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Antalya’daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri, Kıbrıs’ta savaş sürerken Cenevre’de yapılan görüşmelere benziyor.
Cenevre’den sonuç çıkmadı ve Rumlar Mağusa’yı da kaybetti… Antalya’da da sonuç yok! Ukrayna Kiev’i de kaybedecek!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 11 Mart 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 606 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
YENİDEN DEMİR PERDE
ÖRÜYORLAR
n

Halk kabullendikçe hükümet herşeye zam yapmaktan hiç
çekinmiyor… Akaryakıta okkalı bir zam daha yapıldı…
Benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu…

Sustukça
daha çok

2. sayfada

Bu da döviz kazığı

19.70
€ 16.60
$ 14.98

zam gelecek
Türkiye’den istediği parayı koparamayan hükümet çareyi halkı soymakta
buluyor… Yapılan yeni zamlardan sonra 95 oktan benzin 18.75 TL, 98 oktan
benzin 19 TL, Euro Dizel 21.07 ve gaz yağı da 19.46 TL oldu…

Hayvancılar hayvanları
lefkoşa’ya bırakacak

Toplu taşımacılar:

BU ŞaRTlaRDa
ÇalIŞamaYacaĞIz

nKar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu
tarafından yapılan açıklamada,
toplu taşımacılığın bu şartlarda
çalışamayacağını söyledi 7. sayfada

Basın-Sen yargıya başvuracak...

26 basın emekçisi
işsiz kaldı! 10. sayfada
İşgal altında

Rusya - Ukrayna buluşması...

antalya’daki görüşme sonuçsuz

ÇIKMAZ BİR
SOKAKTA HEP
AYNI EZBER

3. sayfada

DENİZDE BİR
DAMLA DEĞİL
YAZILANLAR

PİYONLAR
KUKLALAR
DAMA TAŞLARI

n Hayvan Üreticileri
ve Yetiştiricileri
Birliği Başkanı
Mustafa
Naimoğulları, 15
Mart’a kadar
hükümet tarafından
üreticilerin
sorunlarına çözüm bulunmaması
halinde tüm hayvanları
kamyonlarla Lefkoşa’ya getirip
bırakacaklarını söyledi.

UKRAYNA
CİHADI

NASIL
KISKANMASINLAR
Kİ BİZİ

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Canan Sümer

Kuzeyde 501 vaka, Güneyde 3473 vaka 3 can kaybı! n 8. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ÇIKMAZ BİR SOKAKTA
HEP AYNI EZBER

Bu çıkmaz sokak, gelmiş geçmiş bütün
hükümetlerin kabahatlerinin toplamına,
kukla KKTC’nin prangalı siyaseti kabul
etmese de “Anavatan-Yavruvatan” ilişkisininse iflâsına tekabül eder...
Taşıma suyla uzaktan kumandayla döndürülen bir değirmen olarak KKTC, Kıbrıslıtürkleri öğütüp un ufak etmiştir...
Hükümetin bu ülkeyi yönetemediği ne
kadar doğruysa, meclisteki
muhalefetin de bu ülkeyi yönetemeyenlere ve yönetenlere
muhalefet edemediği de o kadar doğrudur...
Ukrayna’daki savaşla birlikte, bütün sorunlar rafa kalkarken, Kıbrıs Sorunu da bundan nasibini almıştır...
Ukrayna-Kıbrıs karşılaştırmalarında ipin
ucu kaçmamış, adeta kaybolmuştur...
Her kesimin kendi işgalini barış, başkasının işgalini savaş olarak gördüğü bir
zamandan geçerken, bu karşılaştırmalarda
bir yanlışın kaç doğruyu götürdüğünü
bilen yoktur...
“Sınırlarımda terör tehdidi var” diyerek
Suriye topraklarına fiyakalı operasyonlar
düzenleyen Türkiye’yi alkışlayanların,
Ukrayna’ya giren Rusya’yı lânetlemesinde
şaşılacak bir şey yoktur.
Ama Türkiyeli muhalif bir yazarın
“KKTC Türkleri, ‘Biz Rum yönetiminden
zulüm görüyor, bağımsız olmak istiyoruz’
dediğinde Türkiye’nin müdahalesini haklı
bulanlar, Donbass bölgesi için aynı şeyi
söylemiyor” diye yazması, Kıbrıs Sorunu’nun Türkiye’nin ilerici cephesindeki
karşılığının cehalet olduğunun kanıtıdır...
Çünkü KKTC Türklerinin Rum yönetiminden zulüm gördüğü ve bağımsız olmak istedikleri, Türkiye’nin de bağımsız
olmak isteyen KKTC Türklerine destek
verdiği doğru değildir...
Ukrayna meselesinde aykırı fikirleri
olan bir yazarın Türkiye’nin Kıbrıs’ta sadece Türkiye’ye bağımlı olmak isteyenlere
destek verdiğini bilmemesi, hem tuhaf,
hem de ayıptır...
Bu kafa karışıklığı içinde Kıbrıs Sorunu
her zamankinden daha dipsiz ve karanlık
bir kuyu, her zamankinden daha çıkmaz
bir sokaktır...
Bozulması neredeyse imkânsız hale gelen, gerçekleri mütemadiyen saptıran örten
eğen büken, yalanı baştacı yapan bir tuhaf
ezberdir Kıbrıs Sorunu...
Ye ye bitmeyen ortaya karışık bir hamaset türlüsü, yanında bayrak buğulama,
tören haşlama, minare kızartma, cami
taşlama...
Bu sofranın sağındaki en kıymetli meze
Kıbrıs Türkü’nün canıdır, sofranın solunda
ise tadı tuzu kalmayan dibi tutmuş federasyon vardır...
Kıbrıs Türkü’nün canını kullanarak
Kıbrıs Türkü’nün canına okuyorlar senelerdir...
Çıkmaz bir sokaktayız, sağ sol sivil
asker, ağızlarda hep aynı ezber:
-Türk askeri, Kıbrıs Türkü’nün canını
korumak için buradadır. Türkiye, garantör
devlet olarak, uluslararası anlaşmalar ve
uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru
haklar çerçevesinde buradadır. Nokta.
Virgül yoktur, parantez yoktur, dipnot
yoktur, ünlem ve soru işareti yoktur.
Yağmalanan topraklar uluslararası hukuka dahildir, katliamlar hukukidir, nüfus
taşımak adanın demografisini bozmak,
ayrı devlet ilân etmek, Türkiye’den binlerce insanı getirip o devletin vatandaşı
yaparak oy hakkı vermek Kıbrıslıtürklerin
iradesini gaspetmek değildir...
Bugün Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden söz edenlerin, Kıbrıs’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünden hiç söz etmemeleri de uluslararası hukuka uygundur...
Öyleyse, uluslararası hukuk bir yandan
yıkılması gereken bir tabu iken, bazı ‘kadersiz’ ülkelerin de tabutu mudur?

YENİDEN DEMİR
PERDE ÖRÜYORLAR

McDonald’s…
Dünyadaki en büyük fast food şirketi…
Bir imparatorluk…
Çekmiş elini eteğini Rusya’dan…
850 restoranını kapatmış…
Geçici olarak diyor…
Ne demek geçici?
Benim bundan anladığım şu:
Putin gidene kadar!
Yalnız Mc Donald’s mı çekilen?
Coca Cola…
Pepsi Cola…
Starbucks…
Pizza Hut…
Ve daha kimler kimler…
Hepsi de kapatmış Rusya’da kapılarını…
Rusya’yı cezalandırıyorlar…
Halkı cezalandırıyorlar aslında…
Asıl hedef ise, halkı bu ürünlerden
mahrum ederek Putin’e karşı kışkırtmak…
Sürekli çağrı yapılıyor batılı siyasetçilerden Rus halkına:
-Putin’i devirin!
***
Çok savaş gördük dünyada…
Çok yıkıcı sonuç…
Böylesini ilk kez görüyoruz ancak…
Tüm dünya Rusya’yı karşısına almış…
Görülmemiş bir ambargo kasırgası
ile onu ezmeye çalışıyor…
Tüm batı ekranları da çekilmiş…
Sosyal medya…
YouTube…
Twitter…
Onlardan da ambargo!
Haberler yalnız batılı enformasyon
kanallarından ulaşıyor bize…
Rusya’dan yok!
***
Ne tuhaf…
Şimdi Rusya’da kapılarına kilit
vuran dev şirketler bir zamanlar bu
pazara girmek için can atıyorlardı…
O zamanlar Sovyetler Birliği kapalı
bir kutuydu onlar için…
Demir perde…
Sosyalizm onları bu büyük pazar-

dan mahrum bırakmıştı…
Ne Coca Cola vardı orda, ne Pepsi
Cola…
Ne Pizza Hut, ne Wrangler, Levis,
Armani, Dior…
Ne Mercedes, ne BMW…
İğneden ipliğe herşeyi kendileri
üretmişlerdi Sovyetler…
Batıdaki gibi lüks ve alımlı değildi,
ama yaşamak için yeterdi…
Öyle mallar olmadığı için de halkta
bir tüketim çılgınlığı yoktu… Daha
çok kitap okuyordu herkes…
Ancak bunların özlemini duyuyordu…
O zamanlar, “bir kot pantolon için
kendilerini satan Rus kızları” diye
çok yayınlar çıkmıştı batı basınında…
Batılı yayın organları Sovyetler
ve komünizmle ilgili bu tür haberleri
vermeye bayılıyordu…
Sovyet sinemalarında yalnız ideolojiye ters düşmeyen filmler oynatılıyordu…
Stalin’den sonra “yumuşak” bir
dönem sayılan Nikita Kruşçev döneminde Kruşçev Amerika’dan “The
Seven Magnificent” isimli meşhur
kovboy filmini satın almıştı da yer
yerinden oynamıştı…
İlk kez bir kovboy filmi girmişti
ülkeye…
***
Sovyetlerin ömrü 74 yıl sürdü…
74 yıl batı ürünleri hiç giremedi
oraya…
300 milyon nüfuslu Sovyetler çok
büyük bir pazardı…
Bunun için sosyalizm çökünce ve
kapitalizme geçiş süreci başlayınca
hep birden daldılar bu pazara…
İlk girenlerden biri de McDonald’s
oldu işte…
Moskova’nın göbeğinde, Puşkin
heykelinin karşısında açtığı ilk restoran müthiş bir olay oldu…
Bütün Moskova akın etti oraya…
Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen muazzam kuyruklar oluştu…
Bu kuyruğu helikopterden çektiler
ve dünyaya yaydılar…

Şener Levent

Açı

Tam bir hamburger devrimiydi
bu…
Kızıl Meydan’da Lenin’in mumyasını görebilmek için mozolenin
önünde uzayan kuyruklardan bile
daha uzundu McDonald’s kuyruğu!
Söylenenlere göre McDonald’s Lenin mozolesini de almak ve restoran
yapmak istemişti, ancak buna izin
verilmemişti…
***
Ukrayna savaşı herkesin aklını başından aldı…
Oysa şimdi 7 parçaya bölünen eşli
Yugoslavya’daki savaşlar, kıyım ve
göç bundan kat kat daha büyük ve
daha korkunçtu…
Irak’ta ve Suriye’de de öyle…
Amerika Irak’ı işgal ederken kimse
Amerika’ya ambargo koymadı…
Rusya’ya şimdiki yaptırım gibi bir
yaptırım tarihte görülmedi hiç…
Nike da çekildi Rusya’dan, Apple
da…
Ford…
Zara…
Netflix, IKEA…
Ne yapmaya çalışıyorlar?
Rusya eskisi gibi kapılarını kapatsın
mı istiyorlar?
Demir perdeden şikayetçiydiler,
şimdi yeniden demir perde mi istiyorlar?
Rusya’nın da onlara karşı misillemesi olacak herhalde…
Dünyadan izole etmeye çalıştıkları
Putin’i son kararı vermeye ve o mübarek düğmeye basmaya mı zorluyorlar?
Putin delirdiyse, onar Putin’den
daha çok delirdi…
Bu savaş kimse için iyi biteceğe
benzemiyor…
***
Ruslar hamburgersiz yaşayabilirler…
Ama Batı gazsız yaşayamaz…
Rusya’sız yaşamak onlara iyi gelir
sanırlar…
Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar!
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

NASIL KISKANMASINLAR
Kİ BİZİ

İşte Antalya'daki tarihi zirveden çıkan sonuç!

görüşme sonuçsuz kaldı
Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna
ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme
bugün Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin arabuluculuğu ile düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları
toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası ilk
açıklamalar peş peşe geldi.
Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik
saldırıları başladığından bu yana en üst
düzey görüşmeye ev sahipliği yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba
sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna
Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez
Antalya'da bir araya getirdi. Türkiye'nin
arabuluculuğu ile düzenlenen tarihi zirve
sona erdi.
KULEBA: LAVROV'UN
TALEPLERİ TESLİMİYET
LİSTESİ GİBİ
Görüşme sonrası konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Görüşme
hem kolay hem de zor geçti. Ben buraya
insani bir amaçla geldim. Bu toplantıdan
çıkarken insani koridorların açılmasını
hedefliyordum. Ne yazık ki Bakan Lavrov
bununla ilgili karar alacak durumda değildi.
Anlaşılan o ki başka karar alıcılar var.
Ben tekrar görüşmeye hazırım." dedi.
Kuleba açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik.
En acil insani durumları ele alabilmek
amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme kat
edemedik. Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim. Çavuşoğlu bizim için çok
önemli bir arabuluculuk yaptı. Benim
görevim insani koridor oluşturmaktı. Biz
şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna
bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an savunuyoruz. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi
gibi .Çabalarımızı sürdüreceğiz. Ülkedeki
insani sorunların çözülmesi için çabalarımız
sürecek. Eğer çözüm söz konusu olacaksa
bu formatta görüşmeleri tekrar yapabiliriz.
Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için ben
bu görüşmelere devam edeceğim, sivillerin
acısına son vermek için devam edeceğim.
Müzakereler 1.5 saat devam etti. Sayın
Çavuşoğlu gerçekten çok önemli bir arabuluculukta bulundu. 2 tarafı da konuşturmaya çalıştı. Ben buraya kendi vazifelerimle geldim. Görevim insani koridor
oluşturmaktır. Mariupol en zor durumdaki
kentimiz.
Lavrov'un Rusya'da yetkili kişilerle insani koridor hakkında bir çözüm bulabileceğini umuyorum. Rusya'nın bizim çocuklarımızı düşünerek, ilaçlara ihtiyaçları
olduğunu düşünerek 24 saatlik insani koridorun açılması için bir adım atacaklarını
düşünüyorum. Biz şuan savaşı durduramayız çünkü Ukrayna sadece savunmada,
savaşı biz başlatmadık.
Bugün yapmak istediğim son şey, umudu
yok etmek. Rus ordusunun ülkemizde öl-

dürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov
ile bunu paylaştım. Rus ordusu girmeden
önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu.
Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce
santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en
güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır."

şey yapmadığını söyledi. BM yetkilileri
de bilgiye sahip olmadıklarını söylediler,
bu da bizi şaşırtmıyor. ABD'li askeri yetkililer bunu çok gizli şekilde yürüttüler.
Laboratuvarlarda böyle şeyler yaptıklarını
biliyoruz. Ukrayna'ya kim silah sokuyorsa,
bu hareketlerinin sonuçları olacaktır, bunun
sorumluluğunu taşımaktadırlar.

LAVROV: ZELENSKİY BİZİ
ANLAMAYA BAŞLADI
Zirveyle ilgili ilk açıklama yapan Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, "Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun
başka bir yere sapmamasını istiyoruz. Bugünkü görüşmelerin sonucunda şu anlaşıldı.
Müzakerelerin yerini alabilecek hiçbir
şey yok." dedi.
"Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz." diyen Lavrov, "Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele
aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için
hangi tedbirleri almamaz gerekiyor bunu
konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor. Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Güzergahlar
durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz.
Son müzakerelerde Rus tarafı kendi münazaralarını ayrıntılı bir şekilde sundu.
Tüm tarafların, AB’nin görüşlerinin de
ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Zelenskiy bizi
anlamaya başladı, bunu iyi karşılıyoruz."
ifadelerini kullandı.
Eğer özel askeri operasyon nasıl yürüyor
diye soruyorsanız bunun değerlendirmesini
bizim Savunma Bakanımız ve Devlet Başkanımız vermektedir. Bunun plana uygun
olduğu belirtilmiştir. Yurt dışından gelen
silahlar konusunun ise çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'ya binlerce
öldürücü silahlar, seyir füzesi aktardıklarını
görüyoruz. Başka ülkelere saldırı hazırlığımız yok ancak yeter ki onlar bize saldırmasınlar. Ukrayna ile alakalı egemenlik
konuları Belarus'taki müzakerelerde tartışılacak.
Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor. Yasaklanmış bir faaliyetle
uğraştıkları açık. AB de aynı şekilde.
ABD askerlerinin Ukrayna'da böyle bir

NÜKLEER SAVAŞ OLMASINI
İSTEMİYORUM
Biz davet eden ülkelere minnettarlığımızı
iletiyoruz. Destek vermek isteyenlere minnettarız. Çıkarların dengeli olmasını istiyoruz. Nükleer bir savaş olmasını istemiyorum, olacağına da inanmıyorum.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU:
ZELENSKİY VE PUTİN SICAK
BAKIYOR
Antalya'daki Rusya-Ukrayna barış zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ukrayna'da akan gözyaşının durdurulması
için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Kaybedenin
en başta masum siviller olduğunu vurguluyoruz. Bundan bölge ülkeleri başta
olmak üzere herkes zarar gördü ve görür"
dedi.
'BARIŞ ANLAŞMASI MASADA'
Rusya ile Ukrayna arasında tarafsızlık
dahil birçok müzakere edilen konu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması
da masada. Böyle bir durumda Ukrayna'nın
bazı ülkelerin garantör olarak burada olmasını istediğini biliyoruz. Bunlardan bir
tanesi de Türkiye'dir. Bugün ikili yaptığımız
görüşmede de mevkidaşım bunu teyit etmiştir" dedi.
SAVAŞ SONRASI İLK TEMAS
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba
savaşın başladığı günden beri ilk defa
temas kurdu.

Halinizden şikâyet edip durmayın artık…
Delirmenin sınırına gelmiş olsanız da en
azından hayattasınız…
Şimdilik bombalar yağmıyor tepenize…
Delirme sınırını çoktan geçtik mi diyorsunuz
yoksa?
Haklısınız…
Geç bile kaldınız delirmekte…
Kumar, fuhuş, mafya adası olduk…
Sanırım artık tımarhane adası olma yolunda
hızla ilerliyoruz…
Ama yeni havalimanı bitince birçok ülke bizi
kıskanacakmış…
Öyle demiş Erhan Arıklı…
Havaalanını da kıskanırlar mı bilmem ama
bizi kıskanmaları ihtimal dâhilinde…
Nasıl kıskanmasınlar ki…
Ne Amerika’da ne de Avrupa’da var bizim
gibisi…
Dünya bizden pek haberdar değil o kesin…
Kendi çöplüğümüzde yaşananlar, kendi
çöplüğümüzde kalıyor…
Tek kale oynaşıp duruyoruz buralarda…
Ama bizi bilseler, bu kadar rezillikle nasıl
başa çıktığımıza…
Nasıl sindirebildiğimize hem şaşar hem de
büyük bir kıskançlık hissederdi tüm dünya devletleri...
Sabrımızı…
Mülayimliğimizi…
Herşeye rağmen hiç keyfimizi bozmadan yaptığımız şakaları kıskanırlardı eminim…
-Ah ah bizim halkımız da şu Kıbrıslıtürkler
gibi olsaydı keşke, diye hayıflanırlardı…
***
Her gün hem kendilerini hem de bizi rezil
rüsva edenleri nasıl da taşıyoruz o makamlara
verdiğimiz oylarla…
Kıskanılmayacak bir şey mi bu?
Ankara otur dedi mi oturup, kalk dedi mi kalkıyorlar…
Gel dedi mi, koşa koşa gidiyorlar…
Yüklü maaşları, avanta ve ayrıcalıkları da
cepte…
***
Bakın Anastasiades, Avrupa Konseyi’nin Versay’da yapacağı toplantı için Paris’e gitmiş…
Bizim Tatar ne yapıyor?
Türkiye kazan o kepçe…
Ne idüğü belirsiz etkinliklere katılmak için
gezip duruyor…
Onu karşılamaya kaymakam mı gelmiş, muhtar
mı gelmiş, umurunda değil…
Bir yere gitmediği zamanlarda da Toroslara
bakıp bir fotoğraf paylaşıyor…
Oh, kafası rahat…
Kim böyle bir cumhurbaşkanı olmak istemez
ki…
***
Ya hiçbir şey yapmayıp da bir şey yaparmış
gibi ahkâm kesenler…
Kurulan sahnede Hükümetçilik oyunu oynayanlar…
Muhalefetmiş gibi yapanlar…
Ne kendi partisine bir başkan seçme…
Ne de bakan atama yetki ve salahiyetine sahip
olmayıp sadece gevezelik yapanlar…
Ama yine de her daim itibar, makam sahibi
olanlar…
Kıskanmamak mümkün mü onları da?
***
Herkesin aklına geleni söylediği…
Anormalliğin normal kabul edildiği bir yer
burası… Ne diyor mesela İnsan Hakları Derneği
Başkanı…
“Kapalı Maraş savaştan kaçan Ukrayna halkına
açılmalı…”
Sormak lazım ona?
Maraş senin mi? Hayır…
Kendi bakanlar kurulunu atamaktan aciz
KKTC hükümetinin böyle bir yetkisi var mı?
Onun cevabı da “hayır”…
Ama adam konuşuyor…
Gazete manşetlerine çıkıp gündem bile oluyor
ya, siz ona bakın… Saçmalayıp da adam yerine
konulmak bu olsa gerek…
Memleket bir açık hava tımarhanesi…
Delirteni de delireni de burda…
Nasıl kıskanmasın ki bizi bütün dünya…
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"Yalan makineleri" diyor gazeteciler için
ankara darbe yaptı o hâlâ konuşuyor
Her kukla sanki bir dama taşıdır o biçim
ankara bu oyunu 50 yıldır oynuyor

KUKLALAR BİLE
DAYANMAZ

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Antalya Diplomasi Forumu’na davet edilmediği
haberlerini yalanladı, “Belli kişiler, gerginlik yaratmak için ellerinden geleni
yapıyorlar” dedi. Sonra haber gerçek çıktı. “Bakan değişimi söz konusu değil.
Anormal bir durum olmazsa öyle bir beklenti yok” dedi. Ertesi günü belli ki anormal
bir durum oldu ve her şey tersine döndü. Türkiye’nin Tahsin Ertuğruloğlu’nun
bakan olmasını istediği haberini de yalanladı. Ertesi gün Ertuğruloğlu Dış İşleri
Bakanı oldu… Kuklalar bile dayanmaz bu kadar aşağılanmaya…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DENİZDE BİR DAMLA
DEĞİL YAZILANLAR

Çocukluğumu ne kadar hatırlarım bilmem...
Parça parça herşey...
Bilmediğimiz pek çok şeyi şimdi, ya da ne bileyim uzun bir zaman dilimi sonrasında öğrendik...
Doğum günleri kutlamasını ben yetmiş dörtten
sonra öğrendim...
Sanırım seksenli yıllarda...
Doğum tarihimi sadece kimlik kartıma baktığımda hatırlardım...
Şimdi facebook var günü geldiğinde hatırlatır...
Kadınlar Günü falan...
Onların da kutlaması sanırım çok uzun zaman
önceye dayanmaz...
Geçenlerde Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kutlandı...
Bir süreden beri kutlanıyor zaten...
Geçmişte kendilerine solcu diyen partilerin
en azından böylesi günler için bir bildiri falan
yayınladıklarını gören oldu mu?
Bizim buralarda adettendir yılın kadını seçilir...
Seçenler belli...
Ya bir şehit annesini seçerler, ya da ne bileyim
bir siyasetçinin eşini, akrabasını...
Aslında tüm kadınların 365 günleri kutsaldır
bana göre...
Dünyanın en üretkenleridir kadınlar...
Çocuk doğuruyorlar, doğurdukları çocukları
emziriyorlar, büyüyene kadar onların üzerinde
çalışıyorlar...
Büyüdükten sonra bile her genç, her ergin
erkek kadınlar için hala çocuktur...
Sevgilerini veriyorlar çocuklarına...
Köy yerinde doğup büyüdüğüm için kadınlarımızın, analarımızın, akrabalarımızın köyümüzdeki kadınların nasıl yaşam mücadelsi verdiklerini
dediğim gibi az buçuk hatırlıyorum...
Sabahın köründe bir traktörün arkasına bağlanmış vagonda veya yaya, ellerinde su destileri,
ekmek çantaları ve sırtlarında küçük çocuklarıyla
tarlaya gitiklerini bilirim...
Belli saatlerde getirdikleri yemekleri ortaya
koyar ve hep birlikte yerlerdi...
Bazan soğukta, bazan da kızıl güneşin altında...
Çocukluğumda çok kez onlarla birlikte gittim
tarlaya...
Yemeğe oturulduğunda ellerine bakardım hep...
Elleri yırtık yırtıktı...
Tırnakları simsiyahtı...
Ottan, tozdan topraktan...
Avuç içleri nasır tutmuştu hepsinin de...
Patates, soğan, bezelye, fasulye, bostan işlerinde
en öndeki emekçilerdi onlar...
Ve hemen hemen tümünün de, en küçüğünü
tarlaya götürürken geride bıraktığı beş veya sekiz
çocuğu vardı...
Pembe aba, Şerif aba, Hatice aba, Fatma aba,
Müsteyde aba, Laika aba, Sadiye aba...
Aklıma mahallemdeki kadınlar geldi, diğer
mahallelerdeki kadınların da durumları onlardan
farklı değildi...
Hem doğurgandılar, hem de üretimin temel
taşıydılar...
Hiçbir zaman da yılın annesi, yılın emekçi
kadını seçilmediler...
Ellerinde nasırlarla ve yırtıklarla yaşadılar ve
öyle öldüler!
Çalışırken şarkı söylerlerdi bazan...
Şarkıları da acılar üstüne ve yanıktı!
Ne yazılsa az gelir onlar için...
Koskoca denize bir damla bile olmaz yazılanlar...

PİYONLAR KUKLALAR
DAMA TAŞLARI

Akaryakıt zammı onaylandı...

Benzine 4, Disele 6 lira zam
HK- Bakanlar Kurulu, akaryakıt
fiyatlarına ciddi oranda zam getirecek
düzenlemeyi dün onayladı. Haber
Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre Bakanlar Kurulu’nun onayladığı zam,
95-98 oktan benzinde 4.03 TL Euro
Dizel’de ise 6 TL civarında.

Zamlarla beraber akaryakıt fiyatları
benzinde 18-19 TL bandına, Euro
Dizel ise 20-21 TL bandına çıkacak.
Akaryakıta okkalı zam haberleri geçen gün kamuoyunu oldukça meşgul
etmiş ancak Resmi Gazetede yayınlanmamıştı.

Esendağlı: Bir Kıbrıslıtürk olarak varlığımın
irademin değersizleştiğini hissediyorum

Seçilmişler bu hakaretleri kabul etmeye
normalleştirmeye devam mı edecek?
Özgür Gazete
Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kabine değişikliğine tepki göstererek, meselenin siyasi parti ve
siyasi görüş meselesi olmaktan çıktığını belirtti
Esendağlı: Mesele siyasi parti,
siyasi görüş falan meselesi
olmaktan çıkmıştır
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan Esendağlı, meselenin siyasi
parti ve siyasi görüş meselesi olmaktan
çıktığını vurgulayarak, bir Kıbrıslıtürk
olarak hakarete uğradığını, varlığının
ve iradesinin değersizleştiğini hissettiğini belirtti.
“Seçilmişler, bu hakaretleri kabul
etmeye, normalleştirmeye devam mı
edecekler?”
Esendağlı’nın açıklamasının
tamamı şu şekilde:
“Mesele siyasi parti, siyasi görüş
falan meselesi olmaktan çıkmıştır ar-

tık.
Bir Kıbrıslı Türk olarak ve hatta
bir KKTC vatandaşı olarak hakarete
uğradığımı, varlığımın ve irademin
değersizleştiğini hissediyorum. Bu
hakaretin doğrudan muhatabı olan
seçilmişler, hoyratça, göze soka soka
yapılan bu hakaretleri kabul etmeye,
normalleştirmeye devam mı edecekler?”

Lefkoşa-Girne ana yolunda
iki trafik kazası meydana geldi
Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen iki trafik kazasında, iki kişi
yaralandı. Lefkoşa-Girne ana yolunda dün saat 17.00 sıralarında iki
trafik kazası meydana geldi. Birbirleriyle bağlantısı olmadığı tespit
edilen kazalarda, iki kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle trafik durma
noktasına geldi. Polisin soruşturması devam ediyor...

Size söylemiştik demek istemiyorum ama...
Size söylemiştik...
Ankara seçer...
Ankara kurar...
Ankara bozar...
İrade oradadır...
Burada "İ"si bile yok!
***
Dinlemediniz!
Sandığa gitmeyi milli bir vatandaşlık görevi
addettiniz!
Ve sanki vereceğiniz oyla bir işe yarayacakmışsınız gibi koşa koşa gidip oyunuzu
verdiniz!
***
"Bu hükümet 5 yıllık bir hükümet değil.
UBP'li vekillerin tümü de bakanlık yapabilecek
kapasite ve yeteneğindedir. Sırası geldikçe
hepsine de görev verilecek" demişti Sucuoğlu.
Hükümet kurulalı 1 ay bile olmadan sıra
geldi!
Kabinede değişikliğin kokusu çıkmaya başladı!
Bunu yazan gazetecilere "Yalan makineleri"
hakaretini uygun gördü Faiz bey!
Ve "3-5 gün içerisinde çok anormal bir şey
olmazsa kabinede değişiklik olmayacak" dedi!
Bu sözler onun ağzından çıkarken...
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlıktan istifa ediyor,
Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığından Çalışma
Bakanlığına transfer ediliyor, Dışişleri Bakanlığına ise, ilk kuruluşta kabine dışında
kalan Tahsin Ertuğruloğlu getiriliyordu!
Böylece, "Çok anormal bir değişiklik olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak" diyen
ve gazetecileri yalancılıkla suçlayıp onlara
hakaret eden Sucuoğlu'nun bu sözlerinin de
okkalı bir yalan olduğu ortaya çıkıyordu!
***
Ankara'nın koyunu...
Bazan da böyle çıkar oyunu!
Söylenenlere bakılırsa Mevlüt Çavuşoğlu
"Ben seninle çalışamam. Seni başka bir bakanlığa alalım" demiş Hasan Taçoy'a!
Hop... Taçoy Dışişleri Bakanlığı'ndan Çalışma Bakanlığı'na şutlanmış!
Peki, Çalışma Bakanı Hasipoğlu'nu nereye
koymuşlar?
Bu da soru mu yani şimdi?
Ona da "Sen istifa edip köşene çekil"
dediler herhalde!
Garip ama gerçek!
O da ikiletmedi, hemen istifa edip çekildi!
Nemelâzım çok muti bir adam!
Anavatanının iradesine karşı gelmeyi hiç
aklından geçirmedi!
Onur meselesi demeyin!..
Sizin onur dediğiniz, Ankara'daki abilerinin
iradesinden daha mı önemli sanki?
***
Sucuoğlu kurultayda Ankara'nın nasıl gazabına uğradığını belli ki çabuk unuttu!
Tayyıp Erdoğan'ın da unuttuğunu sandı
ama Tayyıp bir tokat daha indirerek havasını
bozdu!
22 Ocak 2018'de Afrika'ya linç saldırısında
bulunan İslamofaşist barbarları kucaklaması
bile zor kurtarır onu!
***
Sana gelince sandıkçı vatandaş...
Sormayacak mısın hâlâ?
"Madem ki hükümeti Ankara kuracaktı...
Biz bu boku niye yedik?"
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Onuncu köy
BATI BATAKLIĞI

İŞGALİN KÖKLEŞMESİ

Zeki Beşiktepeli
Ağlıyor hükümeti muhalefeti Türkiye
kimin bakan olacağına karışmış diye şikâyet
ediyorlar.
Arkadaşlar ağlamaya ve sızlanmaya
gerek yoktur.
14 Ağustos 1974’ten beri BM ve BM’ye
üye devletlerin Kuzey Kıbrıs Türkiye’nin
İŞGALİ altındadır kararları vardır.
Ama Hükümet olan da Muhalefet olan
da bugüne kadar bihaber.
Ancak Türkiye’ye yalakalık yaparak
hükümetçilik oynuyorlar.
Ama bundan bahseden yok. Oynanan
oyunun adı işgalin kökleşmesidir.
Bunun devamını istemeyen varsa ve
dünyayla bütünleşmek istiyorsak 20 Temmuz’la ortaya çıkan işgal durumunu ret
etmekten geçer. Başka çaresi yok.

Gülgün Vaiz
Çok ilginç, saçma sapan bir dönemden
geçiyoruz:
Milano Üniversitesi’nde Dostoyevski
okutulması yasaklanmış.
Kitap yasaklamak ve kitaba, yazara,
sanatçıya düşman olmak!

İŞGALE VE ANKARA’YA
KARŞI

Hasan Ulaş Altıok
Güne Ethiopia’da uyandım. Çok fakir
ama onurlu insanlar. Onursuz insanlar
tarafından yönetildiği iddia edilen KKTC
denen utanç dünyasında da uyanabilirdim! Teselli işte… Bu utanç dünyasını
gurur tablosuna dönüştürmek mücadele
ister. Zor bir mücadele ama hâlâ mümkün. Ben varım, doğru adrese, doğru
mücadeleyi hep birlikte verecek partilere,
örgütlere desteğim tam olacaktır.

TOPLUMSAL
SAÇMALAMALAR

KANSIZ SOYKIRIMA
KARŞI

Emrah Karayaprak•
Denktaş’ın kurduğu bu parti ve bu
ceberut düzen Türkçe konuşan Kıbrıslı’yı yok etmeye devam ediyor. KKTC
denilen sözüm ona bağımsız, eşit egemen devlet ile Türkçe konuşan Kıbrıslı’nın varlığı ile doğru orantılı değildir.
KKTC denilen bu yapı var olduğu
sürece Türkçe konuşan Kıbrıslı yok olmaya mahkumtur. Ya birlik olup mücadele edeceğiz, ya da şu an olduğu
gibi sinip yok olacağız. Sokakları, meydanları doldurmalıyız, pasif direniş,
sivil itaatsizlik ve boykot gibi eylemler
yapıp örgütlenmeliyiz. Ha yok biz böyle
sinip kalmaya devam edeceksek hepimize geçmiş olsun.

ONUR YARASI

Feriha Altıok
Geç kaldık geç. Onurumuza son darbe
vurulduğu an, elimizde, işimizde ne
varsa yere bırakıp, hiçbir görüşün, hiçbir
partinin çağrısını, öncülüğünü beklemeden topyekün evlerimizden çıkmalıydık. Başka yaraya benzemez çünkü
bir onurun yarası. Öyle sarıp sarmalayıp
bağrımıza basmakla iyileşmez. Zamanın
hiç silemediği bir iz, kazınmış kalır
yüzümüzde. Yazık olur hem bize hem
geleceklerimize.
Geç kaldık geç. Son darbe vurulur
vurulmaz onurumuza topyekün sokağa
vuracaktık.
Dünyanın duyacağı ses olacaktık. Güç
olacaktık. Onurlu olacaktık.

ERDOĞAN’IN MAAŞINI
SORDUĞU İRSEN KÜÇÜK

Harper Orhon
İrsen Küçük hakkında açıklamaları
okudukça hayretler içinde kalıyorum.
Yahu madem bu kadar değerli idi neden onun döneminde partiden ayrıldınız.
Başka partilere gittiniz.
Neden adamı mahkemelerde süründürdünüz.
En önemlisi ise birinci sıradan aday
iken vekil bile yapmadınız.
Madem bu kadar değerli bir insandı
neden ölmeden önce kıymetini bilmediniz.

Senih Çavuşoğlu / Gümbür gümbür geliyoruz....

KİEV, AVRUPA’NIN İDLİB’İ OLMA YOLUNDA!
Hamide Rencüzoğulları
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskİy 27
Şubat'ta gönüllü yabancı savaşçıların Ukrayna'ya gelmeleri çağrısı yaptı. Şu an
16. bin yabancı gönüllünün Ukrayna'ya
geldiğini söyledi.
Şimdi de Suriye’den cihatçılar akın etmeye başladılar.
İdlib'deki radikal İslamcı gruplar, Ruslarla
savaşmak için Ukrayna'ya gitmeye pek
hevesliler. Çünkü cihatçıların Ukrayna'daki
Nazi milisleriyle ortak noktaları (faşist
İdeolojilerini saymazsak) Ruslarla savaş!.
İdlib'den ilk atak, Abu TOW lakaplı
Suheyl Hammud'den geldi.
Obama'nın verdiği Amerikan tanksavar
füzesi TOW'u kullanma eğitimini "başarıyla" tamamlayan Hammud, Suriye Ordusu'na100'den fazla "isabetli TOW atışı"
yaptığı için kendisine Abu TOW lakabı
verilmiş. Ukrayna'ya ilk yardım teklif
eden cihatçıdır kendisi.
Sonra arkası geldi.
Ebu Maria el Kahtani lakabıyla bilinen
el Kaide kadısı Iraklı Maysara bin AliI de
fetvasını verdi: "Ukrayna'da bir Müslüman

savaşır ve Rusları yenerse cennetle ödüllendirilecektir ve öldürülürse, bir Kutsal
Savaşta öldüğü için şehit olacaktır."
Ardından şöyle bir haber: "SMO komutanları (aralarında Türk istihbaratının
da yer aldığı iddiası var), Liva Mutasım,
Sultan Murad ve Süleyman Şah tugayı
komutanlarıyla, Ukrayna'ya savaşçı gönderme konusunu görüştüler"
Şimdi fiili olarak Ukrayna'ya gidişler
başladı..
İdlib'den yabancı ve Suriyeli yüzlerce
cihatçı Türkiye üzerinden Ukrayna'ya gitti.
Belçika, Fransa, Fas,Tunus, İngiltere Çeçenistan ve Çin uyruklu150 militan+
Çoğunluğu HTŞ ve Ensar al-Tevhid'den
300 olmak üzere toplam 450 cihatçı şimdi
neo Nazilerin yanında savaşıyorlar..
SR'de olan şimdi Ukrayna'da oluyor.
ABD Ukrayna'ya gelen yabancı savaşçılara
TOW füze eğitimi veriyor. Suriye'de olan
da buydu,1 farkla: Ukrayna'da cihatçı+Naziler yan yana, Rusya'nın arka bahçesinde
ama aynı zamanda Avrupa'nın ön bahçesinde toplaşıyor.
Şimdi Avrupa'nın İdlib'i Kiev!...

TÜRKİYE İKİYÜZLÜLÜĞÜ
Ertuğrul Kürkçü
Türkiye emperyalist ikiyüzlülüğün en
mükemmel örneğidir. Ankara’nın NATO’yla ilişkileri hem Türkiye’nin çatışan
taraflarla danışıklı döğüşleri, hem Ukrayna
için dünyayı yakmayı göze alan NATO’nun,
Ankara’nın Türkiye, Suriye (Rojava) ve
Irak’ta (Sincar) Kürtlerin kendi kaderini
tayin hakkını çiğnemesini hazmetme kapasitesinin genişliği bakımından ibret timsalidir.
Bir NATO ülkesi olarak Türkiye, Ukrayna ordusunu 'Türk Sihaları'yla donatır
ve Rus orduları Türk ateşiyle vurulurken,
Rojava’da Kürtler karşısında eli serbest
kalsın diye Rusya’nın füze sistemlerinin
(s-400) alıcısı olmaya, Rusya’nın dostu
ve müşterisi olmaya, Moskova’ya milyarlar

ödemeye devam eder. Ne Moskova’nın
ne Ankara’nın yüzü kızarır. Türkiye’de,
enternasyonalistlerin karşısındaki en önemli
görev bu iki yüzlü ve caniyane siyaseti
teşhir etmek; Türkiye’nin NATO’dan çekilmesi ve bugün ve gelecekte benzeri ve
simetriği bölgesel veya küresel askerî
paktlara dahil olmaması için güçlü ve sürekli bir kampanya yürütmektir.
Türkiye Ukrayna’ya silah satıp Rusya’dan silah satın almaya, ölüm ithalat ve
ihracatına son vermelidir.
Türkiye Suriye, Irak Ve Kıbrıs’tan ve
asker konuşlandırdığı bütün ülkelerden
ordularını çekmeli, Suriye topraklarında
beslediği ve bir mobil devşirme ordusu
olarak her savaşa sürdüğü 'cihatçı' birliklerini dağıtmalıdır.

Münür Teralı
Amma büyüddünüz ha!
Yok bakanları bile onlar atarmış, yok
her şeye garışırlarmış.
Yok efendim hükümeti da onlar gurarmış.
İrademiz hiçe sayılmış, onurumuz zedelenmiş. Hükümetin ve devletin prestiji
zarar görmüşmüş (en komiği bu)...
Be amma ciddisiniz?
İşgal altında demokrasi, adalet, hak, hukuk, özgürlük falan beklersiniz?
Yok bee bir da siz yönedeceğdiniz ülkeyi
zere da. Daha neler...

MÜDAHALE-MİŞ
EDİLMİŞ

Ülker Fahri
Daha ilkokula adım atar atmaz öğrendiğimiz atasözlerinden biriydi.
PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR
Bakıyorum da herkes şikayet eder, eleştirinin bini bir para.
Yok efendim "Bakan kim olacakmış"
müdahale edilirmiş,
Yok efendim "Her işe karışılırmış"
Yok efendim "Onuru varsa istifa edermiş"
Yok efendim "UBP'ye oy verenler milletvekillerinde hesap sormalıymış"
Vay beeee...
Amma...
Paraya geldi mi,
Hepsi da, parayı Türkiye'den istemeyi
bilir. İsteme o zaman, isteme.
Yoksa,
Size, ilkokulda öğretmediler miydi,
Parayı verenin düdüğü da çaldığını...

SOYTARI VE EFENDİSİ

Recep Maraşlı
HANGİ LİDER, NASIL AKTÖR?
Malum, Ukrayna cumhurbaşkanının bir
komedi oyuncusu olması, aktörlerin nasıl
politikacı oldukları veya politikacıların
nasıl aktör olduklarına dair bir tartışmayı
teşvik ediyor.
ZELENSKY, her ne kadar sevilen bir
komedyen olsa da şimdi TRAJEDİ oynamak zorunda...
PUTİN, oldum olası ŞİDDET ve AKSİYON'a meraklıydı; şimdi ek olarak
savaş, GERİLİM ve KORKU'ya yoğunlaştı.
BİDEN, seçimler sırasında insan hakları
savunucusu, demokrat bir AVUKAT'ı canlandırıyordu; meğerse gönlünde KASABANIN ŞERİFİ'ni oynamak varmış! Çizmelerini giydi bile, ne var ki yaş nedeniyle
hızlı silah çekemiyor gibi...
Bir de ERDOĞAN var:
her türlü rolü oynadıktan sonra şimdi
finale hazırlanıyor: SABIK DİKTATÖR!..
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Şair Gözüyle

NEŞELİ SOĞAN

GÜNLÜK

Tüge DAĞAŞAN
Lefkoşa'ya gitmek biraz da güvercinlerin boynuna gitmektir benim
için.
İnsanlar da güvercinler gibi yürüyebilseydi eğer neşeli canlılar olabilirlerdi belki.
Bir güvercinin yürüyüşünü ilk izlediğim anı hatırlıyorum da…
Tüm dünyayı değiştirebileceğim
hayaliyle süslüydü düşüncelerim.
Tüm dünya dediğim bir iki ülkeydi
oysa sonradan anladım ki dünya ikiden fazla.
...
Neşenin ne olduğunu düşünüp bazı
insanların nasıl bu kadar neşeli olduğuna dair kafa yorarken o replikleri
duydum; önemli bir konu var orada
deyip dinlemeye başladım. Sonra
sohbetlerini sevdim. O kadar sevdim
ki geriye sardım bir daha dinledim.
Camdaki Kız’ın hangi bölümüydü,
kaçıncı sahnesiydi bilmiyorum fakat
sahne mühimdi, sohbet daha mühim.
Bir replikte soğan ve kimyonun zaman zaman neşe verdiğinden bahsediyordu. “İnsan kendisine acı
veren şeyi bırakmalı, ondan uzak
durmalı” diyordu diğer bir replik.
“Kimse kimseyi kaybetmez. Giden
başkasını bulur kalan kendini.” Dedikleri sırada kendinizi ya bulursunuz
ya da aramaya henüz başlamamışsınız
demektir.
Film ilerledi, ben başka şeylerle
ilgilendim zaman zaman sonra o
sahne geldi, onu da geri sarıp tekrar
dinledim: Saat beğenmiş adam ama
alamıyor dertli, neşeli saatler mi ne-

şesiz saatler mi tercihiniz diye düşünmeye fırsatınız olmadan; kadının
saatlerinin çöpe atıldığını anlarsınız.
Zaman ise hayallerde kayıp. Çok
derin bir sahne aslında, çok acıtan.
Sahnenin çekim şekli zaten size
işareti veriyor, bir şey oluyor bak
diyor. Bakıyorsunuz. Şu soruyu soruyorsunuz ardından; kimle evlendiğini ne zaman, ne saat anlar insan?
Bir “saat” yeter mi anlamasına? Gerçekten de içi bomboş çıkabiliyor insanın. Neşe vermesi için istenen
soğan neden neşe vermez o an?
Gülüp eğlenirken bir sahnede, diğerinde düşen bir surat. Aslında ne
kadar önemli sahneler bunlar. Vay
be diyorum bir soğanla neler neler
anlatılmış.
…
Kimler kimlerle hangi masalarda
ne soğanlar yiyor. Büyük başı mı,
küçük başı mı yemeyi tercih ediyor
insan en çok? En çok kimle yediği
soğan ona neşe veriyor?
Bazen de bir ses yetiyor insanı
neşelendirmeye. Beş dakika önce
dünyası başına yıkılmış olsa bile
duyduğu o ses öyle iyi geliyor ki
ona; dünyanın en dertsiz insanı olabiliyor. Hatta ona, seni çok iyi gördüm
diyorlar nedeninin kendileri olduğunu
bilmeden.
Bir kahve bile neşelendirebiliyor
insanı. Neşeli kahve oluyor o zaman
o da tıpkı soğan gibi. Fakat bazıları
var ki hiç neşesiz.
Aslında ne soğan ne ses ne de
kahvede marifet. Marifet insanda.

O soğanı kimle yediğinde, o sesin
kime ait olduğunda, o kahvelerin
kimlerle içildiğinde. Hangi insanla
neyi paylaştığında marifet.
…
Paylaşmak! Ne çok severim bu
eylemi. Bu yüzden kelimelerimi pay
ederim durmadan usanmadan. Bir
gün gözlerimi kaybetme pahasına.
Dünya salgınını pay ederken ülkeler
arasında, iki karış toprağı pay edemedi
asla.
Bu yüzden de sınırlar çizdi durmadan usanmadan ama usandırarak
ve uslanmadan.
Ölüler evine döndü şehrin her sokağı. Yine de insan olgunlaşmadı.
Dostoyevski biliyordu, bu yüzden
“olgunlaşmak hiçbir şeye şaşırmamaktır” demişti.
Artık onu okumak da diğer yasakların yanında yer alıyordu ve ben
henüz Ölüler Evinden Anılar’ı okumamıştım. Fakat yasaklara şaşırmamak mümkün değildi ve biz demek
ki henüz onun kadar olgunlaşmamıştık. O zaman neden bu kadar çürümüştük?
Her şey neşeden yoksundu, anlamdan daha çok. Neşesiz varlıklar
yanında hepimiz birer hiçtik. Hayyam’ın dediği gibi hiç:
Ne kazandım dünyadan? Sorulunca: Hiç.
Şu kısacık yaşama sarılınca? : Hiç.
Yanan neşe mumuyum, üzme boşuna;
Cem elinde kadehim, kırılınca:
Hiç.

Hayvancılar hayvanları lefkoşa’ya salıverecek
KP-Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa
Naimoğulları, 15 Mart’a kadar hükümet tarafından üreticilerin sorunlarına çözüm bulunmaması halinde
tüm hayvanları kamyonlarla Lefkoşa’ya getirip bırakacaklarını söyledi.
Ülkenin mevcut şartlarında artık
üretim yapmayacaklarını söyleyen
Naimoğulları, bugün tüm Yönetim
Kurulu’nun imzaladığı yazıları Başbakanlık, Tarım Bakanlığı ve Maliye
Bakanlıklarına sunarak tüm hayvanlarını devlete teslim etmeye hazır
olduklarını bildirdi.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği Yönetimi, Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı önünde basın
açıklaması yaparak, hükümetin hayvancıların sorunlarına duyarsız kalmasını eleştirdi ve bugün itibarıyla
üretimi durdurduğunu açıkladı.
“YAZILARIN HEPSİNİ TARIM
BAKANLIĞINA
VERİYORUZ…ONLAR
DAĞITIMINI YAPSIN”
Başkan Naimoğulları, burada yaptığı konuşmada hazırladıkları yazıların tümünü gezerek Bakanlıklara
dağıtmak yerine, bu yazıları içeren
zarfların tümünü sadece Tarım Bakanlığına verip Tarım Bakanlığının
bu yazıları dağıtmasını istediklerini,
üreticinin Lefkoşa’ya gelirken halihazırda 200 TL mazot parası verdiğini, bir de bakanlıkları gezip zarfları
dağıtmaya gücü kalmadığını aktardı.
Akaryakıta %300, yeme %300400 oranında, elektriğe de %300
zam geldiğini artık ülkede üretim
yapılamayacağını bildiren Naimoğulları, ülkeyi ithalatçı, yemci ve
ham maddecinin yönettiğini, iktidarda koltuk sahibi olanlarınsa kavgadan başka hiçbir iş yapmadıklarını

savundu.
“ÇİFTLİKLERİ
HAYVANLARLA BİRLİKTE
KENDİLERİNE TESLİM
EDİYORUZ…
YAPABİLİYORLARSA
KENDİLERİ YAPSINLAR”
Naimoğulları, “Biz bugünden sonra çiftlikleri hayvanlarla beraber
kendilerine devrediyoruz. Biz gerekirse kendilerine hizmetkârlık da
yapar yardımcı oluruz. 15 Mart’a
kadar bir çözüm bulunmazsa Salı
gününden sonra hayvanları buraya
getirip bırakacağız…Hükümet kimin
yanında durduğunu bize söylesin…
Yerli üretimi durdurursanız, ekonomiye nasıl sahip çıkacak, ülkeyi
nasıl yöneteceksiniz?” şeklinde konuştu.
Akaryakıta yapılan zamların üzerine Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’de de
artış yapılmasının kabul edilemez
olduğunu dile getiren Başkan Naimoğulları, üretici tüccara gidip yem
istediğinde tüccarın parayı peşin istediğini, akaryakıt istasyonlarının
peşin parayla çalıştığını kaydederek,
“Gelin bu işleri siz yapın, biz size
yardımcı olalım, görün bakalım biz
neler çekiyoruz…
50 bin kişi bu işten ekmek yiyor…Ürettiğiniz malın fiyatını tüccar
belirliyor…Siz sorunları çözmek

için bakan oldunuz” dedi.
Mezbahalarda artık hamile hayvanların kesilmeye başladığını anlatan Naimoğulları, elektrik giderleri
için gelecek faturaların beklendiğini,
geçen ay 5 bin TL fatura ödeyen bir
üreticinin bu ay 15 bin TL ödeyeceğini ve artık üreticilerin bu zamlar
ve fiyat artışları karşısında dayanacak
gücü kalmadığını bildirdi.
“BEDEL ÖDEMEKTEN
YORULDUK”
Destekleri dahi zamanında ödenmeyen hayvan üreticilerinin, “Pandemi” ve “Döviz Krizi” dahil iki
buçuk yıldan beri bedel ödemeye
devam ettiğini, zam furyası karşısında
yine bedel ödediğini söyleyen Naimoğulları, “Biz bedel ödemekten
yorulduk, bizim sorunlarımızı kim
çözecek?...
Bugün Yönetim Kurulumuzun imzaladığı kâğıtları getirip, size her
şeyi teslim etmeye geldik. Alın çiftlikleri, bize de birer maaş verirsiniz
size yardımcı oluruz.” dedi.
Namoğulları, konuşmasının sonunda üretimi sonlandırdıklarıyla
ilgili Birlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yazıları Başbakanlık ve Maliye Bakanlıklarına da
dağıtımı yapılmak üzere Tarım ve
Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü
Mehmet Ercilasun’a teslim etti.

ANKARA MÜDAHALE ETMEZ,
DOĞRUDAN KENDİSİ YÖNETİR!

‘‘Eğer Türkiye’nin bir müdahalesine boyun eğerseniz arkası
hiç bitmez’’ dedi ‘‘Ankara otur derse otururum, kalk derse kalkarım’’ diyen Mehmet Ali Talat… Evet, boyun eğdiniz, arkası
geldi… Talat Denktaş’ı devirirlerken, Tatar Akıncı’yı devirirlerken
heşa çekti… Mehmet Ali Talat Ankara’ya güvenip Eroğlu’nun
karşısında kazanacağından o kadar emindi ki, bunu Hristofyas’a
bile söyledi… ‘‘İşleri bu noktaya getiren başta Türkiye kanadı
ve bunlara boyun eğen UBP’dir’’ dedi Talat, TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘‘abi’’ diye hitap ettiği Tahsin Ertuğruloğlu’nun yeniden dışişleri bakanı yapılmasından sonra… Talat
unuttu belli ki: 2009’da Silihtar’da kukla olarak oturmakta idi…
İşte tam da o dönemde Talat, Erdoğan’a “YARDIM EDİN DE
CTP SEÇİMİ KAZANSIN” diyerek seçimlere müdahaleyi dahi
meşrulaştırdı! Bugün faturayı sadece UBP’ye kesenler, ‘Müdahaleyi
davet ettiler’ diyor… Hatırlarsınız… 2009 yılında Talat, “maliye
bakanı” Zerren Mungan ve Silihtar sözcüsü Hasan Erçakıca arasında geçen meşhur konuşmayı, bilirsiniz… Hani, Talat Erdoğan’ı
seçimlere müdahale edip CTP’yi kazandırmaya çağırıyordu:
“Ben zaten onlara söyledim… Yardım edin CTP'ye de kazansın… Çeşitli yollardan mesela, kriz nedeni ile paket yapın. Ben
bunu da söyledim Erdoğan'a” demişti Talat… Denktaş çağırdı
müdahaleyi, UBP çağırdı, CTP çağırdı… Doktor’a çekil, Denktaş
geçsin yerine dediler, çekildi! Denktaş’a çekil Talat geçsin yerine
dediler, çekildi! Akıncı’ya çekil Tatar geçsin yerine dediler, çekilmedi, olan oldu… Türkiye burada kendisine perde arar, sadece
perde! Perdede de kuklalar durur. TC buradaki ‘seçim’e ve ‘hükümet’e müdahale etmez. Çünkü Ankara yönetir burayı!
SUCUOĞLU KAYBETTİ
Başbakan Faiz Sucuoğlu
“Türkiye isim bazında iş
yapacak bir devlet
değildir. Politikalar
Anavatan için önemlidir
ama kişiler üzerinden
bunu yapmaz” dedi ve
kaybetti. Koskoca Türkiye
Ertuğruloğlu için diretti…
*
MARAŞ
Ortalığı bok götürüyor.
Zamlar yakıyor, faturalar
yakıyor ama ne önemi var
bütün bunların… 8 Ekim
2020’de bir bölümü açılan
Kapalı Maraş’ı bugüne
kadar 390 bin 745 kişi
ziyaret etti. Neyinize
yetmez?
*
YOBAZLARA EMANET
2015 yılında 15 bin 265 bin
öğrenciyle yola çıkan 4-6
yaş Kuran kurslarında
eğitim gören çocuk sayısı
2021 sonu itibarıyla 782
bin 694’e ulaştı. Türkiye’de
okul öncesi eğitimdeki
çocuklar Diyanet’in yobaz
imamlarına emanet...
*
SEVSİNLER
ABD kongresi Ukrayna
için 14 milyar dolarlık
insani yardımı onayladı.
Önce savaş çıkarır sonra
da savaş çıkardığı yerlere
insani yardım gönderir.
Sevsinler senin insani
yardımlarını Amerika…

“Tırnak”...
"Dünya genelindeki cinsiyet
eşitsizliği ile ilgili kötüleşme
ülkemizde de söz konusudur. O
yüzden tavsiyem bundan
sonraki süreçte destek
programları hazırlanırken
cinsiyet eşitsizliği mutlaka göz
önünde bulundurulmalıdır. Sivil
toplum örgütlerimiz bu konuyu
yakından takip etmeli ve
hükümetin dikkatini konu
üzerine toplamalıdır."
Dr. Berkan TOKAR
(Yenidüzen)
"Mantık kullanarak öngörüde
bulunamayacağımıza göre, olup
biteni mümkün olduğu kadar
soğukkanlılıkla izlemek ve
gelişmelerin kasvetine
kapılmamaktan başka
seçeneğimiz yok. Bundan
kendimiz, yani Kıbrıs için bir
ders çıkarmaya çalışmak da
boş bir egzersizdir. Buradaki
nefret ve korkunun,
milliyetçilik ve fanatikliğin
imparatorluğu çökmez.
Fransız İhtilali öncesi
özgürlüklerin
peygamberlerinden biri olan
Voltaire (1694-1778) “Var
olmasına izin verilemeyecek
tek özgürlük fanatik olma
özgürlüğüdür,” demişti. Ama,
diye eklemişti, “Fanatiklik bir
defa beyni sardı mı o
hastalığı oradan çıkarmanın
neredeyse yolu yoktur.”
Metiğn MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
Narin Ferdi Şefik
Hüseyin Özgürgün’ün ‘Partinin
seçim parasıydı’ dediği kendi
özel hesaplarındaki yaklaşık
16 milyon TL’lik para ile ilgili
UBP’nin hesapları yakında
mahkemenin önüne
gelecek… Yüksek Mahkeme
Başkanı Şefik, UBP’nin
2015-2018 dönemi
hesaplarına dair ‘ilk inceleme’nin
sürdüğünü açıkladı… CTP döneminde
Vakıflardan aldığı 10 Milyon Dolarlık krediyi geri
ödemeyen Turgut Çavlan’ı da sakın unutmayın… UBP’nin
yolsuzluğu ne ise, CTP döneminde kamu bankalarından
dağıtılan krediler de o! UBP ve CTP düşman kardeşleri para
konusunda birbirinden ayırmak olmaz!
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UKRAYNA CİHADI

Aziz ŞAH
Ukrayna İç Savaşı’nın sekizinci senesinde Rus ordusu sınırı geçer geçmez
‘‘Putin Lahey’de savaş suçlarından yargılanacak’’ başlığı ile karşılaştığımda güleyim mi, ağlayım mı bilemedim…
Vietnam’dan sonra sembolik mahkemeler kuruldu, Irak savaşından sonra da
denendi ancak ses getirmedi…
1955-75 arası süren Vietnam savaşından
döndüklerinde 1971 yılında
Detroit’te kurulan Halk Meclisi’nde cinsel tecavüz ve
cinsel işkenceden yargılanan
100 ABD askerinden biri
şöyle demişti:
-“Standart prosedürü uyguladık”…
Irak savaşını yalanla başlattı ABD Başkanı Bush ve İngiltere Başbakanı Blair!
Bizim İnönü meydanındaki Barış ve
Çözüm Mitingi’nde alkışlatılan ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell BM toplantısında bir tüp içinde ‘İşte Saddam’ın elindeki kimyasal silah’ demişti. Powell ölüp
gitti…
Irak savaş suçlularından ABD Savunma
Bakanı Donald Rumsfeld ölüp gitti…
Afganistan’dan sonra hiçbir pişmanlık
duymadığını söyleyen Brzezinski yargılanmadan ölüp gitti...
Kissinger hâlâ hayatta ama o da eceliyle
ölecek…
ABD’nin ülke içi ve dışında gizli eylemlerini denetleyen “40 Komitesi”nin
başıydı Kissinger. 40 Komitesi’nin başındaki ilk ve tek Dışişleri Bakanı olarak
1969-1976 arası işlenen bütün suçların
doğrudan sorumlusu…

Vietnam’da uygulanan Phoenix kontrgerilla programıyla 35.708 Vietnamlı
sivilin ölümünden sorumlu…
1974 Temmuz’unun mimarı olarak,
“Kıbrıs’ta ilk toplumlararası krizin bir
Türk müdahalesini provoke edeceğinden
emindim.
Türkler neden Kıbrıs’ın üçte birine sahip
olmasın ki!” demişti.
Hindiçin’de ve Bangladeş’te kitlesel cinayet ve suikastlar, Şili’de, Arjantin’de,
Brezilya’da darbe, Doğu Timor’da soykırım…
Nixon “Bu orospu çocuğu, bu orospu
çocuğu… Bu Allende orospu çocuğu, onu
parçalayacağız!” diyerek planladı Kissinger’le Şili darbesini…
11 Eylül 1973, Şili ordusu başkanlık
sarayı Moneda’yı bombalamaya başladı.
İşçi mahalleleri alevler içindeydi. Kissinger
şöyle dedi: ‘Şili halkı bir Marksisti seçerek
sorumsuzluk yapmıştır’…
Allende, Castro’nun hediye ettiği bir
silahla direnerek öldü. Kissinger Kıbrıs’ı
da “Akdeniz’de bir Küba olmasın” diye
böldü…
Güney Afrika’daki ırkçı rejimin Angola’nın üstüne saldırtılması, Washington’da
yaşayan bir yabancı gazetecinin kaçırılarak
öldürülmesi…
Irak Kürtlerinin Saddam Hüseyin’e
karşı isyana teşvik edilmesi ve sonra da
dağlarda terk edilmeleri…
Laos, Kamboçya, Vietnam, Kıbrıs,
Irak…
Kissinger’in savaş suçları kabaca böyle.
Bugüne kadar tek bir gazete başlığı görmedim ‘‘Kissinger Lahey’de savaş suçlarından yargılanacak’’ diye!

İnsanlığa karşı 50 yıl suç işleyen Kissinger’in bütün savaşlarının ortak bir
özelliği var: Hepsi Rusya’yı kuşatma savaşlarıydı!
Çin-ABD yakınlaşması da, Arap milliyetçi rejimlerinin Sovyetler’den uzaklaştırılarak ABD’nin eksenine sokulması da,
Rusya’ya yakın saydığı Makarios’un öldürülmesinin planlanması ve 15 Temmuz
darbesi ile 20 Temmuz işgali de aynı kuşatma stratejisiydi.
Batılı savaş suçluları o kadar bir yargılanmadılar ki, Brzezinski’nin mimarı olmakla övündüğü Afganistan’ı model olarak sundular Ukrayna’ya.
Zelenskiy ‘gönüllü savaşçılar’ı davet
etti. Suriye ve Libya’nın kasabı olan Hillary Clinton Afganistan’daki ‘mücahit
modeli’ni Ukrayna’ya önerdi. Dünyanın
dört bir tarafından paralı askerler ve NeoNazilerin yanı sıra Suriye ve Kuzey Afrika’dan cihatçılar akıyor bugün Ukrayna’ya!
Dün cihat için Türkiye üzerinden Suriye’ye gidenler, bugün aynı yoldan Ukrayna’ya dönüyor.
Idlib’ten cihatçılar Türkiye üzerinden
Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna’ya
giderken ABD Başkan Yardımcısı Kamala
Harris harekâtın 15. gününde Polonya’da
konuştu: ‘‘Rusya kesinlikle Ukrayna’daki
savaş suçlarından yargılanacak’’…
Rusya’nın çevrelenmesinin fotoğrafı
çok berrak: Afganistan’da, Suriye’de ve
şimdi de Ukrayna’da aynı cihatçılar Rusya
ile savaşıyor.
Afganistan’da Sınır Tanımayan Doktorların Hastanesi’ni bombalayan ABD
de savaş suçlarından bahsediyor…

HALKIN PARTİSİ İLE EL-SEN
YETKİLİLERİ BİR ARAYA
GELDİ

46 yılın ardından 8 Ekim 2020’de bir bölümü
halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş’ı
bugüne kadar 390 bin 745 kişi ziyaret etti.
Polisten verilen bilgiye göre, Kapalı Maraş,
açılmasının ardından 17 aylık süre içerisinde
390 bin 745 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu
rakamın KKTC nüfusuna eşdeğer olduğu
belirtiliyor.
Gazimağusa bölgesi içerisinde yer alan,
kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de
başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikinci
aşamaya geçilen Maraş'ta, yüzde 3,5'lik
bölüm askeri bölge statüsünden çıkarılarak,
sivilleştirildi.
1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil
merkezlerinden biri olan KKTC sınırları
içindeki Maraş, salgın koşullarına rağmen
ilgi odağı olarak, çok sayıda yerli ve yabancı
turist tarafından ziyaret edildi.
Kapalı Maraş’ta açıldıktan yaklaşık bir ay
sonra ziyaretçilerin bisiklet turu yapmasına
olanak sağlandı. Bisiklet kiralama noktası ve
büfeler hizmete sunuldu. Ziyaretçilerin
denize girmesine de imkan verilen halka açık
bölümde, iki plaj halkın kullanımına açıldı.
Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan
bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden
ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete
girdi. Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal
etkinlikler de yapılıyor.
Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için
sürdürülen müzakerelerde zaman zaman
gündem konusu olan Maraş’a ziyaretçilerin
kabulü, 46 yıl sonra yapılan düzenlemelerin
ardından 8 Ekim 2020’de başlamıştı.

Kabine değişikliğiyle dün Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine
getirilen Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı personeli ile
tanışarak, bakanlığına bağlı daire
müdürleriyle ilk toplantısını yaptı.
Bakanlık açıklamasına göre toplantıda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müdürü Meray Dürüst, Çalışma Dairesi
Müdürü Berhan Ongan, Sosyal Sigortalar
Dairesi Müdürü Ayşe Avseven, Sosyal
Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan,
İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl
Yüce ile Sendikalar Mukkayidi Mehmet
Yavuzhan hazır bulundu.

LTB “ŞİDDETE KARŞI YAN
YANA” PROJESİNİN
KAPANIŞ ETKİNLİĞİ
YAPILDI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Avrupa
Birliği (AB) finansmanı ile hayata
geçirdiği “Şiddete Karşı Yan Yana”
projesinin kapanış etkinliği Merkez
Lefkoşa’da yapıldı. Belediyeden yapılan
açıklamaya göre, projenin kapanış
etkinliğine, Avrupa Komisyonu Reform
Genel Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm
Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson,
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi
Bölüm Başkanı Michael Docherty ve Ofis
Yöneticileri, LTB Başkanı Mehmet
Harmancı, bakanlıklardan temsilciler,
belediye meclis üyeleri, belediye
yöneticileri, STÖ temsilcileri ve yurttaşlar
katıldı.

TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ
BAŞLIYOR

Tıp Haftası etkinlikleri bugün 10.30’da
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans
Salonunda yapılacak basın toplantısı ile
başlayacak. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
Başkanı Özlem Gürkut tarafından yapılan
yazılı açıklamaya göre geleneksel olarak
düzenlenen Tıp Haftası etkinlikleri bu yıl
10-18 Mart 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. 14 Mart Tıp Haftasının
açılışı bugün 10.30’da Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği Konferans Salonunda
basın toplantısı ile yapılacak.

POLİS GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
“YABANCILAR VE
MUHACERET ÇALIŞTAYI”
DÜZENLEDİ

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Elektrik
Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile
parti genel merkezinde bir araya geldi.
Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre,
toplantıda, HP Genel Sekreteri Gülşah
Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Ayşegül
Baybars ve Parti Meclisi üyesi Yusuf
Avcıoğlu ile EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç
ve beraberindeki heyet yer aldı.
Heyetler arasında, son dönemde artan
elektrik maliyetleri, KIB-TEK’in yapısal
sorunları ve yatırım ihtiyaçları konusunda
görüş alışverişi yapıldı.

17 AYLIK SÜREDE KAPALI
MARAŞ’I 390 BİN 745 KİŞİ
ZİYARET ETTİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANI TAÇOY,
PERSONELLE TANIŞTI, İLK
TOPLANTISINI YAPTI

kar-İş'ten hükümete: Ne
yapmayı düşünüyorsunuz?
KP- Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu,
TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına
ve yapılan zamlara işaret ederek, hükümete
“Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu
yöneltti. Açıklamada ayrıca, bu şartlarda
toplu taşımanın artık çalışamayacağı da
vurgulandı.
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat
Topaloğlu, yapılan zamlara tepki gösterdi;
TL’nin değer kaybına dikkat çekti.
2021 mayıs ayından bu güne kadar ülkemizde akaryakıta % 149.75 artış gelmesi
ve bu günlerde akaryakıta tekrardan yüksek
oranda artış geleceği söylenmektedir diyen
Topaloğlu; ayrıca ülkemizdeki akaryakıt
artışının otomatik olarak ayarlanması ve
her geçen gün yapılan fiyat değişikliği
toplu taşımacılığı artık kontak kapatma
noktasına getirmiştir dedi. Başkan Topaloğlu; ülkemizde toplu taşımacıya akaryakıt
için doğrudan destek verilmesinin’ de kaçınılmaz olduğun belirtti.

Kamu hizmeti veren bir sektörde, her
gün karşılaştığı ağır zamlar, dövizden kaynaklı gider maliyetlerinin artışı karşısında
çaresiz kalan toplu taşımacının artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Topaloğlu; ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli
bir toplu taşımacılık için; hükümetin bir
an önce bu sektöre çare üretebilecek bir
çalışma başlatmaması halinde ülkemizde
tolu taşımacılık diye bir sektör kalmayacaktır dedi.
Toplu taşımacılığın devam ettirilebilmesi
için hükümetin toplu taşımacıya akaryakıt
ile ilgili doğrudan destek vermesi şart olmuştur.
“BU ŞARTLARDA
ÇALIŞAMAYACAĞIZ”
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu tarafından
yapılan açıklamada, toplu taşımacılığının
bu şartlarda çalışamayacağının altı çizilirken, şirketlerin artık zarar etmeye başladığı ifade edildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından
“Yabancılar ve Muhaceret Çalıştayı”
düzenlendi.
Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen
bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü
öncülüğünde düzenlenen çalıştay bugün
Polis Okulu Müdürlüğünde yer aldı.
Çalıştayla, ülkede bulunan yabancı
uyruklu şahıslarla ilgili kamusal alanda
yaşanan sıkıntıları ortaya koymak ve
bunlarla ilgili çözüm önerileri üretmek
amaçlandı. Polis Genel Müdürlüğü
öncülüğündeki çalıştayda, Başbakanlık,
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, YÖDAK
ve üniversite temsilcileri ile Polis Genel
Müdürlüğü yetkilileri mevcut durumu
ortaya koyarak, uygulamada yaşanan
sıkıntıları tartıştı ve çözüm önerileri
ortaya koydu.

SÜRÜŞ EHLİYETİ SINAVINA
GİREBİLMEK İÇİN SAHTE
PCR BELGESİ VEREN İKİ
KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, S.A.(K-21) ve N.K.’ın (K18), dün yapılan sürüş ehliyeti sınavına
katılabilmek için daha önceden
yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR test
belgeleri üzerinde tarih değişikliği yapıp,
sahte belgenin çıktısını görevli memura
verdiği tespit edildi.

DEĞİRMENLİK’TE ARAÇ
YANGINI

Polis Basın Subaylığı, dün saat 11.00
sıralarında, Değirmenlik’te camii önünde
park halinde bulunan Güney
Çağdaşoğluları’na ait salon aracın,
muhtemelen motor bölümünde elektrik
aksamının kısa devre yapması
sonucunda, tamamen yandığını bildirdi.
Polis’ten verilen bilgiye göre, yangın
itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü,
soruşturma devam ediyor.
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Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

Dünya görüşüm UBP’lilerin dünya
görüşü ile örtüşmez. Buna rağmen UBP
içinde dürüst, yutdunu seven onurlu insanlar olduğuna inanırım. Parti içinde
hangi görevde olsalar sesleri pek çıkmayan bu insanlar da son zamanlarda
seslerini yükseltmeye başaldılar. UBP’nin
tüzel kimliğini yok sayan Türkiye’deki
Erdoğan liderliğindeki AKP iktidarına
karşı hoşnutsuzluklarını seslendirmeye
başaldılar. Bunun sebebi tahminedeceğinz
gibi UBP yönetiminin yok sayılması ve
Ankara’dan verilen emirlerin yerine getirilmesidir.
UBP yönetimi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimlerde Ankara’dan aldığı desteğin
diyetini ödemek peşinde. Bu diyet öyle
odenecek cinsten değil. Bir toplumun
iradesini teslim etmelerine kadar gidiyor.
Seçimlere müdahale ardından yönetimi
ele alma düşüncesine de ses çıkaramayan
UBP artık gerçekleri saklayamaz duruma
gelmiştir. Mızrak çuvala sığmıyor. Kralın
çıplaklığı herkes tarafından görülüyor.
Buna rağmen görüp de görmemezlikten
gelenler toplum karşısında alay konusu
oluyorlar. Bu da hakkettikleri bir durumdur.

11 Mart 2022 Cuma
EGEMEN OLDUĞUNU İDDİA EDENLER DIŞİŞLERİ
BAKANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İYİ ANALİZ ETSİNLER
Seçimleri boykot gerekçemizin en başında Türkiye’nin müdahaleci tutumu
ve yönetimi ele alması yatıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu belgelerle
kanıtlandı. Bütün bunlara rağmen siyasi
partiler seçim yarışına girdiler ve sanki
demoktatik ve tarafsız bir seçim yapılmış
gibi hem kendilerini hem de insanları
kandırdılar.
Biz bu seçimlerle insanlarımzın hayatında hiçbir iyişeştirme olmayacağını
aksine seçimler nedeniyle baskılanan
zamların gerilmiş yaydan çıkan ok gibi
fırlayacağını yazdık, söyledik. Bu öngörülerimiz bir kâhinlik değil maddi
koşulların sonucuydu. Nitekim de öyle
oldu.
Peş peşe gelen zamlar insanlarımzın
yaşamını çekilmez yaptı. Bunlar daha
başlangıç. Türkiye’deki kötü yönetimin
acı meyvelerini zorla bize de yedirecekler.
Gelişmelerden elbette ki muhalefetteki
CTP de sorumludur. Seçimlerle halkın
nefas alabileceğini , bunun için de
iktidara talip olduklarını söyleyip oy istediler. Bence değişen birşey olmayacaktı.
Zamlar yine peş peşe gelecekti.

Dış politikada Türkiye’nin ne kadar
ciddi olduğunu, “iki devletli çözüm önerisi” konusunda ne kadar hassas olduğunu
gösterdi. Uzlaşmazlık konusnda Denktaş’I aratmayan Tahsin Ertuğrıuloğlu ısrarılı bir şekilde Dışişleir, Bakanı yaptırıldı. Hem de kabine açıkladıktan kısa
bir süre sonra.
Hani derler ya “verilmiş sadakası varmış” diye. Gerçekten CTP birinci parti
çoksaydı ve hükümeti kurma görevini
alsaydı neler yaşayacaklarnı düşünebilriz.
Öncelikle iki develtli çözümü savunması
istenecekti. Sonra da yine Tahsin Ertuğruloğlu’nun dışişleri bakanı istemeyeceğini kim garanti eder.Ne iyi oldu
da CTP birinci parti olmadı !
CTP artık gerçekeleri görmelidir. Her
olumsuzluğun sebebi olarak Başbakan
Sucuoğluna yüklenmenin bir anlamı olmadığını anlamalıdır. Bütün olumsuzlukların anası Ankara’da sarayda oturan
ve Kıbrıs İşlerine yön veren bürokratlardır. Bu nedenle eleştiri oklarını gerçek
hedefe döndürme zamanı geldi. Körler
bile bunu hissediyeorlar. CTP hâlâ bildiği
yolda yürüyor. O yol bu toplumu aydınlığa çıkarmaz.

KTAMS KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
NEDENİYLE HÜKÜMETİ
ELEŞTİRDİ
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan,
kabinede yapılan değişikliğe ilişkin olarak
hükümete eleştirilerde bulunarak, “1974
yılından bu yana en büyük ekonomik krizin
yaşandığı bu süreçte çok büyük vaatlerle
hükümete gelenlerin halkımızı içine
düşürdüğü durumu anlatacak kelime
bulmakta zorlanıyoruz” dedi.
KTAMS Başkanı Bengihan, konuya ilişkin
yazılı açıklamasında, “Çalışanlar, emekliler,
dar ve sabit gelirli kesimler her gün yapılan
zamlarla, hayat pahalılığı altında ezilirken,
asgari ücretliler açlık sınırı altında yaşamak
zorunda kalırken, ülkeyi yönettiğini iddia
edenler figüran olmaktan öteye
gidemiyorlar” ifadelerinde bulundu.
Bengihan, açıklamasında devamla şunları
söyledi:
“ ‘İstikrar’ ve ‘Hükümet Bizim İşimiz’
sloganları ile yola çıkanların ‘Hükümet’
derken sadece makam koltuklarını
kastettikleri ortadadır. ‘İstikrar’ sözünden ne
anladıklarını da yine yaşayarak görüyoruz.
Hükümetin güvenoyu almasının üzerinden
daha bir hafta geçmeden, UBP 19 Şubat
tarihli Parti Meclisi toplantısında kabinede
teknokrat bakan olmayacağı kararı
alınmasına rağmen yapılan değişiklik mi
istikrar? Basın mensuplarını, halkı
yalancılıkla suçlayıp daha üzerinden 24 saat
geçmeden söylenenlerin birebir
gerçekleşmesi karşısında Sn. Başbakan’ın
halktan özür dilemesi gerekir.”

AKANSOY KABİNE
DEĞİŞİKLİĞİNİ ELEŞTİRDİ
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili
Asım Akansoy, kabine değişikliğini
eleştirerek, değişikliği “Ankara’nın bir
müdahalesi” olarak değerlendirdi.
Asım Akansoy, “Tahsin Ertuğruloğlu’nun
tekrardan kabineye girmesinin, UBP’nin tüm
milletvekillerine ve üyelerine büyük bir
saygısızlık olduğunu” iddia ederek,
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu konuda
kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini
kaydetti.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,
bir haber programının konuğu olan CTP
Milletvekili Asım Akansoy, gündemi
değerlendirdi.
Akansoy, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz
Sucuoğlu’nun hükümet kurma görevini
aldıktan sonra çeşitli partilerle görüşüp bir
siyasi yapı oluşturduğunu belirterek, oluşan
kabinenin toplum iradesini yansıttığını
söyledi.
Akansoy, “bu kabinenin herhangi bir şekilde
dış unsur tarafından beğenilip
beğenilmemesi üzerine bir kriz
yaratılmasının başka bir şey, UBP’nin kendi
iç sorunlarından dolayı doğan krizin başka
bir şey” olduğunu kaydetti.

Kuzeyde vaka sayısı 501...
Güneyde 3473 vaka 3 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9947
olup, 501 pozitif vakaya rastlanmış, 475
kişi taburcu edilmiştir.
204 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 88
kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11
kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
10 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9947
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
501
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 501
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 475
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.028.758
Toplam Vaka Sayısı: 72.290
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 68.421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
3670
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3621
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı 3
bini geçti! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu
açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 98 bin 705 testle
3 bin 473 yeni vaka belirlendi. Bugün 3
ölüm kaydedildi.

Ülkede dün (9 Mart) yapılan 78 bin
337 test sonucunda 2 bin 866 yeni vaka
tespit edilmiş. 3 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 113
hastanın tedavisinin sürdüğü, 22’sinin
durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 344 bin 856’ya
yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise
889.
Türkiye’de koronavirüs:
Vaka sayısı 30 binin altında
Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte
140 kişinin koronavirüsten hayatını
kaybettiğini, 29 bin 492 yeni vakanın
olduğunu açıkladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu
açıklandı. 10 Mart’ta açıklanan 24 saatlik
verilere göre, 29 bin 492 vaka tespit
edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 oldu. Bir günde
toplam 358 bin 846 test yapılırken,
iyileşen hasta sayısı 62 bin 245 olarak
kaydedildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından
açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı
olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan
verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama
ortalama yüzde 85,20 oldu. 1. doz
ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2.
ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı
toplamda 146 milyon 183 bin 69’a yükseldi.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

SUÇU KİMSEDE
ARAMAYIN!

Ustalar, ev sahipleri, sömürgeciler, işgalciler,
ne isterseniz söyleyin, ne isim yakıştırırsanız
yakıştırın, isterseniz hala daha anavatan da
diyebilirsiniz, ama sakın başkalarını suçlamaya kalkmayın!
Türkiye'deki yetkililer, sözde kabineyi beğenmemişler, sözde güven oyundan sonra
burun kıvırmışlar, olmaz beğenmedik deyip, çözüm olursa dağa çıkarım diyen kahramanı bakan yapın emriyle
sözde kabineyi değiştirmişler.
Herkes başlamış eleştiri
yapmağa, biri böyle şey olur
mu diyor, diğeri çaycınızı da beğenmedi,
değiştiriniz diyor... Güya bizde çaycılar
varmış gibi!
Eskilerin bir deyimi var, dedem da hep
söylerdi ''Eşşek olursan, sana semer takacak
olan çok insan var.''
Bu eski söz tam da bizim için söylenmiş
sanki!
Şimdi aslan solcular çıkacak, dilleri çözülecek, konuş konuş dilleri yorulacak, ses
vermeyen diller bülbül gibi şakıyacak!
Neden sözde bakanı değiştirdiniz diye
eleştiri yapacaklar, gurur ve haysiyetten bahsedecekler!
Her önüne gelenin bizlere semer takma
hevesi, sadece UBP ve diğerlerinin değil,
başta sözde solcular da dahil tüm siyasetçi
geçinenlerin ortak suçu!
Anavatan diyenlerle, ikinci vatanım diyenler
de suçludur!
Kapılarının önünü ulusal bayraklarla döşeyenler de, sağ görüşlü partilere özenip
onlar da partilerini TC ve KKTC bayraklarıyla
döşeyip
oy avcılığı yapan sözde sol partiler de
suçludur!
Sözde meclis denen yerde oturup siyaset
yaptığını sananların tümü suçludur!
UBP kurultayında başkan krizi, Afrika
saldırısında, seçilmiş toplum liderine yapılanlara ses çıkarmayanlar en az UBP kadar
suçludurlar.
Gelen Türk, giden Türk diyenle Kıbrıs'ta
yaşayan herkes Kıbrıs Türk halkıdır diyen
de aynidir, ayni derecede suçludurlar.
Çözümsüzlük çözümdür deyip, çözümü
engelleyenlerle, çözüm istiyoruz, çözümle
Türkiye'nin önünü de açacağız diyenlerle
arada bir fark yok, hepsi de suçludurlar!
KKTC sonsuza dek yaşayacak diyenler
ve kendi ayaklarımız üzerinde duralım diyenlerin ayrıları gayrıları yoktur, bu sözleri
kullananların tümü de bugünkü hale gelmemizde baş suçludurlar!
İşgal ve sömürge şartlarında seçim olmaz,
sadece emir ve talimatlar uygulanır diye konuşacak olanlara siz zaten UBP için çalışırsınız deyip sandık peşinde koşanlar da en
az UBP kadar bu son durumdan sorumludurlar!
Hiç kimse çıkıp da neden sözde bakan
değişti diye konuşmasın, emir ve talimat
alan tüm siyaset yaptığını sananların suçları
aynidir.
Geçen gün CTP Başkanı Erhürman, sözde
meclis başkanı seçimleri için film gibi
demişti, artık film trajikomik bir hal aldı,
doğruyu söyledi ama rol kesmeyi de bir
türlü bırakamıyor.
Film de rol aldıkları müddetçe, senaryolar
uygulanacak, bazen dram, bazen trajıkomik
senaryolar olacak, ama sözde meclis denen
o tiyatro sahnesinde rol aldıkları sürece figüranlıkları asla bitmeyecek, hep devam
edecek!
Alışkanlıklar kolay terkedilemiyor!
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

SÖZ UÇAR
YAZI KALIR
KISACA...
ANLAYIN!

Raif Denktaş şöyle demişti: ‘‘Kıbrıs’ta
seçim iddiasında bulunurken bir
taraftan da bizi dünyaya karşı bu
seçimin maskaralık bir seçim
olduğunu söyletecek derecede
önlerine gelen herkesi ha bire yurttaş
yaparak seçmen ithal etmek yolu
mutlak surette kesin olarak
terkedilmelidir’’… Ankara burasını
taşıma nüfus aracılığıyla kontrol eder.
Bunu anlamayanlar kuklalarla uğraşır!

Bizim Mandra
Sanatçı Sevcan Çerkez
tarafından yapılan Aliko ile
Caher heykellerinin birçok
toplumsal mücadeleye
mesken olmuş Kuğulu Park'a
yerleştirilmesi vatandaşlar
tarafından heyecan, coşku ve
mutlulukla karşılanır.
Çerkez'e ve heykellerin
Kuğulu Park'a
yerleştirilmesine öncülük
edenlere minnettarlıklarını
belirten vatandaşlar "Bu
heykelleri iki gözümüz gibi
korumak hepimizin görevi
olmalıdır" diyerek bundan
duydukları mutluluğu dile
getirirler.

DİP NOT
ABD'li restoran zinciri
McDonald's, Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırısına
yanıt olarak Rusya'daki
850 restoranını
kapatacağını duyurdu.

“Türkiye Kıbrıs’ın ve Suriye’nin kuzeyine yerleşirken
uluslararası hukuk akla geliyor muydu?”
ABD İkinci emperyalist savaşın sonunda
hegemonik bir güç haline geldi. Faşizmin
yenilgisinde başat rol oynayan Sovyetler
Birliği’nin etkinlik alanı Avrupa’nın ortalarına
kadar genişledi, prestiji arttı. ABD başkanı
Roosevelt’le Stalin arasındaki bir kompromiye
göre, “Hür Dünya” ABD’nin, “Komünist
Blok” da Sovyetler Birliğinin nüfuz bölgesi
olacaktı…
Fakat ABD 1949 yılında bir askeri saldırı
paktı olan NATO’yu kurdu. 1955’de Sovyetler
Birliği Varşova Paktı’nı kurarak cevap verdi.
Silahlanma yarışı hız kesmedi…
1990’da Sovyetler Birliği dağıldı. Varşova
Paktı lağvedildi. NATO’nun da lağvedilmesi
gerekirdi ama NATO genişlemeye devam
etti. 1990’da 16 olan üye sayısı bugün 30 ve
üç aday da sırada bekliyor…
Sovyetler Birliği dağılınca ABD ve NATO
cephesi düşmansız kaldı. “İslamcı Terörü”
keşfettiler. Cihatçı katilleri eğittiler, finanse
edip sahaya sürdüler…
1990’dan sonra NATO Rusya’yı Batısından
kuşattı. Ukrayna’nın da ittifaka katılması,
NATO’nun Rusya’nın karnına kadar girmesi
demeye gelecekti… NATO’cu cephenin dahliyle peydahlanan ‘renkli devrimle’ (2014)
Ukrayna’da Batı yanlısı bir rejim iktidara
taşındı. Rus asıllı nüfusun yaşadığı Donbas
bölgesindeki halk özerklik talep etti. 2014’den
beri Donbas halkı Ukrayna ordusunun desteklediği paramiliter-neofaşist unsurlar tarafından bombalanıyor. Bugüne kadar binlerce
çocuk, kadın her yaştan insan katledildi.
Özgürlüğün, demokrasinin, hukukun timsali
Batı’nın hiç haberi oldu mu?
Minks anlaşması (2014), ateşkes ve Ukrayna güçlerinin (neofaşist unsurların) geri
çekilmesini, Donetsk ve Luhansk bölgelerine
özerlik öngördüğü halde, Ukrayna uymadı.
İki halk cumhuriyeti bağımsızlık ilan etti.

VİRGÜL
GERÇEĞİ İNKAR!
Kıbrıslı işgal altında yaşadığını anlamamış 48
senedir! 48 senede başına gelen bunca şeyden
sonra ‘demokrasimize müdahale’ diyenler mi
istersiniz; ‘Ankara otur derse otururum kalk
derse kalkarım’ diyen Talat’ı unutup Faiz
Sucuoğlu’na gülenler mi istersiniz… ‘Burada
göstermelik bir meclis, göstermelik bir başbakan,
göstermelik bir cumhurbaşkanı var, yetki
ordudadır’ demişti dönemin komutanı CTP’lilere…
Meclis göstermeliktir. Türkiye burasını Yardım
Heyeti ile yönetir. Köy yollarının yapımına bile
Ankara karar verir, belediye başkanlarının bile
başkanlık yapamadığı bir yerdir burası!

GİZLİ GİZLİ
YAPACAKSINIZ,
AÇIK ETMEDEN!

‘‘Türkiye’nin taleplerini bu
kadar aleni hale getirmemek
gerekiyordu. Türkiye böyle
bir düzenleme talep ediyorsa
neden daha önceden
başbakana söylenmedi?’’
Hakkı Atun
(Eski Başbakan)

Rusya tanıyınca da NATO cephesi ayağa
kalktı… Neymiş efendim ‘tanıma’ Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali, ‘uluslararası hukukun ihlaliymiş’…
ABD ve müttefikleri Irak’ı Libya’yı, Suriye’yi, Afganistan’ı çökertirken Yugoslavya’yı paramparça ederken ‘uluslararası hukuk’
akla geliyor muydu… Türkiye Kıbrıs’ın ve
Suriye’nin kuzeyine yerleşirken uluslararası
hukuk akla geliyor muydu?
Uluslararası hukuk ‘söylemi’, ahmakları
aldatmaya yönelik ideolojik bir manipülasyon
olmanın ötesine geçmiyor.
Donbas bölgesinde ortaya çıkan durumdan
Moskova değil, asıl Washington ve müttefikleri NATO’cu cephe sorumludur.
Büyük bir devrimin eseri olsa da Sovyetler
Birliği hiçbir zaman kavramın gerçek anlamında sosyalist bir ülke olmadı. Bürokratik-totaliler bir rejim söz konusuydu. Ukrayna
da bir “oligarklar” cumhuriyeti…
Halkın ezici çoğunluğu açlık ve sefalet
sınırında yaşıyor. Ukrayna’ya Rusya’nın
işgal girişimi tam da ABD başta emperyalist
kampın istediği bir şeydi… Buradan bir
üçüncü dünya savaşı çıkmaz… Çıkarsa da
o savaşın kazananı olmaz…
Savaş söz konusu olduğunda sadece insan
ölümleri akla geliyor. Oysa savaşlar sadece
insanları öldürmüyor. Ekolojik yaşamı da
yok ediyor. Fakat, kapitalistler sadece savaştan
kâr etmezler…
Yıktığını inşa ederek savaş sonrasında da
kâr ediyorlar…
‘Savaşa karşıyım demek’ iyi-güzel de, yeterli değil. Savaşın gerisindeki nedenleri,
savaşın gerçek faili olan sistemi de sorun
etmek ve gereğini yapmak gerekiyor…
(Bu yazı Fikret Başkaya’nın “Ukrayna’ya dair gerçeği söylemek” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 9 Ağustos 2021

Akıncı: Bu adada çok şehitler
verdik, çok gazilerimiz oldu… Asıl
olan, bu adada bir daha yeni
şehitlere bizi mecbur bırakmayacak
bir düzeni oluşturabilmektir.

Gözden kaçmayanlar...
SİYASET ANKARA’DADIR!
‘Artık siyaset adına yapılacak bir şey
kalmamıştır’ dedi Serdar Denktaş…
İşte baba Denktaş’ın eseri bu! Raif
Denktaş ne demişti: 76 seçimlerinden
81 seçimlerine, 81 seçimlerinden de
85 seçimlerine giderken daha önce de
belirttiğimiz gibi seçmen sayılarında
anormal artış görüldüğü takdirde
dünya basınını Kıbrıs’a çağırıp ‘bu
seçim maskaralıktır, Türkiye’den
getirilmiş, ithal edilmiş seçmenlerle bu
oyun oynanmaktadır’ diyeceğiz’’…
Taşıma nüfusla yapılan göstermelik
seçimlerle ‘artık siyaset adına
yapılacak bir şey kalmadı’; burayı
Ankara yönetir!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Sn. Sucuoğlu, bütün
bunları yaparken
ülkemizdeki siyaset
kurumunun itibarını hiç mi
düşünmediniz?’’
Sıla Usar İncirli (CTP)

Karikatür: Mahmoud Rifai/cartoonmovement.com
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TUTMAYAN DUA
Eski bir şarkı çalınca radyoda, eskiler
gelir, oturur karşıma...
Konuş, der, anlat şimdi o günlerde neler
yapıyordun...
Ne anlatabilirim?
Ne söyleyebilirim?
Hiç...
Karanlıklar içinde aydınlık aramak gibi...
Uçurumdan düşerken düzlük yerde dolaşmayı hayal etmek...
Derizin en derin yerindeyken tepelerde
özgürce uçmak.
Olmayanları istemek, olamayacakları düşlemek.
Hayatımız düş üzerine kurulmuş zaten.
Yeni bir filme bakın.
O filmde bugün olmayanların hayali canlıdır.
Olmuş gibidir de bilinir
ki olacak.
Kafa nakli hiç gelir mi adamın aklına?
Olacak...
Beyin nakli yapılacak bir robota.
Robot kendini o beyin sanacak.
O beyin robottur ama beyin canlıdır, yaşayacaktır.
Her metal eridiğinde, eskidiğinde beyin
başka bir robota nakledilecektir.
Sonsuz, dedikleri şey belki de gerçekleşecektir.
Olur mu?
Neden olmasın?
Eskilerden bir şarkı seni götürür ulaşamayacağın o yere.
Bir sevgidir bu, belki de bir sevgili.
Sana, seni artık unutmak isterim dese
de unutamadığın.
Seni, artık geri gelme, istemiyorum, dese
de sen, geri gitmeyi düşünüyorsundur.
Olmuyor
Omayacağını bile bile olsun dersin.
Çaresizsin.
Ne var şimdi gündemde derseniz...
Ne yok ki?
Söyieyemeyeceğimiz anlatamayacağımız
ulaşamayacağımız şeylerle uğraşıyoruz
gece gündüz.
O petrol elimizde mi?
Değil...
Para bizim mi?
Değil...
Gelir gider hesaplamalarına giriyorum
birden.
Senin aldıkların artmıyor ama piyasa senin dışında canlı hareket halinde.
Her gün bir zamla karşına gelen ne varsa
seni zorluyor.
Satan kaybetmeyim diyerek her değer
yitirimini mala ekliyor da işçi memur gariban ne yapsın?
Onları geri getirmek imkanı yok.
Yolda giderken yolu kaldırıp başka yere
götüremezsin.
Yol orada kalacak.
Sen yola uygun gideceksin.
Kıvrımdır, düzdür, yokuştur, çukurdur...
Neyse ona katlanmak zorundasın.
Çünkü düzeni kuranlar bunun böyle yürümesini istiyorlar.
Bulunduğumuz yere bakıyorum birden
oturduğum karanlık köşemden.
Onar ki iradelerini satmışlar...
Onlar ki kendilerini bir koltuk uğruna
karalamışlar...
Onların ne yaptıkarının bir önemi yok
şimdi bende.
Ama ister istemez yaptıkları her yanlışta
senin sıkıntın artar.
Geçmişi özleyip, tutmayacak geçmişe
gitmenin duası gibidir bu idarecilerden
kurtulmanın duası.
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BASIN-SEN: KIBRIS MEDYA GRUBU BÜNYESİNDE İŞTEN
DURDURULAN ÇALIŞANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI...

Sosyal Medya

YaRgI YOlUNa BaŞVURacaĞIz
Basın-Sen, Kıbrıs Medya Grubu
bünyesinde, farklı birimlerde çalışan
26 basın emekçisinin işten durdurulmasından duyduğu üzüntüyü belirterek, işten durdurulan basın emekçilerinin haklarını aramak için gerekli
girişimleri yapacağını, gerekirse yargı
yoluna başvuracağını duyurdu.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada
Basın-Sen’in geçmiş dönemlerde
Kıbrıs Medya Grubu içerisinde yaşananları bir çok kez dile getirdiği,
Kıbrıs Medya Grubu bünyesinde çalışan emekçilerin haklarını korumak
adına açıklamalar yaptığı ve birçok
kez yargı yoluna başvurduğu belirtilerek, bugün bu kurumda çalışan 26
emekçinin işsiz kaldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Kıbrıs Medya Grubu’nda yaşanan sürecin acı sonuçlanacağının birçok kez merciler ile
de paylaşıldığı ve kurumun haklarını
korumak adına adımlar atılmasının
talep edildiği ifade edildi.
Açıklamada, “ ülkedeki iktidarların
yürütmüş oldukları siyasetin; özgür

ve güçlü medya organlarını yaşatmak
yönünde olmadığından, tüm uyarıların
görmezden gelindiği, zamanında müdahale edilmediği, Başbakan Faiz
Sucuoğlu’nun önceki gün tüm medyayı hedef göstererek yaptığı açıklamaların da bu düşünce yapısının
dışa vurumu” olduğu ileri sürüldü.
İçinden geçilmekte olunan pandemi
ve ekonomik kriz döneminde, yıllarca
saat mefhumu gözetmeksizin haber
peşinde koşan, herkesin evlerinde
ailesi ile oturduğu zamanlarda matbaada gazetenin basımını yetiştirmeye
çalışan, günün ilk ışıklarına kadar
basılan gazeteleri bayilere dağıtan
basın emekçilerinin hiçbir gerekçe
gösterilmeden işten durdurulmasının
kabul edilebilecek bir durum olmadığı
vurgulanan açıklamada, kabul edilmesi gereken tek gerçeğin bu basın
emekçilerinin Kıbrıs Medya Grubu
gibi köklü ve güzide yayın organlarından birini sahiplenip, kurumu yaşatmak ve daha iyi yerlere taşımak
adına canla başla çalıştıkları olduğu
kaydedildi.

ÖZERSAY: TÜRKİYE-İSRAİL ENERJİ İŞ
BİRLİĞİ BİZİM İÇİN DE BİR FIRSATTIR
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret
Özersay, 14 yıl aradan sonra Türkiye
Cumhurbaşkanı ile İsrail Cumhurbaşkanı’nın Ankara’da görüşmesinin ve
görüşmede “enerji iş birliği”nin öne
çıkmasının önemli olduğunu kaydetti.
Partisinden yapılan açıklamaya göre,
sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Türkiye ile yıllar sonra
İsrail ile ilişkilerini yeniden daha üst
seviyelere çıkarıyor. Başlangıç noktasının ‘enerjide iş birliği’ olması son
derece kritiktir ve uzun yıllardır Doğu
Akdeniz’de tüm ilgili aktörler arasında
iş birliği modeli geliştirilmeli yaklaşımımızın gerçekçi bir vizyon olduğunu
doğrulamaktadır” ifadesini kullandı.
“PROAKTİF BİR POLİTİKA
GELİŞTİRMEZSE FIRSAT
KAÇACAK”
Bu yeni gelişmelerin Kıbrıs Türkü’ne,
Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de
oyun kurucu bir aktör olma imkanı verebileceğine vurgu yapan Özersay, şunları kaydetti:
“Ancak bugün ülkenin içinde bulunduğu siyasi koşullar değişmez, ülkemizi
bu konuda temsil edenler derhal Kıbrıs

Türk iradesini öne çıkaracak bir vizyonu
proaktif bir diplomasiyle uygulamaya
koyamazlarsa (ki benim bu şartlarda
böyle bir beklentim yoktur), Kıbrıs
Türk halkı tarihi bir fırsatı kaçırmış
olacak, yazık olacak.
Rusya-Ukrayna-Batı krizi doğal gaz
konusunda da bölgesel barış ve istikrar
açısından da Kıbrıs adasının ve çevresindeki kaynakların önemini artırmıştır.
Umarım bu dönemde ülkeyi temsil
etme yetkisine sahip olanlar halk olarak
bu fırsatı kaçırmamıza neden olmazlar.”

Sosyal Medya

Kemal Gözay

EKMEK, UYKUSUZLUK
VE MEMLEKET SEVGİSİ
KKTC’nin ekonomisi ne canlıdır ne
cansız. Bilinci olmayan fakat hareket eden
bir yapısı vardır ve bu ekonomik yapıdan
bir şeyler ummak imkânsızdır.
Sabancı boşuna buza yazı yazmam demedi. Kimsenin tefekkür edemeyeceği
lakaytlıklarla dolu sözde özgürlükçü ama
karapara tabanlı bir ekonomik yapı hâkim
bu küçük adada en azından Kuzeyinde
Güneyin de pek masum olduğu söylenemez. Hele yerel anlamda ganimetçilerin
dükkan sahibi olup esnafı acımasızca
sömürmesi de cabası. Marketlerdeki fiyat
karmaşası ve belirsizlikler de burada aynı
mantıkta ilerler.
En basitinden ilerliyorum bugün meclisteki isimlere ekmeğin fiyatını soralım en
iyimser şekilde 5 ya da 6 vekil yanıt verecektir. Geriye kalanlar zaten ekmek ile
araları olmadığı için doğru yanıtı almak
imkansızdır.
Geleceğin ayrıca medeniyetin sembolü
olan buğdayın sofralarımızdaki temsilcisi
ekmek bile giderek lüks tüketim malı
oluyor. çıkar odaklı grupların keyifleri
yerinde iken vatandaşın, emeklinin ve
emekçinin yaşam mücadelesi sürdürmesi
olanaksız. Ekonomide bağımlılık sürdükçe
bizi kaos en acımasız hali ile karşılamaktan
çekinmeyecek. Ortadaki karmaşa sadece
market fiyatları üzerinden kendini göstermiyor. Akaryakıttaki bu artış Kıbrıslı
Türklerin belini fazlasıyla büktü. Türkiye’de
toplu taşıma olanaklarının bize göre fazla
oluşu aşikar.
Ama koskocaman bir ama diyorum
bizim ülkemizde bireysel araç kullanım
oranı oldukça yüksek. Buna binaen
özetlersek vatandaş için akaryakıt almak
zaruri. Bu fiyat belirsizlikleri ve giderek
azalan alım gücü kaçınılmaz bir biçimde
toplumsal dinamiklere zarar vermekte.
Ezcümle gerçekçi olmak lazım Türkiye’deki ekonomik buhran bizi daha da çok etkiledi. Tüm üretim kaynaklarımız yok edildi.
Yalanlarla geçen seneler ve buna rağmen
hiçbir devlet yetkilisinin üretim leyhine
bir şeyler yapmaması tek bir şeyi gösterir
veya açıklar anlam bakımından bunun tek
bir adı vardır “ülkeyi sevmemek”.
Ülkeyi sevmek salt nutuklar ile değildir
bir ülkeyi sevmek ve ülkeyi seven bir yönetici olmak ülke adına çalışmak üretmek
için uykuları kaçıracak derecede yorulmakla
eşdeğerdir. Fakat görünen köy kılavuz da
istemez ülke yok edilirken, kültür kırık
cam gibi parça parça olurken sizler mışıl
mışıl uyumaya devam edin…

CİDDİYETSİZLİĞİN DİKALASI

Yılmaz Parlan
Bu ülkede bu da oldu sabah bir TV
kanalında konuşan Başbakan Sucuoğlu
Rum'ların marketlerden yağları aldığını
bu yüzden pahalılık olduğunu güneyde
bir çok şeyin olmadığını bu yüzden bura
geldiklerini savundu.
Ciddiyetsizliğin de bir sınırı var yahu!
Yani inanın artık yorum da yapamıyor
insan sözün bittiği yerdeyiz!
Dahası sunucunun ısrarlı bir şekilde
soru sorması üzerine ''Kabine de kesinlikle değişiklik yapılmayacağını bunu
yazanların yalançı olduğunu yaşananların
Yalan Rüzgarı dizisine benzettiğini'' söyledi.
Basını ahlaksızlıkla suçladı ama kabi-

nede değişiklik olmayacağını söyledikten
3-4 saat sonra Çalışma Bakanı istifa ediyor onun yerine Taçoy geliyor onun
yerine de Tahsin bey getiriliyor.
Ve siz bu insanlardan çözüm bekliyorsunuz çok beklersiniz canlarım benim!
Seçime katılanlar seçimle bir şeyleri
değiştireceklerini söylemişlerdi.
E hade buyrun değiştirin nasıl yapacaksanız!
Bir Bakanı atayamıyorsunuz Elçilik
ne dediyise o inanın bu hangisi orda
olsa değişmiıyor!
Ama ekonomiyi şahlandıracaklarmış
diye açıklamaların yapıldığı saatlerde
benzine bu gece yarısı 3 TL daha zam

yapılacağı açıklanıyor üstelik 5 gün içerisinde bir daha zamlanacak her 5 günde
bir zamla uyanacaksınız.
Hala bu ülkede seçimle bir şeyleri değiştireceğine inananlar var mıdır?
Seçimi ısrarla savunanların hiç mi
yüzü kızarmamaktadır?
Hade Başbakan Sucuoğlunun yüzü kızarmıyor sizinde mi yüzünüz kızarmıyor?
Bunlar bi soru üzerine maaşım 7buçuk 8 bin TL dediği için tiye alınan
eski Başbakan İrsen Küçüğü de arattılar!
Yalanın da bir sınırı var ama bunlar
onu da geçtiler iyiden utanmayı attılar!!!
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

“TECRÜBE”(!)
KONUŞUYOR!

Bir-iki hafta öncesine gidelim…
-11 Şubat 2022 günü, Başnazır F. Sucuoğlu:
“Hükümet, Çarşambaya kadar netleşecek,”
dedi…
-21 Şubat 2022 günü, Başnazır F. Sucuoğlu:
“Türkiye, bizim her şeyimiz. İki devletiz ama
tek milletiz, ortak kaderi paylaşıyoruz. İlişkilerimiz her zamanki gibi en
güzel ve üst düzeyde devam
edecek,” diyerek…
Devamında: “Bizim bütün
mücadelemiz, KKTC’nin tanınması yönünde. Olmazsa olmazımız egemen eşit iki devlettir,” deyiverdi…
Yine 21 Şubat 2022 günü F.
Sucuoğlu: “Bu kabine, 5 yıl sürecek bir kabine
değil!” deyiverdi…
KKTC’yi, “kendi siyasi iradesi ile yönetecek”(!) yeni Nazırlar Kurulu oluşturuldu;
Cumhurreisi E. Tatar, kabineyi onayladı ama
bir şeylerin “ahenk içinde” olmadığı belliydi…
Neyin ne olduğunu, tam anlayamadık…
Yurttaşlar: “Sıra ile herkes nazır yapılacak”
ya da;
“Kabinede kadın nazır yok, ileride o eksiklik
giderileceği için” söylemleriyle, Başnazır’ın
“şifreli” mesajını çözmeye çalıştılar…
-22 Şubat 2022 günü, F. Sucuoğlu: “Hükümet
programı ‘ayakları yere basan, yapılması gereken unsurları içeren’ bir program olacak”
deyiverdi…
-24 Şubat 2022 Yeni Nazırlar Kurulu’nun
ilk toplantısı gerçekleşti… Nazırlıkların altındaki daire, kurum ve kuruluşların dağılımına ilişkin tüzük onaylandı…
Görüyorsunuz, “her şey yolunda”(!)…
-Başnazır F. Sucuoğlu: “Sağlık Bakanımız,
TC Sağlık Bakanlığı’na yaşanan ilaç eksikliği
konusunda müracaatta bulundu. En kısa sürede çözüm bulunacak,” deyiverdi…
“Eksik ilaçlar tespit edilerek ‘çözümü’ için
gerekenin yapılacağı”(!) duyuruldu ahaliye…
Meali, “merak etmeyin, eksik ilaçlarımızı
‘Anavatan’ımız’ gönderecek” anladınız?
***
-3 Mart 2022 günü, F. Sucuoğlu başkanlığında UBP-DP-YDP’den oluşan “yeni” koalisyon kabinesi, güvenoyu aldı…
“Milletvekillerinden” 29’u kabul, 20’si ret
oyu kullanırken, 1 kişi oylamaya katılmadı…
Görüyorsunuz, “ileri demokrasimiz” eksiksiz
çalışıyor…
İki mi, üç mü, yeni nazır, “görevi” eski
nazır arkadaşlarından devraldılar…
Makamlarda, “hummalı çalışmalar” başladı… Kısa ve uzun vadede yapılacak “işler”
için, vaatler duyuruldu ahaliye…
Ziyaretler, kartvizit basımı, makam araçlarının plakalarının yeniden düzenlemesi “işleri”
hızlıca halledildi…
***
Sivrisineği ile dedikodusu meşhur Kıbrıs’ın
yurttaşları, “dedikodu yapmadan durur mu?”
Durmadılar canım!
Ta ki, 9 Mart 2022 günü gelinceye kadar…
Hafta dolmadan nazır listesi yenilendi!
“Eşit ve da egemen” KKTC’nin yeni kabinesi, hepimize hayırlı olsun…
Yaramaz hiç bir şey yok(!) KKTC’de…
Yok, işgal varmış, yok siyasal irademize
yabancılar hükmediyormuş, “hani nerede?”
Söyleyin, “kim” ne yapmış?
Her şey yolunda! İspat mı gerekir?
Anlatalım öyleyse:
“İleri demokrasimizin” gereği yapılıyor sadece…
“Kimse, bulunmaz ‘Hint Kumaşı’ değildir!
Önceki gün nazırın biri, görevlendirildiği
makamdan “affını istedi”; yerine, kabine içinden başka bir nazır atandı; onun yerine da,
“tecrübeli” ve da “kıdemli” nazırlardan vekil
olmayan birisi atandı!
“Her işte” olduğu gibi(!) “memleket/ülke(!)
yönetimi işinde” de “tecrübe”(!) konuşuyor!
Gene gonuşuruk buraşda.

TEL-SEN'DEN AÇIKLAMA...

BAKAN’IN AÇIKLAMALARINI ENDİŞEYLE İZLEMEKTEYİZ
Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın
Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili açıklamalarına eleştirilerde bulunarak, “Bakan’ın ezberden konuştuğunu” ileri sürdü.
Tel-Sen Başkanı Soysan, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanından atandığı ilk
gün randevu talep ettiklerini ancak henüz
yanıt almadıklarını belirterek, Bakan’a
“Nasıl bir haberleşme sektörü ve bunun
içerisindeki Telekomünikasyon Dairesinin
rolünü en sıhhatli ağızlardan duyması
için” randevu taleplerine cevap vermesi
çağrısında bulundu.
Sosyan, “Bakan Arıklı’dan paydaşlar
dediklerinin içinde esas paydaş olan sendikamızla bir araya gelmekten kaçınmamasını ve bu halkın istediği Telekomünikasyon Dairesini oluşturmak için taşın
altına elini koymayı bu toplum adına
talep ediyoruz” dedi.
“BAKAN’IN AÇIKLAMALARINI
ENDİŞEYLE İZLEMEKTEYİZ
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, konuya
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının göreve
geldiğinden bu yana Telekomünikasyon

Dairesi ile ilgili ‘cansiperane yapmaya
çalıştığı’ açıklamaları endişeyle izlemekteyiz” dedi. Soysan, açıklamasına şöyle
devam etti:
“Bakanının, haberleşme ile ilgili yapmak
isteriz, yapacağız, dediği her şey aslında
Telekomünikasyon Dairesinin kabiliyet
alanı içerisinde yer almaktadır. Bunun
farkında olmadan ‘Hızlı İnternet’ getirmek
istiyoruz en geri ülkelerdeki kadar geriyiz
diyen Bakan, acaba Telekomünikasyon
Dairesinin en çağdaş ülkelerdeki gibi
hızlı internet verebildiğini ancak kendi
adsl vdsl gibi çağdaş hizmetlerini kendi
satmadığı için iş birliği yaptığı firmalarında
strateji uygulayarak satmaması nedeniyle
vatandaşa ulaşmadığını biliyor mu? Kayıt
dışı müşteri anlayışına hizmet edildiğini
biliyor mu?”
“BAKANDAN RANDEVU
TALEBİMİZE CEVAP
BEKLİYORUZ…”
“Üzülerek belirtmek isteriz ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili görüşlerini
açıklarken ezbere konuşmaktadır” diyen
Soysan, Bakan Arıklı’nın ‘Kamu Özel
İşbirliği Yapacağız’ dediğine işaret ederek,
“İyi de yapacağız dediklerinizi yapmak

için Kamu Özel İşbirliğine gerek yok
Kamu Özel İşbirliği Telekomünikasyon
Dairesini peşkeş çekmek için hazırlanan
bir kılıftır” ifadelerinde bulundu.
Tel-Sen Başkanı Soysan, Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanından atandığı ilk
gün randevu talep ettiklerini ancak Bakan’ın randevu taleplerine henüz cevap
vermediğini belirterek, “Nasıl bir haberleşme sektörü ve bunun içerisindeki Telekomünikasyon Dairesinin rolünü en
sıhhatli ağızlardan duyması için randevumuza cevap beklediğimizi buradan tekrar hatırlatırız” dedi.
“TOPLUMUN MEFAATİNE
ATILACAK ADIMLARIN
YANINDAYIZ, ZARAR
VERECEKLERİN
KARŞISINDAYIZ”
Soysan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı başta olmak üzere tüm halkımız
bilmelidir ki bu toplumun menfaatine
olabilecek her uygulamanın yanında olduk
olacağız bu bizim taahhüdümüzdür. Ancak
toplumun aleyhine olacak toplumsal varlıkların peşkeş çekilmesinin önünü açacak
hiçbir uygulamanın da bugüne kadar yanında olmadığımız gibi bundan sonra da
olmayacağız” dedi.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLENDİ
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından öğretmenlerin
mesleki gelişimlerine katkı amacıyla “Sürdürülebilir Çevre Eğitim Programı”, Öğretmen Eğitimi, Liderlik Eğitimi” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika
Programı" olmak üzere 3 başlıkta hizmet
içi eğitim düzenlendi.
Bakanlık açıklamasına göre, eğitimlere
katılarak başarılı olan ve sertifika almaya
hak kazanan öğretmenlere sertifikaları, Lefkoşa Açık öğretim Fakültesi salonunda düzenlenen tören ile takdim edildi.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Müdürü Cengiz Uzun, Bakanlığa bağlı bürokratlar, AB Yetkilileri ile öğretmenler ve
eğitimleri veren akademisyenler katıldı.
ÇAVUŞOĞLU: “BİZLERE DÜŞEN
GÖREV, HİZMETİÇİ KURSLARI
DAHA İYİ NOKTAYA GETİRMEK”
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
sertifika töreninde gerçekleştirdiği konuşmada gelişen ve değişen dünya ile birlikte
eğitim alanında da değişimler yaşandığını
dile getirdi; bu değişim ve gelişimler doğrultusunda öğretmenlerin de kendilerini geliştirmesinin önemine vurgu yaptı.
Öğretmenleri bu tür eğitimlere katılmaya

davet eden Bakan Çavuşoğlu, “Alınan eğitimler mesleki gelişim açısından çok önemli
ancak önemli olan bu kazanımları uygulamaya koymaktır. Sizler, 21. Yüzyılın insanını
yetiştirme noktasında özveriyle çalışıyor,
toplumun geleceği için emek veriyorsunuz.
Bizlere düşen görev ise düzenlenen hizmetiçi
kursları daha iyi noktaya getirmek ve yasal
düzenlemeler ile verilen eğitimlerin öğrencilerimize yansımasını sağlamaktır. Hedeflediğimiz kaliteli eğitime ancak kendisini
geliştiren öğretmenlerimiz ile ulaşabiliriz.
Bu çerçevede gösterdiğiniz özveri nedeniyle
eğitimlere katılan siz değerli öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

BİLİMDE KADININ ROLÜ” ADLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Avrupa Komisyonu’nun desteği, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK)
katkılarıyla, Dünya Emekçi Kadınlar Günü
kapsamında dün “Bilimde Kadının Rolü”
başlıklı iki toplumlu webinar düzenlendi.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte cinsiyet eşitliğine
vurgu yapılarak, kadınların başarılarına değinildi. AB Bilgi Merkezinin Facebook
sayfasından canlı olarak paylaşılan etkinlikte,
Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa açılış
konuşması yaptı.
Rozsa, AB'nin cinsiyet eşitliği konusunda
Kıbrıs, AB ve ötesinde gelecek nesilleri
teşvik ederek, iyi çalışmalarını sürdürerek
faklı bilim dallarında daha fazla kadının
yer almasına katkıda bulunabilmeyi umduğunu vurguladı.
Rozsa, AB'nin Kıbrıs’ta özellikle iki toplumlu bilimsel araştırma projelerini teşvik
eden bir çağrı başlattığını ve Sivil Alan
Projesi aracılığıyla daha fazla bilgi alınabileceğini kaydetti.
Etkinlik, çeşitli bilimsel alanlarda çalışan
Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ekibinin
bir parçası olan iki toplumdan değerli 12
Kıbrıslı kadın bilim insanına bir platform
sağlarken, genç kadın ve kız çocuklarına
farklı bilimsel alanları keşfetmeleri için ilham kaynağı oldu.
Ayrıca, etkinlikte kadınların geleceğe
katkıda bulunmak için geçmişe nasıl ışık
tuttuğu anlatıldı.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumu
için AB Yardım Programının bir parçası
olarak, temel hakların ve özellikle kadın
haklarının geliştirilmesi ve savunulmasında
örgütsel kapasiteleri, erişimi ve etkiyi güçlendirmek için bir dizi faaliyet ve eylemi
destekliyor.
AB genelinde mühendislik, imalat ve
inşaat sektörlerindeki doktora mezunlarının
yalnızca %29'unu kadınlar oluşturuyor.
Kadınlar ayrıca bilim, mühendislik veya
bilgi ve iletişim teknolojileri gibi teknik
alanlarda serbest meslek sahibi profesyonellerin yalnızca %25'ini temsil etmektedirler. Patent başvurularının sadece
%10'unun kadınlardan gelmesi ise buluş

yapanlar arasında da kadınların yetersiz
oranda temsil edildiğini gösteriyor.
Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi
(KŞK) ise, 1981 yılında Kıbrıs Rum ve
Kıbrıs Türk toplumlarının liderleri tarafından
Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan
iki toplumlu bir komite.
KŞK, ada genelinde kazılar ve KŞK Antropoloji Laboratuvarında kalıntıların antropolojik ve genetik analizlerini yürüten
60'tan fazla Kıbrıslı arkeolog, antropolog
ve genetikçiden oluşan iki toplumlu bir
adli tıp ekibine sahip.
İş gücü rakamlarındaki diğer tüm kadınların aksine, KŞK'da komitenin %65'i
kadın bilim insanlarından oluşuyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

Ağladı seni andı
Her an gelecen sandı
Dün sana söylediği
Bir kuyruklu yalandı

"İnsanlardaki adilik, anadan
doğma değil, sonradan
olmadır."
Jonathan Swift

Sosyal Medya

İŞGALİN PERDESİ
SÖKÜLMEDİKÇE…

Salih Olgun Mehmet
TC Sömürge Yönetimi, yönetirken uygulamada daha pratik, seri hareket sağlayacak "Başkanlık (İşbirlikçibaşı) sistemine geçilmelidir" algısını daha da
güçlendirmek amacıyla sömürgede diğer
operasyonlarla birlikte yürüttüğü psikolojik savaşın şiddetini artırıyor!
TC devleti sömürgesindeki yerel üstdüzey memurlarıyla ilgili tasarrufuna
karşı çıkarmış gibi görünen ve kendilerini
sosyal demokrat, sosyalist diye tanımlayan
reformistler, işgalci sömürgeci devletin
varlığı ve egemenlik karşı hiçbir sözleri
olmazken sadece "bu şekliyle size perde
olduğumuzu saklamakta zorlanıyoruz"
mesajı vermektedirler!

DÜN

Çıplak düşünüyorum vücudunu
sıcak sessizliğinde saçlarınla örtülü
bir yıldızla iç içe
bir gemi gibi madeninde
Oktay Rifat

Nöbetçi
Eczaneler

DURUM ÖZETİ

Hasan Çötok
Ortadoğu, Afganistan ve Kafkaslar ve
Balkanlar ve buna şimdi Ukrayna'da katıldı bir bermuda üçgenidir. Bir bölgesinde
her zaman savaş vardır ve bu dönemde
diğer bölgelerde "geçici" silah bırakma
ve peşinden pazarlıklar.
İsrail Kıbrıs -Girit - Yunanistan hattında
kurulacak "EastMed" gaz boru projesi
pahalı olduğu için vaz geçilince, şimdilik
rotayı aslında 2017 de damat Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminde
yapılan ve gaz boru hattının Türkiye
üzerinden bağlanacağı görüşmelere devam etmeye niyeti görünüyor. Umarım
burada Kıbrıs sorunu için adımlar atılır.
Bunun ilk göstergesi Kıbrıs'ın güneyinin
Ercan havalimanı ve Mağusa limanı
teklifi ile göstermişti zaten. Yalnız bu
Ortadoğu’nun silah bırakması "geçici"
de olabilir. Ne yazık ki, bunun gelişmesine, şimdilik ne Türkiye, ne İsrail, ne
Yunanistan, nede Kıbrıs'ın halkları karar
veriyor. Bunun tılsımlı, Ukrayna krizi
dahil her bölgede olduğu gibi, dünyayı
yöneten küresel sermayededir.
Ama Ortadoğu da gelişmeler kesinlikle
sıcak...

Tadımlık

LEFKOŞA
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt.
Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı
ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli
05338798193
FATMA YÜRÜN ECZANESİ
Bolu sokak derya apartmanı no:72
dük. :2 küçük kaymaklı / lefkoşa - k.
kaymaklı stadyum yolu, günmar market yanı
03922271080

LEFKOŞA’DA “İNATÇI ŞİİRLER” OKUNDU
Lirik Şiir Grubu, dün akşam, “Oyuncul
Düşünceler” adıyla Ümit İnatçı şiirlerini
seslendirdi.
Yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Lirik Şiir
Grubu Üyesi Serkan Soyalan, yıl içerisinde
turne programlarına devam ederken, yeni
dinletilerle şiir severlerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.
Şiir ve şarkı dinletisinden önce Ümit
İnatçı ile gerçekleştirilen kısa söyleşide,
İnatçı’nın sanat yolculuğu konuşuldu.

Etkinlikte, Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik
Şiir Grubu’na, piyanosuyla Kemal Taşçı
eşlik etti.
BİR SONRAKİ DURAK LEFKE
Lirik Şiir Grubu’nun bir sonraki şiir
etkinliği, Telsim ana sponsorluğunda
10’uncu yıl konserleri kapsamında “Bizim
Şairlerimiz, Bizim Şarkılarımız” başlığıyla
Lefke’de 30 Mart’ta düzenlenecek. Lefke’deki etkinlik şair Fikret Demirağ’a
atfedilecek.

GÜNEYDE 36 BİN TON ARPA VE MISIR İTHAL EDECEK
Güney Kıbrıs’ta dün toplanan bakanlar
kurulunun, ülkeye 36 bin ton arpa ve mısır
ithal edilmesini onayladığı haber verildi.
Bakanlar Kurulunun, Rusya’nın Ukrayna’yı
işgal etmesi dolayısıyla ortaya çıkan kriz
dolayısıyla, stoklardaki yeterliliği artırmak
için 36 bin ton arpa ve mısır ithal edilmesini
onayladığını yazan Haravgi gazetesi, maliyetin 12,5-15 milyon Euro arasında olmasının
beklendiğini kaydetti.
Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise açık-

lamasında, bunun kendilerine yaklaşık 1 ay
yetmesinin beklendiğini dile getirirken, ithalatçıların önceden verdikleri siparişler dolayısıyla Nisan ortasına kadar yetecek kadar
stok bulunduğunu ve ithaline karar verilen
miktarların ise ilave miktarlar olacağını ifade
etti.
Durumu günlük olarak takip etmeyi sürdüreceklerini de ifade eden Kadis, ihtiyaç
olması durumunda yeni siparişler vereceklerini de sözlerine ekledi.

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

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

14.80 14.98

EURO
Alış Satış

16.40

16.60

S.T.G.
Alış Satış

19.50 19.70

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LA PHARMA ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet sokak no:71/C
(Adıgüzel Lastik Servisi yanı Erel ahsap karşısı) Göçmenköy Lefkoşa
03922231414
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat
yanı Girne
0392 815 34 96
MAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu
Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
03923663915
İÇTEN ECZANESİ
Eşref Bitlis Cad. İsmet Erel
Apt.Dük.N0:1 Tıp Merkezi Girişi
Gazi Mağusa
03923652200
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
(Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke
7278 500

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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ERDOĞAN, ABD BAŞKANI BİDEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile
telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı
dahil bölgesel gelişmeler ve TürkiyeABD ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede,
Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm
sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her
iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm
arayışında kolaylaştırıcı konumunda
bulunmasının önemli olduğunun altını
çizdi.

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri
Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde
bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı
konuşma imkanı bulmalarının önemine
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi
bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.
Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40
yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların
modernizasyonunu içeren talebinin en
kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayii
alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız
yaptırımların kaldırılmasının zamanının
da çoktan geldiğini dile getirdi.

BİDEN ABD'DE 40 YILIN
ZİRVESİNDE OLAN
ENFLASYONDAN PUTİN'İ
SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tüketici
fiyat endeksinin (TÜFE) son 40 yılın en
yüksek seviyesine ulaşmasından Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu
tuttu.
ABD'de TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,8
artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu
yana kaydedilen en büyük artışı
göstermesinin ardından Biden yazılı
açıklama yaptı.
Ülkedeki işsizlik rakamlarının son 50 yılın
en iyi seviyesinde olduğunu ve
ekonominin iyileştiğini belirten Biden,
"Aynı zamanda bugünkü enflasyon raporu,
Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları
nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in
fiyat artışını hissetmeye başladığının bir
göstergesidir." değerlendirmesinde
bulundu.
Biden, şubatta en büyük enflasyon
kaleminin "Putin'in saldırgan tavırlarına"
tepki veren enerji piyasaları olduğunu
belirterek, "En başından bu yana
söylediğim gibi, Putin'in gereksiz savaşına
karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke
içinde de bir bedeli olacaktır. Ancak
Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e
ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden
çok daha yok edicidir." ifadesine yer verdi
ABD'lilerin üzerindeki ekonomik yükü
kaldırmak için çabaladığını belirten Biden,
tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD
içinde üretimi artırmak için adımlar attığını
anımsattı.

ALMANYA, FRANSA VE
POLONYA BAKANLARI
UKRAYNA SINIRINDAKİ
MÜLTECİ MERKEZİNİ
ZİYARET ETTİ

Almanya, Fransa ve Polonya'nın içişleri
bakanları, Polonya'nın Ukrayna sınırında
bulunan mülteci toplanma merkezini
ziyaret etti.
Korczowa'daki mülteci toplanma
merkezine giden Almanya İçişleri Bakanı
Nancy Faeser, Fransa İçişleri Bakanı
Gerald Darmanin ve Polonya İçişleri
Bakanı Mariusz Kaminski mülteciler ile
görüştü.
Faeser, Twitter'dan yaptığı açıklamada
Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım
etmenin bir Avrupa görevi olduğunu
vurgulayarak, "Avrupa'da bunca acıdan
kaçan insanlara karşı hepimizin bir görevi
var. Şimdi komşu ülkelere desteği hızla
organize etmemiz gerekiyor. Almanya,
Polonya'ya çok pratik yardım sağlamaya
devam edecek. Örneğin mültecilerin
alınması ve lojistik konularında." ifadelerini
kullandı.
Faeser, Polonya hükümetine Ukrayna'dan
gelen insanlara bu kadar örnek şekilde
baktığı için çok minnettar olduğunu
kaydetti.

RUSYA'NIN SALDIRISINDAN
KAÇARAK MACARİSTAN'A
GELENLERİN SAYISI 200
BİNİ AŞTI

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşı
nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a giriş
yapanların sayısının 200 bini aştığını
duyurdu.
Szijjarto, yaptığı açıklamada, ülkesinin,
askeri saldırıyı kınadığını ve Ukrayna'nın
toprak bütünlüğüne ve egemenliğine
desteğini sürdürdüğünü söyledi.
21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda
Avrupa'da şehir kuşatmaları ve acımasız
savaş eylemlerinin yaşanıyor olmasının
korkunç ve şok edici olduğunu kaydeden
Szijjarto, savaşın başlangıcından bugüne
kadar Ukrayna'dan Macaristan'a 201 bin
706 kişinin giriş yaptığını belirtti.
Szijjarto, ülkesinin, Rusya-Ukrayna
savaşına müdahil olmak istemediğini bu
yüzden Ukrayna'ya asker ve silah
yollamayacaklarını, ayrıca MacaristanUkrayna sınırından silah geçişine de izin
vermeyeceklerini aktardı.

ZELENSKİY BİR GÜNDE 60
BİNİ AŞKIN UKRAYNALININ
GÜVENLİ BÖLGELERE
TAHLİYE EDİLDİĞİNİ
AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,
bir günde Rus ordusuyla savaşın devam
ettiği şehirlerdeki 60 binden fazla
vatandaşın güvenli bölgelere tahliye
edildiğini belirtti.
Zelenskiy, yayınladığı video mesajında
"Dün, ülkenin özgür topraklarına
götürülebilen kişiler hakkında saatlik
güncel bilgiler alındı. Toplamda, dün ve
gece boyunca 60 binden fazla
vatandaşımız kurtarılmıştır." dedi.
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CHELSEA, YAPTIRIMLARIN
GEVŞETİLMESİ İÇİN
İNGİLTERE HÜKÜMETİYLE
GÖRÜŞÜYOR

UKRAYNA...

18 mİlYON kİŞİNİN İNSaNİ YaRDIma
mUHTaÇ Hale geleBİleceĞİ ÖNgÖRÜlÜYOR
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Rusya'nın
saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da çatışmalardan ötürü 18 milyon kişinin yardıma
muhtaç hale gelmesinin öngörüldüğünü
bildirdi.
IFRC'den yapılan yazılı açıklamada,
Ukrayna'daki insani duruma değinildi.
Çatışmaların etkisiyle sağlık sisteminin
olumsuz etkilendiği ve bu durumun ülkede
Kovid-19 salgınının yayılımının artışı
dahil "vahim sağlık krizleri" oluşturabileceği uyarısı yapıldı.
2 haftadır süren çatışmaların ardından
2,3 milyondan fazla kişinin komşu ülkelere
sığındığı bilgisi paylaşılırken, ülke nüfusunun üçte birine tekabül eden yaklaşık
18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç
hale geleceği tahmin edildiğine yer verildi.
KOVİD-19 SALGINI KOLAYCA
YAYILABİLİR
Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin
yerleştiği sığınakların hijyen şartlarındaki
yetersizliğe de dikkat çekilen açıklamada,
bu ortamlarda Kovid-19 dahil salgın hastalıkların kolayca yayılabileceği belirtildi.

BİRİ DEVLET MEMURU
OLAN 4 KİŞİ BELGE
SAHTELEMEKTEN
TUTUKLANDI

Rum polisinin dün, biri Karayolları Dairesi
çalışanı olan 4 kişiyi belge sahteleme
suçundan tutukladığı bildirildi. Alithia gazetesi,
söz konusu şahısların yurtdışından getirilen
araçların kazalı olduklarını gizlediklerini ve
belgeleri sahteleyerek bu araçların ederinden
çok daha fazla bir meblağla satılmasına
yardımcı olduklarını yazdı.

LİMASOL LİMANI’NDA 132
KİLO HİNTKENEVİRİ ELE
GEÇİRİLDİ

Rum polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin
önceki gün, Limasol Limanı’nda
gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir
konteyner içinde 132 kilo hintkeneviri türü
uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.
Alithia gazetesi, konteynerin 3 Mart’ta
İspanya’dan Limasol Limanı’na giden bir
gemiden indirildiğini ve içinde 915 torba
hayvan yemi bulunduğunu; 8 Mart’ta
mahkeme emriyle konteynerde yapılan
aramada ise, içinde çok sayıda yem torbası
olan 24 paletin yanı sıra, torbaların içine hava
geçirmez poşetlerle gizlenmiş 132 kilo
hintkeneviri bulunan 2 palet tespit edildiğini
yazdı. Gazete, İKAN ekiplerinin Interpol ve
Europol ile temas halinde bulunduğunu
kaydederken, olayla ilgili 38 yaşındaki bir
kişinin tutuklandığını ve aleyhinde 8 günlük
tutukluluk emri verildiğini belirtti.
Haberde, İKAN Müdürü Mihalis Katsunotos’un
konuyla ilgili açıklama yaparak, bu
uyuşturucunun ele geçirilmesiyle uyuşturucu
tacirlerine büyük darbe vurulduğunu söylediği
kaydedildi.

Ülke genelinde hava sıcaklığının düşmesinin mevcut kriz durumunu daha ağırlaştırdığı vurgulanırken, özellikle "çocuklar
ile yaşlılar için sıcak giyecek ve ısı yalıtımlı sığınaklara acil ihtiyaç duyulduğu"
bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen
IFRC Avrupa Bölge Direktörü Birgitte
Bischoff Ebbesen, çatışmalar nedeniyle
çok sayıda Ukraynalının korumasız hale

geldiğini vurgulayarak, "Gıda, su ve sığınakların yanı sıra acil sağlık hizmetleri
ve daha büyük bir insani krizin önlenmesi
için psikolojik destek ve diğer türlü koruyucu tedbirler alınmalıdır." ifadelerini
kullandı.
Ebbesen, IFRC ekiplerinin Ukrayna ve
komşu ülkelerde sivillere insani yardım
ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceğini
de vurguladı.

GÜNEY KIBRIS YAKLAŞIK 3 BİN UKRAYNALI
GÖÇMENE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Ukrayna’daki Rus işgalinin başladığı
25 Şubat tarihinden bugüne kadar, Güney Kıbrıs’a 2 bin 935 Ukrayna vatandaşının geldiği haber verildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı dün
bir açıklamada bulunarak, Ukrayna’daki
Rus işgalinin başladığı 25 Şubat tarihinden bugüne kadar, hiç problemsiz
bir şekilde, Güney Kıbrıs’a 2 bin 935
Ukrayna vatandaşının geldiğini belirtti
ve hükümet tarafından bu konuda bir
politika belirlenmediğine dair iddiaları
ise kabul etmedi.
Rum İçişleri Bakanlığı, hükümetin
bu konuda bir politika belirlemediği
konusunda dün bir gazetede yer alan
haberler dolayısıyla yaptığı açıklamada,
Ukrayna’da meydana gelenlerin aynı
zamanda savaş bölgesini terk eden vatandaşların misafir edilmesi ve bu ki-

şilere koruma sağlanması ihtiyacıyla
birlikte ortaya çıkan insani krizin, ilk
andan itibaren devlet mekanizmalarını
harekete geçirdiğini ifade etti.
İçişleri Bakanlığı, bizzat Avrupa Komisyonu tarafından kararlar alınmasından önce, üye devletler arasında ilk
olarak, Ukraynalı göçmenlere bazı kolaylıklar sağlanmasını kabul ettiğini de
ekledi.
Politis gazetesi ise haberinde, Güney
Kıbrıs’a ulaşan 2 bin 935 Ukraynalı
göçmenden 71’inin geçici koruma statüsü almakla ilgilendiğini, 19 kişinin
de siyasi iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı.
Gazeteye göre, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, pasaportları biten veya
yalnızca kimlik gösteren kişilerin dahi
Güney Kıbrıs’a giriş yapmalarına izin
verdiklerini ekledi.

GÜNEY EUROVİSİON’A “ELA” ŞARKISIYLA KATILACAK
Güney Kıbrıs’ın bu yıl 66’ncısı düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına,
“Andromahi” isimli şarkıcının seslendireceği “Ela” şarkısıyla katılacağı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Eurovision şarkı yarışmasının önümüzdeki mayıs ayında
İtalya’nın Torino kentinde düzenleneceğini ekledi.

Oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil
tüm finansal faaliyetleri askıya alınan
İngiltere Premier Lig ekiplerinden
Chelsea, bazı kısıtlamaların gevşetilmesi
konusunda İngiltere hükümetinden izin
aldığını ve görüşmelerin devam ettiğini
duyurdu.
Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün
hisselerinin tamamının sahibi Rus iş
insanı Roman Abramovich'e uygulanan
yaptırımların tamamının kulübe de
uygulanmaması ve bazı istisnalara yer
verilmesi için İngiltere hükümetinden izin
alındığı belirtildi.
Chelsea'nin erkeklerde Norwich City,
kadınlarda ise West Ham United ile
yapacağı lig maçlarının oynanacağı,
lisans kapsamı konusunda hükümetle
görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.
Lisans konusunda kulübün normal
faaliyetlerini sürdürmek istediğinin
vurgulandığı açıklamada, yaptırımların
ardından Chelsea Vakfının ekonomik
yönden en az hasarla çıkması için
gereken çalışmaların yürütülmeye devam
edeceği kaydedildi.

İNGİLTERE, 7 RUS
OLİGARKIN 15 MİLYAR
STERLİN DEĞERİNDEKİ
VARLIĞININ
DONDURULMASINA
KARAR VERDİ

İngiliz hükümeti, 7 Rus oligarkın ülkedeki
varlıklarının dondurulmasına ve
seyahatlerinin yasaklanmasına karar
verildiğini duyurdu.
İngiliz futbol takımı Chelsea FC'ye ek
olarak Evraz ve Norisk Nickel şirketlerinin
de sahibi olan Rus oligark Roman
Abromavich'in adı yaptırım listesinin ilk
sırasında yer aldı.
Hükümetten yapılan açıklamada,
yaptırımların uygulanacağı diğer
oligarklar arasında En+ Group hisssedarı
Oleg Deripaska, Rosnef Üst Yöneticisi
Igor Sechin, VTB Bank Başkanı Andrey
Kostin, Gazprom Üst Yöneticisi Alexei
Miller, enerji boru hattı alanında çalışan
Rus kamu şirketi Transneft'in Başkanı
Nikolai Tokarev ve Bank Rossiya'nın
Yönetim Kurulu Başkanı Dmitri
Lebedev'in olduğu bildirildi.
Söz konusu oligarkların Kremlin'e en
yakın isimler olduğu belirtilen
açıklamada, dondurulacak toplam
varlıkların değerinin yaklaşık 15 milyar
sterlini bulduğu bildirildi.
Açıklamada, 7 olgiarkın tüm varlıklarının
dondurulmasına ek olarak, İngiltere'ye
seyahat etmelerinin, şirketleri ile
herhangi bir İngiliz şirketinin ya da
vatandaşının iş yapmasının yasaklandığı
kaydedildi.
Abromovich'in sahibi olduğu futbol
kulübü Chelsea'nin sadece tek başına
değerinin 9 milyar sterlinden fazla olduğu
aktarılan açıklamada, Oleg Depiska'nın
ise toplam varlığının yaklaşık 2 milyar
sterlin olduğu bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen
İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
"Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi
saldırısını destekleyenler için güvenli bir
liman olamaz." ifadesini kullandı.

RUSYA: “UKRAYNA’DA
İMHA EDİLEN ASKERİ
ALTYAPI TESİSİ 2 BİN
900’Ü GEÇTİ”

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da
imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının
2 bin 900'ü geçtiğini duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov,
yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile
Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin
Ukrayna'da Mariupol şehrini kontrol
altına almak için operasyonlarını
sürdüğünü ve ülke içinde ilerlemeye
devam ettiğini belirtti.
Bugüne kadar Rus askeri birliklerinin
Ukrayna’da 2 bin 911 askeri altyapı
tesisini imha ettiğini kaydeden
Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna
ordusuna ait 97 uçak, 107 insansız hava
aracı, 141 hava savunma füze sistemi, 86
radar istasyonu, 986 tank ve zırhlı araç,
107 çok namlulu roketatar, 368 obüs ve
havan topu, 749 özel askeri araç
bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
Rus ordusunun, Ukrayna'daki biyolojik
laboratuvarlardan alınan belgelerde
Pentagon'un ölümcül patojenler için gizli
bir yayılma mekanizması araştırmasını
finanse ettiğine dair belgeler bulduğunu
aktardı.
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Hakemi tokatlayan genç
futbolcuya 7 maç ceza
lefkoşa attila topaloğlu Sahası’nda oynanan
çetinkaya – yalova a2 1.lig futbol
müsabakasının sonunda; yalovaı futbolcusu
batuhan kozalak’ın, hakemin yüzüne tokat attığı
gerekçesi ile 7 (yedi) maç men cezası aldı.

karmalarımız Türkiye’de
deneyim kazanıyor
Djokovic'e aşı engeli

Avustralya'dan sınır dışı edilmesinin ardından
Dubai Tenis Şampiyonası'na katılarak uzun
bir aranın ardından ilk kez korta çıkan Novak
Djokovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle getirilen aşı kısıtlamaları
nedeniyle en az iki turnuva daha kaçıracak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan
34 yaşındaki tenisçi, "Seyahat etmem pek
mümkün olmayacak. Koronavirüs düzenlemelerinin değişmeyeceği onaylandı. Bu
yüzden ABD'de oynayamayacağım. Bu harika
turnuvalarda oynayanlara bol şans" ifadelerini
kullandı. Djokovic, Kovid-19 aşısı yaptırmaya
zorlanmaktansa turnuvalara katılmamayı tercih
edeceğini açıklamıştı.
Indian Wells Masters, 7-20 Mart tarihlerinde
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek.
Miami Open turnuvası ise 21 Mart-3 Nisan
tarihlerinde yapılacak.
Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu
bulunan Djokovic, Kovid-19 aşısı olmayı
reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi
nedeniyle geçen ay düzenlenen sezonun ilk
grand slam turnuvası Avustralya Açık'a
katılamamıştı. İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic
ve Roger Federer'i geride bırakarak 21
şampiyonlukla en çok grand slam kazanan
erkek tenisçi unvanını elde etmişti.

n U18 Kadın Karmamız
Kahramanmaraş’ta ikinci
maçından galibiyetle ayrıldı. Erkek
karmamız ise Mersin’de
düzenlenen Türkiye Bölge
Şampiyonası’nda ilk maçında
mağlup oldu.
Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan U18 karmalarının Türkiye Bölge

Şampiyonalarındaki mücadeleleri sürüyor.
U18 Kadın Karmamız ikinci maçından
galibiyetle ayrıldı, erkek karmamız ise ilk
maçında mağlup oldu.
U18 Kadın Karmamız Kahramanmaraş’ta
yer aldığı bölge şampiyonasına harika bir
başlangıç yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ilk
maçını oynayan karmamız Kahramanmaraş
Basketbol İhtisas’ı 93-60’lık skorla yenerek

organizasyona galibiyetle başladı. Bugün
ikinci maçını Kahramanmaraş SGK ile
oynayan temsilcimiz bu maçı da 83-21
yenerek ikide iki yaptı.
Mersin’de düzenlenen Türkiye Bölge
Şampiyonası’na katılım gösteren U18
Erkek karmamız ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Diltaş Eğitim
Kurumu ile oynadığı müsabakayı 77-64
mağlup tamamladı.

Futbolda haftanın
maçları ve hakemler

Futbol liglerinde 22.hafta programı belli
oldu. Program şöyle
12 Mart Cumartesi
AKSA Süper Lig
Yenicami–Mağusa T. Gücü: Emre Öztaşlı
Lefke–Doğan T. Birliği: Mehmet Sezener
Y. Dumlupınar–Hamitköy: Utku Hamamcıoğlu
K. Kaymaklı–Girne H. Evi: Tufan Çerçioğlu
Mesarya–Binatlı: Hüseyin Özkan
Merit A. Yeşilova–Cihangir: Fehim Dayı
AKSA 1. Lig
Görneç–Esentepe: Ömer Doğru
Düzkaya–Yeniboğaziçi: Mustafa Öztugay
x
13 Mart Pazar
AKSA Süper Lig
Baf Ü. Yurdu–Gönyeli: Evren Karademir
Türk Ocağı–Göçmenköy: Hüseyin Eyyüpler
AKSA 1. Lig
Gençler Birliği–Çetinkaya: Kerem Eran
CB Gençlik Gücü–B. Bağcıl: Serhan Şimşek
Mormenekşe–SFC Dötyol. Ali Özer
İncirli–Maraş: Turgay Misk
Çanakkale–Karşıyaka: İsmail Ercan
Yalova–M. Değirmenlik: Osman Özpaşa

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

KTSYD üyeleri tavla turnuvasında buluştu
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) sosyal faaliyetleri çerçevesinde tavla
turnuvası düzenledi.
Turnuva üyelerin katılımı ile dernek
merkezinde 9 Mart Çarşamba günü
gerçekleştirildi. Keyifli müsabakalara sahne
olan turnuva sonunda finalde rakibi İrfan
Gelengül’ü mağlup eden Çağın Özılgaz
şampiyon oldu. Turnuvayı üçüncü olarak

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Mustafa Evliya tamamladı.
Ocak ayında düzenlenen Sporun Vizyonu
Eğitim Semineri’ne katılım gösteren ve
derneğe el işi tavla hediye eden Türkiye
Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı
Oğuz Tongsir, düzenlenecek turnuvayı
kazanacak olan kişinin ulaşım, konaklama
ve istediği maçı Şeref Tribünü’nde takip
etmesi şeklinde vadettiği büyük ödülü

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

Çağın Özılgaz kazanmış oldu.
İkinci İrfan Gelengül Eziç’ten çift kişilik
yemek kazanırken, üçüncü Mustafa Evliya
ise Sport Target’ten hediye çekinin sahibi
oldu.
Yapılan açıklamada ilerleyen zamanda
geleneksel olarak düzenlenen Ali Aytaç
Tavla Turnuvası’nın da düzenlenmesinin
planlandığı duyuruldu.
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