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Ersin Tatar dün yine Toroslara bakıp derin bir nefes almış anlaşılan... Rum tarafı Rusya’ya hava sahasını
kapatmış ama KKTC hava sahasına dokunamazmış! Gördünüz mü, bir uçağı bile yok, ama havası var!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 2 Mart 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 597 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
SEN SEÇEREK AĞLIYORSUN
n

2. sayfada

İsmail Karaböcek
tutuklandı

Büyük elektrik soygunu!

Avrupa (Özel) – Aylardır gazetemiz aleyhinde binbir yalan dolanla karalama
kampanyası yapan ve sosyal medyada
bunları yayan İsmail Karaböcek dün
akşam saatlerinde polis
tarafından tutuklandı…
Karaböcek en son
gizlice yaptığı ve
YouTube’a attığı bir ses
kaydı nedeniyle gözaltına
alındı. Bilindiği gibi
Karaböcek geçtiğimiz yıl
yine bir ses kaydı nedeni
ile tutuklanmış ve teminata bağlanmıştı…
Karaböcek’in bugün mahkemeye
çıkarılması bekleniyor… Daha önceki
sabıkaları nedeniyle tutuklu yargılanıp
yargılanmayacağı merak ediliyor…
Diğer yandan Karaböcek’in yalan
dolanlarını ve fesatçılığını haftalardır
manşetine taşıyan Volkan gazetesi ile
bunları sosyal medyada paylaşanlar
hakkında da yasal işlemlere başvurulacağı
öğrenildi…

Elektrik kesme
limiti 675 TL

n Maliye Bakanı Sunat Atun elektrik
kesme limitinin 100 TL’ye
düşürülmediğini, 675 TL’ye
yükseltildiğini açıkladı…
10. sayfada

Zaroğlu Kıb-Tek’in
başına mı getiriliyor?

Püf de sönsün!
İşgal altında

KİRLİ VE
PASAKLIDIR
BİZİM HİKÂYEMİZ

BUYURUN
YAŞATIN

BÜYÜKELÇİYİ
MAKAMA
ÇAĞIRMAK

Ali Osman

Mehmet Levent

n UBP’den milletvekili adayı olan,
ancak seçimleri kazanamayan
Bertan Zaroğlu’nun Kıb-Tek
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
getirilmesi için çalışmalar yapıldığı
öğrenildi… El-Sen bu konuda
yaptığı açıklamada, Zaroğlu’nun bu
göreve getirilmesi halinde greve
gideceğini belirtti…

Ersin Tatar:

Hava sahamıza
kimse el uzatamaz

n Kıbrıs hava sahasını Ruslara
kapatan Rum tarafının KKTC
havasına dokunamayacağını
söyleyen Tatar, yine egemen
eşitliğimizden söz etti…
3. sayfada

YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİ
Nİ YARGILAMAK

TARAF OLMAK
DA KÖTÜ
TARAFSIZLIK DA

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Aziz Şah

Kuzeyde 476 vaka 1 can kaybı, güneyde ise 1986 vaka 1 can kaybı...

Canan Sümer

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
her
savaş
kurbanına
Evet,
ağlamıyorsunuz…
Seçerek ağlıyorsunuz…
Evet, her savaş için barış çağrısı
yapmıyorsunuz…
Seçerek yapıyorsunuz…
Evet, her bombardıman uçağını
görmüyorsunuz…
Seçerek görüyorsunuz…
Evet, kucağında yavrusu ile bomba
atan uçaklardan kaçan her babayı da
görmüyorsunuz…
Onu da seçerek görüyorsunuz…
Evet, Yemen’e hiç bakmıyorsunuz…
Yalnız Ukrayna’ya bakıyorsunuz…
Evet, Yemen’e hiç bakmadığınız için,
orada yaşayanların sizin için insan
olmadığını bu halinizden anlıyorum…
Evet, Yemen’dekiler gibi Suriye’dekiler, Irak’takiler, Libya’dakiler ve
Afganistan’dakiler de sizin için insan
değil…
Evet, ben bunu sizin yüzbinlerce ölüyü
hiç umursamayışınızdan anlıyorum…
Evet, Amerika yalan dolanla Irak’ı
işgal etti ve buna karşı hiç sesiniz çıkmadı…
İşgalcilere seçerek karşı çıkıyorsunuz…
Evet, Amerika Afganistan’ı da işgal
etti…
Ona da hiç böyle ses çıkarmadınız…
İşgalci senin işgalcin ise mesele yok!
Evet sen Kıbrıslı, en çok da sen tuhafsın, en çok da senin Ukrayna’daki
işgale karşı yükselen sesin kulaklarımı
tırmalıyor…
Kendi yurdundaki bunca yıllık işgale
hiç ses çıkarmayanlar, şimdi nasıl uzaklardaki bu işgale karşı çıkar!
Evet, Afrin üstüne yürüyen tankları
ve ölüm kusan silahları sen selamladın…

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Okumayanlara Pazar
günkü yazımı hatırlatmak
isterim.
O yazının devamı
olarak şimdi olup bitenleri
anlamak için az geriye
gidelim.
1949’da ABD ve müttefikleri “Sovyetler Birliği
ve komünizme karşı” NATO’yu kurmuş
ve adını da “savunma paktı” koymuşlardı.
Bunun üzerine Sovyetler Birliği ve 7
Doğu Avrupa ülkesi NATO’ya karşı kendilerini savunmak için 1955 yılında Varşova
Paktı’nı kurmuştu.
1991-1992’de Sovyetler Birliği ve
Varşova Paktı dağılmış ve komünizm ortadan kalkmıştı ama ABD ve müttefikleri
NATO’yu korumakla kalmamış Sovyetler
Birliği’nden ayrılan Doğu Avrupa
ülkelerinin tümünü (Ukrayna, Moldova
ve Belarus hariç) pakta üye yapmışlardı.
İyi de neden?
Çünkü Sovyetler Birliği dağıldığına
göre adamlar bu kez Rusya’yı kuşatıp
sıkıştırmak ve son hamlede dağıtmak istiyordu.
Müslüman ülkelerin bulunduğu ve
Rusya’nın arka bahçesi olarak bilinen
Kafkaslar ve Orta Asya devletlerini unutmadan.
2004’de “Turuncu ve Kadife devrim-

SEN SEÇEREK AĞLIYORSUN

Şimdi Kiev üstüne yürüyen tanklara
o halde neden kızıyorsun?
***
Evet, Yemen daha on gün önce
bombalandı…
Haberin var mı?
Nerden haberin olacak…
Esiri olduğun medya aygıtları bu
menüyü sunmaz ki sana…
Suudi savaş uçakları ölüm kustu
Yemen’deki yerleşim alanlarına…
Aynı uçaklar üç hafta önce de bombaladılar oraları…
Ya dört yıl önce yine Suudilerin bu
ülkeye yaptığı saldırıyı duydun mu?
Okul otobüsünü bombaladılar…
Çoğu çocuk 46 kişi öldü, 61 kişi de
yaralandı bu bombalamada…
Neredeydin o zaman?
Herhangi bir yerde barış pankartı
açtığını görmedim…
“Bu savaşı durdurun” demedin…
Bunları görmeyen ve duymayan bir
“barışçı”nın bu dünyada gerçekten barış
istediğine şimdi ben nasıl inanayım?

***
Evet, profilini Ukrayna bayrağı ile
süsledin…
Ama bu barışçı olduğunu ispat etmeye
yetmiyor…
Profiline bir kere bile bir Suriye,
bir Yemen bayrağı koyduğunu görmedim…
Neden?
Yemen’de şu anda açlıkla ve hastalıkla
kıvranan yüzbinlerce çocuk çocuk değil
mi?
Neden çocuk değil?
Sarışın ve mavi gözlü olmadıkları
için mi?
Evet, ben Ukrayna halkına da
yanıyorum, ötekilerine de…
Sen seçerek yanıyorsun…
Sen hangi dünyaya kulak kesilmişsen,
diğerine sağırsın…
Körsün…
Evet, binlerce çocuk boğuldu bu
denizlerde…
Binlerce Aylan bebek…
Sahi, sahilde kumlar üzerinde cansız

yatan Aylancığı hatırlıyor musun?
O çocukların, o ölü balıklar gibi azgın
dalgaların savurduğu çocukların
ülkelerini terketmesine sebep olanları
bir kere bile lanetlediğini görmedim
duymadım…
Evet, başka yerlerde yaşanan bu acılar
elbette Ukrayna acımızı azaltmaz…
Değerini düşürmez…
Ama gör bunları da…
Kör olma da gör…
Görmezsen sana inanmam…
Gözyaşlarına da inanmam, gerçek bir
barışçı olduğuna da inanmam…
***
Evet, İsrail yıllardır abluka altında
tuttuğu Gazze şeridine duvar ördü…
Bir duvar ki, ne duvar…
65 kilometrelik…
Altı metre boyunda…
Filistinlileri bile birbirinden ayırdı…
Gördün mü o duvarı?
Gördüysen sorayım o halde:
Şimdi Putin’i şeytan ilan edenler neden
İsrail’e hiç ses çıkarmıyorlar?
Yıllardır Filistinlilere yapmadıklarını
bırakmadılar…
Nerde dünyamızın barışçıları nerde?
Mahmud Derviş’ten bir şiir oku bana
desem okuyamazsın…
El Süleyman’ın izlediğin bir filmini
söyle…
Söyleyemezsin!
***
Şimdi Ukrayna bir yara ise benim
kalbimde, Yemen daha da büyük bir
yara…
Suriye de, Filistin de…
Yedi dağın yolları geçer kalbimden…
Ben seçerek ağlamam…
Sen seçerek ağlarsın…
Ağla o halde…
Ağla!

Tatlı su muhalifleri -2
lerle” Ukrayna ve Gürcistan’ı, 2008’de
tekrar Gürcistan ve 2014’de yeniden
Ukrayna’yı karıştıran ABD ve yandaşları
aynı oyunu Ocak başında Kazakistan’da
sergilemeye kalkışmıştı.
Gelelim bugünlere…
Rusya, Sovyetler Birliği, komünizm ve
Putin’in diktatörlüğünden dem vuranlara
sormak gerekir:
Dürüst olmak koşuluyla Putin’in yerinde
siz olsaydınız ABD ve müttefiklerinin
bunca tezgahına karşın ne yapardınız?
Adamlar Sovyetler Birliği’ni dağıtmış,
komünist sitemi çökertmiş, Rusya’ya son
darbeyi vurmak için sınırlarına kadar
dayanmış ve her yerde Moskova’yı
sıkıştırmak için türlü türlü oyun oynuyor
ama bizdeki tatlı su muhalifleri geleneksel
komplekslerini açığa vurarak Rusya’ya
saldırıp duruyorlar:
“İşgalci Rusya, katil Putin Ukrayna’dan
defol…”
İşgalci ABD ve müttefiklerinin ağzıyla…
“Arap Baharı” sürecinde yaptıkları gibi.
Aynı merkezden üretilen milyonlarca
haber ve hikaye uydurarak.
Hatırlayın IŞİD, NUSRA ve benzeri
ruh hastası, sapık, katil sürüsü teröristlerin
propagandasını yapıp yüceltmişlerdi.
Az mantıklı olmalı.
Elbette hepimiz savaşa karşıyız ama
palavradan değil.

Palavradan değil samimi duygular ve
gerçek bilgilerle.
ABD şu anda Fırat’ın doğusunda ve
Kuzey Irak’da ne yapıyor?
Üstelik oradaki Kürt kardeşlerimiz
Amerikalı değil, Suriye ile Irak ABD’ye
komşu değil ve bu bölgelerden ABD’ye
yönelik bir risk söz konusu değil.
Oysa nükleer kapasitesi olan Ukrayna
Rusya’ya komşu, Ukrayna’ın doğusunda
nüfusun ezici çoğunluğu Rus ve müttefikleriyle birlikte ABD Rusya ve Rusya
kökenlilere karşı sürekli provakasyon
yapıyor.
Oysa aynı Ruslar İkinci Dünya
Savaşı’nda Avrupa’yı ruh hastası Hitler’den
kurtarmak için en az 22 milyon kayıp
vermiş ve bunların 6 milyonu Ukrayna’yı
Nazi işgalinden kurtarmak isterken
yaşamını kaybetmişti.
Ama o zaman hiç kimse “Bu Rusların
ne işi var Ukrayna’da” dememiş ve bazı
Ukraynalıların Nazilerle işbirliği yaptığını
hatırlamamıştı.
Dönelim sağdan ve soldan tatlı su muhaliflerine…
2011’de 100 ülke NEDEN Suriye’ye
saldırdı?
“PYD/YPG ulusal güvenliğimi tehdit
ediyor” diyen Türkiye Suriye’de asker
bulundurmuyor mu?
Herkesçe terör örgütü olarak tanımlanan

ve militanlarının büyük bölümü Suriyeli
değil yabancı olan İdlib ve çevresindeki
Nusra neyin nesi!
İlle de savaşa kaşı çıkılacak ve duygusal
barış cümleleri kurulacaksa İsrail’in
yıllardır Filistin halkına yaptıkları için
iki laf edilebilir.
İsrail’den korkuluyorsa o zaman 7 yıldır
Yemen halkı üzerine bomba yağdıran
ABD, İsrail ve batı destekli Suudi Arabistan ve BAE için de birkaç televizyon
programı yapılabilir ve bir iki köşe yazısı
yapılabilir.
“İşgalci Rusya ya da katil Putin” demek
çok kolay ama işe yaramaz çünkü
Amerikalılarda vefa yok.
Amerikalılar herkesi kullanır sonra da
bir paçavra parçası gibi kenara atar.
Trump’ın Avrupa liderine nasıl fırça
çektiğini hatırlayın.
Trump’ın Arap kral, emir ve şeyhlerine
nasıl hakaret edip aşağıladığını unutmayın.
Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
gönderdiği mektup var.
Şimdi “İşgalci Rusya, katil Putin” diye
slogan atıp elektrik, benzin ve her şeye
yapılan zamları protesto edebiliriz artık.
Suriye, Irak, Libya, Afganistan, Yemen,
Filistin ve hatta Türkiye’de ölen milyonlarca insan kimin umurunda!
Nasıl olsa mavi gözlü, açık tenli ve
sarışın değiller.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

KİRLİ VE PASAKLIDIR
BİZİM HİKÂYEMİZ
Bir tür “Kendim ettim kendim buldum” hikâyesidir bu. Hani misal, içeriden bakınca hiç göremediğimiz, dışarıdan bakınca bulanık gördüğümüz;
Lefkoşa’dan bakınca göremediğimiz,
Londra’dan bakınca puslu gördüğümüz...
Bu öyle bir şeydir ki, ne saftır, ne de
temiz, tam tersine kirlidir, kirli ve pasaklıdır bizim hikâyemiz.
Kalleş tarihe tapınırken,
coğrafyaya hoyrat davrananların hikâyesidir ne de
olsa. Bizimdir. Başka birinin
değil.
Ne kadar suçlarsak suçlayalım başkalarını, nafile, kendimiz
ettik kendimiz bulduk, damardan okusunlar bizi bekliyoruz, arabesk bir şarkı
gibidir bizim hikâyemiz...
Öngörüsüzlüğün bizi getirdiği noktadayız işte, ne gidilecek köy görünüyor
ufukta, ne varılacak kasaba. Bir karanlıktan daha koyu bir karanlığa yürüyoruz
uygun adımlarla marşlarla selalarla.
Yürüyoruz Allah’ın izni peygamberin
kavliyle ölü yıkamaktan ülke yönetmeye
terfi eden gassalların peşisıra.
Tarihin en sefil ironisi olarak geçecek
kayıtlara muhtemelen, kıytırık bir ampulün peşinden sürüklenerek bu sefil
noktaya gelişimiz, koşar adımlarla hep
geriye, daima geriye gidişimiz...
Pis bir ampulün kuyruğunda maşrapa
olabilir mi bir ada, normal koşullarda
olamaz, ama unutmayalım ki olamaz
dediğimiz her şey oldu, biz de zaten
bir yandan hiçiz, bir yandan olmamamız
gereken her şeyiz. Piçlikten hiçliğe
çıkan bir yoldur bizim hikâyemiz...
Maşallah umudumuzu hiç kaybetmeden, umutsuzları aşağılayarak, onları
kendimizden uzaklaştırarak, umut en
son ölür diye diye, tembel ruhlarımızı
daha beter uyuşturan umutlarla geldik
buraya. Yorgunsak ve ter içindeysek,
yok ki bir şey yaptığımızdan, hiç sebep
yokken, öyle durup dururken, umutlanmaktan...
Umudu kesme yurdundan diye diye
geldiğimiz bu mühim kavşakta, muazzam bir yoksulluğa, büyük bir yoksunluğa doğru yuvarlanırken bir de ne görelim, yurdumuz umudunu kesmiş bizden çoktan...
Umutsuzluğu bilmeyen umudu ne
bilsin, karanlığı bilmeyen aydınlığı nasıl
bilsin “AK”la karayı nasıl seçsin...
Büyük acılar yaşanıyor dört yanımızda, büyük yıkımlar, savaşların biri bitmeden diğeri başlıyor, işgaller birbirine
ulana ulana, birbirini örte örte, unuttura
unuttura geçiyor, her ülke enkaz, her
toplum sürü olmaya aday, büyük ayaklanmalar mütemadiyen ertelenmekte,
hep başka, hep uzak baharlara...
Her şey çok güzel olacak diye başlamayı uygun gördüğümüz parti nutukları
kustu bizi sonunda, oh olsun bize,
birileri su dökse de süpürseler bizi uçurumdan aşağıya, kaybolsak boşlukta...
Her şey çok daha kötü olacak diye
başlayabilseydik konuşmaya, müşerref
olurduk mutlaka gücünü umutsuzluktan
alan umutla...
Karanlık kışkırtır kalemleri, aydınlık
uyutur, yazının koylarına itiraz demir
atmayagörsün, itaat cehennemin dibini
boylar oracıkta...
-Ki zaten, bu ülkenin en büyük sorunu
umutsuzluk değil umuttur, bu ülkenin
en büyük sorunu itaatsizlik değil itaattir...

TARAF OLMAK DA
KÖTÜ
TARAFSIZLIK DA

Tatar: Hava sahamıza
kimse el uzatamaz
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum
Yönetimi’nin hava sahasını kapatma
kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) hava sahasını da dâhil etmesine
tepki gösterdi. Tatar, “Hava sahamıza
kimse el uzatamaz” dedi.
Tatar yaptığı yazılı açıklamada, RusyaUkrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya
yönelik yaptırımlar çerçevesinde AB
ülkeleri, pek çok diğer ülke ve Güney
Kıbrıs’ın, Rus uçaklarına hava sahalarını
kapatma kararı aldıklarını belirterek,
bunun yetki ve sorumluluğunun bu
kararı alan ülkelere ait olduğunu kaydetti.
Tatar, Rum Yönetimi’nin aldığı hava
sahası kararına, KKTC’nin ulusal hava
sahasını da eklemesinin ve bu yönde
haritalar yayınlamasının ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“RUM YÖNETİMİ’NİN BİZİM
ADIMIZA KARARLAR ALMASI
SÖZ KONUSU OLAMAZ”
Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında,
“Rum Yönetimi’nin, KKTC topraklarında
ve ulusal hava sahasında egemen
eşitliğimiz, eşit statümüz ve 1960’ta
kazandığımız müktesep haklarımız
hilafına herhangi bir tasarrufta bulunması
ve bizim adımıza kararlar alması söz
konusu olamaz” ifadelerini kullandı.
“BOŞUNA BİR GAYRET”
Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini
Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gören Rum
Yönetimi’nin, bu şekilde bir karar alması,
KKTC’nin egemenlik haklarına el
uzatması ve dünya kamuoyunu aldatmaya
çalışmasının boşuna bir gayret olduğunu
kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu:

Evleri geçindirmek
imkansız hale gelecek!
“Zammın etkisi salgın ve dövizden daha yıkıcı olacak...”

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP),
yeni hükümetin güvenoyu almadan elektrik fiyatlarına yaptığı zammın, hane
halkının geçiminden mal ve hizmet üretimine kadar yaşamın her alanına yeni
ve katlanılamaz zorluk getireceğini belirtti
Platform, yapılan zammın etkisinin
covid-19 salgını ve döviz kurlarındaki
yükselişten daha yıkıcı olacağını belirtirken, yeni fiyatlar ile fabrikaları
çalıştırmanın, otelleri açık tutmanın,
ticaret yapmanın ve inşaatta elektrik
kullanmanın mümkün olmayacağını ifade
etti.
Platform tarafından yapılan açıklamanın
tamamı şu şekilde:
“Yeni hükümetin güven oyu bile almadan elektrik fiyatlarına yaptığı zam,
hane halkının geçiminden mal ve hizmet
üretimine kadar yaşamın her alanına yeni
ve katlanılamaz zorluklar getirecektir.
Bu zammın etkisinin, Covid-19 salgını
ve döviz kurlarının yükselişinden daha
yıkıcı olacağı aşikardır.
“İnsanlarımızın evlerini geçindirmesi
imkansız hale gelecek”
Yeni elektrik fiyatları ile fabrikaları
çalıştırmanın, otelleri açık tutmanın,
ticaret yapmanın ve inşaatta elektrik
kullanmanın mümkün olmayacağı
ortadadır. Bu elektrik fiyatları ile mal ve
hizmet üretimi yapmak mümkün olmadığı

gibi gıda ürünlerini depolamak ve uygun
koşullarla tüketicinin hizmetine sunmak
da zorlaşacak ve bütün bunlar piyasaya
korkunç bir pahalılık olarak yansıyacak,
insanlarımızın evlerini geçindirmesi
imkansız hale gelecektir.
Elektrik fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen artış, özel sektör işletmelerinin
kapanmasına neden olacağı gibi kamu
gelirlerini de etkileyecek ve ciddi oranda
düşürecektir. KKTC ekonomisinin elektrik
fiyatlarına getirilen bu büyük artışın
üstesinden gelemeyeceği açıktır. Bu artış
bir zorunluluk haline gelmişse, KKTC
ekonomisi bir çöküşün eşiğinde demektir
ve kamu maliyesi başta olmak üzere
ekonomik hayatı etkileyen bütün
unsurların yeniden değerlendirilerek yeni
bir ekonomik denge oluşturulması için
köklü tedbirler alınması gerekecektir.
Günübirlik, idare-i maslahatçı kararların
bizi getirdiği aşama işte budur:
Özel sektör temelli ve pazarda karşılık
bulacak mal veya hizmet üretimine dayalı
yeniden yapılanma kaçınılmazdır.
Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle
aşmak mümkün değildir.
Ekonomik Örgütler Platformu, yarın
Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ile
yapılacak görüşmede bu görüşleri ifade
ederek etkili bir yeniden yapılanmaya
olan ihtiyacı dile getirecek ve köklü tedbirler talep edecektir”

Belarus'ta düzenlenen anayasa değişikliği referandumu yüzde 65 oyla kabul
edildi…
Ve Rusya Belarus topraklarında nükleer
silah konuşlandırabilecek.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko,
Putin'den nükleer silahları ülkesine göndermesini isteyebileceğini söylüyor…
Diğer taraftan Batı’nın da nükleer silahları Polonya ve Litvanya'ya transfer
ettiğinden söz ediliyor…
Hadi bakalım kim daha uzağa işeyecek?
Adeta sidik yarışına dönüşen bir savaş…
***
Biraz geçmişe baktığımızda bunun
hep böyle olduğunu görürüz aslında…
İkinci Dünya Savaşı’ndan, özellikle
Kennedy suikastından sonra Amerika
ile Sovyet Rusya arasındaki silahlanma
yarışı adeta bir sidik yarışına döndü…
Ve Amerika tüm dünyada emperyalist
emellerini gerçekleştirmeye başladı…
Gözle görülen savaşlarının yanında
CIA’nin tüm dünyada “komünizmle mücadele” adına
tetikçiliğini yaptığı darbeler cinayet
ve katliamlar yapıldı…
Türkiye’deki sağ-sol çatışmaları…
Siyasi cinayetler, katliamlar…
Terör eylemleri…
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması…
12 Eylül darbesi ve daha nice trajik
olaylar hep CIA Gladio’sunun ve ona
hizmet edenlerin eseri değil mi?
***
Yaşanan birçok savaş gibi bu savaşın
da iki ucu kirli…
İlle de taraf olma gailesine düşmeden
anlamaya değerlendirmeye çalışsak da
boş…
Bir faydası dokunmuyor çünkü…
Sosyal medya çöplüğünde neyin yalan
neyin gerçek olduğundan bile emin değiliz…
ABD Başkanı Biden “Ukrayna konusunda Rusya’ya karşı geniş çaplı
yaptırımlar dışındaki alternatif Üçüncü
Dünya Savaşı başlatmaktır” diyor…
Bu bir tehditten ziyade “yapacağımızı
yaptık, daha ne yapalım Üçüncü Dünya
Savaşı’nı mı başlatalım” mealinde değerlendirilse de yine de oldukça ürkütücü…
Ürkütücü olmayan bir şey de yok zaten…
“Kasırga Taburu’ isimli Nazi grubu
Ukrayna ordusuyla Donbas’a karşı
savaşıyor” diye bir haber düştü önüme…
Bunun için Ukrayna’daki Cezaevlerinden tahliye edilmişler…
2014 yılında Odessa’da sendika binasına sıkıştırdıkları insanları benzin dökerek yakmıştı bu grup üyesiNeo Naziler…
Ve bu katliamdan sonra liderleri,Zyelensky
tarafından Genel Kurmaya baş danışman olarak atanmış…
Sosyal medya çöplüğünde önümüze
düşen her habere itibar etmememiz gerektiği gibi ana akım medya kanallarının
yayınlarına da kendimizi çok fazla kaptırmamamız gerektiği bir gerçek…
Ama en önemli gerçek de her geçen
gün daha da cehenneme dönüşen bir
dünyada yaşıyoruz…
Değiştirecek gücümüz yok…
Ne yapmalı o halde?
Kabullenmeli miyiz?
Hayır!
Yalan ve manipülatif haberlere inanmak
mı?
Asla!
Ama sanırım bu savaşta taraf olmak
da kötü, tarafsızlık da…
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100 TL borcun varsa elektrik hakkın değil
Çatır çatır kesecek Kıb-Tek ceryanı
Bunun adı tam bindirim indirim değil
Tek kuruş borç bırakma ağlatırlar ananı
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

BUYURUN YAŞATIN
Erken seçim sonrası oluşturulan hükümet
ilk icraatlarını uygulamaya koymaya başladı…
Elektrikte kampanya yaptı…
470 TL olan elektrik kesme limitini 100
TL’ye düşürdü…
Hesap nedir bunda?
Vatandaşlar 470 TL üstü faturalarını ödemektedirler çoğunlukla…
Yani elektrikleri kesilmeyecek kadar bir
hesaplama içindedirler…
Maliye Bakanlığı’na bağlanan Kıb-Tek’te
hesaplamaları Maliye yapacak…
Daha fazladır ama diyelim ki 200 bin
müstehlik vardır…
Bu 200 bin müstehlikin elektrik kesme limiti 100 TL’ye indirildiğinde ortada devamlı
olarak açık duran 370 TL’yi 200 binle çarptığımızda ortaya 74 milyon TL’lik bir rakam
çıkar.
Bu rakam aylıktır…
Ve maliyenin kasasına bir “indirim”le birlikte ayda 74 milyon TL girecektir…
Bu sadece bu kadarla kalmayacak…
1 Mart’tan itibaren elektriğe uygulanacak
olan zam yüzde üçyüzlerde olacak…
Yani 1000 TL elektrik harcayan bir hane
Mart sonundan itibaren 2500 TL ödemek
zorunda kalacak…
Sadece elektrik değil, KKTC’nin en büyük
sorunu olan ulaşım da var…
Akaryakıt kullanmak zorundadır herkes…
Hesaplandığına göre araç sayısı elektrikteki
müstehlik sayısından fazla…
Her hafta veya en az on günde bir yapılan
akaryakıt zamları da maliyenin kasasına
takır takır akacak…
Kısacası söylemek gerekirse elektrik ve
akaryakıt zamları hükümetin çalışanlara uygun gördüğü asgari 7000 TL’lik rakamı ki
bu brüttür…
Net olarak ise 6000 civarlarındadır…
Bu zamlarla birlikte verdiğini kat kat geri
alacak demektir…
Elektriğe, akaryakıta yapılan zamlar hayatın
her alanına yansıyacak ve insanlarımızı perişan edecektir…
Buna Ankara’daki Tayyip Erdoğan’ın ekonomisi denir…
İnsanlarımız bırakın araçlarını kullanabilmeyi, yakında karanlıklar içerisinde bir
yaşam süreceklerdir…
Şimdilik fazla ses yok gibi, ancak Mart
sonu çığlıkları izleyecek ve duyacağız…
Zam insanlar için zulümdür,işkencedir…
Hükümet edenler insanlarının zamlardan
zulümden baskılardan uzaklaştırılması için
görev yaparlar…
Ankara güdümlü kurulan tüm hükümetlerin
yapacağı “büyük ekonomistin” talimatlarını
uygulamaktır!
Türkiye halkını görüyor duyuyoruz…
Orası battı ve bitti…
Çalışanların aldıkları ücretler bu zamlara
yetmeyeceği gibi, bazılarının kıyıda köşede
duran birikimleri de tükenecek…
Çünkü zamlara yetmeyen ücretlerini desteklemek için onları da kullanacaklar…
Türkiye’den para gelmesini beklemeyin,
ellerinden gelse buradakilere de el koyacaklar…
Gidişat yokluğa yokolmaya doğru hız kazandı…
KKTC halk için değil, halk KKTC için
çalışacak!
Buyurun sonsuza dek yaşatın onu…

KALAY-KALAYCI

BU SAVAŞ BİZİ ETKİLEMEZ
DİYECEK LÜKSÜMÜZ YOK

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, "Bu savaştan gıda için çıkarılacak
en önemli ders, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl üretimindeki yeridir” diyor. Rusya
ve Ukrayna tahıl üretiminde ve ihracatında dünyanın en önemli iki ülkesi.
Türkiye dahil pek çok ülke, Rusya ve Ukrayna’nın buğdayına muhtaç.
Rusya'nın saldırısı ile birlikte buğday, mısır, fiyatlarında önemli artışlar oldu.
Yani yediğimiz ekmek zamlanıyorsa sebebi bu savaştır. Hiçkimsenin “Rusya
Ukrayna savaşı bizi etkilemez, bizi ilgilendirmez” diyecek lüksü yoktur…

Tarım Bakanlığı'nı uyarıyoruz...

Çam kese böceklerine dikkat!
Avrupa (Özel) - Çam kese böcekleri
bilhassa çam fidanlarına, çam ağaçlarına
büyük zarar verir. Pandemi
başlangıcından bu yana geçen süre
içerisinde kısıtlı sayıda ormanlarımızın
ilaçlanması gerçekleşmedi. Çam kese
böcekleri sadece ormanlarımıza değil
yaydığı zehirle temas eden kişilerde
de kalıcı deri hastalıklarına da neden
olur. Bilimsel adı Thaumetopoea
pityocampa olan çam kese böceği
yerleştiği ağaçları zayıf düşürerek
kurumalarına neden olur. Tarım
Bakanlığı uzun süredir bu zararlı için
ilaçlama yapmadı. Eğer bilhassa genç
çam fidanlarına yuvalanan bu böcek
için gerekli ilaçlama yapılmazsa kısa
sürede az sayıdaki ormanlarımız da
yok olacak. Vatandaşlarımız gezip
gördükleri yerlerde rastladıkları bu
zararlının ağaçlardaki yuvalanmasını
fotoğraflarla Tarım Bakanlığı'nı
uyarmamız için gönderdiler....

Mehmet Levent

BÜYÜKELÇİYİ
MAKAMA ÇAĞIRMAK

Elektriğe okkalı zam!
Yeni tarifeye göre pek çok
dilim ve sektör için ücret
2.7 TL oldu...
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun
(Kıb-Tek’in) geçerli yeni tarifesine
göre, 250 kilowatsaat (kWs) üzerindeki tüketimde, ücret 0,98’den 2.7 TL’ye
çıktı. Kıb-Tek konutlar için
yayımladığı tek zamanlı tarife ile 3
zamanlı tarifeyi de yürürlükten
kaldırmış oldu. Kıb-Tek tarafından
yayınlanan yeni tarifeye göre, konutlarda 250 kw’a kadar tüketim için

değişiklik yapılmadı, 0.9873 TL/kWs
olarak kaldı, ancak 251-250 kw arası
tüketimde tarife 0.9873’den 2.7
TL/kWs oldu, konut tüketimi tarifesi
250 TL/kWs dilimlerle tedricen
arttırıldı. Ticari, endüstriyel ve turizm
tesisleri için, 0.9 ile 0.99 TL/kWs
arasında olan tarife 2.7 TL/kWs; su
motorları 2.7 TL/kWs, sokak ışıkları
3.5 TL/kWs, savunma tarifesi 2.7
TL/kWs devlet daireleri tarifesi 3.5,
vakıf ve üniversiteler 2.7, kumarhane
tarifesi ize 3.5 TL/kWs oldu. Maktu
ücretler, depozito ve hizmet ücretlerine
da zam yapıldı.

GİRNE’DE YAKALANAN SAHTE DOLARLARIN
SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI
Girne’de
bir
kumarhane
müşterisinin tasarrufundaki sahte
olduğuna inanılan ABD dolarlarını
tedavüle sürdüğünün tespit edilmesinin
ardından Polis, emare olarak aldığı
50’lik ile 100’lük banknotlardan
oluşan toplam 4 bin ABD dolarının
seri numaralarını paylaştı.
Polis, söz konusu sahte paralardan
daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen
seri numaraları ile başlayan “50’lik
ve 100’lük ABD Doları” bulunduran
banka, döviz şirketi, finans kuruluşu,
market ve vatandaşlarla, para alımsatımı ve değişimi yapacak olan kişi
ve kurumların dikkatli olması ve
şüpheli gördükleri kişileri en yakın
polis merkezine bildirmeleri
uyarısında bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, emare olarak alınan
sahte banknotlar şu şekilde:
“Sahte 50’lik banknotların seri
numaraları:
MB 51952377A, MB 51940211A,
MB67151174A, MB 67151815A,
MB 51941614A,MB 67140308A,
MB 67151814A, MB51941617A,
MB 37541552A, KB 48244949L,
KB 48241236L, KB48247833L,
KB63441124L, KB 48244173L, KB
48244824L, KB 48241241L, KB
48241237L, KB48247255L, KB

Sessizliğin Sesi

48250591L, KB 48244204L, KB
63441128L, KB 48244821L, KB
48250436L, KB 48250052L, KB
48241226L, KB 63447941L, KB
63447443L, KB 63447939L, KB
63441048L, KB 63441051L, KB
48247961L, KB 48241841L, KB
48247835L, KB 48250428L, KB
48250425L, KB 48241840L, KB
48241373L, KB 48247836L, KB
48241372L, KB 48250543L, KB
63441497L, KB 63441501L, KB
63441119L, KB 63441499L, KB
63447942L,KB 63444563L, KB
63447944L, KB 48247824L, KB
63441917L, KB 48241370L, KB
48250197L, KB 63447943L
Sahte 100’lük banknotların seri
numaraları:
HD 76432864A, HD 76431673A,
HD 76432030A, HD 76432868A,
HD 76432867A, HD 76432865A,
HD 76434362A, HD 76432878A,
HD 76432861A, HD 76434359A,
HD 76431685A, HD 76431686A,
HD 76431687A, HD 76431678A.”

Kim ne derse desin…
Erken seçim sonrası oluşan mecliste,
toplumun ve toplumsal irademizi geri almak yolundaki direniş ve mücadelenin
nabzına uygun bir ses var bugün.
Devrim Barçın.
Önceki gün meclis kürsüsünden yaptığı
konuşmada duymaya hasret kaldığımız
sözler söyledi.
Ali Kişmir’e 10 yıl hapislik istemiyle
açılan davanın ülkedeki demokrasi, ifade
ve basın özgürlüğüne sürülmüş bir kara
leke olduğunu vurguladı.
Türkiye’deki hükümetin bazı Kıbrıslıtürklerin Türkiye’ye girişlerinin yasaklanmasının faşizm olduğunun altını çizdi.
“Sayın Okan Dağlı bu ülkede barış
istedi, federasyon istedi ve Maraş’ın gerçek
sahiplerine iadesini istedi diye mi Türkiye
için tehdit oluşturmaktadır? Bu görüşleri
savunan herkes Türkiye için tehdit oluşturuyorsa, yandı gülüm keten helva” dedi.
Ve üstüne basa basa vurgulamak gerekir
ki, KKTC tarihinde ilk kez meclis kürsüsünden şu sözler yankılandı:
“Türkiye Büyükelçisi bütün bunlarla
ilgili olarak ilgili makama çağrılıp sorulmalıdır.”
***
“Bir çiçekle bahar olmaz” derdi bir dostum.
Ama o bir çiçek, bataklıkta açan bir gül
gibidir bazan.
Hoyratça sürüklendiğimiz tükeniş güzergâhının karanlığında bir ışık…
Gerçek olan şu ki…
Bir çoğumuzun üşüyen ve titreyen içimizi
ısıttı Devrim’in sözleri.
Ve o kürsünün tarihine kazındı.
Ne yalan söyleyim…
Sizi bilmem ama…
Doğuş Derya’nın meclisteki ilk günlerini
hatırlattı bana…
Dileğim, umudum ve inancım şudur
ki…
Sonrası benzemesin!..
***
Bizim, TC Büyükelçisini makama çağırıp
onu soracak ve açıklama talep edecek bir
makamımız olmadı hiç!
Bu yaşın sahibiyim, en azından benim
hatırlayabildiğim öyle bir makama çağırma
olayı yok!
Bizdeki TC büyükelçileri makama çağrılmaz!
Ancak kendileri gerek gördüklerinde
makama çağırırlar!
Hatta bazen elçinin çağırmasına bile
gerek kalmadan bizim makamlar kendileri
tıpış tıpış giderler!
Bu acı gerçeği bildiğimiz halde, Devrim
Barçın’ın meclisteki konuşması yine de
yüreğimizi ısıtmakla kalmadı, kulaklarımızın pasını da sildi.
Şimdi en büyük dileğimiz Büyükelçiyi
makama çağırma tavrının sonuna kadar
sürmesi, bu onurlu ve yürekli, o kadar da
uluslararası politik teamüllerle yüzde yüz
bağdaşan bu çağrının o meclis kürsüsünden
her ahval ve şeraitte yankılanmasıdır.
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Onuncu köy
AMERİKAN KUKLASI
ZELENSKİY

PİLLİ’CE

Hasan Arıburun
Savaşın en büyük nedeni bu sahte kahraman ve ABD'nin kuklasıdır. SSCB
dağılırken, yapılan antlaşmalarda, sınırları
içinde bulunan ülkelerin, NATO'ya üye
olması yasaklanmıştı... Buna rağmen NATO'yu, RUSYA'nın dibine kadar getirmek
için uğraşıyordu... Ölen masum insanların
ve çocukların günahı boynuna…

İyi ki
doğdun
ARDA

SAVAŞTA ÖLEN ANILAR

Janna Kıral
Ne mi düşünüyorum sevgili Facebook?
Sence?.. Biliyorum, soruya soru ile cevap
vermek kabalıktır, ama ne olur bir kerelik
beni mazur gör. Doğup büyüdüğüm şehrin
sokakları işgalci tankların paletleri altından
ezilirken... Her köşesinde anılarımın hâlâ
dünkü gibi taptaze olan yerlere bombalar,
füzeler yağarken... Yuvalar, hayatlar, hayaller, umutlar yerle yeksan olurken... Ne
düşünmemi bekliyorsun? Vatan uğruna
hayatını kaybeden, yerinden yurdundan
edilen soydaşlarım için üzüldüğüm kadar,
emperyalizmin acımasız satranç tahtasına
birer piyon olarak sürülüp pisipisine ölen
gencecik Rus askerlerine üzülüyorum be
Facebook... Eminim, sen de benim gibi
etten kemikten, göğsünün sol tarafında bir
kalp taşıyan bir insan olsaydın, aynısını
düşünecektin...

KIB-TEK’E KAMU YATIRIMI MALİ
PROTOKOLLE
ENGELLENMEKTEDİR

Hasan Ulaş Altıok
Elektrikte maliyetleri düşürecek adımların
atılması için ses çıkarmıyoruz, bu adımları
atacak bilgi ve cesaretle sahip olmayan
kişi ve partileri sürekli olarak oylarımızla
seçiyoruz ve her elektrik zammından sonra
ortalama 3 gün isyan edip, ağlayıp sızlayıp
susuyoruz. Bu da bizim rutinimiz…
UBP-DP-YDP Hükümet programından
alıntı: “Anavatan Türkiye’den kablo ile
elektrikte enterkonnekte bağlantısı
çalışmaları
güncellenerek
sonuçlandırılacaktır.” Size bir sır vereyim
mi? YİNE YALAN!!!

TÜRKİYE’NİN ETRAFI
SAVAŞLARLA ÇEVRİLİ

Gürkan Haydar Kılıçarslan
21. yüzyılda uzun veya kısa savaş, iç
savaş, işgal yaşanan ülkelerden bazıları...
Irak, Suriye, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan... İlk dördü ile karadan komşudur
Türkiye. Şimdi bunlara Ukrayna eklendi.
Denizden komşudur Türkiye. Civarımızda
savaş yaşamayan sadece Avrupa Birliği
üyeleri olan Yunanistan, Bulgaristan ve
Romanya. Üçü de NATO üyesi oldu 21.
yüzyılda. Bulgaristan ve Romanya eski
Doğu Bloku ülkeleri. Ortada bir Türkiye
var. Hepsinden eski NATO üyesi. 40 yıldan
fazla sürmüş düşük yoğunluklu iç savaş
yaşayan biricik NATO üyesi. Coğrafya
kaderdir. Geçen yüzyılın son on yılında
Sovyetler Birliği ve Yugoslavya dağıldıktan
sonra yaşanan Bosna soykırımını da
unutmayın. Ortadoğu'da devam eden kadim
anlaşmazlıkları ve Kuzey Afrika'da yaşanan
sözde Arap baharlarını da ekleyin. Osmanlı
İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sının devamı
olan Sovyetler Birliği'nin çöküşlerinin artçı
sarsıntıları hala devam ediyor. Bu ikisi
üstelik yüzyıl boyunca sürekli savaştılar
ve daima Osmanlı kaybetti. Sadece
Sovyetler Birliği Lenin ve Türkiye Mustafa
Kemal ile kısa süren bir dostane dönem
yaşadılar. Sovyetlerde Stalin yerine Troçki
iktidarda olsaydı şimdi dünyanın ve
Türkiye'nin ne kadar farklı olabileceğini
düşünün!

FACEBOOK'UN HATIRLATTIĞI
Bugün 2 Mart 2022... Facebook Arda’mızın 33. doğum gününü unutmamış. Kalbi,
hisleri, duyguları yok ama gene de, hatırlamak isteyebileceğimiz özel günleri, anılar
ile duygu ve düşüncelerimizi de güne taşır. Ne unutur ne unutturur... Böyle günlerde
normal olarak mutluluklarını gösteren fotoğraflar ekleyip güzel yorumlar gelmesi
beklenir. Biz ise, anne baba olarak bu özel günü en buruk ve anılarımızı yenileyememenin
üzüntüsü içinde geçirmeye çalışıyoruz. Yaşanmış süre 26 yıl... Ek olarak yaşamasına
engel olunan süre 7 yıl... Yani yaş 33... Arda’mızın bu ‘Yaş’ gününde, ‘yaşamak’ lazım
olan yaşanmamış sürelerden dolayı hikayemize yeni fotoğraflarımızı ekleyemiyoruz.
Bunlara sebep olanlara da yalnızca ‘Elbet adalet yerini bulacaktır’ diyoruz... Doğum
günün kutlu olsun. İyi ki doğdun ARDA ERKAN...

YOLLARI TC KARAYOLLARI YAPAR,
İHALESİNE ANKARA’DA ÇIKILIR!
Hüseyin Sevay
Sucuoğlu hükümetinin trafik güvenliği
ile ilgili vaat ettikleri:
Karayollarındaki standartların yükseltilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve
geliştirilmesi amacı ile mali kaynaklar etkin
bir şekilde kullanılarak yeni projeler üretilecektir. Karayolları ağındaki mevcut yollarda
bakım-onarım çalışmaları ile yol trafik
güvenlik tedbirlerinin artırılması çalışmaları
yanında hizmet seviyeleri düşmüş yolların
hizmet seviyelerinin artırılmasına yönelik
yeni ve alternatif yollar tasarlanacaktır. Bu
bağlamda, yerel yönetimler ile yol temizliği,
yol çizimleri ve tabela standardizasyonu
kapsamında işbirliği yapılacaktır.
Trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve
ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için
Eğitim, Denetim, Mühendislik, ve Acil
Hizmetleri de içine alacak şekilde bir sistem
benimsenecektir. Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü
kurumları ile işbirliği çerçevesinde, okullarda
trafik eğitimleri artırılarak çocuk ve gençlerimizin trafik güvenliğine dair duyarlılığı
artırılacaktır.
Okullarda trafik eğitimlerine büyük özen
gösterilecek ve küçük yaşta trafik güvenliği
bilinci yeni nesillere aktarılacak.
Sürücü adaylarının eğitimi, şoför okulları
ve eğitmenlerinin eğitim tazelemesi ile sınav
sistemine uluslararası standartlarlar seviyesine

getirilecektir. Geçici bir süre için ülkemizde
ikamet edecek olan 3’üncü ülke uyruklu
yabancı s¸ahıslara ehliyet verilmesi için
belirli kriterler getirilecektir. Sürücü ehliyetlerimiz uluslararası standartlara uygun, üst
düzey güvenlikli hale getirilecektir.
Ehliyet kategorilerinde uluslararası sisteme
geçilerek, KKTC ehliyetleri ile ilgili olarak
yurt dışında yaşanan zorluklara son verilecektir.
Ağır yük taşıma mevzuatındaki eksiklikler
giderilecek, araçlarda kapasite üzeri yük
taşınmaması için akıllı kantar sistemleri ile
etkin bir denetim mekanizması uygulaması
sağlanacaktır.
Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, araç
muayene istasyonlarında uluslararası standartlarda hizmet verilebilmesi, Lefkoşa,
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam
donanımlı birer istasyon kurulması için
Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde
ihaleye çıkılacaktır.
Toplu Taşıma Master Planı ivedilikle
hazırlanacak ve ülke geneli toplu taşımacılık
ağı genişletilecektir. Bu çerçevede, toplu
tas¸ımacılığın
bölgesel
olarak
kooperatifleşmesi yönünde devam eden
çalışmalar tamamlanacaktır. Elektronik takip
ve ödeme sistemlerinin de olacağı yeni
yapıda, ülke geneli toplu taşımacılık ağı
genişletilerek, verilen hizmet saatleri
artırılacaktır.

BİN GARA BELA...
Cenk Özdağ
ÜST ATMOSFERDE BİR DİYALOG:
-Efendim, Kıbrıs'ın Kuzey bölgesinden inanılmaz yoğunlukta beddua ve bin gara bela
verilmesi talebi var, onayda bekliyorlar. Özellikle son 12 saatte aşırı yoğunluk var. İlgilenebilecek misiniz?
- Allah belaların versin, beni bile söylentiler zepevenkler. Fena geçirdiler elektriğe.
Hayır o değil, benim adımı da gullanır bu gamaşalar yörür durur.
Getir, hepsini birden onaylaycam. Bir da yıldırım hazırla, yollaycam kafalarna, ne çekti
be bu millet bunnardan?

Koral Asam
Sağlık bakanlığından dahiyane pandemi kontrolü.
Ben böyle saçmalık görmedim. 10.
gün bileklik test yapmadan çıkarılabilir
ancak test yapmışsanız ve sonuç yine
pozitif gelirse karantina 3 gün daha
uzarmış. Bu saçma değil mi? diye
sorduğumda "evet ama sağlık
Bakanlığı'nın yönergesi bu şekilde"
cevabını aldım. Madem ki test yaptınız
sonucu bekleyelim negatif çıkarsa
bilekliği teslim edin, pozitif kalmışsanız
3 gün sonra. Dahiyane bir kontrol
mekanizması. Yani pozitifseniz göz
göre göre bulaşa izin vermeyiz ancak
haberimiz yoksa sorun yok.
Yani herkesin vicdanına bırakılmış.
Test yapmazsan senin de kafan ve
vicdanın rahat.

%194 ZAM
Meriç Erülkü
Sanayi tesisleri için elektrik tarifesini
92 kuruştan 270 kuruşa (%194 zam)
çıkarıp da ülkede üretimin önünü
açacağını söyleyen hükümetimize
teşekkürü borç bilirim.
Milletin anası ağlarken insanları
örgütlü mücadeleye yönlendirip mecliste
bas bas bağıracağına edebi açıklamalar
yapan muhalefete de sevgiler, saygılar.
Hepinizi çok seviyorum.

UZUN SAVAŞ
HAZIRLIĞI
Filiz Elasu
Putin, nükleer tehdidini kullanıyor;
Almanya Ukrayna'ya asker ve silah
yardımında bulunuyor; Kanada anti
tank füze göndericem diyor; Avrupa
Birliği askeri teçhizat-silah yardımı
yapıyor; televizyonlarda Gürcülerin
Ruslara karşı gönüllü savaşmak için
Ukrayna elçiliğinin önünde kuyruğa
girdiğine dair görüntüler paylaşılıyor.
AB sizi üye yapıcaz diyor; NATO
ve ABD-İngiltere kim bilir neler
yapıyor?
Propaganda makinesi çalışıyor, savaş
makinesi de...
Barış için ne yapılıyor?
Umarım iki ülke arasındaki
görüşmeler çok uzamaz ve Ukrayna
halkı, Avrupa'nın göbeğinde bir başka
proxy savaşın deneme tahtası olmaz.

SORUN ABD’DİR!
Yalçın Oytam
Sovyetler Birliğinin dağılmasından
sonra ABD/Britanya'nın yaptıklarına
bakarsak sanırım daha sağlıklı bir sonuç
çıkarmak mümkün olacak. Sonuçta verilen her sözün tersini yapan, her türlü
anlaşmayı bozan, uluslararası hukuku
hiçe sayıp siyasi lugat'a "unilateralism"
kelimesini kazandıran Rusya değil Clinton'dan Obama'ya süregelen ABD yönetimleridir. Britanya da her suçuna ortak
olmuştur bu süreçte.
Putin bir diktatör olabilir. Sovyetler
Birliği'ni yıkıp soyup soğana çevirip
baş kapitalist kesilen eski imtiyazlı
bürokratik sınıfı da temsil edebilir. Ancak burada temel sorunun kendini
dünyanın firavunu sanan ABD rejiminin
olduğu gerçeğini değiştirmez.
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Şair Gözüyle
Tüge Dağaşan
Dilimize hangi
kelimeleri alırsak
en anlamlı cümleleri kurabiliriz?
Bir arkadaşım ben
artık
yazarken
küfretmek istiyorum demişti.
Küfrederse daha iyi ifade edebilir
mi
duygularını
diye
düşünememiştim o an. Şimdi de
pek düşünmek istemiyorum.
Çünkü düşünmek ağır eylemdir.
Herkesi ve her şeyi taşımanız
gerekir. Oysa bir iki kişiyi bile
taşıyamıyoruz özgürlüğe, birileri
düşüncesiz diye.
Bir avuç insan görüyorum
baktığım yerde. Diğerleri nerede?
Diğerlerinin gelmemek için sebepleri vardı. Gelenlerin de gelmek
için nedenleri. Önemli olan sayıca
çok olmak değildi zaten. Önemli
olan birimize dokunduklarında
binimizin ses çıkarmasıydı. Kaç
kişi ses çıkarıyor peki? Bir avuç
insan. Diğerleri? Diğerleri, başımız
sıkışacak olsa çıkıp gelecek kadar
yakın bir yerde. Aslında her
yerdeyiz. Birinin gelemediği yere
diğerimiz, diğerimizin gelemediği
yere bir diğerimiz geliyor. Gelecek.
Biz başka bir boyuta geçsek bile
yerimize mutlaka bir başkası geçecek. Geçmeli. Çünkü bu düzensiz
düzen
asla
bitmeyecek.
Bitmeyeceği için de mücadele hep
devam edecek.
Ali Kişmir için başlatılan bir

Kalelerinde oturmuş kalemleri
kırmak için saldırıyorlar

mücadele var. Sakın bana birlik
mücadele dayanışma sloganı
atmayın şu an. Duyamam. Anladım
ki artık sloganlara inanmaz olduk
ve bu yüzden de dilimize dolamaz
olduk. Sloganlar atıldığı an
dağılmaya başlıyor insan. Hem
fiziken hem ruhen. Hem
düşüncelerinde hem gerçekte. Ali
Kişmir bir kalem. Düşünen bir
insan. Düşünmesi istenmeyen,
yazması istenmeyen, kalemi
kırılmak istenen kalemlerden biri
sadece. Türkiye’de birçok gazeteci
hapse atılıyor ve dünden beri bizde
de, yarım kalmış adada da, bunun
olması için uğraşılıyor. Bunu bir
kez başardıkları anda kalemler
kırılacak. Kırılmaması için bu
çaba.
Kıramamaları
için.
Kırmalarına izin vermemek için.
Çünkü bir tek insanımız kaldı ele
geçiremedikleri. Düşüncelerimiz
kaldı. Sadece düşünüyorsanız o
da sorun değil ama düşündüğünüzü
yazmışsanız ya da gerçeği
yazmışsanız işte o anda
fişlenirsiniz.
Fişlenenlere ne mi olur? Ne
olduğunu zaten biliyoruz. Ne iş
ne aş ne de seyahat. Baksanıza
Türkiye’ye giriş yasağı olan
Kıbrıslılar artıyor günbegün. Fakat
Türkiye’den gelen herkese giriş
serbest. Sözüm meclisten elbette
dışarı ama tam da meclisin içine.
Çünkü dedim ya düşünmek ağır
eylemdir. Tamda bu sırada Paris’te

bulunan “çok düşünmek insanı
öldürür” adlı heykel geliyor
aklıma. Başım, yer çekimine yenik
düşüyor ve düştüğü yerde büyüyor,
kocaman oluyor, nerdeyse dünya
kadar. Fakat düşünmesi gerekenler,
birimizi bile önemsemiyor.
Her kalemin yanında duruyoruz,
sağında solunda önünde arkasında.
Kimse kıramasın, kırmasın diye.
Çünkü biliyoruz bir kez başlarsa
o kırılma, bir daha durmaz. Hiçbir
şeyin önünü kesemedik. Bir bir
alındı her bir değerimiz ve alınıyor
hızla, sokak adlarına kadar. Kalemlerimiz kaldı geriye. Kalelerinde
oturmuş, kırmak için saldırı düzenliyorlar. Bir şiir okuyacağım yine
anlamayacaklar:
herkes kırılamaz
ipince bir dal olmak gerekir
kırılmak için
ama dünya kütüklerin...
ağlayamaz herkes
ağlayabilecek kadar büyümek
gerekir
dünya ise küçüklerin...
sevemez herkes
bir orman olmak gerekir sevmek
için
bak ki dünya çöllerin...
ve vakur bir damla olmak
dalga için
katılmak okyanusa aşk için,
isyan için*
*Yılmaz Odabaşı / Teğet

Cafer Gürcafer:

Türkiye’den gelen müteahhite ödenen paralar,
burada reel sektöre aktarılmış gibi gösteriliyor
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KEİ Ofisinin yayınladığı hibe
ve destek rakamlarının spekülatif olduğunu söyleyerek “Taş Yapı’ya ödenen paraların
bir yerde reel sektöre aktarılmış gibi gösteriyor” açıklamasında bulundu...
KP - Kıbrıs Postası TV’de
yayınlanan Canan Onurer ile
Sabahın Haberleri isimli programa
telefon bağlantısı ile katılan Kıbrıs
Türk İnşaat Müteahhitler Birliği
(KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer,
Kıbrıs Postası’ndan Vatan
Mehmet’in “Kayıp 800 Milyon
Nerede”
başlıklı
haberini
yorumladı.
Gürcafer, “Taş Yapı’ya ödenen
paralar bir yerde reel sektöre
aktarılmış gibi gösteriliyor”
açıklamasını yaptı.
“Ankara’da ihale edilmiş,
Türkiye’den gelen müteahhite ödenen paralar sanki burada reel sektöre
aktarılmış gibi gösteriliyor” diyen
Gürcafer, “Öyle bir şey yoktur.
Reel sektör can çekişiyor, kepenk
kapatıyor. Bunlar, spekülatif
rakamlardır, kağıt üzerinde gösterilen rakamlardır. Sanki, bizim
aracılığımızla piyasaya enjekte
edilmiş rakamlarmış gibi gösteriliyor. Öyle bir şey olmadı”
ifadelerini kullandı.
"SİYASİ İRADEMİZİ
KOYAMADIK"
Öte yandan, ülke müteahhidinin
ihalelerde yer alması için
Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ile 5-6 saatlik toplantı
yaptıklarını ardından modellemesinin nasıl yapılacağı
konusunda karayolları ile de
toplantıların yapıldığını söyleyen

Gürcafer, “biz işi o noktaya getirdikten sonra devletten devlete
herhangi bir temas, bunu neticelendirmek için herhangi bir girişim
olmadı. Seçime gidiliyor mu,
gidilmiyor mu tartışmaları ile konu
geçti gitti.
Bizdeki siyaset eksikliğinden
kaynaklanan bir durum. Dolayısı
ile o dönemde biz maalesef
üstümüze düşeni yapmadık. Ben,
sorumluluğu olduğu gibi Türkiye’ye
yüklemenin yanlış olduğunu
düşünüyorum; Türkiye bize o kapıyı
açtı ama biz ortaya siyasi bir irade
koyamadık” açıklamalarında bulundu.
“Türkiye’nin kendi insanını, Ak

Parti’ye yakın olan müteahhidi tercih etme girişimi oldu mu, evet,
oldu ama burada biz bunu alabilmek
için kendi irademizi ortaya
koyamadık” yorumunda bulunan
Gürcafer “pandemi vardır, kriz
vardır, ekonominin en çok ihtiyaç
duyduğu dönemdir.
Böyle bir dönemde iç dinamiklerimizi artırmak çok önemlidir
gibi gailemiz olup da gidip bununla
ilgili siyasi girişimde bulunmadık.
Biz ne yaptık? Onların yaptığı
yolları kendimiz yapmışız gibi bundan siyasi rant elde etmenin peşine
düştük. Olan siyaset buydu. Şimdi
yeni
dönemde
göreceğiz”
açıklamalarında bulundu.

GÜNLÜK
TÜRK DİPLOMATI:
KAPALI MARAŞ AÇILMADI!

Bugün Kıbrıs’tan gazeteci Ayşemden Akın 41 yıl Türkiye
diplomatlığı yapan, Washington ve Pekin gibi önemli büyükelçiliklerde bulunan Daryal Batıbay’la konuştu. Batıbay
şöyle diyor: ‘‘Kapalı Maraş açılmadı. Burada hukuken iki
temel konu var. 2004’te Taşınmaz Mal Komisyonu’nu
kurduk. Saçlarım beyazladı o komisyonu kurarken… Bir
malı kamulaştırmak için iki asgari şart gerekir; biri kamu
yararı, diğeri bedelini ödemek… “Yaptık oldu, aldık bizimdir”
demek gibi bir şey dünyada olabilir mi? Komisyonu da işte
bunun için kurduk. Komisyon bunu çözdü. Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) bir Rum başvurusu seçti. Şans
eseri Xenides-Arestis Maraş’taki evi çıktı. Bakalım bunu
nasıl uygulayacaksınız diye deneme yaptı. Birden buradaki
“Maraş’ı aldık, bizimdir” diyenler harekete geçti. 2004’te
Mağusa Kaza Mahkemesi’nde karar çıkardılar. O mülkü
1974’te terk etmiş Kıbrıslı Rum sahibine haber bile vermeden,
tarafları dinlemeden usul hatası yaparak karar aldılar. Dediler
ki; “Vakıf malıdır”… Onun üzerine görüş geldi ve “Vakıf
malıdır, Arestis denen kişi mağdur değildir” denildi. AİHM’de
7 hakimli Daire bunu görüştü ve Türkiye’yi ilgilendiren
her davada bulunan Türk hakim dahi ‘hayır’ dedi ve oybirliği
ile karşı karar geçti. 17 hakimli büyük Daire’de de karar
oybirliği ile geçti. Gelelim 2019’da… KKTC Yüksek Mahkemesi Maraş’la ilgili bir karar verdi ve “1974’teki tapular
geçerlidir” dedi. Yani bu konu hukuken çözümlenmiştir…
OTELLER
Elektrik faturaları üçe
katlandı. Otelciler Birliği
Başkanı Dimağ Çağıner,
hükümete “Anahtarları
verelim otelleri siz yönetin”
diye seslendi. KKTC’yi bile
idare edemediler…
*
ÖFKE Mİ?
Elektrik zammını eleştiren
Tufan Erhürman hükümete
"Karşılaşacağınız öfke
hesabınızın çok ötesinde
olacak!" diye seslendi.
Nerede o günler…
*
675 TL
El-Sen Başkanı Kubilay
Özkıraç, elektrik kesme
limitinin 100 TL değil, 675 TL
olduğunu, bunu da kendisine
Maliye Bakanı Sunat Atun’un
söylediğini açıkladı. Hacı
Sunat lütfetti…
*
KOMEDYEN
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil,
yazısında Ukrayna Devlet
Başkanı Zelenski’nin
komedyenliğine dikkat
çekerek “Ukrayna halkı yazık
etti Ukrayna'ya” diye yazdı.
Keşke Türkiye halkı da bir
gassalı seçeceğine, bir
komedyeni cumhurbaşkanı
yapsaydı…
*
KUĞULARI DA VURURLAR
Yunanistan Kültür Bakanlığı,
Atina Konser Salonu'nda 6
Mart'ta sergilenecek olan
Bolşoy’un Kuğu Gölü Balesi
gösteriminin iptal edildiğini
duyurdu. Savaş kuğuları da
vurdu...

“Tırnak”...
"Batı Ukrayna’ya da Avrupa Birliği
ve NATO sözü verdi. Bundan
sonra olanlar Gürcistan’daki
olayın neredeyse bir kopyasıdır.
Rusya 2014’te Kırım
yarımadasını ilhak etti ve
Ukrayna’nın doğusundaki geniş
bir alana girip oradaki
taraftarlarına Moskova’nın birkaç
gün önce bağımsızlığını tanıdığı
iki devlet kurdurdu. Amaç
Moskova’nın Ukrayna’nın Batı
kampına geçmesini, gerekirse zor
kullanarak önleme niyetinin ilanı
idi, ki bugün olan budur."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Öğrencilerin sadece diploma için
değil, gerçek hayatta anlamlı
olması için derslerin ve
içeriklerinin hayat ile
ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Ders konuları, kitap sayfaları
veya sınıfın duvarları arasında
sıkışıp kalmamalı, öğrenilen
bilgiler gerçek hayat ile
ilişkilendirilerek öğrencinin
öğrendiği şeylerin değerini
görmesi sağlanmalıdır. Dersler,
konuları ve olayları derinliğine
anlamayı ve eleştirel
düşünmeyi esas almalıdır.
Çünkü bilgi çok fazladır,
hepsini öğrenciye
kazandırmak mümkün
değildir."
Salih SARPTEN
(Yenidüzen)

Günün Kahramanı

ERSİN TATAR

Emekli Hava Korgenerali
Erdoğan Karakuş TC’nin
Kıbrıs’ın kuzeyinin hava
sahasından 1 milyar Euro
para kazandığını
söylemişti… “KKTC
yaşadığı için Türkiye’nin
kasasına her yıl 1 milyar
Euro girdiğini”
söylemişti… Tatar
savaştan dolayı Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Kıbrıs hava
sahasını Rusya’ya kapatmasını
kınadı!.. Hava sahasındaki egemenliğin 1960
Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen bir hak olduğunu
söyledi… Havamıza dokunmayın dedi! Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı Tatar her fırsatta 1960
Cumhuriyeti’ni savunuyor... TC’den da 1 Milyar
Euro’muzu istesin Tatar bir ara!
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2 Mart 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

YERLEŞİMCİ
SÖMÜRGECİLİĞİNİ
YARGILAMAK
Lefkoşa’da Ağır Ceza’da gazetecilere açılmış iki
dava var. Davaların konuları bizi hep aynı yere çıkarıyor…
Çünkü Kıbrıs’ın kuzeyindeki TC sömürgeciliği
bir temel üzerinde durur. O temelin adı illegal yerleşiklerdir!
Evrensel adıyla Settler Colonialism.
Bütün yollar yerleşimci sömürgeciliğine
çıkıyor…
Cenevre Konvansiyonuna aykırı
savaş suçu olarak taşınan illegal/yasadışı yerleşik/yerleşimci (taşıma)
nüfus…
Hangi kavramla konuşursanız konuşun aynı şeyi söylersiniz: Yerleşimci
nüfus sömürgeciliği!
Tek bir kavram yanlıştır bu tartışmada: Göçmen!
Çünkü işgalcinin silah zoruyla evinden atarak
mültecileştirdiği insanların evlerine, topraklarına,
yurtlarına taşıdığı sömürgeci nüfusun tek bir adı
var literatürde: Yerleşimci!
1974’ten beridir Özker Özgür’den tutun Tufan
Erhürman’a kadar ‘Kıbrıs Türk solu’ tarafından oy
kaygısıyla savunuldu bu yerleşik nüfus.
Oy hesabı yapan ‘sol’ ve sağ Kıbrıs Türk toplumunun kansız bir şekilde yok edilmesinin maşası
oldu.
‘Eli nasırlı’, ‘emekçi’, ‘çok kültürlülük zenginliğimizdir’, ‘Gelen Türk, giden Kıbrıslı değil; gelen
emekçi giden emekçi’ dediler…
Kılıf uydurdukları şey, yerleşimci nüfus sömürgeciliğinden başka bir şey değildi.
Oysa İsrail’deki yerleşimci sömürgeci ideoloji
bu konuda çok nettir: ‘Bu topraklar bize tanrı tarafından vadedildi’ der Siyonistler.
Filistin direnişinin sembolü Leyla Halid’in ise
bu Siyonist safsataya verdiği cevap:
-“Bu topraklar bize vadedildi diyorlar. Sanki
Allah emlakçı ve kendilerine tapu dağıtıyor!”…
İsrail’de yerleşimci sömürgecilik ‘tanrı tarafından
vadedildi’ der; Kıbrıs’ta ise ‘kan döküp aldık, bizimdir’ der, çok sıkışırsa da bir Osmanlı belgesi
uydurur, Eleni’nin evinin tapusu İkinci Selim’in
üstündedir der!
Yerleşimci nüfus ayrılıkçı politikanın temelidir.
Silah zoruyla evlerinden atılan Rumların yerine
Türkiye’den taşınan yerleşimciler, onların evlerine
dönme koşullarını ortadan kaldırmak için getirildi.
1974’ten beridir nüfus meselesini tartışanlar
konuya kültürel farklılık ve seçimlere müdahale
çerçevesinden baktılar hep. Seçime müdahale tali
konudur, ana mesele: Yerleşimci nüfus taşınırken
amaç Kıbrıslı Rum mültecilerin dönecekleri yurtlarını
imha etmekti. Ülke gerçeğini ortadan kaldırmaktı.
Yurdu imha eder ve imha sürecini zamana yayarsanız,
hem toplumsal hafızayı yok edersin hem de siyasi
talebi karşılayacak maddi koşulları ortadan kaldırırsınız.
Kıbrıs’ın kuzeyinin yerlisi Rumca konuşan Kıbrıslıların dönecek bir yeri kalmasın diye taşındı bu
nüfus. ‘İki bölgeli iki toplumlu bölgeler’e dayalı
çözüm retoriği de bu imha sürecini zamana yayarken
Kıbrıslıların ağzına sokulan emzik oldu.
Ağır Ceza’da gazetecilere iki konuda dava açıldı…
Birincisi, TC Devleti’nin Kıbrıs’ın kuzeyine
taşıdığı yerleşimci nüfus konusundaki ses kaydının
haberi…
Yenibakış gazetesi, ‘Türkiye’den 50.000 kişinin
vatandaş yapılması için talimat var’ haberi yüzünden
Ağır Cezalık oldu.
İkinci dava ise, TC Devleti’nin yerleşimci nüfusun
çoğunluğunda yapılan göstermelik seçime bile müdahale etmesi hakkında yazılan yazı…
1974’te kurulan düzenin özeti gibi iki dava!
Ağır Ceza’lık olan konular yerleşimci nüfus ve
seçime müdahale…
‘Seçime müdahale’ tali konudur; çünkü müdahalenin kendisi yerleşimci sömürgeci nüfustur. Taşıma
nüfus seçime müdahalenin maddi koşullarının kendisidir.
‘‘Ama hangimizin yerleşik arkadaşı yok?’’ diyerek
savunduğunuz yerleşimci sömürgeciliğidir tüm müdahalelerin zemini.
Son tahlilde Ağır Ceza’daki iki davanın konusu
da Yerleşimci Sömürgeciliği!

KTEZO: Elektriğe yapılan zamdan
dolayı yıkımla karşı karşıyayız
KTEZO'dan yapılan açıklamada,
elektriğe yapılan zamma tepki gösterilerek, "Mikro, küçük ve orta ölçekli
pek çok işletmenin dayanamayacağını,
ödeyemeyeceğini ve ardından gelecek
olan iflasları biliyoruz." denildi.
KP - Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Odası’ndan (KTEZO) yazılı bir açıklama
yapılarak, bugün itibarıyla elektriğe gelen
zam eleştirildi.
KTEZO’dan yapılan açıklamada, “1
Mart tarihi pahalılıkta yeni bir milat
olarak ortaya çıktı. Elektrikte en az yüzde
170’lik bir zamla rekor kırıldı. Elimizde
olmayan TL değer kaybı, ithalat
bağımlılığı gibi nedenlerden dolayı
zamların olacağını elbetteki herkes biliyordu. Ancak bildiklerimiz sadece bunlarla
sınırlı değil…” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Bir anda ve rekor seviyede bir zam yapmakla mikro, küçük
ve orta ölçekli pek çok işletmenin
dayanamayacağını, ödeyemeyeceğini ve
ardından gelecek olan iflasları da biliyoruz. Maliyet artırıcı ve temel girdilerden
biri olan elektriğe bağlı olarak tetiklenecek

olan peş peşe zamların alım gücünü bir
o kadar daha düşüreceğini de biliyoruz”
denildi.
Odadan yapılan açıklamanın devamında
ise şunlara dikkat çekildi:
“Bir bahane olarak hala daha ülkemizde
akaryakıt gibi elektriğin de diğer pek
çok ülkeye göre daha ucuz olduğu
söylemlerini duyar gibiyiz. Bir yere
kadar yalan da değil…
Ancak herkes de biliyor ki asgari
ücretli maaşının yüzde 15’ini, 20’sini
elektriğe vermek zorunda kalıyorsa,
işletmelerin harcamaları içinde elektrik
harcamaları yüzde 20’lere dayanıyorsa
orda bu bahanelere yer kalmaz.
Dolayısı ile sorun sadece elektrikte
değil. Bizi bu noktaya getiren ülke yönetiminden ekonomi, sağlık, eğitim yönetimine kadar başaramadıklarımız ve uygulanan yanlış politikaların sonuçlarıdır.
Kişi başına gelirin ortalamada 7 bin
dolara düştüğü bir ülkede, elektrikte kw
başına 2.70-3.00 TL istemek tek kelime
ile trajiktir, yıkımdır. Aç kalmak,
karanlıkta kalmak, işsiz sayısını

artırmaktır.
Bir kez daha seslenmek istiyoruz:
işletmelerin ve çalışanların yürüttüğü
hizmetlerden emtia üretimine kadar cirolar
düşüyor, girdi maliyetleri ise artıyorsa
şimdi olduğu gibi ne insan yaşamı, ne
maliye ne de sosyal güvenlik kurumu
ayakta kalır.
Tüm bağırışlarımıza rağmen bugünkü
ivedi sorun kim ne derse desin bir yandan
yaşamı devam ettirecek önlemleri alırken
diğer yandan yığılan borçların
ödenebilirliğini sağlayacak politikaları
hayata geçirmektir. Maliye, elektrik kurumu vb. sadece kendi ödemeleri için
politika yapmaya devam ettikçe, yaşatılan
acılarla birlikte geleceğimiz de çalınmaya
devam edecektir. Yaşadığımız ve yaşatılan
tüm acımasız koşullara rağmen
dayanışmanın bir nebze olsun ne fikri
ne de politik olarak gündem olmaması
bizim için en büyük tehlike olarak
karşımızda duruyor.
Salgının ikinci yılını geride bırakırken
çok yönlü mücadelenin ihtiyaç ve önemi
hiç bu kadar ortaya çıkmamıştı.”

NADİR HASTALIKLAR GÜNÜ...

ÜLKEDE NADİR GÖRÜLEN 50 HASTALIK TÜRÜ VAR
Ülkede nadir görülen hastalıklarla ilgili
komite kurulması için çalışma
başlatılacağı açıklandı.
“Renginle Nadir Olanı Keşfet” temalı
2022 Dünya Nadir Hastalıklar Günü nedeniyle açıklama yapıldı.
Nadir Görülen Hastalıklar Ağı’nın
(NGHA) kurucu üyelerinin gün nedeniyle
Sağlık Bakanı Müsteşarı Düriye Deren
Oygar ile görüştüğü belirtildi ve şunlar
kaydedildi:
“NGHA kurucu üyeleri, görüşmede
Kıbrıs’ın kuzeyinde nadir hastalığı olan
bireyler ve ailelerine yönelik özel bir
strateji ve politika oluşturulması,
hastalıkların haritalandırılması için bir
komite kurulması talebini yineledi. Söz
konusu toplantıda; ülkemizde görülen
nadir hastalıkların bir havuzda toplanması
ve e-sağlık sistemi devreye girene kadar
geçici bir online bildirim platformu
oluşturulup verilerin hekimlerle
paylaşılacağı, Sağlık Bakanlığı
bünyesinde, paydaşların yer alacağı Nadir
Hastalık Komitesi’nin kurulmasına yönelik çalışma başlatılacağı bilgisi alındı.”

Kıbrıs’ın kuzeyinde NGHA’nın
kurulmasına Evrensel Hasta Hakları
Derneği’nin öncülük ettiğinin de
hatırlatıldığı açıklamada şunlar belirtildi:
“Dünyada yaklaşık 8000 nadir hastalık
türü tanımlanmıştır ve 350 milyona yakın
kişi nadir görülen bir hastalığa sahiptir.
Yakın
Doğu
Üniversitesi’nin
araştırmalarına göre ise Kıbrıs’ın
kuzeyinde 50 tür nadir hastalık
bulunmaktadır.

Nadir görülen hastalığa sahipseniz,
yakınlarınız nadir hastalıktan dolayı
teşhis, tetkik ve tedavilerinde sıkıntı
yaşıyorsa veya nadir görülen bir hastalıkla
mücadele eden, araştırma yapan bir
kurum ve kuruluşsanız sizleri ağa
katılmaya, destek vermeye davet ediyoruz.”
İletişim bilgileri ise şöyle paylaşıldı:
“nadirgorulenhastaliklaragi@gmail.com
0392 228 83 37 ve/veya 0533 873 34 43
/ 0548 878 34 43.”
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Ruslara yapılan yaptırımlar artıyor

Moskova-Kiev heyetlerinin dün Belarus'taki toplantısının ardından Rus ekonomisi
medyasına yönelik yaptırımlar sürüyor.
Warner Bros, Disney ve Sony, filmlerinin
gösterimini durdurdu. RT ve Sputnik'in
Avrupa’daki YouTube kanalları bloke edildi.
Sputnik, çalışanlarının Twitter'da etiketlenmesine 'cadı avı' dedi.
Belarus'ta Ukrayna sınırına yakın bir
bölgede yapılan Rusya- Ukrayna
görüşmesinin ardından Rusya'yı temsil
eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir
Medinskiy "Ukrayna'yla müzakereleri
sürdürme konusunda mutabakat sağladık.
İkinci görüşme, birkaç gün içinde PolonyaBelarus sınırında yapılacak" ifadelerini
kullandı.
Ardından ABD, 12 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti. Rus medyasına yönelik
de peş peşe kısıtlamalar getiriliyor. Ayrıca,
Batı'daki özel şirketler de bazı Rus
şirketlerindeki faaliyetlerini askıya aldı.
Son olarak Ukrayna operatörleri, Rusya
numaralarına sahip telefonlar için iletişimi
devre dışı bıraktı, 'RT ve Sputnik'in TikTok
hesapları, AB genelinde erişime engellendi',
Walt Disney yapım şirketi, filmlerinin Rusya'daki sinemalara dağıtımını askıya aldığını
duyurdu ve American Airlines, Rus havayolu
şirketleri Aeroflot ve S7 ile anlaşmalarını
askıya aldı.
Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Donbass’tan Rusya'ya

gelen 110 binin üzerinde sığınmacı olduğunu
açıkladı.
Yeni alınan yaptırım kararları şöyle:
Güney Kore, 7 Rus bankasına yaptırım
uygulayacak
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının
yapım operatörü Nord Stream AG, tüm
çalışanlarını işten çıkardı
2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın
ev sahipliği Rusya'dan alındı
Fransız TotalEnergies şirketi, Rusya'da
yeni projelere yatırım yapmayacağını duyurdu.
Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus şefi
Valeriy Gergiyev, Ukrayna harekatını
kınamadığı gerekçesiyle görevden alındı.

İngiltere'den Sberbank'a yaptırım
Putin’in tekvandodaki onursal siyah kuşağı
geri alındı
Uluslararası Paten Birliği'nden Rus ve
Belaruslu sporculara yasak geldi
Rusya, hava sahasını İsviçre’ye kapattı
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na
ait 43 araç Donetsk'ten ayrıldı
377 binden fazla Ukraynalı Polonya’ya
gitti
Sony Pictures, Rusya'da film gösterimini
duraklattı
Mastercard ve Visa'dan bazı Rus ödeme
ağlarına engel
İsveçli şirketler Volvo, Scania ve Ericsson
Rusya'daki işlerini askıya aldı.

KREMLİN: YAPTIRIMLAR NEDENİYLE
KONUMUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa'da bir
"bakteri" gibi yayıldığını belirterek, "Yaptırımların konumumuzu değiştireceğine
inanıyorlar. Bunun söz konusu olmayacağı açıktır." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle
yaşanan gelişmeler ve uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkan olarak tanımaya
devam ettiklerine işaret eden Peskov, "Evet, kendisi Ukrayna'nın devlet başkanı
ve başkan olarak silahların bırakılması emri verebilir ve böylelikle can kaybı
yaşanmaz." diye konuştu.
Peskov, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ana sorumlusu olarak ise
ABD'yi suçlayarak, "Yaptırımları genel olarak destekleyen ABD. Yaptırımların
büyük bir taraftarılar. Doğal olarak söz konusu uygulamaya bu kadar bağlılık bir
bakteri gibi Avrupa'ya da yayılmış durumda." dedi.

ZELENSKİY: RUSYA İLE MÜZAKERELERDEN
İSTEDİĞİMİZ SONUÇ ÇIKMADI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde
henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun
çıkmadığını söyledi.
Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında
Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle
yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek
“Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir,
barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis
yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun
hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım
olduğunu kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.
Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile
getiren Zelenskiy, “Bu, tüm uluslararası
konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak.”
dedi. Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış
fenalığın derhal durdurulması gerektiğini
ifade eden Zelenskiy, Rusya’nın ekonomik

olarak yok edilmesini, insanlığın kendini
savunmasını bildiğini göstermesini istedi.
Zelenskiy, “Rusya tüm sözleşmeleri ihlal
etti, kimse bunu asla affetmeyecek.” diye
konuştu.
Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya 5 gün
içinde 56 füze saldırısı gerçekleştirdiğini,
113 seyir füzesi gönderdiğini kaydetti.
Sivillere saldıran bir ülkenin Birleşmiş
Milletler üyesi olamayacağını vurgulayan
Zelenskiy; Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanların,
kanalların ve havaalanlarının kapatılması
çağrısında bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın
enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmaması gerektiğini
söyledi.
Başkent Kiev’e sadece bir gün içinde 3
roket saldırısı düzenlendiğini bildiren Ze-

lenskiy, Rus sabotaj güçlerinin şehrin
elektriğini kesmeyi planladığını belirtti.
Rusya ile Ukrayna heyetlerinin müzakereleri esnasında aynı anda Ukrayna’nın
bombalandığına dikkati çeken Zelenskiy,
müzakereler konusunda, “Henüz bizim
istediğimiz bir sonuç yok. Rusya kendi
pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için
bizden karşı maddeler duydular. Bazı
sinyaller aldık.” dedi.
Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Kiev’e
döndüğünde analizler yapacaklarını ve ikinci
tur müzakerelerin nasıl geçeceğine karar
vereceklerini dile getirdi.
Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa
Birliğine girmesi için başvuru dilekçesini
imzaladığını ve resmen kayda geçildiğini
belirterek bu anı, 30 yıldır beklediklerini
sözlerine ekledi.

KIBRIS TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ:

ÇOCUKLARIN SAVAŞ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMEYE
İHTİYAÇLARI OLACAĞINI UNUTMAMALIYIZ
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği,
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının
ve savaşın, sosyal medya üzerinden evlere
girdiğini
ve
özellikle
çocukları
etkileyebildiğine işaret ederek, “çocukların
bu süreçte savaş hakkında bilgilendirilmeye
ihtiyaçları olacağını, onların soru sormasına
izin vererek bu duygularının giderilmesine
yardımcı olunması gerektiğini” kaydetti.
Dernek, ebeveynlerin bu süreçte
çocuklarının yaşlarına uygun olmayan haberler, resim ve görüntülere maruz kalmamaları
için gerekli önlemleri almaları ve bu konuda
ev içi sohbetlerde kullanılan dile özellikle
dikkat etmeleri gerektiğini de vurguladı.
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Yönetim
Kurulu adına açıklama yapan Yrd. Doç.
Dr. Bengü Berkmen, Rusya’nın Ukrayna’ya
saldırılarının başlamasıyla birlikte, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı büyük bir endişe
ve üzüntüyle izlediklerine işaret etti.
Savaşın sebep olduğu sonuçların, her iki
tarafın sürekli güncellediği rakamlardan

çok daha ağır bedellere neden olduğunu
ifade eden Berkmen, “Savaş insanların
yaralanması, sakatlanması, ölmesi, ailesini,
arkadaşlarını ve sevdiklerini kaybetmesi
demektir” dedi.
Savaşlarda sivillerin ve özellikle
çocukların daha çok ölmesi ve kayba
uğramasının, yaşamın ve toplumun tüm
alanlarına yayılması anlamına geldiğini
ifade eden Berkmen, şöyle devam etti:
“İnsanlar savaşlarda tarihlerini, kimliklerini ve yaşayan değerlerini içeren sosyal
bir dünyanın yok olmasına şahit
olmaktadırlar. Savaş sırasında ölüm riski
ile iç içe olmak ya da ölüme yakından
tanıklık etmek kişilerde bir takım psikolojik
sıkıntılara yol açmaktadır. Bireyin kendine
ve topluma giderek uzaklaşması, yaşanılan
korku, acı ve şiddetin kişilerde yarattığı
olumsuz sonuçlar yıllarca etkisini göstermektedir. Yaşanan travmayla birlikte savaş
mağdurlarında şiddet duygusu artabilmekte,
kaybedilen temel insani değerlerin yerini

şiddet ve saldırganlık içeren davranışlar
alabilmektedir.
Kuşkusuz savaş en fazla mağdurlarını
etkilese de günümüzde televizyon, internet
veya amatör çekimlerle (hiçbir sansüre
maruz kalmadan) sosyal medya üzerinden
evlerimize, odalarımıza kolayca girebilen
savaş sahneleri hem izleyen yetişkinleri
ama özellikle çocukları örseleyici biçimde
etkileyebilmektedir.
Kendi tarihinde savaşı görmüş ve travmatik etkilerini bugünkü kuşaklarda da
görebildiğimiz Kıbrıs toplumu olarak bu
süreçte çocukların savaş hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaçları olacağını
unutmamalıyız. Bu anlamda, ebeveynler
çocuklarının
bu
konuda
bir
sıkıntısı/rahatsızlığı olduğunu düşündükleri
takdirde çocuklarına kavrayabilecekleri
düzeyde ne olduğunu anlatmaları gerekmektedir. Çocuklar belirsizlik ya da güvensizlik hissettiklerinde kaygı ya da korku
duyarlar.”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

DİPLOMATİK
PASAPORT!
Türkiye'ye sokulmayan eski bir
CTP'li vekille ilgili CTP'lilerin
gülünç yeni bir iddiaları var.
Neymiş efendim Türkiye'ye
sokulmayan vekil diplomatik
passport sahibiymiş!
Hangi ülkenin diplomatik
pasaportunu
taşıyormuş bu eski
CTP'li vekil, Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin,
Birleşik Krallığın,
ABD'nin, veya
diğer başka bir ülkenin değil,
KKTC diye adlandırılan ama
dünyada Türkiye'nin bir alt
yönetimi gibi kabul gören,
Türkiye'nin bir ilçesi veya
mahallesi gibi görülen,
tamamıyla Türkiye'nin emir ve
direktiflerinin uygulandığı,
dünyada tanınmamış ve asla
tanınmayacağı bilinen bir
toprak parçasına ait diplomatik
pasaportu!
CTP'lilerin bu gülünç iddiası işi
başka tarafa çekmenin bir yolu,
kızdılar, sinirlendiler, ama
birşey söylemedikten sonra
diplomatik pasaporta sığındılar.
Burasını Türkiye idare ediyor,
biz hükümet, devlet, meclis,
seçim oyununda birer figüranız,
iki devletli çözüme karşıyız ve
Türkiye'nin tüm müdahalelerine
karşıyız kabul etmiyoruz
diyemiyenler, güya normal bir
ülkeden diğer bir normal ülkeye
gidip de oraya sokulmayan eski
vekilleri için şikayette
bulunuyorlar.
Türkiye'ye sokulmayan diğer
isimlerden bahsetmezler,
konuşmazlar, haberleri yok gibi
davranırlar, sıra kendilerine
gelince ise, normalmış gibi
diplomatik pasaporttan
bahsediyorlar.
Acıyalım mı, gülelim mi,
ağlayalım mı bilemiyorum,
Türkiye'deki yetkililer daha
nasıl size birer kukla
olduğunuzu hatırlatacaklar,
onlar bile usandı, size daha
nasıl hatırlatacaklar ki, neden
anlamak istemiyorsunuz, neden
ısrarla gerçekleri
konuşmuyorsunuz ki!
Gerçekler ortada, siz biz
hükümetiz, biz devletiz,
meclisimiz var diye iddia
ettiğiniz gerçekleri
konuşmamaya devam ettiğiniz
sürece sizlerle alay edilecek,
komik halleriniz devam edecek.
Yetmedi mi kuklalığınız?
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

EKMEK BULAMAYAN
PASTA, BUĞDAY
BULAMAYAN
EKMEK YESİN
KISACA...

EY EVKAF!
Türk tarafının Maraş’ı 7 kere vermeyi
kabul ettiğini öğrendik TC’nin eski
Washington ve Pekin Büyükelçisi
Daryal Batıbay’dan. Diyor ki: 7 kere
Maraş’ı vermeyi ya kabul ederken ya
da teklif ederken neredeydi Evkaf?
“Benim malımı kime veriyorsun” diye
niye kimse bir şey demedi?.. Söyle
Benter! Neredeydi Evkaf?.. Koca
Türk diplomatı yalan söylemez!

Bizim Mandra
Mandranın elektrik
tüketiminde şok bir İNDİRİM
yapılarak, abonelere
uygulanan elektrik kesme
limiti, 470 TL’den 100 TL’ye
indirilir!!! Bu indirim
karşısında neye uğradığını
şaşıran vatandaşlar tam bir
şok yaşarken, tarafsız siyasi
ve ekonomik gözlemciler,
Kıb-Tek’in İNDİRİM kararının,
halkla dalga geçmekten
başka hiçbir şey olmadığını
belirtmekten kaçınmazlar.
Sokaktaki adam
“İndirmeyene bindirirler
guzzum!” diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
Elektrik zamları radyoları
vurdu. Türkiye’de 2018’de,
yayın lisansı bulunan
toplam radyo sayısı
1126 iken, 2022’de bu sayı
858’e düştü...

“Tam bir ikiyüzlülük. Ukrayna’da savaşa hayır,
Suriye’de ay akşamdan ışıktır”
Gazeteci arkadaşımız Nuri Akman Türk
askerlerinin toplarla Cizre’deki evleri bombaladığı görüntüleri Twitter’da, "Görüntüler
Kiev’den. Rus askerleri çocuk yaşlı demeden
kent merkezini gelişigüzel bombalıyor!" sözleriyle paylaşmıştı.
Bu Türkiye’de birdenbire artan savaş karşıtlığına ironik bir gönderme amacıyla paylaşılmıştı.
Benzer bir tepki bazı sanatçıların 'savaşa
hayır' paylaşımları için gösterildi. Erdoğan’ın
etrafına toplanıp Efrîn işgalini şarkılarla kutlayanların 'savaşa hayır' paylaşımlarına sanatçı
Servet Kocakaya "Ukrayna’da savaşa hayır,
Suriye’de ay akşamdan ışıktır" sözleriyle
tepki gösterdi.
Aydın’ın CHP’li belediye başkanı Özlem
Çerçioğlu’nun Atatürk’ün "Yurtta sulh cihanda
sulh" sözü ile 'savaşa hayır' sloganı atmasını,
çokça takipçi Efrîn bombalanırken insanlara
ölüm kusan bombaların üzerine imzasını attığı
fotoğraf ile paylaşıp ikiyüzlülüğe dikkat çekti.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile tersinden
bir durum da kendini ‘sol’ olarak tanımlayan
bazı çevrelerde yaşandı. Onlar SSCB’yi hatırlayıp sosyalizm güzellemesi ile Rusya’nın
Ukrayna’ya saldırısına haklılık oluşturmaya
kalktılar. Bu işin başını Grup Yorum üyeleri
çekti. İlk paylaşımlarında "Grup Yorum olarak
sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" sözleriyle Rusya’nın
tutumuna dolaylı destek veren grup üyeleri,
"Donbass halkının NATO ve Ukrayna faşizmine karşı mücadelesini destekliyoruz" sözleriyle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını
açıktan savundular.
Benzer paylaşımlarda bulunan farklı ‘sol’
kişi ve çevreler de vardı.
Türk faşistleri Kürtlere dönük soykırım

VİRGÜL

MARAŞ 7 KERE VERİLDİ
Gazeteci Ayşemden Akın yarım asır TC
diplomasisinde çalışan Daryal Batıbay’la
konuştu. Türk tarafının Maraş’ı 7 kez vermeyi
kabul ettiğini söyleyen eski büyükelçi şöyle konuştu:
Yani “Kapalı Maraş Vakıf malıdır” demek, “Maraş’ı
vermeyelim”in formüle edilmesidir. Bir yandan da
resmi ağızlardan “74’te terk edenler geri gelip
mülklerini alabilirler bunun için açıyoruz” deniyor…
Hem Vakıf malı, hem yasal sahipleri var, nasıl oluyor?
7 kere Maraş’ı vermeyi ya kabul ederken ya da teklif
ederken neredeydi Evkaf?

ERCAN DÜNYAYA
DEĞİL, TC
İÇ HATLARINA
AÇILACAK!

“Ercan Havaalanının iç
hatlar muamelesi
görmesi için resmi
temas ve girişimleri
başlatacağız…”

Fikri Ataoğlu (DP)

saldırılarını desteklerken, bunlar da Kürt özgürlük mücadelesinin öncülerine 'milliyetçi',
'emperyalizm destekçileri' gibi ipe sapa gelmez
suçlamalarla yönelerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Rojava devrimine bu nedenle devrim demezler.
Bu örnekleri verirken derdim, faşist ve
Kürt düşmanı da olsalar birilerinin savaş karşıtlıklarına karşı çıkmak değil. Savaşa karşı
çıkmak iyidir. Bunda bir anormallik yok.
Anormallik, kendi yanındaki insanlar katledilirken sevinç çığlıkları atanların, bir başka
coğrafyadaki savaşa karşı çıkma veya hakikati
çarpıtma ikiyüzlülüğü... Bu ikiyüzlülük çıkara
endeksli ahlaksızlığın dışa vurumudur.
Peki, Kürtler, Kürt özgürlük mücadelesinin
öncüleri ne düşünüyor?
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına da, NATO
üyelerinin, ABD ve batılı devletlerin Ukrayna’yı bir top gibi Rusya’nın önüne atmasına
da karşı çıkıyorlar. Bu savaşın müsebbiplerinin
emperyal güçler olduğunun altını çiziyorlar.
Soğuk savaşın tarafları yeni bir paylaşım
savaşına başladılar ve 'yeni dünya' dedikleri
rezilliğin dizaynını çıkarlarına uygun yapabilmek için her türlü ahlaksızlığı sergiliyorlar.
Bu rezil emperyal mühendislikte taraf olmak
savaş karşıtlığı değil, savaş yandaşlığıdır.
Süslü cümlelerle 'Savaşa Hayır' demek bu
rezilliğin üzerini örtmez. İnsanlık yaşamın
her alanında savaşa hayır demeyi gerektirir.
İnsanlar can verirken bunları Ukraynalı, Dombaslı, Kürdistanlı, Afganistanlı ya da Alevi,
Êzîdî, Hristiyan, Şii, Sünni olarak ayırıp
tutum almak ahlaksızlığın daniskasıdır.
(Bu yazı Fehmi Işık’ın Yeni
Özgür Politika’da yayımlanan “Savaşa
hayır’ ikiyüzlülüğü!” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır...)

TARİH 31 Temmuz 2021
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman
toplumu şaşırtmaya devam ediyor… İki
devlet tezini masaya süren Tayyip
Erdoğan’ı suçlamamaya özen gösteren
Erhürman, Kıbrıs konusunda Tatar’a “Bir
an önce doğru zemine dön çağrısı” yaptı

Gözden kaçmayanlar...

RADARIN GÖZLERİ

Halil Falyalı cinayetinin zanlılarından
Veysel Sarı, 16 Nisan 2020’de
Alaattin Çakıcı ile aynı gün tahliye
olan, ‘suçtan kaynaklanan mal
varlıklarını akladığı’ ve ‘suç işlemek
amacıyla örgüt kurma ve yönetme’
suçlarından hapiste bulunan Erol
Evcil’in iki yıl korumalığını yaptığını
söylemişti… “Erol abin için” diyerek
Musa Çiçek’le birlikte tekneyle
KKTC’ye gönderildiğini anlatmıştı. İki
kez tekne ile kaçak yolla geldiler,
GKK’nın radarları gözden kaçırdı! Bu
konuda soruşturma yapılacak mı?..

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Üç yıldır uğraşıyorsunuz.
Epeyce yol kat ettiniz ama bu
ülkeyi hala batıramadınız…’’
Tufan Erhürman
(CTP)

Karikatür: cartoonmovement.com
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SAVAŞTAN DERS ALIN
Savaş çıktı diye savaş geldi aklınıza.
Savaşın kötü olduğu.
Kuraklık olacak diye yıllardır açıklamalar
yapılıyor bilim çevrelerinden.
İncelemişler.
Bakmışlar.
Gidiş kötü, dediler, kanıtladılar.
Havada yağış vardı daha onların açıklama
yaptığı dönemlerde.
Güzeldi de.
Irmaklar dolu, barajlar doluydu.
Çok da sıcak değildi üstelik.
Kış kış, yaz yazdı.
Dört mevsim sevdim seni
demek ne güzel.
Baharda her yerden fışıkıran
bereketle beyinlerin aşka dair
coşkusu anlatılıyordu tıp derslerinde.
İnsan denilen o yapı.
Canlı denilen o yaratık.
Her ne varsa değişime uğrardı her bahar geldiğinde.
Bugün kedilerin halini görüyorsunuz.
Damlarda, saçaklarda.
Çünkü bahardan sonra yaz gelir.
Ve doğacak olanların gelişmesinde yaz
hakim olur.
Bu günlere bakarak, uyarıları dinleyerek
gelecek onlarca yıl sonrasını görecek kadar
beyin yoksa sende...
Kim ne yapabilir ki sana?
Hiç.
Küresel ısınmayı es geçtiniz...
Oluşacak tarımsal yeteresizliği umursamadınız...
Havanızda, keyfinizde, cebinizde eğlendiniz.
Hiç düşünemediniz ki tarım alanlarından
yükselen her beton sizi başka ülkelerin kucağına daha sağlam oturtacak.
Hiç düşünemediniz ki kemerin bir ucunu
verince bel de birlikte o yana kayacak.
Bugün savaşı gördünüz savaşı hatırladınız.
Ya bizde de olursa korkusunu bir daha
abarttınız.
Oysa bu savaş başka şeyler de anlattı, göremediniz.
Buğday stokunuz erimiş durumda.
En büyük buğday, un alabildiğiniz yer
Türkiye...
O da Rusya’dan, Ukrayna’dan alıyor alacağını.
Savaşta un yok, buğday yok, mercimek
yok...
Yok da yok yani.
Çünkü sizde geleceği düşünecek güç yok.
Şimdi aklınızı başınıza toplamanın tam
da zamanı.
Savaşsa, tarıma dair savaş vermelisiniz.
Betonla ekonomilerini düzeltmeye çalışan
ülkelerin sonu yıkımdır.
Tez elden yabancılara ki bu yabancılar
bilhassa okumak için gelip sülalaleri ile buraya taşınanları kapsamalı.
Onlara ev, mülk satışı derhal durdurulmalı.
Müteahhitlere verilen her türden imtiyazlar
kaldırılmalı.
Tarım alanlarına tek çivi çakılmasına izin
verilmemeli.
Daha ne söyleyeyim.
Siz hükümetçiliği elektriğe, benzine zam
yapmak, ayrıca Türkiye’nin ağzından çıkanları algılamak ve uygulamak sanıyorsunuz.
Değil.
Siz burada iş yapacaksanız, hükümetiz,
diyecekseniz...
Kendi ayakları üzerinde durabilen, başkalarının emirlerine mecbur kalmayacak çalışmalar yapınız.
Savaş tarımı kurtarmak için bir sebep olsun.
Savaştan ders alın.

2 Mart 2022 Çarşamba
KTAMS HÜKÜMETE SESLENDİ;

ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan,
bakanlıklara bağlı bazı kurumlarda,
belediyelerde ve dış temsilciliklerde
çalışanların Şubat ayı maaşlarını henüz
alamadığını belirterek, “Maaşların ne
zaman ödeneceğiyle ilgili tatminkar bir
açıklama da yapılmadı” dedi.
Bengihan, yazılı açıklamasında,
Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ve hükümet
yetkililerine seslenerek, kamuda verimlilik
sağlamaktan söz edenlerin çalışanlar
konusunda üzerine düşeni yapmasını,
maaşları hemen ödemesini istedi.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) erken
seçim döneminde kullandığı “İktidar
Bizim İşimiz” sloganına işaret ederek,
partililerin koltuklarını koruma derdinde
olduğunu savunan Bengihan, “UBP-DPYDP koalisyon hükümeti çalışanların
maaşlarını bile ödemekten aciz” ifadelerini kullandı.
“UMARIZ Kİ BU DURUM, YENİ
DÖNEMDE BİZİ BEKLEYENLERİN HABERCİSİ DEĞİL”
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bakanlıklara bağlı kurumlar (Bayrak
Radyo Televizyon Kurumu, Türk Ajansı

Kıbrıs, vb.), belediyeler ve dış temsilciliklerde çalışanların Şubat ayı maaşları
henüz ödenmemiştir. Ne zaman ödeneceklerine dair tatminkar bir açıklama da
yapılmamıştır.
Seçim döneminde, daha iyi bir yönetim
anlayışıyla hareket edeceği ve halkın
alım gücünü koruyacak tedbirler
alınacağının sözünü vererek oy
toplayanların, bugün çalışanların
emeğinin karşılığını vermekten aciz
olduğuna şahit olmaktayız.
Sayın Başbakan Faiz Sucuoğlu, kamuda disiplin ve ülkede istikrar
sağlayacaklarından bahsederken, hükümet
için güven oylaması yapılmasının arifesinde devlet kurumlarında çalışanların
maaşlarını alamamaları, umarız ki yeni
dönemde bizleri bekleyenlerin habercisi
değildir. Sayın Başbakan ve hükümeti
kamuda verimlilik sağlamak istiyorsa
çalışanlar konusunda üzerine düşeni
yapmalı ve bugün yaşanan durum
alışkanlık haline getirilmemelidir.
Sendikamız bu konunun takipçisi
olacağını bildirirken, çalışanların Şubat
ayı maaşlarının derhal ödenmesini talep
etmektedir.”

Maliye Bakanı Atun:

Elektrik kesme limiti 675 TL’ye yükseldi
Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik kesme limitinin 100 TL'ye düşmediğini, 675
TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa
katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Atun, elektrik kesme limitinin
100 TL’ye düştüğünün doğru olmadığını belirterek, limitin 675 TL’ye yükseltildiğini
açıkladı. Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) ödeme bildiriminin
ise 3 günden 7 güne çıkarıldığını duyurdu.
Maliye Bakanı Atun, “Elektrik kurumuna her gelen bir tekme atmış, faydalanmış.
Buna karşılık kuruma hiçbir şey verilmemiş” ifadelerini kullandı.

Rus büyükelçiden Rumlara tepki:

Ruslar tatil için Türkiye'ye yönelecek
Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi
Stanislav Osadchiy, GKRY'nin Rus
uçaklarına hava sahasını kapatma kararına
tepki göstererek bunun bir sonucu
olacağını ve Rus turistlerin yaz sezonunda
Kıbrıs Rum kesimi yerine Türkiye'yi
yöneleceğini belirtti.
Rum basınında yer alan habere göre,
Rus Büyükelçi Osadchiy, Kıbrıs Rum
kesiminin Avrupa Birliği (AB) düzeyinde
alınan kararın ardından hava sahasını
Rus uçaklarına kapatmasına ilişkin Rum
medyasına açıklamalarda bulundu.
Rum kesiminin hava sahasını Rus
uçaklarına kapatmasının bir sonucu

olacağını kaydeden Osadchiy, GKRY ve
diğer AB ülkelerinin Rusya-Ukrayna
savaşı dolayısıyla Rusya'ya yaptırımlarda
ifade eden dolayı zarar göreceğini söyledi.
Osadchiy, "Kıbrıs Rum kesimi, Rus turistlere nasıl ulaşacak? Onlar gelmeyecek.
Nereye gidecekler? Türkiye'ye. Onlar
paralarını orada harcayacak? Yaz sezonu
geliyor. Siz Kıbrıs Rum kesimi hava
sahasını Rus uçaklarına kapattınız mı?
Kendi ayağınıza sıktınız." dedi.
Diğer AB ülkelerinin de kendi ayağına
sıktığını söyleyen Osadchiy, "Avrupalılar
doğal gazı, benzini ve buğdayı nereden
temin edecekler?" dedi.

PİYANGO GİRNE’YE VURDU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan 750 Bin
TL’lik çekilişte şans Girne’ye güldü. Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre,
Devlet Piyangosu “29143” numaralı bilete isabet etti. Kazanan bilet, Girne gezici
bayilerinden Turgut Çeken tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki
çekilişi 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak
belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olacak.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

AVRUPA’DA
HORTLATILAN FAŞİZM
YİNE KAN AKITIYOR.
Birinci
ve
ikinci
paylaşım
savaşlarının sebebi sömürü ile
zenginleşenlerin
daha
çok
zenginleşmesi ve dünya ekonomisinde
söz sahibi olmak üstemelerindendir.
Hitler Almanyası’nın ırkçı temeller
üzerinde kurduğu nazi düzeni tam bir
faşizimdir.
Peki nedir faşizm?
Emperyalizmin tekelci burjıvazinin
yani sermaye sahiplerinin en kanlı
diktatörlüğüdür. Bu diktdatörlük işçi
sınıfının haklarını budayan ve
sömürüyü artıtan bir düşünce ürünüdür.
Bu nedenle toplmun muhalefetini
bastırmak için ırkçılık ve milliyetçiliği
kullanarak tüm özgürlükler kaldırılır.
Mutlak iteat etmeyi sağlamak
amacındadır. Uymayanlar düşman ilan
edilip cezalandırılırlar. Bu amaçla
muhalefet cinayetlerle susturulur.
Demokrasinin beşiği olduğu iddia
edilen Avrupa ülkelerinin oluşturduğu
AB sermaye sınıfının egemen olduğu
birliktir. Bu birliğine ekonomisi ve
güvenliği için her yol mübah sayılır.
Özellikle Rusyayı ezelden beri
kendilerne rakip gören ABD ve AB
emperyalistleri her koşulda Ruzya’ya
karşı düşmanca tavır içindedirler. AB
ve ABD Doğu Avrupada’ki SSCB’den
ayrılan ülkeleri tek tek hem AB üyesi
hem de NATO üyesi yapmakatadır. Bu
stratejinin son halkası olarak da
Ukrayna kullanılmıştır.
Her hayvan kendi hayatını tehlikede
gördüğü zaman hayatta kalma için bazı
kurallar uygular. Bunlar içinde gücünün
yeteceğine inandığında kavga da vardır.
İşte Rusya’da AB ve Nato’nın Doğu
Avrupa’da uyguladığı kuşatma startejisi
nediyle Ukrayna ile savaşı seçti.
2010 yılında yapılan seçimeleri
Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç
kazandı. Batı bundan memnun olmadı.
Önce süikast girişimi sonra da bir darbe
ile iktidardan indirildi. Yerine AB ve
ABD’nin
desteklediği
bugünkü
yönetim getirildi.
Gelinen süreçte özellikle ırkçılık ve
Neo-Nazi düşünceleri etkin omaya
başaldı. Ukrayna’da da bir darbe ile
yönetimi ele geçiren şimdiki yönetim
de bu düşüncelere sahip kişilerden
oluşmakatdır. Bundan sonra etnik
temizlik başlatıldı ve Ukrayna’nın
doğusunda çoğunlıkta olan Ruslar taciz
edildiler. 9 bini sivil, 3 bini çocuk
olmak üzere, yaklaşık 14 bin kişi
öldürüldü.
Rusya
kendi
güvenliği
ve
Ukrayna’da yaşayan Rusların güvenlği
için her şeyi göze alarak bir harekat
başlattı. Batı’nın ve ABD’nin medyası
yayınladıkları haberlerle bütün suçu
Rusya’ya yükleyerek insanlık dersi
vermeya çalışıyorlar.
Oysa İnsanlık dersi verecek son
kişiler faşizmin palazlanıp insanlık
suçu işlemesini seyreden ve bugünkü
koşulların oluşmasına zemin hazırlayan
AB ve ABD’dir. Onların penceresinden
bakarsanız gerçekelri değil göstermek
istediklerini görürsünüz.
Savaşlar kendi yurdunuzun ve
egemenlğinizi
tehdit
ederse
kaçınılmazdır. Hiçbir savaş acısız
değildir. Bu nedenle objektif analiz
yapmak için birlerinin söylediklerine
değil gerçeklere bakarak analiz
yapmalıyız.
Emperyalizmim
gözyaşlarına
kanmayalım.
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Rüzgara Karşı

ALAYKÖY’DE
METREKAREYE 2
KİLOGRAM YAĞMUR
KAYDEDİLDİ

Bülent Tümen

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte
Alayköy’e 2 kg/m² yağış düştüğünü
bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre,
Akdeniz, Çamlıbel, Sipahi, Koruçam,
Selvilitepe, Yeşilırmak, Dipkarpaz,
Bostancı, Güzelyurt’ta 1 Kg/M², diğer
yörelerde ise 1 Kg/M²’den az yağış
kaydedildi.

SAVAŞLAR OLMASIN!
NATO ile Avrupalılar Birliği’nin (AB) önce
destek çıkarak kışkırttıkları, sonra yalnız
bıraktıkları Avrupa topraklarındaki eski Sovyetler
Birliği ülkesi Ukrayna, günümüzde zor
durumda…
8 Yıl öncesinden, -18 Mart 2014- Kırım’ın
Rusya tarafından ilhak edilmesiyle başlayan
süreçte, 4 milyon Ukraynalının ülkelerini terk
ettiği söyleniyor…
O tarihten beri Kırım yarımadasında, “Kırım
Cumhuriyeti” ve “Sivastopol Federal Şehri”
isimli iki federal birim bulunuyor…
Ukrayna - Rusya savaşının
5’inci gününde iki tarafın
heyetleri, ateşkes sağlanabilmesi
adına Pazartesi günü, komşu ülke
Belarus
sınırında
ateşkes
şartlarını görüşmeye başladı…
İkinci tur görüşmeler için
heyetler, istişarelerde bulunmak
üzere başkentlerine döndü.
***
Birkaç silah tüccarı ile dünyamıza “yön veren”
bir-iki üst düzey küresel zenginin dışında,
savaşların kazananı yoktur!
Savaşlar; insanlar için ölümdür, acıdır, göçtür,
travmadır!
Savaşlar; yerleşim yerleri ve doğadaki canlılar
için yıkımdır, enkazdır!
Barış günlerinde yaşanan güzelliklerin özlemi
ile geleceğin yok olmasıdır savaşlar!
Geçenlerde anlamlı bir deyiş paylaştı sayfa
arkadaşlarımdan birisi “Facebook’ta”… Gerçek
mi, değil mi, bilmiyorum… Lidya devletinin son
hükümdarı, Kral Krezüs’e (Grekçesi, “Kriosis”)
ait olduğu söyleniyor:
“Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar
oğullarını gömerler.”
Ne feci bir anlatım, değil mi?
İki kez, -1963 Noel’inde ve 1974 yazındaAnayurdum Kıbrıs’ta savaşı yaşayan bir Kıbrıslı
olarak, savaşlardan nefret ediyorum!
Birleşmiş Milletler yetkilileri, beş günde en az
500 bin Ukraynalının yabancı ülkelere göç ettiğini
duyurdu…
Savaşan taraflar her gün, onlarca/yüzlerce
insanın yaralandığını ya da öldüğünü
duyuruyor…
Zenginlerin, savaş öncesinden Ukrayna’yı terk
ettiklerini
-Kıbrıslıların
dediği
gibi
“vızıladıklarını”- geçenlerde yazdım bu köşede…
***
ABD, Britanya, Kanada ve AB’nin lider
ülkelerinin Rusya Federasyonu’na karşı
yürürlüğe koyduğu mali, siyasi ve ekonomik
yaptırımlar, Rusya’yı fazla etkilemedi…
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus
ordusunun nükleer caydırıcı güçlerine, “özel
savaş görevi durumuna geçmesi” emri vermesi;
gözleri, Rusya’nın nükleer silahları ile hipersonik
füzelerine çevirdi…
Nükleer savaş tehlikesi henüz görünür olmasa
da, bu savaş devam ettiği sürede, neyin ne
olacağını elbette zaman gösterecek…
Bu savaşla ilgili, geçenlerde bir yazımda “iki
kutuplu
dünya”
konusuna
değinerek,
sormuştum:
“Soğuk savaş yılları geri mi geldi?”
-Galiba öyle oldu…
Günümüzde Varşova Paktı ortalarda yok, yıllar
öncesinde tarihe gömüldü; ancak tek kutuplu
“Yeni, Dünya Düzeni” nin de, pek işlerliğinin
bulunmadığı ortada…
Bu savaş, NATO’nun genişlemesinin, hele
Rusya Federasyonu’na komşu ülkelere
yerleşebilmesinin önünü da kapadı…
***
Tarihsel süreç içerisinde,
-Latin kökenli Romalı siyasetçi, Marcus Tullius
Cicero (MÖ 106-MÖ 43):
“En kötü barış, en haklı savaştan daha
iyidir”…
-ABD’nin kurucusu bilim insanı Benjamin
Franklin (1706-1790) da:
“İyi bir savaş veya kötü bir barış hiç
olmamıştır”
diyerek,
savaşı
barışla
karşılaştırdılar!
Gene gonuşuruk buraşda.

LEFKOŞA’DA KALP KRİZİ
SONUCU ANİ ÖLÜM
Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri
içerisinde önceki gün saat 15.30
sıralarında aniden rahatsızlanan Nilsev
Akanlık (K-54), ambulansla kaldırılmış
olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye
göre, yapılan otopside Akanlık’ın ölüm
sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.

KIBRISLI TÜRKLERİN İLK KADIN HEKİMİ DR. AYDIN
SENNAROĞLU’NUN HAYATI BELGESEL OLUYOR

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile ana sponsor Telsim arasında imzalanan
iş birliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere
devam ediliyor. KÖDER’den verilen bilgiye göre, kadınlarla ilgili belgesel
projesinde, tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro
sanatçısı Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kâzım’ın hayat
hikâyelerinin belgeselleştirilmesinin ardından, bu kez Kıbrıslı Türklerin ilk kadın
hekimi Dr. Aydın Sennaroğlu’nun belgeseli yapılacak.
Sennaroğlu, Adada Tüberküloz hastalığının tedavisi alanındaki başarısı ve
Milli Mücadele’deki fedakârlığı ile tanınan ilk kadın doktor olarak biliniyor.
Dernek, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden
belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.
Projenin, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması,
yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından
büyük önem taşıdığı belirtildi.

GAÜ, UKRAYNA
ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİM
GÖREN ÖĞRENCİLERE BURS
VERİYOR
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ),
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları
nedeniyle Ukrayna’da mağduriyet
yaşayan ve eğitimlerini yarıda bırakmak
zorunda kalan öğrencilere destek veriyor.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre,
Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan Türk
ve diğer ülke vatandaşı tüm öğrenciler
için bu destek geçerli olacak ve
mağduriyet yaşayan öğrencilere eğitim
hayatlarında kayıp yaşamamaları için
burslu olarak kaldığı yerden devam etme
şansı sunulacak.

KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ
VE SLOGAN YARIŞMASI
DÜZENLENİYOR
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaş Vakfı, “Kanserle Savaş
için Afiş ve Slogan Yarışması” düzenliyor.
Çocuk ve gençlere yönelik yarışmaya son
başvuru tarihi 25 Mart. Salgın nedeniyle 2
yıldır yapılamayan yarışmaya anaokul,
ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi
öğrencileri katılabilecek. Bu yıl 19’uncusu
yapılacak, 5’inci kez Commercial
Insurance’ın ana sponsorluğunda
düzenlenecek yarışmadaki 2 konu
“Düşlediğim Sağlıklı Yaşam” ve
“Düşlediğim Çevre” olarak açıklandı.

SEYRÜSEFER VE MUAYENE
HARCI BORÇLARINA
GETİRİLEN KISMİ AFFIN
SÜRESİ UZATILDI

KAYAD “BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”
PROJESİ TAMAMLANDI
KAYAD’ın, Avrupa Birliği desteği
ile başlattığı “Birlikte Daha Güçlüyüz”
projesi kapanış etkinliği ile tamamlandı.
KAYAD’dan verilen bilgiye göre,
ülkede uzun vadede “ev içi şiddeti
tamamen yok etmeye katkı koymayı”
hedefleyen projenin kapanış etkinliği
Lefkoşa’da gerçekleştirildi.
Etkinlikte, KAYAD Başkanı Meral
Akıncı, proje faaliyetlerini şu şekilde
özetledi:
“Ergenlik dönemi özellikleri göz
önünde bulundurularak Ev İçi Şiddetten
ırak, sağlıklı ilişkileri geliştirme yöntemlerini, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı ile 3 sene süren çalışmalar
sonucunda bir müfredat hazırlanmış,
protokol imzalanmış, 100’lerce öğrenci
ve öğretmene eğitim verilmiştir. 24 sivil
toplum örgütünden oluşan bir ‘Ev İçi

Şiddetle Mücadele Ağı’ oluşturulmuş,
bu ağ ile birlikte yıllardır üzerinde
çalışılan ‘Ev İçi Şiddet Yasası Meclis’e
sunulmuş, ivediliği alınmış, komitede
beklemektedir. Kadın cinayetlerine ışık
tutmak için ‘Karanlıkta Şiddet Kalmasın’
adlı bir kitap basılmış ve dağıtılmıştır.
Ev içi şiddet direnişçilerine destek
mekanizmalarını güçlendirmek adına
çeşitli resmi, sivil kuruluşlar ve basına
eğitim verilmiştir. Proje ve pandemi
boyunca kadınlara psikolojik ve hukuki
destek sağlanmıştır. Ayrıca, toplumsal
cinsiyet adaletini hedeflerinden biri
olarak belirleyen ve gençlerden oluşan
bir kardeş sivil toplum örgütü
kurulmuştur.”
Kapanış etkinliğinde Avrupa Birliği
Program Destek Ofisi, Bölüm Sorumlusu
Michael Docherty de konuşma yaptı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt,
Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne
ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine
kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve
muayene harcı borçlarına getirilen kısmı
affın süresi uzatıldı. Ulaştırma
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2
Mart-1 Mayıs 2022 tarihleri arasında
yapılan ödemelerde, söz konusu borçlar
için gecikme faizi alınmayacak ve normal
muayene harcına ek olarak, normal
muayene harcı ile gününde ödenmeyen
muayene harcı arasındaki farkın yarısı
tahsil edilecek. Bunun yanında, öğrenci
ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile
31 Mart 2022 tarihleri arasında son bulan
kişilerin de öğrenci ehliyeti geçerlilik
süresi, hiçbir ücret alınmadan, 31 Mart
2022 tarihine kadar uzatıldı.

MAVİ FIRÇA SANAT EVİ’NİN
“KADIN VARSA DÜNYA VAR”
KARMA RESİM SERGİSİ
8 MART’TA
Mavi Fırça Sanat Evi’nin “Kadın Varsa
Dünya Var” adlı karma resim sergisi, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılıyor.
Kadın sanatçıların eserlerinin yer aldığı
sergi, Gazimağusa, Suriçi’nde
Bandabulya’da saat 18.00’de
sanatseverlerin izlenimine sunulacak.
Sergi 14 Mart'a kadar gezilebilecek.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

KEŞKE BUGÜN
KENDİMLE
KARŞILAŞMASAYDIM
Herta Müller
Siren Yayınları

Gayleyi attım işte
Kebabım pişti şişte
Belki de iki saat
Pinekledim güneşte

Sosyal Medya
Ali Demir

Tadımlık

Özdeyişler

“Kendi mutluluğundan
başka hedefi olmayan
insan kötü insandır.”
Tolstoy

UKRAYNA’DA ZORUNLU HAMLE

Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ
Ahmet M.Dranas
“Serenad” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA

Satranç oynayanlar bilirler, satrançta
zorunlu hamle diye bir kavram var. Bu
kavram genellikle rakibe şah çekildikten
sonra rakip şahın yapabileceği tek hamleyi
belirtmek için kullanılır.
NATO, Ukrayna üzerinden Rusya'ya şah
çekti ve Rusya zorunlu hamlesini yapmak
zorunda kaldı. Bu hamle aynı zamanda
niteliksel bir sıçramaya/kırılmaya işaret
etmesi anlamında önemli bir noktayı bize
gösteriyor.
Peki, şu anda Rusya ile savaşmak gibi
bir arzusu olmayan NATO neden Ukrayna'yı
Rusya'ya hediye etti? Rusya'nın mevcut
soruna bir çözüm önerisi getirmesine ve
diplomasi kapısını kapatmamasına rağmen,
NATO Ukrayna'nın işgalini neden teşvik
etti? Bu soruyu cevaplayabilmemiz için
sermaye ve emperyalizm arasındaki ilişkiyi
kabaca özetlememiz gerekiyor.
Sermayenin, azalan kar oranları ile kendisini yeniden üretmekte zorluk çektiği
günlerden geçiyoruz. Sermayenin kriz
semptomlarını tedarik zincirlerindeki aksamalar, reel ücretlerin azalarak asgari
yaşam düzeyinin çok altına çekilmesi ile
bunun neden olduğu toplumsal başkaldırılar
ve mevcut krizin para piyasası vasıtasıyla
ötelenmeye çalışılırken küresel yüksek enflasyonla sermayenin iyiden iyiye
saldırganlaşarak
merkezileşme
ve
yoğunlaşma eğiliminin artmasından gözlemliyoruz.
Emperyalizm ise sermayenin kriz dönemlerine karşı vermiş olduğu bir cevaptır. En
nihayetinde bu cevabın içeriğine
baktığımızda temel hedefi sermayenin kendisini daha da büyüterek, yeniden ve
yeniden, niceliksel olarak daha büyük miktarlara tekabül edecek biçimde üretilmesini
sağlamaktır. Yani toparladığımızda, içinden
geçtiğimiz bu süreçte sermayenin artık
değer üretme kapasitesindeki düşüklük kendini yine sermayenin engellenemeyen
merkezileşme ve yoğunlaşma eğiliminin

artışı olarak dayatmaktadır. Mesele her ne
kadar özneler/ulus devletlerarası bir kavga
gibi görünse de meselenin özü mevcut kapitalist sömürü biçiminin içinde olduğu kriz
ve devamlılığını sağlama eğilimidir.
Ücretli işçinin kanını emen, onu "sıkılmış
bir portakalın posası gibi bir köşeye fırlatan"
mevcut toplumsal gerçekliğin, ucuz hammadde ve enerji ihtiyacı başta olmak üzere,
savaşın yaratacağı talep ve ertesinde
yaşanacak yeniden inşa sürecine ihtiyacı
var. Bu suretle Suriye'de, Ukrayna'da, Kuzey
Afrika'da ve yakında Pasifik'te kaçınılmaz
gerginliklerin daha da su yüzüne çıktığı
bir atmosferin hakimiyetine doğru emin
adımlarla gidiyoruz.
Rusya ve NATO özelinde bu konuyu ele
alacak olursak, Avrupa'nın enerji ihtiyacının
büyük bir bölümünü sağlayan ve bu anlamda
kapitalist bölüşümden pay alan, oligarkları
ve diktatörü ile kendi halkına ve -en son
Kazakistan'da görüldüğü üzere- periferindeki
yoksul halklara kan kusturan Rusya, NATO
tarafından Ukrayna'yı işgal zorunda bırakıldı,
(bu durum sermaye tarafından önceden
öyle bir kestirilmiş ki finansal tablolarda
spekülatif ataklar dışında kayda değer ve
stabil herhangi bir değişime bile yol açmadı).
Bu, NATO'nun Ukrayna halkına verdiği
değerin en basit delilidir.
Bana göre mevcut senaryolardan en güçlü
olanı Ukrayna'nın işgalinin tamamlanmasının
ertesinde hükümetin Rus yanlısı bir hükümetle değiştirilmesi ve hemen ertesinde NATO
destekli, CIA eğitimli ve kontrolündeki
Nazi sempatizanı faşistlerin gayri nizami
harp yöntemleriyle yıllar sürecek yıpratıcı
bir savaşa başlamaları. Ezcümle, Ukrayna,
NATO'nun gözünde, Doğu Akdeniz'deki
enerji kaynaklarının Avrupa'ya transfer edilinceye kadar Rusya'yı oyalayacak ve
güçsüzleştirecek ülke konumundadır, bir
gram fazlası değildir. Yani, Ukrayna’nın
işgalini kınayanların önce dönüp NATO’yu
kınamaları gerekmektedir.

Bu sürecin elbette tek bir ayağı
olmayacaktır. Suriye cephesinde de ileriki
dönemde yeni gelişmelerin yaşanması,
Ukrayna'da zayıflatılan Rusya'nın aynı
şekilde Suriye'de elde etmiş olduğu üstünlüklerin de üzerine gidilmesini muhtemel
görüyorum.
Özellikle cari açığı yüksek ve bu cari
açıktaki en büyük payı enerji olan ülkelerden
biri (kim acaba?) Deyrizor'un kontrolü için
harekete geçebilir. Bu da bize NATO'nun
bir müttefik olarak bölgede kimi seçtiğini,
kimi yeniden sattığını gösterebilir.
NATO ülkelerinin giderek daha da konsolide edilmesi zorunluluğu, denge siyasetinin yavaş yavaş sonunun geldiğini gösteriyor ki “hem Ruslarla hem de
Amerikalılarla aram iyi olsun” süreci bir
süre sonra bedeli ne olursa olsun bitebilir.
Ayrıca, daha düne kadar Kazakistan'da
uluslararası şirketlerin çıkarlarını korumak
için işçi katliamı yapmaktan çekinmeyen
Rusya ile solun kurmuş olduğu duygusal
bağın sorgulanması gerekiyor. Mesele sol
adına ilkesel bir netlik gerektiriyor. Ulus
devletlerin birbirileriyle mücadelelerine
karşı kapitalizmin dünyanın her metre
karesinde sömürdüğü ezilenlerdir solun tek
dostu. Bir ulus devlete karşı bir başka ulus
devletin savunulmasında Lenin’in 2. Enternasyonel'de sergilediği tavrı yeniden ve
yeniden okumak gerekiyor. Krizin eğilimleri
bir değil, ellerinde nükleer silah bulunduran
bu devletlerin yaşanılmayacak bir dünya
bırakmadan yok edilmelerinin tek yolu her
ulus devletin kendi içsel dinamiklerinde/sınıf
mücadelesinde saklıdır.
Kapitalizmin krizini yükseltecek
çatışmaları taktiksel hamleler olarak görmekten vazgeçip stratejik hedefler haline getirmek solun kitlelerle olan bağını daha
zayıflatmaktan başka bir sonuca yol açmayabilir. Herkese, bu zemheri günlerin
habercisi olduğu, sınıfsız, devletsiz, sınırsız
ve savaşsız güzel günler diliyorum.

Satılık Arazi

DÜN

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

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

13.75 13.87

EURO
Alış Satış

15.42

15.57

S.T.G.
Alış Satış

18.47 18.63

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips
market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
SONUÇ ECZANESİ
Atatürk Cad. No: 7/ B Binbir Çeşit Mağazaları yanı Yenişehir Lefkoşa
03922273270
ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa 03922235180
GİRNE
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı
N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
KÜÇÜK ECZANESİ
Canbulat Sok.No:5/C Girne
03928153626
ÖZENİR ECZANESİ
Mareşal fevzi çakmak cad.kocatepe
no:69 lapta hoteller bölgesi (manolya
hotel karşısı ) 05428760660
MAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı
03923651338
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı,
Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı,
03923669297
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt 03927144894
İSKELE
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D
Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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DUVAR
Hakan Aksay
Rusya lideri Putin son zamanlarda sık sık sahip
oldukları nükleer silahlardan
söz ediyor. Dünyada yaşamı
tümüyle yok edebilecek
kadar nükleer silah varken,
bu risk göze alınabilir mi?
Maalesef evet. “Sınırlı nükleer silah kullanımı” uzun süredir gündemde
olan bir mesele.
Son dönemde bütün dünya Rusya’yı ve
Devlet Başkanı Vladimir Putin’i konuşuyor.
Hemen herkes onun “güçlü lider” olduğu
konusunda hemfikir. Ancak bu güç ve son
hamlesi yani Ukrayna savaşı Putin’i nereye
götürecek, bu konuda görüşler farklı.
Bir yanda Rus liderin her bir stratejik
kararıyla ileri adımlar attığını, bu arada
Çeçenistan’dan Gürcistan’a, Kırım’dan
Suriye’ye kadar girdiği hiçbir savaşta
yenilmediğini söyleyenler var. Onlara göre
şimdi Ukrayna savaşı da Putin’in gücüne
güç katacak ve yalnızca Kiev yönetimi değil,
bir bütün olarak Batı, Kremlin’in önünde
diz çökecek.
Diğer yanda Ukrayna savaşının trajik bir
hata olduğunu, Rusya’yı hem ekonomik hem
de siyasi-diplomatik bakımdan çok
zayıflatacağını, ülkenin imajına ciddi darbe
indireceğini, dahası belki de iç politik dengeleri sarsarak Putin’in iktidarını kaybetmesi
yolunda bir rüzgâr oluşturacağını savunanlar
da var.
Kimin tahmininin doğru çıkacağını zaman
gösterecek. Belki de gelecek, bu öngörülerin
arasında veya dışında bir yerlerde seyredebilir.
Ama savaşın ilk haftası dolmadan Rus
silahlı güçlerinin Ukrayna karşısındaki bariz
üstünlüğüne rağmen kısa sürede zafer
kazanamadığını, bu durumun Batı’yı Rusya
karşısında
harekete
geçmek
için
cesaretlendirdiğini, tüm bunların da Rus
lideri kızdırdığını görüyoruz.
Putin geçenlerde Ukrayna silahlı kuvvetleri
yönetimine ilginç bir çağrı yaptı ve Rus birliklerinin düzenli ordularla değil, daha çok
“milliyetçi, neonazi ve uyuşturucu bağımlıları
ile savaştığını” söyleyerek “iktidarı elinize
alın, belli ki sizinle daha kolay anlaşabiliriz”
dedi. Bunun bir “darbe” çağrışımı yaptığını
vurgulayan Eho Moskvı Radyosu Genel
Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, “Ne
oldu, biz kendimize Ukrayna’da 1973
Şili’sindeki gibi bir General Pinochet mi
arıyoruz?” diye eleştirdi.
PUTİN İLE BİDEN ARASINDA GİZLİ ANLAŞMA MI YAPILDI?
Birkaç gün önce Moskovskaya Gazeta’da
Kremlin’e yakın siyasi analistlerden Sergey
Markov’un bir iddiasına yer verildi. Buna
göre Rusya’nın Ukrayna müdahalesi, Rus
ve Amerikan liderleri Putin ve Biden arasında
yapılan gizli bir anlaşmaya göre planlandı,
hatta senaryonun yazarı da CIA’nın başındaki
William Burns.
İddiayı aktaran gazete, 1997 yapımı ve
başrollerinde Dustin Hoffman ve Robert De
Niro’nun oynadığı Başkanın Adamları (Wag
The Dog) filmini hatırlatıyor. Orada zor durumda olan Amerikan Başkanı’nın yeniden

Ukrayna Savaşı-2: Putin ve Biden’ın
reytingi ve nükleer savaş tehlikesi...

GÜNEYDE TAHIL
EKSİKLİĞİ İHTİMALİNE
KARŞIN ÖNLEMLER
GÜNDEMDE
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle
tahıl alımı konusunda oluşabilecek
olumsuzluklar Rum tarafında gündeme
geldi.
Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanı
Kostas Kadis’in dün konuya ilişkin
açıklamasında, Rusya ile Ukrayna
arasında başlayan savaş sebebiyle
oluşabilecek tahıl eksikliği konusunun
masaya yatırılacağını söylediğini yazdı.
Kadis açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın
tahıl ihtiyacının yüzde 80’inin yurt
dışından ithal edildiğini ve mevcut
stoğun 45 gün yetecek düzeyde
olduğunu belirterek tahıl ithalatçılarıyla
bugün bir görüşme gerçekleştirerek olası
önlemleri ele alacaklarını vurguladı.

seçilebilmesi için “uzak ve önemsiz” bir
ülkede (Arnavutluk’ta) kurgusal bir savaş
çıkarıldığına işaret edilerek, günümüzde
Ukrayna’nın da ABD için aynı derecede
“uzak ve önemsiz” olduğu ima ediliyor.
Peki, burada Biden’ın amacı ne olabilir?
Son zamanlarda işleri çok iyi gitmeyen
Amerikan Başkan, Ukrayna’da önce iyice
tırmandırılıp sonra Rus muhatabı ile anlaşarak
bitirilecek savaş sayesinde popülaritesini
arttıracak, hatta Nobel ödülü alacak. Bu
sayede Demokrat Parti, Kongre ve Senato’da
üstünlüğü ele geçirecek. Ve nihayet, Biden
2024 yılında yeniden seçilecek.
Biden “Ukrayna krizi sayesinde” reytingini
yükseltirken elbette Putin’in eli de armut
toplamayacak,
o
da
konumunu
sağlamlaştıracak ve aynı yıl (2024) bir kez
daha başkanlık seçimlerini kazanacak.
İddia abartılı gelebilir. Ama birlikleri Afganistan’dan çekilirken hissedilir derecede
puan kaybeden ve aslında tüm dikkatini
Çin’le mücadele üzerinde yoğunlaştırmaya
hazırlanan Biden’ın, şimdi patlak veren
Ukrayna krizi sayesinde “Batı Bloku’nu ve
NATO’yu kısa sürede konsolide eden güçlü
lider” olma fırsatına kavuştuğu yorumlarına
dikkat çekmek isterim.
ABD Başkanı’nın Ukrayna savaşına giden
yolda, kimilerine göre sürekli olarak Rusya’yı
askerî müdahaleye kışkırtır ve durmadan
bunun başlayacağı tarihi tahmin eder tavrı,
dahası savaşın patlak vermesi karşısında
Avrupa’dan farklı olarak fazla sert tepki
göstermemesi de bu görüşü pekiştiriyor.
Bu varsayımlar doğru veya değil, şimdi
bunu bir yana bırakalım ve Ukrayna savaşı
ile birlikte uluslararası güvenliğe ve barışa
yönelik fiili tehlikelerin çoğaldığına dikkat
çekelim.
ELLER NÜKLEER DÜĞMEYE NE
ZAMAN UZANABİLİR?
Ukrayna savaşına bir anda değil, adım
adım gelindi (dünkü yazımda buna
değinmiştim).
Rusya yönetimi son dönemde her zamankinden daha cesur, hatta tehditkâr bir
dille konuşmaya başladı. Putin Ukrayna’ya
savaş açarken Batı’yı kast ederek gergin bir
yüz ifadesiyle şöyle dedi:
“Eğer birilerinin olaylara müdahale etme
isteği doğarsa şunu söyleyeyim: Kim bizi
engellemeye çalışırsa, özellikle de ülkemize

ve halkımıza yönelik bir tehdit oluşturursa,
Rusya’nın bunun cevabını hiç bekletmeden
vereceğini bilmelidir. Üstelik bu öylesine
sonuçlara yol açacak bir cevap olacaktır ki,
tarihiniz boyunca böyle bir şey yaşamadınız!
Biz her şeye hazırız. Umarım bu sözlerim
iyi anlaşılır.”
Rusya son dönemde sık sık en büyük
tehdit unsurunu ve gücünü hatırlatıp duruyor:
Nükleer silahlar. Dün de bir taraftan bu
aşamada sonuç vermesi pek beklenmeyen
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri devam ederken ve Ukrayna’daki savaş sürerken, aynı
zamanda Batılı devletlerden Kiev’e yönelik
destek açıklamaları ve adımları giderek daha
sık gündeme gelirken, Moskova bir kez daha
nükleer silah kozunu hatırlattı.
Rus liderin, Savunma Bakanı’na ve
Genelkurmay Başkanı’na silahlı kuvvetlerin
elindeki “caydırıcı güçler” için “özel savaş
durumuna geçirilmesi” emrini verdiği duyuruldu. Tercümesi, “Rus nükleer silahları ve
hipersonik füzeleri artık alarmda”.
Askerî konularda Rusya’nın önde gelen
uzmanlarından biri olan Aleksandr Golts,
bunu şöyle yorumladı: “Nükleer silahlar
zaten sürekli olarak ‘savaşa hazır’ haldedir,
yani burada ‘özel bir duruma geçirilme’ söz
konusu olamaz. Burada söylenen şey,
Rusya’nın nükleer silah kullanmaya hazır
olduğudur.”
Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Dünyada
yaşamı tümüyle yok edebilecek kadar nükleer
silah varken, bu risk göze alınabilir mi?
Maalesef evet.
“Sınırlı nükleer silah kullanımı” uzun
süredir gündemde olan ve hangi durumda,
nerede, nasıl kullanılabileceği hakkında
hesaplar yapılan bir mesele. Rusya, güçler
dengesi açısından -istediği kadar kısa sürede
başaramamış olsa da- sonunda mutlaka
yeneceği Ukrayna’ya karşı, “dış güçlerin
müdahalesiyle zor duruma düşeceğini gördüğü
anda” böyle riskli bir adım atabilir. Bu ateşin
düşeceği adres, örneğin, Ukrayna, Litvanya,
Letonya, Estonya veya Polonya olabilir.
Taktik nükleer silahların hangi durumda
kullanılabileceği üzerine birkaç gün önce
Moskova kulislerini iyi bilen bir Rus dostumla
konuştum. Batı’nın Rusya’ya yönelik
yaptırımları yağmur gibi yağarken ve aynı
zamanda Ukrayna’ya destek açısından tarihte
görülmedik adımlar hazırlanırken, Kremlin’in
hâlâ “biz her şeyi göze aldık” havasında
olduğunu vurguladı. Söz gelimi, Rusya’nın
SWIFT’ten çıkarılması konusunun epeydir
gündemde olduğunu ve Rus devletinin bunu
da göğüslemek için hazırlıklar yaptığını belirtti.
Ne var ki Rusya’nın bugünkü özgüveninin
en önemli kaynaklarından biri olan 640
milyar doları aşkın değerdeki altın-döviz
birikiminin önemli bir bölümünün (muhtemelen yarısının) yurtdışında bulunduğunu
hatırlatarak “Batı, Rusya’nın döviz rezervini
bloke etme söylemini hayata geçirirse Putin’in
tavrı çok sert olabilir” dedi. Ve bu konunun
Moskova açısından ne kadar önemli
olduğunun, buna karşı atılacak adımın nükleer
düğmeye basmak bile olabileceğinin Batılı
başkentlerde yeterince anlaşılmadığını ekledi.
Peki, Ukrayna savaşının Rusya’ya maliyeti
ne oldu ve ne olabilir? Bu konuyu da bir
sonraki yazıda ele alalım.

GÜNEY LİMANLARINDAKİ
RUS GEMİLERİNE
YAPTIRIM KARARI HENÜZ
YOK
Güney Kıbrıs limanlarındaki Rus gemileri
için henüz herhangi bir yaptırım kararı
alınmadığı bildirildi.
Politis gazetesi, Rum yetkililerin
denizcilikle ilgili daha iyi bir yol haritası
çıkarabilmek için tüm olguları
değerlendirmekte olduğunu ve Rusya için
şu ana kadar uygulanan yaptırım
kararlarının, Güney Kıbrıs'ın da yeni
kararlar için teyakkuzda olmasını
gerektirdiğini yazdı.
Gazete, çeşitli anlaşmalar gereği şu anda
Güney Kıbrıs’taki limanlarda ABD ile
Rusya’nın savaş gemileri ile Fransa’nın
“Charles de Gaulle” uçak gemisinin
bulunduğunu kaydetti.
Güney Kıbrıs Denizcilik Müsteşarlığı’nın
şu anda Karadeniz’de demirli bulunan,
toplam 51 mürettebatı olan 4 Rum
bandıralı gemiyle meşgul olduğunu
belirten gazete, müsteşarlığın bu
gemilerle sürekli istişare halinde
olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya
çalıştığını yazdı.
Gazete, denizcilerin Rum olmadıklarını ve
şu an için gemilerin demirli halde ve
güvende olup, sürecin nasıl ilerleyeceğini
görmeyi beklediklerini kaydetti.

RUM SAVUNMA
BAKANI’NDAN
UKRAYNA’YA SİLAH
YARDIMINA DESTEK
Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis, AB Savunma Bakanları’nın
telekonferans yoluyla gerçekleştirdikleri
görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB Barışın
Desteklenmesi Mekanizması aracılığıyla
Ukrayna’ya askeri teçhizat alımını
desteklediğini dile getirdi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum
Savunma Bakanı Petridis toplantıda,
Ukrayna halkına yönelik desteğini de
belirterek, insani yardıma katkıda
bulunmaya hazır olduklarını da vurguladı.

GÜNEYDE UKRAYNA
VATANDAŞLARINA
BEDAVA PCR
Güney Kıbrıs’a havaalanlarında girişlerde
zorunlu olan PCR uygulamasının
Ukraynalı yolcular için ücretsiz olmasına
karar verildi.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı
Nikos Anastasiadis’in Ukraynalı
göçmenlerin siyasi kabulü yönünde
verdiği talimat sonrasında, Baf ve
Larnaka Havaalanlarına gelecek olan
Ukraynalı yolcuların PCR ücreti
ödemeyeceklerini yazdı.
Gazete ayrıca, Rum Posta Dairesi’nin
Rusya ve Belarus’a yönelik tüm posta
gönderimlerinin durdurulduğunu
duyurduğunu da aktardı.
Öte yandan gazete bir diğer haberinde,
Güney Kıbrıs’ta yaşayan “Pontuslu
Rumların”, Anastasiadis’e bir mektup
göndererek, Ukrayna’nın “Mariupol”
kentinde yaşayan Yunanlıların çatışma
bölgesinden kurtarılarak Güney Kıbrıs’a
yerleştirilmesi için girişim başlatılması
talebinde bulunduklarını yazdı.
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476 vaka, 1 can kaybı daha
Son 24 saatte toplam 14 bin
924 test yapıldı, 476 pozitif
vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını
kaybetti, 335 kişi taburcu edildi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405

208 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 86 kişi
Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 25 kişi
İskele, 10 kişi Lefke bölgesindendir.
1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 14.924
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 476
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı:
335
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350
Toplam Vaka Sayısı: 68.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 64.423

Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
3060
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 132259

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4072
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
1660

Güneyde 1986 vaka 1 ölüm
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1986 yeni
vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam
102 bin 159 Koronavirüs testi yapıldı,
1986 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi yaşamını
yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi
gören 146 hastadan 31’inin durumunun
ağır olduğunu da duyurdu.

ÇAMURDA POLİTİK
ÇALIM’IN TANITIM VE İMZA
GÜNÜ 5 MART’TA
Gazeteci yazar Efdal Keser, “Çamurda
Politik Çalım” adlı romanı için, tanıtım ve
imza günü düzenliyor.
Keser’in ikinci kitabı olan ve Türkiye’de
Dorlion Yayınları’ndan basılan Çamurda
Politik Çalım’ın tanıtım ve imza günü, 5
Mart Cumartesi günü Lefkoşa’da
Selimiye Meydanı’ndaki Araf Cafe’de
13.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.
Kitap, siyasette kendine yer bulmak
isteyen iki kadının hikâyesini konu alıyor.
Efdal Keser’in daha önce yayımlanmış
“Eğreti Hayatlar” isimli toplumsal
sorunlara dikkat çektiği bir romanı da
bulunuyor.

SAHTE BELGELERLE
UÇAĞA BİNEN YOLCULARI
İNDİRMEK İÇİN ZORUNLU
İNİŞ YAPILDI
Larnaka Havalimanı’nda önceki gün,
sahte belgelerle uçağa bindiği tespit
edilen iki kişinin tutuklanabilmesi için,
bindikleri uçağın zorunlu iniş yaptığı
haber verildi.
Alithia gazetesi, 33 ve 39 yaşındaki Afrika
uyruklu şahısların bindiği uçağın
havalanmasının ardından, pasaport
kontrolünde beyan ettikleri belgelerin
sahte olduğunun tespit edildiğini ve
şahısların uçaktaki mürettebatla da
anlaşamadığını yazdı.
Haberde, pilotun uçağı tekrar Larnaka
Havalimanı’na indirdiği ve şahısların
gözaltına alındığı kaydedildi.

RUM GAZETECİLER
BİRLİĞİNİN AÇIKLAMASI

GİRNE BELEDİYESİ 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARI ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı İkinci Bahar Birimi,
belediye sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü üyelerine yönelik rutin
şeker, tansiyon ölçümlerine devam ediyor. Girne Belediyesi’nden yapılan

“GIDA GÜVENLİĞİ
VE HİJYEN’’
Gönyeli Belediyesi, kent içerisinde
gıda alanında hizmet veren
işletmelere yönelik “Gıda Güvenliği
ve Hijyen’’ eğitimi vermeye başladı.
Gıda güvenliği ve insan sağlığı
için başlatılan “Gıda Güvenliği ve
Hijyen’’ eğitiminin gruplar halinde
tüm işletmelere verileceği açıklandı.
“İnsanın en temel ihtiyaçlarından
olan beslenme ve sağlıklı yaşam,
gıda güvenliği esasıyla mümkündür”
ilkesiyle eğitimlere başlanırken
Gönyeli Belediyesi, sağlıklı beslenmenin temelinde güvenli gıda tüketimi yer aldığını anımsattı.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan
açıklamada, belediyenin en önemli
sorumluluklarından birinin tarladan
ya da çiftlikten sofraya tamamlayıcı
ve etkin bir gıda kontrolü olduğu
belirtildi.
Uzmanlar tarafından yapılan
açıklamada, yiyecek ve içecek
işletmelerinin
‘’İyi
Hijyen
Uygulamaları ile HACCP’’ ilkelerine
dayanan prosedürleri uygulamak ve
sürdürmekte zorunlu olduğunu
kaydedildi.
Gönyeli Belediyesi yetkilileri,
özellikle yaz aylarında artmaya
başlayan gıdalarda bozulma ve zehirlenme olasılıklarının önüne
geçmek istediklerini vurguladı.
Açıklamada, “Hem gıda sektörümüze ve bu sektörden hizmet
alanlara yol göstermek, hem de bilinçlendirmek için eğitimlerimiz sürecektir” dendi.

açıklamaya göre hastane ilaçlarının alımı ve hastane ulaşımları konusunda
da ihtiyaçlı olan yaşlılara hizmet veren İkinci Bahar Birimine, 0533 870
20 10 ve 0542 880 21 17 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
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Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı
Yorgos Frangos’un gazeteci, Basın
Emekçileri Sendikası (Basın-Sen)
Başkanı Ali Kişmir’e yazdığı bir yazıdan
dolayı dava okunması nedeniyle dün
mahkemeler önünde düzenlenen destek
mitinginde yer aldığı ve Rum Haber
Ajansı’na açıklamalarda bulunduğu
belirtildi.
Politis gazetesine göre Rum Gazeteciler
Birliği Başkanı Frangos, kendilerinin
“olması gerektiği gibi, Kuzey’deki Ağır
Ceza Mahkemesi’nde bulunduğunu”
söyledi.
Frangos, vatanı bütün olarak
karşıladıklarını, bu nedenle, ifade
özgürlüğü ihlal edildiği ve gazetecinin
susturulmaya çalışıldığı zaman,
kovuşturulan meslektaşlarının yanında
olduklarını belirtti.

GÜNEYDE HAVA SAHASININ
RUSYA UÇAKLARINA
KAPATILMASININ ARDINDAN
YENİ PİYASA ARAYIŞI
Güney Kıbrıs’ın Rusya uçaklarına hava
sahasını kapatma kararının ardından,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın
Güney Kıbrıs’a yapılacak uçuşları
artırmak ve gelir kaybını önlemek için
yoğun faaliyetlere başladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, hesaplamalara göre
Rusya ile Güney Kıbrıs arasında bu yıl,
toplamda 1,3 milyon turistin gidip
gelmesinin söz konusu olduğunu ve bu
rakamın, Güney Kıbrıs’taki uçuş trafiğinin
yüzde 15’ini oluşturduğunu; Ukrayna’dan
ise 300 bin yolcunun gelmesinin
beklendiğini yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın bu durumu telafi
edebilmek için Fransa, Belçika,
İskandinav ülkeleri ve Orta Doğu’daki
havayolu şirketlerini cezbedebilmeye
yönelik faaliyetlerde bulunacağını ve en
büyük turizm piyasası olan İngiltere’den
turist akışını artırmaya çalışacağını
kaydetti.
Habere göre Güney Kıbrıs Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos,
beklentinin havayolu şirketleriyle
kurulacak temaslar aracılığıyla ve siyasi
düzeyde yeni anlaşmalar imzalanmasıyla
uygun bir ortam yaratılması olduğunu
açıkladı.
Karusos, ülkenin havayolu bağlantısının
güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini
ve hedefin, kaybı asgariye indirmek
olduğunu ve ilerleyen günlerde konuyla
ilgili önemli açıklamalarda
bulunacaklarını ifade etti.
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Rusya takımları, FIBA
müsabakalarından men edildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu
(FIBA), Rusya takımlarına uluslararası
müsabakalardan men cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya
takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya
kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol
müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.

Hakemler Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret etti…

Gerekli önlemler alınacak
n Futbol maçlarında uğradıkları
küfürlü saldırıların yanında darp
girişimlerine de maruz kalan
hakemler dün Polis Genel
Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret
etti…

n Hakemlerin sorunlarını
dinleyen Soyalan bundan
sonraki maçlarda güvenlik
zafiyetinin yaşanmaması ve
hakemlerin görevlerini salimen
yapabilmesi için gerekli
uyarıların yapılıp, önlemlerin
alınacağını söyledi…
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve
bazı yönetim kurulu üyeleri Polis Genel
Müdürü Ahmet Soyalan’ı makamında ziyaret
ederek son hafta yaşanan hakemlere karşı
küfür ve saldırı olaylarında yaşadıkları
mahrumiyeti izah ettiler ve önlemlerin
artırılmasını talep ettiler. Başkan Niyazi
Nizam’ın açıklaması şöyle:
“Düzkaya-Çetinkaya arasında oynanan
futbol müsabakasındaki Dernek üyemize

yapılan saldırı sonrasında, sahalardaki güvenli
ortamın sağlaması yönündeki aksaklıklar
gündeme gelmiştir. Yaşanan vahim olay
sonrasında, üyelerimizle yaptığımız istişareler
neticesinde, Polis Genel Müdürlüğünden
görüşme talep ettik ve verilen randevuya
icabet ettik.
Kısa zamanda görüşme talebimize olumlu
yanıt veren ve bizleri kabul eden Polis
Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile yaptığımız
görüşmede, üyelerimize yönelik zaman za-

man oluşan yoğun küfürlerin yanında, sahadaki oluşan şiddetin, üyelerimizin sağlığını
tehlikeye sokacak düzeye ulaştığını belirttik.
Ayrıca, saha içerisindeki güvenliğimizin
sağlanması yönünde de gerekli önlemelerin
alınmasını talep ettik. Ahmet Soyalan da
bundan sonraki maçlarda güvenlik zafiyetinin
yaşanmaması ve dernek üyelerimizin görevlerini salimen yapabilmesi için gerekli
uyarıların yapılıp, önlemlerin alınacağını
bizlere iletti”.

Cimnastik
Federasyonu, Sivil
Savunma ile
protokol imzaladı
Cimnastik Federasyonu, Sivil
Savunma Teşkilat Başkanlığı ile
işbirliği protokolü imzaladı.
Cimnastik
Federasyonu
başkanı Hasan Sapsızoğlu ile
Sivil
Savunma
Teşkilat
Başkanlığı Gazimağusa Bölge
Müdürü Kamil Ağcabay arasında
imzalanan protokolla ilgili olarak
Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı
yaptı:
“Cimnastik Federasyonu olarak
ülke sporumuza ve çocuklarımıza
daha da fazla olanak sağlamak
adına Sivil Savunma Teşkilat
Başkanlığı ile işbirliği protokolü
imzaladık.
Gaylemiz özelde cimnastik
genelde ülke sporuna başarılı
sporcular yetiştirirken, özgüveni
yüksek sağlıklı bireyleri ülkemize
kazandırmaktır.
Bu bağlamda çocuklarımıza
verilen önem için Sivil Savunma
Teşkilat
Başkanlığına,
Gazimağusa Bölge Müdürlüğüne
ve
müdürümüz
Kamil
Ağcabay’a, cimnastik ailesi
olarak çok teşekkür ederiz.”

UNİLİG’de ikinci devre heyecanı başlıyor
Basketbol Federasyonu'nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize
ettiği 2021-2022 sezonu
ÜNİLİG’de gözler ikinci devre maçlarına çevrildi.
1 Mart Salı akşamı oynanacak maçla başlayacak ikinci devre öncesinde YDÜ
kayıpsız lider olarak yoluna
devam ederken, onu 1 yenilgi
ile devreyi tamamlayan GAÜ
takip ediyor.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Şampiyonluk maçı
Çekişmeli maçlara sahne
olan UNİLİG’de RDÜ’nün 3,
LAÜ, DAÜ ve UKÜ’nün ise
birer galibiyeti bulunuyor. 5
maçlık ikinci devrenin
tamamlanması ile final four
heyecanı yaşanacak.
Birinci ile dördüncü, ikinci
ile de üçüncünün eşleşeceği
yarı final maçlarının ardından
galipler 15 Nisan tarihinde
UNİLİG şampiyonluğu için
parkeye çıkacak.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Emir Can Mercan ilk devrenin en verimlisi
Bireysel performansların da
ortaya çıktığı ilk devre sonunda
ligin en verimli oyuncusu
pozisyonunda GAÜ’den Emir
Can Mercan yer alırken,
başarılı oyuncu sayı krallığının
da zirvesinde bulunuyor. Ribaunt krallığında RDÜ’den Emmanuel Nweke’nin olduğu
UNİLİG’de asist krallığında
ise YDÜ’den Batuhan Tüzmen
yer alıyor.

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

Salih Yalızat:
Deneyim dolu bir
yarış yaşadık

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu
Başkanı Salih Yalızat, yıldız erkek
karmasının Antalya’da katılmış olduğu
Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı
Yol Yarışları’nı değerlendirdi…
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu
Başkanı Salih Yalızat, yıldız erkek karması
ile katılım gösterdikleri, Türkiye Bisiklet
Federasyonu’nun 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya / Belek'te gerçekleştirdiği
Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol
Yarışları ile ilgili değerlendirme açıklaması
yaptı.
Yalızat, açıklamasında “öz güven” vurgusu yaparken, yarışta dereceye girmekten
çok daha fazlasını kazandıklarını ifade
ederek öz güvenin bu takım için önemli
olduğunu ve bu yarışta bunu başararak
şimdi ilerdeki hedeflere odaklandıklarının
altını çizdi.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu
Başkanı Salih Yalızat’ın açıklaması şu
şekilde;
“26-27 Şubat tarihlerinde Antalya’da
yapılan puanlı yol yarışına yıldız erkekler
kategorisinde katılım göstererek federasyonumuz adına ilk yurt dışı temasını
gerçekleştirdik. Sporcularımız adına
deneyim dolu bir yarış yaşadık.
İlk gün hem Yıldız A hem de Yıldız B
kategoride sporcularımız ana grupta
yarıştı. Yıldız A da Arcan Kuzhan finiş
mücadelesi verirken ilk gün finişte 9.
sırada yer buldu. Kerem Pekmez ve Can
Ergün de ana grupta yarışı bitirmeyi
başardı. Enes Tekkanat yarış içerisinde
yaşadığı sorunlar nedeniyle yarışı gurubun
arkasında bitirebildi.
Yıldız B de Ege Erülkü ve Mustafa
Cavuş grup finişi yaptılar. Ege’nin ataklara
katılması ve kaçış gruplarında yer alması
takımımızın doğru adımlar attığını ve
taktikleri uyguladığının işareti oldu.
Sporcularımızın ilk günkü özgüvenleri
ve çabaları bizleri mutlu etti.
İkinci gün kriteryum yarışında Yıldız
A da Arcan ve Kerem grubun hep ön
saflarında yer alarak finiş çizgisini 5. ve
8. sırada geçmeleri hedeflerimize bir
adım daha yaklaştığımızı ve öz güvenlerinin daha da arttığını gösterdi. Can
ise verilen görevleri yerine getirerek
yarışı grupla bitirmeyi başardı ve takımına
katkı sağladıi. Enes’in lastik patlatarak
yarış dışı kalması bizleri üzdü.
Yıldız B de Ege’nin yarışa hızlı
başlaması ve performansı bize dereceyi
getireceğini düşünürken başka bir sporcunun çarpması sonucu düşerken
yaralanmasına rağmen yarışı bitirmeyi
başardı ve azmini bir daha kanıtladı.
Mustafa’nın ise grupla yarışını bitirmesi
sınucu çalışmalarımızın ve emeklerimizin
karşılığını aldığımızı gösterdi.
Bu yarışta dereceye girmekten çok
daha fazlasını kazandık. Bu yarışta “öz
güven” bu takım için önemliydi, bunu
başardık ve şimdi önümüzdeki hedefimize
odaklandık. Bizler uzun bir yola çıktık
ve bu yolda ilerleyen sporcularımızın
çabaları için onlara teşekkür ederim..”
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