor bir süreçti.
Kendi kendinizi enfekte etme riski
olduğundan koruyucu ekipmanları giyme,
çıkarma ayrı bir dertti. Günde yarım saatimizi buna harcardık. Bu obsesyonla
çalışmak çok zordu. Sadece fiziksel değil

psikolojik olarak da yıprandık. İlk başta
eve gitmeye korkardık. Kapıda soyunup
içeri öyle girerdik. Yakınlarımız da bizden
korkardı. Ailemizi, arkadaşlarımızı
göremedik ama artık daha rahatız. Hastalık
bilinmez değil, imkanlarımız iyi... Ekip
olarak daha güçlüyüz.”

KORONAVİRÜSÜN BULAŞTIĞI
TEK UZMAN DR. GÜNDOST OLDU
Yoğun bakımda görev yapan 4 anestezi
uzmanından sadece Dr. Levent Gündost
Covid-19’a yakalandı. Dr. Levent Gündost,
Koronavirüs sürecinin şöyle anlattı:
“Semptomum yoktu, hastalığı rutin testte
saptadık. 2021 Ocak’ta ilk, Şubat’ta da
ikinci doz aşımı olmuştum. Mart’ta hastalığa
yakalandım. Aşılı olduğum için rahat
geçirdim.”
ÇELEBİ: “SADECE DOKTORLAR
DEĞİL, HERKES KENDİNDEN
VEREREK ÇALIŞTI”
Ekibin en yeni üyesi olan, ülkeye 6 ay
önce dönen Dr. Ersu Çelebi şunları anlattı:

“Hastalık çıktığında akla gelen ilk senaryo
Çin’de yolda yürürken düşüp ölen
insanlardı... Bir bilmezlik söz konusuydu.
Eksikliklerin yaşandığı dönemde ben burada
değildim ama sıkıntılı günlerimiz oldu;
genç hastalarımızı kaybettik; yoğun bakımın
dolduğu dönemler oldu.
Sadece doktorlar değil, herkes kendinden
vererek çalıştı. Rahatladık diyemiyoruz
ama son zamanlarda yer sıkıntımız yok,
yoğun bakımlık olabilecek hasta sayısı
iki-üç ay önceye göre düştü… Artık yüz
güldüren sayılar var… Omicron varyantı,
bağışıklığın artması, aşılar...
Aşıların etkisini hissettik. Toplum
aşılandıkça bize gelen ağır hasta sayısı,
gördüğümüz vakaların şiddeti azaldı.
Aşısızların, dozlarını tamamlamamış
hastaların Koronavirüsü çok şiddetli
geçirdiğini gözlemledik… Bence, pandemi
algının değişmesiyle, Covid-19 normal bir
hastalıkmış gibi davranmaya başladığımız
gün bitecek…”
BEDEVİ: “İLK DÖNEM,
ÜSTÜMDE VİRÜS VARMIŞ GİBİ
HİSSEDERDİM, MARKETE GİDİP
ALIŞVERİŞ YAPMAYA
UTANIRDIM”
Dr. Raşit Bedevi, ise şunları söyledi:
“Bilmediğimiz bir hastalık. Ne yapacağız,
nasıl yapacağız?.. Neyin içine girdiğimizi
bilmiyorduk. Ekipmanlar bizi korur mu
korumaz mı? İlk dönemlerde ‘insanlara
bir şey bulaştırır mıyım’ diye çekinirdim.
Kendimi kirli, üstümde virüs varmış gibi
hissederdim, markete gidip alışveriş yapmaya utanırdım. Evden işe, işten eve…
Bir dönemi böyle geçirdik. Hemen
öncesinde hastanede yangın da çıkmıştı.
Bomboş bir hastane… 10-15 insan, öyle
gider çalışırdık. Zaman geçtikçe sürece
adapte olmaya başladık. Rahatlığı yeni

yeni hissetmeye başladık diyebilirim. Buna
tecrübemizin de faydası oldu. Hastalık
sürekli mutasyona uğradığından hâlâ endişe
var tabi… ”

Koronavirüs hastası yatırdığımız gün bu iş
bitmiş demektir. Domuz gribi hastaları
geçmişte izole edilirdi, şimdi diğer hastalarla
birlikte kalıyorlar…”

ONBAŞI: “HASTALIĞIN KIRILMASINI AŞI SAĞLADI. SADECE İKİ
KEZ KAPANARAK BU TABLOYA
ULAŞMIŞSAK, AŞININ
SAYESİNDEDİR”
Dr. Şükrü Onbaşı ise şunları anlattı:
“Mart sonuna doğru ilk hastayı yoğun
bakıma aldık. Görevi ilk alan bendim...
Giyindim, içeri girdim. Oda bomboş...
Hasta geldi, bir tuhaf oldum. Korktum…
Şimdi ne olacak? Hastayı entübe ettik,
Solunum desteğine başladık ama ilaç yok,
veri yok... Diğer Solunum yolu yetmezliği
tablolarında ne yapılırsa onu yapmaya
başladık. İlk 5 hastayı kaybettik, 40 yaşında
bir kadın hasayı yaşatabildik… Çünkü spesifik tedavi yok, sadece destek tedavisi
var.
Birkaç ay önce bebeğimiz olmuştu. Ben
de kapının önünde soyunur eve öyle gir-

İKİ KARDEŞ COVİD-19
NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA
YATTI… BABALARINI DA BU
HASTALIKTAN KAYBETTİLER…
Yoğun bakıma yatırılan hastalar da Koronavirüsü anlattı.
Yenierenköy’de yaşayan 42 yaşındaki
Yasemin Babili 2 yıl önce, 33 yaşındaki
kardeşi Fikret Mimar da Aralık 2021’de
yoğun bakıma yatırıldı, 66 yaşındaki babaları
Necat Mimar ise Covid-19 nedeniyle Kasım
2021’de yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Nisan 2020’de yoğun bakıma yatırılan
ilk yerel vakalardan olan Yasemin Babili
entübe edildi, Fikret Mimar ise yoğun
bakımda Solunum desteği aldı. İki kardeşin
de yoğun bakımdan servise, servisten de
eve taburcu edilmesi yaklaşık bir ayı buldu.

erdim. İlk başta kit de yoktu, bize sık sık
test de yapılmazdı… 5-6 aydan sonra,
araştırmaları da takip ettikçe rahatladık.
Ben nöbetteyken Levent evde kılavuza
bakardı, Raşit ‘şunu okudum’ derdi…
Türkiye’den hocalarımızı arardık…
Bu süreçte yoğun bakımda Koronavirüs
için kullandığımız etkin bir ilaç hiç olmadı,
sürece katkısı olmayan ilaçları bıraktık
zaten, dünya da bıraktı. Şu an yüz güldüren
bir ilaç tedavisi yok...
Yoğun bakımdaki marifet Solunum
desteğini doğru kullanabilme, cihazları manipüle edebilme. Manevralar anestezi
uzmanlarının tecrübesine bağlı… Biri 8,
diğeri 15 yaşında iki çocuk kaybettik.
Onların dışında beklenmedik kaybımız 34 kişiydi.
Hastalığın kırılmasını aşı sağladı. Sadece
iki kez kapanarak bu tabloya ulaşmışsak
bu, aşının sayesindedir. Evet, aşılı hastalar
da yoğun bakıma yattı, aşılı hastalar yoğun
bakımda öldü ama bunlar olacaktı. Aşının
yüzde yüz koruyucu olmadığını biliyoruz.
Omicron varyantı da yüzümüze güldü.
Yoğun bakıma giren Omicron vakası
saptamadık.
“İKİ AYDIR NEREDEYSE YOĞUN
BAKIMDA AŞILI HASTAMIZ
YOK…”
Şu an yoğun bakımdaki yaş ortalaması
80... 100 yaşında aşısız hastamız var. Hasta
yakınının kendi, eşi, çoluğu çocuğu aşılı,
annesi, babası aşısız. Bizim insanımız
yaşlısını aşılatmadı. Ben topluma notunu
burada verdim. İki aydır neredeyse yoğun
bakımda aşılı hastamız yok…
Vakaları saymayı bıraktığımız gün salgın
bitecek ama bana göre en önemli soru şu:
‘Hastaların organizasyonu nasıl yapılacak,
kim nereye yatırılacak? Yoğun bakımda
Koronavirüs olmayan bir hastanın yanına

BABİLİ: “HAYALLER SAYESİNDE
HAYATTA KALDIM”
Boğaz ağrısı şikayetiyle sağlık ocağına
başvuran, bir süre evinde dinlenen ancak
Solunum sıkıntısı yaşayınca hastaneye
kaldırılan Yasemin Babili, şunları anlattı:
“Süreci çok hatırlamam. Sadece hastaneye
yatırılmaktan korkardım. Yoğun bakımda,
eşimle çocuklarımın yanıma geldiğini
gördüm ve sanki başucumda kelebekler
uçardı.
Küçük bir ışık gördüm. Ona doğru
giderken, eşim ve çocuklarım bana çağırdı.
Belki de ölüyordum, bilmiyorum… Hayaller
sayesinde hayatta kaldım. Uyandığımda
‘çocuklarımla eşim burada mı?’ diye sordum, ‘yok’ dediler…
Hemşireler de doktorlar da bize çok iyi
baktı. Onlara teşekkür ediyorum. Şu an
hiçbir sağlık sorunum yok, sadece
unutkanlığım var… Ben hastalığa ilk
yakalananlardanım diye aşısızdım ama
babam da kardeşim de çift doz aşılıydı.
Hiçbir hastalığımız da yoktu… Babam için
çok üzgünüm.
İnsanlar rahat ama bu hafife alınacak bir
hastalık değil. Maskesiz gördüğüm insanları
uyarırım… ‘Hastalık geçti, aşılıyız’ derler
ama öyle değil… Hâlâ korunmak gerek...
Ben çok dikkat ediyorum. Yaşamayan bilemez…”
MİMAR: “ESKİ GÜCÜM
KALMADI…”
Yorgunlukla başlayan, ateşle devam eden
süreçte pandemi otelinde Solunum sıkıntısı
yaşayan, Acil Durum Hastanesi’ne sevk
edilerek yoğun bakıma alınan 33 yaşındaki
Fikret Mimar ise şunlar anlattı:
“Babamı kaybettiğimizi pandemi otelinde
öğrendim, cenazesine katılamadım. Solunum
sıkıntısı yaşayınca beni Acil Durum Hastanesi’ne sevk ettiler. Hiçbir yan hastalığım
yoktu, iki doz aşılıydım. Yoğun bakıma
gireceğim aklımın ucundan bile geçmezdi.
Hatırlamak dahi istemediğim çok kötü bir
süreç yaşadım. Nefes alamazdım. Öleceğimi
düşündüm. Eşimi, 8 aylık bebeğimi geride
bırakmaktan korktum. Doktorlar ve
hemşireler bizimle çok ilgilendi. Çıktıktan
sonra hepsine teşekkür etmek için hastaneye
gitmek istedim ama gidemedim, çekindim.
Sizin aracılığınızla onlara çok teşekkür
ediyorum…
Akciğerlerimde hâlâ sorun var, eski
gücüm kalmadı. Türkiye’ye de gidip
muayene oldum. İnsanlar hastalığı hafife
almasın… Aşı olmayanlar bir an önce aşı
olsun ve korunsun.”
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

KIÇA GİREN
ŞEMSİYE
AÇILMAZ
KISACA...
YAPTIRIM UYGULAYIN!

Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Anke
Schlimm Kıbrıs Haber Ajansı’na verdiği
röportajda, “Türkiye’nin kapalı bölge
Maraş’taki faaliyetleri kabul edilemez”
dedi… “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezinin
kabul edilemeyeceğini” de söyledi… 48
senedir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
topraklarını işgal eden, AB üyesi bir
ülkenin egemenliğine tecavüz eden
istilacı Türkiye’ye de yaptırım uygulayın,
hade görelim! Lololo okumayın!

Bizim Mandra
Rutine bağlanan akaryakıt
zammının litre başına 2 TL
olacağı yolundaki haberler
zamlardan bunalan halkın
tepki ve infialine neden
olur. Elektrik ve akaryakıt
zamlarının tetikleyip
uçurduğu hayat pahalılığı,
halkın alım gücünü Ocak
ayının da gerisine
döndürürken sokaktaki
adam, “O koşa koşa
sandığa gidip milli
görevlerini yerine
getirenler, herhalde bu
zamları da milli görev
olarak görüyorlar” diye
imalı imalı söylenir.

DİP NOT
Bebek pudrasının kansere yol
açtığını gizleyen ABD’nin yüz
yıllık kozmetik ve sağlık ürünleri
devi Johson&Johson’un siyah
mahkumları deneylerinde
kullandığı ortaya çıktı.

“Ülkemde kadın olmak zor, gazeteci olmak da zor.
Hem kadın hem gazeteci olmak katmerli zor.”
Yıllarca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
gününde sayısız konuşma yaptım. Bu yıl
size bir toplantı salonundan değil, bir cezaevi hücresinden sesleniyorum.
Ülkemde kadın olmak zor (ama) gazeteci
olmak da zor. Hem kadın hem gazeteci
olmak katmerli zorluk. Bir de üstüne
“özgür olmak” gibi bir derde sahip iseniz
üç beyazdan daha tehlikelisiniz!
Şöyle düşünüyorlar: Bir gazeteci utanmadan kötü gidişatı eleştiren konuşmalar
yapmaya cüret ediyor! Üstelik bir kadın
gazeteci... Haddini aşıp, kadın-erkek eşitliğinden, laiklikten, yargının bağımsız,
medyanın özgür, iktidarın denetlenebilir
olması gerektiğinden bahsediyor. Bir de
cumhuriyet değerlerine sahip çıkalım, Atatürk’ün vizyonundan şaşmayalım gibi laflar
ediyor. Bildiğiniz “suçlu” bu!
Zihniyet bu olunca bir atasözünden
CB’na hakaret ettin ithamında bulunmak
farz oluyor. Saray güdümlü medyanın
hedef göstermesi, trollerin ana avrat küfretmesi, gece yarısı gözaltına alınmak, iktidar yetkilileri tarafından “suçlu” ilan
edilmek, hapsedilmek, 250 bin TL tazminat
davası açılması, 12 yıl 8 aya kadar hapis
istemiyle iddianame yazılması eril, faşist
siyasetin dışa vurumu.
Kadına yönelik şiddetin şizofrenik boyuta
eriştiği, kadınların canice katledildiği bir
dönemde kadınları koruma altına alan
Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’ni iptal
etmek neyin göstergesidir? Kız çocuklarını
eğitimsiz, genç kızları mesleksiz, kadınları
kimliksiz, şiddet gören kadınları korumasız,
hakkını arayan kadınları cezasız bırakmayan
bu düzene ne denmelidir?
Kaldığım cezaevinde yaygın söylem şu;
“Sedef hanım, burada adam öldürenler ya-

VİRGÜL

İSTİFA DEĞİL, İSTİFRA

Türkiye’de bakanlar istifa ettiklerini gece yarısı
Resmi Gazete’den öğreniyor… Daha birkaç
gün önce Türkiye’de böyle istifa ettiğini
öğrendi Tarım ve Orman Bakanı! İstifa
edeceğini o kadar bir bilmiyordu ki başka bir
şehirde program organize etti, şehrin panolarına
afişlerini astırdı, ama programın olduğu gün artık
bakan değildi! Çünkü kendisinin haberi olmadan
istifa etmiş… Türkiye’de ne Bakanlar Kurulu var
ne de Meclis… En önemli konularda bile meclisi
toplayamıyorlar. Siz de durmuş KKTC’de bakanlar
kurulunda olanlara şaşırıyorsunuz!

VATAN,
MİLLET,
SANAL
BET

‘‘Kabineye kapsamlı
sunum yapıldı. 4 yasa
tasarısı hazır. Bir paket
hazırlanmıştır. Belli
aralıklarla geçmesini
istiyoruz…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

tıyor.” Yani kadın öldürenler dışarıda
serbest dolaşıyor anlamındaki sitemlerini
böyle bir ironi ile dile getiriyorlar. Çoğu
“erkek mağduru”. Konuşabildiklerimin
arasında şiddetten bunalıp kocasını öldüren,
kıskançlık krizleri geçiren “sevgilisi”nin
hışmından kendisini korumak için bıçağa
sarılan uyuşturucu satma suçunu “hayat
arkadaşı” adına üstlenen, babasının dayağından kaçıp sokaklara düşen var.
Kadın dayanışmasının sahici örneklerini
yaşattılar bana. Siyasi yelpazenin en sağından en soluna kadınlar sevgi ile kucakladılar, sesini yükselten bir kadına
‘helal olsun’ diyerek, sahiplendiler.
Hücreme girdiğimde iki gündür bir şey
yemediğimi öğrenince sıcak yemek bulup,
getiren infaz memurları; 11 gündür meyve
yemediğime üzülüp, kendi portakalını
veren infaz memuru;
sevgilisinin teklifinin üzerine burada evlenirken nikah şahidi olmamı isteyen; kitaplarını seve seve paylaşan; avukat görüşmesinde bir bardak su rica ettiğimde
şişenin tamamını verip, beni mahcup eden
infaz memurları; sabahları demledikleri
çaydan, akşamüstleri kettle’da pişirdikleri
Türk kahvesinden ikram eden cezaevi kız
kardeşlerim… Elbette burası bir hapishane.
Bakmayın artık cezaevlerine infaz kurumu,
gardiyanlara infaz memuru, hücrelere oda,
havalandırmalara (yüksek duvarlı, dikenli
teller ile çevrili üstü açık dar avlular)
bahçe dendiğine... Nice dramın adresi burası.
( Bu yazı Cumhurbaşkanına hakaret
suçlamasıyla tutuklanan Sedef Kabaş’ın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hapishaneden yazdığı
mektubundan kısaltılmıştır...)

Tarih 8 Ağustos 2021

Maliye Bakanlığı, “Nakdi Varlıklara
İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa
Gücünde Kararnameye ilişkin yaptığı
açıklamada, kara paranın aklanması ile
ilgili iddiaları reddetti ve bunun sadece
kayıt dışı gelirleri saptamaya yönelik
olduğunu söyledi...

Gözden kaçmayanlar...

OMURGASIZLIK

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Mağusa ve Ercan
limanlarının açılması teklifini Ankara
reddetti…
Almanya’nın
Kıbrıs’taki
Büyükelçisi Anke Schlimm ise Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Güven Yaratıcı Önlemler
önermesinin “doğru yönde bir adım
olduğu”nu söyledi. Bu teklifi kendi
döneminde Mehmet Ali Talat da
reddetti… Hatta geçen sene Cenevre’de
teklif edildiğinde TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu reddedince Talat da
destek verdi. Alman Büyükelçi ise, ‘‘Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin GYÖ’leri önermesi doğru
yolda atılmış bir adımdır’’ diyor… Talat
bunu bilse farklı mı konuşurdu?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘3-5 gün içerisinde, kısa vadede,
çok anormal bir durum olmazsa,
kabinede değişiklik olmayacak.
Çok benzersiz bir süreç
yaşıyoruz. Savaşın içindeyiz…’’
Faiz Sucuoğlu (UBP)

Karikatür: Reza Rahimi/cartoonmovement.com
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

BAF GERİLERDE
KALDI SAYENİZDE
Kıbrıs’ın ikiye bölünmesi için yapıldı
ne yapılmışsa...
Enosis diye tutturdu Rumca konuşanlar,
sonra, “Ya Taksi Ya Ölüm,” diyerek Türkçe
konuşanlar sıraya girdi.
Arada Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti,
diyenlerin sesi cılız kaldı.
Dr. İhsan Ali bunu hep savunuyordu.
Yapmayın, diyordu.
Dinletemedi veya dinletmediler.
Sonunda bu duruma geldik.
Nasıl Baf’tan kaçtığımızı
biliriz.
Pat, diye olmadı ama pat,
diye otobüslere binerek
kaçtık yerimizden, evimizden.
Öyle masum, mahzundu
Baf bizi gönderirken.
Haberin yok senin.
Mutallo’da, Cengiz Topel Sinemasının
önünde toplanırken bizler, Vikla’dan ağlama sesleri geliyordu.
Aşağı baf çıldırmıştı.
Ve Musalla, dere, Ekşilik bölgesi?
Okullar, saha, göçmen evleri.
Kurulmuş düzenin yıkılması anlamına
gelirdi bu.
Yok oluşa bir adımdı Baf için.
Bahçelere bahar gelmiyor artık.
Denizdeki strilyalar, barbunlar, lagoslar.
Yok yani anlatılmaz...
Hele pelikanımız.
Nasıl da baktı biz giderken.
İşte ne olmuşsa olmuştu.
Kimse ne oluyoruz, deyip de soğukkanlı
düşünemedi.
Biraraya gelip, yapmayalım, bunlar ülkemizin başına gelecek zor şeyler, demedi.
Demeyince, o günü yaşadık hep
birlikte.
Sokak çarpışmaları.
Bir, kumar masasında oturanları anlayamam, anlamak da istemem, bir de, savaşarak birbirlerini öldürmeye sıkan insanları.
O karşı sokakta elinde silah, sen bu sokakta elinde silah.
Baka baka nasıl vurursun adamı?
Vuranları affedemem.
Çarpışmaların bir öncesinde meşhur
bandabuliya baskını vardı türkçe konuşanların.
Bahaneleri de bahane değildi.
O gün toplamışlar 500 kadar suçsuz
insanı, esir diye Mutallo’ya getirmişler.
Sen kimsin, onlar neyin esiriydiler?
Cevabı bile olmayan sorular.
Çıkışı olmayan yok.
Bitişi olmayan romandık.
Hep sürsün istedikler o cümbür gürültü.
Hep tepemizde dolaşsın fırtınalar, yağmurlar, karlar.
Hiç güneş görmeyelim dağlarımızda,
ovalarımızda.
Dün 9 Mart çarpışmalarının, şehitlerinin
anma günüydü.
Yine toplanıp, şanlı direniş, dediler.
Şanlı direniş ha.
O gazilik ünvanını uygun gördüğünüz
Baf şimdi nerede?
Topladınız eşyaları, heyklleleri, kitapları,
fikirleri, düşünceleri..
Getirip ülkeniz kuzeyinin her semtine
yaydınız.
Şanlı direniş bunun için miydi?
Düşünerek gidilecek yol, ancak yol bitene kadardır.
Gerisi yok.
Ey Baflılar siz yolun neresindesiniz?
Baf çoktan gerilerde kaldı sayenizde.

OÖML KERMES DÜZENLEDİ - Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML) “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” nedeniyle
yaşlılara saygıyı yeniden vurgulamak ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledi. OÖML’den yapılan yazılı
açıklamaya göre kermes, Büyük Han'ın yanında bulunan Lefkeliler Han'ında gerçekleşti. Kermeste; yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli
hediyelik eşyalar satıldı. Yoğun ilgi gördüğü belirtilen kermesin sponsorları arasında; Şefler Pastanesi, Metropol Süpermarket,
Gülgün Yoğurt, Koop Süt, Califorian Restoran, ÖYAK, Modelist, Derya Butik, İzz Kids, Gönyeli Fazıl Plümer Köy Kadın Kursu,
UKÜ, PEM Reklam, Sevinç Kağıt Kırtasiye, Mine Reis, Emirali Çobanoğlu, Cabacaba Bakkaliyesi, Sunsel Ltd yer aldı.

Mehmet Harmancı: Korkmayacağız, doğru olan İstanbul
Sözleşmesi’dir. Bu adada İstanbul Sözleşmesi’ni yaşatacağız
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), kadına
yönelik şiddetle mücadele çalışmaları
kapsamında, Avrupa Birliği‘nin (AB)
desteğiyle 2017 yılında hayata geçirdiği
‘LTB Kadına Şiddete Karşı Yan Yana‘ projesinin kapanış etkinliği Merkez Lefkoşa‘da
gerçekleşiyor
Harmancı: Çok büyük bir
gönüllülükle bu işe sahip çıktık
Kapanış etkinliğinde konuşan LTB
Başkanı Mehmet Harmancı, 2016 yılında
‘Kadın Sığınma Evi’ni açtıklarında, adada
bu alanda faaliyet yapan çok az kesim
olduğunu, o gün tüm çalışma arkadaşlarıyla
çok büyük bir gönüllülükle bu işe sahip
çıktıklarını anlattı.
Harmancı, “AB’den destek aldığımız ve
projelerin hayat bulduğu 2018 yılına kadar,
bu proje kendisini sağlama almayı ve
sürdürülebilirlik kazanmayı başarmıştı. AB
Komisyonu’nun cömertçe verdiği ve yeni
bir sığınma evini de inşaa ettiğimiz
serüvende, kadınlara mekan anlamında çok
daha donanımlı bir yer yaratırken, servislerimizi de bu anlamda geliştirmeyi başardık”
dedi.
LTB’nin kendi mimarının çizdiği bir
projey olduğunu ve bundan da gurur
duyduklarını belirten Harmancı, bu alanda
faaliyet gösteren herkesin de LTB personeli
olduğunu vurguladı.
Harmancı, “Projede yer alan ‘kurumlar
arası iletişim’ en zorlu görünen kısımdı.
Bu projenin başarmakla mükellef olduğu
nokta da burasıydı. Ama biz buraya da hiç
ön yargılı yaklaşmadık. Polisin içinde bu
alana gerçekten ilgi duyabilecek insanlarla
yola çıktık ve şu an polisin her ilçede
‘şiddet birimleri’ oluşturmasına katkı
sağladık” dedi.
” ‘Paylaşım Bakkalı’nı hayata
geçirdik”
Çalışma Bakanlığı‘nda TOCED‘in
kurulmasına ancak teşkilat yapısının
tamamlanmamasına rağmen orada da
özveriyle çalışan 2 kişiyle de adeta aile
olduklarını ifade eden Harmancı, Eğitim

ve Sağlık Bakanlıkları gibi kurumlarla en
azından bir masa etrafında 2 kez yenilenen
protokoller imzaladıklarını kaydetti.
Harmancı, “Pandemiyle birlikte yaşanan
prolemlerde doğru aksiyonlar aldığımızı
düşünüyorum. Çünkü pandemi birçok
kadının ekonomik anlamda zorluk
yaşamasına sebep olmuştu ve ülkemizde
sadece oy uğruna dağıtılan gıda yardımlarının
son bulması gerektiğine de inandık. Bu
konuda dünyadaki başarılı örneklerin
sistematiği olan ‘Gıda bankası’ örneğini
biz de ‘Paylaşım Bakkalı’ olarak hayata
geçirdik. Buradan destek alanların yüzde
70’e yakını da kadınlar olarak kayıtlara
geçmiştir” dedi.
“Korkmayacağız, doğru olan
İstanbul Sözleşmesi’dir”
Çerçevenin bütününe baktığında kendilerinin İstanbul Sözleşmesi ne söylüyorsa
onu yapmaya devam ettiklerini belirten
Harmancı, “Korkmayacağız, doğru olan İstanbul Sözleşmesi’dir, bunun uygulanmasıdır.
Bu adada İstanbul Sözleşmesi’ni
yaşatacağız” ifadelerini kullandı.
Bu adada kadına yönelik şiddetin var
olduğunu gizlemeye gerek olmadığını, istatistikler ve yaşananların da bunu ortaya
koyduğunu anlatan Harmancı, “Bunu çok

dillendirmeden aksiyon almaya ihtiyaç var.
LTB bu aksiyonu almıştır. Diğer kurumların
da bu aksiyonu devam ettirmesi ve
fazlalaştırmasını talep ediyoruz” dedi.
“Bu projeyi sonuna kadar
yaşatacağız, devamını sağlamak için
AB’nin kapısını yine çalacağız”
Harmancı sözlerini şöyle noktaladı;
“Projeye bugüne kadar katkı koyan tüm
kurum ve organizasyonlara, sivil toplum
örgütlerine çok teşekkür ediyorum.
Bu yolda TC Elçiliği de bir araç
bağışlayarak katkıda bulunmuştur, onlara
da teşekkür ediyorum.
Bu projeyi sonuna kadar yaşatacağız,
devamını sağlamak için AB’nin kapısını
yine çalacağız.
Çünkü bu proje ve Kadın Sığınma Evi
ayrıcalığı hak etmektedir.
Ekip arkadaşlarımızın olan Proje Koordinatörü Ömür Yılmaz’a, Ayşe Kişmir’e,
Bilgen Anayasa’ya, Çise Atlas’a, Atıf
Müezzinler’e
ve
Barış Argus’a
teşekkürlerimizi borç bilirim.
Biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz
çünkü LTB insan kaynağı bakımından bu
projeleri gerçekleştirebilecek ender
yapılardan biridir. İstanbul Sözleşmesi’ni
yaşatacağız”

TDP’DE BAŞKANLIK İÇİN MİNE ATLI VE DOĞA YALÇIN YARIŞACAK
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1’inci Olağanüstü
Kurultayı, 13 Mart Pazar günü yapılacak.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Hidden Garden’da saat 10.30’da başlayacak olan Kurultay pandemi
kuralları çerçevesinde yapılacak.
Genel Başkanlık için Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın
yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını belirleyecek.
Divan Başkanlığını Ercan Hoşkara’nın yapacağı kurultayda
ayrıca, solda iş birliği çalıştayında elde edilen veriler
üyelere sunulacak.
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Sosyal Medya

Rüzgara Karşı

Nidai Mesutoğlu

Bülent Tümen

FİLMİN SONUNU
BİLDİĞİMİZ
HALDE DEĞİŞECEĞİNE
İNANIYORUZ HÂLÂ

ÜNİFORMA GİYİYORDU,
SAKALLARI BÜYÜMÜŞTÜ…

Ukrayna Rusya savaşının ikinci haftası
bitti…
Ateşkes için girişimler sonuç vermez ise ki,
öyle görünüyor, savaş üçüncü haftasına
girecek…
Geçen gün, 1963 Noel’iyle ilgili özetin da
özeti, bir yaşantımı paylaştım bu köşede…
O yazımda, 1963 Aralık’ında
yaşadıklarımdan bir kesiti
anlatırken,
Kıbrıs’taki
savaşlarda -bu topraklardayaşadıklarım, bir film şeridi
gibi geçti gözümün önünden…
İlkinde, Kıbrıslı toplumlar
arasında
bir
savaş
yaşanıyorken, ilkokul ikinci
sınıftaydım…
İkinci savaşta, liseden yeni mezun
olduydum…
1963 Noel’inin fasariyalarıyla, 1974
Temmuz’unun kanlı savaşını, sanki art arda
yaşamışım gibi geldi bana…
Eğer, 1974 savaşında yaşadıklarımdan bir
kesiti da geçen günkü yazıma dâhil etseydim,
mümkünü
yok
bana
ayrılan
yere
sığdıramazdım…
***
Bugün de 1974, 20 Temmuz savaşının
bahanesi olarak kabul edilen 15 Temmuz’daki
darbeden, Yunanlı subayların Cumhurbaşkanı
III. Makarios’a -asıl adı, Mihail Hristodulu
Muskos- karşı yaptıkları darbeden, bahsetmek
istiyorum…
48’inci yıldayız, dün gibi hatırlıyorum…
15 Temmuz günü, yalnız başıma, o zamanki
adıyla Orient Hotel’e ait yuvarlak bir şekilde
inşa edilmekte olan, restoran binasının tavanı
üzerindeki elektrik tesisat borularını
döşüyordum…
Hava çok sıcaktı, öğleye doğru terlemiş ve
susamıştım…
Kuzey istikametinde, yolun karşısında Koop.
Süt Fabrikası’na dönülen köşe üzerinde bir
kahvehane vardı, ama kapalıydı…
Un fabrikasının karşısında, Trafik
Müdürlüğü’nün bulunduğu yerin –şimdiki Polis
Sosyal Tesisleri- bitişiğinde, ‘Blaki’nin
dedikleri bir bakkaliye vardı…
Yolu karşıya geçip oraya doğru yürüdüm,
güleç yüzlü bakkal amcadan, soğuk bir kola
istedim…
Bölgenin yabancısı olduğumu hemen anladı:
-Kimlerdensin ya oğlum, diye sordu…
Elektrikçi olduğumu, karşıda Sabri Tahir’e
ait binada elektrik tesisat borularını döşediğimi
söyledim…
Makarios’a darbe yapıldığını, durumların
çok kötü olduğunu, evime gitmem gerektiğini
söyledi…
Acele ederek, aletleri ve boruları toplayıp,
oradaki uygun bir yere koydum…
Bisikletimle, o günlerdeki TC Elçiliği’nin
yanındaki -bölgemizdeki tek trafik ışıklarınınköşede bulunan apartmanın zemin katındaki,
o günlerdeki ustam Yılmaz Nasipoğlu’nun
dükkânına gittim…
Bakkaldan dinlediklerimi anlattım, aletleri
ve boruları toplayıp koyduğum yeri da
söyledim…
Yılmaz ustam, önceden hazırladığı içerisinde
haftalığımın bulunduğu bir zarfı bana uzattı:
-Al oğlum, yakında savaş çıkacağa benzer,
şimdi sen evine git, ben aletleri ve malzemeyi
vanla alacam; gelişmelere göre gerekirse ben
seni ararım, dedi…
***
1963 Noel’inde babam, annemin söylediğine
göre 1 haftalığına mücahit olarak dağa göreve
gitmişti…
1 ay sonra buluştuk…
1974, 15 Temmuz’unda darbe olduğu gün de
babam yoktu evde… O günlerde de, yine 1
haftalığına “pekiştirme eğitimine” gideceğini
önceden bizlere söylediydi…
15 gün sonra, bir günlüğüne izinli eve geldi;
o gece eve uğradığımda rastgele görüşebildik…
Üniforma giyiyordu, sakalları fazlasıyla
büyümüştü, hal hatır sormadan kucaklaştık…
Devam edecek…
Gene gonuşuruk buraşda.

PURNARA MÜLTECİ KAMPINDA KALAN KİMSESİZ
ÇOCUKLAR AYAKLANIP ARA BÖLGEYE GİRDİ
Purnara’daki mülteci kampında kalan
ve çoğu Kongolu olan yaklaşık 65 kimsesiz çocuğun dün yeniden ayaklandığı
ve kampın çeşitli yerlerinden kaçarak
Kokkinotrimithiya-Astromerit yolunu
kapadıkları bildirildi.
Rum polisinin, kamptan ayrılıp başka
yerlere nakledilmeleri gereken fakat
halen kampta tutulmalarını protesto etmek amacıyla yol kapatan kimsesiz
çocukları dağıtmak için müdahalede
bulunduğunu, fakat çocukların kampa
geri dönmek yerine ara bölgeye girdiklerini yazan Fileleftheros gazetesi,
çocukların kampta 30 gün kalıp, akabinde
ise ya koruyucu aile bulmaları, ya da
başka yerlere nakledilmeleri gerektiğini
kaydetti.
Ancak ne koruyucu aile bulunduğunu,
ne de çocukların aşırı kalabalık
olmasından ötürü “Hope for Children”

örgütü tarafından misafir edilebildiğini
yazan gazete, bunun sonucunda çocukların
uzun süre kampta kapalı kaldıklarını kaydetti.
Çocukların yolu kapatması üzerine
polisin duruma müdahale ettiğini ve
çoğunluğu Kongolu olan kimsesiz
çocukların kampa geri dönmek yerine
ara bölgeye girdiğini bildiren gazete,
UNFICYP’ten, kampa geri dönmeleri
için çocukları ara bölgeden çıkarmasının
istendiğini, ancak farklı bölgelere
dağılmaları ve tespit edilmeleri zor
olmalarından ötürü, bunun dün gece geç
saatlere kadar mümkün olmadığına işaret
etti.
Gazete Güney Kıbrıs’ta halen, gerek
“Hope for Children” örgütünün gözetiminde bulunan, gerek de koruyucu ailelere
verilen 600’den fazla kimsesiz çocuk
bulunduğunu ekledi.

GÜNEYDEN UKRAYNA’YA 150 TON İNSANİ YARDIM
Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya 150 ton insani yardım gönderdiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi, 14 konteyner içerisinde gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerden oluşan toplam 150 tonluk insani yardımın, Limasol Limanı’ndan
“Lider Trabzon” isimli Panama bandıralı gemiyle dün yola çıktığını yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un dün
sabah Limasol Limanı’na giderek konteynerlerin gemiye yüklenmesi çalışmalarını
izlediği ve insani yardımın toplanmasında emeği geçen ve yardımcı olan herkese
teşekkür ettiği belirtildi.

GÜNEY 800 BİN RUS VE UKRAYNALI
TURİST KAYBETTİ
Güney Kıbrıs, Rusya-Ukrayna savaşı
nedeniyle turizmde önemli kayıplarla
karşı karşıya…
Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna-Rusya
savaşı nedeniyle yaklaşık 800 bin Rus
ve Ukraynalı turist kaybettiğini; bu kaybın
yerine geçebilecek bir çözüm bulunmadığı
takdirde de ekonominin, Gayri Safi Milli
Hasıla’nın yüzde 1,5’i kadar zarar göreceğini açıkladı.
Alithia gazetesi, Petridis’in en büyük

tehlikenin enflasyon artışı olduğunu ve
akaryakıt ile tahıl ürünlerinde fiyatların
artacağını söylediğini yazdı.
Gazete, Ukrayna savaşının etkilerinin
dün, Meclis Dışişleri Komitesi’nde görüşüldüğünü ve Petridis ile birlikte Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de
toplantıda hazır bulunduğunu kaydetti.
Habere göre Petridis, Güney Kıbrıs’taki
bankacılık sektörünün ise Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çok fazla etkilenmesinin beklenmediğini ifade etti.

Hükümet kuruldu kurulacak
derken eskisinin aynısı ile yola devam dendi. Tabi bu aynısında kişiler
farklıydı.
Partilerin oluşturduğu koalisyon
aynı. Bir de yeni bakanlık alan ve
bakanlık değiştirenler vardı. Tahsin
Ertuğruloğlu’nun kabine dışı kalması
sürpriz oldu.
Hatta Erdoğan yönetiminin bu
kabineyi nasıl onayladığı bile
dedikodularda sorgulandı.
Ne de olsa şahin bir politikacıydı
ve Türkiye’nin “iki devletli çözüm
“ fikrinin yılmaz bir savunucusuydu.
Belki de ilk bakanlar kurulu listesini Kıbrıs işlerinden de sorumlu
Erdoğan2ın yardımcısı Fuat Oktay
onaylamıştı. Erdoğan’ın eski dışişleri
bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun
eksiliğini görünce emri verdi. Taşlar
yerinden oynadı. Çiçeği burnunda
yeni bakan Oğuzhan Hasipoğlu en
kıdemsiz bakan olduğu için istifası
istendi. O da buna uydu.
En kısa süre bakanlık yapan olarak
anılacak artık. Tabii ki hafızam beni
yanıltmıyorsa.
Bunlar niçin oldu?
Çok basit. KKTC diye söylenen
bir bağımsız ve egemen devlet yoktur. Kim ne derse desin bu bakanlık
değişikliğinin Türkiye’nin ısrarı
dışında bir açıklaması yapılamaz.
Genellikle bu gibi durumlarda
sağlık sorunları öne sürülür ancak
Hasipoğu’nun böyle bir sorunu yok.
Şimdi birçok kez yinelediğim
gerçeği bir kez daha yazayım.
KKTC be bağımsızdır ne de egemendir.
Dünya’nın doğru tespiti olan
Türkiye’nin bir alt yönetimidir. Zaten AİHM’de açılan tüm davalarda
sanık sandalyesinde Türkiye oturmuyor mu?
Aklı başında olan herkes ve tüm
politikacılar, mecliste ahkam kesen
milletvekilleri de bu topraklarda
Türkiye’nin sözü geçtiğini bilir.
Özellikle milletvekilleri bildikleri
halde bunu söylemekten çekinirler.
Onlara verilen görev burada
Türkiye’nin çıkarlarını savunurken
“bağımsız ve egemen KKTC’nin
milletvekili “olarak bu rolü
oynamalarıdır.
Tüm vekiller gözümüzün içine
baka
baka”
KKTC’nin
bağımsızlığını
ve
toprak
bütünlüğünü koruyacaklarına”
namusları üzerine söz vererek
başladılar. Bazıları bakan koltuğunda
bazıları muhalefet koltuğunda olsalar
da Türkiye istediği zaman bu görev
değişikliğini yapabilir. O nedenle
Türkiye’nin gözüne girmek için
canla başla çalışacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.
Biz Kıbrıslılar ne mi yapıyorlar?
Yıllarca gördüğümüz aynı filmin
sonunun değişeceğini ümit ederek
seyretmeye devam ediyoruz. Ya bir
sürpriz olursa diye...
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Günün Manisi - Emine Hür

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

Sandı ki evde kaldı
Bir yaşlı koca aldı
Öldü zavallı adam
Bu defa da dul kaldı

Haber Kıbrıs
Mehmet Hasgüler
Kıbrıs’ın “ön” milliyetçiliği döneminde
çiçeği burnunda bir mücadele adamıyken
Yunanistan’la birleşme(ENOSİS) amacıyla
EOKA saflarında yer almış Yannakis Matsis. 1974 sonrasında da aktif siyasetin
içinde. 1990’larda merkez sağın önemli
isimlerinden biri durumuna geliyor ve nihayet Kıbrıs’ın Rum yarısının AB üyeliği
sürecinde 24 Nisan 2004’teki referandumda
Annan Planı’nın reddedilmesi için çalışıyor
ve ülkesinin bugün bulunduğu durumda
kendi çapında rol oynuyor. Yani
uyuşmazlığın sürmesinde karınca kararınca
katkısını koyuyor!
*
Kendisini 3 Mart 2022 akşamı Arif
Hasan Tahsin Vakfı’ndaki konferansında
dinleme fırsatı elde ettim. Sanırım konferans geniş katılımlı tutulmak
istenmediğinden duyurusu da bilerek
yapılmamıştı. Seçkin ve kıymetli 30’a
yakın siyasetçi, milletvekili, gazeteci ve
ilgili bazı yurttaşlar kendisini dikkatle
dinledik. Bu tür konferansların sayısını
artırmak diyalog açısından faydalı
olduğunu bir kez daha gördük.
*
Matsis Klerides’ten sonra DISI
başkanlığına seçilmiş ve 1993-1997 yılları
arasında merkez sağın en büyük partisinin
liderliğini yürütmüştü. 1997 yılında parti
başkanlığına Nikos Anastasiadis geldi ve
2013’te cumhurbaşkanı seçilince parti
başkanlığından ayrıldı. Yani Matsis ve
şimdiki Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis arasında bir halef-selef ilişkisi
vardı ve bu açıdan Matsis’in söyleyecekleri
önem arz ediyordu.
*
Önce bu konuya ilişkin küçük ama
önemli bir anekdot ve bilgi vermek istiyorum. Rum tarafında 2004 yılındaki

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

“Herkes yoksulluk çektiğinde,
eğer birileri giderek daha iyi
duruma gelmiyorsa, hiç kimse
daha kötü duruma düşmez.”
Dostoyevski

bana da anlatın
denizin nasıl seyredildiğini
güneş batarken
kruvazörleri görmezden gelerek
Aydın Adamoğlu
“Yurttaşım gardaşimu” adlı şiirinden

Kitap Dünyası

Yannakis Matsis: Kıbrıs “Yozluk
Adası” haline geldi!
Annan Planı referandumunda evet
kampanyası yürüten yegâne parti Anastasiadis liderliğindeki DISI olmuştu.
Kuzeyde ise Denktaş ve UBP ile bazı
küçük çevreler hariç neredeyse herkes
evet cephesindeydi. Güney Kıbrıs’taki
evet kampanyasının görünen yüzü Anastasiadis, gizli aktörü ise DISI kurucusu
olan asırlık çınar Glafkos Klerides’ti.
Bunu şimdiki Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in çözüm konusundaki ikircikli
tutumundan ve tarihi rol oynama hususundaki isteksizliğinden anlıyoruz. Durumun
böyle olduğunu bilmek, Anastasiadis’in
dahil olduğu son dokuz yıllık Kıbrıs
müzakerelerinin geldiği nokta bakımından
da ayraç oluşturuyor. Elbette Anastasiadis’in tutum ve yaklaşımını dün olduğu gibi
günümüzde de Batının içindeki bir çevreye
ve güç bloğuna bağlı olmadan anlamak
da yanıltıcı olabilir.
*
Yannakis Matsis’in ise DISI’nın kurucusu ve kendinden önceki genel başkanı
olan merkez sağın duayeni Kleridis ile
ters düşüp 2004 referandumunda AKEL
lideri Hristofyas ile birlikte Papadopulos’un
ret cephesinde yer alması hayli tuhaf bir
durumdu. Matsis 3 Mart akşamı yaptığı
konuşmada plana hayır verme sebeplerini
aslında açık ve dürüst biçimde federasyona
karşı olmasıyla izah etmekle kalmadı,
konuyu AB’nin din, dil ve ulusallık ayrımı
yasağına kadar bağladı. Ayrıca iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün uluslararası
mahkemeler
tarafından
kabul
görmeyeceğini savundu. BM ve AB’nin
resmi kararlarının federasyonu destekliyor
olmasına bakmaksızın bu izahatı yapması
bana ilginç geldi. Halbuki 16 Ağustos
1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti
anayasasındaki dil, din, ulusal

sınıflandırmalar ve haklar açıkça
yazılıyken, Rumlar hiçbir kritere
bakılmadan 1 Mayıs 2004 tarihinde AB
üyesi yapıldı. Matsis’in bir çelişkisi de
şuydu; Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran
uluslararası antlaşmalara aykırı biçimde
AB üyesi yapılan “yarım Kıbrıs”ı kimse
sorgulamazken kurulacak federasyondaki
eşit hakların ayrımcılık olarak okunacağını
iddia ediyordu. Kısacası bu kısımları
inandırıcı ve tutarlı bulmadığım gibi hayalci gördüğümü söylemeliyim.
*
Konuşmasında iki önemli konuya da
değindi Matsis. Birincisi, doğalgaz
konusunda işbirliği yapılmasının iki
toplumun doğrudan zenginleşmesini
sağlayacağını altını doldurarak söylemesiydi. Bu konuyu Rusya’nın Ukrayna’yı
işgal sürecinden bağımsız okumak
istemediğimden başka bir yazıya konu
etmek istiyorum. Konuşmasındaki diğer
mühim konu ise iki taraftaki siyasi yetersizlikten ve devamında Kıbrıs’ın “yozluk-yolsuzluk” ülkesi olduğundan söz
etmesiydi. Kıbrıs’ın bu alanda AB üyesi
ülkeler arasında son sıralarda olduğunu
da belirtti. Bu konuda kendisine
katılıyorum, zira bir AB ülkesinin
cumhurbaşkanı olan Anastasiadis para
karşılığı pasaport sattığı skandallarıyla
gündeme gelirken kuzey tarafta da “kara
para”-siyaset ilişkisinin ayyuka çıktığı
bir dönemden geçiyoruz. Bu sorunları
kısa vadede çözmek bir yana hem kuzeyde
hem de güneyde iç siyasetteki ideolojik
boşluğun, ilkesizliğin ve vizyon kaybının
dar sokaklarında hepimiz daha çok sıkıntı
yaşayacağız. Bunu tüm Kıbrıs partilerinin
eylem ve söylemlerindeki en azından son
47 yıllık süreçteki dönüşümün yönüne
bakarak da anlamak mümkündür.

Alayköy bölgesinde, asfalt yol üstünde, sahibinden uygun
fiyata satılık 8-10 dönümlük bir arazi aranmaktadır .

Tel:0533 864 8771

Geçitköy bölgesinde bahçe olmaya elverişli (halen bahçe) 26
dönüm Türk tapulu tarla satılıktır.

Tel:0533 8642166

13.58 13.66

EURO
Alış Satış

15.42

15.55

S.T.G.
Alış Satış

18.42 18.55

NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Halk Bankası
ve Hangover karışı ve Domino Pizza yanı Köşlüçiftlik Lefkoşa
0392 228 14 78
LADEN AKBATUR ECZANESİ
Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt.
Zemin Kat Bakanlıklar Yolu Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı karşısı
Lefkoşa 03922272575
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli
Alpet Petrol çaprazı 03922239340
GİRNE
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33)
Girne (Lastikçi Cahit yanı) Karaoğlanoğlu 0392 822 41 42
PINAR KEKLİK ECZANESİ
Alsancak lemar karşısı, teknogold
yanı alsancak 0533 857 54 94
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK
YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI 03928152025
MAĞUSA
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Larnaka yolu, güder kasap yolu
üzeri, halken apt, dr.şerife zorba
kliniği karşısı 03923662026
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
Hasan barbaçolli sokak sakarya 48
döveç apt. b blok no:1 salamis yolu
yeni lemar arkası 03923653631
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı 0392 714 32 52
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele 0548 860 55 54

İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke 03927278240

Acil Telefon
Numaraları

SATILIK TARLA

DOLAR
Alış Satış

LEFKOŞA

LEFKE

ARAZİ ARANIYOR

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Nöbetçi
Eczaneler

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Özgürgün ‘bankadaki para partinindi’ demişti…

UBP hesapları mahkeme önünde

Özgürgün’ün ‘Partinin seçim
parasıydı’ dediği hesabındaki
yaklaşık 16 milyon TL’lik para
ile ilgili döneme ait UBP’nin
hesapları yakında
mahkemenin önüne gelecek.
- Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin
mali denetimi kapsamında bütün partilerin kesin hesaplarını inceliyor. Bu kapsamda Özgürgün’ün ‘Partinin seçim
parasıydı’ dediği hesabındaki yaklaşık
16 milyon TL’lik para ile ilgili döneme
ait UBP’nin hesapları yakında mahkemenin önüne gelecek.
- Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik,UBP’nin 2015-2018 dönemi
hesaplarına dair ‘ilk inceleme’nin
sürdüğünü, Sayıştay tarafından raporun
hazırlanması sonrasında ‘esas inceleme’nin başlayacağını açıkladı.
- Şefik, bugüne kadar Sayıştay’dan
beş partiye ilişkin ‘esas denetim raporu’
talep edildiğini kaydetti ve önümüzdeki
hafta bir raporun kendilerine
ulaştırılacağı bilgisini de verdi, ancak
partilerin isimlerini paylaşmadı.
Yenidüzen - Eski Başbakan ve UBP
Eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün
yaklaşık 16 milyon TL’lik banka hesapları
hakkında açılan davalara da konu olan ve
son açıklamasında ‘benim değil, partinin
seçim parasıydı’ dediği döneme ait Ulusal
Birlik Partisi (UBP) hesaplarının ‘ilk inceleme aşamasında’ olduğu açıklandı.
Kanal SİM’e konuşan Yüksek Mahkeme
Başkanı Narin Ferdi Şefik, Siyasal Partiler
Yasası’nın verdiği yetki çerçevesinde bütün
partilerin mali hesaplarının incelenmekte
olduğunu söyledi. Siyasal Partiler Yasası’nın
Anayasa Mahkemesi’ni yetkili kıldığına
dikkati çeken Şefik, ‘yasanın gerektirdiği

tüm kararların verileceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını’ belirtti.
Eski Başbakan Özgürgün’ün ‘para benim
değil, partinindi’ şeklindeki açıklamasının
yeni
olduğunu,
dokunulmazlığın
kaldırılması sürecinde böyle bir beyanatı
olmadığını anımsatan Narin Ferdi
Şefik,”UBP’nin Ekim 2015-Ekim 2018
hesapları normal denetim prosedürü gereği
yakın bir zamanda Anayasa Mahkemesi
huzuruna geleceğini kaydetti. Başkan Şefik
“O gün ne olacağı o celsede belli olur”
dedi.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi
Şefik, siyasal partilerin mali denetimi
hakkında yasal süreçle ilgili bilgiler de verdi.
“Yasada sürecin nasıl çalışacağıyla ilgili
sıkıntılar nedeniyle Aralık 2019’da Yüksek
Mahkeme’nin, Anayasa Mahkemesi
Tüzüğü’nde bir tadilat yaparak yasanın
çalışmasına
yarayacak
prosedürü
belirlediğini anlatan Şefik, “O tarihten sonra
denetim daha etkili bir şekilde devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi olarak bizim
istediğimiz, yasanın çalışabilir ve etkili bir
şekilde kullanılmasıdır.” dedi.
12 siyasi partiyle ilgili başlatılan mali
denetimin sürdüğünü anlatan Başkan Şefik,
siyasi partilerin kurultaylarından itibaren
iki ay içerisinde kesin hesaplarını Yüksek
Mahkeme Başkanlığı’na sunmak zorunda
olduğunu da anımsattı.
Narin Ferdi Şefik’in verdiği bilgilere
göre siyasi partilerin kurultaylarından iki
ay sonra sunmakla mükellef oldukları kesin
hesaplar önce Anayasa Mahkemesi’ne geliyor, ardından da Sayıştay’a gönderiliyor.
Sayıştay’ın ‘ilk denetim’i en geç altı ay
içerisinde tamamlayıp Anayasa Mahkemesi’ne bir rapor sunması gerekiyor. Ardından
da ‘esas inceleme’ süreci başlıyor. Bu
süreçte denetimdeki partiden mali hesaplarla
ilgili belgeler talep ediliyor. Zaman sınırı
olmayan ‘esas denetim’ bitince, dosya
Anayasa Mahkemesi’ne sunuluyor ve

mahkeme ilgili partiden yetkililerin hazır
bulunduğu oturumda ele alınıyor.
‘YASA’DA HAPİSLİK VAR
2015 yılında değiştirilen Siyasal Partiler
Yasası, mali denetimi aksatan, yetkili ismi
bildirmeyen ya da hesaplarında yasa dışılık,
eksiklik, usulsüzlük saptanan parti ve parti
yetkilileri hakkında para ve hapis cezalarına
hükmedebiliyor.
Ancak bugüne kadar böyle bir süreç
henüz yaşanmadı. Çünkü Anayasa
Mahkemesi önüne henüz hiçbir partiye ait
‘esas denetim raporu’ ulaşmış değil.
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi
Şefik, bugüne kadar Sayıştay’dan beş partiye
ilişkin ‘esas denetim raporu’ talep edildiğini
kaydetti ve önümüzdeki hafta bir raporun
kendilerine ulaştırılacağı bilgisini de paylaştı.
Şefik, “İlk inceleme için gelen dosyaların
birçoğunda ‘esas inceleme’ye geçilmesi
kararı verilmiş olmasına rağmen herhangi
bir ‘esas inceleme raporu’ halen tarafımıza
verilmiş değildir. Önümüzdeki hafta ilk raporumuz gelecektir. O nedenle ‘esas inceleme safhasındaki prosedür de daha bir
netliğe kavuşacaktır” dedi.
Hesabındaki yüklü miktardaki paralar
nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan ve
yargı süreci öncesi İstanbul’da yaşamaya
başlayan Eski Başbakan ve UBP Eski Genel
Başkanı Hüseyin Özgürgün Türkiye’den
yayın yapan Halk TV’ye konuşmuştu.
Halil Falyalı ile ilgili sorulara cevap
veren Özgürgün, hesaplarında tespit edilen
ve dokunulmazlığının kaldırılmasına neden
olan paralarla ilgili sorulara cevaben
“Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para
yatırılır. Hesabımdaki para partinin seçim
parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar
değil” demişti.
Özgürgün’ün geçen hafta yaptığı bu
açıklamalar sonrasında UBP yetkililerinden
herhangi bir açıklama yapılmazken, dikkatler
mali denetim yetkisine sahip Anayasa
Mahkemesi’ne çevrildi.

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NİN ARAŞTIRMA YAPMAK
İÇİN BAZI BÖLGELERE ERİŞİMİ OLMADIĞI SÖYLENİYOR
Rum basınında bugün yer alan bir habere
göre, kayıp şahısların tespitiyle ilgili
araştırmalar için KKTC’deki askeri bölgelere
“sorunsuz bir şekilde erişmek isteyen”
Güney Kıbrıs’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin olası veya bilindik gömü yerlerine
erişimiyle ilgili sorunların, 2022 yılının
Ocak ayında Lapta’da meydana gelen olayın
da gösterdiği gibi, yalnızca bu bölgelerle
(askeri) sınırlı olmadığı iddiasında bulunduğu
haber verildi.
Alithia gazetesi, “KŞK’nın Araştırmalara
Erişiminde Problem” başlığıyla yer verdiği
haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin üç gün sürecek toplantısının
dün Strazburg’da başladığını ve toplantı
sırasında, Güney Kıbrıs’ın “Türkiye aleyhindeki
4’üncü
devletlerarası
başvurusundaki” karar aynı zamanda “Varnava ve diğerleri” davasındaki karar
temelinde, kayıplar konusunun da ele
alınmasının beklendiğini haber verdi.
Türk tarafının Strazburg’a gönderdiği
muhtırayla iki kararın denetiminin
kapatılmasını istediğini yazan gazete, Rum
tarafının ise kısa süre önce Avrupa Bakanlar
Komitesine gönderdiği muhtırayla, Kayıp
Şahıslar Komitesinin askeri ve askeri olmayan bölgelerde karşılaştığı problemlere
işaret ederek, derhal bu bölgelere sorunsuz
erişim istediğini haber verdi.
Muhtıraya göre, 2019 yılının Aralık
ayından 2021 yılının Mart ayına kadar KKTC’deki olası gömü noktalarını teşkil eden
30 ek “askeri bölgeden” toplam 7 bölgede
kazılar yapıldığını yazan gazete, 2021 yılının

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA
GELİYOR
Meteoroloji Dairesi, oldukça soğuk
havanın etkisine girecek bölgede, bugün
sağanak, cuma günü kar ve fırtına
beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava
tahmin raporuna göre, bölgenin yarın
soğuk ve nemli, diğer günlerde ise
oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin
etkisi altında kalması bekleniyor.
Buna göre yarın yer yer sağanak veya
gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma
sağanak yağmurlu, öğleye kadar dağlık
kesimler karla karışık yağmur ve kar
yağışlı, hafta sonu yer yer sağanak
yağmurlu, diğer günler ise parçalı veya
bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk
günü iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19
ºC, diğer günlerde ise 10 - 13 ºC
dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı
yönlerden orta kuvvette, zaman zaman
kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise
Kuzey ve Batı yönlerden kuvvetli, zaman
zaman Fırtına şeklinde esmesi
bekleniyor.

72 YAŞINDAKİ HEATHER
ISOBEL BABAYIT HAYATINI
KAYBETTİ
Lefkoşa’da Kolan British Hastanesi’nde
tedavi gören Girne’de sakin Heather
Isobel Babayit (K-72), yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye
göre, 3 Mart saat 00.30 sıralarında
meydana gelen olayın ardından, bahse
konu şahsın ölüm sebebinin tespiti için
kan ve doku örnekleri alındı.
Babayit’in kesin ölüm sebebi yapılacak
tetkiklerin ardından belli olacak.

GİRNE’DE DOLANDIRICILIK
19 Şubat’ta Girne’de, H.Ş.’nin (E-26) bir
dairede kiracı olarak kalmakta olan iki
kişiden, mal sahibine vermek üzere
aldığı kira bedeli olan 6 bin 500 TL nakit
parayı mal sahibine teslim etmeyip
çaldığı, ayrıca daire sahibine, kiracıların
daireyi boşaltacaklarını ve depozito
ücretlerini geri istedikleri yönünde
dolandırmak kastı yalan beyanda
bulunarak mal sahibinden kiracılara
vermek üzere aldığı 8 bin TL tutarındaki
depozito ücretini sahtekarlıkla temin
ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahsın, sahtekarlıkla para
temini suçundan halen poliste tutuklu
bulunduğu belirtildi. Polisin olaylarla
ilgili soruşturmaları devam ediyor.

HİBE ARPA PROJESİ
UZATILDI
Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş
hayvan üreticilerine verilen hibe arpa
projesinin 11 Mart Cuma günü mesai
bitimine kadar uzatıldığını bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, “Projenin
sonlanmasının ardından üreticilerimizin
sahip oldukları haklarından dolayı
mağdur olmamaları adına 11 Mart
tarihine kadar TÜK şubelerinden
arpalarını almaları gerektiği hususunda
yapılan son çağrıdır” denildi.

BEYLERBEYİ’NE DÜN
METREKAREYE 5
KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Mart ayından 2022 yılının Mart ayına kadar
ise diğer 7 bölgede kazılar yapıldığını belirtti.
Gazete Rum kesiminin, erişim problemlerinin yalnızca askeri bölgelerle sınırlı
olmadığını iddia ettiğini ve Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nin 2021’in Mart ayında
gerçekleştirdiği toplantısında, komitenin
dikkatine “Mia Milia” (Haspolat), “Ekzo
Metohi” (Düzova) ve “Lapithos”ta (Lapta)
2 olmak üzere toplam 4 durumda, erişim
engeliyle karşılaşıldığına atıfta bulunulan
dört konuyu getirdiğini ifade etti.
Rum tarafının muhtırada “2022 yılının
Ocak ayında, Lapta’da bulunan olası bir
gömü yerine erişim izni verilmediğini ve
izin verilmemeye de devam ettiği” iddiasında
bulunduğunu da yazan gazete, Rum tarafının,

KKTC’de askeri olmayan bölgelere sorunsuz
erişime izin verecek mekanizmaların
yaratılması hususunda hiçbir ilerleme
olmadığını savunduğunu da iletti.
Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nden, Türk makamlarını, Avrupa
mahkemesinin ilgili davalarda hükmettiği
tazminatı faiziyle birlikte ödemeye, aynı
zamanda “Varnava ve diğerleri” davasıyla
ilgili tazminatlar konusundaki ara kararı
kabul etmeye çağırmasını istediği de
belirtildi.
Gazete, KKTC’deki askeri bölgelere sorunsuz erişimin haricinde, Türkiye’nin olası
gömü yerleri ve kemiklerin yerlerinin
değiştirilmesi konusunda, raporlarda ve
askeri arşivlerinde yer alan bilgileri vermesine
dair talebin yinelendiğini de ekledi.

Beylerbeyi’ne dün metrekareye 5
kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı
açıklamaya göre önceki sabah 08.00’den
dün sabah 08.00’e kadar geçen sürede
Dörtyol’a metrekareye 4 kilogram,
Girne’ye 3 kilogram yağış düşerken,
Boğaz, Çamlıbel, Yeşilırmak, Akdeniz ve
Vadili ise metrekareye 2 kilogram yağış
aldı.

LİMASOL’DA 600 BİN
EURO’LUK SOYGUN
Limasol’a bağlı Amathunda bölgesinde
bulunan bir müteahhitlik şirketine giren
hırsızların, ofiste bulunan ve içinde 600
bin Euro nakit para olan kasayı çaldıkları
haber verildi.
Soygunun dün sabah fark edildiğini ve
yapılan araştırmalar sonucunda,
hırsızların alarm sistemiyle dıştaki alarm
sirenini devre dışı bırakıp, kapalı devre
kamera sisteminin kayıt cihazını
çıkardığını yazan Alithia, hırsızların daha
sonra ofise girip ankastre kasayı
yerinden çıkardıklarını ve beraberlerinde
götürdüklerini ekledi.
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10 Mart 2022 Perşembe

10 bin 968 test yapıldı, 410 yeni vaka daha
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin covid-19 verilerini açıkladı. Son 24 saatte
yapılan test sayısı 10 bin 968 olup, 410
pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir.

Gazeteci- yazar Eralp Adanır’ın
“Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler”
isimli kitabı yayımlandı.
Yazılı açıklamasına göre Adanır’ın
kitabında 10 Ekim 1998-26 Haziran
2004 tarihleri arasında BRT
Televizyonunda hazırlayıp sunduğu
“İstasyon” isimli müzik programına
konuk aldığı kişilerle yaptığı
söyleşiler yer alıyor.
24 müzisyen ile yapılan röportajların
yer aldığı 300 sayfalık kitap Mete
Adanır Vakfı tarafından yayımlandı.

181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84
kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15
kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 10.968
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 410
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
381
Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811
Toplam Vaka Sayısı: 71.788
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 67.946
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3597
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :

ERALP ADANIR’IN
“MÜZİĞİMİZDE 60’LAR,
70’LER SÖYLEŞİLER”
İSİMLİ KİTABI
YAYIMLANDI

981

Güvende Kal uygulamasına
bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 189
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1955
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 134848

Güneyde 2 bin 866 yeni vaka,
3 can kaybı daha...
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam
78 bin 337 test yapıldı, 2 bin 866 yeni
vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 124 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve
bunlardan 25’inin durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 341 bin 383
vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm
sayısı da 886’ya yükseldi.

SINAVINA GİRECEK
PERSONEL VE
ADAYLARIN
PCR/ANTİJEN TESTİ
YAPTIRMASI GEREKİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pazar günü
yapılacak 2022-YÖKDİL-1 sınavında
görev alacak personelin ve sınava
girecek olan adayların PCR/Antijen
testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
Pazar günü Türkiye ile eş zamanlı
düzenlenecek 2022-YÖKDİL-1
sınavında görev alacak personelin ve
sınava girecek olan adayların,
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun
önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı
kararlar çerçevesinde, PCR/Antijen
testi yaptırması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, sınavda görev alacak
personelin ve sınava girecek
adayların aşılı olmaları halinde son 7
gün, aşısız olmaları halinde ise son 48
saat içinde yapılmış PCR/Antijen test
sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiği
kaydedildi.

“21. YÜZYIL
ÖĞRETMENİNİN GENEL
YETERLİLİKLERİ
ÇALIŞTAYI”

Ruslar Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmeye hazırlandığını duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin
basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." ifadesi
kullanıldı. Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya
çalıştıkları kaydedildi.

Küçük: 4 ay tahıl
ithal etmesek de
rezervlerimiz yeterli
UBP milletvekili Hasan Küçük,
başbakandan aldığı bilgiye göre tahılda 4
aylık rezerv var ve bu konuda bir sıkıntı
olmadığını söyledi…
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle başta tahıl
olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan
gelişmeler ülkelerin rezerv durumlarını da
sorgulanır noktaya getirdi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili
Hasan Küçük, tahıl konusunda KKTC’nin
bir sıkıntı içinde olmadığı bilgisini
Başbakan Faiz Sucuoğlu’ndan edindiğini
dile getirdi.
Katıldığı tv programında konu hakkında
bilgi veren Hasan Küçük, “Yılda 7 milyon
dolarlık Rusya’ya ihracatımız var narenciyede bu pek bilinmiyor. Türkiye, tahılda
Rusya ve Ukrayna’dan ithalatını yüksek
oranda yapıyor. Aynı ithalat tabi dönüyor
başka ülkelere satılıyor. Benim
Başbakandan aldığım bilgilere 4 ay hiç
ithalat yapılmasa tahıl rezervimiz yeterlidir. Ayçiçek yağında Türkiye’de kota
kondu ama KKTC için kaldırıldı bu...”

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim
ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü, “21.
Yüzyıl Öğretmeninin Genel
Yeterlilikleri Çalıştayı” düzenliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Basın
Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre
çalıştay, 11 Mart Cuma günü saat
09.00’da Golden Tulip Hotel’de
başlayıp üç farklı oturumda
gerçekleştirilecek ve dış paydaş
düşünce, görüş ve önerileri
toplanacak.
Düzenlenecek olan çalıştaya, Milli
Eğitim Bakanlığı bürokrat, eğitim
uzmanı, denetmen ve daire
temsilcileri, Kamu ve özel okullardan
oransan örneklem yöntemiyle
belirlenecek okul müdür, müdür
muavini ve öğretmenler, eğitim
sendikaları (KTÖS, KTOEÖS), Kamu
yükseköğretim kurumları (YÖDAK,
AÖA, DAÜ, LAÜ ) ve Meclis’te temsil
edilen siyasi parti (UBP, CTP, HP, DP,
YDP) temsilcileri katılacak.

GÜNEYDE NUVAXOVID
AŞILARININ
YAPILMASINA
BAŞLANIYOR

Serabral Palsi ile mücadele eden
Rüzgar için yardım kampanyası

Serabral Palsi (beyin felci) ile mücadele eden 8 yaşındaki Rüzgar Alıkan yardımlarınızı
bekliyor… Mağusalı 8 yaşındaki Rüzgar Alıkan doğuştan bir çeşit beyin felci olan
Serabral Palsi hastalığı ile mücadele ediyor. Ameliyat masrafı için kalan 100 bin TL
yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Alıkan ailesi, Rüzgar’ın sağlığına kavuşması
için sürdürülen çabanın desteklenmesi için yardım beklediklerini ifade etti. Rüzgar
için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0542 875 2551 numaralı
telefondan aileye ulaşabilecekleri kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta, “Novavax” şirketinin
koronavirüse karşı geliştirdiği
“Nuvaxovid” aşılarının yapılmasına 12
Mart’ta başlanacağı haber verildi.
Aşı portalının söz konusu aşılar için
randevu almak amacıyla dün itibarıyla
kullanılabileceğini yazan Fileleftheros
ve diğer gazeteler, ilk aşıların 12
Mart’ta yapılacağını yazdı.
Novavax şirketinin geliştirdiği aşının
temel aşılama için olduğunu ve şu an
Nuvaxovid aşısıyla hatırlatıcı doz
yapılmayacağını kaydeden gazete, aşı
portalı aracılığıyla, vatandaşlara bu
aşıdan 15 bin doz tahsis edileceğini
belirtti.
Nuvaxovid aşısının, 18 yaş ve üstü
kişiler için, koronavirüsü önleyen bir
aşı olduğu ifade edildi.
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Kulüpler Birliği
olağanüstü toplanıyor
Olağanüstü toplantı kararı alan Kulüpler Birliği, Merkez
Hakem Kurulu kararını ve yayın ihalesini görüşecek.
Toplantının ana gündeminin Merkez Hakem
Kurulu'ndan çıkan yeni hakem kararları olması
bekleniyor. TFF, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper
Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden
belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı.

Ares Spor Kulübü ile
TPS arasında anlaşma

Kortlarda heyecan devam ediyor

n Ekrem Yeşilada Anı Tenis Turnuvası zevkli,
çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile sürüyor.
Tenis Federasyonu kortlarında oynanan
karşılaşmalarda 9, 12 ve 16 yaşlar karşılaşıyor...

Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı
Turnuvası zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile sürüyor.
Tenis Federasyonu kortlarında oynanan karşılaşmalarda 9, 12 ve
16 yaşlar mücadele ediyor.
Ekrem Yeşilada Anı Turnuvasında kategorilerde oynanan
maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
9 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
LARİN VURAL - BEREN PİLLİ 4/0 4/1
MİNA KİRACIOĞLU - İLAY GENÇ 04/ 0/4
ANASDTASİİA ELSHİNA - SAHRA SEVGİ SOFU 4/0 4/0
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
KUZEY PİLLİ - TANIL İŞGÜZAR 3/5 0/4
OSMAN AREN BAŞARAN - ÇAĞ REFİKOĞLU 1/4 1/4

ERBAY DEMİRPENÇE - GÜRSEL EMRE KADRİ 1/4 2/4
TOPRAK İŞGÜZAR - HÜDA ÇELEBİ 4/1 4/1
POYRAZ VURAL - PARS OZAN 4/0 4/0
UZAY ŞAKİR - SAİD ZEKİ AVCI 0/4 0/4
12 YAŞ KIZLAR - ÇEYREK FİNAL
GİRNE UMUT YEREBAKAN - ZARİF DAYI 6/0 6/2
İREM ÖZEN - VERA GAZİ 1/6 2/6
SEVİNÇ OĞAN - BEREN BAŞARAN 6/2 6/4
MEYRA ESER - ENRA ÇAKARTAŞ 3/6 1/6
12 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
BARAN BAŞARAN - ÖMER ANIL 6/3 2/6 7/5
EMİR ASAF YÜKSEL - ASIM ARAS ASTAN 1/6 4/6
HASAN ARAS DUMAN - RECEP YALOVALI 4/6 6/1 7/6
EREN YILMAZ - NOA DUCHATEAU 6/7 6/3 6/7
16 YAŞ ERKEKLER - ÇEYREK FİNAL
TOPRAK ALTUNTAŞ - ARAS ÇELİK 2/6 7/5 0/6
ERSEL KALFAOĞLU - KAYA HALKSEVEN 6/1 6/0
BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL 6/4 6/2
CEMAL KONUKLU - GÖKTUĞ Y. GÖKBAYRAK 2/6 1/6

Bisiklette Noyanlar Long Beach İskele Puanlı Yol Yarışı yapıldı
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun
2022 sezonu yarış takvimindeki
dördüncü organizasyonu olan Noyanlar Long Beach İskele Puanlı Yol
Yarışı yapıldı.
Büyük Erkek, Master 1 Erkek ve
Master 2 Erkek olmak üzere 3 ayrı
kategoride toplam 34 bisikletçi 87
kilometrelik mesafede mücadele
etti.
Yarışta bu sezon ilk kez takım
araçlarında telsiz uygulaması yapıldı.
Sporcular Noyanlar Narin Cafe önünden start alarak Babutsa Cafe
önünde finiş gördü.
Üç kategoride de müthiş bir çekişme
yaşandı ve kategorilerinde dereceye
giren isimleri salilesik farklar belirledi.
Yarışın tamamlanmasının ardından
Noyanlar Narin Cafe’de yapılan ödül
töreninde dereceye giren isimlere
madalyaları Bisiklet Federasyonu
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Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

yetkilileri tarafından verildi.
Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih
Yalızat ise yarışın sponsoru olan
Noyanlar Direktörü Ahmet Noyan’a
teşekkür plaketi takdim etti.
Kategorilere göre dereceye
giren isimler şu şekilde:
Büyük Erkek
Bisikletçi
Derece
1.Hamed Paseban 2:30:02.042
2.Hüseyin İlker Erçen2:30.02.593
3.Yıldıray Pekmez 2:34:46
Master 1 Erkek
Bisikletçi
Derece
1.Eral Aşina
2:31:25
2.Ersan Serinyürek 2:33:34.385
3.Mehmet Sevinç 2:33:34.928
Master 2 Erkek
Bisikletçi
Derece
1.Ali Sükan
2:37:28.654
2.Şafak Güngör 2:37:28.984
3.Gülhan Soler
2:37:29

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

Teknoloji anlamında ülkemizin önde
gelen firmalarından olan Airtech Ltd ile
aynı çatı altında faaliyet gösteren TPS
Ltd, ülkemizin başarılı kulüplerinden
Ares ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
Yüzme, bisiklet, koşu ve triatlon
branşlarında faaliyet gösteren ve yaptığı
organizasyonlarla isminden başarı ile söz
ettiren Ares Spor Kulübü’nde lisanslı
tüm sporculara TPS Ltd özel kampanya
uygulayacak. Yapılan anlaşmada TPS
Limited tarafından ülkemize getirilen
Garmin marka saat, nabız bandı, bisiklet
aksesuarları, Tacx marka salon antrenman
ürünlerinden Ares sporcuları özel indirimli
fiyatlar ile faydalanabilecek. Airtech
Ltd.Direktörü Hasan Çerkez ile Ares Spor
Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy tarafından
önceki gün imzalanan anlaşma ile Ares
Spor Kulübü bünyesinde lisanslı 75 sporcu
özel indirimlerden yararlanabilecek.
Yapılan işbirliği anlaşması imza töreninde
Airtech Ltd.Direktörü Hasan Çerkez’e,
TPS Limited Direktörü Mustafa Pit ve
Airtech Ltd.Genel Müdürü Serkan Alicik
de eşlik etti. Ares Spor Kulübü adına ise
başkan Ahmet Özsoy ile birlikte kulüp
baş antrenörü Hüseyin Arhan ve sporcu
olarak Görkem Bulunç sözleşme imza
töreninde hazır bulundu.

Hentbolda büyükler
ligi devam ediyor
Hentbolda büyükler liginde dün akşam
erkeklerde 2 kadınlarda ise 1 karşılaşma
oynandı. Atatürk Spor Salonun’da erkekler
mücadelesinde GG - Alayköy, LeventMGA maçları oynanırken, kadınlar
karşılaşmasında ise Girne Ertuğrul Apakan
Spor Salonun’da Ozanköy - DİGEM maçı
oynandı. Erkekler mücadelesinde gecenin
ilk karşılaşmasında GG - Alayköy
takımları mücadele etti. Rakibi Alayköy
karşısında ilk yarıyı 22-10 önde kapatan
GG sahadan 39-25 galip ayrıldı. Erkekler
mücadelesinde
gecenin
ikinci
karşılaşmasında ise Levent - MGA
takımları mücadele etti. MGA sahadan
da 32-24 galip ayrılarak, rakibini mağlup
etmeyi başardı. Kadınlarda ise tek maçın
oynandığı gecede Girne’de Ozanköy DİGEM takımları mücadele etti. DİGEM
ilk devreyi rakibi karşısında 20-10 önde
kapatırken sahadan da 35-18 galip ayrıldı.
Hentbolda büyük kadınlar liginde dün
akşam oynanan karşılaşmada Ertuğrul
Apakan Spor Salonunda Şahlan ile Levent
takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi
18-13 önde kapatan konuk Levent, sahadan da 30-24 galip ayrılarak önemli
bir galibiyete imza attı.
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