13 Mart 2022_Layout 1 12.03.2022 22:55 Page 1

Topluma verecek hiçbir umutlu ve güzel haberi olmayan gazeteler çıkarıyorsak, bunun sorumlusu yalnız bu
ülkeyi idare edenler değil! Bu düzeni değiştirmek için hala birleşemeyenler de en az onlar kadar sorumludur!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 13 Mart 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 608 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KENDİ AYAĞINA NİÇİN
KURŞUN SIKTIN?
n

2. sayfada

Beşparmaklara kar yağan soğuk günün ateşi!

ZAM ATESi
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası zamları ve hükümeti protesto
etmek için sendika önünde “zam ateşi” yaktı… Sendika UBP-DP-YDP
hükümetini “insafsız, vicdansız ve sorumsuz bir zihniyet” olarak niteledi…
n Kamu-İş, Kamu-Sen, Dev-İş ve
bazı siyasilerin de destek verdiği
eylemde, önümüzdeki günlerde
eylemlerin artarak süreceği
belirtildi…
n Bengihan: Asgari ücretli eskiden
karın tokluğuna çalışıyordu, artık
elektrik faturasını ve akaryakıtı
ödemek için çalışacak…
n “Açlık artıyor, efendiler
Antalya’da gezmelerde” diyen
Bengihan, “Bugün bu ateşle
birlikte halkın yüreğindeki ateşi
de yaktık” diye konuştu…
3. sayfada

İşgal altında

Bu Memleket Bizim Platformu

Elçiliğe sakıncalıları
soracak

Avrupa (Özel) - Bu Memleket
Bizim Platformu yarın saat
11.30’da TC Elçiliği önünde
eylem yapacak… Edindiğimiz
bilgiye göre Platform elçiliğe bir
mektup sunacak ve Türkiye’ye
girişine
izin
verilmeyen
yurttaşlarımızla ilgili bilgi talep
edecek, elçiliğin elindeki “kara
liste”yi açıklaması istenecek…

GÖNLÜMÜZÜN
YEGÂNE
TESELLİSİ

AKLIMA
GELDİKÇE...

İCAZETSİZ
yazılar...

COVİD-19

Faize Özdemirciler

Ali Osman

TDP kurultayı...

Cemaliye

İki aday
yarışıyor

Tony Angastiniotis
n 2. Sayfada

Toplumcu Demokrasi Partisi
bugün saat 10.30’da Lefkoşa’da
Hidden Garden’da yapılıyor…
Kurultayda başkanlık için Doğa
Yalçın ile yarışacak olan Mine
Atlı, “Kıbrıs Türk siyasetinde
yeniden nefes almak için bu
yola baş koyduk… Kurultay
bunun ilk adımı” dedi…
6. sayfada
DERT

Mehmet
Levent

ETNİK TEMELLİ
FEDERASYONLAR
NEDEN YAŞAYAMAZ?
Oz Karahan

n 7. Sayfada

HİZMET, VERGİSİNİ/
PARASINI ÖDEYENİN
HAKKI DEĞİL Mİ?
Bülent Tümen

n 11. Sayfada

BİDEN VE
NULAND’IN
UKRAYNA’SI:
‘‘FUCK THE EU’’ VE
‘‘O…ÇOCUĞU’’!
Aziz Şah

Kuzeyde 424 vaka 1 can kaybı, güneyde 2812 vaka 4 can kaybı daha...

ASLINDA
GİDEN DEĞİL
KALANDIR
TERKEDEN
Canan Sümer

n 11. sayfada
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Şener Levent

Açı
Herkes hava sahasını Rusya’ya kapattı…
Türkiye kapatmadı…
Rusya’ya dünya çapında yaptırım uygulanıyor…
Türkiye uygulamıyor…
Anastasiadis çok içerlemiş buna…
Ve Paris’te katıldığı toplantıda bunun
hesabını sormaya kalkmış…
Şöyle demiş:
“Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan
yaptırımlara uyum sağlamaması kabul
edilemez”…
Çok ilginç…
Rum tarafı ilk defa Kıbrıs’la ilgili
olmayan bir konuda Türkiye’den şikayetçi oluyor…
Öyle ya…
Rusya’ya yaptırım uygulanıp uygulanmamasının Kıbrıs’la ne ilgisi var?
Hiçbir ilgisi yok değil mi?
Ama Anastasiadis ille de Türkiye’ye
de kabul ettirecek bunu…
Kendi ayağına kurşun sıktı ya, Türkiye’nin de kendi ayağına kurşun sıkmasını istiyor!
***
Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi olmanın
zararını görüyor şu anda…
Türkiye ise birlik üyesi olmadığı için
bunun tadını çıkarıyor…
Rusya’ya hava sahasını kapatan Kıbrıs
bir milyon turist kaybetti en az…
Rus turistler bu yaz Kıbrıs’a gelemeyecek…
Nereye gidecek?
Türkiye’ye…
Türkiye’deki turizmciler ellerini ovuşturuyor…
Sanırım Türkiye üzerinden adanın
kuzeyine de gelirler…
Lefkoşa’daki Rus Büyükelçisi Stanislov Osadhiç şöyle dedi Rumlara:
-Ayağınıza sıktınız. Bu yaz Rus turist
beklemeyin. Türkiye’ye gidecekler…

KENDİ AYAĞINA NİÇİN KURŞUN SIKTIN?

***
Tayyip Erdoğan Rusya’ya karşı “yumuşak” tavrını ne kadar sürdürebilir
bilemem…
Batıdan Türkiye’ye karşı henüz bir
tepki gelmedi bu konuda…
Erdoğan 45 dakika ABD Başkanı Biden ile görüştü telefonda…
Ukrayna ile ilgili olduğunu düşündüğüm bu konuşmanın içeriği açıklanmadı…
Ancak büyük bir olasılıkla Rusya’ya
yaptırımlar konusunu da görüştüler…
Biden yaptırım için baskı mı yaptı?
Bilemem…
Yakında ortaya çıkar mutlaka…
Ağır yaptırımlar karşısında kalan Rusya için Türkiye bir nefes borusu gibi
şimdi…
***
Tayyip Erdoğan Trump döneminden
beri Amerika ile Rusya arasında bir
denge kurmayı başardı…
Eskiden Rusya’ya göz kırpan Türk
lideri olsa, buna asla tahammül edemeyen Amerika Erdoğan’a katlandı…
Hatta Rusya’dan S-300 füzeleri satın

Çıplak Gerçek

Cemaliye

Tony Angastiniotis
Korkma Cemaliye.
Eğer biz susarsak
taşlar haykıracak.
Eğer taşlar susarsa
dünya çalkalanacak.
Eğer dünya
çalkalanmazsa, kimse
seni asla unutmasın diye
ben sana bir mısra yazacağım.
Tüm devletlerin milli sınırlarını incelerseniz, haritalara mürekkeple çizilmediklerini göreceksiniz… Liderlerinin
onları milli gururla doldurduktan sonra,
savaşa gönderdiği sıradan insanların kanlarıyla çizildiler… Hayatlarını kaybedenler arasında bu liderlerin ve çocuklarının isimlerini nadiren bulursunuz…
Onlar, saraylarının refahı içinde gizlenerek,
zaferin ihtişamının ve zenginliğinin tadını
çıkardılar. Siyasetçiler savaş düzenler,
fakir halk da “vatani” görevini yerine
getirir. Tüm meseledeki büyü, savaş kazanılsa da kaybedilse de liderlerin gizemli
bir şekilde zengin olmaya devam etmeleridir. Savaşın şiddetini muhteşem bir
şey olarak göstermenin bir yolunu hep
bulurlar… Güç ve zenginliklerini sürdürebilmek için, kahramanların büstlerini
ve anıtlarını dikerler, bayraklara sararlar,
vatanseverlik dersleri verdikleri platform-

almasına bile pek fazla ses çıkarmadı…
Türkiye’yi Rusya’ya kaptırma korkuları Amerika’da da Avrupa’da da ağır
bastı…
Erdoğan da onların bu korkularını
tepe tepe kullandı…
Putin ile tatlı ilişkilerini sürdürdü ve
Amerika’nın yaptırım tehditlerine de
pek aldırmadı…
Ukrayna savaşında Türkiye’nin tarafsız gibi davranması, sadece savaşa
karşı çıkması, Rusya’yı sert bir şekilde
kınamaması, ayrıca yaptırımlara katılmaması elbette batıda hiç hoş karşılanmıyor…
Ancak onlar da Erdoğan’ı direkt olarak
sıkıştırmaktan kaçınıyor…
Herhalde perde gerisinde de pazarlıklar
var…
Amerika ile Avrupa’nın şu anda Ukrayna ve Rusya’dan başka gördüğü bir
şey yok…
Tam bir cinnet hali…
Facebook bile kendi temel ilkelerini
çiğneyerek ne yapmış bakın…
Bilirsiniz, facebookta ölü fotoğrafları,

nefret ve şiddet söylemleri yasak…
Şimdi ise “Rus vahşeti”nin görülebilmesi için bu yasak da kalktı…
Rusya’ya sövüp saymak, Putin’e nefret
kusmak serbest!
Rusya facebook aleyhine mahkemeye
başvuruyor bunun için…
Rusya’ya dünyayı zından etmek ve
onu kendi evine hapsetmek için inanılmaz bir gayret var tüm dünyada…
Böylesini ilk kez görüyoruz…
Ne eski Yugoslavya’da gördük…
Ne Irak’ta…
Ne Suriye’de…
Ne Afganistan’da, Libya’da ve Yemen’de…
Dedim ya…
İlle de yeniden demir perde yapacaklar
Rusya’yı…
Putin Rusya’dan kaçan yabancı şirketler hakkında ne düşünür bilemem,
ama onları bir daha Rusya’ya sokmayabilir…
150 milyonluk Rusya onlar için büyük
bir pazardı…
Bunu “gönüllü” olarak kaybettiler…
Rusya pek çok ürünün ham madde
kaynağıydı onlar için…
Onu da kaybettiler…
Rusya tıpkı Sovyet döneminde olduğu
gibi onlara pek muhtaç olmadan da yaşayabilir…
Ama onlar Rusya’nın yokluğunu hissedecekler mutlaka…
***
Kıbrıs Rum tarafı Avrupa Birliği’nin
yaptırım kararına boyun eğmekle çok
şey kaybetti…
Daha önce de gördü oysa…
Belarusya diktatörü Lukaşenko’ya
yaptırım uygulayan Avrupa, Erdoğan’a
hiç ses çıkarmadı…
Bir Avrupa Birliği üyesi olarak daha
dik duramaz mı acaba?
Cezası çok mu ağır?

lar kurarlar ve nutuk çekerler. Böylece
biz de kana bulanmış bayraklara ve
yalanla yazılmış bir hikâyeye taparız...
Kıbrıs’ta, dünya haritasında sadece küçük bir nokta olan 9.251 kilometrekarelik
adada, dört devletin bayrağı dalgalanıyor.
Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı, KKTC bayrağı, Yunanistan bayrağı ve Türkiye bayrağı… İki bayrak NATO kuvvetlerine
aittir ve bu sizin için hiçbir şey ifade etmiyorsa, benin için çok şey anlatıyor,
ancak bu, şu an okuduğunuz makalede
analiz edilemeyecek kadar büyük bir konudur. Bunu belki başka bir zaman yaparız. Dolayısıyla kimin için öldüreceğimizi veya kimin için öldürüleceğimizi
seçebileceğimiz dört devlet bayrağımız
var… Bayrağa göre hangi tarihi hikâyeyi
benimseyeceğimizi ve hangi kahramanların heykellerine çelenk koyacağımızı
da seçiyoruz. Kimisi EOKA ve ELDİK
(Yunan alayı) kahramanlarının mezarlarına, kimisi TMT ve TURDİK (Türk
alayı) kahramanlarının mezarlarına, kimisi
de öldürülen komünistlerin mezarlarına
çelenk koyuyor. Bu arada kuyulardan
hala, masum Kıbrıslıların kemiklerini çıkarıyoruz ve hikayemize kahramanlar
ekliyoruz. Toprağımızda yürüyoruz ve
ayaklarımızın altındaki kemiklerin sızlayıp

sızlamadığını ve bu insanları hangi bayrağın öldürdüğünü bilmiyoruz.
Palekithro’daki (Balıkesir) Suppuris
ailesinin kökünü kazıyanlar, bu ülkenin
kahramanları mı yoksa düşmanları mı?
Aloa’daki (Atlılar) çocukları öldürenler
bu ülkenin kahramanları mı yoksa düşmanları mı? Dohni’deki (Taşkent) savunmasız insanları öldüren kişilerin hakkı
mıdır bu dikilen büstler, yoksa Aşşa’daki
(Paşaköy) savunmasız insanları öldüren
kişilerin hakkı mı? Hristiyan’a tecavüz
eden Müslüman cennete gider, Müslüman’a tecavüz eden Hristiyan da cennete
gider, çünkü bunu, inancı ve bayrağı için
yapmıştır. Eğer biri bizim bayrağımıza
sarılıysa, işlediği suçlarda haklı, diğeri
haksız mıdır? Eğer insanlığımız o noktaya
gelmişse, o zaman vatansever gururumuzun yarım dirhem dahi değeri yoktur.
Bu ülkede barışa ve uzlaşmaya inanıp
can almaktan ziyade, kurtarmayı tercih
edenlerin ölümleri kahramanca değildi.
Onurlandırılmadılar. Kahramanların kim
olduğunu ve kimler için anıt dikeceğini
devlet seçer… Bu nedenle en sevdiğim
Kıbrıslı kadın kahramanımı liste dışı bıraktılar. Çelenk koymam için ona büst
yapmadılar. Ölüm tarihini bile mezarına
doğru yazmadılar. Onu küçük ve önemsiz

bir mezarlığa sakladılar ve adının unutulmasını sağladılar. Hiçbir bayrak mezarını süslemiyor, belki de bu yüzden
gerçek bir Kıbrıslıdır. Aklımda eski Kıbrıs
var, bayraklarla donatılmadan ve anlaşmazlıklar yaşanmadan öncesi… Ona Cemaliye diyorlardı. Eğer size onun bir
fahişe olduğunu söylerlerse, sakın onlara
inanmayın… O, 21 Aralık 1963’te, adasında ölen tanrıça Afrodit’ti. O, aşkını
ve onunla birlikte dünyanın tüm aşklarını
kurtarmaya çalışırken öldü. O, aşk, sevgi
ve dostluk için öldü. Orada ölen ya da
öldürülen herkes kahraman oldu ve onurlandırıldı. Benim kahramanım sokakta
kanlar içinde sürüklendi. Bayraklara saran
ve nutuk çekenlerden hiçbiri, onu kurtarmak için koşmadı. Buz gibi asfaltta
tek başına inliyordu… Sonrasında sessizlik… Sonrasında, kurşunlar adaya yağmur gibi yağdı…
Cemaliye, yoksa ona Salise Hasan mı
diyorlardı? Hayır, hayır, ona Afrodit diyorlardı. Bir “kahraman” tarafından öldürüldü ve onunla birlikte bütün eski
Kıbrıs da can verdi. Haritamıza kanlı bir
nehir çizildi. Bunlar sınır değildir, barikat
değildir… Hamaset edebiyatı yapan liderlerimiz tarafından inşa edilen utanç
köprüleridir.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

GÖNLÜMÜZÜN
YEGÂNE TESELLİSİ
Zaman geçmez ve yaşlanmaz, biziz
geçen, biziz yaşlanan. Zamanı cümle
ortasında bile büyük harfle yazmak
lâzım bu yüzden. Zaman en büyük
acılardan muzaffer çıkan, hiç kırışmayan, hep diri kalan, saçları ağarmayan,
suçları aklanmayan....
Güneşin doğuşuyla birlikte her gün
yenilenen Zaman’dır, bizim uyandığımız günler hep eski, beyaz bir sayfa
açarak başlamaya heves ettiğimiz her yeni gün, ya
eski, ya da geçmiş günlerin
müsveddesi, ezelden beri
değişmeyen bir şeydir hayatımızda, nereye uzansak
neye ve kime sarılsak erguvana dönüşür, budur bizim gönlümüzün yegâne tesellisi...
Küsmüş olabiliriz sokaklara meydanlara sloganlara, ama bizde ne kırmızı
ne mavi, yaygın olmayan bir renkte
akar Zaman, ısrarla lilâ...
Ön cebimizde başka, arka cebimizde
başka pasaport taşırız ama hiçbir cumhuriyetin vatandaşı değiliz, hiçbir vatanın öz çocuğu değiliz, öz doğduk
üvey öleceğiz bu topraklarda...
William Saroyan okudukça yüreklerini doğdukları topraklarda unutan
ama en yakınları tarafından bile anlaşılmayan, hasretleriyle dalga geçilen
kederli insanlar geçer önümüzden.
Narın rengine gelince, olanlar olur,
tozlu hafızamızın üstüne şiir püskürtür
Zaman. Kalplerimizde Maronit bir
azalma, dillerimizde kronik bir sızlanma:
-Kaç kişi kaldık buralarda, kaç kişi
kaldık, kaç kişi ha...
Bilincimizin altında bir Ermeni hüznü, bir Kürt kederi, bilincimizin üstünde
bir maraz ki, ayıptır söylemesi, Kıbrıslı...
Şehirlerden soğuduk, adanın ihanetine
uğradık, çocukluk evimizi kaybettikten
sonra Virginia’nın önerdiği odayı bulsak
da hayır gelmez bize...
Her an hiç beklenmedik bir şey olacak, kapıyı çarparak, belki de kafamıza
sıkarak çekip gidecek gibiyiz, nihayette
kaybedilmiş bir davadır şiirini yazısını
yazmaktan vazgeçemediğimiz...
“Sürü” filmine kaç kere dalsak, ilk
defa seyreder gibiyiz, film boyunca
hiç konuşmayan Berivan’ın, o mahcup
o mahzun kadının bakışları taş gibi
oturur içimize...
Sonra alaturkaya kurulur saatler, bazan dertten içeriz bazan neşeden.
İllâ ki gecenin matemiyle ulaşırız
ağaran güne, ceviz yaprak döker, kiraz
soyunur, giyinik ağaçlar arasında iki
ayıp ağaç gelir gözümüzün önüne.
Beynimizin sularında yorgun düşmüş
gemiler demir atmışken, biz utanmadan
uzak denizlere açılma planları kurarız,
kadere inanmamakla birlikte kader sayarız coğrafyayı, sonra döner, kederini
bile tayin edemeyen bir ülkenin kaderini
tayin etme hakkından söz ederiz...
Biliriz ki, şehitlere “kurban” denmedikçe, şehit mezarlarının başında
okunan marşların yerini şiirler almadıkça barış yüzü görmeyecek bu topraklar...
Pencereyi açarak başlamaya heves
ettiğimiz her yeni gün, ya eski, ya da
geçmiş günlerin müsveddesi...
Ezelden beri değişmeyen bir şeydir
hayatımızda, kime sarılsak erguvana
dönüşür, ki budur gönlümüzün yegâne
tesellisi...

ASLINDA GİDEN DEĞİL
KALANDIR TERKEDEN

KTAMS sendika önünde "zam
ateşini" yakarak eylem başlattı
KP - Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası (KTAMS) zamları ve hükümeti
protesto etmek adına dün sendika önünde
"zam ateşini" yaktı.
Sendika, alım gücünün büyük oranda
gerilediği bir dönemde, UBP-DP-YDP
Hükümeti'nin elektriğe, akaryakıta ve diğer
temel tüketim maddelerinin fiyatlarına
uyguladığı zamları "insafsız, vicdansız ve
sorumsuz bir zihniyet" olarak niteliyor.
Eyleme KAMU-İŞ, KAMUSEN, DEVİŞ ve siyasi isimler de destek veriyor.
Basına açıklama yapan KTAMS Başkanı
Güven Bengihn, zamların insafsız olduğuna
dikkat çekerek, yakılan ateşin, önümüzdeki
günlerde gerçekleşecek eylemlerin habercisi
olduğunu vurguladı.
“ZAMLARIN SORUMLUSU
SORUMSUZ HÜKÜMET”
Zamların sorumlusunun "sorumsuz
hükümet" olduğunu ifade eden Bengihan,

asgari ücretlinin eskiden karın tokluguna
çalıştığını, artık elektrik faturasını ödemek
ve akaryakıt ödemek için çalışacağını
söyledi.
Yüzde 300 oranında zamlar yapıldığını
yineleyen
Bengihan,
Başbakan
Sucuoğlu'nun, bakanlıklardaki koltukların
kime dağıtılacağı noktasındaki talimatları
dinlemek dışında hiçbir adım atmadığını
savundu.
“AÇLIK ARTIYOR, EFENDİLER
ANTALYA’DA GEZMEDE”
"Açlık artıyor, efendiler Antalya'da
gezmede" olduğunu belirten Bengihan,
sivil toplumun önümüzdeki günlerde daha
güçlü bir tepki koyabilmek için bir araya
geleceğini ifade etti.
"Bugün bu ateşle birlikte, halkın
yüreğindeki ateşi de yaktık" diyen Bengihan, ilerleyen günlerde mücadelenin artarak
devam edeceğini vurguladı.

BEŞPARMAKLARA KAR YAĞDI
Soğuk havanın etkili olduğu bölgede Beşparmaklara kar yağdı, dün sabahın erken
saatlerinde dağlar beyaza büründü. Kuzeyden gelen ve yaklaşık bir hafta - 10 gün
boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacağı duyurulan soğuk hava kütlesinin etkisiyle dün
sabah da Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşmişti.
Sağanak geçişlerin de yaşandığı bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile
10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor. Fotoğraf: Erol Uysal

O uzak yerlerdedolaştığın sokaklarda
hiç çocuk olmadın sen…
Düşüp dizlerini kanatmadın…
İlk bisiklete bindiğin…
Lingiri oynayıp…
Kavga ettiğin…
İlk sigaranı tüttürdüğün sokaklar şimdi
senden çok uzaklarda…
Kendin bile inanmasan “bir gün döneceğim” diyorsun…
Senden sonra hiç gitmediğim deniz
kenarındaki o balıkçı lokantası “duruyor
mu halâ” diye soruyorsun bana…
Seninle son gecemizdi orda…
Karanlık denize doğru kâh hüzün, kâh
kahkahalar savurduğumuz son gece…
***
Başını alıp gitmeye karar vermiştin
bir kere…
Gitme kal diyemedik sana…
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer
yok, diyordu şarkılar…
Gittiğinde yirmilerinde delikanlıydın…
Benim kadar olmasa da yaşlandın artık
sen de…
Eninde sonunda döneceğim, diyorsun
ya biliyorum dönemeyeceksin asla…
Seninkisi bir ütopya…
Belki de hep inanmak istediğin bir
masal…
***
Sanırım ölüp gideceğiz ve görüşemeyeceğiz bir daha…
Sen arada bir Türkçe şarkılar dinleyip
efkârlanacaksın yine...
Çocukluk evimizde tırmandığın limon
ağacını özleyeceksin…
Mutfaktaki gabira kokusunu…
Ve hemen sarılacaksın telefona…
Aç ekranı görüntülü konuşalım diyeceksin…
Eve topladığımız sokak kedilerini…
Bana “küçük annem” deyişini hatırlatacak, şakalar yapacaksın…
Bir öğle sıcağında köy yollarındaki
sarı dikenli ovaların kokusunu…
Çocukluk sevgilin için bana yazdırdığın
şiirleri hayal meyal hatırlayacaksın…
Sana yazdığımız eski mektupları okuyacak…
Birlikte olduğumuz fotoğraflara bakacaksın…
Bazen hüzünlenip bazen gülümseyeceksin…
***
Senden sonra da çok gidenler oldu
buralardan…
Hiç düşündün mü ama?
Kimdir terkeden?
Giden mi, kalan mı?
“Kimdi giden, kimdi kalan
Aslında giden değil
Kalandır terkeden
Giden de bu yüzden
gitmiştir zaten”
Ne demişti senden çok sonra buraları
bırakıp giden bir dostum da:
“Ülkemi terk ediyorum, ama aslında
ülkem beni çoktan terk etti…”
***
-Köklerim bu topraklarda, diyorsun…
Amaartık bir daha bulamayacağın şeyler var buralarda…
Bir gün çıkıp gelsen hiç tanımayacaksın
bazı sokakları…
Hayretle bakacaksın doğduğun eve…
Caddedeki kalabalık arasında yürürken
tanıdık bir yüz arayıp duracaksın…
Her geçen gün, bir parça daha alıp
götürdü bizden…
Giden değil, kalandır aslında terkeden…
Giden de bu yüzden gitmiştir zaten…
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Kaf Dağı’nın ardında masal oldu umutlar
Yalan suya düşünce gerçek fırladı yüze
Sardı afakımızı yine kara bulutlar
Nasıl çıkılır acep bu badireden düze?

KALAY-KALAYCI

RUMLAR İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ
KABUL EDERSE…

“Federal müzakerelerden çok yorulduk” diyen Ersin Tatar, Kıbrıslı Rumların
federasyon anlayışının Kıbrıslı Türklerinkinden farklı olduğunu, Kıbrıslı Rumların
federasyon ile Türkiye’yi adadan çıkarmayı amaçladığını söylüyor bir de…
Neresinden tutsanız çelişki, neresinden baksanız tutarsız. Yahu, bu ne perhizdir, bu
ne biçim federasyon turşusudur. Senelerce federasyon deyip duran Türkiye değil mi,
ansızın iki devlete çarkeden Türkiye değil mi? Türkiye kendi kendini adadan
çıkarmak mı istiyordu? Rumlar iki devleti kabul ederse, Türkiye onu da istemeyecek..
Var mısınız iddiasına!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

DERT

AKLIMA GELDİKÇE...
Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir bakarsınız
ansızın birilerini göreve atar, birilerini görevden alır...
Aklına estikçe yapar bunları...
En çok da Maliye Bakanlığında bunu gerçekleştirdi...
Kendine göre bir ekonomi ve maliye politikası daha doğrusu bir para politikası uyduran
Tayyip, bir türlü Türk Lirası'nın döviz cinsi
paralar karşısında kötü gidişini önleyemedi...
Swap kullanarak pahalı aldığı dövizi daha
düşük fiyata piyasaya sürerek denge kurmaya
çalıştıysa da olmadı, tutturamadı...
Tarımı, sanayisi, ve buna bağlı olarak ihracatı olmayan bir ülkenin parasının da değersizleşmesi normaldir...
Koltuğa oturduğu ilk zamanlarda oğluna
telefonla potin kutusundaki paraları sıfırlaması
talimatı verdiğini defalarca dinledik...
Kapandı gitti o...
Ardından Türkiye'de yarattığı beş inşaat
şirketi girdi devreye...
Ve Türkiye'yi betona gömdüler...
Düşünün tahıl ambarı olan ve ihracat yapan
Türkiye uzun zmanadır hayvancılık için gerekli samanı bile yabancı ülkelerden almakta...
Uzun sözün kısası her kurum ve kuruluşa
müdahale eden Tayyip'in Türkiye'yi getirdiği
durumu biz de burada katmerli olarak yaşamaktayız...
Zamlar saatlik oluyor artık...
Neyse bir de hükümet meselesi var burada,
ama ondan önce geçen gün Türkiye'de bir
bakan atamasını hatırlatalım...
Tayyip genelde atamaları ve görevden almaları geceyarısı yapmakta...
Nedenini bilmem...
Tarım Bakanı'nı ansızın görevden aldı...
Görevden aldığı tarım bakanının bundan
haberi yok...
Ertesi sabah konuşma yapacağı bir toplantıya gitti ancak orada durum kendisine
aktarılınca konuşma yapmadan ayrıldı...
Bizde de UBP koalisyon hükümetinin kurulduğu günden beri Tahsin Ertuğruloğlu'nın
Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesini
Türkiye'in istediği söyleniyordu...
Sucuoğlu Türkiye'nin kişilerle ilgili baskıları
falan olmadığını açıklamasına rağmen pek
inandırıcı olmadı...
TAK bülteni Çalışma Bakanı Hasipoğlu'nun
temaslarını servis ettiği sırada sosyal medyada
Hasipoğlu'nun istifası da duyuruldu...
Nasıl iş bu demeyin...
Hani Türkiye'nin dediği olmazsa para yok
olayı var ya...
Ertuğruloğlu bakan olmazsa Türkiye para
göndermeyecek de dendi...
Bu mesele yalandır.
Türkiye yıllardır buraya para göndermiyor...
TC maliyesi tamtakır kuru bakır!
Tayyip AKP hükümeti Tahsin beyi gelecek
seçimlerde cumhurbaşkanlığına hazırlamakta..
Dışişleri Bakanlığı yaptı, şimdi gene aynı
makama talimatla getirildi!
Bu süreç içinde de Ersin bey gibi "Bizi tanımazsanız görüşmeler olmayacak" diyecek...
Ve Tatar'dan sonra da cumhurbaşkanlığına
yerleştirilecek!

ŞİKAYETÇİYİZ! İFŞA EDİYORUZ!
Kadınlar Günü nedeniyle 5 Mart günü Kadınlar Pazarı Meydanı'nda
gerçekleştirdiğımiz eylem esnasında bizleri fotoğraflayan, video kaydı
yapan ve bu da yetmezmiş gibi gösteri sonrası araçlarımıza kadar takip
eden polisi ifşa ediyoruz!
892 Mobese kamerası neyinize yetmiyor? Eşitlik ve toplumsal adalet
için toplanıp barışçıl gösteri yapan kadınlardan mı korkuyorsunuz?
Polis cevap versin: Bugün Adli Şube'ye ifade vererek rahatsızlığını dile
getirmek isteyen, izinsiz fotoğraflanıp kaydı alınan, eylem sonrası dahi
göz hapsinde tutulan ve ısrarla takip edilen kadın aktivistlerin yazılı
ifadesi niye alınmadı?
Kim kimi kolluyor? Bizi korkutamaz, yıldıramazsınız!
Derhal şikayetimiz dosyalanmalı ve siyasi şubeden olduğunu ifade
eden fotoğraftaki sivil polis cezalandırılmalıdır!
Mesarya Kadınları İnisiyatifi

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde seyir halindeki araçta yangın
çıktı. Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 11.35 sıralarında, Gönyeli’de
Belediye Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir
halindeki GJ 689 plakalı araçta şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik
akşamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın, duyarlı vatandaşların yangın söndürme cihazları ile müdahale
etmelerinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Araçta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşın derdi ne?
Pahalılık.
Zamlar.
Yerlerde sürünen alım gücü.
Ayın ortasını getirememek.
Çoluk çocuğunun tükenişin son kertesine
gelmiş gelecek korkusu.
Korona bile listenin son sırasına düştü!
***
Peki hükümetin derdi var mı?
Soruya bak da hizaya gel!
Olmaz olur mu?!
Var tabii!
Nedir?
Görevden alma ve atamalar!
Yandaş olmayanlar gidecek…
Yerlerine yandaşlar oturacak!
Kavga büyük!
Kolay değil bunca yandaşı memnun etmek!
Koltuk bekleyen…
Vatana ve millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan
ne vatan evlâtları var sırada!..
Hepsine birer koltucuk ayarlamak dert olmaz
da ne olur?!
Bunların derdinin yanında vatandaşın derdinin
lâfı mı olur?!
***
Hükümet ne demek?
Adı üstünde…
Hükmeden demek.!
Bizim 50 yıldır öyle bir hükümetimiz olduğunu
hatırlıyor musunuz?
Ben hatırlamıyorum.
Çünkü bizim hükmü olan, hükmeden bir hükümetimiz olmadı hiç!
Hükmeden bir hükümete hasret yaşadık hep!
Ve 5 yılda bir o mübarek mühürü ele geçirip
süleyman olduğumuz gün bile beceremedik
bunu!
Hükümet eden, hükmeden değil, hükmedilen
kuklalar seçip oturttuk koltuğa!
Başımız tokuşunca anladık hanyayı Konya’yı!
Ama o gün geldiğinde yine de akıl koymadık!
***
Çok mu şaşırdınız Ankara kuklacısının iplerini
çeke çeke bizim kuklalarla oynamasına?!
“Ben seninle çalışamam”
“Sen istifa edeceksin”
“Seni başka bir bakanlığa alıyorum”
“Seni de hiçbir dış işi olmayan dışişlerini tamamen uhdeme aldığım o çok önemli bakanlığa
atıyorum” demesine çok mu şaşırdınız?!
Uzaydan gelmiş olsanız saygıyla karşılayabilirdim bu şaşkınlığınızı!
Ama Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan biriyseniz…
Kusura bakmayın bu kadar şaşkınlığı anlayamam!
Çünkü K. Kıbrıs’ta iktidarın ve iradenin
“A”dan “Z”ye kadar Ankara’nın elinde olduğunu…
Bunu değiştirmek ve irademize sahip çıkmak
için adam gibi bir mücadele ortaya koyamadığımızı…
Bu fırsat elimize geçtiğinde ise Ankara ve işbirlikçilerine karşı güçbirliği yaparak mücadeleye
girmediğimizi bilmeniz gerekirdi!
***
Asgari ücretli dayanılmaz olan pahalılık karşısında ve açlık sınırının altındaki 6 bin TL
ücretle midesini bastırıp yatıyor sabahlara kadar
gözüne uyku girmese de!
Kimilerinin koşa koşa sandığa gidip seçtiği
vekillerimiz ise öyle bir dertten mustarip değil
çok şükür!
Onlar 44 bin TL (Asgari ücretin 7 katı) maaşla
başlarını yastığa koyar koymaz tatlı rüyalarla
dolu mışıl mışıl uykularına dalıyorlar!
Herkesin kazandığı kadar yaşamaya ve mışıl
mışıl uyumaya hakkı var, değil ama?!
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Onuncu köy
İSTİKLAL MARŞI
Recep Maraşlı
TC'nin "İSTİKLÂL MARŞI"nda
VATAN ve MİLLET KAVRAMLARI
Mehmet Akif'in yazdığı şiirin "İstiklâl
Marşı" adıyla ulusal marş olarak kabul
edilmesinin 101. yıldönümüymüş:(1921)
Siyasi tutsaklara zorla, dayakla,
işkenceyle söyletilmiş bu marşın bizler
açısından ne anlam taşıdığını, neyi
simgelediğini daha önce çok yazıp
konuşmuştuk.
Bu kez gözden kaçırılan birkaç önemli
noktaya değineceğim:
-İstiklâl Marşı'nda, MİLLET kavramı
vardır ama içinde bir kere bile "TÜRK"
kelimesi geçmez. Muhtemelen millet
diye Osmanlı millet sistemindeki MÜSLÜMANLIK kastedilmektedir.
-"IRK" kavramı vardır: "Kahraman
ırkıma bir gül"/ "ırkıma yok izmihlâl"
gibi dizeler görülür ama burada
bahsedilen IRK hangisidir belli değildir.
-Marşta sık sık VATAN ve YURT
kavramları geçer. Ama bu "vatan" /
"yurt" neresidir belli değildir. Türkiye
midir, Misâk-ı Millî midir, Anadolu ve
Rumeli midir; Adriyatikten Çin seddine
Turan mıdır; Dört kıta 7 iklim dedikleri
Osmanlı coğrafyası mıdır? Marşta
bahsedilen VATAN ve YURT
kavramlarının somut coğrafik karşılığı
yoktur.
Aslında bu "MİLLET" gibi "VATAN"
kavramının da M.Akif'te Osmanlıcı bir
düşünce altyapısına dayanmasıyla ilgili
olmalı. Somut bir coğrafik "vatan"
tanımlamasının yerine bol bol "SANCAK, BAYRAK ve EZAN" kavramları
geçer. Bu da Osmanlı-Türk işgalciliği
ve genişlemesinin kodlarına uygundur.
Yani nereye bayrağını, sancağını dikerse,
camisini yaparsa orası kendilerinin YURDU / VATANI olmaktadır. Böylece
vatanını herhangi bir coğrafik alanla
sınırlamamış olur.
-Marş açık biçimde hem İSLÂM dinine
temel bir referans verir ve hem de UYGARLIK ve kültürel bağlamda BATI
KARŞITI bir tutuma sahiptir. Bu yanıyla
da Türk ulus devletinin kurucu Kemalist
kadrolarının çizecekleri yönün tersine
ne
LAİK'tir,
ne
de
BATI
MEDENİYETİNE dönüktür.
Tüm bunlara rağmen bunun TÜRK
ULUS-DEVLETİ'nin millî marşı olarak
kabul edilmesi henüz çok güçlü olmayan
Kemalist kadroların "Osmanlıcı ve Hilafetçilerle" karşı TAKİYYE yapmış
olması veya uzlaşmasıdır diyebiliriz.
TÜRK, TÜRKİYE kavramlarının
kullanılmaması ve bunların sorun
edilmemesi de Hristiyan halkların fizik
olarak yok edilip ve azınlık hale getirilmesinden sonra, geriye kalan Müslüman
halkların TÜRKLÜK KAZANINA ATILARAK çorba haline getirilmesi (asimilasyon) düşüncesiyle ilgili olmalıdır.
Türk'ün Müslüman, Müslüman'ın Türk
sayılması, iki ayrı kategori arasındaki
ayrımın bilinçli olarak silinmeye
çalışılması da buna dahildir.
Haliyle sorun şair Mehmet Akif'in
"MİLLET" ve "VATAN" kavramlarını
modern sosyoloji ve batı uygarlığının
kullandığı anlamlar dışında alması, bir
kafa karışıklığının ifadesi değildir. Tersine
ÇOK ULUSLU bir İMPARATORLU,
bir ulus-devlet haline getirme niyetindeki
kurucu kadroların, sakladıkları
ajandalarıyla ve güç ilişkileriyle ilgilidir.
TÜRK DEVLETİ'nin resmi Millî
Marşı'nın kolaylıkla OSMANLI DEVLETİ'nin de milli marşı olarak
okunabileceği gerçeği, onun hibrit
niteliğini açıklar...

TÜRKİYE ÖZEL
BANKADAN BİLE
BORÇ ALINMASINI
ENGELLEME
AŞAMASINA GELDİ
Murat Kanatlı
Kısa belediye meclisi toplantısı
yaptık, son ekonomik durumu konuştuk,
detaylı halini Çarşamba günü bütçe
komisyonunda değerlendireceğiz...
Borçlanma ile ilgili de prosüdür
tamamlandı, bu süreçte dikkat çeken
durum şu, bugüne kadar borçlanmada
en düşük faizi Ziraat Bankası verirdi,
en son borçlanma için bankalardan
teklifler alındı, son seçimden sonraki
süreçte tüm Türkiye bankaları kredi
için teklif vermeyi bıraktı, Lefkoşa
Belediyesi de krediyi yerel bir bankadan
alıyor...
Hükümet de borçlanmaya çalıştığında
benzer bir haber çıktı idi... yani bizi
seçin Türkiye'den en güzel parayı biz
alırız kısmında durum, değil yardım,
Türkiye özel bankadan bile borç
alınmasını engelleme aşamasına geldi,
durumu boşbakana ve çetesine
sorarsanız onlar uçuşta…

AKP’NİN SAVAŞ POLİTİKASINA VE SİLAH
SANAYİSİNE LAF EDEMEYEN MUHALEFET
Ozan Çakır
Burjuva muhalefeti çevrelerinden bir
isim en azından şu meselede sesini yükseltme cesareti gösterebilmiş. Kutlamak
gerek. Türk burjuvazisinin farklı kesimleri
para politikasında ne kadar ayrışıyorsa,
askeri endüstriyel kompleks onları o kadar
buluşturan bir şey çünkü. TÜSİAD bu
konuda sesini çıkarmaz, çünkü AKP'nin
askeri-sınai blokunun parçasıdır. Dolayısıyla
onların çıkarmadığı sesin, onların
temsilciliğini üstlenen politik çevrelerden
çıkmasını beklememeli kimse. Burjuva
siyaseti böyle ikiyüzlüdür. O sesin
çıkmamasının başka temel sebepleri de
vardır. Bunlardan birisi, liberallerin devlete
gereksinim duymasıdır. Devlet, kapitalistlerin şiddet tekelidir. Varlık sebebi de burjuvaziyi halktan, diğer sınıflardan gelebilecek tehditlere karşı korumaktır. Askeri
endüstriyel kompleks, halkın kendi kendisine karşı silahlandırılması anlamına geldiği
için, sessizlikle karşılanır. Sözde dışarıya
karşı savunma aygıtı, içerde uygulanan
siyasetin uzantısıdır ve bu siyaset, sömürüyü
koruyacak baskı ve ezme aletleri olmadan
sürdürülemez. Bir diğer sebep ise, savaşın
ortaya çıkışıyla ilgilidir. Savaş, toplumsal
ilişkilerin kendini yeniden üretemediği,

farklı ilişkilerin eş zamanlı olarak birbirlerini
çözüştürdüğü bunalımlı bir anın ürünüdür.
Türkiye bir süredir tam da toplumsal
ilişkilerin kendini yeniden üretmekte epey
zorlandığı bir altüst oluşlar ülkesidir, ve
böyle bir ülke savaş çıkarları güden askeri
endüstriyel kompleks için gökte ararken
yerde bulunacak fırsatlar sunar. Egemenler,
üretilemeyen kapitalist toplum ilişkilerini
savaş ve savaşa dair örgütlenme ile yapay
bir şekilde, zorla ayakta tutmaya çalışır.
Diğer bir sebep ise, elbette bu işin kârlı
olması. Çünkü talep yetersizliği problemi
yok, müşteri devletin kendisi. Askeri harcamalar kapitalizmin talep eksikliği problemine de ilaç gibi geliyor, çünkü kapitalizm
savaşlara, savaşlar düşmanlara, düşmanlar
hep daha üstün silahlara ihtiyaç duyuyor.
Aşırı biriken sermayenin değerlenme
olanağı olarak burada yoğunlaşması, kapitalizmin dünya ölçeğinde egemenliğinin
arttığı ve değerin salt parasal biçiminin
önem kazandığı günümüz koşullarının
sonucu oluyor. Çünkü kapitalizmin ulaştığı
sınırlarda kâr için alan daralıyor. Ordu ve
piyasanın ortak ontolojisi sistemik genişleme
ve yıkım iken, Türkiye'de kriz yükseldikçe
burjuvazinin bu işleri yükseltmesi raslantı
değildir.

BOKLU GÜLDÜ SİDİKLİYE
Ümit İnatçı
Tamam anladık UBP öyle UBP böyle; kukla hükümet, sömürge devlet, biat toplumu
vs. Peki ya madalyonun öbür yüzü olarak böyle bir mecliste kalmakta ısrar edip böyle
bir ortamda, böyle bir sözde hükümete karşı muhalefet yapacağını söyleyen CTP'ye ne
demeli? Bu düzenin bir parçası olmayı reddedip meclisten çekilseler daha iyi olmaz
mı? Erken seçimi zorlayın, tüm çözüm güçlerini bir araya getirip seçimi bir referanduma
dönüştürün, mecliste üstünlüğü sağlayıp düzenin değişmesini sağlayın. Çözüme
odaklanın, Tatar'ı saf dışı bırakın, Türkiye'nin emir kulu olmadığınızı gösterin; KKTC'yi
yaşatmak için değil barış ve federal çözüm için siyaset yapmanın gereğini yerine
getirin, gibi gibi... Boşuna konuşuyoruz değil mi? İyi de, kendi kendini rezil maskara
etmiş, itibarını yerle bir etmiş bir hükümete karşı muhalefet yapmak aynı rezalete ve
maskaralığa ortak olmak demek değil mi? Bu da bir itibarsızlık göstergesi değil mi?
Doğrusu KKTC'yi yönetmeye talip olan siyasetçiler ta baştan koca bir yalanın parçası
olmayı kabullenmişlerdir; hükümet ya da muhalefet fark etmez... İşte bu yüzden "boklu
güldü sidikliye" hallerinden kurtulmak lazım...

SAVAŞLARIN ANASI
NATO'DUR
Hamide Rencüzoğulları
Usandım, ama yine diyeyim:
Her savaşa, her işgale HAYIR dedik,
ama hep yaftalandık.
Savaşların anası NATO'dur. Bunu
söylemek sizi Putinci yapmaz, biz çekinmeden söyledik. Ama NATO'nun
genişleme ve savaş kışkırtıcılığına hayır
demenin, sizi anti NATO'cu
yapmasından hep çekindiniz!

KAFA KAĞIDI
Ulus Baker
Her
durumda
kimliklerimiz
“vatandaşlık numarası” denen kâğıdın
dışında Müslüman, Hıristiyan, Türk,
Çinli, Avrupalı vesaire tipinden
ayrımlayıcı ya da “biz insanız" gibisinden evrenselleştirici ve genelleştirici
tipten önyargılardan başka bir şey
değiller. “Çoğul kimlikler” kavramı
kullanılarak bu kısırlık aşılmaya çalışıldı
ama kimliğin ne olduğunu tarif edemezsek
çoğulunu
asla
tarif
edemeyeceğimiz açıktır ve hatta
apaçıktır. Tabii ki bazı beşeri halleri
kimlik kavramından uzak tutabilmek
şartıyla: Yaşantılar ve deneyimler önce
gelir buna göre. Mesela eşcinsellik bir
kimlik olarak yozlaşmadan önce bir
yaşantı, bir hayat deneyimidir. Ama
din de, milliyetçilik de, kapitalizm de,
hastalık da, çocukluk da, seks de...
bunların hepsi de deneyimlerdir,
yaşantılardır, kimlikler değil.
Bütün bir hayatın durağan, resmi
basımevinden çıkmış kâğıtlarla ya da
bir televizyon kanalının dilinin ne
olduğuyla sınırlandığını sanmak
günümüz siyasetinin temeli haline
geldiyse hatırlatmak gerekir ki, istediği
kadar uhrevi görünsün -ya da öyle
sunuluyor olsun-, istediği kadar alt ya
da üst olsun ve yine istediği kadar
“çoğul” olsun, kimlik denen şey hukuki
bir varsayımdan başka bir şey değil ve
sosyolojik olarak hukukun analizinden
öte hiç bir geçerliliği yok.
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TDP'de kurultay bugün yapılıyor...

Atlı: Siyasette yeniden nefes alabilmek için ilk adım...
KP - TDP’de olağanüstü kurultayda genel başkan adaylarından
Mine Atlı, Kıbrıs Postası’na “Kıbrıs
Türk siyasetinde yeniden nefes almak
için bu yola baş koyduk. Yarın bunun
ilk adımı...” diye konuştu.
Toplumcu Demokrasi Partisi
(TDP) 1. Olağanüstü Kurultayı
bugün gerçekleştirilecek.
Lefkoşa Hidden Garden’da bugün
saat 10.30’da başlayacak olan Kurultay,
Pandemi
kuralları
çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Genel Başkanlık için Mine Atlı
ve Doğa Yalçın’ın yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını
belirleyecek.
Divan Başkanlığını Ercan
Hoşkara’nın yapacağı kurultayda
ayrıca, solda işbirliği çalıştayında
elde edilen veriler üyelere
sunulacaktır.

UNUTULAN BAŞARI VE
KAHRAMANLIKLAR

TDP kurultayında aday isim Mine
Atlı, yarın gerçekleştirilecek kurultay
öncesi Kıbrıs Postası’na konuştu.
Avukat Mine Atlı, “bu ülkenin
çetin bir mücadele ile iradesini
yeniden kazanmaya ihtiyacı var;
Kıbrıs Türk siyaseti hiç olmadığı

kadar kirli bir noktadadır ve nefes
alacak alanı kalmadı. Yeniden nefes
almak, alabilmek için bu yola baş
koyduk. Pazar günü bunun ilk
adımı...” dedi.
Kurultay, bugün Lefkoşa Hidden
Garden’da saat 10.30’da başlayacak...

Toplu taşımayı durdurma kararı aldılar
Kar-İş ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar
Birliği (KTTTB), akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra 14 Mart Pazatesi’nden itibaren
toplu taşımacılığı durdurma kararı aldı.
Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları
İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs
Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB),
ortak basın açıklaması yaparak akaryakıta
gelen ağır zamlardan sonra 14 Mart Pazatesi’nden itibaren toplu taşımacılığı durdurma
kararı aldığını duyurdu.
Açıklama metni şu şekilde: “Bizler kamu
taşımacılık sektöründeki iki birlik olarak;
akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra, toplu
taşımacılığı icra etmemizin mümkün
olmadığı konusunda konsensüs sağlayarak,
14 Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren
ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma
kararı aldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

Glazunov’u 4 yerinden bıçaklayıp öldürmeye çalıştı
KP İskele’de Dimitriy
Glazunov’u 4 yerinden bıçaklayıp
öldürmeye teşebbüs eden Kazakistan
uyruklu Yelzhas Munatayev ile olay
anında yanında bulunan arkadaşı
Samat Aldyzhanov tutuklandı.
İskele’de faaliyet gösteren Zanoza
Bar isimli işletme içerisinde, dün,
bar işletmecisi Dimitriy Glazunov’u
ciddi şekilde darp ettikten sonra 4
yerinden bıçaklayarak öldürmeye
teşebbüs eden Kazakistan uyruklu
Yelzhas Munatayev ile olay anında
yanında bulunup Glazunov’u darp
eden Samat Aldyzhanov tutuklandı.
Zanlılar “Adam öldürmeye
teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Ciddi
darp”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve
“Kanunsuz bıçak tasarrufu”
suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza
Mahkemesi’nde yargıç karşısına
çıkarıldı.
Polis mahkemede, ağır yaralanan
Glazunov’un hayati tehlikesi
olduğunu açıkladı.
Ameliyat edilen Glazunov’un
Mağusa Devlet Hastanesi Yoğun
Bakım Servisinde uyutulduğu
öğrenildi.
4 YERİNE BIÇAK SAPLADI
Soruşturmayı yürüten Müfettiş
Muavini Gürkan Kemaneci
mahkemede verdiği ifadesinde,
Yelzhas Munatayev ile Samat
Aldyzhanov’un 11 Mart 2022 tarihinde, İskele Bahçeler’de bölgesinde
faaliyet gösteren Zanosa Bar
içerisinde, daha önce zanlı Mu-

natayev ile arkadaşlarını bara
almadığı gerekçesiyle söz konusu
bar işletmecisi Dimitriy Glazunov’u
ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.
Akabinde zanlı Munatayev’in
tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup
taşıdığı
bıçağı
Glazunov’un sol göğüs üstüne, sol
göğüs altına, sağ karın boşluğuna
ve sol dirsek kısmına toplam 4 kez
soktuğunu belirten Kemaneci,
Glazunov’u ağır yaralayarak
öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı.
Kemaneci, Glazunov’un Mağusa
Devlet Hastanesine sevk edilerek
yapılan ameliyatın ardından yoğun
bakımda müşahede altına alındığını,
bilincinin kapalı olduğunu ve hayati
tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.
AYNI GÜN YAKALANDILAR
Olay yerinde yapılan incelemel-

erde tespit edilen kanlardan örnek
alındığını söyleyen Kemaneci, Dimitriy
Glazunov’un
kanlı
kıyafetlerinin ise emare alındığını
aktardı.
Kemaneci, olay yerinden kaçan
zanlıların kısa süre sonra İskele’de
tespit edilerek tutuklandığını
açıkladı.
Kemaneci, zanlı Yelzhas Munatayev’in gönüllü ifade vererek
suçlarını kabul ettiğini söyledi.
Yürütülen soruşturmanın yeni
başladığını ve olayda kullanılan
bıçağın henüz bulunamadığını belirten Kemaneci, zanlıların 3’er
gün poliste tutuklu kalmalarını talep
etti.
Mahkeme, zanlı Yelzhas Munatayev ile Samat Aldyzhanov’un
soruşturma amaçlı 3’er gün poliste
tutuklu kalmalarına emir verdi.

2018’de gözaltında 1.88 boylu 120 kiloluk iriyarı bir adamın
intiharını da gördük… 2022’de kalaşnikoflarla Çatalköy’ün ortasında Falyalı cinayetini de… Ne Falyalı’yı öldüren silahların
Kıbrıs’a nasıl girdiğini buldu polis, ne de MOBESE görüntüsünün
TC basınında nasıl yayınlandığını… 22 Ocak’ın 9 kayıp saldırganı
kayıp… Mehmet Reis’in katilini bulamadınız, 2013’ten beridir
kayıp olan Mustafa Gazi’yi bulamadınız, Dr. Gardiyanoğlu’nu
vuranı bulamadınız... Bizim bombacılarımızı bulamadınız, ilk
kurşuncuyu bulamadınız, ölü köpeği kapımıza bırakanı bulamadınız... Kutlu Adalı cinayetinin tahkikat subayı Polis Genel
Müdürü oldu! Atilla Peker’in itiraflarına rağmen kılını kıpırdatmadı
polis… Kalkanlı’da tatbikattan sonra askerin ardında bıraktığı
bombadan ölen 13 yaşındaki Makhir İsmailov için bir dosya
bile açmadınız… Savaştan kaçıp gelen mültecilere kurşun
sıktınız!.. 2018’de gözaltında intihar ettiği iddia edilen Ahmet
Sarıkılıç unutuldu gitti… Girne'de bir tahsilat aracından 250 bin
lirayı iki suç ortağı ile gasp ettikten sonra yakalanan Ahmet
Sarıkılıç gözaltında tutulduğu Girne Boğaz Polis Karakolu'nda
ölü bulunmuştu. Eşinin getirdiği şortun ipiyle kendisini astığını
iddia edilmişti iri yarı bir adamın! Ancak Sarıkılıç'ın eşi Emine
Sarıkılıç, eşine şort götürmediğini belirterek, "Gözaltına alındığı
gün, gazetecilere gülerek poz veren birinin intihar ettiği iddiası
doğru değil. İkincisi eşim 1.88 boyunda ve 120 kiloda olan
biriydi. İddia edildiği gibi şort ipiyle böyle bir cüssede kişinin
kendini asması hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Eşimi
paranın yerini öğrenmek isterken polislerin öldürdüğünü düşünüyorum" demişti… Dönemin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars
‘‘Konuyu Bakanlar kuruluna taşıyacağım’’ demişti…
İKİ DEVLET
Ersin Tatar, “Ben
Cumhurbaşkanı seçildikten
sonra Türkiye’nin desteği ile
yeni bir politika belirledik.
Olası bir anlaşmanın temeli
iki devletli çözüm olabilir”
dedi. “Tayyip Erdoğan ve
Elçilik beni seçtirdikten
sonra” diyecek hali yok,
napsın!
*
81 İDAM
Suudi Arabistan 10 Mart’ta
81 kişinin idam edildiğini
duyurdu. Suudi Arabistan bu
dünyada değil mi? Suriye’ye
demokrasi götürmeye
gidenler, Ukrayna’yı
karıştıranlar neden Suudi
Arabistan’a da gitmez?
*
ÇOCUK İSTİSMARI
TC Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın resmi
verilerine göre, 4-6 yaş
Kuran Kursları’nda 2015
yılında 15 bin 265 çocuk
vardı, 2019 yılında 170 bin
513’e, 2020 yılında ise 181
bin 808’e ulaştı. Bu devlet
eliyle çocuk istismarıdır…
*
AB PROJELERİ
Avrupa Birliği Yemenli
kadınlarla ilgilenmeye
başladı. Yaptıkları
açıklamaya bakılırsa
Yemen'deki AB projelerinin
tamamı kadınların
güçlendirilmesi ile ilgiliymiş.
Çıkacak işiniz var oralarda
galiba!

“Tırnak”...
" Covid-19 salgını ve şimdi de
Ukrayna krizi tepemizde
dolaşmakta olan esas felâketi
unutturdu. Bu, iklim felâketidir ve
diğer belaları umursamadan
yokuş aşağı giderken freni
patlamış bir araç gibi kontrol dışı
bir süratle üstümüze gelmektedir.
Birleşmiş Milletler bünyesinde
faaliyet gösteren Hükûmetlerarası
İklim Değişikliği Paneli birkaç gün
önce yayımladığı raporunda
iklimin süratle bozulmaya devam
ettiğini, etkilerinin öngörülenden
daha sert olacağını ve en yıkıcı
sonuçlarının önlenmesi için çok az
zaman kaldığını açıkladı. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Özellikle Polonya ve Macaristan
sınırlarında resmi görevliler yanı
sıra gönüllü insanların sınırları
geçen Ukraynalılara gösterdikleri
ilgi, yakınlık ve sevgi insanın
gözlerinden yaşlar süzülmesine
yol açıyor. Gene de insan
düşünmeden edemiyor. Kışın
ortasında sınıra dayanan
Suriyeli, Iraklı ve Afgan
göçmenlere su sıkıp onları
sırılsıklam ıslatan ve gecesi de
soğuktan donarak ölmelerine
neden olan insanlar aynı
Polonyalılar değil miydi?"
Bekir AZGIN
(Havadis)

Günün Kahramanı

AHMET
SOYALAN

Adalı cinayetinin tahkikat
subaylığını yapan Polis
Genel Müdürü Soyalan,
daha Falyalı cinayetinde
MOBESE görüntüsünün
nasıl sızdığını ve silahların
Kıbrıs’a nasıl sokulduğunu
açıklamadı… Ancak
Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle Kadınlar Pazarı
Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde
ısrarla kadınların görüntülerini çeken sivil
polisler, eylemden sonra kadınları ısrarlı bir şekilde
araçlarına kadar takip etti… Bir de telefon dinleme yasası
istiyor Soyalan! Muhbir, Telekomünikasyon Denetlemesi,
Teknik İzleme Yasası gibi faşist yasalar istiyor! Katilleri
yakalayamaz, kadınları takip eder polis…
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2 KİŞİ HIRSIZLIK
SUÇUYLA TUTUKLANDI

Lefkoşa’da hırsızlık suçuyla iki kişi
tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 15-22
Şubat tarihleri arasında, Lefkoşa
Ortaköy’ de faaliyet gösteren bir
süpermarket içerisinden H.Ö(E52)’nin toplam değerleri 31,395.70TL
olan 76 ürünü kasada ödeme
yapmadan market dışına çıkartarak
hırsızlık yaptığı tespit edildi. H.Ö
tutuklandı.
Öte yandan geçen ay içerisinde,
Tepebaşı’nda bir şahsa ait yapımı
devam eden bir inşaat içerisinden,
muhtelif seramikler çalındı. Olayın
polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen ileri soruşturmada,
meselede zanlı olarak görülen H.T.(E29) tutuklandı.

KUMARHANEDE
BULUNMAK VE
BULUNMASINA MÜSAADE

Gavur imam
Oz Karahan
Pandemi araya girmeden dünyanın her
yerinden araştırmacılar Kıbrıs konusu
üzerine yaptıkları çalışmalar için Kıbrıslılar Birliği ile görüşme talep etmekteydi.
Seyahat önlemlerinin azalması sebebiyle
bu görüşme trafiği yine başlamıştı diyebiliriz.
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’a bir araştırma için gelen “Avrupa Federalistler
Birliği” üyesi de olan araştırmacılarla
görüştük.
Genelde araştırmacıların Kıbrıs ziyaretlerinin sonunda görüşmek üzere randevu vermeyi tercih ediyoruz.
Bunun sebebi diğer tüm görüşecekleri
kişiler ve örgütlerle görüştükten sonra
kafaları allak bullak olduğunu bildiğimiz
için evlerine dönmeden birer doktor gibi
bu kişileri tedavi etmek istememiz.
Şaka bir yana bunun benzeri övgüler
dünyanın en iyi üniversiteleri ve enstitülerinde görev yapan araştırmacılar tarafından direkt olarak bize söylendi ve
neredeyse hepsiyle bugün ilişkilerimiz
devam etmekte.
Adından da anlayabileceğiniz gibi Avrupa Federalistler Birliği, federalizmi savunan büyük bir kuruluş.
Ancak Kıbrıs’a geldiklerinde Kıbrıslı
“federalistlerin” görüşleri onları bile zıvanadan çıkarmış.
Nedeni ise çok basit.
Kıbrıs’ta “federalist” diye betimlediğimiz örgütler, profesörler veya aktivistlerin hiçbiri gerçek manada federalizmi
savunan cepheler değil, sadece etnik ayrılıkçılık üzerine bir yapı inşa etmeyi arzulayan bir güruh…
İstedikleri “iki toplumlu” iki bölgeli
federasyon yapısı, aslında iki devlete yakın ve en önemlisi “etnik temelli” yani
ırkçı bir yapı.
Çünkü bildiğiniz gibi dünyada eşi benzeri olmayan federalistlerimiz adanın
kuzeyinde bir “Kıbrıs Türk Devleti” ve
adanın güneyinde “Kıbrıs Rum Devleti”
olmak üzere “apartheid” bir yapı arzuluyorlar.
İşte sorun da buradan kaynaklanıyor.
Çünkü dünyanın hiçbir yerinde etnik
temelli yapılar, ister federal ister üniter
anayasaya sahip olsun uzun yaşamadı
ve yaşayamaz.
İçinde olduğumuz Avrupa ve Orta Doğu
coğrafyasının tarihinde bunun örnekleri
hiçbir zaman eksik olmadı.

ETNİK TEMELLİ FEDERASYONLAR
NEDEN YAŞAYAMAZ?
Şu anda güncel iki örnek istiyorsanız
Bosna Hersek’te yaşanmakta olan krize
ve Kuzey Makedonya’daki sorunlara bakabilirsiniz.
Bugün Kıbrıs’ta konuşulduğu gibi iki
toplumlu iki bölgeli yani etnik temelli
ırkçı bir federal yapıya sahip olan Bosna
Hersek savaşın ve bölünmenin eşiğinde.
Kuzey Makedonya ise üniter bir devlet
yapısına sahip ama devletin içinde aynı
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına
benzer “etnik kotalar” mevcut.
Bu da aynı 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti
ve anayasasında olduğu gibi siyasi ve
toplumsal hareketlerin etnik olarak paralel
evrenlerde yaşamasına ve Kuzey Makedonyalıların hiçbir zaman birlik olamamasına sebep olmakta.
Evet, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti de anayasal olarak ırkçı ve apartheid temelli
bir yapıydı.
İşte bu sebepten Kıbrıslılar Birliği örgütü sadece içinde bulunduğumuz Kıbrıs
sorunu çıkmazından kurtulmak amacıyla
“legal anayasal düzenin tesisini” yani
1960 anayasasına dönüşü destekleyip
sonrasında dünyanın hemen her ülkesinde
var olan modern demokrasiye yani “çoğulcu demokrasiye” geçiş için mücadele
vermektedir.
Geçtiğimiz aylarda Rumca konuşan
Kıbrıslı lider Nikos Anastasiadis’in de
en sonunda sesimizi duyup dile getirdiği
gibi, 1960 anayasasına dönüş, bugün
resmi olarak iki devletlilik tezini savunan
Türkiye’nin de oturduğu BM masasının
ortadan kalkması ve sadece Kıbrıslıların
kendi cumhuriyetlerinin demokratik yapılarında Kıbrıs’ın geleceğini belirleyebilmelerini sağlayacak tek yöntemdir.
Çünkü bugünkü özellikle Türkiye’nin
de olduğu BM masa yapısından “yeni”
bir çözümün doğmasının imkanı yoktur.
Bu yüzden hangi “çözüm” tezini savunduğunuz farketmeksiniz Kıbrıslıların
iradesiyle bir çözüm ortaya çıkabilmesi
için yapılması gereken iki şey vardır.
Birincisi Kıbrıslılar Birliği’nin yıllardır
söylediği gibi “Toplum Liderliği ve
KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın birbirinden
ayrılması” talebiyle Rumca konuşan Kıbrıslılara ve dünyaya gidilmesi.
Bu şekilde Toplum Liderliği’nin sadece
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı veya vatandaşlık hakkı bulunan Türkçe konuşan
Kıbrıslılar tarafından seçilmesi sağlanacak

ve toplumsal irade konuşacaktır.
İkincisi ise Kıbrıslılar Birliği ve Nikos
Anastasiadis’in de önerdiği çözüm gibi
bir ara geçiş formülü olarak tüm tarafların
bugüne kadar anlaşabildiği tek yapı olan
1960 yılında kurulmuş üniter Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne ve konsesyonal anayasasına sahip çıkmak.
Elbette bunlar sadece Kıbrıslıların iradelerinin masada olmasını sağlayacak
formüllerdir.
O iradenin sonsuza kadar yaşayacak
bir Kıbrıs Cumhuriyeti yaratması için
ise yabancı asker ile garantilerin olmadığı
ve toplum ile devlet yönetiminin etnik
olarak ayrılmadığı bir devlet istememiz
gerekmektedir.
Federal ve üniter yapıları karşılaştırdığım yazılarda yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum ama yine de belirtmekte
fayda görüyorum.
Asıl sorun olan şey bir yapının federal
ya da üniter olması değil, etnik bir
temelde olması yani toplum ile devleti
illa ki çatışmaya ve bölünmeye götürecek
bir yapı olup olmamasıdır.
Zaten bugün “yerleşimci kolonyalizmi”
sebebiyle görüşme masasında bile oturamayan Türkçe konuşan Kıbrıslılar zihinlerini ırkçı bir Türk tezi olan “iki
toplumlu” çözümden arındırabilirseler
bu küçücük topraklarda “iki bölgeli” bir
federasyona ihtiyacın olmadığını rahatlıkla
görebileceklerdir.
Kıbrıs toplumunun yüzde 82’sini oluşturan Rumca konuşan Kıbrıslıların bugün
hala “üniter” Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
vazgeçmemesinin asıl sebebi de eninde
sonunda tam bölünmeye neden olacak
bir apartheid devletinde değil herkes gibi
modern çoğulcu demokratik bir devlette
yaşamak istemeleridir.
Eğer “birleşik bir Kıbrıs” istiyorsak,
istediğimiz çözüm yönteminin “o
Kıbrıs”taki halkın çoğunluğunun hazmedebileceği ve “adil” isteklerinin karşılanacağı demokratik bir yöntem olması
gerekmektedir.
Aksi halde ortaya çıkan şey bir “çözüm”
değil toplumun büyük kısmına ucube bir
“dayatma” olur.
Ben ise ilerici bir insan ve Kıbrıslı
olarak “etnik temelli” bir ayrım ve dayatma uğruna vatanımın yok olmasına
ve bu adadaki kendi geleceğimin son
bulmasına neden olmayı reddediyorum.
Ya sen?

Girne Bölgesinde faaliyet gösteren
dört ayrı kumarhanede Girne Polis
Müdürlüğü ekipleri tarafında
gerçekleştirilen denetimler
kapsamında, kumarhaneye girmeleri
ve bulunmaları yasak olan toplam 46
kişi tespit edildi, haklarında yasal
işlem başlatıldı.

EN FAZLA YAĞIŞ
KALKANLI’DA

KKTC’de önceki sabah 08.00 ile dün
sabah 08.00 saatleri arasında en fazla
yağmur metrekareye 8 kg ile
Kalkanlı’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 24 saatlik sürede
gerçekleşen yağışların yörelere göre
dağılımı şöyle: “Kalkanlı 8 kg/m²,
Girne, Türkeli 6 kg/m², Boğaz,
Yeşilırmak, Esentepe, Karaoğlanoğlu,
Zümrütköy, Gemikonağı, Tatlısu,
Alevkaya, Bostancı 5 kg/m², Alayköy,
Lefke, Güzelyurt 4 kg/m², Mallıdağ,
Alsancak, Doğancı, Akıncılar, Ydü,
Geçitkale 3 kg/m²” Diğer yörelerde
ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış
kaydedildi.

GÜNEYDE KARGO İLE
UYUŞTURUCU

Yurtdışından Güney Kıbrıs’a ulaşan
kargodan 265 gram kokain türü
uyuşturucu çıktı.
Alithia ve diğer gazeteler Güney
Kıbrıs’a gidecek bir kargo içerisinde
uyuşturucu olabileceği ihbarını
değerlendiren Rum polisinin
Larnaka’da faaliyet gösteren kargo
şirketine ulaşan bir paket içerisindeki
3 motosiklet karbüratörü içerisine
yerleştirilmiş 256 gram kokain türü
uyuşturucu ele geçirdiğini bildirdi.
Habere göre narkotik kargonun
alıcısı olan Lefkoşa’da sakin 29
yaşındaki bir erkek, ülkeye
uyuşturucu sokmak, satmak amaçlı
bulundurmak suçlamasıyla
tutuklandı.

RUM POLİS GÜCÜNDE
KADINLARIN ORANI

Rum polis gücünün yüzde 25’inin
kadınlardan oluştuğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Rum polis gücünde
görev yapan kadınların sayısının bin
274 olduğunu, bu sayısının personel
sayısının yüzde 25’ine denk geldiğini
yazdı. Haberde, AB ülkeleri
ortalamasının yüzde 18 olduğu ve
Rum polis gücündeki kadın oranıyla
AB ülkeleri arasında ilk sıralarda yer
aldığı da ifade edildi.

RUM OTOMOBİL DERNEĞİ
VETTEL’İN
“CEZALANDIRILMASI”
İSTENDİ
Alman Formula 1 pilotu Sebastian
Vettel’in Savaşa Hayır temalı
kaskında KKTC bayrağına da yer
vermesi Rum tarafında rahatsızlık
yarattı. Alithia’nın haberine göre
“Kıbrıs Otomobil Derneği” açıklama
yayımlayarak Vettel’in, kaskında
KKTC bayrağına yer vermesini
kınadı. Kasktan KKTC bayrağının
“derhal çıkarılmasını” isteyen
dernek, pilotun ve takımının
“cezalandırılmasını” da istedi.
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BİDEN VE NULAND’IN UKRAYNA’SI:
‘‘FUCK THE EU’’ VE ‘‘O…ÇOCUĞU’’!
ABD’li bir Cumhuriyetçi’nin ve Dışişleri
Bakan Yardımcısı’nın yabancı bir ülkede
meydanda ekmek dağıttığını ve mitingde
coşkulu konuşma yaptığını hayal edin…
Sonra da ‘isyancılar’ın gerçekleştirdiği
bir katliamdan sonra iki batılı ülkenin Büyükelçilerinin ‘isyancılar’ın mitinglerine
katılarak onları desteklediğini
düşünün…
Birinci örnek Ukrayna’dan,
ikincisi Suriye’den!
8 senelik savaşı görmezden
gelen ikiyüzlü ‘savaş karşıtlığı’yla Ukrayna savaşını anlayamazsınız!
İç savaşın fitilini yakan şiddette iki dönüm noktasıdır Suriye’de Cisr
El Şuğur katliamı ile Ukrayna’da Maidan
katliamı…
İdlib’in ilçesi Cisr El Şuğur’da 123 güvenlik görevlisi o günlerde Batı’nın ‘Suriye
muhalefeti’ diye allayıp pulladığı cihatçılar
tarafından katledildi. Uzuvları kesilip nehre
atıldı ve toplu mezara gömüldüler!
Nisan’da İstanbul’da ve Mayıs-Haziran’da
Antalya’da Türkiye’nin ‘büyük abiliği’nin
gölgesinde yapılan ‘Suriye muhalefeti’ toplantılarının sonunda, 2011 yazına Cisr El
Şuğur katliamı damga vurdu. Bir ‘devrim’
başlamadan toplu mezara gömüldü…
Bu katliamdan sonra Esad 20 Haziran’da,
muhaliflerin derdinin reform olmadığını,
ancak ulusal diyaloğu ve reformları sürdüreceklerini, genel seçime gidileceğini ve
özgürlüklerin genişletileceğini vurguladı.
Genel af çıkardı, ‘Baas partisi toplumun
ve devletin yöneticisidir’ diyen Anayasa’nın
8. Maddesi’nin kaldırılması gündeme alındı…
Bugün artık 2011’den 2022’ye 11 yılda
iyice tanıdığımız ‘Suriye muhalefeti’ ise,
Esad’ın diyalog ve reform çağrısına ‘Diyaloğa Hayır Cuması’ adı verilen eylemlerle
karşılık verdi.
8 Temmuz 2011’de Hama’da yapılan ‘Diyaloğa Hayır Cuması’na ABD ve Fransa’nın
Şam Büyükelçileri Robert Ford ile Eric
Chevallier katılarak destek vermişlerdi.
ABD Büyükelçisi Ford güllerle karşılanmıştı!
Dönelim Ukrayna’ya…
Eylemcilere ekmek dağıtan bir ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı hayal edebiliyor
musunuz?
Suriye’de cihatçılar ABD Büyükelçisi’ni
güllerle karşılamıştı, Ukrayna’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Maidan ahalisine
ekmek dağıtıyordu…
Tarihin böyle bir anında yan yana gelmekten utanır ekmek ve güller!
Suriye’de ABD ve Fransa Büyükelçileri
Cisr El Şuğur katliamından sonra Hama’daki
‘Diyaloğa Hayır Cuması’nda ortaya çıkmıştı.
Peki, Ukrayna’da ABD’li senatör ve Dışişleri
Bakan Yardımcısı ne zaman ortaya çıktı?
Rusya ile Batı arasında dengede durmaya
çalışan Yanukoviç’in AB ile Katılım Ortaklığı Belgesi’ni imzalamayacağını belirtmesi üzerine, 30 Kasım’da patlak veren
eylemlerde polis kitleyi kışkırtmak istercesine ‘anlamsızca’ saldırır; keskin nişancılarla yapılan Maidan katliamına giden
süreç, ertesi gün 20.000 kişinin Kiev’de
miting yapmasıyla başlar…
Sonradan Neo-Nazi Azak Taburuna ve
Neo-Nazi Sağ Sektör partisine katılacak
olan Bratstwo (Kardeşlik) örgütü öncülüğünde 1 Aralık 2013 tarihinde zincirlerle,
iş araçlarıyla ve Molotof kokteylleriyle Yanukoviç’in Cumhurbaşkanlığını basmak
için faşist bir kalkışma gerçekleştirilir.
ABD’li üst düzey politikacılar da bu
ayaklanmadan sonra Maidan’da yerini alır…
Ukrayna’nın iki kadın celladı var: Angela
Merkel ve Victoria Nuland!
2014’e gelen süreçte bizzat faşist, aşırı
sağcı, muhafazakâr liderlerin ve kadroların
yetiştirilmesinde Merkel’in partisinin vakfı
Konrad Adenauer Stiftung başat rol oynar.
Hiçbir Alman düşünce kuruluşu bu süreçte

masum değildir; Heinrich Böll, Friedrich
Ebert, Rosa Luxemburg, Friedrich Naumann
vakıfları sol-sosyal demokrat-yeşil-liberalmuhafazakâr ayırt etmeksizin Alman emperyalizminin Ukrayna politikasına ateş taşıdı. Maidan faşist hareketinin arkasındaki
üç figürden biri olan Kiev Belediye Başkanı
Klitschko Merkel’in manevi oğludur!
Ukrayna’ya müdahil olan Alman politikacıların Yankeelerden farkı kürsüye çıkıp
konuşma yapmak yerine, kapalı kapılar ardında iş görmeleridir.
Ukrayna savaşı Afganistan’dan başlayan
Avrasya kuşatmasının bir mevziisidir. Savaşlar, darbeler ve ‘renkli devrim’ler bu
kuşatmanın parçasıdır. 2000’de Sırbistan,
2004’te Ukrayna ve 2005’te Gürcistan’da
yaşanan olaylar bu ‘fason devrimler’e örnektir. Dahası biri Kafkasya’da, diğeri Doğu
Avrupa’da Rusya’nın sınırında olan Gürcistan ile Ukrayna’da ABD aynı maşaları
kullandı.
2003’te Amerikan hayaleti eski Sovyet
cumhuriyetlerinin üzerinde dolaşmaya başladığında Gürcistan’da yaşanan “gül devrimi”nden sonra cumhurbaşkanı olan ve
Rusya’nın Kafkasya sınırına NATO’yu yerleştirmek için canhıraş çalışa Mihail Saakaşvili işsiz kalınca 2013 Aralık’ında Maidan
meydanında ateşli konuşmalar yaparken
bulundu!
Saakaşvili ile birlikte Maidan’da konuşma
yapan diğer bir isim ABD’li Cumhuriyetçi
John McCain’di. Şöyle diyordu:
-‘‘Özgür dünya sizinle… Amerika sizinle… Ben sizinleyim!’’
Onlar konuşma yaparken koca Amerika
Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Maidan’da eylemcilere ve polise
ekmek dağıtmaktaydı!
Tam da o günlerde -2013 Aralık’ında1991’den beri ABD’nin Ukrayna’da demokratik bir toplum düzeni yaratmak için
5 Milyar Dolar harcadığını söylüyordu ‘ekmek dağıtan’ Nuland!
Suriye’de ise cihatçılar –Ukrayna’daki
provokasyonlardan üç sene önce- İdlib’in
ilçesi Cisr El Şuğur’da 123 güvenlik görevlisi öldürüldükten sonra Hama’da ABD
Büyükelçisine güller sunuyordu…
Ekmek ve güller demişken, ‘ekmek ve
gül’ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün sembolüdür. 8 Mart’ı kutlamaya
kalktı dünyanın en büyük terör örgütü ve
savaş tanrısı NATO!
NATO 8 Mart’ı kutlamak için resmi üniformalı Ukraynalı bir kadın askerin fotoğrafını paylaştı. Kadın askerin üniformasının
üzerinde ‘Kara Güneş’ diye bilinen NAZİ
sembolü olduğunu fark edince fotoğrafı
hemen sildiler. 2014’ten beridir Ukrayna
İç Savaşı’nı takip edenlerin Naziler üzerine
genel kültürü çok gelişti! Benzer bir ‘kaza’
Alman ZDF kanalının da başına gelmişti.
Yayınladıkları görüntülerde Ukraynalı askerlerin kasklarının üzerinde SS ve Swastika
(Gamalı Haç) sembolleri vardı. Almanlar
da inkâr ettikleri Ukrayna gerçeğinde yan
bastı. Ukrayna Nazizmin normalleştiği bir
saha oldu son 8 senede.
Almanya’da Neo-Nazi partisi NPD üyelerini nerede görseniz tanırsınız: Dazlak,

dövmeli, iriyarı yaratıklardırlar… Ancak
faşist retoriği yumuşatan ve parlamentoda
oturan proto-faşist AfD partisi dazlak, dövmeli ve iriyarı yaratıklardan oluşmaz; şık
giyimli, akademik ve liberal görünümlü
elitlerdirler. Faşist söylemi nakış gibi kitlelerin bilincine işlerler. NPD’nin Neo-Nazizmi marjinaldir, AfD ise Nazi retoriğinin
normalleşmesidir. İşte Ukrayna meselesi
tam da budur bugün: Nazizmin Avrupa çapında normalleşmesi!
Batı basınının ‘Rusya’ bile demeden, sadece şeytanlaştırılmış Putin imgesi arkasında
yürüttüğü propaganda işte Ukrayna’da marjinal grupların tekelinden çıkıp normalleşen
Nazizme kalkan yapılıyor.
Afganistan savaşından Sovyetlerin dağılmasına, oradan Gürcistan ve Ukrayna’nın
NATO’ya alınması için yapılan üç renkli
devrime uzanan süreçte tesadüflere yer
yok: Gürcistan’daki renkli devrimden sonra
Cumhurbaşkanı olan, sonra işsiz kalan Saakaşvili 2013’te ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland’ın ekmek dağıttığı meydanda
konuşma yapıyordu.
Sonra ne mi oldu? Emekli Gürcistan
Cumhurbaşkanı Saakaşvili Ukrayna’daki
darbeden sonra Odessa’ya vali atandı. Odessa gibi tarihi bir şehre daha büyük bir
hakaret yapılamazdı…
Gürcistan’daki renkli devrimden Ukrayna’daki renkli devrime yatay geçiş geçti
Saakaşvili!
Sonradan Neo-Nazi Azak Taburuna ve
Neo-Nazi Sağ Sektör partisine katılan; 1
Aralık 2013 tarihinde Kiev’de cumhurbaşkanlığını basmaya çalışan Bratstwo (Kardeşlik) örgütünün 1999’dan itibaren lideri
olan Dimitro Korçinski silah arkadaşlarıyla
birlikte 1992-94 arası Moldova merkezi
hükümetine karşı, 1996’dan 2003’e Çeçenistan’da Rusya’ya karşı, 2008 yılında da
Gürcistan’da Rusya’ya karşı savaştılar!
Gürcistan’ın NATO’cu renkli devrim
cumhurbaşkanı Ukrayna’ya vali olarak atanıyor, Ukrayna’nın namlı faşistleri Gürcistan’da Rusya’ya karşı savaşıyor!
Sizi detaya boğmak istemiyorum, ancak
Rusya’ya karşı kuşatma savaşı yürütülüyor
derken çok boyutlu planlı bir süreçten bahsediyoruz. ‘Hooop, savaş çıkmış, ben gönüllü
savaşmaya gidiyorum’ diyemezsiniz; Kıbrıs’a kim geldi 1974’ten önce? NATO’nun
Özel Harpçileri! Ukrayna’ya kim gidiyor
bugün? Suriye’deki cihatçılar! Nasıl bir cihatsa bu ne İsrail’e karşı ne ABD’ye karşı
cihat edildiğini duyduk; cihat hep Avrasya’da!
Avrasya demişken, dönelim ‘dünya adasının kalbi’ Doğu Avrupa’ya, Kiev’e, darbe
sürecine…
Tesadüf bu ki ‘Suriyeli muhalifler’in toparlanmak için toplantılar yaptığı Antalya’da
geçtiğimiz günlerde TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun aracılığında Ukrayna
Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya
geldi. Ukrayna ABD ve Türkiye’nin garantörlüğünü talep etti.
Peki, Ukrayna’da 21 Şubat’ta kimliği belirsiz keskin nişancılar tarafından gerçekleştirilen Maidan katliamından sonra Cum-

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
hurbaşkanı Yanukoviç ile 3’lü Maidan muhalefeti arasında imzalanan Altı Maddelik
Anlaşma’nın garantörleri kimlerdi?
-Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri
Bakanları!
Cumhurbaşkanı Yanukoviç ile muhalefet
arasında 2004 Anayasası’nın 48 saat içinde
yürürlüğe konulması, Aralık 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçiminin yinelenmesi, göstericilerin silahlarını teslim etmesi ve silahların teslim edilmesi karşılığında Olağanüstü Halin kaldırılması için anlaşma
imzalandı.
Anlaşmaya imza koyanlar Maidan 3’lüsü
Amerikancı Arseniy Yatsenyuk (Batkivshchyna-“Anavatan” Partisi), faşist Oleg
Tyagnibok (SVOBODA-‘‘Özgürlük’’) ve
Almancı Vitali Kliçko’dan (UDAR-Yumruk
Partisi) ile ‘garantörler’ Almanya, Fransa
ve Polonya Dışişleri Bakanları.
Yanukoviç ile Maidan muhalefeti arasında
anlaşma 21 Şubat’ta imzalandı, darbe 22
Şubat’ta oldu. Cuntada ise anlaşmaya imza
koyan Yatysenyuk, Tjagnibok ve Klitschko
ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria
Nuland vardı!
21 Şubat’ta anlaşma imzalandı 22 Şubat’ta
Rada yasadışı bir şekilde Yanukoviç’i görevden alarak yerine Oleksandr Turçinov’u
atadı. Bu zat-ı muhterem de Amerikancı
Turuncu Devrim’den sonra İstihbarat Daire
Başkanı olan bir zat. Tarihsel süreci bıçakla
kesemiyorsunuz işte; 2014 Darbesi’ni konuşurken 2005 Turuncu Devrim’e gidiyorsunuz…
22 Şubat Cuntasının başbakanı ise Ukrayna demokrasisi için 5 Milyar Dolar harcadık diyen Nuland’ın manevi oğlu Arseniy
Yatsenyuk oluyor. Almanya ile ABD’nin
Ukrayna’daki o günkü kavgası, Merkel’in
oğlu Klitschko mu, yoksa Nuland’ın oğlu
Yatsenyuk mu oturacak koltuğa kavgasıydı!
7 Şubat 2014’te, yani darbeden önce,
Nuland ile ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi
Geoffrey Pyatt arasında geçen telefon konuşması Youtube’a düşmüştü. Darbe taktiklerini konuşuyorlardı…
-“Bizim adamımız Yats” diyor Nuland
Anavatan Partisi lideri Yatsenyuk için…
Büyükelçi ile konuşmasının bir yerinde,
AB’nin Ukrayna politikası konusunda Victoria Nuland şöyle diyor: “Fuck the EU!”
Tercüme etmeye gerek yok sanırım: İşte
Ukrayna meselesi tam da budur!
Bugün kahramanlaştırılan Zelenskiy seçildikten sonra ABD’den ekonomik yardım
isteyince Donald Trump, Biden ve oğlu
Hunter Biden hakkında soruşturma açılmasını sağlayacak deliller istedi kendisinden!
Biden’ın Ukrayna ile ne alakası var derseniz; Maidan faşist ayaklanması sırasında
Biden ABD Başkan Yardımcısı idi. Detaya
girmeden anlatalım: Ukrayna’nın en büyük
doğalgaz şirketlerinden biri olan Burizma’ya
çökmüş olan oligark Zloçevskiy hakkında
Britanya’da kara para aklama davası açılınca
Biden’ın oğlundan yardım ister. Ukrayna’nın
yeni atanmış Başsavcısı Şokin, Burizma
şirketi ile Zloçevskiy’i soruşturmaya girişince ABD Başkan Yardımcısı Biden Ukrayna Başsavcısı Şokin’e savaş açar!
Biden Ukrayna ziyaretinde hükümet yetkililerine verdiği talimatı 2018’de ABD’de
bir düşünce kuruluşunun toplantısında şöyle
anlatıyor:
-“Bakın ben altı saat sonra yola çıkıyorum.
Başsavcıyı görevden almazsanız o bir milyar
dolarlık yardımı unutun!”
Sonra Biden devam ediyor: “O... çocuğunu
derhal görevden aldılar!”
ABD Başkan Yardımcısı Biden, Ukrayna
Başsavcısı ‘‘O…çocuğunu’’ görevden aldırmakla övünüyor; ABD Dışişleri Bakan
Yardımcısı Nuland da ‘‘Fuck the EU’’ diyor!
Sonra da Ukrayna’da 2014’te Euro-Maidan Devrimi olduğunu anlatıyorlar…
Devrim olan ülkede böyle mi olur?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

BU “FUNNY”
DÜNYANIN
MARAZI
BİTMEZ
KISACA...
MARİNACILAR DEVRİ
Faiz Sucuoğlu 3 hafta önce, “Bu
kabine Faiz Sucuoğlu kabinesidir.
Sevabıyla, günahıyla sorumlusu
benim” dediği kabinede ilk fireyi
verdi… Jet ve AdaPass
skandallarına imza atan,
pandemide marina yatırımı için
gelenleri ‘‘özel izin’’le Ercan’ın
arka kapısından içeriye sokan
Ünal Üstel’i Ankaralı marinacılar
mı istemişti Faiz bey?

Bizim Mandra
Sucuoğlu’nun mandradaki
ayçiçek yağı sıkıntısıyla ilgili
olarak “Rumlar geliyor,
yağlarımızı alıp gidiyorlar.
Pahalılık ve sıkıntının
nedeni budur” şeklindeki
sözleri vatandaşlar
tarafından derin hayret ve
tepki ile karşılanır.
Vatandaşlar “Başbakan
olacak adamın bu kadar
basit ve komik bir gerekçeye
sığınarak bunu da Rumların
üstüne atmasına söyleyecek
söz bulamıyoruz” derken,
sokaktaki adam “Tayyıp’ın
yağlarını da mı Rumlar
tüketiyor?” diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
İşçi Sağlığı Meclisi
verilerine göre, Türkiye’de
Mart 2020’den bugüne 1400
işçi pandemi nedeniyle
hayatını kaybetti. 514’ü
sağlık çalışanıydı...

“Putin bir Rus otokratı mı, sert bir KGB’li mi? Komünist
mi? Avrupalı bir liberal mi, demokrat mı?”
Büyükbabası Lenin ve Stalin’in aşçısıydı.
Babası Hitler’e karşı savaşta yaralanmış
bir gaziydi. St.Petersburg Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Mezun olunca Sovyetler Birliği
İstihbarat Örgütü’ne (KGB) katıldı.
1989 yılına kadar Doğu Almanya’da
KGB görevlisi olarak çalıştı. Berlin Duvarı’nın 1989’da yıkılması üzerine doğduğu
şehre döndü.
Hukuk Fakültesinden hocası, St.Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobhack’ın
sekreteri oldu.
St.Petersburg’a, “Putin’in hayatını belirleyen şehir” deniyor. Putin’in görev
verdiği birçok isim onun St. Petersburg’daki
yakın arkadaşlarıdır.
Putin bir Rus otokratı, sert bir KGB’li
mi? Komünist mi? Avrupalı bir liberal mi,
demokrat mı?
Pekin Üniversitesi Profesörü Wang
Zhengquan; “Putin farklı güç odaklarının
durumundan Rusya için yararlı olabileceğine
inandığı şeyleri sentezleyerek politikaya
dönüştürmektedir” diyerek pragmatist siyasetçi tarifi yapmaktadır.
Yeltsin döneminin Enerji Bakanı Boris
Nemtsov; “Putin’in şaşırtıcı bir iletişim
yeteneği var. O, benimle konuşurken sağcı,
Zyuganovla görüşürken solcu olabiliyor.”
Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov,
“Putin bizim programımızı taklit ediyor.
Bunun için onu hırsızlıkla mı suçlayalım?”
diye soruyor.
Prof. Zhengquan, “Putin’in çizgisini belirleyen dört önemli miras”tan söz ediyor:
St. Petersburg mirası, Sovyetler Birliği mirası, KGB mirası ve Yeltsin mirası.
Putin’in Sovyetler Birliği vârisliği, sahip
çıkmak istemediğ bir vârisliktir.

Putin, Sovyetler Birliği’nin nükleer gücünü dünya istikrarı ve barışı için bir denge
unsuru olarak değerlendirmektedir.
15 Ocak 2002’de Stalin’i değerlendirirken, “Stalin’in bir diktatör olduğu tartışılmaz
fakat asıl önemli olan, Sovyetler Birliği’nin
Hitler’e karşı savaşında, onun liderliğinde,
onun ismiyle anılması gereken büyük bir
zaferin kazanılmış olmasıdır. Bu gerçeği
reddetmek aptallıktır” demektedir.
Putin’in 25 Nisan 2005 tarihli konuşması,
Ukrayna işgali hakkında önemli işaretler
içermektedir; “Sovyetler Birliği’nin çöküşü
yalnızca 20. Yüzyılın en büyük jeopolitik
felaketi değil, Ruslar için bir trajedidir.
Bugün milyonlarca Rus Rusya topraklarının
dışında yaşıyor. Ayrılıkçılık bir salgın hastalık gibi Rusya’yı sarmıştır. Halkın 70
yıllık birikimi eriyip gitti.”
Putin’in Sovyetler Birliği sistemi içinde
geçen ömrü, sadece duygusal bağlar ve
nostaljik etkiler yaratmış olabilir. Hepsi o
kadar.
Üç gazetecinin hazırladığı “Zirvedeki
Adam Putin” isimli kitapta, gazetecilerin
“Komünist Partisi’nden ne zaman ayrıldınız?” sorusuna “Hiçbir zaman ayrılmadım.
Komünist Partisi’nin artık işlevsiz kaldığı
koşullarda ben de parti kimliğimi çekmeceme koydum” demektedir.
Putin ve Rusya, kapitalist sistemin parçasıdır. Ukrayna savaşı, kapitalizmin büyüme ve paylaşım sorunlarının bir sonucu;
Putin de, kapitalizmin “aile içi anlaşmazlığında” şiddete eğilimli yaramaz çocuğudur.
(Bu yazı Ferda Çetin’in Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “Putin komünist
mi?” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

VİRGÜL

Karikatür: cartoonmovement.com

MARİNA SKANDALI

Üstel’i Turizm Bakanlığı koltuğundan eden, sonra
Sağlık Bakanı yapan, şimdi de İçişleri
Bakanlığı koltuğuna oturtan Jet Skandalı’nın
hesabını soracaktı Sucuoğlu! Turizm
Bakanlığı’nda iken Jet Krizi’ne, Sağlık Bakanlığı’nda
iken AdaPass skandalına imza atan Üstel’in, “Genel
Başkan olursam, Özel Jet Krizi Polis Raporunu’nu
açıklayacağım” demişti Sucuoğlu, onu İçişleri
Bakanı yaptı. Jet Skandalı’na konu olan marina
yatırımcılarının da projeleri gündemde… Falyalı’nın
bir marinası vardı, ölüm getirdi. Sucuoğlu yeni
marina projelerinden bahsediyor… Jet Skandalı’nın
dosyası da başsavcılıkta bekliyor!

BELEDİYELERE
ANKARA’DAN
KAYYUM
DEVRİ!

Tarih 11 Ağustos 2021
Elcil: Aşı kayıt listesini ısrarla Kıbrıs
Cumhuriyeti makamlarına vermeyen
kuzeydeki yetkililer, öğrenime gidecek
olan gençlerimizin ve insanlarımızın
seyahat özgürlüklerine bilerek engel
çıkarıyorlar...

‘‘Belediyemizi
kapattırmamak için bütün
demokratik haklarımızı
kullanacağımızı güçlü bir
şekilde ilan ediyoruz…’’
Hayri Orçan
(Tatlısu Belediye Başkanı)

Gözden kaçmayanlar...
MARİNACI ARKADAŞLAR!
Özel jet krizi yüzünden turizm bakanlığı
koltuğunu kaybeden Ünal Üstel isyan
etmişti Kurultay’dan önce, “Pandeminin
başında özel izinle bir yatırımcı
arkadaşımız KKTC’de kazandığı bir
ihalenin yerini görmek için gelmişti… Bu
faturanın neden bize kesildiğini de
anlamadık. Bir an önce polis raporu
çağrısı yaptık ve hala daha rapordan ses
yok” diye… Faiz Sucuoğlu ise şimdi
marina projelerinden bahsediyor! Üstel’in
ihaleyi kazanan yatırımcı ‘arkadaşımız’
dediği kişiler midir Sucuoğlu’nun
bahsettikleri? Üstel’in dediği gibi
‘arkadaşınız’ mı?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Kıbrıslı Rumların
federasyon anlayışı
bizimkinden farklı…”
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti Vatandaşı)
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Var oluş mücadelesi !

Serhatköy İlkokulu’nda “Her Şeyi Bırak Ve Oku” Etkinliği
Yenidüzen - Etkinliğin ilk konuğu yazar
“Nasıl yazar oluruz?”
Zeki Erkut,
“Okumanın önemi nedir?” sorularına yanıt
verdi ayrıca yazarlığı hakkında öğrencilerle
sohbet edip, yeni kitabını tanıttı…
Serhatköy İlkokulu, öğrencilere okuma
alışkanlığı aşılamak için, bugünden itibaren
her cuma olmak üzere 10.00-10.30 arasında
ortalama 20 dakika sürecek, “Her şeyi bırak

ve oku” etkinliği düzenliyor.
Serhatköy İlkokulu Müdürü Özge Yorulmaz tarafından yapılan açıklamada, Beverly
Cleary tarafından yazılan ve çocuklar
tarafından çok sevilen Ramona serisinden
esinlenen “Drop Everything and Read” (Her
Şeyi Bırak ve Oku) kitap okuma saati,
dünyanın birçok okulunda olduğu gibi Serhatköy İlkokulu’nda da başladığı bildirildi.

Herhangi bir dayatma olmadan öğrencilerin
istedikleri kitabı okuyabileceği, bunun
yanında konukların da davet edileceği belirtilen açıklamada, etkinliğin ilk konuğunun
yazar Zeki Erkut olduğu, ziyaretinde “Nasıl
yazar oluruz?” “Okumanın önemi nedir?”
sorularına yanıt verdiği, ayrıca yazarlığı
hakkında öğrencilerle sohbet edip, yeni
kitabını tanıttığı ifade edildi.

BM MİSYON ŞEFİ COLIN STEWART AKM’DE KADINLARLA BULUŞTU
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) ve Görsel
Sanatlar Merkezi (CVAR - Center for Visual Arts), 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Women’s Walk and Talk” inisiyatifi adına bu yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi.
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış
Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın konuk olarak katıldığı sohbet

toplantısı bu sabah Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM)
yer aldı. Etkinlik, BM Misyon Şefi Stewart’ın konuşmasıyla
başladı. Stewart katılımcıların sorularını yanıtladı.
Sohbet toplantısının ardından, Lefkoşa surlar içi kültürel yürüyüşü
gerçekleştirildi, ardından Rüstem Kitabevi’nde öğle yemeğine
geçildi.

DAÜ KENT-AG’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel
Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ
KENT-AG) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
sebebiyle, kadının kamusal alana
dahiliyetiyle ilgili iki etkinlik düzenledi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, ilk olarak
İtalya merkezli City Space Architecture ile
ortaklaşa çevrim içi bir panel gerçekleştirildi.
Özel Günler Dolayısıyla Kamusal Alanları
Kutlamak (Celebrating Public Space on
the Occasion of Special Days) teması ile
kurgulanmış olan bir dizi etkinliğin ilki
olarak düzenlenen bu panel, DAÜ KENTAG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve
City Space Architecture Başkanı Luisa
Bravo’nun moderatörlüğünde yapıldı.
Chiara Martinuzzi, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili araştırmalar yapmış Sosyolog
Dr. Özlem Ünsal, Brüksel merkezli BIDs
Belgium Sivil Toplum Örgütü Kurucusu
Rozina Spinnoy ve Avrupa Birliği Avrupa
Bölgesel Kalkınma Fonu’nun (European
Regional Development Fund) desteklediği

elde, daha kapsayıcı ve eşitlikçi kentler
planlamak
ve
oluşturmak
için
yapılabilecekler tartışıldı, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Sürdürülebilir
Kentler ve Toplumlar konularına dikkat
çekildi.

URBACT programı yöneticilerinden Stefanie Weber katıldı. Konuşmacılar kendi
uzmanlık alanlarından hareketle, kapsayıcı
kentsel planlama konusu ile ilgili bilgi ve
deneyimlerini, var olan proje ve inisiyatiflerini, bu konuda gerçekleştirilen iyi örnekleri ve kötü uygulamalar ile ilgili gözlemlerini paylaştılar. Özellikle kadınların kamusal alana dahil olmasını kolaylaştıran
kentsel planlamanın nasıl olması ve nasıl
olmaması gerektiği ile ilgili uzman görüşü
ve araştırma deneyimlerinin aktarıldığı pan-

DAÜ KENT-AG GAZİMAĞUSA
SOKAKLARINA İNDİ
DAÜ KENT-AG, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısı ile “Kadınlar Kamusal Alana Ne Kadar Dahil?” sorusuna
Gazimağusa sokaklarında yanıt aradı.
Gazimağusa’da yaşayan kadınların gündelik hayatta kamuya açık mekanlarda
kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini
inceleyen DAÜ KENT-AG, kentte yaşayan
kadınların ancak kendilerini güvende
hissederek kamusal mekanlara katılabileceği
yönündeki bilgiden hareketle Gazimağusa’da
yaşayan kadınlarla bu konu ile ilgili kısa
röportajlar gerçekleştirdi.

Kim diyor bu sözü ,Tufan Erhürman!
''Kıbrıs Türk halkı demokratik var oluş
mücadelesi vermeye mecbur bırakılıyor,
istifalar ne Hasipoğlunun ,nede
Sucuoğlunun iradesidir!'' diye de devam
ediyor.
Son günlerdeki sözde bakanların istifası
ve değiştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklama
bu kadar!
Sözde ana muhalefet
başkanı sözde solcu liderinin açıklamasından ne
anladınız?
hiçbir
şey
Ben
anlamadım.
Kimler bizi varoluş mücadelesi vermeye mecbur
bırakıyor ,Tufan bey , Rumlar mı , Elamcı
larmı ,yoksa Kıbrısta ki işgali görmeyip
Ukranyanyayı işgalini dilinize doladığınız
Rusya mı ?
Türkiye olamaz değilmi Tufan bey,
çünkü siz ara bölgede , Türkiye için
,sendikacı hanımın iddia ettiklerini tümüyle
reddetmiştiniz!
O zaman bizleri varoluş mücadelesi
vermeye Türkiye mecbur etmiyor değilmi
Tufan bey?
Sizin sözde başbakanlığınız sırasında,
Afrika gazetesi saldırganları nın serbest
bırakılması talimatını sizlere veren kimlerdi
Tufan bey, sanırım o talimat size Anastasiadisten gelmişti!
Türkiye böyle işlerle uğraşmaz elbette
değilmi Sayın başkan?
Peki toplum liderliği seçimlerinde
,yapılan müdahalelerde , tv de siz çıkıp
açıkça herhangi bir müdahale yok
,demiştiniz ,kimlerdi müdahale yapan ,
belkide Putindi ,bilemeyiz!
Bizlerin acınacak hale düşmemizin tek
sebebi işte bu sözde solcuların, Tufanların,
MAT ların sinin da gülle geçsin ,misali
iki yüzlü sahte siyasetleri yüzündendir be
arkadaşlar.
Eleştirirler , konuşur gibi yaparlar ,isim
verme mecburiyetleri varsa da suçlu ya
Tatardır , Sucuoğludur !
Eskiden Eroğlu vardı ve daha bir yığın
UBP li isim.
Bu sözde solcular ,UBP li isimleri
saymayı iyi bilirler, ama iş Türkiyeye ve
oradaki yöneticilere gelince dilleri tutulur
,konuşamazlar , işte Erhürmanın yaptığı
açıklamada böyle bir açıklama,kimdir be
bay bizi varoluş mücadelesi vermeye
itenler ,konuş da herkes bilsin!
Bilmeyen ,işitmeyen biri de sanacak ki
, müdahaleler ,emirler, talimatlar ilk defa
geliyor ,Tufan bey ilk defa böyle birşeyle
karşılaştı , çünkü hatırlarsınız çok itibarlı
,çok saygın bir meclisimiz vardı
,toplanamayınca itibarımız gitti demişti
Sayın başkan!
Yeni öğrenmeye başlamış Sayın başkan,
bilmiyorsa hatırlatalım, bir zamanlar ÖRP
diye bir parti kurdurulmuştu , CTP yle
ortak sözde hükümet olmuştu, Eroğlu nun
Denktaşa karşı adaylığı tehditler karşısında
geri çektirilmişti ,saymakla bitmez .
İşte tüm bunları organize eden
,senaryoları hazırlayanlar ,seçimlere müdahale yapanlar ,şimdi de ayni yetkililer
,isimlerini zikretmekten çekindiğiniz ,
konuşamadığınız ,bilmemezlikten ,
,duymamazlıktan geldiğiniz ,ikinci vatanım
dediğiniz Ankara patentli Tufan bey!
Bir de şu Kıbrıs Türk halkı dediğiniz
,tarifini de ''Kıbrısta yaşayan herkes Kıbrıs
Türk halkıdır dediğiniz halk için herhangi
bir varoluş mücadelesi gerekmediğini bilmeniz gerekiyor Tufan bey, onlar için
herhangi bir varoluş mücadelesi gerekmiyor
,olsa olsa onların yasallaşma mücadeleleri
var ki siz de herzaman yaptığınız
açıklamalarla onların mücadelesine katkı
koymaktasınız!
Bahsettiğiniz mücadele de yanınızda
,listelerinizde ilhakçılar varken gaile çekmenize gerek yok, gaile çekecek varoluş
mücadelesi verecek olan bana göre AP
seçimlerinde gidip oy kullanan 6000 7000 kişi !
Yanınızda ilhakçılar varken sizin varoluş
mücadeleniz yoktur ,olamaz da Sayın
başkan!
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HİZMET, VERGİSİNİ/PARASINI
ÖDEYENİN HAKKI DEĞİL Mİ?
Cuma
sabahı
olumsuzluklarla
başladı…
Sabah erkenden uyandık…
Sanki biriyle randevumuz varmış
gibi…
Herhangi bir işim olmadığı halde uyku
tutmadı, yatakta kalmak da istemedim,
oysa gece geç vakitte yattıydım…
Madem kalktık, yazımızı gazeteye
yollayalım bakarsın elektrikler kesilir,
dedim içimden…
Hava hem yağmurlu, hem da
rüzgârlıydı…
Soğuk esiyordu üstelik…
“Facebook’ta” yazımı paylaştım…
Böyle erken saatlerde, yataktan
kalktığım zaman yerel televizyon
kanallarından
birindeki
sabah
programını
seyretmekten
başka
yapacak bir şey yok bu soğuk
günlerde…
Yazın olsa dışarıda, bahçede ya da evin
önünde, “ıvır zıvırla” uğraşmak iyi
gelir…
Bu soğuk günlerde televizyon izlemek,
ya da “Internet’te” veya “Facebook’ta”
bir şeyler yapmaktan başka hiçbir şey
olmaz…
***
Nerede kalmıştık?
Ha, yazımı paylaştığımı söylediydim…
Bilgisayarın yanına yürüdüm, o da
ne? “Internet” gitmiş…
Saat 9’u biraz geçiyordu; hava güneşli
olmasına rağmen yağmur yağıyor,
üstelik bir de kabloları sallayan şiddetli
bir rüzgâr esiyordu…
“Ondan olacak,” dedim…
“Sebebim vardı” kendimce…
Önceleri de olurdu böylesi kesintiler…
Ancak Cuma günkü “Internet”
kesintisinin sebebini, hava karardıktan
sonra öğrenecektim…
İlgili şirketi arama yerine beklemeyi
seçtim, suç bende… Gerçi, kafamın
dinlenmesi iyi oldu, eski günler gibi
“Internet” yayınına bütün gün
ulaşamadım…
“Dünyayla irtibatımız kesik kaldı”
Cuma gün…
***
Akşam
saat
sekizi
geçince,
faturalarından tel numarasını bulduğum
“Internet” sağlayıcısı şirketi aradım…

Rüzgara Karşı

Oradaki
görevliye
ulaştığımda,
bölgedeki istasyonlarında herhangi bir
arızanın görünmediğini, sorunun bizim
evde olabileceğini, bir şeyler yapmamı
salık verdi…
Ayrıca, Cumartesi gün için kayıt
yaptığını,
bize
arıza
ekibini
yönlendireceğini söyledi…
Yukarıda, damdaki anten ışıkları, hava
karardıktan sonra görünüyordu…
Dışarı çıkıp, yukarıya baktım, arızadan
dolayı olacak, antenin üzerinde herhangi
bir ışık görünmüyordu…
Aşağıda modemin üzerine, şirket
teknisyenlerinin monte ettiği antene
enerji veren güç kaynağını -antenin
beslemesini- çıkartıp, yeniden takmamı
söylemişti telefonda görüştüğüm şirket
yetkilisi…
O cihazın üzerine dokunduğumda,
fazlasıyla yüksek bir ısı olduğunu fark
ettim; güç kaynağı ya çalışıyordu, ya da
arızadan dolayı dışarı yüksek ısı
veriyordu…
Adaptörden çıkarmışken, enerji verip
vermediğini ölçeyim dedim; nasıl olsa
evde her zaman bir AVO metre
bulunur… Öyle yaptım, 24 voltluk o
besleme cihazının çıkış fişini ölçtüğüm
zaman, ölçü aletinin göstergesi “o volt”
gösteriyordu…
Cihaz enerji üretmiyordu!
Şirketi yine aradım; görevliye, yarın
arıza ekibiniz bize geleceği zaman,
yanlarında 24 voltluk bir güç kaynağı adaptör- da getirsinler, diyerek ricada
bulundum…
Dur bakalım, Cumartesi gün arıza
ekibi gelirse, “kabahatin” kimde/nerede
olduğunu göreceğiz…
***
Bölgemizde, bağlı olduğumuz kıb-tek’e
ait trafonun fideri üzerinde, çok sayıda
güneş paneli var; evin pozisyonu olarak
havai hatların en son noktasında
bulunduğumuz halde, müsaade edilen
240 voltluk şebeke geriliminin hayli
üzerinde
bir
voltajın
evimizde
olduğunu, aylardır biliyorum…
Sokak lambalarımız seneyi buldu
nerdeyse ne gece, ne de gündüz
yanmıyor…
Arızayı arayıp kayıt yaptırabilene aşk
olsun…

Bülent Tümen
Gerçi kayıt ettirsek ne olacak?
Mecburen mobil telefonla aradığınız
için, sadece mobil telefon faturanızdaki
miktar çoğalıyor o kadar!
Ev telefonumuz, bulunduğumuz eve
taşındığımızdan beri, 25 yılı geçti hâlâ
bağlanmadı…
Bağlanmasını da zaten beklemiyoruz!
Demek ki biz, kimilerine göre
“Marjinal” birilerine göre de “Hain,
Rumcu” ya da “Kıbrıs milliyetçisi”
statüsünde olduğumuzdandır(!) ki, ev
telefonumuz bağlanmaz…
Ancak, bizim köydeki santral,
birilerinin talimatıyla büyütülerek,
aşağılarda eski Dikomo çöplüğünün
karşısındaki “Üniversite” binalarına,
köyümüzdeki santraldan itibaren yeraltı
alt yapısı da yapılmak suretiyle, telefon
hatları gönderilebiliyor…
***
Ha, unutuyordum, bir zamanlar
ifrazını yaparak açtığımız yolun -Tümen
Sokak’ın- aylar önce, Dikmen Belediyesi
tarafından genişletme çalışmalarına
başlandığında, evimizin yakınına “yeni
inşa edilecek” bazı tesisler için,
kaldırımların altından telefon alt yapısı da
yapılmaya başlandığı halde, 50 metre
ötede bulunan bizim eve doğru,
herhangi bir alt yapı çalışmasına
gidilmemiştir…
Sokak aynı sokak!
Belki de müsaade edilmemiştir…
E, bu da bizim şansımız/şansızlığımız
değil!
Birilerinin,
bizim
hakkımızda
düşündüklerinin yansımasıdır!
Zaten bilirsiniz, KKTC yönetimi
sadece bizlere ve bizim gibi düşünenlere,
hemen hemen her iş ve işleminde, dolaylı
da olsa “başınızın çaresine siz bakınız”
demiyor mu?
Zenginlere, vergi vermeyen üniversite
baronlarına, pardon sahiplerine, yurttaş
olarak ödediğimiz vergilerle, alt yapılar
dâhil her konuda yardımcı olan, her
ihtiyaçlarını para almadan karşılayan
idare, kendi yurttaşının teknolojik
gelişmelerden ve alt yapı sistemlerinden
uzakta kalması için, binbir mazereti
uydurabiliyor/bulabiliyor!
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

424 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid19 verilerini açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145
olup, 424 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi
vefat etmiş, 378 kişi taburcu edilmiştir.
178 kişi Lefkoşa, 153 kişi Girne, 53 kişi
Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 10 kişi
İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
12 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 21.145
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 424
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 424
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 378
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.063.599
Toplam Vaka Sayısı: 73.009
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 161
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 197
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1918

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135463
Güney Kıbrıs'ta 4 vefat,
2812 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta dün koronavirüsten dört
kişi hayatını kaybetti. 2812 yeni vaka tespit
edildi.
Hastanede virüs taşıyan 110 hasta bulunuyor ve bunların 17'sinin durumu ağır.
Hastanede aşı öyküsü olmayan hastaların
oranı ise yüzde 53,64.

GÜNEYDE TURİZM
MODELİNDE DEĞİŞİKLİK

Güney Kıbrıs’ın 2030 yılına kadarki
turizm modelinde değişiklik
öngörüldüğü, turizm sezonunun
sadece yaz aylarıyla kısıtlı
kalmayarak tüm yıla yayılabilmesinin
hedeflendiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney
Kıbrıs’ın 2030 yılı hedefiyle
hazırlanan milli turizm modelinin,
modelin çevreye etkilerinin
araştırılmaya başlanmasıyla yeniden
gündeme geldiğini, söz konusu
modelin, turizmin yaz aylarıyla kısıtlı
kalmaktan çıkarılmasını
hedeflediğini yazdı.
Haberinde, söz konusu plana geniş
yer veren gazete, Güney Kıbrıs
turizminin özellikle İngiltere ve
Rusya pazarına bağımlılıktan
kurtarılmasının da hedeflendiğini
belirtirken ana hedefin, 2030 yılında
kış turizminin yüzde 77 arttırılması
olduğunu vurguladı.
Planın ana hedefinin, yaz aylarında
geçerli olan deniz ve güneş
turizminin yanı sıra, kış aylarında
uygulanabilecek din, sağlık ve spor
turizmi türlerinin güçlendirilmesi
olduğu vurgulanıyor.

KASULİDİS: İSRAİL
BİZİMLE İLİŞKİLERİNİ
DİKKATE ALMADAN
HAREKET ETMEZ

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis, İsrail ile Türkiye arasında
enerji alanında olası bir işbirliğine
ilişkin görüşlerini, “İsrail bizimle
ilişkilerini dikkate almadan hareket
etmez” iddiasıyla dile getirdi.
Fileleftheros gazetesi, “Rol ve Söz
Sahibi Olduklarını Düşünüyorlar”
başlığı altında verdiği haberinde,
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali
sonrasında Türkiye ile İsrail
arasında, enerji alanında işbirliği
yapılması ihtimali konusunda Güney
Kıbrıs ve KKTC’den siyasilerin
yaptıkları açıklamalara geniş şekilde
yer verdi. Gazete, Türkiye ile İsrail
arasında enerji alanında yaşanacak
olası bir yakınlaşmanın Kıbrıs’taki
her iki tarafı da etkileyeceğini
belirtirken, Rum Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis’in “Alfa”
televizyonuna yaptığı açıklamalara
yer verdi. Habere göre Kasulidis,
“İsrail’in, Kıbrıs’la ilişkilerini göz
önüne alarak hareket edeceğini”
iddia ederken “İsrail’den Türkiye’ye
doğalgaz götürecek bir boru hattının
inşasını hukuken engelleyebileceklerini” öne sürdü. “Devletlerin
karasularının egemen deniz olması,
Münhasır Ekonomik Bölgelerin
(MEB) egemen denizler olmamaları
sebebiyle MEB’den bir boru hattı
döşenmesine elbette engel
olamayacaklarını” ifade eden
Kasulidis, “buna karşın UNCLOS’un
(Uluslararası Deniz Hukuku), boru
hattı döşenmesi konusunda müdahil
ülkelerle istişareler yapılmasına
yönelik öngörüleri olduğunu” söyledi.

BRÜKSEL’DEN
TÜRKİYE’NİN ÇABALARINA
OLUMLU NOT

Fileleftheros haberinde Rum Haber
Ajansı’nın (KİPE) Türkiye’nin AB’nin
Rusya ile ilgili kararlarını tam olarak
yerine getirip getirmediğini sorduğu
Avrupa Komisyonu’nun Dış Politika
Sözcüsü Peter Stano’dan,
Komisyon’un Türk faaliyetlerini
olumlu not ettiğine dair bir cevap
aldığına işaret etti. Gazete Stano’nun
KİPE’ye verdiği cevabı okurlarına
şöyle aktardı: “Genel olarak Türkiye
Rus saldırısını kınayarak,
Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne
destek vererek ve BM Genel Kurulu
kararlarını destekleyerek kendini
güçlü şekilde ortaya koydu. Bunlar,
memnuniyetle karşıladığımız önemli
adımlardır. Antalya’da gördüğümüz
gibi Türkiye tarafından harcanan,
ilişkilerini idame ettirmesi ve iki taraf
arasında arabuluculuk gibi çabaları
not ettik. Türkiye ve bütün
ortaklarımız ile işbirliğimize,
Rusya’nın saldırganlığına AB’nin
cevabını izah ederek ve bu
çerçevede işbirliğine
cesaretlendirerek devam ediyoruz.”
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Günün Manisi - Emine Hür

Olma yolsuza yakın
Dürüstlüğünü takın
Hak helâli sökermiş
Haksızlık yapma sakın

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

“İnsanın kendisinden yüz
çevirmeye, dünyada olup
bitenleri görmezlikten
gelmeye hakkı yoktur.”
Dostoyevski

görüşme masalarında mevzilenen
mazgal bakışlı ve namlu ağızlı konuşmacılar
ikili bakışmaların ve
tilkili koklaşmaların sürekli hali
Ümit İnatçı
“Savaş ayini” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa
Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu
- Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A
Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37

GİRNE BELEDİYESİNİN “KADRAJIMDAN GİRNE”
İSİMLİ FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI
Girne Belediyesi bünyesinde bu yıl ilk kez
düzenlenen “Kadrajımdan Girne” fotoğraf
yarışması sonuçları açıklandı.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre,
yarışmada, Girne ve Girne Belediyesine bağlı
yerleşim yerleri içindeki doğal güzellikler,
kültürel değerler, tarihi ve turistik mekânlar,
şehir dokusu ve yaşamı gibi unsurlar yer aldı.
Yarışma Dijital (Sayısal) olmak üzere tek
kategoride gerçekleştirildi. Renkli veya SiyahBeyaz, tüm fotoğraflar bir arada (tek kategoride) değerlendirildi.
Yarışmada, jüri üyesi olarak, ARUCAD
Üniversitesi Sanat Fakültesi Dekanı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nur Onat, ARUCAD Üniversitesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, Altın Oran
Fotoğraf Derneği 2. Başkanı Ertuğrul Korkutmaz, Yücel Fotoğrafçılık Kurucu Üyesi
Yücel Onurlu ve Girne Fotoğraf Derneği
Başkanı Erkan Çelikeri görev üstlendi.

DÜN

Bu çerçevede Girne Belediyesi yeni hizmet
binası toplantı odasında 9-10 Mart tarihlerinde
iki oturum şeklinde gerçekleştirilen
değerlendirme toplantılarında, Girne Belediyesi
1.Fotoğraf Yarışması’nda derece ve mansiyon
alan eserler şu şekilde belirlendi:
FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA ÖDÜL
KAZANANLAR
1.’lik Ödülü (5.000 TL) Kazanan Eser
(4143449 rumuzuyla Osman Kartal) “Girne
Limanı”
2.’lik Ödülü ( 3.000TL) Kazanan Eser
(1905055 rumuzuyla Mehmet Gökyiğit) “Harbour at Night”
3.’lük Ödülü (2.000 TL) Kazanan Eser
(1076319 rumuzuyla Tevfik Ulual) “Liman
Girişi”
MANSİYONLAR
1 (1300013 rumuzuyla ulaş Sönmez) “Bellapais’in Kuşları”

2 (Jüpiter rumuzuyla Batuhan Oruç) “Sakinlik”
3 (4143449 rumuzuyla Osman Kartal)
“Kedi”
Ayrıca, jüri üyeleri tarafından 42 fotoğraf
sergilenmeye değer görüldü.
Yarışmaya 42 fotoğraf sanatçısı 280
fotoğrafla katılım gösterirken, ödüller ilerleyen
günlerde düzenlenecek törenle sanatçılara
takdim edilecek.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
konu ile ilgili yaptığı konuşmada, göreve
geldiği günden beri kültür ve sanat alanında
çok önemli işlere imza attıklarını ve bu bilinçle
hareket ettiklerini dile getirdi.
Güngördü, ilk kez bir fotoğraf yarışması
gerçekleştirdiklerini belirterek, uzun zamandır
planlanan bu organizasyonu gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, katılan
tüm yarışmacılara ve jüri üyelerine teşekkür
etti.

Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.

Tel: 0533 849 18 47

Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.
Tel : 533 837 43 91

13.40 13.65

EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt..
Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı
Fitplus ve Pizza Town yanı Magusa
05338797994
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo yanı Mağusa
03923656060
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK
PASTANESİ YANI 05428550015

SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos
Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790

LEFKE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B
Tosyalıses Lahmacun karşısı
0392 816 12 13

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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PEYZAJ MİMARLARI
ODASI GENEL KURULU
YAPILDI

“LEFKOŞA FOTOMARATON FOTOĞRAF YARIŞMASI” SONUÇLARI AÇIKLANDI
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan
Taşçı Akademi iş birliğinde bu yıl birincisi
gerçekleştirilen “Lefkoşa Fotomaraton
Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı.
Tevfik İleri, Ümit İnatçı ve Hasan Hüseyin’den oluşan seçici kurul önceki gün LTB
Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda
toplanarak eserlerle ilgili değerlendirmesini
yaptı ve dereceye girenleri açıkladı.
LTB’den verilen bilgiye göre, yarışmada
birincilik ödülünü Şaziye Kurt kazanırken,
ikincilik ödülünü Mehmetali Karahasan ve
üçüncülük ödülünü de Melek Kaptanoğlu
kazandı.

Seçici kurul ayrıca Hüseyin Kocaismail’i
“Nevin Yüksek Özel Ödülü” ve Sinan
Özer’i de “Ersin Taşer Özel Ödülü”ne layık
gördü.
Lefkoşa’da bir ilk olan ve 5 Mart Cumartesi günü LTB sınırları içinde yapılan
yarışmada, Büyük Han’da kurulan düzenleme kuruluna kayıtlarını yaptıran
yarışmacılar sabah 09.00 ile 17.00 saatleri
arasında fotoğraflarını çekti ve kayıt
yaptırdıkları uygun kapasitede tek bir hafıza
kartına yaptıkları çekimlerden seçtikleri en
fazla 5 fotoğrafı düzenleme kuruluna teslim
etti.

Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve
fotoğraf sanatının geliştirilmesi, LTB sınırları
içerisindeki kültürel değerlerin, tarihi ve
turistik mekânların, şehir dokusunun ve
yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması
amacıyla düzenlenen yarışma çerçevesinde
27 yarışmacı toplam 135 fotoğrafla yer
aldı ve toplam 30 fotoğraf sergilenmeye
layık bulundu.
Sergi ve ödül töreni, Yıltan Taşçı Akademi’nin
4-11
Nisan
tarihlerinde
gerçekleştireceği Lefkoşa 1.Fotoğraf Günleri’nin ilk gününde Merkez Lefkoşa’da
saat 18.00’de yapılacak.

YEŞİL BİLEZİK PROJESİ LANSMAN KOKTEYLİYLE TANITILDI
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse
edilen ve Mağusa Kültür Derneği (MKD)
tarafından yürütülen “Yeşil Bilezik:
Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre OkurYazarlığı Projesi” lansman kokteyli ile dün
halka ve basına tanıtıldı.
Forte Live Mağusa’da gerçekleşen proje
lansman kokteyline AB Program Destek
Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty,
AB Program Destek Ofisi Sivil Toplum
Programı Yöneticisi Emilie Crozet, AB Program Destek Ofisi mensupları, AB Hibe
Destek Ekibi temsilcileri, yerel kurum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda ilkokul
öğretmeni, sivil toplum kuruluşu temsilcisi
ve basın mensubu katıldı.
Etkinlikte, Proje Müdürü Münise
Alibeyoğlu
projenin
sunumunu
gerçekleştirirken, MKD Dernek Başkanı
Dudu Cumaoğulları ve AB Program Destek
Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty
konuşma yaptı.
ALİBEYOĞLU
Sunumunda, iklim krizi ve çevre
sorunlarının bu denli büyük boyutlara ulaştığı
günümüzde, sürdürülebilir kalkınmanın en
temel ve kapsayıcı bileşeninin tartışmasız
‘çevresel sürdürülebilirlik’ olduğunu vurgulayan Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu,
çocuk ve gençlere yönelik çevre okuryazarlığı
odaklı eğitim ve faaliyetlerin, uzun vadede
çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için
araç olarak kullanılacağını anlattı.
Projede eğitimlerin yanı sıra araştırma,
savunuculuk, ağ oluşturma, çevre koruma
ve çevre iyileştirme faaliyetlerinin de yer
alacağını belirten Alibeyoğlu, projeyi misyonuna ulaştıracak en önemli paydaşların
Mağusa’daki ilkokullar, ilkokul öğretmenleri,
çevre uzmanı eğitmenler, çevreci gençler
ve çevre gönüllüleri olduğunun altını çizdi.
CUMAOĞULLARI
MKD olarak 30 yıldan uzun bir süredir
eğitim, kültür, sanat, spor ve çevre odaklı
yüzlerce etkinlik ve onlarca proje
gerçekleştirdiklerini ifade eden MKD Başkanı

Dudu Cumaoğulları, giderek artış gösteren
çevre
sorunları
göz
önünde
bulundurulduğunda, sürdürülebilir kalkınma
için büyük önem arz eden ‘yeşil becerilerin’
ilkokul seviyesinden başlayarak bireylere
kazandırılmasını odağına alan bu projeyi
hayata geçirmekten gurur duyduklarını dile
getirdi.
Başkan Cumaoğulları, 3 yılın sonunda,
proje kapsamında eğitim alacak veya etkinliklere dahil olacak olan her çocuğun ve
gencin, tıpkı ‘altın bilezik’ deyiminde olduğu
gibi hayat boyu yanında taşıyacağı bir ‘yeşil
beceri’ kazanmasının, uygulamasının ve
bunu bir yaşam kültürüne dönüştürmesinin
en büyük hedefleri olduğunu söyledi.
DOCHERTY
AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı
Michael Docherty, MKD ile farklı projelerde
de çalıştıklarını ama bu projenin çevre

temalı olmasından ötürü ayrı bir önem
taşıdığının belirtti. Projenin hem öğrenciler
hem de öğretmenler arasında küresel
ısınmanın getirdiği büyük riskler konusunda
farkındalık geliştireceğini söyleyen Docherty,
çevre bilincine sahip özellikle gençlerden
oluşan yerel bir ağın politikacıların gereken
şekilde harekete geçmeleri için sürdürülebilir
bir baskı oluşturması gerektiğinin altını
çizdi.
“Mağusa ve Karpaz, gelişim için muazzam
bir potansiyele sahiptir, ancak bunun
sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi
gerekir.” diyen Docherty, yerel sivil toplum
örgütlerinin nüfusun gerçek ihtiyaçlarının
dikkate alınmasını sağlamada hayati bir
rolü olduğunu ve MKD gibi sivil toplum
kuruluşlarının, yerleşik oldukları bölge halkı
için muazzam bir kaynak olduğunu sözlerine
ekledi ve projeyi uygulama sürecinde
MKD’ye başarılar diledi.

KTMMOB bağlı Peyzaj Mimarları
Odası’nın 5. Dönem Olağan Genel
Kurulu’nda oda başkanlığına
Ferdiye Sav seçildi.
Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler
Odası Birliği’ne (KTMMOB) bağlı
Peyzaj Mimarları Odası’nın 5.
Dönem Olağan Genel Kurulu bugün
KTMMOB binasında
gerçekleştirildi. Divan
Başkanlığını Buket Asilsoy, Divan
Sekreterliğini Simge Bozkırlı ve
Aslı Özgürün’ün yaptığı Genel
Kurulda Oda Başkanlığına Ferdiye
Sav seçildi. PMO Yönetim Kurulu
üyeliklerine de Gülizar Eroğlu,
Huriye Geceyatmaz, Laden
Güvensoy ve Dilara Dindar seçildi.
Yedek Yönetim Kurulu üyeleri,
Defne Feridun, Yağmur Aydındağ
ve Emine Özçınar Karınca’dan,
Denetleme Kurulu üyeleri de Buket
Asilsoy ve Simge Bozkırlı’dan
oluştu.

‘KADININ EKONOMİK
GÜÇLENDİRİLMESİ
FORUMU’
ACAPULCO’DA YAPILDI
Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar
Derneği ve Girne Belediyesi
işbirliğinde, dün Girne’de,
“KKTC’de Kadının Ekonomik
Güçlenmesi Forumu” düzenlendi.
Etkinlik, Acapulco Resort
Convention Spa Hotel’de yer aldı.
Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme
Ajansı Direktörü Ebru Kaptan
Sertoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci
Kadınlar Derneği Başkanı İçim
Çağıner Kavuklu ve S.S İzmir
Tarımsal Kalkınma ve Diğer
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler
Birliği Köy-Koop Yönetim Kurulu
Başkanı Neptün Soyer ve Türkiye
Belediyeler Birliği Danışmanı Filiz
Evran ‘ın konuşmacı olarak
katıldığı etkinliğin
Moderatörlüğünü ise, Girne
Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri
Misli Kadıoğlu üstlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan
GİKAD Başkanı İçim Çağıner
Kavuklu, “KKTC’de Kadının
Ekonomik Güçlenmesi Forumu’nun
gerçekleşmesine katkı koyan ve
katılımcı olan herkese teşekkür etti.
Foruma, Kuzey Kıbrıs’ın dört bir
yanından, üreten, ürettikleriyle
toplumun kültürüne sahip çıkan ve
Kıbrıs Türk kültürünün, bu günlere
gelmesine ve yaşatılmasına katkı
koyan, birbirinden güçlü girişimci
kadınlardan oluşan bir topluluğun
katıldığını belirten Kavuklu,
forumun, faydalı geçmesini diledi.
Konuşmasında, GİKAD’ın
çalışmalarına her zaman destek
olan, Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü ve Girne Belediyesine
teşekkürlerini sunan İçim Çağıner
Kavuklu, süregelen desteklerin
devamını istediklerini ifade etti.
Şu an kullanılmayan Girne
Bandabulya’nın, KKTC’nin dört bir
yanında üreten kadınların el
emeklerinin satışının yapılacağı bir
merkeze dönüşmesini talep
ettiklerini dile getiren Kavuklu,
ürettikleriyle ev ve ülke
ekonomisine katkı yapmaya çalışan
kadınların, üretimlerinin doğru
şekilde tüketiciyle buluşması,
pazarlanması ve emeklerinin
desteklenmesinin önemine vurgu
yaptı.
Girne Belediye Başkanı Nidai
Güngördü de, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nün aynı zamanda
kadının üretim sürecinde verdiği
önemli katkının da temsil edildiği
bir gün olduğunu ifade ederek,
GİKAD iş birliğinde gerçekleşen
forumun önemine dikkat çekti.
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13 Mart 2022 Pazar
RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ ÜZERİNDEN DİPLOMASİ SAVAŞI…

RUM YÖNETİMİNDEN ORTAKLARINA “HER PARLAYAN ALTIN DEĞİL”
Rum yönetiminin, Rusya-Ukrayna
gerginliği üzerinden Avrupalı ortaklarını
Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik tavrı
konusunda ikna etmeye çalışırken, enerji
güvenliğinde de rol edinmeye çalıştığı
bildirildi.
Fileleftheros “Paralel Diplomatik Savaş”
başlıklı haberinde, Türkiye’nin kendisini
krizin çözüm köprüsü olarak göstererek
Rusya-Ukrayna savaşından siyasi, askerî
ve ekonomik fayda sağlamaya çalıştığını,
Rum yönetiminin ise buna karşılık Avrupalı
ortaklarına “her parlayan altın değil”
uyarısında bulunduğunu yazdı.
Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis
Kasulidis’in “Ukrayna görüntüsü önündeki
Türk oyunlarını” göstermek ve krizin, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesi için
kullanılmasını “engellemek” maksadıyla
diplomatik maraton başlattığını yazdı.
Habere göre Kasulidis, AB Dışişleri ve
Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell’e mektup göndererek
Türkiye’nin bir yandan “NATO üyesi ve

AB adayı bir sıfatlarını, çeşitli karşılıklar
talep etmek veya arabulucu rolü oynamak
için kullanırken öte yandan NATO ve
AB’nin aldığı kararlara tamamen uymayarak tuhaf bir oyun oynamadığını” ileri
sürdü. Kasuldis’in, yabancı diplomatlarla
bütün temaslarında, Borell’e ilettikleri
yanında Rum yönetiminin “Türkiye de
hava sahasını Rus uçaklarına kapatmalıydı”
ısrarını da aktardığı kaydedildi.
Habere göre Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastaiadis de olağanüstü Avrupa
Konseyi toplantısındaki konuşması ve
toplantı çerçevesindeki temaslarında,
Türkiye ile ilgili Rum iddialarını dillendirdi.
Anastasiadis “48 yıldır işgal altında
olduklarını, bu nedenle Ukrayna’da olanları
çok iyi anladıklarını” öne sürerek, savaşın
sona ermesi için “diplomatik çabalara tam
destek” belirtti. Türkiye’nin, Rusya’ya
karşı alınan önlemlere uymamasından
şikâyet etti.
Rum Sözcü Marios Pelekanos imzasıyla
yayımlanan açıklamaya göre Anastasiadis

konuşmasında “bölge devletlerinin
işbirliğinde Avrupa’ya enerji nakli
konusunda rol oynayabileceklerini” söyledi, “doğal gazın ara enerji kaynağı rolünün
ve sınırlar arası bağlantıları hayata geçirerek enerji tedarik kaynakları ve
güzergahlarının çeşitlendirilmesi gereğinin”
altını çizdi.
Anastasiadis “Doğu Akdeniz bölgesinin
EuroAfrica ve EuroAsia Interconnectors
elektrik bağlantıları aracılığıyla Avrupa’ya
bağlanması planlamasını ve Doğu Akdeniz
bölgesinden Avrupa’ya hidrojen hammaddesi de dahil yeşil enerji taşınması perspektiflerini” örnek gösterdi.
Anastasiadis “Doğu Akdeniz’in de dahil
olduğu geniş AB bölgesinde, gerektiği
yerde muteber bir güvenlik sağlayıcısı
olarak çalışabilmemiz için AB’nin savunma
olanaklarının güçlendirilmesi gerekir. İlgili
planlamalar Avrupa Birliği’nin ve üye devletlerinin Türkiye’den gördüğü tehdit ve
meydan okumaları da dikkate almalıdır”
iddiasını da dillendirdi.

ZELENSKİY: RUS ASKER SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ
Kiev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının
Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye
karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı
video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya
yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili
açıklamalarda bulundu.
Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye
Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati
çeken Zelenskiy, "Melitopol Belediye
Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent
ve halka sadece değil, demokrasiye karşı
işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki
halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden
eminim." dedi.
Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör
örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenskiy,
"Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer
kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere
teslim olmadığını gördü." şeklinde konuştu.
"BUGÜN 7 BİN 144 KİŞİ TAHLİYE
EDİLDİ"
Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere
tahliye sürecine değinen Zelenskiy, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının
çalışmasını engellediğini belirtti.
Zelenskiy, "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın,
bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış
yerlerden tahliyesini organize etmek için
nedendir. Bunu yapacağız." dedi.
Ukrayna kentlerine insani yardımın
yapılması için çabalamaya devam edecek-

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin
846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin
465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi
yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, günlük Kovid-19
tablosunu "covid19.saglik.gov.tr"
sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 318 bin
846 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin
465 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi
yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı
42 bin 751 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz
aşı uygulananların oranı yüzde
85,22, birinci doz aşı yapılanların
oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara
geçti.

RUSYA, UKRAYNA'DA 3
BİN 346 ASKERİ ALTYAPI
TESİSİNİ İMHA ETTİĞİNİ
AÇIKLADI
Rusya Savunma Bakanlığı,
Ukrayna'da toplam 3 bin 346 askeri
altyapı tesisinin imha edildiğini
bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov,
başkent Moskova'da Rusya ve
Ukrayna arasındaki savaşa dair
açıklamalarda bulundu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ile
Donbas'taki sözde ayrılıkçı
yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye
devam ettiğini belirten Konaşenkov,
buradaki bazı yerleşim birimlerinin
kontrol altına alındığını söyledi.
Ukrayna'da imha edilen silahlar
konusunda bilgi paylaşan
Konaşenkov, "Operasyonun
başından bu yana Ukrayna'nın 3 bin
346 askeri altyapı tesisi imha edildi.
121 insansız hava aracı (İHA), 1067
tank ve çeşitli zırhlı araç, 114 çok
namlulu roketatar, 412 obüs ve
havan topu, 862 özel askeri araç
yok edildi." ifadesini kullandı.

UKRAYNA: KUŞATILMIŞ
MARİUPOL'DE 12 GÜNDE
1582 SİVİL ÖLDÜ

lerini vurgulayan Zelenskiy, Mariupol'un
Rus ordusunca kuşatıldığına dikkati çekti.
Zelenskiy, "Ruslar, Mariupol'e insani
yardımı ulaştırmamıza izin vermedi ve kent
sakinlerine işkence etmeye devam ediyor."
ifadelerini kullandı.
"RUS ASKER SAYISI 12 BİNİ
GEÇTİ"
Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 12
bini geçtiğine dikkati çeken Zelenskiy, bin-

lerce askerin de esir alındığını söyledi.
Rus askerlerin annelerine seslenen Zelenskiy, "Kendi çocuklarınızı yabancı topraklardaki savaşa göndermeyin. Çocuklarınızın
tatbikatlara gönderildiğine inanmayın. Ukrayna bu savaşı hiçbir zaman istemedi, ancak
gerektiği kadar kendisini savunacak."
ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rus vatandaşlarına "ülkelerindeki propagandaya inanmamalarını ve doğru
bilgilere ulaşmalarını" önerdi.

ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE'NİN UKRAYNA
KONUSUNDAKİ DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİNDEN MEMNUNUZ
Washıngton, ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price, Rusya ile Ukrayna
arasındaki krizin çözümü konusunda
Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik
çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Price, günlük basın brifinginde, RusyaUkrayna savaşındaki son durumu
değerlendirdi.
Ned Price, Rusya'nın artan saldırılarını
esefle karşıladıklarını vurgulayarak, sivil
kayıpların artmasından Moskova'nın sorumlu
olduğunu ifade etti. Price, Rusya'nın kimyasal
silah konusunda da ABD ve Ukrayna'yı
suçlayarak kendisine zemin hazırladığını
ve "bu oyunu daha önce de gördüklerini"
söyledi.
ABD'li sözcü, Rusya ile doğrudan diplomatik sürece artık devam etmemelerini

TÜRKİYE'DE 20 BİN 465
KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ
POZİTİF ÇIKTI, 132 KİŞİ
HAYATINI KAYBETTİ

Moskova'nın tutumuna bağlarken, Türkiye,
Fransa ve İsrail gibi yakın ortaklarının bu
diplomatik süreçleri devam ettirdiğine işaret
etti.
"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK
GİRİŞİMLERİNİ MEMNUNİYETLE
KARŞILIYORUZ"
Price'ın, NATO üyesi olarak süreçte ittifakla birlikte hareket eden Ankara'nın aynı
zamanda hem Moskova hem de Kiev ile
görüşmelerini sürdürmesinin ve Türkiye'nin
yoğun diplomatik girişimlerinin ne anlama
geldiğine ilişkin AA muhabirinin sorusuna
yanıtı şu oldu:
"Bu girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz.
Türk müttefiklerimiz bu süreçte ABD ile
tam koordinasyon ve istişare içinde oldu.
Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
Antalya görüşmelerinden sonra konuşma

fırsatı buldu. Bakan Blinken da Bakan
Çavuşoğlu ile görüştü. Koordinasyon içinde
yürütülen bu görüşmelerden memnuniyet
duyuyoruz."
ABD'li sözcü, Türkiye'nin yanı sıra Fransa,
İsrail ve Almanya'nın da bu yönde diplomatik
girişimlerinin olduğunu ve bu tür girişimleri
desteklediklerini sözlerine ekledi.
Ned Price, Ukrayna'ya S-300'lerin temin
edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine,
Kiev'e 1 milyar doları geçen savunma
yardımı yaptıklarını, ancak hangi silahları
temin ettikleri ya da edecekleri konusunda
spesifik detaylara girmeyeceğini aktardı.
Price ayrıca Venezuela ile önceden bir
anlaşma yapmadıklarını, bu ülkenin 2
Amerikalıyı serbest bırakmasının, petrol
satın alma konusuyla bağlantısının olmadığını
vurguladı.

Kiev, Ukrayna Dışişleri Bakanı
Dmitro Kuleba, Rus ordusunun
Mariupol kentine yönelik
saldırılarında 12 günde 1582 sivilin
hayatını kaybettiğini belirtti.
Kuleba, Twitter hesabından,
Ukrayna'nın Mariupol kentindeki
durumla ilgili bilgi paylaştı.
Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü
kuşattığını ve buradaki sivilleri
bombaladığını belirten Kuleba,
"Kuşatılmış Mariupol'de şu anda
gezegendeki en kötü insani felaket
yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü.
Ölenler, toplu mezarlara gömüldü."
ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: SİVİLLERİN
TAHLİYESİ İÇİN 10'DAN
FAZLA BÖLGEDE İNSANİ
KORİDOR AÇTIK
Kiev, Ukrayna Başbakan Yardımcısı
İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesi için
Mariupol ve Pologi şehirleri başta
olmak üzere Kiev ve Sumi
bölgelerindeki 10'dan fazla yerleşim
yerinde insani yardım koridoru
açtıklarını duyurdu.
Vereşuk, verdiği basın brifinginde,
bugün için belirlenen tahliye
güzergahlarını açıkladı.
Söz konusu insani koridorlar
üzerinden ülkenin Mariupol ve
Pologi şehirleri başta olmak üzere,
Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan
fazla köyden sivillerin tahliyesinin
gerçekleştirileceğini kaydeden
Vereşuk, aynı zamanda aynı
güzergahlara insani yardım
konvoyunun yola çıkacağını aktardı.
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Yeşilova Cİhangir’i de
geçemedi

Süper Lig’in 22. haftasında Merit Alsancak Yeşilova
ile Cihangir karşılaştı. Lider MTG’nin puansız
kapattığı haftada Yeşilova aradaki puan farkını
kapatma şansını değerlendiremedi. Yeşilova’nın
maçtaki golünü 18. dakikada Aksel,Cihangir’in
golünü ise 77. dakikada Erol Aksunlar kaydetti. Bu
sonuçla Yeşilova 39, Cihangir 31 puana yükseldi.

1 0
Kartal liderin hızını kesti
Yenicami konuk ettiği lider Mağusa Türk
Gücü’nü tek golle mağlup etti. 48. Dakikada
Keita maçın tek golüne imza attı. Yenicami
bu galibiyetle puanını 29’a yükseltti. Lider
Mağusa ise 47 puanda kaldı. Lideri
yakalamaya çalışan Lefke, Yeşilova ve
Doğan da haftayı puan kaybı ile tamamladı...
(Haber ve fotoğraflar: Necati Özsoy)
Futbol Süper Lig’in 22. haftasında Yenicami ile lider
Mağusa Türk Gücü karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda
soğuk bir havada oynanan mücadeleyi 1-0’lık skorla Yenicami
kazanarak rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Yenicami’ye galibiyeti getiren golü 48’nci dakikada Keita
kaydetti.
Karşılaşmada baştan sona daha hırslı ve istekli oynayan
Yenicami haklı bir galibiyet elde etti. Rakibi Mağusa’nın
topla rahat oynamasına izin vermeyen Yenicami savunmada
da hatasız oynadı.
Son olarak 14. haftada Hamitköy’e mağlup olan Mağusa
Türk Gücü, haftalar sonra yenilgi yaşarken yeşil sarılı ekip
47 puanda kaldı. Yenicami ise 29 puana yükselerek önemli
bir galibiyet aldı. Ligde gelecek hafta Mağusa Türk Gücü,
Türk Ocağı’nı konuk edecek. Yenicami ise Girne Halk Evi’ne
konuk olacak.
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

Futbolda sonuçlar
ve günün programı
AKSA Süper Lig
Yenicami–Mağusa T. Gücü:
Lefke–Doğan T. Birliği:
Y. Dumlupınar–Hamitköy:
K. Kaymaklı–Girne H. Evi:
Mesarya–Binatlı:
Merit A. Yeşilova–Cihangir:
AKSA 1. Lig
Görneç–Esentepe:
Düzkaya–Yeniboğaziçi:

1-0
2-2
2-1
4-1
1-0
1-1
1-0
1-1

Bugün
AKSA Süper Lig
Baf Ü. Yurdu–Gönyeli: Evren Karademir
Türk Ocağı–Göçmenköy: Hüseyin Eyyüpler
AKSA 1. Lig
Gençler Birliği–Çetinkaya: Kerem Eran
CB Gençlik Gücü–B. Bağcıl: Serhan Şimşek
Mormenekşe–SFC Dötyol. Ali Özer
İncirli–Maraş: Turgay Misk
Çanakkale–Karşıyaka: İsmail Ercan
Yalova–M. Değirmenlik: Osman Özpaşa

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

