12 Mart 2022 Cumartesi_Layout 1 11.03.2022 21:24 Page 1

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 12 Mart 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 607 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
UKRAYNA’DA TÜRK
KÜFRÜNDEN RUS KÜFRÜNE
n

2. sayfada

Polisi
Polise
şikayet edemediler
nSaygun: Eylem ve
sonrasında polisle
yaşadıklarımız, biz kadınların
alanlarda bulunmasını
hazmedemeyen eril
zihniyetin uzantılarıdır ve
devletin polis eliyle
kadınlara uyguladığı
baskıdır, şiddettir…

n“Eylemimiz boyunca yakın
görüntü çekimleri yapan ve
sonrasında biz kadınları
arabamıza gidene kadar
ısrarla takip eden şahsın
siyasi şubeden sivil polis
olduğunu öğrendik. Adli
Şube’ye gittiğimizde
şikayetimiz alınmadı”... 3’te

İşgal altında

Polis memurunu bıçaklamışlardı...

TOPLAM 23 YIL HAPİS

n Ülkemizde infiale neden olan bir
polis mensubunu bıçakla ağır
yaralayan Gökhan Takımcılar ve
İbrahim Takımcılar’a toplam 23 yıl
hapis cezası verildi
8. sayfada

Erdoğan'a hakaret ettiği
suçlamasıyla tutuklanmıştı...

Akkuyu Nükler Santrali...

Kıbrıs’a daha yakın
n Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu Akkuyu Nükleer Santrali’nin
Kıbrıs’a Ankara’dan daha yakın olduğunu belirtti
3. sayfada

HAYATINI
YAŞAMAK
NEYDİ?

YAŞAYABİLİRSEN...

"MAFİŞ
BENZİN" VE
ZAMLARIN
HABER DEĞERİ

İCAZETSİZ
yazılar...

CoVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali osman

Mehmet Levent

Gazeteci Sedef Kabaş
serbest bırakıldı

n 49 gün önce "Erdoğan'a hakaret"
iddiasıyla tutuklan Akbaş, Cezaevi
çıkışında açıklama yaptı.
“Haklıysanız korkmayacaksınız,
haksızlık varsa da susmayacaksınız” dedi
10. sayfada

‘YENİ BİR
BERLİN
DUVARI MI
İNŞA
EDECEĞİZ?’
Aziz Şah

Kuzeyde 296 vaka 3 can kaybı! Güneyde 3 bin 473, 3 can kaybı!

DAHA NESDEN
BE AMA SEN
BENDEN?

Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Madem ki konu Ukrayna, tarihten bahsedelim biraz da…
Kahramanlıkları ile ünlü Ukrayna Kazaklarından…
17. yüzyıl…
Osmanlı Sultanı 4. Mehmet, kendisine
boyun eğmesini istediği Ukrayna’daki
Zaporojyalılara bir mektup yazar ve der
ki:
“Ben Muhammed’in oğlu, güneş ve
ayın kardeşi, Tanrının torunu ve veziri;
Makedonya, Babil, Kudüs, Yukarı ve
Aşağı Mısır’ın hükümdarı; imparatorların
imparatoru, hükümdarların hükümdarı,
hiç yenilmemiş harikulade savaşçı, Hazreti
İsa’nın kabrinin yılmaz bekçisi, Tanrı
tarafından seçilmiş mütevellinin ta kendisi,
müslümanların ümidi ve huzuru, hristiyanların kahredicisi ve koruyucusu olan
ben, Sultan, size emrediyorum. Zaporojya
Kazakları, kendi rızanızla ve direnmeden
bana teslim olun ve saldırılarınızla beni
rahatsız etmekten vazgeçin…”
Kazakların buna cevabı ise şöyle:
“Seni Türk şeytanı lanet olası iblisin
kardeşi ve refakatçisi… Lucifer’in kardeşi.
Sen ne biçim zebani beyisin, çıplak götünle bile bir kirpi öldüremezsin. Şeytanın
sıçtığını ordun yer. Seni orospu çocuğu,
asla Hristiyan oğullarını tebaana alamazsın, ordundan korkumuz yoktur. İster
karada, ister denizde seninle cenk ederiz,
ananı da si…..riz…
Seni Babil’in bulaşıkçısı, Makedonya’nın tekerlekçisi, Kudüs’ün biracısı,
İskenderiye’nin keçi si….si, Yukarı ve
Aşağı Mısır’ın domuz çobanı, Ermenistan’ın dişi domuzu, Podolya’nın canisi,
Orta Asya’nın incisi, Kamenets’in celladı
ve tüm dünyanın ve cehennemin soytarısı,
Tanrımızın nezdinde soytarı, yılanın torunu ve si…..imizin ağrısı… Domuzun
burnu, kısrağın götü, mezbaha iti, vaftiz
edilmemiş kaş, kendi anasını si…en…
Kazaklar böyle der, seni aşağılık he-

UKRAYNA’DA TÜRK KÜFRÜNDEN RUS KÜFRÜNE

rif… Hristiyan domuzları bile güdemeyeceksin. Şimdi sadede gelelim. Tarihi
bilmiyoruz, takvimimiz de yok. Gökyüzünde mehtap var ve yıl da kitapta yazar,
orda hangi günse burada da, öp götümüzü
emi?”
1676 yılında yazılmış bu mektuplar…
Ünlü ressam Repin’in bir tablosu var…
Kazakların bu mektubu Osmanlı Sultanına yazarkenki keyfini çizmiş…
Bu tablo Rusya’daki müzelerde bulunuyor ve oldukça ilgi çekiyor…
Ukrayna’da “Türk” sözünü hala küfür
yerine kullananlar var…
Bir akşam Kiev’deyim…
Sokakta iki komşu kavga ediyor, birbirlerine sözlü saldırılarda bulunuyorlardı…
Biri diğerine,
-Ne olacak, Türk işte, dedi…
İlk kez bu küfre tanık oldum…

Korkusuz

***
Moskova’dan Kiev’e trenle oniki saatlik
yol…
Bu yoldan ilk kez geçerken uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları büyülemişti
beni…
Ben hep trenle gidip geldim oralara…
Tren Dinyapr nehri köprüsünden geçer…
Kocaman uzun bir köprü…
Bakü’de hazırlık fakültesini bir yılda
tamamlandıktan sonra üniversite için
başka şehirlere dağıtacaklardı bizi…
Beni Bakü’de bırakmak istiyorlardı…
Direttim…
Moskova’yı istedim…
Onlar da razı oldular sonunda…
Ancak tıp fakültesinde okuyacak olan
arkadaşlarım Kıvanç ile Yaşar’ı Odesa’daki tıp enstitüsüne göndermeye karar
verdiler…

Böylelikle yollarımız ayrıldı…
Ben yine trenle Moskova’ya gittim…
Ancak onlar hala Bakü’deydiler…
Odesa’ya gidemiyorlardı bir türlü…
Odesa’da kolera vardı çünkü o sırada…
Herkes karantinaya alınıyordu…
Bu yüzden geçici olarak Kiev’e yolladılar onları…
Kiev’deki üniversiteye…
Bu üniversitedeki rektör çok iyi karşılamış onları…
Karşısında iki Kıbrıslı görünce sevinmiş…
Ve başlamış Yunan uygarlığından söz
etmeye hemen…
Antik Yunan kültürü ve edebiyatının
hayranıymış…
Sayıp dökmüş Yunan filozoflarını…
Sonunda da sormuş bizimkilere:
-Adın ne?
-Yaşar Altay…
Rektör o anda anlamış onların Rum
değil, Türk olduklarını!
Kısa bir süre Kiev’de eğitim gördükten
sonra Odesa’ya gitmişler…
***
Ukrayna Rusya ve Belarusya ile birlikte
Sovyetler Birliği’nin feshedilmesine imza
atan üç cumhuriyetten biri…
Rusya’dan sonra Sovyetlerin ikinci en
zengin ve en önemli cumhuriyeti idi…
Ukraynalı Nikita Kruşçev’in Stalin’den
sonra on yıl Sovyetlerin başında kalması
bir tesadüf değil…
Kırım’ı da Rusya’dan alıp Ukrayna’ya
hediye eden Kruşçev olmuştu…
Sovyetler Birliği’nin bir gün dağılacağına hiç ihtimal vermeyen Ruslar, bir
gün Kırım yüzünden başlarının büyük
belaya gireceğini bilseler Ukrayna’ya
hiç kaptırırlar mıydı onu?
Bir zamanlar Osmanlı Sultanına yazdıkları mektup gibi Putin’e de bir mektup
yazarlar mı acaba?

Hatırlatma

Hüsnü Mahalli
Önceki gün Ankara’da
cafcaflı bir törenle karşılanan İsrail Cumhurbaşkanı İzak Hertzog dün
benzer bir ilgiyle Ankara’dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yandaş medya Hertzog’a büyük ilgi gösterdi.
Az geriye gidelim.
Nisan 2003’de Başbakan olan Erdoğan
öncesinde ve sonrasında ABD’deki Yahudi
lobilerle yakın bir temas içindeydi. Bu
ilişki çerçevesinde Erdoğan Macar Kökenli
Amerikalı Yahudi George Soros’la birkaç
kez buluşmuştu.
Bu nedenle Yahudi lobi örgütlerinden
en önemlisi AJC 29 Ocak 2004’de Erdoğan’a ‘Siyasi Cesaret Madalyası’ vermişti.
Madalyadan ‘cesaret’ alan Erdoğan 1
Mayıs 2005’de İsrail’e giderek Başbakan
Şaron’la buluştu o da Erdoğan’ı “Hoş
geldin İsrail devletinin ebedi başkenti
Kudüs’e” diye karşılamıştı.
Bu “dostluktan” cesaret alan Erdoğan
Şubat 2006’da Hamas lideri Halid Meşal’i
Ankara’ya çağırarak İsrail’e barıştırmaya
çalıştı. Bununla yetinmeyen Erdoğan,
İsrail Cumhurbaşkanı Peres ile var olmayan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı An-

kara’ya davet ederek TBMM’de konuşturdu. Barış çabalarını sürdüren Erdoğan
bu kez Esad ile olan dostluğuna güvenerek
İsrail ile Suriye’yi barıştırmaya kalkıştı
ve Nisan 2008’de iki tarafın temsilcilerini
İstanbul’a davet etti. Her şey iyi gelişirken
İsrail Başbakanı Olmert Erdoğan’a verdiği
söze rağmen 27 Aralık 2008’de Gazze’ye
saldırdı ve 1600 kadar Filistinliyi öldürdü.
İşler karışıyor.
İsrail’in bu davranışına çok kızan Erdoğan intikamını 29 Ocak 2009’da Davos’da aldı. Moderatöre “One Minute”
diyen Erdoğan yanında oturan Peres’e
“Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” dedi.
Ocak 2010’da karşılık veren İsrail Dışişleri Bakanlığı Tel Aviv’deki Türk büyükelçisi Oğuz Çelikkol’u davet ederek
“alçak koltuğa” oturttu.
Bundan beş ay sonra 12 Mayıs 2010’da
Türkiye veto hakkını kullanmayarak İsrail’in OECD’ye katılımına onay verdi.
Bu onaydan 18 gün sonra İsrail Gazze’ye
giden insani yardım gemisi Mavi Marmara’ya saldırdı ve 10 Türk vatandaşını
öldürdü.
Erdoğan “Ben mi size gidin dedim”
dedi.
2010 sonunda Arap Baharı Tunus’ta
başladı ancak Türkiye’nin güney ve İsra-

il’in kuzey komşusu Suriye her iki ülkenin
ortak ilgi alanıydı. Türkiye; Suriye devletine karşı savaşan İslamcılara kuzeyden
yardım ederken İsrail benzer yardımı güneyden yapıyordu.
2011’in sonunda Ankara; İsrail’i İran
füzelerine karşı uyaracak Amerikan radarlarının Malatya-Kürecik’te kurulmasına
izin verdi.
Başkan Obama’nın aracı olmasıyla
Ağustos 2016’da Netanyahu’nun telefonla
Erdoğan’dan özür dilemesi ve Mavi Marmara’da yaşamını yitirenlerin ailelerine
20 milyon dolar bağışta bulunmasıyla
dosya kapandı ve İsrailli yetkililer hakkında
Türk ve uluslararası mahkemelerde açılan
davalar düşürüldü. Öncesinde Mayıs
2016’da Türkiye bir kez daha vetosunu
kullanmamış ve İsrail’in NATO merkezinde gözlemci bulundurmasına izin vermişti.
6 Aralık 2017’de Trump’ın Kudüs’ü
“İsrail’in ve dünya Yahudilerinin ebedi
başkenti” ilan edince Erdoğan çok kızdı
ve İslam İşbirliği Örgütü Dönem Başkanı
olarak liderleri iki kez İstanbul’a zirve
toplantısına çağırdı ama işe yaramadı.
Bu arada Mısır’da Sisi; İslamcı Mursi’yi
devirmiş ve Katar’la müttefik olan Erdoğan
bölgede hızla yalnızlaşıyordu ama İslamcıları kazanmak için
ağır ifadelerle

İsrail’e yükleniyordu. Bu yüklenme iki
ülke arasında ticari ilişkilerin rekor üzerine
rekor kırmasına engel olmuyordu. Üstelik
Azerbaycan ve Kuzey Irak Kürt petrolü
Ceyhan’a geliyor oradan da bildik gemilerle Hayfa’ya taşınıyordu.
Eylül 2020’de Trump İsrail’i BAE,
Bahreyn, Fas ve Sudan’la barıştırınca Erdoğan önce çok kızdı sonra da kendisi
bu ülkelerle ilişki geliştirmeye başladı.
22 Aralık 2021’de Yahudi Hahamlarla
buluşan Erdoğan öncesinde ve sonrada
Hertzog’la üç kez telefonla görüşerek
Türkiye’ye davet etti.
14 Şubat’da “15 Temmuz darbesini finanse etmekle” suçlanan BAE’ye giden
Erdoğan yakında en ağır ifadelerle yüklendiği İsrail’i ziyaret edebilir.
Sırada Suudi Arabistan ve Mısır dahil
diğer ülkeler var çünkü Ankara kendine
göre yeni bir bölgesel politika uygulamaya
çalışıyor.
Ankara “Suriye politikasından vazgeçmeyecek ve olası Rusya baskılarını karşılamak için İsrail’le birlikte hareket edecek”. Tümü çelişkilerle dolu hesaplarla
yürütülen müthiş diplomasi!
Şimdiye kadar işe yaramadığı gibi bundan böyle yaramayacak ve maliyetle birlikte riskler de artacak.
Benden söylemesi.
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

HAYATINI YAŞAMAK
NEYDİ?

Bir masada beş kişiydiler...
İkisi kendi arasında konuşuyordu, diğer ikisi cep telefonuna bakıyordu,
öteki ise kendi aleminde, öyle suskun
oturuyordu...
Konuşanlar, zamlardan, pahalılıktan,
ilâç eksikliğinden, ekonomik krizden,
Türkiye’deki yağ kuyruklarından falan
söz ettikten sonra, bir tanesi Allah yardımcımız olsun diyerek sigara yaktı ve Ukrayna’daki
savaşa geçti, diğeri boşver
Ukrayna’yı dedi ve Kıbrıs
Sorunu’na geçiş yaptı, ardından uzlaştılar ve bütün
sorunların iki bölgeli iki
toplumlu federal çözümle hallolacağında
karar kıldılar...
Sonra biri Ukrayna’yı boşvermek olmaz diyerek tekrar savaşa döndü, ona
göre Ukraynalılar da Kıbrıslıtürkler
gibi Avrupa Birliği’ne girmek istiyorlardı, Rusya’nın bunu engellemeye
hakkı yoktu, çünkü Ukrayna ancak Avrupa Birliği’ne girerse kurtulabilirdi...
Öteki, Kıbrıs’ı da aldılar Avrupa Birliği’ne ama biz kurtulamadık deyince,
kısa bir süreliğine bir sessizlik oldu
masada...
Diğeri silkindi, gaza geldi ve bozdu
sessizliği, Rus gazına ambargo koymaları Kıbrıs’ın işine yarayabilirdi,
Kıbrıs’ta doğalgazdan çözüme yol bağlanabilirdi...
Of anam of, masa artık masa değil
kanatlı bir kuştu sanki...
Cep telefonuna bakanlardan biri masadaki bira bardaklarının fotoğrafını
çekip facebook’ta paylaştı, fotoğrafın
üstüne de hasret giderdik diye yazıp
yanına beş tane kırmızı kalp işareti
koydu, nasıl bir yalandı bu böyle, ne
hasret gidermesi, birbirleriyle konuşmuyorlardı ki...
Yan masadan görüyordum, üçü ikisine, ikisi de üçüne aldırmıyordu...
Tartışan iki kişiden biri ekonomik
krizin sorumlularının Kıbrıslıtürklerin
Kıbrıs Liralarını cukkaladıktan sonra
bir gecede Türk Lirası’na geçenler olduğunu söyleyince, diğeri deliler gibi
gülmeye başladı, üstüne basa basa “Ma
sen daha oraşdasın” deyip duruyordu.
Gülüşü çok zorlama ve rahatsız ediciydi...
İkisi ordan batıp burdan çıkmaya devam etti, diğer ikisi facebook’ta gezindi,
öteki susmaya devam etti...
Biri en büyük sorunun ekonomik olduğunu söylerken, diğeri siyasidir dedi...
Biri siyasi olan her şey ekonomiktir
derken, diğeri “Ekonomik kriz ne zaman
çözülecek” diye sordu ve karşısındakini
beklemeden kendisi cevapladı:
-Çözüm olunca...
Sonra ikisinden biri “Türkiye’siz çözüm olamaz” deyince, diğeri “E tabii,
Türkiyesiz, hap gibi yutarlar bizi” dedi...
İkisinden biri, “Ukrayna’nın en büyük
şanssızlığı Türkiye gibi bir garantörünün
olmamasıdır” deyince, kafa salladı diğeri...
Bir masanın etrafında beş kişi oturuyordu...
İkisi üçüne, üçü de ikisine aldırmıyordu...
O ana kadar tek laf etmeyen beşinci
kişi, çok sıkıldığını gösteren bir yüz
ifadesiyle ayağa kalktı ve “Boşverin,
uğraşmayın bunlarla, hayatınızı yaşayın”
dedi ve garsonu çağırdı...
Hayatını yaşamak neydi ki?
Yazmak hayatını yaşamaya dahil miydi?

Sivil polis kadınları arabalarına kadar takip etti...

Şikayet etmeye gitti
polisten kovuldu
Sol Hareket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sekreteri Semen Saygun imzasıyla bir
basın açıklaması yapıldı. 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde
gerçekleştirilen eylemde polisin tacize
varan yakın çekimleri ile eylemi izlemesinden duydukları rahatsızlık dile getirildi.
Açıklama aynen şöyle:
"5 Mart Cumartesi günü Arasta Kadınlar
Pazarı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz
eylemimizde polisin tacize varan yakın
çekimleri ile eylemi izlemesi bizleri oldukça
rahatsız etmiştir.
Eylem ve sonrasında polisle yaşadıklarımız, biz kadınların alanlarda bulunmasını
hazmedemeyen eril zihniyetin uzantılarıdır
ve devletin polis eliyle kadınlara uyguladığı
baskıdır, şiddettir. Bu baskıcı, eril, kadını
aşağılayan zihniyet kimden gelirse gelsin
asla kabul etmeyeceğiz.
Cumartesi günü eylemimiz boyunca yakın görüntü çekimleri yapan ve sonrasında
biz kadınları arabamıza gidene kadar, kamusal alanda ısrarla yolda takip eden
şahsın Siyasi Şube’ den sivil polis olduğunu
öğrendik. Bununla ilgili Adli Şube’ye şikayet etmeye gittiğimizde Adli Şube’ de
şikayetimiz alınmadığı gibi amir olduğunu
söyleyen bir polis tarafından şubeden kovulduk. Polisi polise şikayet edemeyeceğimiz, siyasi şubenin işinin bu olduğu
bize söylendi. Peki biz kadınlara gelen
tehdit polistense kime şikayet edeceğiz?
Polisin kadınlara yaptığı, kamusal alanda
görüntülerinin izinsiz alınması, sonrasında
tedirgin etmek ve psikolojik baskı uygu-

lamak için yapılan ısrarlı takibi, psikolojik
şiddettir. Bu bizleri sokaklardan, meydanlardan haklarımızı savunmaktan vazgeçiremez.
Her türlü şiddete karşı duracak gücümüz
ve dayanışmamız vardır.
Biz kadınların yaşanan olaydan tedirginliğimizi anlatmak ve şikayetçi olmak
için yapmak istediğimiz şikayete bile polisin tahammül edememesi ve bizi aşağılayıp, polis merkezi içinde oda oda gezdirip,
şikayetimizi almayı reddedip, dışarı göndermesini protesto ediyoruz. Yine geleceğiz,
yine hakkımızı arayacağız.
Sokakları da meydanları da terk etmeyecek, baskılarınıza karşı susmayacak ve
haklarımızı her yerde savunacağız."

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform’dan...

Akkuyu Nükler Santrali, Kıbrıs’a
Ankara’dan daha yakın
Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Japonya
Fukushima Nükleer Santrali‘nde meydana
gelen felaketin yıldönümünü olduğunu
hatırlatarak, Türkiye’nin güney kıyısında
adaya çok yakın bir noktada olan Akkuyu
Nükleer Santrali’nin inşaatının devam ettiğine ve olası risklere dikkat çekti
Fukushima Nükleer Santrali
felaketinin üzerinden 11 yıl geçti
Kıbrıs’ın her iki yanındaki siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin, örgütlerin
oluşturduğu Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform
yaptığı yazılı açıklamada, 11 Mart 2011
tarihinde meydana gelen Japonya’daki
Fukushima Nükleer Santrali’ndeki felaketin
üzerinden 11 yıl geçtiğini hatırlattı.
Tesisin, 9 derecelik (Richter ölçeği) bir
depremin ve bunun sonucunda meydana
gelen tsunaminin etkisine dayanamadığının
hatırlatıldığı açıklamada, “Bu tür olaylar,
her zamanki kazalar olarak kabul edilebilir
mi? Sismojenik alanlarda nükleer santral
inşa etmek ne kadar riskli ve neden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını

teşvik etmiyorsunuz? Tartışma Akkuyu
örneğinde geçerlidir” denildi.
“Akkuyu Nükleer Santrali, Kıbrıs’a
Ankara’dan daha yakın”
Adım adım felaket: Fukuşima – Yeşilist
| Herkes için yeşil
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi;
“Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Kıbrıs’ın her yerinden örgütlerden oluşuyor.
Birkaç yıldır Türkiye’nin güney kıyısında,
adamıza çok yakın olan Akkuyu Nükleer
Santrali’nin inşaatı devam etmekte olan
risklere karşı toplumun farkındalığını artırıyor ve santralin 2023 yılında faaliyete
geçmesi bekleniyor.
Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, bir Akdeniz ve nükleer silahlardan arınmış bir
dünya için hem Kıbrıs’ta hem de yurtdışındaki tüm kesimlerle sesini birleştiriyor!
Dahası tüm ülkeleri Nükleer Silahların
Yasaklanması Antlaşması’nı (TPNW) imzalamaya, onaylamaya ve saygı duymaya
çağırırız”

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

DAHA NESDEN BE AMA
SEN BENDEN?

Dağlarından, denizlerinden, sahillerinden
başka sevecek hiçbir şeyi kalmadı mı buraların?
Şimdi tam zamanı çıkıp dağlarda, ovalarda
dolaşmanın…
Nergisler, tavşankulakları açmaya başladı…
Şanslıysanız ayrelli de bulabilirsiniz…
Hiç olmadı temiz havada yürüyüş yaparsınız…
Bu hafta sonu kapanmadık biz de eve…
Issız bir dağ başına gidipherşeyden uzaklaşmak istedik…
Ama oraya vardığımızda gözlerimize inanamadık…
Plastik şişeler, mobilya, inşaat atıkları,
hayvan kemikleri…
Ne ararsan var…
Kurtulmak istedikleri ev hayvanlarını bile
dağ başına atanlar var…
Yıllar önce yine böyle bir yerde açlıktan
ölmek üzere olan bir köpeciğe rastlamıştık…
Onu sağlığına kavuşturup sahiplendik ve
on yıldan fazladır ailemizin can dostu…
***
İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde
bir de tüm bunlara kafa yormam saçma gelebilir size…
İlkelliğimizin, sevgisizliğimizin göstergesi
olsa da hepsi haklısınız sanırım…
İnsana merhametin kalmadığı bir yerde
toprağa, ağaca, hayvana merhamet beklemek
saflık olur biraz…
Dün bir intihar girişimi yaşandı Lefkoşa’da…
Ne derdi, ne sıkıntısı vardı ki kurtuluşu
intihar etmekte bulmuştu…
Psikolojik sorunları mı vardı?
Bilmiyoruz…
Sadece adının “Hasan” olduğunu biliyoruz…
Atlamak için çıktığı inşaatın tepesinden
ikna edilerek indirildi…
Sosyal medyada canlı yayın yapanlar olduğu gibi acımasızca yorum yapanlar da
vardı…
Bir insanın çaresizliği ile eğlenenler…
-Atlayacak olan atlardı şov yapıyor, diyenler…
Sanki atlasa rahatlayacak ve mutlu olacaklardı…
***
Ama en büyük sıkıntımız artık ekonomik
değil mi?
Her gün biraz daha soyuluyor…
Her gün biraz daha fakirleşiyoruz…
Türkiye’den para gelmiyormuş, diyorlar…
Neden acaba?
Oysa ne istediyse Ankara yapmadı mı
bizim kuklalar…
Canlarını yediler onun istediği kabineyi
oluşturana kadar…
Daha ne yapsınlar ki…
Bizim yeğeni hatırlattı onların bu durumu
da bana…
Hep anlatırdı bize bu hikâyesini…
Askerlik yaparken belalı mı belalı bir
komutana denk gelmiş…
Ne yapsa ne etse komutanı memnun edemiyormuş bir türlü…
Hep bir bahane bulup hakaret ediyormuş
komutan ona… İzne çıkmama, ya da tuvalet
temizleme gibi cezalar alıyormuş…
Dayak bile yemiş…
Aylarca dayanmış ama…
Ve bir gün kaybetmiş kendini…
Sarılmış komutanın boğazına ve başlamış
bağırmaya…
“Selam çaktım, hazırıola geçtim, başüstüne dedim, nöbet, koşu, atış, hepsini
yaptım daha nesden be ama sen benden…”
Ha, ne mi olmuş sonrasında…
Askeri mahkemeye verilmiş ama görev
yeri de değiştirilmiş…
Ama nedense bizimkiler Ankara’dan şamarı yedikçe ahalinin boğazına sarılıyorlar… Kimseden ses seda çıkmadıkça da
çok daha kötüsünü yapacaklar…
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Sucuoğlu kabinede değişim yok derken
Ankara'da başlamıştı kukla operasyonu
İstenmeyen taşları oynattılar yerinden
Alicengiz değil, sanki karagöz oyunu
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

YAŞAYABİLİRSEN...

Geçen gün alışveriş için gittiğim bir markette Ahmet Kaptan ile karşılaştım...
Ayaküstü kısa bir sohbet ettik...
Pahalılıktan ve halka yardımcı olunması
gereken bazı marketlerden söz etti...
Aslında bazı marketlerin ki bu marketler
sendikalar desteği ile hayata geçirilmişlerdi...
Sendikaların desteğinde hayata geçirilen
marketlerin amacının halka daha ucuza tüketim malzemesi satmak olduğunu ve diğer
marketler karşısında bir denge sağlamak nedeniyle kurulduğunu söyledi.
Ancak daha sonra elden çıkarılan bu marketlerin diğer marketler gibi denge unsuru
değil onlardan ileri davranışlarından yakındı...
Alışveriş için ayrıldık sonra...
Ben alacağımı aldım, vezneye parasını
ödedim ve çıktım...
Kaqsiyerin uzattığı fişe bakmadım bile...
Arabama binip uzaklaştım...
Yaklaşık on onbeş dakika sonra "Mayıs
FM" kanalına konuk olduğunu duydum...
Hayat pahalılığından, ulaşımdan, eğitimden
söze girdi...
Ve markette başına gelenleri aktardı...
Kaptan alışveriş yaparken raf fiyatlarının
da hesabını tutuyordu anlaşılan...
Kendine göre hesaplamasını yaptı alacaklarının ve ödemek için kasaya gitti...
Kasada kendisine hesapladığından daha
yüksek bir rakam söylendi...
Kabul etmedi...
Yeniden bir hesaplama yaptırmış olacak
ki yetmiş lirasını kurtardığını açıkladı...
Program yapımcısı/sunucusu Meltem Hanım da yaşadığı veya duyduğu bir benzer
olayı aktardı...
Bir markete gidip alış veriş yapmış...
Vezneye gidip ödemesini yaparken ona
da fazladan bir rakam söylenmiş...
İtiraz etmiş tabii ki...
Ve raflardaki fiyatların elindeki faturadaki
fiyatlarla uyuşmadığını görünce kasadaki
kişiyi uyarmış...
Aldığı ürünlerin raf fiyatlarının faturadaki
fiyatlarla farklı olduğunu söyleyince kasiyer
de "Gerçek fiyatlar budur, raf fiyatlarını değiştirmeye fırsat bulamadık" demiş...
***
Sosyal medyada okuduğum bir haberde
ayçiçek yağı fiyatlarının artacağından söz
ediliyordu ve bunları ithal eden firmanın
yetkilisinin bir açıklamasına yer verilmişti...
Ayçiçek yağları yakın zamanda zamlanacak
ancak ne kadar zamlanacağını bilmiyormuş...
Ellerindeki stokları da marketlere dağıtmışlar...
Yani marketlerin insafına kalmış durumdadır zam miktarı!
Türkiye'deki durum ortada...
Orda hayat pahalılığı aldı başını gidiyor,
bize yansıması ise katmerli şüphesiz...
Ve tüm bunların üzerine Türk Lirası'nın
döviz karşısında yine değer kaybettiği açıklandı... Salı akşamki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapılmamasına
karşı akaryakıta yaklaşık 2 TL zam yapma
kararı alındığı da ulaşan bilgiler arasında...
Bundan sonrası mı?
Yaşa yaşayabilirsen!

KALAY-KALAYCI

MEMLEKET BİTMİŞ,
İNSANLAR BATMIŞ

CTP milletvekili Armağan Candan, son zamlardan sonra sosyal medyada
şunları yazdı: “Memleket bitti, insanlar battı, her gün yeni gençler arkasına
bakmadan kaçıyor. Daha dibi görmedik. Birileri hala daha Maraş'ı, Ercan'ı ve
Mağusa Limanı'nı konuşmam diyor, reddediyor. Açılımdan korkmayın. Bu
sıkışmışlık içinde halkımızın yeni nefes borularına ihtiyacı var.” Bu zamlar sizi
etkilemiyor ki, ne söyleseniz boştur. Siz bize “memleketin bittiğini insanların
battığını” söylemek için mi aday oldunuz? Sizi seçenler ne için seçti? 40 bin
TL maaş alıp lafazanlık yapasınız diye mi?

Lefkoşa’da Arabahmet
Camii’sinde bomba paniği

Sessizliğin Sesi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 14:00 sıralarında,
Lefkoşa’da Arabahmet Camii’sinin avlusu içerisinde, bir şüpheli sırt çantası
bulunduğu polise bildirildi. Alınan bilgi üzerine, polis ekipleri tarafından
olay yerine gidilerek gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Akabinde, bomba
imha ekipleri tarafından şüpheli sırt çantasına müdahale edilmiştir. Söz
konusu çanta içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Polisin olayla
ilgili soruşturması devam ediyor.

"MAFİŞ BENZİN" VE
ZAMLARIN HABER DEĞERİ

Silahla bir kişiyi öldürmeye çalışmıştı
7 gün daha tutuklu kalacak!
Girne’de meydana gelen katle
teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve
patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku
yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart
2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında
meydana geldiğini söyledi. Üzeyir
Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun
dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle
tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti.
Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Mü-

fettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını
ancak olay yerinde 9 mm silaha ait
bir adet boş kovan bulduklarını
söyledi. Koçer, silahın arandığını
açıklarken, zanlının ateş edip etmediğini incelemek için alınan
swap örneği sonucunun henüz gelmediğini ifade etti. İncelenecek kamere görüntüleri, alınacak ifadeler
olduğunu belirten Koçer, zanlının
7 gün daha tutuklu kalmasını talep
etti.
Huzurunda verilen şahaddeti değerlendiren mahkeme talebi onaylayarak zanlının 7 gün daha tutuklu
kalmasına emir verdi.

Sahte para ile yakalanan 2 zanlı tutuklu yargılanacak
Girne’de meydana gelen sahte para
tasarrufu suçundan tutuklanan Fatih
Civelek ile Mehmet Aslan yeniden
mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şubede görevli polis
memuru Bülent Hapçı, 1 Mart 2022
tarihinde Mehmet Aslan’ın Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhta
sahte olduğuna inanılan 177 adet 100
TL’lik banknotlar bulunduğunu söyledi. Bülent Hapçı, Fatih Civelek’in
evinde yapılan aramada ise her biri
100’lük banknotlardan oluşan ve sahte
olduğuna inanılan toplam 146 adet
Türk Lirası banknot ve iki adet uyuş-

turucu hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlılardan Aslan’ın ifadesinde
sahte 500 TL’yle alışveriş yaptığını
söylediğini aktardı. Bülent Hapçı, ayrıca zanlıların ifadelerinde 4 bin TL
verip, 35 TL tutarında sahte para
satın aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını
ifade eden polis, her iki zanlının da
ülkede turist statüsünde bulunduklarını
ifade ederek, teminat talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların bir ayı
geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Mehmet Levent

Akaryakıta litre başına 2 TL zam geleceği
haberleri yayılmaya başlayınca...
Depoyu takviye ederim umuduyla dolaşıp
durdum iki gün boyunca yolumun üstündeki
istasyonları!
Zam resmen açıklanmamıştı ama, kokusu
çıkar çıkmaz vatandaşların "Bari birkaç kuruş
kurtarayım" düşüncesiyle benzin istasyonlarına
akın etmesiyle, depolardaki yakıt birkaç saat
içinde tükenmişti.
Girdiğim istasyonlarda hepsi de bana ellernin
havaya kaldırarak "mafiş benzin" işareti yaptılar!
Ben yine de iyiyim diye düşündüm.
Arabam yarımdaydı ve daha birkaç günlük
şansım vardı yeni bir zam gelene kadar!
***
2 lira zam beklerken, 4 lira zam geldi
benzinin litresine ve 19 liraya çıktı!
Daha önce 1 TL'lik boğumlar halinde gelen
kazık, bu kez 4 liralık boğumla rekor tazeledi!
Bunun da enflasyon canavarını azdıracağı
ve iğneden ipliğe zam zincirlerine yeni halkalar
ekleyeceği kuşkusuzdur.
Bir haftaya kalmaz ne kadar büyüyeceğini
ve yeni bir boğumun nereye kadar uzanacağını
kestirmek şimdilik mümkün değil!
***
2 beklerken, 4 liralık girdi!
Gelecek defaya Allah kerim!
Bu da, yıllar önce dinlediğim bir fıkrayı
çağrıştırdı bana...
Yaşamakta olduğumuz acı, isyan ve kahır
dolu bu dönemde3 gülmeyi unutan dudaklara
küçük bir tebessüm kondurur umuduyla paylaşayım dedim.
Karı koca boşanmak için mahkemeye başvurmuşlar.
Boşanma nedeni adamın aleti!
Hakim sormuş kadına "Neden boşanmak
istiyorsunuz?" diye!
Kadın utanıp çekinmiş önce ama yine de
vaziyeti idare ederek anlatabilmiş meramını
el işaretiyle de destekleyip "Sayın hakim"
demiş, "Umardım bu kadar, razıydım bu kadar,
ama insaf hakim bey, yok da bu kadar!.."
***
Facebook'ta zamları eleştiren bir dörtlük
paylaşmıştım geçenlerde.
Bir vatandaş yorum yazdı dört dizenin altına.
"Zamların artık haber değeri yok" diyor!
Oysa sokağa çıkıyorsunuz, her yerde herkes
zamları, pahalılığı konuşuyor!
Zamları kanıksayan, sindiren kimse yok
henüz.
Sözde hükümet edenlerin istediği de bu zaten!
Zamların kanıksanması ve habere değer bulunmaması!
Durum buysa, 40 yıldır yazıp eleştirdiğimiz
işgalin de haber değeri olmaması ve kanıksanması gerekmez mi?!
Toplumsal irademizin yıllardır Türkiye tarafından işgal ve gaspedildiğinin de mi haber
değeri yok?!
KKTC'nin Türkiye'nin bir alt yönetimi olduğunun, Tayyıp-AKP iktidarının burada kendileri gibi düşünmeyenlerin mezarını nasıl
kazdıklarının haber değeri var mı ki yazıp duruyoruz?!
Haber değeri yok deyip bunları da mı kanıksayalım?!
Örnekleri çoğaltmak ömümkün.
Onların istediği de bu zaten.
Haber değeri bulmayalım ve kanıksayalım!
Saltanatları sıfır başağrısıyla sürsün!
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Onuncu köy
BASIN SoRUMLULUĞU

SUCU ToPU TUT

Mandıra Times
Ankara - “Taysin, topu sakın verme lan, oynamasın
münafıklar”… Taysin - “Tamam abi, eyi tırıbıl yapdıng
gennere ama ha”… Ankara - “Tırıbıl ney lan?”…
Faiz - “Çavuşum tamam yau, aha attık Oğuzhan’ı, top
toplaycak o. Taysin geçsin forvete, Hasan da sağ bek.
Ben da, eeee, dur da kafam garıştı, ben napacaydım
yau?”
Ankara - “Sen bişey yapma, biz yaparız”…
Hasan - “Mevki farketmez, şahane topçuyum, iyi fetdo
vururum, halı, kilim, travel”… Ankara - “Fetdo ney
lan?”…
Oğuzhan - “Böyle kırmızı kart mı olur be gardaş?
VAR’a gidecem, var sen düşün, hakeme da renga”…

Filiz Uzun
Lefkoşa’da intihar girişimini canlı yayın
yapıyorlar. Kesinlikle basın etiği açısından
yanlış buluyorum. Girişimde bulunan kişinin
muhtemelen ruh sağlığı iyi değil. Hasta
hakları açısından da suçtur. Ya atlarsa? Şu
an canlı yayını izleyen çoluk çocuk, psikolojik
rahatsızlığı olan, depresyon ya da sıkıntıları
olan insanlar açısından nasıl bir etki bırakır?
Düşündünüz mü? Basın örgütlerine çağrımdır.
Durdurun suç işleniyor…

BERKİN

Feriha Altıok
Berkin Elvan'a sevgiyle ve unutmamak
sözüyle:
Ey çocuk bahara hazırlanan
çiçek yüklü dal mıydın
hangi katil rüzgârlarda budandın
ki gözleri kararmış
kızıl bir gülsün şimdi
koparılan yaşamın körpe dalından.
kim beklesin seni artık
sabrın dar kucağında
kim beklesin ve hangi
gurbet yolunda?

RÜZGAR GÜLÜ

Besim Baysal
Diyelim ki sağcısın. Ve bunun ideolojik
sebeplerle olduğunu farzedelim. Normaldir.
Her ülkede her toplumda var. Var olmasına
var da bu yalaka, ganimetçi, sömürge düzeninde senin işin da zor be gardaş. Neyini savunacan, neyini anlataca? Neresini tutsan
elinde kalır.

KİMLİK PoLİTİKASININ
SoNU

Dilgeş Baz
Seks işçiliğini savunan Translar, travestiler
Ankara'daki 8 Mart eyleminde "fuhuş köleliktir" pankartıyla alana girmek isteyen kadınlara saldırmış!
Feminizmi veya her neyse 8 Martı sınıfsal
özünden koparıp özgür sekse, fuhuşa, burjuva
kadınla işçi kadının kızkardeşliğine indirgersen
olacağı budur işte! 8 Mart allı morlu bir
bayram değil, kızıl bir direniştir, isyandır
burjuvaziye!

HALK oLAMAMAK

Hasan Ulaş Altıok
İyi ki “istikrarlı” bir hükümetimiz, Meclis’te
“güçlü” bir muhalefetimiz ve “örgütlü” boykotçularımız var yoksa halimiz ne olurdu!
İradesizliğe, onursuzluğa, adaletsizliğe, zamlara tepkimiz ortalama 2 gün sürüyor. Biatçılar
hariç herkes kendi penceresinden, haklı olarak
isyanını dile getiriyor. Ama belli ki yetmiyor.
Yetmeyeceği de zaten ortadaydı. Saldırı çok
büyük ve planlı. Herkes benzer şeyler söylüyor.
Çok mu zor isyanımızı doğru adrese, doğru
zeminde ve doğru gerekçelerle hep birlikte
dile getirmek ve sonuç almak? Birlikte mücadele etmek çok mu zor?

MİDE BULANTISI

Emrah Karayaprak
Sınır üstü bakımevinde yaşananları unutmadık ve şimdi aynı yerde engelli bir kadına
tecavüz edildiği ortaya çıktı. Faşist Erhan
Arıklı’nın ihalelerdeki usülsüzlükleri ve bu
usülsüzlükler ile ilgili ortaya çıkan raporlar,
her geçen gün düşen alım gücümüz, her gün
yapılan zamlar ve daha sayabileceğim bir
sürü rezillik, bunların hepsi KKTC denilen
bu cehennemde yaşanıyor ve artık bu ülkenin
bir gün yaşanası bir yer olacağına olan
inancım kalmadı. 38 yaşındayım ve ilk kez
çok sevdiğim Kıbrıs’tan gitmek gerektiğini
düşünmeye başladım, hatta artık bu ülkeden
midem bulanıyor, tiksiniyorum.

KİRLİ DİL

Ahmet Ustaoğlu / İsyan DipKarpaz’dan başladı
Eşekler Lefkoşa’ya doğru yola çıktı...

Attila Tuygan
Milliyetçi, ulusalcı, dinci hiç fark etmiyor. Ülkenin ortalama insan türü, herhangi biri 'vatan, millet, sakarya!'
diye bağırınca haz'rola geçen tür. Ülke, varlığını bunun
üzerine kurmuş ve her çocuğu okula başlar başlamaz bu
kirli yapıya tapınma üzerine eğitmiş. Ve tarihi boyunca
ayrıksı her sesi ya Ermeni dölü, ya Rum piçi, ya bölücü
Kürt ya da vatan haini Türk olmakla yaftalayıp cezalandırmış; bundan da hiç vazgeçmiyor!
Gandhi'nin "kimseye kirli ayaklarıyla, beyninizde
gezme fırsatı vermeyin," dediği söylenir; bi' sürü de caps
var bu cümleyle paylaşılan. Çıplak ayaklı adamların
diyar ve döneminde belki para eden bir söz bu ama, artık
'kimse'ler kirli dilleri, kirli arzuları, kirli ruhları ile
dalıyorlar beynimize.. Ona n'apcaz?

SENDİKALAR NAPARSINIZ?
Münür Teralı
Sevgili sendikalar naparsınız? Her şey
yolunda? Ben söyleyim. DEĞİL! Bu ekonomik saldırılara bir direniş göstereceyik,
yoksa normaldir bu yaşadıklarımız?
***
KRİZ
Tüm dünya bir krizin içinde. Küresel anlamda enflasyon, işsizlik oranı, enerji, ulaşım
ve gıda fiyatları artışta. Türkiye'nin alt yönetimi olan bizde ise durum 2 kat vahim.
Türkiye iktidarının saçma ekonomi politikaları ve iktidarda kalmak için yaptığı akıl
almaz hamleler, krizi, bizim için iki kat büyütmekte. Ama dedim ya, kriz global ölçekte.
Peki nedir bu kriz tam olarak? Ekonomik
kriz mi? NATO ve Rusya arasındaki kriz
mi? Ortadoğu krizi mi? Belki da Ukrayna
Savaşı krizidir...
Yoksa siz savaşın, ekonomik krize mi
sebep olduğunu düşünürsünüz? Öyle değil
o işler. Kriz, kapitalizmin krizidir. Sürekli

"ekonomik büyüme" hedefi olan, hep daha
fazla kar etmeyi amaçlayan kapitalist devlet
ve şirketlerin yarattığı krizdir bu. Üstelik
da kapitalizmin krizleri kroniktir. Geçmez
ve azalmaz. Sadece atak yapacağı şartları
bekler.
Sürekli bir ekonomik büyüme arzusunun
doğal döngüsüdür bu krizler. Sürekli bir
ekonomik büyüme imkansızdır. Çünkü dünya
büyümez. Geçici süreyle sağlanan ekonomik
büyümenin bedeli da küresel ısınma ve
emekçilerin fakirleşmesidir.
Sabit boyutlu bir gezegende, sürekli büyümek isteyen kapitalist devlet ve şirketlerin
tek alternatifi, kendine ait olmayan toprakları
fethetmektir. Yani savaştır. Yeni pazarlar,
hammadde, ticaret yolları, yeni ekonomik
anlaşmalar ancak bu yolla elde edilebilir.
Ayrıca, silah satan ülkeler ve şirketler
için, savaşın kendisi da çok karlı bir yatırımdır.
Kısacası savaş, ekonomik kriz yaratmaz.
Tam tersi ekonomik kriz savaş yaratır.

KoRKUNUN ECELE FAYDASI YoK
Ilker Özkunt
Ey Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Türkçe
konuşan Kıbrıslılar, öncelikle boykotçulara
söylediklerinizin tamamını geri alın ve
özür dileyin.
Bunca müdahaleye rağmen hala o meclis
koltuklarında oturan muhaliflere bir sorun
bakalım konuşmak ve eylem yapmak için
ne bekliyorlar?
Sülalemizi her gün öpen bu adamlara
artık tepki vermenin zamanı gelmemiş mi?
Ey ahali, bu adamlara bunun için mi
yetki verip meclise gönderdiniz.
Peki siz ne yapıyorsunuz. Sosyal medyadan maskaralık yaparak, sözüm ona
dalga geçerek bu rezillikleri normalleştirmeye çalışmaktan başka. Anladık, Kıbrıs
insanı hoşgörülüdür, medenidir ama aynı
zamanda korkak ve ahmak mıdır?
Neden sokakta değiliz. Neden bu adamların başına yıkmıyoruz o binaları. Kaybedecek neyimiz kaldı? Onur, gurur, şeref,
haysiyet, özgürlük olmadıktan sonra. 60

yıldır bu pasifliğimizden ve ahmaklığımızdan bugünlere geldik.
Bize yol gösterdiğini zannettiğimiz adamları kendimizden akıllı gördük.
Onlar işin doğrusunu yapar, işin doğrusunu bilir.
Biz uşak değiliz. Biz köle değiliz. Köle
olarak alınıp satılan insanlar bile artık köle
olmadıklarının bilincinde iken. Biz hala
bunun ayırdına varamıyoruz. Hükümet şamar oğlanına döndü. Kuzeyden kapıcı
arayıp senin başbakanına fırça atsa atar
yani o derece.
Ama bu yapılanlar sadece Sucuoğlu’na
değil, Kıbrıs Türk halkınadır. Bunu anlamak
lazım. Ben nasıl olsa UBPO'li değilim diyerek bu işten sıyrılamayız. Ayağa kalkmalıyız.
Elimize kazma küreği alarak sokağa dökülmeliyiz.
O meclisi, o başbakanlığı, bakanlıkları
ve de valiliği kafalarına geçirmeliyiz. Korkunun ecele faydası olmaz.

Bunun sorumlusu da aksi hayal bile edilemeyen kapitalist sistemdir.
Tüm bunların tek amacı, zengini daha
zengin, fakiri da daha fakir yapmaktır. Sosyalizm okunmalı, tartışılmalı ve bu devasa
saldırılara nasıl direnileceğinin yol haritası
çıkarılmalıdır. Hem da enternasyonel çapta.
Yoksa dibe vurmaya, ezilmeye ve bizi sömürenlerin safında alkış tutmaya devam
edeceyik.
***
Yeter garantörlerden çekdiğimiz! Sen
kalk, uluslararası antlaşmalarla, güvenliğini
garanti ederim diye imza attığın ülkeyi işgal
et. Güvenliği sağlaycam deyip, en büyük
güvenlik tehdidini yarat. İnsanların garantöre
değil, garantörlerden kurtulmaya ihtiyacı
var!
Tanıdık mı geldi? Yok be, ne Kıbrıs'ı?
Rusya, Budapeşte Memerandumuyla güvenliğini garanti ettiği Ukrayna'yı işgal
ediyor. Savaşa Hayır!
Garantörlere Hayır!

YAĞMA
HASAN’IN BÖREĞİ

Nevzat Özkunt
Hükümet partilerinin içi fokur fokur
kaynıyor.
Tek gündem maddesi: ATAMALAR
Devlet içinde kim nereye çökecek,
nereleri üleşecek?
Peki halkımızın gündemi ne?
-Pahalılık, zamlar
-Fakirleşme
-İşsizlik, gençlerimiz bir bir göçe
devam
-Savaşın etkileri; petrol fiyatları,
döviz kurları, buğday
-Esnafın ödeyemediği kiralar
-İnsanlarımızın ve esnafın ödeyemediği banka kredileri
-Maaşlarını henüz alamayan belediye çalışanları
Anlayacağınız vatandaş geçim derdinde, hükümet ve partileri “devleti
nasıl söğüşlerim” derdinde…
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Okullarda son durum...

632 öğrenci, 111 öğretmen, 12 personel pozitif
Millî Eğitim Bakanlığı, 5-11 Mart
tarihlerini kapsayan dönemde okullardaki Koronavirüs tablosunu açıkladı.
Buna göre bir haftalık sürede, 632
öğrenci, 111 öğretmen ve 12 personelin
Koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı
dönemde 12 sınıf vakalar nedeniyle
kapatıldı.
Öğrenciler arasındaki pozitif vakaların 145’i İlköğretim, 444’ü Genel
Ortaöğretim, 43’ü de Mesleki Teknik
Öğretim’e bağlı okullardan. Öğretmenlerin ise 29’u İlköğretim, 72’si
Genel Ortaöğretim, 10’u da Mesleki
Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda görev yapıyor. Ayrıca 12 okul
personeli de bu süreçte Koronavirüse
yakalandı.

TÜRKİYE’DEN İLAÇ
AMBARGoSU

Öte yandan İlköğretim Dairesi’ne
bağlı 9, Genel Orta Öğretim Dairesi’ne
bağlı 2 ve Mesleki Teknik Öğretim
Dairesi’ne bağlı 1 sınıf kapatıldı. Toplamda bin 577 öğrenci, 32 öğretmen

ve 3 personel de temaslı durumunda
bulunuyor. 59 bin öğrenci, öğretmen
ve personel sayısına göre okullarda
pozitifleşme oranı yüzde 1,27 olarak
saptandı.

Kuzeyde 296 vaka 3 can kaybı! Güneyde 3 bin 473, 3 can kaybı!
Son 24 saatte yapılan test sayısı
13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 381 kişi
taburcu edilmiştir.
100 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 71
kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt,
16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
296
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 296
Kaybedilen Hasta: 3
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
203
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tablosu açık-

landı. Son 24 saatte yapılan 92 bin
720 testle 3 bin 20 yeni vaka belirlendi.
Bugün 6 ölüm kaydedildi.
Ülkede dün (10 Mart) yapılan 98
bin 705 test sonucunda 3 bin 473
yeni vaka tespit edilmiş. 3 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde
107 hastanın tedavisinin sürdüğü,
21’inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI, DEMOKRATİK VAR
OLUŞ MÜCADELESİ VERMEYE MECBUR BIRAKILIYOR
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bu kadar ciddi sorunlar varken, bir de demokratik var
oluş mücadelesi vermeye mecbur bırakıldığını vurguladı.
Memlekette yaşanan olayların ‘perde gerisinin’ kalmadığını ifade eden
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşananları hatırlattı.
CTP’den yapılan açıklamaya göre,
BRT’de katıldığı bir programda kabinede yaşanan ‘istifa’ ile ilgili soruyu
da yanıtlayan Tufan Erhürman, “Bu
memlekette bir tek insan var mı ki
bu meselenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti tercihlerinin dahli olduğunu
düşünmesin? Sokaktaki her bir birey
bunun bir istifa olmadığını, kendi
iradeleri olmadığını biliyor” diye konuştu.

“YAŞANAN OLAYLARIN
‘PERDE GERİSİ’ KALMADI”
Memlekette yaşanan olayların artık
‘perde gerisinin’ kalmadığına değinen
Erhürman, herkesin söz konusu olayları bire bir gördüğünü vurguladı.
Meclis Başkanlığı seçimlerinde nelerin yaşandığını herkesin ekranlardan
gördüğünü belirten Erhürman, o sürecin de hükümet tarafından yönetilemediğini, kendi hükümet sıralarından, kendi adaylarına oy verilmediğini
memleketteki herkesin bildiğini söyledi. Hükümetteki ‘istifa’ olayı hakkında da Erhürman, “Bu memlekette
tek bir yurttaş bile yoktur ki bunun
sevgili Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifası
olduğuna inansın. İstifa, kendi iradenizle ortaya koyduğunuz bir çekilme
inisiyatifidir.
Böyle olmadığını memleketteki
herkes biliyor” dedi.

“İSTİFA, NE SAYIN
HASİPOĞLU’NUN NE DE
SAYIN SUCUOĞLU’NUN
İRADESİDİR”
“Bu memlekette bir tek insan var
mı ki bu meselenin içerisinde Türkiye
Cumhuriyeti tercihlerinin dahli olduğunu düşünmesin?” diye soran Erhürman, söz konusu istifanın, “Oğuzhan Hasipoğlu’nun ve Faiz Sucuoğlu’nun iradesi olmadığının da herkes
tarafından bilindiğini” belirtti.
Kıbrıs sorunuyla ilgili inisiyatifi
yürüten yerin Cumhurbaşkanlığı olup
olmadığını soran Erhürman, “Sayın
Ersin Tatar’dan farklı mı düşünüyor
Sayın Ertuğruloğlu ki bu kadar önemseniyor Sayın Ertuğruloğlu’nun bir
yerlerde olması?
Sonuçta Türkiye’nin dahliyle Sucuoğlu değişiklik yapıyor. Kimse aklımızla dalga geçmesin.

Rusya vatandaşlarına uygulanan yaptırımlar...

Kıbrıs vatandaşı olan Ruslar da etkilenecek
Rusya’nın Ukrayna’ya
başlattığı askeri operasyon
sonrasında AB ve ABD
tarafından alınan ve Rus
hükümetine yakın Rus
oligarkların mal varlıklarının
dondurulması veya el
konuşması şeklindeki
yaptırım kararının, Güney
Kıbrıs’ta vatandaşlık alan
Rusları da kapsamasının
beklendiği bildirildi.
KP -Fileleftheros gazetesi: “Kara
Liste Kıbrıs’a Da Dokunuyor –
Yaptırımlar Kıbrıs Vatandaşlığı
Alan Rus Oligarkları Da Etkiliyor”
başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB ve ABD tarafından Rusya hükümetini destekleyen Rus
oligarkların mal varlıklarına el konulması şeklindeki kararının, yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti”
vatandaşlığı alan Rusları da etkileyeceğini yazdı.

GÜNLÜK

İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda 90 kamyon tarihi geçmiş
ilaç bulunduğunda olur böyle vakalar diyerek çöpe atılmasından
ve soruşturulmamasından çıktık yola ilaçsızlığa geldik… Ocak
ayında İlaç Eczacılık Dairesi’nde ne takip sistemi ne de kontrol
düzeneği ve bu konuda yeterli personel de olmadığını anlatan
Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz yaz aylarında yeniden ciddi
ilaç sorunu ortaya çıkacağını belirtmişti… Geçtiğimiz günlerde
konuşan Faiz Sucuoğlu da Türkiye’nin KKTC’ye ilaç ambargosu
uyguladığını, “paramız olmasına rağmen şu anda bunları dünyada
bulmak zor” dedi… Türkiye Cumhuriyeti’nin ilaç ihracatını durdurduğunu, KKTC’ye yüzde 80’e yakın ilacın Türkiye’den geldiğini
söyledi. Bunun adı ambargodur! Hem dünya ile bağımızı kesti,
hem Mağusa ve Ercan’ın uluslararası ticarete ve ulaşıma açılmasına
izin vermez, hem de ilaç ambargosu uygular! Sucuoğlu bu durumu
Şubat sonu TC Sağlık Bakanı’na ilettiklerini anlattı. Sağlık Bakanı
Ali Pilli’nin de sorunu TC yetkililerine yazılı olarak ilettiğini ve
ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılmasını istediğini söyledi… Pandeminin başında Mustafa Akıncı Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
ilaç getirdiğinde yer yerinden oynamıştı. Doktorların aylarca talep
ettiği Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar Türkiye’den değil
güneyden geldi… MS hastalarımızın ilaçları bitti, Türkiye’den
gelmedi, Ali Pilli getirecek dedi, gene güneyden geldi! Bizzat
Sucuoğlu Türkiye’nin bize ilaç ambargosu uyguladığını itiraf ediyor… Kanser ilaçları ve diğer spesifik, çok sık görülmeyen hastalıklarla ilgili ilaçları “paramız olmasına rağmen şu anda bunları
dünyada bulmak zor” dedi Dr. Faiz!
AĞLAMA DEĞMEZ HAYAT
Hükümeti de muhalefeti de
ağlıyor. Neymiş efendim…
Türkiye hükümeti kimin
bakan olacağına
karışmış… Yahu Türkiye
kimin cumhurbaşkanı
olacağına karıştığında ve
Akıncı’yı seçtirmemek
için, yandaş medyanın
küfürbazlarını Akıncı’nın
üstüne saldırttığında,
gıkınız bile çıkmadıydı. Ne
oldu şimdi?
*
ANKARA
Türkiye kökenli bir KKTC
vatandaşı, hükümeti
suçlayarak “Çok yakında
bizi bile Ankara düşmanı
yapacak bunlar” demiş.
Ankara’ya dost olduğun
kabahat!
*
UMUDUN YEŞEREN
DALLARI
CTP milletvekili Sıla Usar
İncirli, kabine değişikliğini
eleştirerek, "CTP umudu
yeşertmeye devam
edecek" dedi. Seçim bitti
kavga bitti depil mi? Yine
yeşilleniyor umudun
dalları. Veresiye mi
satacaksınız umutları
peşin fiyatına taksitle mi?
*
PES
Yöneylem Araştırma
tarafından 27 ilde yapılan
anketin sonuçlarına göre
Erdoğan'a asla oy vermem
diyenlerin oranı ise yüzde
54'ü buldu. İnanılmaz bir
şey. Hâlâ daha Türkiye’nin
yarısı Erdoğan’a oy
verecek demek ki...

“Tırnak”...
" Başbakan Sucuoğlu’nun
medyayı yerden yere
vurmasına…
Yakıştıramadık doğrusu!
oysa kendisi hemen tüm medya
mensuplarıyla kolayca iletişim
kuran, telefonlarına cevap veren
bir siyasetçiydi…
Bu güzel yanıydı da kabine
değişikliğini birkaç günden
beridir kaleme alanlara niye
böyle saldırdı anlayamadık!
Sonuçta yazılanlar, çizilenler
yalan değil tastamam doğru
çıktı…
10 Günlük kabine dün itibarıyla
değişti!
Her zaman olduğu gibi Ankara ne
dediyse o oldu…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)
" Sürü insanına katıldıkça bu
yatakları artık yanı başımızda
taşımaya başlarız. Kişi,
celladına aşık olur, bu
yataklardan geçmeksizin bir
değer bulunamayacağına
ayartılır, kurtuluş yolunu hep
bir kurtarıcı mitinde arar.
Günün sonunda sürü insanı da
bir çeşit Prokrustes’in
yatağına dönüşür. Sürünün
dışında kalanları her an kesip
biçmeye müsait bir yatak."
Hasan YIKICI
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

Gazete, AB’nin yaptırımlar listesinde yer alan bazı Rus zenginlerin
“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduklarını, bazılarının da Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren şirketlerinin
bulunduğunu belirtirken Rum Merkez Bankası’nın aralarında Andrey
Igorevich, Alexander Ponoparenko
ve Vadim Nikoalevich Moshkhovitch

gibi isimlerin bulunduğu Rus zenginlerin hesap hareketlerini ve şirket
faaliyetlerini dondurduğunu aktardı.
Haberde adı geçen Rus oligarkların
genellikle Limasol merkezli şirketlerle, kimya, sanayi, emlak ve gübre
gibi alanlarda faaliyet gösterdikleri
vurgulandı.

Cemal Erdoğan
Ey Ankara! Haddini bil, kim
oluyorsun da belediye
reformu adı altında
belediyeleri kapatıyorsun!
Hatta belediyeleri kayyum
atanabilecek duruma
getiriyorsun… Belediye
başkanları çok kızmışlar
Ankara’ya. Esentepe
Belediyesi Başkanı Cemal
Erdoğan, heceleyerek “ka-pattır-ma-yız” dedi ve “ben bu
belediyeyi ekibimle tırnaklarımla kazıyarak
bu günlere getirdim. Şimdi deniyor ki efendim belediyeyi
kapatıyoruz… Kapatacaklarmış! Sen kimsin” diye çıkıştı…
Belediyeleri kapatacak olanın Faiz Sucuoğlu olduğunu
zanneden başkanlar baltayı taşa vurdular. Ankara’ya
dayılanıyorlar…
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12 Mart 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Enrico Mattei ve Christophe de Margerie…
Mattei İtalyan enerji devi ENİ’nin başıydı…
Margerie ise Fransız enerji devi TOTAL’in
başıydı…
Mattei ve Margerie’nin ölümü aynı şekilde
oldu.
Biri soğuk savaş zamanı, diğer sıcak savaş
zamanı Rusya ile yakınlaşmaya kalktı. İkisinin de uçağı
düştü!
Rusya’ya dost eli uzatanın
eli kesildi her zaman…
İtalyan enerji devi ENİ’yi
devleştiren Enrico Mattei, emperyalistlere göre İtalya’nın
gördüğü en büyük adamlardan
biri, kimine göre en büyüğü...
Roma’nın merkezinin bulunduğu semte
adı bile verilmiş. Yaşadığı dönemde Roma’daki Başbakan’dan ve Vatikan’daki
Papa’dan önemli tutulurdu...
Mattei, ENİ’nin tartışmasız dünyanın en
büyük enerji şirketlerinden olduğu dönemde
başındaki adamdı...
Sovyetler Birliği ile emperyalizm arasında
sıkışmış bir dünyada tehlikeli hamleler yaptı.
Sonunu getiren Rusya yakınlaşmasından
önce Afrika’da Fransa ile kapıştı. Ancak
Sovyetler ile girdiği ilişki yüzünden geçirdiği
uçak kazası Batılı istihbaratların hanesine
yazıldı.
Kuzey Afrika’da Fransızlara karşı verdiği
mücadele yüzünden Fransız Gizli Ordu Teşkilatı tarafından öldürüldüğü de söylenir.
Kimine göre de kötü havadır kazanın sebebi...
ABD ve NATO, Mattei’nin Sovyet petrolü
alma ve Sovyetler ile düzenli ilişkiye girme
önerisinden rahatsız olmuştu. Mattei ise

‘YENİ BİR BERLİN DUVARI MI
İNŞA EDECEĞİZ?’
Standart Oil of New Jersey ve diğer büyüklerle Sovyetler ile iş yapma konusunda anlaşabileceğini düşünecek kadar Akdenizli
saflığına sahipti!
Mattei’nin amacı Akdeniz’e dayalı kendi
boru hattı sistemini batıya uzanan Sovyet
sistemine bağlayarak Rus petrolü almak.
İtalyan boru hattıyla Rus petrolünü takas
ettirmekti.
Mattei’nin Sovyet-İtalyan boru hattı için
girişim yaptığı dönem ise 1962 SovyetABD füze krizi dönemi! Daha berbat bir
zamanlama olamazdı…
1962 yazında Sovyetler’in lideri Hruşçov
Küba’ya temsilcilerini yollar. Adaya nükleer
başlıklı füzelerin yerleştirilmesi konusunda
Fidel Castro ile anlaşırlar. ABD’nin bundan
ancak Ekim ayında haberi olur. 22 Ekim’de
Kennedy bu durumu ABD kamuoyuna açıklar…
Mattei de Sovyet-İtalyan boru hattını görüşmek için bu krizin ortasında 27 Ekim’de
özel jetiyle Sicilya’dan ABD’ye yola çıkar.
Uçağı Milano yakınlarında düşer…
Kaza yeri çelişkilerle doludur, sabotajdan
şüphelenilir, birçok spekülasyon yapılır. Ancak Fransa karşısında Cezayir bağımsızlık
savaşına verdiği destek, SSCB ile girdiği
ilişki ile kıyaslanamayacak kadar önemsizdir
ABD için. Mattei’yi kimin öldürdüğünün
önemi de yok: Sonuçta Rusya ile anlaşma
yapılmadı ve geride kalanlara gözdağı verildi!
Mattei’den 52 sene sonra Rusya’ya yeni
yatırımlar yapmak için giden Fransız enerji
devi TOTAL’in CEO’su Christophe de Margerie’nin uçağı da motorunda çıkan yangın
sonucu 20 Ekim 2014’te Moskova’ya çakıldı.
Margerie’nin zamanlaması da harikadır:
Ukrayna’yı Rusya’dan koparmak için yapılan
darbe ve başlayan iç savaşın içinde düşmanın
başkentine gider!
Rusya-Batı geriliminin Moskova’yı Çin’e

yakınlaştırdığını ve Avrupa’nın Rus gazı
olmadan yaşayamayacağının altını çizmişti
Margerie ölümünden önce.
Ukrayna’dan dolayı 2014’te ABD’nin
Rusya’ya koyduğu yaptırımlara uymayarak
Yamal Projesi’ni sürdüreceğini açıklamıştı
Fransa’nın ikinci büyük şirketi ve Rusya’daki
en önemli yabancı yatırımcılardan TOTAL,
Margerie’nin uçağının düşmesinden bir ay
önce Eylül’de!
Margerie Temmuz ayında şöyle demişti
Reuters’e:
-“Yeni bir Berlin Duvarı mı inşa edeceğiz?..
Rusya bir ortak ve kendimizi bir komşudan
korumak için zaman kaybetmemeliyiz…
Yapmaya çalıştığımız şey, ne olursa olsun
herhangi bir ülkeye fazla bağımlı olmamak,
hangisi olduğu önemli değil. Bizi birçok
kez kurtaran Rusya’dan değil.”
TOTAL hem ABD yaptırımlarını tanımadı,
hem de üstüne yeni yatırımlar için Moskova’nın yolunu tuttu…
‘Yapmaya çalıştığımız şey, hangisi olduğu
önemli değil, herhangi bir ülkeye fazla bağımlı olmamak’ sözü ile Margerie’nin
ABD’yi kastettiği çok açık!
Mattei’nin uçağı Küba krizinin ortasında
düşer, Margerie’nin uçağı Ukrayna krizinin
ortasında!
Mattei Berlin Duvarı’nı umursamayarak
Rusya ile iş yapmaya kalktı, Margerie “Yeni
bir Berlin Duvarı mı inşa edeceğiz?” diye
itiraz etti.
Burada ‘Gölge CIA’ olarak bilinen Stratfor’un Başkanı George Friedman’ın Margerie
hayattayken söylediği sözü hatırlamakta
fayda var:
-‘Rusya ABD’nin küresel konumunu tehdit
etmiyor ama Avrupa ve özellikle Almanya
ile işbirliği yapma ihtimali on yılın en
önemli tehdidini oluşturuyor. Daha tomurcukken kopartılması gereken uzun vadeli
bir tehdit bu’…

KTSO: Hükümet üretimi bitirmeye mi karar verdi?
Kıbrıs Türk Sanayi Odası yapılan zamlara sert tepki gösterdi, “Hükümet üretimi
bitirmeye mi karar verdi?” diye sordu.
Açıklama şöyle:
Peş peşe yapılan elektrik ve akaryakıt
zamlarının artık kabul edilebilir bir yanı
kalmamıştır. İki ana girdi kalemine yapılan
fahiş zamlar akıllara “Hükümet üretimi
bitirmeye mi karar verdi?” sorusunu getiriyor.
Acımasız bir şekilde yapılan bu zamlar
üretime son vermekle eşdeğer olduğu
gibi, domino etkisiyle halkın alım gücünün
de yıkımıdır.
Defalarca üretim girdi maliyetlerine
zam konusunda temkinli davranılması,
artışların kaçınılmaz olması durumunda,
bunun sürece yayılması ve makul olunması
konusunda yaptığımız uyarılar maalesef
geldiğimiz noktada dikkate alınmamıştır.
Böylesi bir ortamda, istikrar ve sürdürülebilir bir ekonomiden bahsetmek artık
ne kadar mümkün olabilir. Elektrik ve

akaryakıta yapılan zam oranları üretimin
altından kalkabileceği bir ortamı bertaraf
etmiştir.
Peş peşe yapılan astronomik zamlar,
piyasada “panik zam furyası”nı tetiklemiştir. Bu panik yerli yersiz fiyat artışlarıyla
iç enflasyonu daha da tırmandıracaktır.
Zammı maaş zamlarıyla karşılamak dahi
kısır döngü içinde çırpınmaktan başka

bir işe yaramaz hale gelmiştir.
Hiçbir üretim sektörünün böylesine yıkıcı zamları kaldırabilecek güce sahip
değildir. Üreticiler artık maliyetlerini hesaplayamaz noktaya gelmiştir. Her geçen
gün üretmek, ürettiğin satabilmek imkansızlaşırken, halkın bu ürünleri satın
alması da aynı oranda zorlaşmaktadır.
Sabrın ve bıçağın kemiği zorlamaya
başladığı, geleceği belli olmayan, karanlık
bir yola doğru gitmekteyiz. Yönetenlerin
toplumun tüm kesimlerinden gelen uyarıları önemseyerek, çok dikkatli adımlar
atmasının zamanı çoktan gelmiş ve hatta
geçmektedir.
Sürekli artan hammadde ve enerji fiyatları, tedarikte yaşanan sıkıntılar ve halkın alım gücünün düşmesi gibi savaş dönemlerinde yaşanabilecek sıkıntılarla baş
başa kaldığımızı göstermektedir.
Gerekli adımlar atılmadığı takdirde bundan sonraki talebimizin ötenazi olmasını
mı istiyorsunuz?

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 110,12 DOLAR
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası
piyasalarda 110,12 dolardan işlem görüyor.
Dün 118,36 dolara kadar yükselen Brent
petrolün varil fiyatı, günü 109,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil
fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa
göre yüzde 0,72 artışla 110,12 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü
ham petrolün varili 106,89 dolardan alıcı
buldu.

ABD ve İngiltere'nin Rusya'dan enerji
ithalatını yasaklama kararının yol açtığı
arz endişeleri, büyük oranda Rus enerjisine
bağımlı olan Avrupa Birliği ülkelerinin bu
ambargoya katılmayacağının netleşmesi ile
İran, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelmesi beklenen ek petrol arzı
beklentileri petrol fiyatları üzerinde etkili
oldu.
Petrol fiyatları, çarşamba günü Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve

OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan
OPEC+ grubu üyesi bazı ülkelerin üretimlerini artırma niyetine ilişkin haberlerin ardından arz endişelerinin hafiflemesiyle
yüzde 10'un üzerinde düşmüştü.
Uzmanlar, piyasalarda diğer büyük üreticiler aracılığıyla petrol arzını artırma çabalarına rağmen Rus petrolüne daha fazla
yaptırım uygulanmasına ilişkin endişeler
nedeniyle oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

“SALLA KULAHİ YE
PİLAVİ” DUZENİ!

“Ukrayna’da olanca vahşetiyle yaşanan
savaşın yanında ne önemi var!? Yeni bir
olgu da değil. Başından beri Kıbrıs'ın
Kuzeyi Ankara'dan yönetilmiyor mu sanki?” diye düşündüğüm halde yine de
yazmadan edemedim. Ankara'daki egemenler genellikle göstermelik de olsa
Kıbrısın kuzeyinin demokrasi ile yonetildiğine kitleleri inandıracaak şekilde
işleri perde gerisinden
yürütürlerdi. Ama zaman
zaman kendi isteklerini
yapabilmek icin doğrudan baskı yöntemlerini
kullandıklarına da tanık
olmuşuzdur.
Ankara’nın bugünkü
egemenleri demokrasi showlarına pek
itibar etmiyor. Astığı astık, kestiği kestik
yöntemlerle alt yönetim değil, sömürge
olduğumuzu hala anlamayanların beynine
sokmaya kararlı görünüyorlar.
Önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
açıkça müdahale ettiler. Ardından
UBP’nin genel başkanlık seçimlerine.
Şimdi de UBP tarafından kurulan hükümete!!!
Göreve başlayan yeni "kabine", müdahale ile değiştirildi. AKP gericiliğinin
göstermelik seçim ve demokrasiye bile
tahammülü yok. Hükümet kuruldu güvenoyu aldı ve daha bir hafta geçmeden
kabine değiştirildi. Kabinede değişiklik
olacağı söylentileri yalandır diyen Sucuoğlu 24 saat geçmeden tükürdüğünü
yalamak zorunda bırakıldı. Hasan Taçoy
dışişleri bakanlığından alındı ve yerine
bulunmaz hint kumaşı, Tahsin Ertuğruloğlu getirildi!
Tabii Taçoy da bulunmaz hint kumaşı
niteliği taşıdığı için onu da Hasipoğlu’nun
yerine çalışma bakanı yaptılar.
Kabak Hasipoğlu’nun başına patladı!
İdare Ankara'da olduktan sonra kimin
bakan olduğunun ne önemi var demeyin.
Bakanlık koltuğu birçok ek menfaat,
yüksek maaş ve emeklilikte yüksek ikramiye ve emekli maaşı demektir! Bizim
yerli tayfanın vizyonu da bu kadarına
yeter zaten! Düzen “salla kulahı ye
pilavi” düzeni!
Esas mesele bunca aşağılanmaya, itibarsızlaştırılmaya halk olarak daha ne
kadar tahammül edeceğimizdir. Kendi
kendimizi kandırmaya devam edecek
miyiz, yoksa kendi ülkemizde egemen
olmak için, söz sahibi olmak için direnecek miyiz? Ülkemizi biz yönetmediğimiz gibi ekonomimizle ilgili kararları
da biz alamıyoruz. Herşeyin dövize endeksli olduğu bir piyasa ortamında yaşatılıyoruz.Ama maaş ve ücretlerimizin
de dövize endekslenmesi yönünde karar
alamıyoruz. Ankara idaresi altında 48
yılda iyice yoksullaştırıldık. Maaş ve
ücretlerimiz en geri Afrika ülkelerindeki
seviyelere düşürüldü. Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun yaşam kalitesi yoksulluk seviyesinin altında. Açlık seviyesinin altında olanlarımızın sayısı da az
değil. Kendi irademizi kendi elimize alarak yaşanan bu maskaralıklara dur demenin zamanı gelmedi mi? Kimin hükümet, kimin bakan olduğunu konuşacak
yerde, bu rezil durumdan kurtuluşumuzun
nasıl mümkün olacağını konuşmamız
gerekmez mi?
Örgütlü mücadeleye kafa yormamız
gerekmez mi? Gerekli örgütlülüğü nasil
sağlayabileceğimize kafa yormamiz gerekmez mi? Bu sömürge yönetimine teslim olmamış parti ve örgütlerin ortak
mücadele verebilmek için nasıl bir güçbirliği yapmaları gerektiğine kafa yormamız gerekmez mi?
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Polis memurunu bıçaklayan Gökhan ve İbrahim Takmcılar'a...

TOPLAM 23 YIL HAPİS
(Kamalı Haber) – Ülkemizde infiale
neden olan bir polis mensubunu
bıçakla ağır yaralayan Gökhan
Takımcılar ve İbrahim Takımcılar’ın
aleyhindeki karar dün açıklandı.
Gökhan Takımcılar, Katle teşebbüs, ağır
yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp,
polisi darp görevinden men, Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, sirkat, sahtekarlıkla para temini ve birinci derecede
askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarından
itham edildi. Olayda, 15.08.2021 tarihinde
17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla
ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları
Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gitmiş, İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar koşarak
kaçmaya çalışmıştı. Polislerin yakaladığıGökhan Takımcılar, polis memuru Fahri
Toklu’yu tasarrufundaki ağır uzunluğu 17,5
ağız uzunluğu 6,5 santim olan sivri uçlu
katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından
ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini

GÖREVDEN ALMA VE
ATAMALAR…

Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve
Enerji, Tarım ve Doğal Kaynaklar,
Maliye ve İçişleri Bakanlığı’ndan
görevden alma ve atamalar
gerçekleştirildi.
Üçlü kararnameyle yapılan görevden
alma ve atamalar dünkü Resmi
Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’ye
göre, 5 Mart 2021’den bu yana
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel
Kalem Müdürlüğü yapan Saffet Nadiri
dün itibariyle bu görevinden alındı. 6
ocak 2021’den bu yana Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü
görevini yürüten Hande Güzoğlu da
dün itibariyle görevinden alınarak,
Nadiri’nin yerine Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem
Müdürü mevkiine atandı.
Resmi Gazete’ye göre, 29 ocak
2021’den bu yana Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakanlık
Müdürlüğü yapan Bünyamin
Merhametsiz dün itibariyle bu
görevinden alındı. 22 Şubat 2021’den
bu yana Maliye Bakanlığı Bakanlık
Müdürü görevini yürüten Mehmet
Ercilasun ise görevinden alınarak,
Merhametsiz’in yerine Tarım ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü
görevine atandı. Ercilasun’dan boşalan
Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü
mevkiine ise Ersan Karataş atandı.
29 ocak 2021’den bu yana İçişleri
Bakanlığı Müsteşarı görevi yürüten
Gürkan Kara da görevden alınarak,
yerine Kamil Ağcabay atandı.
Resmi Gazete’de İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı mevkiine bugünden itibaren
Mehmet Yukaf’ın atandığı da
duyuruldu.

SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na
bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi
Kurumu (SÜTEK), 16 - 31 ocak 2022
devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ
süt bedellerinin yüzde 89’unun
ödendiğini duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan yazılı açıklamada,
kuruma süt veren 676 üretici için çiğ
süt bedellerinin yüzde 89’unun
(33,291,427.55 TL) dün üreticilerin
banka hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

MAKAMER SESLERİN
ÖZGÜRLÜĞÜ KADINLAR
KoRoSU, KoNSER
DÜZENLİYoR

MAKAMER Seslerin Özgürlüğü
Kadınlar Korosu, gelirinin bir kısmını
dezavantajlı kadınların çocuklarına
eğitim amaçlı bağışlanacağı konser
düzenliyor.
Konser, 14 Mart Pazartesi saat 19.30’da
Rauf Raif Denktaş Kültür Ve Kongre
Sarayı’nda yapılacak.

de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını alıp, köy içinde İ.Ç’ye ait araçla kaçmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Fadıl Aksun, bu amaçla sanıkların lehinde

ve aleyhinde olan tüm faktörleri inceledikten
sonra sanık 1’i aleyhine gelen 1. davadan
15 yıl, sanık 2’yie ise aleyhine gelen 2. davadan 8 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını
açıkladı.

TARIM DAİRESİ GIDA DENETİM
SONUÇLARINI AÇIKLADI
Tarım Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim
sonuçlarını açıkladı. İthal 3 üründe limit
üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli
ürünlerde ise, tavsiye dışı bitki koruma
ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki
koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal
ürünlerden 25 numuneden, 22 numunenin
temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandığı bildirildi.
SVS Tic. Ltd. ve Bekir Cura’ya ait
armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edildiği belirtilen açıklamada, ürünlerin
firmaların isteği üzerine menşeine iade
edildiği kaydedildi.
Açıklamada, limit üstü bitki koruma

ürünü tespit edilen Halil Kasap Paz. ait elmanın (golden) ise firmanın isteği üzerine
menşeine iade edileceği ifade edildi.
Yerli ürünlerden, 17 numuneden, 15 numunenin temiz olduğu kaydedilen açıklamada, tavsiye dışı bitki koruma ürünü
tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı
bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle
ürünün imha edildiği belirtildi.
Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait
domateste ise, limit üstü bitki koruma
ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada,
ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar
analizine kadar ertelendiği kaydedildi.

HAKSEN ZAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu,
Asgari Ücretin ivedilikle kamudaki en
düşük maaşa endekslenmesi, hayat pahalılığının da 2 ayda bir maaşla yansıtılması gerektiği görüşünü ifade etti.
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı
yazılı açıklamada, zamlara tepki göstererek, “Hız kesmeyen zamlar, ülkeyi yö-

netenlerin vatandaşlarla ilgili bir gaile
güdüp gütmediği konusunda soru işareti
yaratmaktadır. Son akaryakıt zammı,
asgari ücrete yapılan artışı tek başına sıfırlamıştır.
Piyasada zaten pahalı olan her şey, kısa
süre içerisinde yüzde 50 zamlanmış, elektrik tarifeleri akaryakıt zamlarına meydan
okumuştur” dedi.

ADA-SEN: ZAMLAR KABUL EDİLEMEZ
Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası
(Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu, zamları kabul edilemez olarak değerlendirerek,
hükümeti önlem almaya çağırdı. Mındıkoğlu
yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP
koalisyon hükümetine çağrıda bulunarak,
“halkın yükselen döviz kurları karşısında
alım gücü bu denli düşmüşken gerek temel
gıda maddeleri gerekse elektriğe yapılan
zamların ardından dün akaryakıta yapılan
astronomik zam halkımızın ve çalışanın alım
ve ödeme gücünü kat ve kat aşmış durumdadır.” ifadelerini kullandı. Yapılan zamların
her ne kadar da döviz bağlantılı veya petrol
fiyat artışına bağlantılı olduğu söylense de
durumun çalışan için sürdürülebilir olmadığını
dile getiren Mındıkoğlu, hükümetin ivedilikle
geçmişte olduğu gibi fiyat istikrar fonundan
veya yaratılacak başka bir fondan müdahale
edip zamları halkın alım gücüne göre dü-

zenlenmesi gerektiğini kaydetti.
İvedilikle müdahale edilmemesi durumunda
yaşanan bu ekonomik krizin toplumda birçok
sosyal patlamanın tetikçisi olacağını dile getiren Mındıkoğlu, tüm bu yaşanacakların
önüne geçmek için yapılacak tek şeyin ek
kaynak yaratıp bir taraftan çalışana biraz
nefes aldırırken yapılacak olan denetimlerle
piyasadaki başıboşluğun ve stokçuluğun
önüne geçmek olduğunu belirtti.
TL’nin döviz karşısında her geçen gün değerini yitirdiği bu günlerde hayat pahalılığı
yansımalarının da yılda 2 yerine yılda 4’e
çıkarılması gerektiği görüşünü dile getiren
Mındıkoğlu, Pandemi nedeniyle daralan ekonomiyi rahatlatmak için alım gücünün bir
an önce artırılması gerektiğini kaydetti.
Mındıkoğlu, “hükümet bir an önce tedbir
almaya öncelik vermezse çalışan emekçi kesimi karşısında bulacaktır” dedi.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

HAYATI ÇEKİLMEZ
YAPAN ZAMLAR
KADERİMİZ DEĞİLDİR.
ÇARE FEDERAL
ÇÖZÜMDE

Seçim sonrası zam yağmuru başladı. Türkiye’deki ekonominin kötü
yönetilmesinin etkileri yaşanıyor.
Toplumun %90’ı cefasını çekerken
geri kalanlar da sefasını sürüyorlar.
Sarayda yaşayanlar halkın çektiklerini
kendilerine dert edinmiyorlar. Onların
tek derdi sarayda sürdürdükleri şatafatlı yaşamın devamı.
KKTC denilen sürdürülemeyen
yapı Türkiye’ye yama olmaktan başka
bir şey yapmıyor. Buradaki işbirlikçiler de sarayın soytarıları gibi takla
atıyorlar.
Son yapılan akaryakıt zammı artık
yönetenlerin topluma bakışını da ortaya koymuştur. “Biz istediğimizi
yaparız, siz de uyarsınız” mantığı
ile hareket etmekten çekinmiyorlar.
Zam yapmak için sebep çok. Rusya
– Ukrayna savaşı da sebep, petrol
fiyatlarının yükselişi de, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi de. Hazinedeki açığı kapatmak için artırılan
harçlar, KDV oranları da eklenebilir.
Akaryakıta yapılan zam artık kuruş
kuruş yapılmıyor. Lira lira. Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yetişmek
için yapılması gereken yapılıyor.
Akaryakıt demek enerji demektir.
Bu nedenle enerji gerektiren tüm
üretim, nakliye bu zamlardan direk
olarak etkilenmektedir. Elektrik fiyatı
artırıldı, ulaşım fiyatı da artırılacak.
Toplu taşıma olmadığından özel araçlar zorunlu çalıştırılacak. Nereden
kesip tasarruf edelim diye kara kara
düşüneceğimiz günler geldi.
Çiftçi tarlasını ekti ama ilaçlamak
ve hasat zamanı traktörlerini , iş makinelerini çalıştırmak zorunda kalacak. Maliyetleri artacak. Ürün fiyatları
da doğal olarak artacak.
Hayvancı, yem fiyatlarının artması
nedeniyle canlı hayvan fiyatını, süt
fiyatını artıracaklar. Kasap eti, süt
ürünleri üreticileri ürünlerinin zam
yapacaklar. Buna nakliye de eklenince
zam oranını tahmin etmek güçleşecek.
İthalatçı da dertlenecek. Gemi ulaşımındaki artış ve nakliye masrafları,
döviz derken okkalı zamlar devam
edecek. Zaten artık zamlar günlük
değil saatlik oluyor. Marketlerde bugün aldığınız ürünü yarın aynı fiyata
bulamazsınız.
Tüm bu olumsuzlukların bedelini
ödeyecek olan son kullanıcılar, yani
emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan sabit ve dar gelirliler. Onların
emeklerine zam yapacak halleri yok.
Örgütsüz olan özel sektör çalışanları
boyun eğmekten başka bir şey yapamazlar.
Bu günlerde örgütlü sendikacılığın
önemi bir kez daha ortaya çıkacak.
Federal çözümün gereklerinden biri
de budur.
İşçilerin örgütlenme hakkı ve insanca yaşam olanağına kavuşmak
için çözüm federal birleşik Kıbrıs’tır.
Bırakın artık vatan , millet edebiyatına
inanmayı.
Siz hiç zengin bir şehit ailesi duydunuz mu?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
Kýbrýslý Türklere Larnaka havaalaný da kapandý… British Airways ile Cyprus Airways, kuzeyde yapýlan PCR
testlerini kabul etmeyeceklerini açýkladýlar… Ama bilmezler ki bayraðýmýz inmeyecek ve ezan sesi susmayacak!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

SİGARAMIN
DUMANI YoKTUR
ZAM YAPANIN
İMANI

Þener LEVENT

Açý

senerlevent1@gmail.com

VERDÝK DE ALMADILAR
DÝYECEKLER
l 2. sayfada

TC Büyükelçiliðinden posta yoluyla Kubilay Özkýraç'a yapýlan
mahkeme teblið çaðrýsýna KTÖS'ten sert tepki geldi…

Erdoðan-AKP
faþizmine
geçit yok

KISACA...

Þener Elcil: Erdoðan-AKP faþist rejiminin Türkiye'deki yurtseverlere, demokrat,
ilerici aydýnlara, gazetecilere ve siyasetçilere yönelik baskýlarý Kýbrýslý Türklere
de yöneldi… Hedef seçilen Kubilay Özkýraç yalnýz deðildir...

MARİNA

Jet Skandalı’nın turizm bakanı Ünal
Üstel’di. Ercan’ın arka kapısından
içeriye soktuğu kişiler marina yatırımı
için gelmişti değil mi? Öyle
açıklamışlardı! Sucuoğlu da marina
projelerinin gündemlerinde olduğunu
ve bu konuda ciddi bir talep olduğunu
söyledi. Özellikle Lapta, Güzelyurt,
Karpaz bölgelerine marina
yapılacağını söyledi! Özel Jet’le
gelenler Lapta’da marina yeri
bakmıyor muydu?

Bizim Mandra
Akaryakıta son yılların en
fahiş zammı yapılarak
benzin 19 TL'ye, Euro dizel
21.07 TL'ye ve gaz yağı
19.46 TL'ye yükseltilir.
Vatandaşlar, "Akaryakıt
dünyanın her yerinde
zamlanır, doğru, ama
asgari ücretin açlık sınırının
altında olduğu, dünyanın
en değersiz paralarından
biri olan TL'ye mahkûm
KKTC'nin hiçbir ülke ile
mukayese edilemeyeceğini
belirtirken sokaktaki adam
"Tek çare çözümdür, onu
da Tayyıp istemez" diyerek
tepkisini dile getirir.

DİP NOT
Yöneylem’in 27 ilde 2 bin
488 kişiyle yaptığı araştırma
sonucuna göre, halkın
%66’sı Türkiye'nin en acil
sorununun ekonomik kriz
olduğunu düşünüyor.

“Cumhurbaşkanı'na göre yağ sorunumuz yok,
muhalefet varmış gibi davranıyor, hepsi bu!”
O zamanki sıfatı sadece "AKP'nin siyasi
yasaklı lideri" olan Recep Tayyip Erdoğan,
kendisine "Kürt sorununu çözün, bu acılar
artık yaşanmasın" diyen işçiye şu yanıtı
vermişti:
"Sorun var diye inanmayacaksın. Sorun
var diye inanırsan sorun olur. Sorun yok
dersen, sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir
sorun yok diyoruz." (22 Aralık 2002. Moskova.)
Hatırlarsınız, yakın geçmişte "askıda ekmek" meselesi çıktığında da "evine ekmek
götüremeyen yok" diye sinirlenmişti.
Erdoğan kendisine hayran, en küçük eleştiriyi "hakaret" olarak algılaması, aradan
onca yıl geçmesine rağmen Gezi takıntısından
kurtulamıyor olması hep bu yüzden.
Hapishaneler mahkûmlarla dolup taşarken
ve sürekli yeni hapishaneler yapılırken dünyanın en ileri demokrasisinin Türkiye'de
olduğunu söylemesinin nedeni de bu.
Ayçiçeği yağı sıkıntısında da aynı: Sorun
yok dersen, sorun olmaz!
Geçen gün muhtarlara görev verdi:
"Son günlerde yağ meselesi çıkardılar.
Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok. Gerekirse sizler İçişleri bakanlığımız adına
bunların depolarını takip edip, bizlere ihbar
edeceksiniz, biz gereğini yapacağız" dedi.
Dün de yağ sıkıntısı nedeniyle muhalefeti
suçladı.
"Dün, patates soğan üzerinden, bugün
yağ üzerinden ülkenin başına kara bulutları
toplamaya çalışanlar yine bunlar!"
Cumhurbaşkanı'na göre yağ sorunumuz
yok, bütün mesele muhalefetin böyle bir
sorun varmış gibi davranması.
İçişleri Bakanı da yağ sıkıntısı ile ilgili
konunun "siyasi manipülasyon" olduğunu
söylüyor.
Ardından RTÜK Başkanı'nın sopa salla-

VİRGÜL

SİSTEM SİZSİNİZ

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz,
Türkiye’de ilaçlara gelecek yüzde 35 zam
ile birlikte ilaç için ayrılan bütçenin
anlamsız olduğunu açıklamıştı Ocak
ayında: “2022 sağlıkta çöküş yılıdır: 126 milyon
TL ayırdıysanız eğer ilaç için ve bu hala
aktarılmadı ise; Türkiye’de yüzde 35 zam
geliyor, bu bütçe ile zaten haziran temmuz
ayında yine sıkıntı olacak”… İlaç Eczacılık
Deposu’nda takip-kontrol bile yok,
kamyonlarca ilaç çöpe dökülürken, Ali Pilli de
“En büyük sorunumuz sistemsizlik” demişti!

TÜRKİYE’DEN
AMBARGo VE
İZoLASYoNLAR

TARÝH: 10 Aðustos 2021 Salý YIL: 2 SAYI: 395 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

“TC yetkililerinden
ilaç yasağı
listesinden
KKTC’nin
çıkarılması istendi…
”
Faiz Sucuoğlu (UBP)

masına geliyor sıra. O da "sorun varmış
gibi" yayın yapanları tehdit ediyor.
Bu rejimin temel hareket tarzı bu. Bir
sorun varsa önce inkâr et. Sonra bunun için
muhalefeti suçla.
Konunun konuşulmasını engelle. Konuşulmazsa vatandaşlar sorunun varlığından
haberdar olmayacaklarmış gibi!
Ama şeytan dürtüyor, "olmayan sorunla"
ilgili bazı şeyler soracağım ki bunlar bana
"olmayan sorunun aslında olduğunu" anlatıyor.
"Sıvı yağda gümrük vergisinin sıfırlanması" kararı bunlardan biri.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle ayçiçeği
yağı ithalinde sıkıntı çıktığı için kanola,
aspir, soya ve palm yağı ithalatında gümrük
vergisi sıfırlandı.
Yağ tedarikinde sorun yoksa, gümrük vergileri neden sıfırlanıyor?
Yağlı tohumlar üretimine hibe desteği yapılacağı açıklandı.
Bu destek sadece ayçiçeği, kanola, soya,
aspir gibi yağlı tohumlar için değil, hububat,
baklagil üretiminde de verilecek.
Türkiye'nin yağ ve hububat için dışarıya
bağımlı olduğunu şimdi mi fark ettiniz?
S-400 almak için harcadığımız 2,5 milyar
doların yarısını iki-üç yıla yayılacak şekilde
bu ürünleri desteklemeye ayırsaydık, sıkıntı
olmayacaktı.
Yıllardır ekim yapılmayan, sürülmeyen
arazilerde ha deyince tarım yapılamayacağını
da bilmiyorlar.
Ama Erdoğan bunları kabul edemez. Onun
inanmak istediği neyse, gerçek odur. Sorun
yokmuş gibi yapmanın, ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyanlara faydası olmaz.
(Bu yazı Mehmet Y. Yılmaz’ın T24’te
yayımlanan “Sorun yok derse, yoktur” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

n "Kendi ülkemizde
elçiliðe çaðrýlýp
insanlarýmýzýn dava ile
tehdit edilmesi, bu
elçiliðin aslýnda valilik
olduðunu gösteriyor"…

n "Erdoðan-AKP faþizmi Kýbrýslý
Türkler üzerindeki baskýsýný
iþbirlikçileri ile olaðan hale
getirdi… Bu faþizme asla
geçit vermeyeceðiz"…
3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

Covid-19

Üç sendikadan Çaðlar'ýn darp edilmesine tepki

Dýþiþleri Bakanlýðýnýn "kara liste"yi soranlara yanýtý:

"Darp olayý aydýnlatýlmalý" "Bize deðil, Türkiye'ye sorun"
n "Kýbrýs Gerçek" gazetesi sahibi Çaðlar
Yüksel'i evinde darp edenler henüz
yakalanamadý. El-Sen, KTAMS ve Kamu-Sen
Çaðlar Yüksel'e destek belirterek olayýn
aydýnlatýlmasýný talep etti…
n Özkýraç: Bir gazetecinin evine sýzarak beyzbol
sopasýyla onu darp etmek vahþettir.
n Bengihan ile Atan olayý derin bir kaygý ve
endiþe ile izlediklerini vurguladýlar…
2’de

n Ali Bizden ile Ahmet An'ýn Türkiye'ye
sokulmamasý ile ilgili olarak Baðýmsýzlýk
Yolu'nun yönelttiði sorularý yanýtlayan
Dýþiþleri Bakanlýðý, bu sorularýn muhatabý
olarak Ankara'yý iþaret etti…

n Bakanlýk, "Benzer kararlarýn olup olmadýðý
þu an itibarýyla bakanlýðýmýzýn bilgisine
gelmemiþtir" dedi…
3’te

BU HASRET SADECE
NÂZIM'IN DEÐÝL AYNI
ZAMANDA BÝZÝMDÝR

SALGINDAN
SOKAKLARDA
ÖLEN VAR MI?

KOSTAS
KONSTANTÝNOU'YA
AÇIK MEKTUP! (2)

NE
VATANSEVERLER
GÖRDÜ
BU DÜNYA

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Aziz Þah

Canan Sümer

Kuzeyde 91'i yerel 100 pozitif, güneyde 446 vaka 3 can kaybý...

MARAÞ
KAPÝÞARÝSÝ
Mehmet
Levent

l 2. sayfada

TARİH 10 ağustos 2021
Elcil: Erdoğan-AKP faşist rejiminin
Türkiye'deki yurtseverler, demokrat,
ilerici aydınlara, gazetecilere ve
siyasetçilere yönelik baskıları Kıbrıslı
Türklere de yöneldi…

Gözden kaçmayanlar...
GARANTÖR
Ukrayna’daki iktidar partisi Halkın
Hizmetkarları Partisi, ülkenin
egemenliğinin korunması için yeni
güvenlik garantilerini gündeme getirdi.
Türkiye ve ABD’yi garantör olarak talep
etti! Zelenskiy'nin danışmanı Zhovkva ise
"Güvenlik garantileri Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere ve Türkiye gibi güçlü
ülkelerce de sağlanmalı" dedi… Kıbrıs’a
baksalar düşmanın Garantörler olduğunu
görürlerdi… Bugün toprak bütünlüğü ve
anayasal birliğin garantörü olanlar, yarın
gelir darbe yapar üstüne sahte devlet
kurar! Kıbrıs’ta yaşananlardan haberi
olmayan Ukraynalılar, kasaba kuzu
emanet ediyor…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Türkiye’nin Rusya’ya
uygulanan yaptırımlara uyum
sağlamaması kabul
edilemez…”
Nikos Anastasiadis (Kıbrıs
Cumhurbaşkanı)

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

HEP BEKLE, HEP
ÇIKMAZ YoL

Sabah güneşliydi.
Oh be, bugün kemiklerim ısınacak, dedim.
Camları açtım, temiz hava girdi içeriye.
Baharın kokusu tüm çıplaklığı ile odayı
doldurdu.
Saate baktım, tamam, vakit geldi, dedim.
Önemli bir görüşmeydi planladığım.
Bir arkadaş gelecek, onunla sohbet edecektik.
Güzellikler, temizlikler, ülkemizin geleceği konuşulacaktı.
Ne faizi düşündüm arttı,
eksildi, diye, ne Faiz’i düşündüm, hükümeti bozdu,
kurdu diye.
İkisinden de uzaktım.
Bankada yüklü parası olan yandı bugünlerde.
Dolar bir iner, bir çıkar.
Elindeki parayı satsan yenisini alamayacaksın, tutsan, değer kaybedecek, sen de
kaybedeceksin.
Sudan çıkmış tavuk gibi hissettim kendimi.
Ne sıcak yakışır bizlere bugün, ne soğuk.
Giyinirsin soğuk, diyerek, güneş taş yakar.
Soyunursun sıcak, diyerek, buz.
Kuzeyden yine soğuk hava geliyor.
Ne var bunda ki, demedim.
Biliyorum Şubat'ın ortasında kış sonlanır.
Cemreler, eskiden bilmezdik ama şimdi
öğrendik ki düşünce yaza doğru ilk adım.
Bu gerçeği bir ben bilmem.
Papatyalar bilirler ki açtılar kırlarda.
Her türden yenecek otlar sıraya girdiler.
Lapsanalar zaten koptu, gitti çoktandır.
Bir yeşil var şimdi kırlarda, bir de sarı.
Tam Mağusa Türk Gücü rengi.
Oysa Ülkü Yurdu’nun rengi de başak
yeşili ile aralarındaki gelincik kırmızısı.
O günler birikmiş içimde.
Topluca bekleşiyorlar.
Günü gelince bilgi niyetine çıkıp yol
gösteriyorlar.
Ancak yol olacak ki gideceksinç.
Kapanmış yollarda kapı aramak nasıl
duyguysa artık.
Yok.
Ne kapı, ne müracaat edeceğin yetkili
bulamazsın buralarda.
Memleket iyice karanlığa gömülmüş,
derken.
Güneş ısıttı içimi...
Sıcaktı.
Arkadaş geldi.
Ne yapalım, dedi.
Yapılacak bir şey yok ki.
Öyle boş boş bakılacak günlerdeyiz.
Her ne varsa durdu buralarda.
Beklemekte ki başkalarının insafını.
Ne gelecekse onlardan geliyor başa.
Kendine yeteceksin de yetmen için hamleni engelliyorlar.
Kalırsın yine tek başına ovalarda, sokaklarda, şehirlerde, köylerde.
Hitler’in savaşını unutmak üzereydim.
Aklımdan gidiyordu insanlık dramı.
Babamın, bizdeki de savaş mı be, dediği
o gün aklıma geliyor sık sık.
Ve bugün o günleri arar olduk.
Hep bekle, hep çıkmaz yol.
Sabah güneşliydi.
Oh be, bugün kemikler ısınacak, dedim.
O bile gitmiş.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
“Yalan makineleri” demek ki doğruyu
söylermiş…
Sahi, kimlerdi o “yalan makineleri,”
inanılır birileri miydi?
İnsan nasıl olur da, “yalan makinesi”
unvanını alabilir?
Düşünelim bakalım; kim/kimler yalan
söylüyor, doğruları kim/kimler söyledi,
kim/kimler haklı çıktı, ya da çıkıyor?
Bilirsiniz, yalanlar deryası olan coğrafyamızda bir şeylerin değeri, kimin
ne söylediği açısından önemli değildir!
Önemli olan, bu coğrafyanın gerçeklerini kimin ağzından önceden öğrenebilmiş olmanızdır…
Gerçek yurtseverler, yaşayarak öğreniyor gerçekleri…
İspatı ortadadır…
Kimin söyledikleri doğru çıkıyor?
devamlı
olarak
Birilerinin
topluma/kendi insanlarına yalan söylemesine, kimsenin ihtiyacı yoktur!
Gereği da yoktur yalan söylemenin;
zaten, kendileri de farkındadırlar kimseyi inandıramıyorlar söylediklerine…
“Martaval okuyorlar oylarını alıp
“temsil ettikleri insanlara…
Kabahat hep o koltuklarda(!) her
söylenen yalan, her okunan martaval,
her yapılması vaat edilenler, o koltukta
oturmanın bedeli içindir!
İşgal altında, ateşkes koşullarında
yaşamanın, böylesi bir ortamda yaşarken Kıbrıs’ın kuzeyindeki coğrafyayı
“ben yönetiyorum, seçmen beni seçti”

diyebilmenin bedeli, bu olsa gerek…
***
Bu yazıyı yazarken, arada bir televizyona da bakıyorum, “nedendir anlayamadım”(!) aklıma bir fıkra düştü:
“Nasreddin Hoca kızını gelin etmiş.
Düğünden sonra damat tarafı gelini
eşeğe bindirip götürmüş. Epey ilerledikleri sırada Hoca kan ter içinde
arkalarından yetişip seslenmiş:
-Durun, kızıma diyeceğim var!
Kızının yanına yaklaşınca:
-Kızım, demiş, dikiş dikerken
iğneye geçirdiğin ipliğin ucunu
düğümlemeyi unutma. Düğümlemezsen iplik çıkar, iğne elinde… kalıverir!”
***
Türk Lirası’nın erimesi sürüyor!
Ah o “dış mihraklar,” durmadan zam
yapıyorlar!
Akaryakıtın litresine, 4 lira ilâ 6 lira
45 kuruş zam…
“Araba cirlemek da lüks oldu,” dedi
bir dostum sohbete başladığımızda…
Söylediklerine ayrı ayrı “yanıt” verince, şaşıp kaldı…
Sohbetin bir yerinde “iş” gıda alışverişine geldi:
-Daha dur bakalım, marketlerde
alışveriş yapanları, bundan böyle parmakla göstereceğiz deyince, önce güldü,
ardından:
-Yok da, o kadarı da olmaz herhalde,
deyiverdi…

-Merak etme gardaş, yeni yapılandırılan Nazırlar Kurulu, yakında tüm
dertlerimize çare bulacak… derken,
daha cümlemi bitirmeden; “Siyaset
Kurumu” dedikleri o yapının içerisinde
yer alanlar için de, bilinen bazı özdeyişlerden bahsetti:
“Kelin merhemi olsa, başına sürer”
deyişiyle başladı…
“Kıbrıslının, bundan böyle
‘saçlarını uzatması’ gerekir!”
diyerek, “deyişlerine” noktayı
koydu…
***
Doğruydu söyledikleri!
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde önerdiği,
Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ki, kapalı ‘Maraş’ın 1974 savaşının öncesindeki
sakinlerine iadesi karşılığında Mağusa
Limanı ile Ercan Hava Limanı’nın
BM ve Avrupalılar Birliği (AB) kontrolünde dünyaya açılmasına…
Böylelikle, Kıbrıs’ın kuzeyindeki limanlardan uluslararası yolcu ve yük
taşımacılığına başlanmasına, prensipte
evet diyerek, konuyla ilgili müzakerelere
hemen başlanması gerekirdi…
Zararın neresinden dönülürse kârdır!
Böylelikle, Kıbrıs’ın kuzeyinde tedavüldeki TL’nin yerini, AB’nin para
birimi Euro, otomatik olarak almış
olacaktır!
Gene gonuşuruk buraşda.

PAZAR GÜNÜ
YENİDEN KAR
BEKLENİYoR
Hava hafta sonu yer yer sağanak
yağmurlu olacak. Pazar günü akşam
saatleri dağlık kesimlere kar yağışı
bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye
göre, 12-18 Mart tarihleri arasında ülke
oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin
etkisi altında kalacak.
Hava bugün parçalı bulutlu yer yer
sağanak yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu
yer yer sağanak yağmurlu, akşam
saatleri dağlık kesimler karla karışık
yağmur ve kar yağışlı olacak. Pazartesi,
Salı ve Çarşamba günleri yer yer don
olayı beklenirken, diğer günler parçalı ve
az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç
kesimlerde ve sahillerde 10 - 13 ºC
dolaylarında seyredecek. Rüzgar
genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta
kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Gazeteci Sedef Kabaş, Bakırköy Kadın
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye
oldu.
İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde
görülen ilk duruşmada "cumhurbaşkanına
hakaret" suçlamasıyla 2 yıl 4 ay hapis
cezası verilerek tahliyesine karar verilen
gazeteci Sedef Kabaş saat 15.30 sıralarında cezaevinden çıkış yaptı.
Cezaevi çıkışında açıklama yapan Kabaş, "Bizi takip eden, destek veren herkese
teşekkür ediyorum.
Benzer bir desteği bana bu kapının arkasında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde yatan, artık kız kardeşlerim dediğim kadınlar da hissettirdi. Bu yüzden
şu mesajı vermek istiyorum: 'Haklıysanız
korkmayacaksınız, haksızlık varsa da
susmayacaksınız" dedi.
Kabaş, "Bize bir genelge yayınlasınlar,
bilelim hangi atasözünü kullanacağız,
hangilerini kullanmayacağız. Devletin,
iktidarın, hükümetin bütün imkânlarını

kullanarak bir kadın gazetecinin üstüne
çullanıldı" diyerek sözlerine devam etti.
Gazeteci Sedef Kabaş, 49 gün önce
"cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla
tutuklanmıştı.
Gazeteci Kabaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret suçlamasından
ise beraat etti.
Savcı mütalaasında gazetecinin her iki
hakaret suçlamasından da en üst sınırdan
cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etmişti.
Duruşmayı yerli ve yabancı basın meslek örgütleri temsilcileri ve çok sayıda
gazeteci de izledi.
Kabaş bugünkü ilk duruşmasında yaptığı savunmada Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasına cevaben, "Konuşmamın içeriği
kasıtlı şekilde çarpıtılmış ve kamuoyuna
izletilmiştir.
Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim,
etmem, edilmesini de onaylamam" dedi.

RoGERS:
“HÜKÜMET
SANDALYE oYUNLARINA
SoN VERİP ÜLKE
SoRUNLARINA
EĞİLMELİ”
Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik
Rogers, ülkede ilk koronavirüs vakasının
tespit edilmesinin üzerinden iki yıl
geçmesini değerlendirdi açıklamasında,
“hükümetin sandalye oyunlarına son
verip ülke sorunlarına eğilmesini” istedi.
Rogers, yaptığı yazılı açıklamada,
“Pandeminin başında güçlendirilen
sağlık sistemimizle, sağlık çalışanlarının
gayreti ve zamanında alınan önlemlerle
pandemi mücadelesinin ilk dalgalarını
çok sayıda kayıp vermeden atlatabildik.
Geliştirilen aşılar, pandeminin ölümcül
etkisini dünya çapında azalttı. Son olarak
daha hafif seyreden omikron varyantı ile
artık koronavirüs korkulacak bir hastalık
olmaktan çıktı” ifadesini kullandı.
Ülkede son dönemde vaka sayılarının
yüksek seyretmesine rağmen, hastaneye
yatışta azalma olduğuna dikkat çeken
Rogers, yoğun bakıma düşen hastaların
aşısız, altta yatan hastalıkları olan ileri
yaşta kişiler olduğunun uzmanlarca
açıkladığını belirtti.
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Sosyal Medya
Hüseyin Kaba

“Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir
ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir
hale gelecek.”
“Beşincisi ve belki de en önemli olanı
Türklerin kökeni Sümerlere dayanan
medeni bir ırka sahip olmalarıdır. Türkler,
Milattan Önce 4.000'lerde Orta Asya'da
yaşayan büyük bir felaket sonrası yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya
ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen
Aryanlar, yani dünyadaki en medeni
olarak kabul ettiğimiz Ari Irktandırlar
ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi
bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca
Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurluların da Türk kökenli
olma ihtimali yüksektir.”
“Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler
ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve
vergi toplayan, ilk okul açan ve tekerleği
bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin
başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre ‘kız’ anlamına gelen ‘kır’
kelimesi, ‘öküz’ manasına gelen ‘ökür’
kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen
1000 civarında Sümerce kelime ve ‘Ayağını yere sıkı bas,’ ‘Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır’ ‘Sel gibi silip süpürmek’
‘Yağ gibi erimek’ vb. yüzlerce atasözü
bugün Türkçede kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısının simgesi olan Yarımay, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri
Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; meselâ yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından
gelir.”
“Fakat biz bunu örtbas etmek için,
Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani
Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış
olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya
tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır;
ama onlar da ancak Sümerlerden 1000
sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar
ve İnka’lar; Sümerlerden 2000 sene
sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır.”
MEDENİYETİN BEŞİĞİ OLARAK
TÜRKLERİ KABUL EDEMEZDİK,
BU MİRASA ELKOYMALIYDIK
“Medeniyetin beşiği olarak Türkleri
kabul edemezdik; tam aksine bin bir
entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar,
hak hukuk tanımayan bir toplum olarak
tanıttık ve bunda da oldukça başarılı
olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak,
insanlar arasında adaleti sağlamak ve
haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan

EN ÖNEMLİSİ, TÜRKLERİN KÖKENİ
SÜMERLERE DAYANAN MEDENİ BİR IRKA
SAHİP oLMALARIDIR
Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu,
fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç
ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir. Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir.”
Murdoch: “Ben de o ana kadar en
medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duyduklarım hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. Dünya
ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz? diye sordum.”
OSMANLI`YI YIKMAK ZOR
OLMADI
Rothschild; kendinden emin bir tavırla
konuşmayı sürdürdü.
“Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci
Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan
imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi
Osmanlı İmparatorluğunu parçalayarak
Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak
için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Herlz, o zamanki
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin
topraklarını satın almak istedi. Fakat
padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor
olmadı. Çünkü padişahlar genellikle
Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka
din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürrem Sultan gibi bu
kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz
sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı
kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz
gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde
yönetmeye başladılar. Padişahlar ise
devlet yönetiminin emin ellerde olduğu
düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı.
Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı.
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan
insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar
kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız
harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda
hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama
Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak
planlarımızı bir süreliğine ertelememize
neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans
ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini
onlara katladı. I. Dünya Savaşı sonunda
Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez
olarak, Komünizmi de sentezi oluşturdu.”
“HİTLER, BİZİM
TARAFIMIZDAN GETİRİLDİ,
ÇÜNKÜ BURADAKİ YAHUDİLER
İSRAİL DEVLETİNİ KURMAYA
YARDIMCI OLMADILAR”
“İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi
şu an olduğu gibi dünyada başlayan
ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli
neden ise Diasporanın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni
İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul
etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı
mali yardımlar sayesinde gerçekleşmişti.

Harriman, Guaranty trust-tröstü gibi
Amerikan finans devleri, Alman çelik
kralı Thyssen'ın mali yardımları ve
Thule Örgütü'nün (Alfred Rudolf Von
Sebottendorff tarafından 17 Ağustos,
1918’de kurulmuş Milliyetçi bir cemiyet-tarikat) desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş
için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden
nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi
o zamanlar zengin bir Yahudi'nin yanında
hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi
bu Yahudi patronu tarafından hamile
bırakılmış, durumdan haberdar olan evin
hanımı tarafından evden kovulmuştu.
Babaanne kucağında bir bebek ile, yani
Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine
geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği
öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte
ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla
birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu
katliamlar kullanılarak sözde milyonların
yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları
üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu
Ermeni Soykırımı adı altında Türklere
uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım
masalı Türklere yüklenecek ve böylece
Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat
ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk
ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır.”
ATOM BOMBASI YAHUDİLERİN
YAŞADIĞI ALMANYA’YA
ATILAMAZDI, BU NEDENLE
JAPONYA KIŞKIRTILDI
“Almanlardan nefret eden o zamanki
Siyonist Başkanımız Einstein’ın Amerikan Başkanı Roosevelt’e bir öneri
mektubu göndermesiyle atom bombası
çalışmaları Manhattan Projesi altında
başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba
çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi
için Amerika’nın halk desteğini alarak
savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu;
bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber
alınmasına rağmen, halkın duygularıyla
oynanarak desteğinin kazanılabilmesi
için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına
göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış
oluyordu.”
İSRAİL DEVLETİ, ROTSCHİLD
AİLESİ’NİN CÖMERT MALİ
DESTEĞİ İLE KURULDU
“Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu’nun temelini oluşturan İsrail Devleti
1948 yılında Rothschild ailesinin cömert
mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos
(Kaostan doğan düzen-Kaosla Yaratılan
Düzen HK) yine işe yaramıştı. Bu arada
savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu.” "(...)"

ESENTEPE BELEDİYESİ’NİN KAPATILMAMASI TALEBİYLE EYLEM YAPIYOR
Esentepe Belediyesi’nin kapatılmaması
talebiyle eylem yapılacak.
Açıklamaya göre, Esentepe köy meydanında bugün saat 17.00’de gerçekleştirilecek eylemde bölge halkı, Esentepe

Belediyesi’nin kapatılmaması talebini dile
getirecek.
Esentepe belediye başkanlığı adaylığını
açıklayan İbrahim Beyazbayram, iyi yönetilmesi, öz kaynaklarını verimli kul-

lanması halinde Esentepe Belediyesi'nin
hem mali, hem de hizmet yönünden iyi
seviyelere gelebileceğini belirtti.
Beyazbayram, “Bölge halkının belediyenin kapanmasını istemiyor” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI,
CoVID-19 TEST BAŞVURU
SİSTEMİNDEN TEST
RAPoRLARI
ALINABİLECEĞİNİ
DUYURDU

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı Covid-19
test başvuru sisteminden artık test
raporları da alınabileceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true
adresine giren kişilerin Covid-19 test
sonucu sorgulama bölümüne girerek,
kimlik/pasaport, kayıtlı telefon numarası,
önceden gönderilmiş şifre veya doğrulama
kodu ile giriş yapıp, sonuç alabilecekleri
belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’TA FIRTINA
NEDENİYLE BAZI
AĞAÇLAR DEVRİLDİ, KAR
BAZI DAĞ YoLLARININ
KAPANMASINA YoL AÇTI

Filippos hava sistemi, dün sabah
saatlerinden itibaren Güney Kıbrıs’ta da
etkisini gösteriyor. Cyprus-Mail’in haberine
göre Rum polisi kar yağışı nedeniyle
dağlık bölgedeki bazı yolların sadece dört
çekişli veya kar zinciri olan araçlar için
açık olduğunu belirtti. Fırtına, bazı
ağaçların sökülmesine yol açtı. İtfaiyenin
de Limasol, Lefkoşa ve Baf bölgelerinde
çoğu düşen ağaçları kaldırmak için yapılan
15 yardım çağrısına yanıt verdiği bildirildi.

ATUN: “KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN ÜRETİCİLERİNE
HİBE ARPA İLE İTHAL
YEMLİK ARPAYA DESTEK
ÖDEMESİ YAPILDI”

Maliye Bakanı Sunat Atun, çarşamba günü
Toprak Ürünleri Kurumu’na ithal yemlik
arpaya destek için 20 milyon TL ödeme
yapıldığını ayrıca küçükbaş hayvan
üreticilerine hibe arpa verilmesiyle ilgili de
yine TÜK’e 4 milyon 283 bin 487 TL’lik ayrı
bir ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre Bakan Atun dün ise çiğ
süt ödemesi olarak 2 milyon 611 bin 457
TL, ihraç edilen süt ürünleri ve navlun
destek ödemesi için de 1 milyon 209 bin
238 TL ödemenin gerçekleştirildiğini
bildirdi.

EN FAZLA YAĞIŞ
28 KG İLE ALSANCAK’TA
KAYDEDİLDİ

KKTC’de öncek gün sabah 08.00 ile dün
sabah 08.00 saatleri arasında en fazla
yağmur, metrekareye 28 kg ile Alsancak’ta
kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 24 saatlik sürede
gerçekleşen yağışların yörelere göre
dağılımı şöyle:
“Alsancak 28 kg/m², Mehmetçik 19 kg/m²,
Kalkanlı 18 kg/m², Karaoğlanoğlu 17 kg/m²,
Pile, Çamlıbel 16 kg/m², Kozanköy,
Yeşilırmak
15 kg/m², Dipkarpaz 13
kg/m²” Diğer yörelerde ise 2 ile 12 kg/m²
arası yağış kaydedildi.

LTB 30 MİLYoN TL
BoRÇLANIYoR

Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Türk
Belediyesi’nin (LTB) 30 milyon TL
borçlanmasını onayladı.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre,
LTB, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.’den 6 ayı
ödemesiz, değişken faizli, 60 ay vadeli 30
milyon TL borçlanacak.

GİRNE BELEDİYESİ İLE
AYVALIK BELEDİYESİ
ARASINDA “KARDEŞ
ŞEHİR PRoToKoLÜ”
İMZALANDI

Girne Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti
Ayvalık Belediyesi arasında “kardeş şehir
protokolü” imzalandı.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre,
Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis
Salonunda yer alan imza törenine, Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin, Girne ve
Ayvalık Belediyeleri Meclis üyeleri ile Girne
Belediyesi Şube amirleri katıldı. Törende
konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü, uzun yıllardır iyi ilişkiler içinde
oldukları Ayvalık Belediyesi ile kardeş
şehir protokolü imzalamaktan mutluluk
duyduklarını belirterek, iyi ilişkilerin kardeş
şehir protokolüyle taçlandırılacağını
kaydetti.
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Günün Manisi - Emine Hür

Diken oldu har oldu
Yılan oldu mar oldu
Ben kışı yaşıyordum
Sen geldin bahar oldu
YORUM
Yaşar Ersoy

Kitap Dünyası

Özdeyişler

NASIL
ÖLÜNÜR
Emile Zola
Kapra Yayıncılık

"Olgun insan güzel söyleyen
değil, söylediğini yapan ve
yapabileceğini söyleyendir."
Konfüçyüs

KoSTAS KAFKARİDES’İN KİTABI

Dünyamızda savaş çığlıkları atılırken, göçler
ölümler yaşanırken...
Ve bölünmüş yurdumuz her gün daha kötüye
giderken bir umut ışığı olarak geldi Kostas Kafkarides'in kitabı...
Kostas Kafkarides yüreği barış barış diye atan
bir insan…
Bölünen yurdumuzun yeniden birleştirilmesini
isteyen bir yurtsever…
Düşmanı kardeş yapmasını bilen, ama nefret
ve kin nedir bilmeyen bir sevgi insanı…
Özveriyle çalışan, almak yerine veren ve en
sıkıntılı anlarında bile güle bilen hoşgörülü bir
hümanist…
Ömrünü tiyatroya adamış bir sanatçı…
Tiyatronun her işine koşan ve yapan bir sanat
emekçisi…
50 yıldır farklı tiyatrolarda dekor ve kostüm
tasarımları yapan ve birçok başarıya imza atan
bir tasarım sanatçısı…
Hayatı mücadele içinde geçen, alkışı da ihaneti
de gören ve hiç pes etmeyen bir Kıbrıslı…
50 yılda yaptıklarını, yarattıklarını bir kitapta
toplayıp yayınladı Kostas Kafkarides.
Bu kitap bir anlamda Kıbrıslı Rum tiyatrosunun
da 50 yıllık tarihi… Ama bu kitapta aynı zamanda
geniş bir şekilde Kıbrıs Türk tiyatrosuna ve
özellikle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na da yer
veriliyor.
Satirigo Tiyatrosu ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yaptıkları ortak oyunlar, projeler,
turneler, söyleşiler yer alıyor. Ayrıca birlikte yürüttükleri barış mücadelesi ve barış için düzenledikleri tiyatro geceleri de kitapta yer almaktadır.
Kosatas Kafkarides’in kitabı gelecek nesillere
ışık tutacak olan bir belge kitaptır. İçeriği çok
iyi yazılmış, kapsamlı bir kitap… Sayısız belge,
fotoğraf, kostüm ve dekor tasarım çizimlerinin
yer aldığı bir tarih kitap… Ansiklopedik boyutta
351 sayfa, renkli ve iyi bir baskısı olan tuğla
boyutunda bir baş vuru kitabı… Kitaplıklarda
ve kütüphanelerde layıkıyla yerini alacak olan
bir kitap.
Teşekkürler Kostas Kafkarides, yüreğine, kafana, emeğine sağlık…

DÜN

Tadımlık
ben, parktaki o kanapede bekliyorum
gittiğin küçük kasabadan dönüşünü
tanık olduğumuz ikimizin de
o karanlığın içinden geçerek..
M. Kansu

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ARASTA ECZANESİ
Şinasi Sok.Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa
03922291112
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş
Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
03922236766
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2
Kızılbaş Lefkoşa
03922280606
GİRNE
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C
Dr.Akçıçık Hast.yolu
03928152150
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne
0542 855 31 14
ZİYA SENCER ECZANESİ
Mete Adanır Cad. No:2 Magic Tower Apt. Sulu Çember Karşısı Girne
0533 826 51 91
MAĞUSA
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu
No:3 Gazimağusa
03923653130
ÖREN ECZANESİ
Maraş sağlık ocağı karşısıTunalı Hilmi Sok.3/A Maraş Mağusa
03923660391
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9
D Harup Fabrikası karşısı Boğaz
0533 834 82 51

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...

LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

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 "Ayçiçek yağı sorunumuz yok" diyor! Senin yağ sorunun olur mu
Reis? Maşallah yağdanlıklar, yalakalar... Elinin sallasan ellisi!
Bizim Duvar

Bahalılık da
Rumların işiymiş!
Gahbe Rum!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
DoN oLAYI

-Noldu be Raziye, ne gülen gendi başına?
-Gel be canım hoş geldin.
-Hayırdır deyceğim ama böyle oturduğu yerde genbdi başına gülmesi ingsanın çok da hayırlı değil be Razi ha...
Bag daha güler!..
-Kih... Kih... Kih...
-E vallahi eyi...
Rahmedlik gocagarı
ne derdi bilin böyle
gendi başına gülennere?
-Ne derdi? Kih...
Kih...
-Açıg göd mü gördün be da gülen, derdi.
-E yok yahu ben öyle açık şey falan
görmedim.
-Ya?
-Haticanım buraşdaydı demincek...
Ee...
-Don olayı görülecek diye bir haber
okumuş gazeddada...
-Ee... Ne var bunda?
-Geldi sorar bana nedir
bu don olayı? Yani artık
donunan mı gezecekmişig?
-Yok da...
-Ha yahu... E aldı beni
bir gülme o sahaddan...
Daha bu bişey değil. İşeyiyordum üsdüme gosgoca gadın...
-Ma ciddi söylen be Razi? Don olayının
ne olduğunu bilmez bu gadın?
-E bilmez yahu, napsın yani gadıncağız?
-E annadaydın gendine.
-Annaddım ama annadana gadar gasıglarıma ağrı geldi gülmegden. Gadının
aglı dakıldı dona zorunan değil ya...
-Yani o kıçımızdakı donu bilir yalnız?
-Evet yahu. Benim da bir türlü aglıma
gelmedi o kelime... Neyidi? Aha gene
unuddum... Gırağı! Aglıma gelmedi deyim gendine ki gırağıdır don. Hatırlayıp
söylediğimde artık gaçırddıydım üsdüme
biraz!
-E nabdı öğreninca?
-Napacak? Duddu onu da bir gülme...
Utandı da tabii... Gülerek çıgdı gitti!..

Asmaaltı konuşmaları
-E bu gadarı da olmaz artık. Be biz
bu dogdoru bişey zanederdik be... Partiyi toparlaycag derdi bazı UBP'liler...
-E noldu?
-Daha soran noldu diye? Da ne olmadı!.. Doğru yabdığı, doğru söylediği
bir tek şey gösderebilir min bana annından öpeyim seni! Hebsi yalan, hepsi
yannış, hebsi fiyasgo! Nedir dediği
gene? Da durmaz bir tarafa, bilmez

görmez atar!
-Atar ama hiçbir addığı da dudmaz!
Bak ama ne deyiyor... Rumlar bizim
markedlerdeki yağları allıp gidmiş.
Onun için bahalılık olmuş markedlerde!
Çünkü güneyde birçok şey yokmuş!
-Yapma yahu... Ma ciddisin, şaka
edmen ya...
-Bilirim şu canın çeker şaka olsun
ama keşge öyle olsaydı. Ama adam
şaka yabmayı bile bilmez!
-Sana söyleyim bişey? Ben bunun
yabdıglarını, dediglerini duydugca belki
inanmaycan ama Ersan'ı bile ararım...
Bu değil toparlamak, partinin içine
daha beter sıçacak! Ama UBP'ye de
oh olsun! Müstahakdır!

Haftanın Gıdıgıdısı
CTP Milletvekili Sıla Usar'ın "Sn Sucuoğlu, bütün bunları yaparken
ülkemizdeki siyaset kurumunun itibarını hiç mi düşünmediniz?" şeklindeki
sözleri hiç güleceği olmayan kargaları bile gülmekten kırıp geçiren içeriği
nedeniyle bu haftanın en komik gıdıgıdısı seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...

MÜTHİŞ İCAT
Genç kız, birden fazla genç adaqm ile
flört etmektedir. Babası bu durumdan oldukça rahatsızdır. Bir gün karısına:
-Bizim kızı nkontrol etmek için müthiş
bir şey icat ettim. Bu periskopu görüyor
musun? Bizim kız erkek arkadaşıyla gelip

odaya kapandıklarında sadece şu düğmeye
basmam yeterli... Genç adam, bizim kızın
elini tutarsa yeşil lamba yanacak, öperse
kırmızı. Tamam mı?
Alet yerleştirilir. Gece kızın erkek arkadaşı
geldiğinde baba biraz kestirmek üzere ka-

nepeye uzanır. Biraz sonra karısı onu sarsarak uyandırır.
-Hey, kalkıp baksana şu alete. Senin
aletin perdesinde gökkuşağının yedi rengi
belirmeye başladı. İçeride ne oluyor acaba?

Pano
Ali gider Veli
gelir... Veli
gider Ali
gelir! Bu iş
Ankara'ya
oyun gelir!

FİKRİNİN FİKRİ
NE ERKEK
ToPLUMMUŞUZ BE!

AB İstatistik Ofisine göre Türlkiye'de halkın yüzde 37'sinin etli yemek,
tavuk ve balık yemeye gücü yokmuş.
-Birşey değil! "Reis" onların adına
da yer!
*
Ticaret Odası "Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri
dönecek" demiş.
-Dönecek değil, döndü bile. Hme
de kat kat misliyle!
*
Tatar, "Tamire ve aydınlatmaya ihtiyacı olan yollarımız vardır" demiş.
-E sen da bir fedakârlık yapıp saraydan vazgeç da o parayla yollarımıza
bakalım! Ne den Ers?!
*
Tayyıp Erdoğan ayçiçek yağı kıtlığını yalanlayarak "Yağ sorunumuz
yoktur" demiş.
-Senin yağ sorunun olur mu "Reis?"
Maşallah yağdanlıkların yalakaların
elini sallasan ellisi!
*
Tufan Erhürman da "fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi" demiş.
-Bizde fasulyanın iki yahnisi vardır.
Biri gider biri gelir. Sanki da gargadan
başka kuş tanımayık!
*
Ersin Tatar 8 Mart mesajında "Özellikle kaıdn öğretmenlerimizin başarısı
çok büyüktür" demiş.
-Tatar'ın 8 Mart değerlendirmesi de
bu kadar işte!
*
Faiz Sucuoğlu "3-5 gün içinde kısa
vadede çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak.
Çok benzersiz bir süreç yaşıyoruz.
Savaşın içindeyiz" demiş.
-Ve demesiyle de Ankara'nın ipleri
çekmesiyle hükümetin tumba gitmesi
bir olmuş! Siz savaştan çok Ankara'nın
içindesiniz doktor!
*
Mehmet Harmancı "Korkmayacağız,
doğru olan İstanbul Sözleşmesidir.
Bu adada İstanbul Sözleşmesini yaşatacağız" demiş.
-Duy Tayyıp duy! Duy ve anlayabilirsen anla bu toplumun onurlu seslerini...
*
Sanatçı Sevcan Çerkez tarafından
yapılan "Aliko ile Caher" heykelleri
Kuğulu Park'a yerleştirilmiş.
-Çok isabetli oldu.
Kıbrıslıtürk toplumunun nabzının
attığı yerlerden biridir Kuğulu Park.
Başta sevgili Sevcan Çerkez olmak
üzere tüm emeği geçenleri kutlarım.

Kuzey Kıbrıs'ta günde 3 kadın "Alo 183" hattına şiddet ihbarında
bulunuyormuş. Ne erkek toplum olduğumuz belli oluyor!
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TürKiYe’De 29. HAFTA OYnAnıYOr
Türkiye Süper Lig’de 29. Hafta maçları oynanıyor.
Bugün Hatay-Karagümrük, Altay-Malatya,
Kasımpaşa-rize, Trabzon-göztepe karşılaşacak.
Pazar günü Kayseri-Konya, Başakşehir-Antalya,
Adana-Sivas, Alanya-Fenerbahçe karşılaşacak.
Pazartesi ise giresun-gaziantep ve galatasarayBeşiktaş karşılaşacak.

Dikmen’e saha kapatma,
Neval’a 65 maç ceza

YDÜ kayıpsız devam
ediyor: 70-92

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG organizasyonunda 7.
hafta karşılaşmasında Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi
(YDÜ) karşı karşıya geldi. Atatürk Spor
Salonu'nda oynanan maçta ligin yenilgisiz
lideri YDÜ rakibini 92-70 mağlup ederek
yedinci maçını da galibiyetle noktaladı.
İlk periyodu 21-19 YDÜ üstünlüğü ile
tamamlanan maçın devre arasına RDÜ 4140 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan
YDÜ 63-52 ile son periyoda girerek maçı
da 92-70 kazandı.
RDÜ adına 23 sayı ile oynayan Bestman
Jr maçın en skorer oyuncusu oldu. YDÜ
adına 22 sayı kaydeden Alperen Güner ise
takımının en çok sayı atan ismi olarak maçı
tamamladı.
Lige 11 Mart Cuma Necati Taşkın Spor
Salonu'nda oynanacak Doğu Akdeniz Üniversitesi - Girne Amerikan Üniversitesi
maçı ile devam edilecek.

Futbolda haftanın
maçları ve hakemler
Futbol liglerinde 22.hafta programı belli
oldu. Program şöyle

Bugün
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
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
incirli–Maraş:
Turgay Misk
Çanakkale–Karşıyaka:
ismail ercan
Yalova–M. Değirmenlik:
Osman Özpaşa

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Futbol Federasyonu BTM Kurulu son
oynanan karşılaşamlarda yaşanan olayları
değerlendirdi ve cezaları açıkladı.
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Dikmen
Gücü–Lapta arasında oynanan İktisatbank
BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13. hafta müsabakasında çıkan olaylara ilişkin hakem,
gözlemci raporların incelenmesinin yanında
yapılan savunmalar dinlenmiş ve aşağıdaki
kararlar alındı.
1) Dikmen Gücü’nden Ahmet Duyar
isimli futbolcusu, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, küfür, tehdit
ve hakaret eylemlerinin yanı sıra saldırı
eylemi gerçekleştirdiğinden dolayı, 4 maç
ceza aldı.
2) Dikmen Gücü’nden Neval Erkan Esengül isimli futbolcusu, müsabakanın hakemlerine yönelik küfür etmesinden sonra, hakem tarafından oyundan ihraç edilmiş ve
akabinde Neval Erkan Esengül hakemlere
saldırmış, küfür ve tehdit etmiş, hakem
Mehmet Volkan Çelik’in boğazını sıkmış
ve yardımcı hakem Cenk Aras Özfuttu’nun
da sırtına yumruk attığı maç raporlarında
tespit edilmiş ve KTFF DT 41 (1), ve 44
(2) maddelerini ihlal ettiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca, Neval Erkan Esengül’ün oyuncu
sıfatına haiz ve davranışlarının kesinlikle
kabul edilemez olması nedeniyle, DT 35
(1) maddelerini de ihlal etmiştir. Neval
Erkan Esengül’e KTFF Disiplin Talimatı
35 (1) uyarınca 20 müsabakadan, DT 41
(1) uyarınca 15 müsabakadan ve DT 44
(2) uyarınca 30 müsabakadan men edilmesine verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda anılan cezalar ayrı ayrı
çekecek olup, ilgili oyuncuya cezasının
toplamı olan 65 müsabakadan men cezası
verilir.
3) Ayrıca, müsabakanın 41. dakikasında
yaşanan olaylarda, Dikmen Gücü SK takımın
yaşanan olayda sorumluluğu olduğu tespit
edilmiş ve DT 52 maddesi uyarınca Dikmen

Gücü Spor Kulübü’ne, bu sezon yarattıkları
saha olaylarından aldıkları cezaların yanında
Dikmen Gücü SK – Lapta SK maçının yarıda kalmasını da göz önünde bulundurarak,
4 maç saha kapatma cezası verilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir. 4 maçlık saha
kapatma cezası, bundan önce verilen 2 maç
saha kapatma cezasının hitamından sonra
başlayacaktır.
4) Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Dikmen Gücü-Lapta arasında oynanan

İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup 13.
hafta müsabakasında çıkan olaylar nedeniyle
maçın 41. dakikasında yarım kalmasından
dolayı Dikmen Gücü SK takımının hükmen
mağlup sayılmasına ve bu müsabakanın
skorunun Lapta lehine hükmen 3(üç) – 0
(Sıfır) tesciline karar verilmiştir.
5) İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta oynanan 13. haftalara ait müsabakaların sonuçlarının tescil edilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.

Sapsızoğlu: Ilgar hakemlerimizi eğitecek

n Hasan Sapsızoğlu, “Türkiye Cimnastik
Federasyonu hakemi Yeliz Ilgar,
çocuklarımızın gelişimi ve
müsabakalarda daha sağlıklı sonuçlar
elde edebilmek için aramızda olacak.
Kendisi, hakemlerimize müsabaka
esnasında yapmaları gerekenleri de
öğretecek.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun yarın KKTC
Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda düzenleyeceği Dr Fazıl Küçük Kulüpler
Arası "Minik – Kız" Artistik Cimnastik KKTC
Şampiyonasında federasyon hakemlerinin yanı sıra
Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemi Yeliz Ilgar
da görev yapacak. Yeliz Ilgar ülkede bulunduğu
süre içerisinde hem hakemlerimize eğitim verecek

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ oSMAN TABAK

hem de Dr Fazıl Küçük Kulüpler Arası "Minik –
Kız" Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonasında
hakemlik görevi üstlenecek. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Yeliz Ilgar’ın
ülkeye gelişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada
“Yeliz Ilgar, çocuklarımızın gelişimi ve müsabakalarda daha sağlıklı – güvenilir sonuçlar elde
edebilmek için aramızda olacak.
Müsabaka esnasında hakemlerin yapmaları gerekenleri (puanlama, kesinti, gözlem) hakemlerimize
anlatacak ve eğitecek olan Yeliz Ilgar oluşacak hatalara müdahale etme gibi olguları da hakemlerimize
aktaracak. Ilgar, hakemlerimizin tecrübe kazanmalarını sağlayacak. Hakem konusunda bizlere
destek veren Türkiye Cimnastik Federasyonu
başkanı Suat Çelen, İsmail Göktekin ve tüm yönetim
kuruluna teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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

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

