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Meteoroloji Dairesi’ne bakılırsa, Kıbrıs 46 yıldan beri Mart ayında böyle soğuk görmemiş
hiç... Bu da bir şey mi? Biz yüz yıldır başımızda şimdiki gibi bir lider görmedik!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 21 Mart 2022 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 616 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
DOSTOYEVSKİ'DEN GAGARİN'E
KADAR UZAYAN IRKÇILIK
n

2. sayfada

Rusya-Ukrayna savaşı: İstanbul Boğazı da tehlikede, Akdeniz de!

Akdeniz’de

Serseri
Mayın tehlikesi
Taksiciler eylem yaptı

Taksiciler korsan taksiciliğe dikkat çekmek için Girne-Çatalköy
anayolunda eylem yaptı... Devlet, bakanlık ve polise "görevinizi
yapın" denildi...
3. sayfada

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden dünya kamuoyuna yapılan bir açıklama yürekleri
hoplattı. Açıklamada Rusya’nın askeri operasyonlara başladığı ilk günden itibaren
Odesa açıklarına Ukrayna tarafından mayınlar döşendiği ve bu mayınlarda kopmalar
başladığından İstanbul Boğazı ve Akdeniz’in tehlikede olduğu belirtildi…

n 20. yüzyılın ilk yarısında
üretildiği kaydedilen yaklaşık
420 eski tip mayının denize
dağılarak İstanbul Boğazı’na ve
Akdeniz’e ulaşabileceği ifade
edildi…
n “Fırtınalı koşullar nedeniyle
kablolarda kopmalar meydana
geldi… Karadeniz’in batı
kesiminde mayınlar rüzgar ve
akıntıların etkisiyle serbestçe
hareket etmeye başladı”…
n Rus donanması Karadeniz
filosu mayın tehlikesini dikkate
alarak 18 Mart’ta kıyı uyarısı
3. sayfada
yayınladı…

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

KTÖS'ten
uyarı grevi

l KTÖS bugün 08.00-16.00
saatleri arasında
Cihangir/Düzova İlkokulu'nda
uyarı grevi ve saat 11.00'de de
Eğitim Bakanlığı önünde
eylem yapacak...
l Başka bir okulda
görevlendirilen bir çalışanın
yeniden eski yerine getirilmesi
protesto edilecek...
7. sayfada

DÜNYANIN
BÜTÜN
DİLLERİ
ZAN ALTINDA

Faize Özdemirciler

DOKTORU
NEREDE?

Ali Osman

Bakanlıktan
Turkovac
açıklaması

Esed olur mu Esad!
Hüsnü Mahalli
n 2. Sayfada

l Sağlık Bakanlığı
Türkiye'nin koronavirüse
karşı ürettiği Turkovac aşısı
hakkında açıklama yaptı...
l Bakanlık bu aşının
ülkemize de getirileceğini
ve geçerli aşılar listesine
ekleneceğini duyurdu...

KİMSİN SEN SORDUN
MU HİÇ KENDİNE?
Selma Bolayır
n 6. Sayfada
KANTARIN TOPUZU
KAÇTI

4. sayfada
FONDA ŞEHİT
MEZARLARI
ÖNDE
KAHVALTI!

Mehmet Levent

Sezan Artun
n 6. Sayfada

MÜDAHALE
DAVETLE
OLMAZ!

Aziz Şah

Kuzeyde 2 ölüm 551 vaka, güneyde ise 3698 vaka 3 ölüm...

BÖYLE
HAİNLAERE
BİZİM DE
İHTİYACIMIZ
VAR
Canan Sümer

n 12. sayfada
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Şener Levent

Açı
Nasıl bir Yuri Gagarin yarası varmış
meğer batının...
Gagarin...
Uzaya ilk giden adam...
Rus olduğu için hiç hazmedilememiş...
Şimdi batıda tırmanan ırkçı Rus
düşmanlığı içinde bu da ortaya çıkmış
işte...
Amerika'daki Uluslararası Uzay Sempozyumunda silmişler adını Gagarin'in...
Bir de iddiaları var ayrıca bu sahtekar
tarihçilerin...
Gagarin uzaya hiç gitmedi, diyorlar...
İnsanlığı o kadar aptal yerine koyuyorlar ki, tarihe kazınmış olayları bile
tersyüz edebiliyorlar...
Kendini "bağımsız gazeteci" diye sunan Caitlin Johnstone bakın neler yazıyor:
"Putin kötü, bu yüzden Yuri Gagarin uzaya gitmedi. Çaykovski iyi
bir besteci değildi ve Dostoyevski berbat bir yazardı"...
Bu satırları okuduktan sonra insanlık
kesinlikle delirmiş diyebilirim rahatlıkla...
***
Durun ama...
Bu kadarla değil...
Kendini uygarlığın beşiği sanan Hollanda'nın yaptığına bakın...
İnsan kaçakçılığından dolayı hapiste
bulunan bir Ukraynalıyı serbest bırakmış!
Neden?
Ukrayna'ya gidip Ruslara karşı savaşacakmış da ondan!
Oldu olacak, Avrupa bütün mahkumları serbest bıraksın ve Ukrayna'ya savaşmaya göndersin!
***
Durun bakalım...
Bitmedi daha...
Beş batılı ülke, Fransa, Almanya, İn-

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Suriye’de olaylar 15
Mart 2011’de başladı.
100 kadar ülkenin
desteklediği “muhalifler” 11 yılda ülkeyi perişan etti.
11 yılda en az 500 bin
insan öldürüldü, bir milyonu yaralandı, 6 milyonu ülke dışına kaçtı, 600 bin ev yıkıldı ve yıkımın bedeli 400 milyar doları
geçti.
Hikayenin en önemli bölümünde dünyanın dört bir yanından 200 bin kadar
ruh hastası ve sapık Suriye’ye taşındı
ve IŞİD, NUSRA ve benzeri örgütlere
katılarak bildik cinayetleri gerçekleştirdiler.
Bunu da İslam adına ama Hıristiyan
Batılı ülkeler, Yahudi İsrail ve Müslüman
olduğunu söyleyen İslam ülkelerinin
yönetimlerinin desteğiyle yaptılar.
Sonra ne oldu?
Temmuz 2013’de Mısır’da Sisi İslamcı
Mursi’yi devirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar çok kızdı, Arap ülkeleri
ikiye ayrıldı, Haziran 2017’de kavga
büyüdü ve Erdoğan Türk askerini Katar’a yolladı, Nisan 2019’da Sudan’da
askerler Erdoğan’ın dostu İslamcı ElBeşir’i devridi, Erdoğan sesini çıkarmadı

DOSTOYEVSKİ'DEN GAGARİN'E KADAR
UZAYAN IRKÇILIK

giltere, İtalya ve Amerika ortak bir açıklama yaparak Suriye'deki yıkımdan ve
ölümlerden dolayı Rusya'yı suçlamış!
Çok pişkinlik gördüm, ama bu kadarını
da görmedim bugüne kadar...
Gerçekten eşek yerine koyuyorlar insanlığı...
Bunlar Suriye'deki yıkımın ve korkunç
katliamların baş mimarları...
Ruh hastası cihatçıları beslediler
yıllarca...
Silahlarla donattılar...
Kesilen kafaların da, diri diri yakılanların da, tecavüze uğrayan kadınların
da baş sorumlusu bunlar...
Suriye'den dört milyon insanın göç
etmesine sebep olanlar...
Rusya müdahale etmese, kanlı cihatçıların eline geçecekti Suriye çoktan...
Ve şimdi de, dünyada Rusya'ya karşı
estirdikleri fırtınaya bunu da kattılar...
Ne diyorlar bakın:
"11 yıllık ölüm ve ızdıraptan sonra
artık rejim ve aralarında Rusya ve
İran'ın destekçilerinin Suriye halkına
yönelik acımasız saldırılarını durdurma zamanı çoktan geldi"...

Ne alçaklık bu alçaklık...
Pes doğrusu!
***
Durun hele...
Bitmedi daha...
Uluslararası tüm yarışmalardan Rus
sporcuları çıkardılar...
Mümkün olsa, Rus sporcuların bugüne
kadar kazandıkları madalyaları da geri
alacaklar...
Sıradan Rusları Rus oldukları için
cezalandırmaya kadar varan inanılmaz
bir ırkçılık...
Bir zamanlar Yahudilere karşı yapılan
o dehşetli ırkçılığı bile bastırıyor...
Hukuk mukuk tanımıyorlar...
Sırf Rus oldukları için yabancı bankalardaki paralarına el koyuyorlar...
Savaş suçlusu diye Putin'i yargılamak
istiyorlar...
Ama Irak'ta 1,5 milyonun ölümüne
sebep olan Bush, Libya ile Suriye'yi
kan gölüne çeviren Obama masum!
***
Ukrayna'ya Rus saldırısından sonra
Amerika ve NATO melek postuna büründü!

Bunca yıllık ölüm çarkları birer melek
gibi dikildi karşımıza...
Rus denilen ne varsa karalıyorlar...
Edebiyattan sanata kadar...
Bu savaş ile anılmayacak bu devir...
Irkçılıkla anılacak...
Büyük Rus düşmanlığı ile...
Tarihte böylesi görülmedi hiçbir
zaman...
Şu işe bakın bir de...
Şu habere...
Amerika Türkiye'den S-400 füzelerini
Ukrayna'ya vermesini istemiş!..
Rusya'yı kendi füzeleri ile vurmanın
tadını mı çıkarmak istiyor?
Delirme hali bu da...
Nasıl bir cinnet bu?
Bir haber daha var ancak...
Daha önemli...
Rus istihbarat servisinden dünya
kamuoyuna yapılan bir açıklama...
Ukrayna mayın döşemiş Karadeniz
kıyılarına...
Deniz altına...
Çok eski mayınlarmış bunlar...
Kopmuşlar bağlandıkları yerden...
Serseri mayınlar gibi dağılmışlar
Karadenize..
Tehlikedeymiş İstanbul Boğazı...
Hatta Akdeniz havzası da...
Biz de yani...
***
Bu savaş çok kötü sonuçlara yol
açacağa benziyor...
Batı tırmandırıyor...
Rusya ise durmuyor...
Altmış yıl önce Küba'ya yerleştirilen
Sovyet füzeleri karşısında Amerika'nın
3. dünya savaşı için alarma geçmesini
haklı bulanlar, şimdi benzer bir itirazı
yapan Rusya'yı neden haksız buluyorlar?
Savaş kötü elbette...
Ama dünyayı etkisi altına alan şu
müthiş ırkçılık daha da kötü...

Esed olur mu Esad!
ve darbeci general El-Burhan’ı iki kez
Ankara’da misafir etti. Bu arada Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said ordunun desteğiyle İslamcı El-Nahda’yı
devletin tüm kurumlarından temizleme
operasyonu başlattı ve Fas’ta 10 yıl
koalisyonla iktidar olan İslamcı AKP
(adı öyle) geçen yıl yapılan seçimlerde
büyük hezimete uğradı.
Ankara ve Katar’ın desteklediği İslamcılarla Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın desteklediği “laikler” arasında
kavganın yaşandığı Libya’da değişen
bir şey yok. Washington ve Batılı başkentler kendilerine hizmet edecek adamları iktidara getirmeye çalışıyor.
Sonra ne oldu?
Büyük Tiyatro’da yeni bir ‘level’e
geçildi.
Kavga eden Arap ülkelerinin sultan,
kral, emir ve başkanları geçen yılın başında barıştırıldı. Öncesinde Umman,
BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan İsrail’le
“dost” oldu. Batılı ülkeler ise Esad’ın
stratejik müttefiği İran’la barışmanın
yollarını arıyordu.
Peki Ankara neler yaptı?
Kavga ettiği ve liderlerine söylemediğini bırakmadığı Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve İsrail’e “Gelin
barışalım” dedi. İlk aşamada BAE lideri

Bin Zayid ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara’ya geldi, Erdoğan da Abu
Dabi’ye gitti ve yakında Tel Aviv’e gideceği yazıldı.
Tam bu sırada Başkan Biden Katar’ın
genç Emiri Temim’i Beyaz Saray’da
misafir etti ve onu “stratejik müttefik”
ilan etti.
Bu durumu kıskanan BAE ve Suudi
Arabistan “gençleri” Ukrayna savaşında
Putin’e olumlu mesaj yolladı.
Avrupa’ya taşınması planlanan Katar
gazının peşine düşen ABD ve müttefikleri Suudi Arabistan ve BAE petrolünü kaybetmenin korkusunu yaşıyor.
Hep söylerim:
“Burası Ortadoğu kimin eli kimin cebinde belli olmaz”.
Gelelim son hamleye.
Önceki akşam Esad atlayıp Abu
Dabi’ye gitti.
Tiyatro’da bir üst levele geçildi.
Öncesinde Esad’la Bin Zayid telefonla
(20 Ekim) görüşmüş ve Bin Zayid Dışişleri Bakanı olan kardeşi Abdullah’ı 9
Kasım’da Şam’a göndermişti.
Esad savaştan bu yana ilk kez bir
Arap ülkesini ziyaret etti.
İsrail’in İran’a karşı kışkırtmaya çalıştığı Bin Zayid İsrail ve Türkiye’nin
yeni dostu.

BAE; Ankara’ya “Müslüman Kardeşlerden uzak dur” derken İsrail “benimle
dost olmak istiyorsan Hamas’a verdiğin
desteği kes” diyor.
Bin Zayid bölgesel liderliğe oynuyor.
Ankara’nın müttefiği Katar az geri
planda.
Bin Zayid “bölgeyi toparlamaya” talip.
Peki Ankara’dan ne isteyebilir?
1- Suriye’den çekil ve İslamcılara
verdiğin desteği kes,
2- Suriye ordusunun NUSRA’cıların
işgali altındaki İdlib’i geri alma planlarına karşı çıkma,
3- Şam ile barışarak Fırat’ın doğusundaki PYD/YPG sorununu çöz,
4- Ve Suriye’nin yeniden imarı için
hazırlanan planlara ortak ol ve Suriyeli
mültecilerin ülkelerine dönmelerine yardımcı ol.
Yani “Esed yeniden Esad olsun”.
Olur mu?
Neden olmasın!
Olacak gibi!
Olmak zorunda!
Ölen öldü kalan sağlar hepimizin!
Olan zavallı trollere olacak.
Büyük Tiyatro’da son perde kapanmak
üzere.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

DÜNYANIN BÜTÜN
DİLLERİ ZAN ALTINDA
Akıllar firarda, fikirler komada, zihinler
dumura uğramış, matematik sıfır, istatistik sıfırın altında...
Siyaset sahnesindeki Türkçe nicedir
en seviyesiz zamanını yaşamakta, buna
şüphe yok, mallar meydanda! Ve fakat
artık dünyanın bütün dilleri kirli, dünyanın bütün dilleri zan altında!
Kötü birer şaka diyemeyiz tüm bu
olanlara, çünkü hiç komik değil, en yaşanmaz döneminden geçmekte dünya,
herkes otursun oturduğu yerde, herkes
kendi sinirlerine mukayyet olsun kendi
sınırlarını korusun, kaçacak yer kalmadı,
kimse uzaklarda sığınacak
liman aramasın boş yere,
kendi kendinin limanı olamayana, Afrika dahil dünyanın hiçbir kara parçasında
sığınacak yer yok bundan
sonra...
Gerçekler sahipsiz ve
mahzun şurada dururken, dünyanın bütün
dillerinde aralıksız bombardıman şeklinde yalanlara dolanlara çağrılıyoruz...
Kimseye etmiyoruz şikâyet ağlıyoruz
halimize, mücrim gibi titriyoruz baktıkça
istikbalimize ama dünya büyük bir
savaşa gitmekteyken, renk vermiyoruz,
herşeye rağmen bayrak kafalı efendilerin
bizi sürüklediği kör karanlıktan çıkacak
bir damla ışık aramaya devam ediyoruz,
bulamıyoruz...
Dünyanın en pahalı karanlığını kim
yaşıyor, biz yaşıyoruz...
Muhtaç olduğu yeni düşmana kavuşmuş ellerini ovuşturuyor Avrupa, Amerika, Suriyelilere kapatılan kapılar Ukraynalılara açılmış sonuna kadar, bilinmez nereye kadar sürer bu sahte muhabbet...
Bir yandan kendi işgallerini süsleyip
püsleyip piyasaya sürüyorlar, bir yandan
da başkalarının işgallerini yerden yere
vuruyorlar, ne tütüyorlar ne kokuyorlar,
ne korkuyorlar, ne utanıyorlar...
Yakında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Dostoyevski’yi Raskolnikov’un
işlediği suçlardan dolayı ağırlaştırılmış
müebbete mahkûm edebilir, öyle ya,
Raskolnikov’u kim yarattıysa, cinayet
işlemeyi de o sokmuştur kafasına, baltayı
o vermiştir eline...
Kitaplar da yakılabilir çok yakında
medeniyetin beşiğinin ortasında, kül
olabilir suç ve ceza...
Dünya aklını oynatırken, hayretler
içindeyiz, şaşkınız, ileride sanıyorduk
kendimizi, değilmişiz, asgari bir demokratlık bile yokmuş sağımızda, azami
küstahlık, azami riya, korku ele geçirmiş
solumuzu, dilsizlik tepeden tırnağa...
Yeni saraylar yapacaklarmış bu arada
Murtaza’lara, dalkavukluğun zırvasından
zıplayıp zirvesine tırmanabilsinler diye
herhalde. Oysa padişahlar çoktan öldü,
saraylarda yaşayanlar soytarılardır sadece...
Bakar mısınız halk düşmanı bir diktatör
tarafından saraylara layık görülmüş olmanın şımarıklığıyla bodoslama giriyor
her konuya, hekimleri susturmaya çalışıyor, gazeteci kovuyor, soytarısı Kutlu
Adalı’ya dil uzatıyor, anasının faili meçhûllerine saygı duyuyor ama soru soran
gazeteciye, bu soruyu soramazsın diyor,
sen diyor Kutlu Adalı’yı Kıbrıs’ın Uğur
Mumcu’su zannediyorsun, öyle değil
diyor, Kutlu Adalı’yı neden Kıbrıs’ın
Uğur Mumcu’su zannetsinler ki, Kutlu
Adalı Kıbrıs’ın Kutlu Adalı’sı değil mi
ey akıl fukarası?
Görüyorsunuz her yazı istifraya dönüşüyor, yazmıyoruz kusuyoruz adeta...
Sadece Türkçe değil, dünyanın bütün
dilleri zan altında...

BÖYLE HAİNLAERE BİZİM
DE İHTİYACIMIZ VAR

TAKSİCİLER EYLEM YAPTI

Bir grup taksi işletmecisi, korsan
taksiciliğe dikkat çekmek amacıyla dün
Girne-Çatalköy anayolunda eylem yaptı.
Çatalköy Taksiciler Birliği, Birleşik Taksiciler Birliği, Gazi Mağusa Taksiciler
Birliği, Ercan Taksiciler Birliği ve Lefkoşa
Taksiciler Birliği, eylemle ilgili ortak
açıklamalarında, sektörün en büyük
kanayan yarası korsan taşımacılıkla mücadele konusunda verilen mücadelede
bugüne kadar sonuç alınamadığına işaret
edildi.
Açıklamada, “Bugün burada toplanıp,
basın açıklaması yapma sebebimiz
denetimsizliğin ve siyasi iradenin korsan
taşımacılığa karşı herhangi bir çalışma
yapıp, tedbir almaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasıdır” denildi.

Ülkenin birçok yerinde hotel ve casinolar
bünyesinde taşımacılık yapılmasının hukuka
aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada,
“Bu, tek geçim kaynağımızı, ekmeğimizi
elimizden almaktır. Diğer bir ifadeyle alın
terimizi çalmaktır” ifadesi kullanıldı.
Açıklama, şöyle devam etti:
“Devletimiz ve kurumlarımız korsan
taksicilikle ilgili üzerine düşen görev ve
sorumluluklarını yerine getirmediği için
yasal taksiciler olarak bizler, bu işletmeler
ve korsan taşımacılık yapanlarla karşı
karşıya. Gelip, ekmeğimizi savunmak
zorunda bırakılıyoruz. Son zamanlarda bu
yüzden istenmeyen olaylar meydana
gelmiştir ve gelmeye devam edecek. Bu
bir ekmek kavgasıdır taksicilerin ekmeğini
çalıyorlar”

Rusya Federal Güvenlik Servisi:

İstanbul Boğazı tehlikede
Cumhuriyet - Rusya Federal Güvenlik
Servisi, Rusya’nın askeri operasyonlara
başladığı ilk günden itibaren Odessa
açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar
döşediğini ve bu mayınlarda kopmalar
başladığından mayınların İstanbul Boğazı
ve Akdeniz’e ulaşabileceğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı
saldırıların ardından Rus güçleri, Azak
Denizi dahil olmak üzere Ukrayna’nın
birçok Karadeniz’e kıyısı olan noktada
kontrolü ele geçirmişti.
Rusların saldırılarına karşı Ukrayna ordusu ise ülkenin Karadeniz kenti olan
Odessa açıklarına mayınlar döşemişti. Son
gelişmelerin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan
açıklamada, Odessa kenti açıklarına döşenen
mayınlar için önemli bir risk ihtimaline
değinilerek, Ukraynalılar tarafından Odessa
açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar
başladığı kaydedildi.
FSB’nin Halkla İlişkiler Birimi tarafından
yapılan açıklamada, "Rusya tarafından
özel bir askeri operasyonun başlatılmasının
ardından Ukrayna Donanması, Odessa,
Özi, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarına
ve açıklarına yaklaşık 420 eski tip mayın
tarlası oluşturdu. Bu mayınlar 20. yüzyılın
ilk yarılarında üretildi. Fırtınalı koşulların
başlamasıyla birlikte denizin dip ankrajlarına

bağlanan kablolarda kopmalar meydana
geldi. Karadeniz'in batı kesiminde mayınlar
rüzgar ve akıntıların etkisiyle serbestçe
hareket etmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.
"İSTANBUL BOĞAZI TEHLİKEDE"
Ukrayna’nın döşediği mayınlarla ilgili
yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nın
risk altında olduğunu da belirten FSB’nin
Halkla İlişkiler Birimi, "Ukrayna'nın listelenen liman bölgelerinde güneye doğru
yüzey akıntılarının baskın olduğu göz
önüne alındığında, mayınların İstanbul
Boğaz’ına ve Akdeniz havzası sularına
sürüklenme ihtimali göz ardı edilmez"
ifadelerini kaydetti. Açıklamada,
Ukrayna’nın denize mayın döşemesinin
uluslararası anlaşmaların ihlaline neden
olduğu vurgulanarak, "Bu, Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri'nin bir kez daha uluslararası
hukukun temellerini tamamen hiçe saydığını
ve Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da
dahil olmak üzere insan hayatını hiçe
saydığını gösteriyor" vurgusu yapıldı.
Açıklamanın sonunda ise, "Rus
Donanması'nın Karadeniz Filosu, mayın
tehlikesini dikkate alarak 18 Mart 2022
tarih ve 116 sayılı ilgili kıyı uyarısını
yayınladı" denilerek, mayın tehlikesinin
resmi kayıt altında kamuoyuna aktarıldığı
belirtildi.

Fransız Aktör Alain Delon'dan 'ötenazi' kararı
Sağlık durumunun kötüleştiğini ve artık eskisi gibi olmadığını
açıklayan Delon, ötenaziye başvurmaya karar verdi...
Fransız aktör Alain Delon, yakın zamanda
ötenaziye başvurmaya karar verdi. 86
yaşındaki Delon, sağlık durumunun
kötüleştiğini ve artık eskisi gibi olmadığını
açıkladı. Bu yüzden de herhangi bir hastalığa
yakalanmadan kendi isteğiyle ölmek
istediğini belirtti. Oyuncu Delon, RTL’ye
verdiği bir röportajda, oğlu Anthony Delon’dan bu konuda sonuna kadar kendisine
eşlik etmesini istese de oğlunun bunu
reddettiğini sözlerine ekledi. Delon, son
yıllarda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı
karşıya kaldı ve 2019 yılında felç geçirdi.
Oyuncu, şu anda ötenazi prosedürünün
yasal ve izinli olduğu İsviçre’de yaşıyor. Ötenazi, acıyı hafifletmek için kasıtlı
olarak hayatına son verme uygulaması. Bazı ülkelerde bu işleme izin verilirken
bazılarında ise yasak.

Başkalarının nefretini kazanma pahasına olsa bile doğru bildiğini yapmaktan,
söylemekten korkmayanlar çok azdır…
Öyle sıradan olaylar karşısında değil
ama…
Olağanüstü zamanlarda…
Bir savaş sırasında mesela…
Yanlış da olsa aldığı emirleri yerine
getirir birçok asker…
Hatta kendini kaybedip, emredilmese
bile çok kötülükler yapar…
6 Mart, ABD askerlerinin 1968’de Vietnam’da gerçekleştirdiği My LaiKatliamı'nın 50. yıldönümüydü…
Yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden
504 silahsız sivil katledilmiş…
Evleri yakılmış…
Kadınlar toplu tecavüze uğramıştı…
Sadece bir adam kendini tehlikeye
atarak bu katliamı durdurmaya çalışmıştı…
Asteğmen Hugh Thompson…
Uçuş ekibi ile Amerikan askerlerini
bloke edip onları öldürmekle tehdit
etmiş ve birçok Vietnamlı köylünün
hayatını kurtarmıştı…
Ve katliamdan yıllar sonra bu katillere
karşı tanıklık etmişti Asteğmen Thompson…
Ama bu yüzden hem Amerikan halkının hem de baştakilerin nefretini kazandı…
Hain olarak suçlandı…
Ve hayatının çoğunu ruhsal sorunlarla
cebelleşerek geçirdi…
***
HelikopteriniABD askerleri ile sivillerin arasına indirip, helikopterde bulunan makineli tüfeği arkadaşlarına çeviren Thompson bir hain miydi?
Yoksa bir kahraman mı?
Bana göre gerçek bir kahramandı…
Ama onun gibilerin adına rastlayamazsınız tarih kitaplarında…
Resmi tarihten öğrenemeyiz onları…
Madalya ve gazilik maaşı almazlar…
Büstleri, heykelleri de dikilmez…
Sokak ve caddelere onların adı verilmez
asla…
Ne de meydanlara…
Ama eli kanlı Kenan Evren’in adını
görebilirsiniz dolaştığınız sokaklarda…
Bedrettin Demirel…
Necmettin Erbakan…
Semih Sancar…
Ve Kıbrıs fatihleri Bülent Ecevit ve
İkinci Selim’in…
Onların adı vardır caddelerin, sokakların, camilerin ve okulların tabelalarında…
***
ABD askerlerinin bu katliam ve tecavüzleri ilk başta askeri yetkililerce
örtbas edilmiş bunun bir komünist propagandası olduğu söylenmişti…
Ancak orduya bağlı bir fotoğrafçının
çektiği fotoğrafların basına sızması ile
ABD kamuoyunun gündemine girdi…
Ancak ABD ordusunun bu savaş suçu
sözde bir yargılama ile cezasız kaldı…
Sadece tek bir askere ev hapsi cezası
verilip daha sonra o da ABD Başkanı
Nixon tarafından affedildi…
Ama bu katliamı tüm dünyaya duyuran
bir gazeteciydi…
Seymour Hersh…
Seymour Hersh olayı ortaya çıkarmakla
yetinmeyip sonrasında üstünün nasıl
örtüldüğünü de yazmıştı.
Amerika’nın en cesur ve en deli gazetecisi olarak anılan Hersh, ABD askerlerinin Irak Ebu Garip hapishanesindeki mahkûmlara uyguladığı işkenceleri dünyaya duyurduğundaysa ABD
Başkanı Bush onu yalancılıkla suçlamıştı…
***
Bizim deHugh Thompson gibi hainlere
ihtiyacımız var…
Ve Seymour Hersh gibi yalancılara…
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Uyan ey şüheda uyan sen de gel bu sofraya
Seni anmak için kuruldu bu kahvaltı sofrası
Botlarıını giy ve katıl bu keyifli manzaraya
Sızlasa da göğsündeki şarapnel yarası
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

DOKTORU NEREDE?
Geçtiğimiz hafta içinde iki olay oldu...
Sansasyonel iki olay, ancak olaylara etraflıca
baktığımızda sansasyonel bir yanı yok bunların...
Olayın kahramanı veya kahramanlarının her
zamanki halleri...
Kendi gibi düşünmeyenleri bağırıp çağırarak,
aşağılayarak susturmaya korkutmaya çalışmak...
Ve bunun arkasında da biat ettikleri Tayyip
var...
Onlara göre bu "anavatan" aşkıdır!
Yani şimdiye baktığımızda anavatan aşkı
demek Tayyip aşkı demektir...
Olaylara gelince...
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin 14 Mart etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri bir etkinliğe Türkiye'deki mesleki bir örgütten de
davetli çağırdılar...
Tatar da davetliydi bulunduğu makam itibarıyla...
Etkinliklerde yapılan konuşmalar genellikle
eksiklikler, yaşananlar üzerinedir...
Türkiye'den gelen meslektaşları da orada
yaşananları dile getirdi...
Ve hemen oturduğu yerden Tatar müdahalede
bulundu...
"Biz Tıp Bayramını kutluyoruz, sizin ülkenizdeki sorunları burada anlatamazsınız" diyerek
tepki gösterdi...
Konuşmacı Türkiye'de doktorların yaşadıklarını ve bilhassa mevcut Tayyip-AKP yönetiminin onlara reva gördüğünden söz ediyordu...
Yahu olaydan bir gün önce Tayyip doktorlara
"Gideceksiniz gidin" demedi mi?
Onları ülkeden kovmadı mı?
Nasıl ki Tatar burada kendisini ve mevcut
rejimi eleştirenlere "Beğenmeyen güneye gider"
demiyor mu?
Aynı zihniyeti taşıyanlar kaç kez bizleri,
tepki gösteren sendikaları, örgütleri kişileri güneye yollatmadılar mı?
Tayyip kendisini seçtirtti ya...
Bir de buraya uğradığında kendisine bir
saray yaptıracağı sözünü verdi ya, kimin haddinedir Tayyip'i eleştirmek?
Ardından saraya söyleşi için gelen bir gazeteciyi de azarladı...
Sadece kendisi değil, yanına alıp besledikleriyle birlikte ilgili gazeteciyi saraydan kovdular!
Gazeteci yaşadıklarını anlatınca "saray"dan
hemen cevap geldi...
Meğer saraya söyleşi için gelen gazeteci tüm
bunları uydurmuş...
Yalan söylemiş ve yazmış...
Gazeteci kendilerini tehdit etmiş üstelik...
Yahu biz sizi bilmez miyiz?
Kimin kimi tehdit edeceğini, kimin kimi karalayacağını ve bugüne kadar yapılanların arkasında kimlerin olduğunu bilmesek inanacağız
buna...
Soru sormaya giden gazeteciden önce hangi
soruları soracağı ve sormaması gereken sorular
olduğu da iletilmiş...
Keşke Tatar'ın cevaplayacağı soruları yazıp
da gazeteciye verselerdi...
Bunu Tayyip sık sık yapmaktadır...
Onlar da bu çareye başvursalardı...
Ama gazeteci Seyhan Avşar'ın sorduğu soru
Tatar'ın ayağa kalkarak bağırıp çağırmasıyla
boğazına tıkatılmış...
Bir hafta içinde Tatar'ın sinirlerini oynatmışlar
anlaşılan...
E, doktoru nerde?

KALAY-KALAYCI

Dünyanın en pahalı elektriğini ödüyoruz, buna rağmen her gün karanlıktayız. Şimdi
kış, soğuktayız donuyoruz. Yarın yaz geldiğinde de sıcakta kavrulacağız. Her gün
elektrikleri kesiyorlar, her gün elektrikle çalışan bir cihazımız kesintiler yüzünden
bozuluyor ama çok dayanıklıyız. Ne kabarık faturaları protesto ediyoruz, ne kesilen
elektriği. Bize ne yaparlarsa yapsınlar zıvanadan çıkmıyoruz, sokaklara
çıkamıyoruz, sinirlerimiz alınmış sanki, sinirlenip küfretmiyoruz bile, her şey
kabulümüzdür. Madem öyle, demek ki bu karanlık bizim müstahakımız…

LTB’nin YDÜ alacakları
konusunda yargıda sona gelindi
“Suyu bedavaya getiremeyen” ve
davayı mahkemede kaybeden YDÜ,
LTB’nin ara emri talebini istinafa
götürmüştü... Kıbrıs Postası’nın
edindiği bilgiye göre istinaf pazartesi
dinlenecek.
KP - Yakın Doğu Üniversitesi'nin
(YDÜ), Lefkoşa Türk Belediyesi'ne
(LTB) olan ve 2006 ile 2019 yıllarını
kapsayan birikmiş su, kanalizasyon,
çöp, aydınlatma ücretleri ile emlak
vergilerinden oluşan 5 milyon TL
konusunda yargıda son aşamaya gelindi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı
Mehmet Harmancı'nın göreve ilk
geldiği zamandan beridir 5 milyon
TL'yi aşan borcun ödenmesi ile ilgili
yaptığı ödeme planı toplantıları Yakın
Doğu Üniversitesi sahibi Suat
Günsel'in görevlendirdiği kişiler
tarafından yürütülmüş ancak birkaç

toplantı sonrasında herhangi bir çözüm
üretilememişti.
LTB son çare olarak mahkemeye
başvurmuş ve davayı kazanmıştı.
Mahkemede, YDÜ'nün borcunu
ödemesi, ödememesi durumunda da
haczedilmesi kararı alınmıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi, borcunu
ödemediği için alınan haciz kararı
karşısında başvurduğu ara emri
davasını da kaybetmiş; öte yandan
davada, YDÜ’nün mahkemeden “bilgi
sakladığına” da dikkat çekilmişti.
“Suyu bedavaya getiremeyen” ve
davayı mahkemede kaybeden YDÜ,
LTB’nin ara emri talebini istinafa
götürmüştü.
Ara emri istinafı konusunda dava,
Ocak ayında yargıcın Koronavirüs
pozitif olması nedeniyle ertelenmişti.
Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye
göre istinaf Pazartesi dinlenecek.

Atlı: Hepimizin belediyeleri,
hepimizin ülkesi. Yapmayın!
Özgür gazete Toplumcu
Demokrasi Partisi (TDP) Genel
Başkanı Mine Atlı, Belediyelerin
Birleştirilmesi (Özel) Yasa Tasarısı‘nı
değerlendirdi
ve
hükümete
“Yapmayın” diyerek seslendi
Sosyal medya hesabından açıklama
yapan
Atlı,
Belediyelerin
Birleştirilmesi Yasa Taslağı’nı
hayretler içinde okuduğunu ve
değerlendirme yapmaya çalıştığını
söyleyerek, bu sırada karşılaştığı bir
yasa maddesini paylaştı;
Atlı, “Terminal toplu taşıma düzen-

lemesi yok ama metro var” dediği
maddeyle ilgili şunları söyledi;
“Niçin yaparsınız bunu bu ülkeye?
Bu kadar özensizlik, bu kadar dikkatsizlik olur mu? Ev İçi Şiddet
Yasası‘nın her bir sözcüğü, her bir
maddesi özenle, bin kere düşünülerek
yüz kere paydaşlarla revize edilerek
ülke koşul ve lşartlarına uygun sil
baştan tasarlanmıştır. Elbetteki
uluslararası hukuktan iyi örnekler
alınmıştır ama kopyala yapıştır
bulamazsınız. Hepimizin belediyeleri,
hepimizin ülkesi. Yapmayın”

BES, DEV-İŞ ve Mağusa Genel İş
Sendikası Bugün Uyarı Grevi Yapıyor
Belediye Emekçileri Sendikası
(BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ve Mağusa Genel
İş
Sendikası,
Belediyelerin
Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa
Tasarısı’nın geri çekilmesi amacıyla
örgütlü oldukları tüm belediyelerde
bugün uyarı grevi yapıyor. Eylem
çerçevesinde saat 10.00’da Lefkoşa
Türk Belediyesi’nden (LTB) meclis
önüne yürüyüş düzenlenecek.
BES tarafından yapılan ortak
açıklamada, söz konusu yasa tasarısı
28 Mart Pazartesine kadar geri
çekilmediği takdirde tüm belediyelerde
süresiz grev başlatılacağı ve emekçilerin işbaşı yapmayacağı vurgulandı.
Ortak açıklamada, “Emeğe ve
emekçiye karşı yapılan bu sömürü
karşısında direneceğiz ve bu sözde
yasa tasarısını geri çektireceğiz.
Kavgamız büyük, kararlığımız ise
geçmişten çok daha yüksek. Hükümeti
net bir şekilde uyarıyoruz, öncelikle

NE YAPARLARSA YAPSINLAR
ZIVANADAN ÇIKMIYORUZ

bahse konu yasa tasarısının kaldırılıp
aşağıdaki taleplerimiz yerine
getirilmediği takdirde ülkede hayat
duracak ve ülke hükümet edenler
yüzünden kaosa sürüklenecektir.” denildi.
Açıklamada, sendikaların ortak talepleri şu şekilde sıralandı:
“Belediyelerin Birleştirilmesine
İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı derhal
geri çekilmeli. 51/95 Sayılı Belediyeler
Yasası revize edilip derhal Meclisten
geçirilmeli. Tüm siyasi partilerin konsensüsü ile Anayasa ihlal edilmeden
yerel seçimlerin iki yıl ötelenip reformun bu süreçte yalnızca sayı üzerinden değil bilimsel çalışmalarla,
AB düzeyinde ve tüm tarafların katkısı
ve uzlaşısı ile hayata geçirilmeli. 2022
cari yılı bütçe tadilini yapan hükümet,
belediyelere ek kaynak ve ek katkı
öngörmüyor. En az 2021 yılında
yaşanan enflasyon oranında bütçe
tadil edilmeli."

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Turkovac' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüse karşı ürettiği Turkovac aşısının
geçerli aşılar listesine ekleneceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Turkovac aşısıyla ilgili ülkede kabul edilmeyeceğine dair bir kararın
olmadığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin Koronavirüse karşı ürettiği
Turkovac aşısının geçerli aşılar listesine ekleneceği de ifade edildi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

FONDA ŞEHİT
MEZARLARI ÖNDE
KAHVALTI!
"Avrupa'nın 1. sayfa manşetinde kocaman bir fotoğraf.
Ben deyim şadırvan.
Siz deyin çardak.
Dört kişi kurulmuş oturuyor şatafatlı
koltuklarda.
Hertkesin çok yakından tanıdığı 4 kişi.
TC Büyükelçisi Ali M. Başçeri.
Ersin Tatar.
Faiz sucuoğlu.
Zorlu Töre.
***
Şadırvanın orta sehpası kahvaltılık yiyeceklerle donatılmış baştanbaşa!
Yani organizsyon büyülk.
Tarih 18 Mart...
Yer Boğaz Şehitliği...
Manzaranın fonunda sıra sıra dizilmiş
şehit mezarları.
Bir resaamın fırçasından çıkmış tablo
değil bu!
Bir deklanşörden çıkmış gerçek ce ve
canlı bir fotoğraf.
***
Çanakkale zaferi'nin 107. yıldönümünü
anmak bahane.
Boğaaz şehitliğinde kafhvaltı şahane!
Fotoğraftaki 4'lüye bakıyorum.
Onları hiç bu kadar neşeli görmedim
diyebilirim.
Dördünün de ağızları kulaklarında!
Keyif ki ne keyif!..
Kameralara bakarken "küçük dağları
biz yarattıkl" der gibiler!
***
Fonda yanyana dizilmiş yatıyor şehitler...
Onların bu kahvaltıda hissseleri yok!
Garip duygular içinde arkadan seyrederken manzarayı içlerinden ne geçer bilmem!
Buluşup kahvaltı yapacak yer mi kalmadı diye düşünürler mi yattıkları yerde?!
Yoksa altının da bir, üstünün de bir olmadığını mı yerin?!
Demek ki altı da bir üstü de bir değilmiş
yerin derler mi?!
***
Gidin o mezarların başında ağlayın,
ağıtlar yakın demiyor kimse size!
Ama gidin o mezarların başında gıcır
keyifle yeyin için de demiyor!
Ağzınız kulaklarınızda, pür neşe içinde
kameralara poz verin de demiyor!
Bu topluma bunu da yaşattınız ya...
O şehit mezarlarının bembeyaz taşları
kahırdan çatır çatır çatlamadıysa, daha
çok kahırlara dayanırlar demektir!
***
Yerin altının da bir, üstünün de bir olmadığının resmidir bu!
Önde yerin üstü...
Arkada yerin altı...
***
Bana sorarsanız Yılın Fotoğrafı yarışmasında birincilik veririm bu fotoğrafa.
Yerin altını ve üstünü çok çarpıcı anlatıyor!
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Onuncu köy
KADINA ŞİDDETE
EVET!

Serdinç Maypa
Sakın kadına şiddete hayır demeyesiniz!
Kıbrıs Türk Toplumu Lideri koltuğunda
oturup…
Kıbrıs Türk Toplumunu onun kadar bu
şekilde utandıran, aşağılanmamıza sebeP
olan bir “Cumhurbaşkanı” daha önce
başımızda hiç bulunmamıştı, sevsek de
sevmesek de Seçimle o koltuğa oturan
tüm eski “Cumhurbaşkan”larına bu halk
mutlaka her daim saygılı olmuştu.
Tabii Ersin Tatar o koltuğa yerleştirilene
kadar!’ Bir “kadını”, bir gazeteciyi
beğenmediği bir soru yüzünden “kolundan
tutup” sokağa atmak memleketin en
sevilmeyen gazeteci kılığındaki faşisti
basın danışmanı adı altında hala daha
orada tutmak tek kelime ile rezalettir!
Hade diyelim ki Ersin bey anlık sinirlendi
ve olmaması gereken bir tepki gösterdi
peki eşi SİBEL TATAR bir kadına böylesi
bir davranış şekline niye tepki göstermedi?
Özür dilemek insanı yüceltir yalanlarla
“ Başbakan beklerse beklesin” diyerek
yalan konuşmak ne “Cumhurbaşkanı”,
ne de Saray bırakır!
Sibel Tatar’ın yerinde olsaydım Ersin
beye o kadın gazeteciyi aratır “sinirlendim
kusura bakmayın” der bu hatayı telafi
ederdim ama anlaşılan kafa aynı kafa..
Sizler sakın ha bundan böyle karı koca
olarak kadına şiddet konusunda bir
paylaşım falan yapıp komik duruma
düşmeyin!
Gazeteci kadın yalan söylüyorlar “ellerindeki kamera kayıtlarının kanıt olarak
çıkarsınlar” diyor onu da yamadığınıza
göre iddialarınızı ortaya çıkarmak yerine
gazeteci kadının sizin iddia ettiğiniz gibi
“ Başbakan beklerse beklesin” dediğini
kanıtlamadığınız içindir ki yalan hanenize
bir yalan daha eklemiştir!

AKLIN YOK EDİLİŞİNİN
SERGİLENMESİ

Hayat Hüseyin
Emperyal Ankara Otoritesi’nin
Yerleşimci Kolonize Rejimi KKTC koloni
memurları, Ankara Otoritesi’ne kendini
kanıtlamada akılla ilişkilerini kesmişler,
bize yalandan gösteri yapıyorlar.
Ama aynı zamanda bize yalan
söylendiğini de gösteriyorlar.
Artık mesele, desteğimizi elde etmek
için gerçeklerin algısını değiştirmek değil,
kendimizi iktidarın her şeye kadir olduğu
görüntüsüne kilitlebilmenin son
çırpınışlarıdır. İşlevi gerçeklerin yerine
geçirmek olan imgelere dayandırılan
“AKLIN YOK EDİLİŞİ”nin sergilenmesidir. Gerçeklerden kaynaklan “bilgi” bir
şeyi algılama ve temsil etme yeteneğiyle
değil, onu deneyimleme ihtiyacıyla, ya
da daha doğrusu onun aracılığıyla “kendini
deneyimlemeyle” ilgilidir.
*
“Tatar bu kez de Halk TV muhabiri
Seyhan Avşar’ı, Halil Falyalı ve Kutlu
Adalı suikastleri ile ilgili soru sorduğu
için danışmanı Aydın Akkurt ile birlikte
hakaret edip kovdu” Özgür Gazete
Sayın Tatar,
Sesini fazla yükseltme, çiçekleri büyüten
Gök gürültüsü değil, yağmurdur.
Her sorandan, sorulandan
Rahatsız oluyorsanız
Aynanız nasıl parlatılacak?
Bazen bir aynaya bakmak,
Gerçeğin giz’ine bakmaktır.
Tükedilmiş bir toplumun
Fotoğrafına bakmaksa,
Değişmeyen kaderi haline dönüşmüş
Kitlesel yoksulluğuyla,
Bireysel yoksunluğuna bakmaktır.

HEM RUMUN MALI
HEM NİKOS’UN
PASAPORTU, HEM DE
20 TEMMUZ BAYRAMI!
Lila Hayri
Yetmedi…
20 Temmuz hala bayramsa yetmez!
Bizim işgalciyle bir sorunumuz yoksa,
yetmez!
*
Yaaa Asya Bebeğe yardım elini
uzatanın Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
olduğunu ne çabuk unuttuk?
Yine Türklük damarımız kabardı!
*
Hah işte bayrakçıların yapamadığını
sahte barışçılar yapıyor.
Yaaa sen de elinde tuttuklarını iade
etsene…
Çaldıklarını, ya koçanların?
Boşalttığın banka ve kuyumcular,
dağıttığın arsa ve tarlalar, vs.

Hamide Rencüzoğulları
Bu üçlü kaç ülkenin işgalinden, kaç milyon insanın ölümünden sorumlu? Ve
hiçbiri savaş suçlusu değil!!!

BİRLEŞTİRİLECEK BELEDİYELERE İSİM ÖNERİLERİ
Cenk Özdağ
Hökümatımızın dahiyane son dakikanın
son saniyesinde, el yordamıyla yapacağı
belediye reformuna bir katkı da benden.
İşte yeni belediye isimleri.
Cemal'ın içine ettiği Lefkoşa Türk
Belediyesi
Borç Batağındaki Mağusa Belediyesi
Rantı Yenmiş Girne Belediyesi
(Bokunda Boğulan Girne Belediyesi de
olabilir)
Bileğini Bükemediğimiz Gönyeli Belediyesi
Mahmut'a Zimmet Güzelyurt Belediyesi
Rantını Yeyceğmiz Akdeniz Belediyesi
Güney Mesarya Avanta Belediyesi
*
"İyi bir pazar günü dilerim… hava soğuk
ve rüzgarlı, deniz dalgalı."
Toroslar şahane.
Rüzgarın yer yer fırtınamsı esmesi bekleniyor, seracılar tedbirli olsun.
Elektrikler kesilecek ama gündeminde
yok. Ben var gezmeyi sevmek çok. Gidecek
bugün attalaya. Selfiler çekecek ben.
Dünya yansın umurumda değil, Taksimden
aşağı Kasımpaşa.
Not: ilk cümle başkasının bu sabah
paylaşılan gönderisinden alıntıdır.
*
NE DEMEK AYRELLİYE
GİDEMEYCEYİK?
Ne yağan zamlar, ne gubidik siyasetçiler,
ne de her türlü alavere dalavere ve gombina...

Ers, Faz, Erh, Fik mik... Hiçbiri.
Hiçbiri Kıbrıslının sabrını taşıramaz...
Sabreder, içine atar ama isyan etmez...
Ama 2 haftadır devam eden Mart soğukları,
baharda kar, kış kıyamet taşırır.
Hele da ovalara çıkamamak, hafta sonu
velesbit sürememek, yürüyüş yapamamak.
Sabrımızın da bir sınırı var!
MART ŞAŞIRMA
SABRIMIZI TAŞIRMA!
*
BU AKŞAM ELEKTRİKLERE
DAİR NE OLUR?
'Gidip gelme" ifadesini günlük hayatta
bu kadar sık kullanacağımızı hiç
düşünmezdim.
Bir hayaldi gerçek oldu.
A. Elektrikler dombula modeli kesilir.
B. Elektrikler dombula modeli kesilir,
kesinti kimi yerde 1 saat kimi yerde 2 saat
sürer.
C. Elektrikler dombula modeli kesilir,
kesinti kimi yerde 1 saat kimi yerde 2 saat
sürer, vatandaş yakası bağrı acılmadık küfürler eder.
D. Elektrikler dombula modeli kesilir,
kesinti kimi 1 saat kimi yerde 2 saat sürer,
vatandaş yakası bağrı acılmadık küfürler
eder, sn. ve muhterem yöneticilerimiz durum
kontrol altında demeçleri verir.
- Baba Kıbrıs'ta elektrikler kesilir miydi
eskiden?
- Tabii ki Lux Lambası. Sen ve küçük
kardeşin Işıldak küçükken her gece kesilirdi.
Yapacak hiçbir iş yoktu, erkenden yatırdık.

"BEN HİÇ BU KADAR SEVMEMİŞTİM ÖMRÜMCE SİYAHI"
Feriha Altıok
Sevgili bahtım, bunca zaman seni 'KARA'
sanıp sana kara kara beddualar ettiğim için
senden özür dilerim. Yıllardır meydanımı
karanlık bulup yalbır yalbır yanan o büyük
yalanı, gerçeklerin ışığıyla söndürürken,
aslında benim saçlarımın altın sarısı,
rengimin, çalı duvarın dibindeki dut
ağacımızın kırmızı dutlarından dolayı FİNTEN kırmızısı; gözlerimin şairin dediği gibi
"içine gün vurmuş bal kavanozu" BAHTIMIN ise akpak olduğunu, hayatımda,
kara olarak karasevdamın da olmadığını
ilân ederim. Bu ilanla da öfkemi alamayıp

bunca zaman hayatımı karartıp beni bir alizavra gibi sürüm sürüm süründüren
karabahtımın partisinden istifa ederek, pamuk
beyazı renginde olduğunu yeni öğrendiğim
ak bahtımın partisine geçtiğimi ve "Ben
hiç bu kadar sevmemiştim ömrümce siyahı"
şarkısını artık hiç söylemeyeceğimi,
gördüğüm lüzum üzerine duyururum.
"Gözleri Sen Kuş " F.Altıok.
"Gözleri Sen Kuş", yıllar yıllar önce böyle
demişti o kitapta. O sevmemiş olabilir ama
ben çok seviyorum o şarkıyı :
"Ben hiç bu kadar sevmemiştim ömrümce
siyahı "

YÜZÜNÜZ DAHİ
KIZARMIYOR!
Çağlar Yüksel
Kalkanlı Yaşlı Bakımevi’ndeki dram
halk olarak bizi şok etti!
Bu ülkede bunlar nasıl yaşanır dedirtti!
Peki, kimler sayesinde halk bunları
öğrendi?
Kibris Gerçek, Mehmet Kumser Skylap, Serdinç Maypa ve yapılanlara
sessiz kalmayan, bize belgeleri ve
fotoğrafları ulaştırdığı için iftira atılan
ve tutuklanan güvenilir kaynağımız
sayesinde!
Tüm riskleri alarak orada yaşanan
rezaleti sizlerin gündemine getirdik!
Vahşeti ve işkenceyi yaptığımız haberlerle belgeledik!
Oradaki koşulları kamuoyunun bilgisine sunduk!
Ve bunun karşılığında yargılanması
gereken kişiler tarafından hakkımızda
dava açıldı!
Yaptığımız haberlere ara emri alınmak
istendi!
Yahu hiç mi yüzünüz kızarmıyor,
hiç mi utanmanız yok?
Bulunduğunuz makamlardan istifa
edip kendinizi yargının insafına
bırakacağınıza utanmadan, o yaşlı insanlara yaptıklarınızı dahi gözönünde
bulundurmadan kalkıp bizlere dava
açıyorsunuz!
İnsanlık suçu işleyen sizlerin bize
hükmü sökmez!
Sizler karşısında geri adım atacak
değiliz!
Halkı bilgilendirmeye devam
edeceğiz!
Ve sizlerin kirli çamaşırlarını ortaya
dökeceğiz!

Düzenin parçası olma
yolunda...
Ülker Fahri
Tarih 25 ocak 1998,
Günlerden cumartesi,
Saat 12.30
M.A.Talat başkanlığındaki CTP
MYK’sı, 10 dakika süren toplantısında,
Özker Özgür’ü partiden attı.
Ve...
Talat ve ekibinin önü açıldı.
CTP,
O günden sonra,
Düzenin karşısında olmaktan çıkıp,
Düzenin parçası olma yolunda ilerledi.
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Ers’i eleştirirsiniz ama, kolay
kolay
elde
edilemeyecek
başarılarını(!) da görmezden
gelmeyin!!!. (İşin şaka tarafı)
Bir haftada, birbirinden utanç
verici skandallara imza attı.
Misyonu, işgal ve RTayyipE’nin
Kuzey Kıbrıs sözcülüğü…
Onun, Kıbrıs’ta uzanamadığı
durumlarda, devreye girmek.
Bu yüzden, haftanın ilk skandal
rezaletini, Tıp Bayramı nedeni
ile…
RTayyipE’nin, Türk tabiplerini
aşağılamasını eleştiren Türkiye
Tabipler Birliği temsilcisine
mahalle ağzı ve hareketleri ile

KANTARIN TOPUZU KAÇTI

müdahale ederek gösterdi.
Diğerini de bu rezaletin külleri
soğumadan, Halk TV muhabiri
söyleşisi
esnasında
siciline
yazdırdı.
Halk
TV
biliyorsunuz,
RTayyipE’nin dikta rejimini…
“Hukuk tanımazlığını” gözler
önüne sermeye çalışan ve bu
nedenle RTayyipE’nin hışmına
uğrayan
sayılı
medya
kurumlarından bir tanesi.
Bir muhabiri, Ers ile söyleşi
koparabildi.
Eminim Ers, Halk TV muhabiri
Seyhan Avşar’a söyleşi yapma izni
verildiği için çok pişman.

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

KİMSİN SEN SORDUN MU
HİÇ KENDİNE?
Statü, kişinin
toplumdaki yerini
ifade eder…
Sözlük anlamına
göre de, o kişinin
“ayakta duruşunun
“ ifadesidir…
Evli midir, bekâr mı?
Ne işle uğraşır?
Ama en önemlisi kişinin
dünyanın gözündeki önemini
ifade eder…
Doğduğu andan itibaren insan
kimliği konusunda bir
belirsizliğin kucağındadır…
Hele de kimliği, Türklüğü,
Müslümanlığı, kendini hem
Türk, hem Müslüman sananlarca sorgulanırsa …
Bu ada yarısında olduğu gibi
çeşitli kalıplara sokulmak istenir ve de buna da direnç
gösteremezse…
O zaman gene kim
olduğumuzun takdirini
başkalarına bırakırız demektir… İnsanda, insanlığın türlü
halleri vardır…
Bazen aptal bazen zeki
olduğumuz…
Bazen komik bazen de sıkıcı
olduğumuz hissine
kapılabiliriz…
Eğer bilmezsek gerçekten kim
olduğumuzu…
Ayaklarımız yere basmazsa…
Hiçbir şeyin gerçek anlamına
varmadan ezbere, bir ot gibi
yaşıyorsak…
O zaman kim olduğumuzun
takdirini gene başkalarına
bırakırız demektir…
Kimdir bu başkaları?
Bu ya halktır, ya belli kişiler,
ya da belli bir kişidir…
Ondan korktuğumuz…
Söyledikleri gerçek ve güvenilir olmasa da sözünü
önemsediğimiz…
Kendimizi beğendirmek
istediğimiz kişi..
Onun şefkatine bağımlı
olduğumuz veya kendimizi
çeşitli nedenler yüzünden ona
muhtaç hissettiğimiz kişi…
Ona borçlu hissettiğimiz, onun
takdiri, ondan gelecek bir
beğeni…

Yaptığımız saçmalıkları,
duyduğumuz aşağılık duygusunu hafifletip daha
dayanılır kılmak için yeterlidir…
Onun beğenisini kazanmak için
de akıl almaz saçmalıklar
yaparız…
Hem de sürekli…
“Çünkü egomuz da kendimize
biçtiğimiz değerler de hava
kaçıran bir balona benzer.”
Devamlı şişirilmek ister…
Aksi takdirde biz bir hiçiz..
Türkiye’de siyasete
olumsuzlukları ile damgasını
vuran Tayyip Bey …
Ve de onun desteğini ona
övgüler düzerek…
Duymak istediklerini söyleyerek ve yaparak alanlar, kendilerini küçültür, hiçleştirirken…
Kendilerini eleştirenlerin her
türlü insan hak ve özgürlüklerini kısıtlama hakları olduğunu
sanırlar…
“Söylediklerinize katılmasam
bile fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm“
diyen filozof Votaire’den
habersiz
Tıp Bayramında ,Türk
doktorları temsilen adada misafir olan…
Ve Türkiye’de Tayyip Beyin
doktorlara davranışlarını
eleştiren …
Türk Doktorlar birliği
başkanını konuşturmadı Tatar
bey…
“Erdoğan aleyhinde burada
konuşamazsınız” diyerek…
Onlar toplum içindeki
değerlerini maddiyatla ölçerler…
Ve de bunun doğruluğuna
inanırlar…
Külliyelerle, bankalara stoklanan altınlar ve paralarla
ayakta durabileceklerini
sanırlar…
Ancak bu tip politikacılar kendi
statülerini yükselttiklerini
sanırlarken..
Kimin değerli ve şerefli
olduğuna…
Kimin alçalmış olduğuna karar
veren yalnızca halktır…

Tabela kuruluşlarına, mahalle
bakkalları örgütlerine, itten püften
kurumlara bol bol zaman ayıran
Ers…
Halk TV muhabirine 10 dakika
ayırabilmiş.
Halk TV muhabirinin Halil
Falyalı ve Kutlu Adalı ile ilgili
sorusunda…
“Yarası
olan
gocunur”
deyişinden hareketle, muhabiri
ajan addederek saraydan kovdu.
Sadece bu iki skandal rezalet
nedeni ile Ers’in durumunu
irdelemek lazım.
Ers’in oraya oturtulmasında
aranan
nitelikleri
taşıdığı
muhakkaktır.
RTayyipE,
böyle
bu
malzemeden daha iyi bir malzeme
bulamazdı Kıbrıs’ın işgal edilmiş
coğrafyasında.
RTayypE için ne kadar isabetli
bir icat(!) ise…
Kıbrıslılar için de o derece bir
şansızlıktır.
Ers, bu davranışları ile sadece
kendi imajını değil, istesek de
istemesek de Kıbrıslıtürk imajını
da yıpratmaktadır.
Kıbrıslının misafirperver, uygar
kültürlü imajına, Ers dahil herkes
gerekli hassasiyeti göstermek
zorunda. Kimse bu imaj gerçeğini
yıpratacak
davranışlarda
bulunamaz.
Ers’in konuşma ve davranışları
sadece kendi itibarını değil,
Kıbrıslının itibarını da etkiler.
RTayypE yağcılık amacı ile
saygı sınırlarını aşan, çirkin
söylem ve hareketlerden uzak
durulmalı.
Kendisi bunu düşünemeyecek
duruma düşebilir.
Bulunduğu makam itibarı ile
çevresinde duran ve danışman
sıfatı taşıyanlar vardır.
Onu aklıselime davet etmek
zorundadırlar.
Makama oturduğu andan beri,
aklıselim ile bağlantılı bir
açıklamasını görmedi millet.
Cumhurbaşkanı değil, Çoronik
ağzı ile konuşup davranmasın.
Madem “Devletim var” diyor,
kabile başkanlığı değil, devlet
başkanlığı ağırlığı takınsın.
Yağ çekecek diye bir toplumun
misafirperverlik kültürünün dışına
çıkamaya ne hakkı var?
Yıllarca İngiliz’de yaşadı,
ekmeğini yedi, parasını adı,
pasaportuna sahip…
Bir nebze onun nezaketinden ve
hoşgörüsünden
nasiplenmiş
olmalı.
Boşa geçmiş olmalı bunca yıl.
Sokak ağzı, fikir sahibi
olmayanların veya yarası olanların
gocunması ağzıdır.
***
Ortada bir gerçek var:
Ers’in,
sırtına
bir
Cumhurbaşkanlığı
gömleği
giydirdiler.
Ama görünen o ki, o gömlek,
Ers’e bol geliyor.
Doldurmakta ve taşımakta
sıkıntısı var.
Millette bir kanı oluştu Ers’in
davranışları ile ilgili:
Denizdeki serseri mayın misali.
Ne zaman, nerede, nereye
çarpacağı belli değil.

GÜNLÜK
“KENDİ AYAĞINIZA SIKTINIZ”
Rusya Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermiş ender büyük
devletlerden biri… Rusya’ya karşı yürütülen son cadı avına
Kıbrıs Cumhuriyeti de katıldı. 48 senedir Kıbrıs’ta işgal var, tek
bir yaptırıma maruz kalmadı Türkiye. Ukrayna savaşı bahane
edilerek şimdi Rusya ambargo ve yaptırım bombardımanına tutuldu… Kıbrıs Cumhuriyeti de bu yaptırım ve ambargolara katılmakla kalmadı, yaptırımlara uymayan Türkiye’yi de bununla
eleştirdi… Anastasiadis Rusya’ya karşı yaptırımlara uymaya
çağırdı Türkiye’yi! AB’ye ve ABD’ye “Rusya’ya yaptırım uyguluyorsunuz ama Kıbrıs’taki işgalci Türkiye’ye karşı neden yaptırım
uygulamıyorsunuz?” diyebilirdi, demedi… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
hava sahasını Rusya’ya kapatması üzerine, Büyükelçi Stanislav
Osadchiy, "Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek Rus turistlerin Türkiye’ye gideceğini söyledi… Kaldı ki mesele sadece turist de
değil! Mesele Rusya’nın Kıbrıs’la olan dostluğunu bitirmek…
Kıbrıs’a yönelik ABD silah ambargosunun kaldırılması için Rus
savaş gemilerinin Kıbrıs limanlarını kullanmasının yasaklanması
şartı geldiğinde Büyükelçi Stanislav Osadchiy şöyle demişti:
“Bölgedeki durumun istikrarsızlaşmasından bahsedecek olursak,
Irak, Suriye, Mısır, Libya gibi ülkelerde ABD'nin faaliyetlerini
hatırlamak yeterli. Ve sonrasında olanları da: kan, kaos, huzursuzluk
ve benzeri görülmemiş bir göç krizi. Bölgede ABD ile işbirliğinin
güçlendirilmesinin kimseye yönelik olmadığını söyleyenler, Washington'un gerçek amaçlarını açıkça hafife alıyor. Ne yazık ki,
politikasında sık sık ‘böl ve yönet’ ilkesini kullanan Birleşik
Devletler, dostluk uğruna değil, sadece kendi menfaati için…
Bunun kanıtı, Rus askeri gemilerinin Kıbrıs limanlarına erişiminin
reddedilmesi taleplerini dayatarak, Moskova ile Lefkoşa arasındaki
ilişkilere zarar verme arzusudur”…
İSA RAKI’YA GEÇTİ
Almanya'da satılan
Yakamoz Rakı'nın
reklamında İsa'nın 'Son
Akşam Yemeği' rakı
masasında canlandırıldı.
Yönetmenliğini Mustafa
Altıoklar'ın yaptığı filmde,
son şarap testisi kırılıyor
ve havarileriyle biraraya
gelen İsa rakı içiyor.
Yarasın!
*
PAPAZ DA KONUŞTU
Rum Ortodoks Kilisesi
Başpiskoposu II.
Hrisotsomos, “Putin,
kiliseye gidiyor, haç
çıkartıyor, tövbe ediyor
ama öte yandan
öldürüyor. Putin’in
Ortodoksluğu bu mu?
Biraz saygı” dedi. Bir sen
kaldıydın konuşmayan
Papaz efendi.
*
ON MİLYON KERE
Ersin Tatar, on milyonuncu
kere “Türkiye’nin
desteğiyle Kıbrıslı Türkler
direndi ve 1960
Anlaşmalarından
kaynaklanan müdahale
hakkını kullanan Türkiye
EOKA saldırılarına karşı
adaya Mehmetçiği
gönderdi” dedi.
*
DAVUL DENGİ DENGİNE
Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Prof. Dr.
Huriye Martı, “Zengin-fakir
evliliği 'sorun' yaratır.
Herkes 'denk' olduklarıyla
evlensin” dedi. Davul bile
dengi dengine çalar. Değil
ama?

“Tırnak”...
"Bu belediyeler göz göre göre
istihdam yaparken sesinizi
çıkarmadınız, hatta siz de katkı
yaptınız, şimdi de artık
ödenemeyecek noktaya ulaşan
borçları vergi ve harçları artırarak
halkın sırtına yükleyeceksiniz.
Bunun adına da reform
diyeceksiniz. Kalsın. Biz
almayalım. Son bir not. Sadece
belediyeler değil, devletin
maliyesi de zordadır. Daha
doğrusu devlet da batmıştır.
Öyleyse devleti de kapatın, ya da
daha büyük ama batmamış bir
birliğe, mümkünse Avrupa
Birliği’ne bağlayın."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)
"Kuzeyde denizden gelenleri
karşılayan bu sıradağlar,
ilkbaharda şimşirlerin kokusu,
Medoş lalesi, gelincik ve
papatya, harnıp ve zeytin
ağaçları, keklikler ve
kırlangıçlar, zehirli batsali
yılanların kuru toprakta bıraktığı
izler, ıssız kumsallar ve
sessizlik. Ve selvi ağaçlarının
akşamüstü bahçede uzayan
gölgeleri. Bütün bunları hem
ben kaybedeceğim hem de o.
Ben nasıl geri dönebileceğimi
düşünürken o kaçma planları
yapıyor."
Metrin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

POLİS

11 sene sonra, 19
Temmuz 2011’de KTHY
eski binası önünde
Erdoğan protestosuna
saldıran polis mahkum
oldu. Bir kez daha
polis şiddeti mahkum
oldu… Değişen bir şey
olacak mı?.. 2021’de de
Asya bebeğin yaşam hakkı
eylemine, 11 sene önce Erdoğan
protestosuna saldırdığı gibi saldırmıştı polis!
11 sene sonra da Asya bebeğin yaşam hakkı
eylemindeki polis şiddeti mi mahkemede mahkum
olacak? İnsan ömrü ve adalet için 11 sene çok
uzun bir süre!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
Kıbrıs tarihini hiç
bilmiyormuş gibi ‘Biz
bugünler için mi mücadele
ettik?’ diye hayıflanılır. O
mücadelenin adı ‘Ya Taksim Ya Ölüm’dü…
1950’de AKEL Enosis,
1951’de Necati Özkan
“Hatay gibi bağlanma” talep ediyordu;
1955’te İngiliz ikisinin arasını buldu
Taksim diye!
Evet, bugünler için mücadele edildi…
Kıbrıslıların kendi kendilerini
yönetme mücadelesi değildi bu. Kıbrıs
‘‘Ankara’dan mı yönetilecek, Atina’dan
mı?’’ mücadelesiydi. Adayı bölüp rahat
ettiler!
Üçüncü yol Muzaffer Gürkan, Ayhan
Hikmet, Derviş Ali Kavazoğlu, Fazıl
Önder, Dr. İhsan Ali’nin barış içinde
birarada kardeşçe yaşama hayaliydi…
Üçüncü yol Enosis’e “hayır” dediği
için AKEL’den aforoz edilen Plutis
Servas, Adamos Adamantos, Vasos
Vasiliu, Miltiadis Hristodulu ve Kostas
Partasidis’in yoluydu.
Hain ilan edildiler!
Taksim’den Federe Devlet’e, ondan
KKTC’ye giden yol hiçbir zaman kendi
kendini yönetme mücadelesi olmadı!
14 Mart’ta Doğuş Derya işgalcinin
kukla meclisinde “Otokrasi heyulası
altında ezilen Kıbrıs Türk demokrasisi”
başlıklı bir konuşma yaptı. ‘Otokrasi’
olarak tanımladığı Erdoğan rejiminin
Kıbrıs’ın kuzeyine müdahale etmesinin
sebebi UBP’nin davetiymiş!
Derya’yı dinlerken ‘Ya Taksim Ya
Ölüm’den KKTC’ye uzanan yolun
‘kendi kendini yönetme ve demokrasi

MÜDAHALE DAVETLE OLMAZ!

mücadelesi’ olduğunu zannedebilirsiniz:
-‘‘Sevgili UBP, YDP ve DP… Parti
tüzüklerinizde cümlelere baktığınızda
bütün partiler demokrasiden bahsediyor,
hatta Demokrat Parti’nin isminde
demokrasi var. Eğer demokrasi ile ilgili
bir kaygınız varsa, bu ülkeye otokrasi
ilan etmeyin. Müdahale davet etmeyin.
Hak ve özgürlükleri kısıtlayan
politikaların aracısı taşeronu olmayın.
Bu saatten sonra eğer kendi
koltuklarınızı korumak için sürekli
otokrasiye davetiye çıkarmaya devam
edecekseniz tüzüklerinizden o
demokrasi kelimelerini lütfen kaldırın,
isminizi değiştirin…
Seçimlere müdahale edilmesi, kabinenizde kimlerin olacağına, başkalarının
karar vermesine izin verecekseniz –
hiç sataşma değil, ben sosyolojik bir
yerden söylüyorum bunu- Ulusal Birlik
Partisi bu ülkenin bir kurumudur, TMT
geleneğinden gelen bir partidir, birilerinden icazet almak için mi kuruldu
UBP? Kendi kabinesini belirleyemeyecek duruma mı getirildi UBP?
Veya bu UBP’ye yapılıyorsa sizin
eliniz armut mu topluyor?..
Eğer siz partinizin kapısını müdahaleye sonuna kadar bu şekilde müdahaleye açarsanız, ev sahibi ile misafir
karışır’’…
TC’nin Kıbrıs’taki işgal rejimini ve
kurumsal sömürgeciliğini inkâr edince
komik duruma düşersiniz…
-1973’te CTP’li Ahmet Mithat
Berberoğlu TC Elçiliği’nde tehdit edildi.
-1981’de Ankara adına İlter Türkmen
Özker Özgür’e ‘‘CTP-TKP-DHP
hükümetine izin vermeyiz’’ dedi.
-2013’te hükümeti belirlemek için

Nilgün Ecvet Orhon
yapılan CTP PM toplantısında ‘‘Alo
ben Beşir’’ diye Özkan Yorgancıoğlu
arandı.
Bu sütun sığmaz TC’nin sadece
CTP’ye yaptığı müdahaleleri sayıp
dökmeye!
CTP mi davet etmişti tüm bu müdahaleleri?
Eğer tarihimizde bir ‘müdahale daveti’
olduysa, o Talat’ın davetiydi! 2009
yılında Mehmet Ali Talat, Zerren
Mungan ve Hasan Erçakıca’ya
Erdoğan’ı seçimlere müdahale edip
CTP’yi kazandırmaya çağırdığını
söylüyordu:
-“Ben zaten onlara söyledim…
Yardım edin CTP’ye de kazansın…
Çeşitli yollardan mesela, kriz nedeni
ile paket yapın. Ben bunu da söyledim
Erdoğan’a”…
Doğuş Derya gibi, ‘otokrasiyi davet
etmeyin, müdahale çağırmayın’ derken
dönüp aynaya bakacaksınız.
Derya ‘Hak ve özgürlükleri kısıtlayan
politikaların aracısı taşeronu olmayın’
diyor UBP-DP-YDP’ye…
Doğuş Derya’nın “Mütevazı
olmayacağım, bunu CTP milletvekilleri
yapmıştır” dediği Özel Hayatın
Gizliliğinin Korunması Yasası’ndan
gazeteciler yargılanır bugün; Bilişim
Suçları Yasası’ndan bir sürü insan
sosyal medyada yazdıklarından dolayı
polislik ve davalık oldu; MOBESE
yasası CTP’nin eseri; Cumhurbaşkanına
Hakaret ve Hükümeti Küçük Düşürmeyi
CEZA YASASI kapsamına CTP soktu!
UBP’si CTP’si beraber kazdınız bu
toplumun mezarını. Başkalarına ders
verirken kimse kendi tarihini unutmasın!

UKRAYNA SAVAŞI VE ARTAN FİYATLAR
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının, insani
krizin ötesinde, günlük yaşamdaki tüm
alanları etkilemeye devam ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Savaş Burada ve
Ceplerimiz Boş Kalıyor” başlıklı haberinde,
Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan fiyat
artışlarından bahsetti.
Gazete, temel gıdalardaki fiyat artışlarının
durdurulamaz bir şekilde devam ettiğini ve
vatandaşların günlük yaşantılarını daha da
zor hale getirdiğini belirtti.
Elektrik ve ısınma ücretlerinin yüzde 20
arttığını yazan gazete, son bir yılda
akaryakıtın yüzde 28, tarımsal ürünlerin
yüzde 17.5, giyim ve ayakkabının yüzde
4.15, taşımacılığın yüzde 14.07, restoran
ve otelcilik sektörünün yüzde 3.85, kira
giderlerinin yüzde 1.9, elektriğin yüzde 22,
ev bakım ve tamirinin ise yüzde 7 oranında
arttığını yazdı.
Gazete haberinde ayrıca Ekim ayından
bu yana beş ay içerisinde kahve fiyatlarının
yüzde 12.3; şekerin yüzde 16.4; unun yüzde
11.8; makarnanın yüzde 8.7; ekmeğin yüzde
13.5; patatesin yüzde 22.4, tahıllı
kahvaltılıklar yüzde 8; yağın yüzde 6; pet
şişe suyun yüzde 6; tüp gazın yüzde 21.5
arttığını belirtti.
ANKET
Öte yandan, Simerini gazetesi, Ukrayna
savaşının Rum ekonomisine etkileri konusundaki ankete yer verdi.
IMR/Lefkoşa Üniversitesi tarafından
Simerini gazetesi adına düzenlenen ve 1617 Mart 2022 tarihlerinde 500 kişinin
katılımıyla yapılan anket sonucunda,
Rumların, savaşın ekonomiye yönelik kötü
etkilerinden endişe duyduğu ortaya çıktı.
Habere göre, “Rusya’nın Ukrayna’ya

Sosyal Medya
İKİ, ÜÇ VE DAHA
FAZLA VİETNAM!
Yıldönümü geçmeden hatırlayalım
istedim… Vietnam'ın Quang Ngai Bölgesi'ndeki My Lai (Mei Lay) köyünde
16 Mart 1968'de Amerikan askerleri
tarafından gerçekleştirilen katliam. Asıl
olarak my lai, my khe ve son my köylerinde gerçekleşen 3 eş zamanlı
katliamın ortak adıdır. Vietnam Savaşı
sırasında ABD güçleri tarafından, Güney
Vietnam yönetimine bağlı köyler olan
My Lai, My Khe ve Son My'da 347
sivilin katledilmesi hadisesidir.
Komutasını teğmen William Calley'in
yaptığı bölgede görevli ABD silahlı
gücünün işlediği bu savaş suçu bir
İngiliz gazeteci tarafından ortaya
çıkarılmıştır ve olaydan 1 sene sonra
ABD ordusu tarafından kabul edilmiştir.
Ayrıca köylerde yapılan bu katliam
yine ABD ordu fotoğraflarıyla da
belgelenmiştir (Ronald L. Haeberle,
Ordu görevlisi fotomuhabir). Öldürülen
sivillerin Vietkong olmayışı ve aksine
Güney Vietnam sınırları içerisinde bulunan köylerde yaşamaları, bu katliamın
kamuoyunda ve uluslararası basında
daha yoğun tartışılmasında etkilidir.
Katliamı, bölgede keşif faaliyeti
yürüten hafif Hiller OH-23 Raven modeli askerî helikopter komutanı Hugh
Thompson Jr. ve yanındaki personelin
müdahale etmesi sona erdirmiştir. Durumu merkeze bildiren Hugh Thompson
Jr., katliamı devam etmeleri halinde
sahadaki ABD askerlerini vurmakla
tehdit etmiş, yanına aldığı bazı Vietnamlı
sivilleri güvenli bölgeye taşımıştır.
Thompson'un verdiği rapor hasıraltı
edilmiş, görmezden gelinmiş ve kendisi
de meslektaşları tarafından dışlanarak
ölümle tehdit edilmiştir.
Teğmen William Calley ile birlikte
toplam 14 asker hakkında açılan davada
askerlerin hemen hepsi beraat etmiştir.
Yalnızca teğmen Calley önce ömür
boyu hapse mahkûm edilmiştir. Daha
sonra çok geçmeden ABD Başkanı
Richard Nixon tarafından çıkarılan bir
af ile cezası 2 senelik ev hapsine
çevrilmiştir.

KTÖS UYARI GREVİ
YAPACAK

saldırması ve Moskova’ya uygulanan
yaptırımların ekonomiye yönelik kötü etkileri
sizi ne kadar endişelendiriyor?” sorusuna
yüzde 71’i büyük ölçüde, yüzde 25’i yeteri
ölçüde ve yüzde 4’ü ise az ölçüde
“endişelendiği” yanıtını verdi.
“Krizin kötü etkileri ve ekonominin alması
beklenen yaranın, şahsi olarak sizde mesleki
güvensizliğe neden oluyor mu?” sorusu üzerine, katılımcıların yüzde 50’si kesinlikle
evet; yüzde 22’si oldukça evet; yüzde 22’si
oldukça hayır, yüzde 6’sı kesinlikle hayır
yanıtını verdi.
Rum ekonomisinin en fazla hangi sektörünün yara almasını beklendiğine ilişkin
soruya yüzde 51’i turizm; yüzde 17’si perakende; yüzde 10’u hizmet; yüzde 6’sı
bankacılık; yüzde 4’ü inşaat; yüzde 4’ü
enerji; yüzde 2’si kamu maliyesi; yüzde
6’sı diğer sektörler cevabı verdi.
“Ortaya çıkan belirsizlik ışığında, savaş

başlamadan önce planladığınız harcamaları
kısmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise
yüzde 81 evet, yüzde 19 hayır yanıtı verildi.
Güney Kıbrıs’ın hava sahasının Rus
uçaklarına kapatması kararını nasıl buluyorsunuz sorusu karşısında ise yüzde 70’i
bunu yanlış, yüzde 30’u ise doğru bulduğunu
kaydetti.
“Dünyadaki ekonomik kriz ve savaşın
sonuçlarının ülke ekonomisini nasıl
etkileyeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna
katılımcıların yüzde 21’i “çok”, yüzde 30’u
“yeteri kadar”, yüzde 42’si “az”, yüzde 6’sı
ise “hiç” yanıtını verdi.
Haberde, “Gıda sektöründe ürün eksikliği
ihtimali karşısında temel ürünlerde stok
yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna
yüzde 17’si kesinlikle evet, yüzde 27’si
oldukça evet; yüzde 46’sı oldukça hayır ve
yüzde 10’u kesinlikle hayır yanıtı verildiği
belirtildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)
bugün 08.00-16.10 saatleri arasında
Cihangir/Düzova İlkokulu’nda uyarı grevi ve
saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı önünde
basın açıklaması yapacağını açıkladı.
KTÖS, konuyla ilgili açıklamasında, başka
bir okula görevlendirilen bir çalışanın, ihtiyaç
olmadığı halde sorun yaşanacağını bile bile
yeniden Cihangir/Düzova İlkokulu’na geri getirilmesinin protesto edileceğini duyurdu.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yapılan tüm görüşmelerde KTÖS’ün
ilgili kişiye soruşturma açılması talebine rağmen,
Eğitim Bakanlığı’nın, ihtiyaç olmadığı halde
“okulda çalışma ve huzur ortamını bozacağı”nı
düşündüğü çalışanı yine eski okuluna
görevlendirdiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Cihangir/Düzova İlkokulu’nda görev yapan okul çalışanı (hademe),
bir süre önce “okulda çalışma barışını bozması,
okul yönetiminin göreviyle ilgili isteklerine
uymaması, başına buyruk tavırlar içerisinde
olması ve pek çok devamsızlığı bulunmasına”
rağmen soruşturma açılmayıp, görev yeri
değiştirilmiş.
Bu kişinin gittiği yeni görev yerinde de
benzer tutum ve davranışları sergilediği ileri
sürülen açıklamada, “Bu kişi, yeniden eski
görev yeri olan Cihangir/Düzova İlkokulu’na
gitmek için partizanca girişim yapmaktadır.
Görev yerindeki amirlerinin görevi ile isteklerine uymayan, okuldaki çalışma barışını
sabote eden bu kişinin bölge UBP örgüt
başkanının yakın akrabası olduğu da bilinmektedir” iddia edildi.
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Mukhtar El Dokuma
(Gülser-Hüseyin Yıkılmaz – BÜYÜK HAN)

Sayın Yıkılmaz çifti, ne zamandan beri
Büyük Han’da üretim yapmaktasınız ve
bu üretimleriniz nelerdir?
Mukhtar adlı dükkanımızı 2015 yılında
açtık. Eşim Hüseyin Bey’in esas mesleği
tezgahta el dokumasıdır. Burada el
dokuması Kıbrıs peşkirleri, ipek şallar,
masa örtüsü, dokunabilecek ne varsa
üretiyoruz. Ayrıca, zeytin ağacından
hediyelik magnetler, tesbih ve takı üretimi
yapmaktayız.

7
yıldır
Büyük
Handa
bulunmaktasınız. Yaşadığınız başlıca
sorunlar nelerdir?
Han’daki dükkan sahipleri, her ay
Vakıflara kira bedelinin yanında, temizlik
ücreti de ödüyor. Bu ücret tuvalet kullanımı
ve temizlik içindir. Ancak, buraya gelen
herkes bu tuvaletleri kullanmaktadır. Ziyaretçiler için paralı WC bulunmaktadır.
Fakat , dükkan sahiplerina ait WC ler,
birçok ziyaretçi tarafından da dükkan
sahiplerince yabancılara kullanıma veriliyor. Bu da sıkıntı yaratıyor. Pandemi
öncesi buraları cıvıl cıvıldı. Gelen turist
çok oluyordu. Ancak , pandemi ile birlikte
sınır kapılarından geçişlerde giderek bir
azalma oldu. Kısa bir dönem geçişlerde
test aranmadığı zamanlarda , burası yine
eskisi gibi olmasa da turistlerin ilgi
odağıydı. Fakat, yeniden geçişlerde test
istenince, geçişler giderek azaldı ve
nerede ise çok az turist burayı ziyaret
eder oldu. Bu konuda hükümet edenlerin
artık ciddi bir karar alarak, sınır
kapılarından turist geçişlerine rahat bir
soluk aldırması gerekmektedir. Pandemi-

den dolayı geçen 2 yıl zaten kayıp yıldır.
Şimdi artık kaybedilenleri yerine koymak
zamanıdır. Bir başka sorun, pandeminin
başında dükkan kiralarında %25 indirim
yapıldı. Bu karar 2 kez, birer sene olmak
kaydı ile tazelendi. Fakat, bu sene bu
karar tamamen kaldırıldı. Ülkeye turist
akışını sağlayabilmek için birtakım kararlar
alınmış olsa ve bu %25 indirim kaldırılmış
olsa idi, bu durumu anlayışla karşılardık.
Bu nedenle de sıkıntı yaşıyoruz. Yani
turist yok, satış da yok, ama dükkan
kiralarını bir tamam ödemek zorundayız.
Bizler burada el emeği, göz nuru üretimler
yapmaktayız. Bu yüzden ürettiklerimiz
yerli halkımıza pahalı gelmektedir. Böyle
bir zamanda ekonomi yüzünden
insanımızın alım gücü giderek düşerken,
elbette yerli halkımız buralara gelip alışveriş yapamaz. Paramız her geçen gün
değer kaybetmekte ve alım gücü düşmekte,
zamlar insanları perişan etti. Kazançlar
sadece boğaz tokluğuna yeter duruma
geldi. Daha da kötüsü, ürettiklerimizin
benzerleri çin malı olarak piyasada çokça
vardır. Artık, devletin bu konudan dolayı
ülkeye giren çin mallarına bir fon
uygulaması gerekmektedir. Böylelikle,
yerli üreticinin ve üretimin önü açılmış
olur. Yine bir başka sorun, biz dükkan
sahipleri maliyeye götürü usulü vergi
ödüyoruz. 2 yıl pandemi dolayısı ile kapalı
kaldık ve vergi ödemedik. Ancak şimdi
açıldık ve vergi ödemek durumundayız.
Fakat ülkede turist yok. Ne satıp da vergi
vereceğiz. Devletin bizim gibi Kıbrısa
özgü, Kıbrıs kültürünü yaşatmak için üre-

tim yapan üreticilere teşvik vermesi gerekmektedir. Oysa biz tam tersi yapıyor, Devletimiz için hem üretiyor, hem de vergi
veriyoruz.
Han’da
kaç
adet
dükkan
bulunmaktadır?
63-64 civarı dükkan vardır. Ancak her
gün açan dükkan sayısı 15 tanedir. Biz 8
yıldır buradayız ve 8 yıldır hiç açılmayan,
sürekli kapalı olan dükkanlar vardır. Bu
dükkanlar neden böyle tutuluyor anlamış
değilim. Devlet tarafından işsiz gençlerimizi üretime teşvik edip, bu kapalı
dükkanlardan onlara vermek kanımca
güzel bir organizasyon olur. Böylece,
kapalı kalan dükkanlar yeniden hana
kazandırılmış olur.
Son söz olarak neler söylemek istersiniz?
Biz Handaki dükkan sahipleri burada
birer aile gibiyiz. Bu havayı solumak,
burada bulunmak bizim için alışkanlık
olmuştur. Satış yaparız veya yapmayız,
biz Kıbrısımız için, kültürümüzü yaşatmak
için üretmeye devam edeceğiz. Çünkü
üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdurlar. Bizler Kıbrıs kültürüne özgü
eşyaları üreten son nesil olsak da, bu işi
gittiği yere kadar götüreceğiz. Dilerim
hükümet edenlerimiz de sesimizi duyup,
bu konudaki hassasiyetimize kulak verip,
yerli üretici için sürdürülebilir kararlar
üretirler. Ceynur Hanım size ve Yeni
Bakış Gazetesine bize bu imkanı
sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NDAN TARIM İÇİN ACİL REÇETE
ODA, DEVLETİN SADECE
ELEKTRİK VE MAZOT
KONUSUNDA ÜRETİCİYE
MAKUL DESTEK
SAĞLAYABİLİRSE ÜRETİMİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN
SAĞLANABİLECEĞİNİ, AKSİ
TAKDİRDE BİRÇOK ÜRETİCİNİN
ÜRETİMDEN KOPACAĞINI
VURGULADI...
Ziraat Mühendisleri Odası, devletin sadece
elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul
destek
sağlayabilirse
üretimin
sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi
takdirde birçok üreticinin üretimden
kopacağını vurguladı.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut
Uluçam, konuyla ilgili açıklamasında, sebze,
meyve ve hayvansal ürün (Süt ve süt ürünleri,
et ve yumurta) fiyatlarında kat ve kat mey-

Armağan Karal Desem

GELECEK YİNE
GELECEK

Turistik ve çok kıymetli bir değerimiz
olan Büyük Han’da birçok dükkan sahibi
kendi el emeği, göz nuru üretimlerini
satışa sunmaktadır. Bunların içerisinde
Gülser- Hüseyin Yıkılmaz çifti de
“Mukhtar” adlı küçük dükkanlarında
faaliyet göstermektedirler. Gelin hep birlikte tanıyalım, neler ürettiklerine bakalım.

İşleriniz nasıl gidiyor, yerli-yabancı
halkın ilgisi ne durumda ürettiğiniz
mallara alıcı bulabiliyor musunuz?
Kıbrısa özgü ürettiğimiz işlerde maalesef
yerli halkın pek ilgisi yoktur. Yabancı
turistler yerli üretime çok meraklı ve
alıcıdırlar. Ancak, halkımız kendi
kültürünün ürünlerine pek değer vermemekle birlikte, alıcısı da pek çıkmıyor.
Ne kadar acı bir şey, Kıbrıs Türkünün
kendi kültürüne sahip çıkmaması.

Sosyal Medya

dana gelen artışın sebeplerini (gübre, mazot,
elektrik, işçilik v.b) ve devletin yapması
gereken acil önlemleri sıraladı.
Ziraat Mühendisleri Odası’nın önerdiği
acil önlemler şöyle:
“Tarımsal amaçlı kullanılan elektrik enerjisi
fiyatlarında kilovat başına uygulanan 10
kuruş desteğin (12 yıldır bu destek miktarı
değişmedi) kilovat başına %40’a çıkarılması
gerekir. Sebze, meyve üretimi ve
hayvancılıkta sütün sağılması, soğutulması,
yem yapımında elektrik enerjisi kullanan
üreticinin bir nebze olsun ayakta kalabilmesi
için bu destek gereklidir.
Ayrıca yenilenebilir enerji (güneş enerjisi)
kurulumlarında kotanın geçmişte üretim
odaklı olarak verilmemesi ( GSM operatörlerine, bankalara, inşaat şirketlerine, ithal
gıda depoları, öğrenci yurtlarına, havuzlu
villalara v.b) nedeni ile gerek sulama
kuyularına, gerekse hayvancılık işletmelerine
şu an kotanın dolduğu gerekçesi ile ye-

nilenebilir enerji kurulumu izni yetkililer
tarafından verilmemektedir. Yenilenebilir
enerji kurulumu için geriye kalan kotanın
sadece üretim odaklı verilmesi ve ilgili
tüzüğün bu şekilde güncellenmesi elzemdir.
Yine tarımda kullanılan akaryakıt
desteğinin güncellenerek, üreticilere alan
bazlı verilen mazot desteği miktarının 1.1
tl/litreden, litre başına desteğin %10 olarak
güncellenmesi gereklidir. Hayvancılıkta
kullanılan kaba yemin üretilebilmesi için
hasadına bugünlerde başlanacak olan sano,
silaj ve yaklaşık bir ay sonra hasadına
başlanacak olan tahılda, en büyük girdi olan
mazotun
desteklenmesi
üretimin
sürdürülebilirliği ve üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından önemlidir”
Uluçam, devletin sadece elektrik ve mazot
konusunda üreticiye makul destek
sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin
sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok
üreticinin üretimden kopacağını vurguladı.

Takvime bakmaya bile gerek yok.
Saçlarınızın dibinde birikmiş zaten
yıllar.
Arasıra göğsünüzü yoklayan o sızı
da var son yıllardan kalma..
Belkemiğinizde hafif bir eğrilik
yürürken sırtınıza biniyor yaşamak.
Sanki boyunuz küçülmüş.
Moralinizi bozuyor aynalar.
Hele gözlerinizin
altındaki o torbalar?
Kırışıklıklar da artmış
gözaltlarında aynı derttedir sizinle aynı yaşta
olanlar.
"Yolun yarısını" geride
bırakmışsınız çoktan..
Diğer yarısını tamamlayabilecek
misiniz?
Kendiniz için de değil aslında
endişeniz..
Bir
aileniz,sevdikleriniz,çocuklarınız var.
Yaşamak güzel şey ama,ölüm sormadan
uğrar. Hayallerinizden fazlasıyla indirim
yapmışsınız zaten. Asgariye inmiş,
yaşamdan beklentileriniz de ister istemez. Onurunuzla yaşamaktaki
ısrarınızdan... Bu ısrarınız bağlıyor sizi
yaşama.. Ve yaşam, hala sizden alacaklı
gibi.. Zamanla bitecek borcunuz.. Kimbilir ne zaman kurtuluruz.. Ve keşke
hiç bitmese...
*
Ya sizin yaşamdan alacaklarınız?
Onlar ne olacak?
Zamanında yaşanmamış sevinçlerinizi
yaşayabilir misiniz bunca yıldan sonra?
Yirmisine ya da kırkına girmiş
evladınıza, çocukken istediği ve
alamadığınız o renkli balonlar onun
hayallerini sizin acınızı süslerdi alabilecek misiniz şimdi? Alabilseniz bile,
gözlerindeki o pırıltıyı, kaybedilmiş
sevinçleri geri getirebilir misiniz?
Acılarınızla yaşamaya alıştıkça,
uzaklaşmaz mısınız sevinç duymaktan?
Geçmiş siyah-beyaz bir film şeridi.
Her karesinde bir sürü hayal, bir sürü
umut, bir sürü heyecan vardı oysa..
Değil mi?
Gerçekleştiremediniz birçoğunu.
Olmadı.. Neden olmadı?
*
Geçmiş için böyle sorulara yanıt aramak, bulmak acı verir insana ..
Hala hayal kurabilir, hala sevebilir,
hala umuda sarılabilirsiniz oysa.. Hala
bir geleceğiniz var nasılsa…
Gelecek,gelir hep… Geçmişe saplanıp
kalmanın bir yararı yok..
Hele, hep acı duyarak, geçmişi
anımsamanın, pişmanlıklara boğulmanın
pek anlamı yok. Pişmanlıklarınızı da
sevebilmelisiniz..
*
Geçmişin hatalarından dersler çıkar.
Nefes alıp verdiğimiz sürece, umut
hep var. Kendinizi, doğayı, yaşamı
insanı sevdiğiniz sürece.. Haksızlıklara,
boyundoruğa, şiddete başkaldırabilir
misiniz hala?
Başkalarının sizin adınıza kararlar
almalarına? Hadi durmayın öyleyse!
Zamanı bir yerinden yakalayıp sarılın
yaşama.. Daha yapacak çok işiniz var.
Geçmişiniz, artık gelmez çok geride
kaldı… Geleceğiniz ise,her gün tekrar
çıkıp gelecek. Bugün var tek elinizde..
Faturayı ise hep geleceğe keseceksiniz.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

HAKKIDIR
HAKKA
TAPAN
MİLLETİMİN
KARANLIK
KISACA...
YABANCI
19 Temmuz 2011’de Erdoğan
protestosuna saldıran polis 11 sene sonra
mahkum oldu. “Emperyalist kuşatmayı
reddediyoruz. Paranı da, memurunu da
paketini de istemiyoruz” pankartını bahane
ederek Polis Genel Müdürü, “yabancı
devlet liderine karşı nezaketsizlik” içerdiği
gerekçesiyle müdahale talimatı verdiğini
söylemişti… İşgalci TC’nin sığınağı olmuş
“yabancı devlet büyüklerine hakaret”
bahanesi! O kadar çok mu yabancılık
hissediyorsunuz?

Bizim Mandra
Çanakkale Zaferi'ni Boğaz
Şehitliğinde anmaya
giden Ersin Tatar, Ali
Murat Başçeri, Faiz
Sucuoğlu ve Zorlu
Töre'nin, şehit mezarları
önünde kahvaltı safasına
dalmaları ve KKTC
Cumhurbaşkanlığının bu
rezaletin görüntülerini
sosyal medyada
paylaşması mandra halkı
arasında büyük nefret ve
infial yaratır. Vatandaşlar
olaya büyük tepki
gösterirken, sokaktaki
adam "Altı da bir üstü de
bir değilmiş yerin" diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
İzmir’de Koronavirüs aşısı
yapmadan, elektronik
sistemde yapmış gibi
gösterip karşılığında para
alan hemşire R.K.Y.
hakkında 241 yıla kadar
hapis cezası isteniyor.

Anter davası 20 Eylül'de zamanaşımına
girecek. Anter'i sokak ortasında vuran JİTEM'di
Boş, bomboş tartışmalar bin yıldır sürüp
gidiyor. Kürtçe bir dil mi değil mi, Anayasa'daki Türklük tanımı etnik mi değil mi,
Kürt sorunu var mı yok mu?
Kürt aydını Musa Anter, 20 Eylül 1992'de
Diyarbakır'ın orta yerinde vurularak öldürüldü.
Diyarbakır'da sokaktan geçen birine cinayeti
kimin işlediğini sorsanız, adresini vererek
size söyleyebilirdi. Anter'i sokak ortasında
vuran JİTEM'di.
Devletin yıllarca olmadığını söylediği, reddedilemez bir noktaya gelindiğinde "yasadışı
oluşum" diyerek evlatlıktan reddetmiş gibi
göründüğü, bordrolu itirafçı ve jandarma personelinden müteşekkil, yasal ancak hukuk
dışı oluşum JİTEM.
Anter, tuzağa düşürülerek kaldığı otelden
çıkartıldı, Diyarbakır'ın ara sokaklarından birinde Şırnaklı Hamit tarafından vurularak öldürüldü. Yanındaki yeğeni Orhan Miroğlu
ağır yaralandı ancak hayatta kaldı. Devlet,
20 yıl boyunca tek sayfa kâğıt dışında soruşturma dosyasına evrak eklemedi. JİTEM'in
varlığından bahseden Susurluk raporu, TBMM
Araştırma Komisyonu raporları bile dosyaya
girmedi. 20 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasına iki ay kala, yıllar önce İsveç'e kaçan
JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan'ın ifadeleri
akla geldi. Hamit Yıldırım tutuklandı. Böylece
zamanaşımı süresi kesildi ve 10 yıl daha kazanıldı.
En önemli tanık Aygan'ın ifadelerinin alınması bekleniyordu. O ifade bir türlü alınamıyordu. Hamit Yıldırım JİTEM'e çalıştığını
ve cinayetleri reddediyordu. Gevrekçi JİTEM'de görev yaptığını kabul ediyor, Anter
cinayetini ise bilmediğini söylüyordu.
Sorgu sırasında, Gevrekçi, avukatların, "Siz
basit bir memur olduğunuzu söylüyorsunuz.
Ancak Jandarma Genel Komutanı ve Asayiş
Komutanı'ndan sonra, bu yapılanmadaki en

VİRGÜL

HANGİ MÜTEAHHİT?

Kıbrıslı müteahhitler önce Ankara’da çıkılan ihaleler
yoluyla piyasadan dışlandı. Sonra köy yolları
protokolü marifetiyle ve ihale teknik
şartnameleri
dövizdeki
tırmanışa
uyarlanmayarak ihalelerin dışında bırakıldılar…
Cafer Gürcafer Kamu İhale Yasası kapsamındaki
işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine
vardıklarını açıkladı… Ankara’da çıkılan sözde
ihalelerle Türkiyeli şirketlere dağıtılan her projede bir
de
Kıbrıs’tan
imzacı
müteahhit
olması
gerekiyormuş… Kıbrıslı müteahhitlerin dışlandıkları
Ankara’da çıkılan her ihalede TC’li şirketlerin rantına
ortak olarak imza koyan hangi şirkettir acaba?

ADAPASS
VURGUNUNDAN
SONRA
ADAKART
VURGUNU…

“ADAKART ile
toplu taşımada
devrim
yapılacak…”
Erhan Arıklı
(YDP)

önemli üçüncü ismisiniz. Bu doğru mu?" sorusuna, "Doğrudur" yanıtını veriyordu.
Ne hikmetse Anter dosyası, JİTEM'in işlediği
cinayetlerle ilgili açılmış olan ve yıllardır
mahkemeden mahkemeye sürülen dosya ile
birleştirildi. 1994'te Elazığ'da kaçırılarak işkenceyle öldürülen Ayten Öztürk'ün dosyası
da bu dosyalarla birleştirildi.
Mahkemeye göre tüm bu dosyaların sanıkları
birbiriyle ilişkiliydi, birleştirme normaldi.
Öyleydi ama dosyalar ilerlemez hale getirilmişti.
JİTEM ana dosyasında mağdurların avukatlığını yapan Tahir Elçi öldürüldü. Çok
sayıda avukat tutuklandı.
Anter davasında Avukat Selim Okçuoğlu
duruşmaları takip etmeyi sürdürdü. Aygan,
ifadesinin alınmasını kabul etmişti. Her duruşmada ifadenin alınması talep edildi ama
sonuçsuz kaldı.
Dosyaların ayrılması halinde Anter davasının
zamanaşımına girmeden karara bağlanması
mümkündü. Talepler geri çevrildi.
Birilerinin kahraman kalması isteniyor, ceza
almalarının kötü emsal oluşturacağı düşünülüyor. Ancak ölen insanların dosyaları 30
yıldır adaletin sağlanmasını bekliyor, bunu
ne yapacak bu ülke, bu lekeyi taşımayı neden
kabulleniyor...
Anter davası 20 Eylül'de zamanaşımına girecek ve kapanacak. JİTEM ana davasının
konusu olan cinayetlerle ilgili yargılamalar,
düşürülecek.
Bomboş tartışmalar, bıktıran ezberler, sonuçsuz laflar, sloganlar hâlâ kaplıyor her yeri.
Adalet böyle sağlanmıyor.
Yok dediğinizde hiçbir şey yok olmuyor.
(Bu yazı Gökçer Tahincioğlu’nun T24’te
yayımlanan “Musa Anter, zaman ve yok
sayılanlar” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 21 Ağustos 2021
Borcunu ödemeyen Maliye Bakanlığı’nın
elektriği Pazartesi günü kesiliyor. El-Sen
Başkanı Kubilay Özkıraç “Bu konuda
kararlıyız… Maliyeden sonra sıra
diğerlerine gelecek… Sırada 77 bin TL
borcu olan cumhurbaşkanlığı sarayı var”
dedi...

Gözden kaçmayanlar...

KANSIZ SOYKIRIM
TC’nin Kıbrıs politikası için Zorlu Töre şöyle
dedi: “Ben tabii ki Kıbrıs'ta iki devlete dayalı
bir çözüm modelinin oluşacağına
inanmayan bir kişiyim ama netice olarak bu
yolun
yürünmesi
gerektiğine
de
inanıyorum”… Yollar yürümekle aşınmaz…
Çözümsüzlük çözümdür demek bu. Yollar
yürümekle aşınmaz Kıbrıslı Türkler yokolur
ancak! Kıbrıs sorunu çözülmez, Kıbrıslı
çözülür! Bilinçli ve planlı bir şekilde yürütülen
KANSIZ SOYKIRIM’ın itirafıdır bu.
KKTC’nin tanınmayacağını bilerek Kıbrıs’ın
kuzeyini Türkiye’nin karadeliği olarak tutma
politikasıdır bu!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Sucuoğlu, ‘havalar ısınınca
sebze-meyve fiyatları inecek’
dedi. Başbakan meteoroloji
raporu mu sunuyor?”
Kudret Özersay (Eski
Toparlanıyoruzculardan)

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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ZAMSIZ BİR GÜN
GÖRECEK MİYİZ?
Ufak ufak sobalar söküldü yerinden.
Balkon perdesi indirildi.
Sandalyeler yerleştirildi balkona.
Ve güneşin aydınlık sıcaklığının gelmesi
beklendi.
Ki ne güzel kahvaltılar.
Ne güzel günü karşılamalar.
Bahar kapıda.
Etrafa bakıyorsun, bir ova Mağusa Türk
Gücü bir ova Baf Ülkü Yurdu renklerinde.
Dağlar alabildiğine neşeli.
Gökyüzü bulutsuz ve
mavi.
Tam geldi derken, kar yağdı beklenmedik şekilde.
Yabancı biri, biz bu kadar
yıldır burada yaşıyoruz, böyle soğuk görmedik, dedi.
Yabancı dediğim kendini bizden daha
Kıbrıslı sanan birisi.
O günü hatırlamamak elde değil.
Bir türlü çıkamıyor aklımdan.
Sabah uyandığımda, bu ne soğuk, dediğimi gayet iyi hatırlarım.
Ne soba vardı ne klima.
Ne sıkı sıkı giyecek paltomuz vardı ne
de kalorifer petekleri.
Ellerimi ovuşturarak dışarı çıktığımda
dağları gördüm.
Trodos dağlarının Baf’a bakan yüzü.
Bembeyazdı.
Bu ne be, deyişimi hala hatırlarım.
Oradan birisi, kar, dedi.
Bildiğim kar Kâzım Ahmet Raşit’in
ürettiği çamaşır tozunun adı KAR.
Ne de gurur duyardım o markadan.
Ne de olsaBaf’tandı.
Kolâmız vardı yineBaflıVes Kola.
Mandalin suyuna doyum olmazdı.
O da bitti kar gibi.
Kar yoktu uzunca süredir.
Unuttuk nerdeyse.
Herkes Kıbrıs’ı artık çöl olarak düşünüyordu
Artık yağmur bile yağmaz, demeye getiriyorlardı.
Ki gördük iştekar bile yağarmış.
Eski günler geri mi geliyor acaba diye
düşünmeye da başladım ama etrafıma bakınıyorum
Nerede o günler, diyesim gelir.
Bırakıp geldik top yekûn kendi yerimizi.
Şimdi etrafımızda bizden çok insanlar
var.
Burayı bilmeden buralı olduklarını söyleyenler.
Zaman iyiye gitmiyor.
Etrafımızda barut, etrafımızda kan varken.
Dünyanın kaynakları tükenmeden insanlar ne savaştan vazgeçecekler ne de
kıyımdan
Bugün kafama takılan sadece ve sadece
günlük yaşamlarla ilgili zamlar.
Her gün zam haberleri ile uyanmak sinir
bozucu oluyor.
Acaba zamsız bir günümüz olacak mı?
Göreceğiz.
Yaz gelince, hıyarlar dalında buruşmaya
başlayınca çöpe gitmesinler diye ucuzlayacaklar.
Marketten eve gidene kadar zaten ucuzlayanhıyarlar olacaklar küf.
İşte küflenecek ne varsa, bir gün öncesinde ucuza satılacak.
Hepsi bu.
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SEDAT PEKER’E AÇIK MEKTUP
Sayın Sedat Peker,
Son bir ayda sosyal medyada
yayınladığınız beş videoyu milyonlarca
kişi gibi ben de izledim.
Size yapılan türlü suçlamalar ve bunlara karşı sizin yapmış olduğunuz sarsıcı
savunmalar üzerinde duracak değilim.
Bunu şu anda yapan onlarca gazeteci,
televizyon yorumcusu bulunmaktadır.
Sayın Sedat Peker,
Bir türküde ya da bir şarkıda belirli
aralıklardan sonra tekrarlanan bölüme
“Nakarat” denilir.
Sizin beş videoda yapmış olduğunuz
konuşmaların tümünde de şu ‘Nakarat’
yer almaktadır:
Biz bu vatanın fedaileriyiz!
Biz bu vatanın serdengeçtileriyiz!
Biz bu vatanın delileriyiz!
İşte, bu mektubumda sizin bu Nakarat
bölümünüzü irdeleyeceğim.
Sayın Sedat Peker,
Son 35 yılda, Özelleştirme adı altında,
Vatanın Varlıkları, yani Türk Milletinin
birikimleri ve zenginlikleri yabancıyerli şirket ve kişilere satıldı.
Vatanın yer altı ve yer üstü madenleri
yağmalanırken siz kimlere FEDAİLİK
YAPIYORDUNUZ?
Vatanın fabrikaları ve işletmeleri
yabancı ve yerli kişilere peşkeş çekilirken siz kimlere karşı SERDENGEÇTİLİK yapıyor, yani Kelle
Koltukta savaşıyordunuz?
Bodrum’da Yalıkavak Yat Limanı’na
Mehmet Ağar’ın “çökmüş” olduğunu
iddia ederek uzun uzun hesap soruyorsunuz. Peki, vatanın tüm limanlarına
yabancılar “Çökerken” görünür bir
DELİLİK yaptınız mı, yani vatanı delicesine sevdiğinizi dosta da düşmana da
gösterdiniz mi?
Sayın Sedat Peker,
Vatanın tarım toprakları yabancıların
eline
geçerken
siz
kimlerin
FEDAİLİĞİNİ yapıyordunuz?
Türk çiftçisinin yerli tohum kullanması
yasaklandığında, başta Siyonist İsrail
devleti olmak üzere yabancı ülkelerden
ithal edilen, DNA’sı değiştirilmiş kısır
tohumlar Türk çiftçisine dayatıldığında
kimlerin adına SERDEN GEÇTİLİK
yapıyor, yani Kelle Koltukta
savaşıyordunuz?
Türk bankaları birer birer yabancıların
eline geçerken, vatanın DELİLERİ
olarak ortaya çıktığınızı gören oldu
mu?
Sayın Sedat Peker,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin malı,
yani Türk halkının varlıkları Konya
Şeker Fabrikasına, Amasya Şeker
Fabrikasına, Kütahya Şeker Fabrikasına
ve Adapazarı Şeker Fabrikasına, sizin
deyiminizle, ÇÖKTÜLER!
Neden o zaman, “Biz bu vatanın
fedaileriyiz” deyip ortaya çıkmadınız?
2003 yılında, Türk halkının malı olan
dev kuruluş Petkim’e ÇÖKTÜLER!
Biz bu vatanın serdengeçtileriyiz diyerek ayağa fırlamanız gerekmez miydi?
Haziran 2003’de, Türkiye’de en çok
ciro yapan, en çok para kazanan ve devlete en çok vergi veren, her yıl
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
listesinde birinci sırayı alan, 4 bin
işçinin çalıştığı, Türk halkının malı,
dev kuruluş Tüpraş’a ÇÖKTÜLER!
Biz bu vatanın delileriyiz, Vatanımızı
deliler gibi severiz, varlıklarımızı kimseye kaptırmayız deyip neden ortaya
çıkmadınız?

Araştırmacı Yazar
Yılmaz Dikbaş

Sayın Sedat Peker,
Şubat 2019’da, yani bundan iki yıl
önce, “VATANI SATANLAR” adlı
kitabım yayımlandı.
Bu kitabımın kapağında 76, içinde
ise yaklaşık 300 Vatan Satıcısının adı
bulunmaktadır.
Toplam sayıları yaklaşık 400’ü bulan
bu kişiler sıradan kişiler değildir! Bu
kişiler Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlık
yapmış kişilerdir.
Devletimizin en üst yönetiminde
bulunmuş bu kişilerin birer Vatan Satıcısı
olduğunu doğruluğu tartışmasız BELGELERLE ortaya koydum.
Sizin saygıda kusur etmediğiniz Devlet
Bahçeli, kitabımdaki kişilerden biridir!
Sizin ağır biçimde suçladığınız
Mehmet Ağar, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, kitabımda adları geçen
Vatan Satıcılarıdır!
Sayın Sedat Peker,
Kitabımda adları Vatan Satıcıları

başında da Recep Tayyip Erdoğan var!
Sizin dilinizle söyleyeyim: Bor madenlerimize “Tayyip Abiniz” ÇÖKTÜ!
İstediği zaman, istediği kişilere, istediği
fiyata satabilir!
Bu çok önemli konuyu da “Vatanı
Satanlar” kitabımda, ayrı bir bölümde,
belgeleriyle okurlara sundum.
Bu konuda size sorum şu olsun:
“Tayyip Abiniz” bu Vatanın, bu Milletin
varlığı olan Bor madenlerini yabancılara
satmaya kalkışırsa, bir Vatan Fedaisi
olarak, bir Vatan Serdengeçtisi olarak,
bir Vatan Delisi olarak, karşısına dikilebilecek misiniz?
Sayın Sedat Peker,
Kişinin aynası, yaptığı işlerdir, söylemleri değil!
Söylemleriyle tozu dumana katan,
vatanseverliği, milliyetçiliği kimseye
bırakmayan bir kişiye hemen inanıp
kanar mıyız, yoksa dönüp somut olarak
ne yaptığına, ortaya ne tür yapıtlar
bıraktığına mı bakarız?

olarak geçen dört eski bakan Yargıya
koştular: Namık Kemal Zeybek, Abdüllatif Şener, Sadettin Tantan ve Rıfat
Serdaroğlu.
Bu dört eski bakan Yargıdan şunları
talep ettiler: Kitabın baskısı hemen durdurulsun, ülke genelinde kitaplar
toplatılsın ve kitabın yazarı hapse atılsın!
Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Yargı
tüm iddia ve talepleri REDDETTİ.
Ancak bu kişiler bağlantılarını kullanarak kitabımın dağıtımını ve satışını
engellemeye çalıştılar, bu çabaları
sürmektedir…
Sayın Sedat Peker,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a “Recep Abi” demektesiniz.
Kişiler arasındaki dostluklara elbette
karışma hakkım yok.
Ancak size, “Recep Abiniz” hakkında
biraz bilgi sunmak isterim.
Vatanı Satanlar kitabımda kendisine
25 sayfa ayırdım, sattığı vatan
varlıklarının listesi o denli uzun yer
aldı! Şimdi size sormam gerekiyor:
Vatanın Varlıklarını satan “Recep
Abinizin” karşısına dikilebilir misiniz,
‘Ben bu vatanın fedaisiyim’ deyip ondan
hesap sorabilir misiniz?
Çok önemli bir konu daha var:
Dünyadaki en büyük, en zengin Bor
madenleri Türkiye’dedir. Başta Amerika
olmak üzere çok sayıda ülkenin gözleri
Bor madenlerimizdedir.
Bakın ne oldu: Bor madenleri, Türkiye
Varlık Fonu’na devredildi. Fonun

İşte, ben öyle yapıyorum.
Söylemlerinizdeki Nakaratı ele alıyor
ve Vatanımız Satılırken neden ‘Vatanın
fedailiğini’ yapmadığınızı soruyor, sorguluyorum!
Vatanın Varlıklarına yerli ve yabancılar
‘çökerken’ niçin ‘vatanın serdengeçtisi’
olduğunu göstermediğinizi soruyor,
sorguluyorum!
Vatanın Varlıkları birer birer yerli ve
yabancı sömürgecilerin eline geçerken
neden ‘vatanın delisi’ olduğunuzu
haykırmadığınızı soruyor, sorguluyorum!
Sayın Sedat Peker,
Siz, konuşmalarınızda şu iki kavrama,
haklı olarak, çok önem veriyorsunuz:
Dürüst olmak ve Namuslu olmak. Size
suç atanlara, tüm karşıtlarınıza “Dürüst
olun!”, “Namuslu olun!” diye parmak
sallıyorsunuz.
Şimdi ben de size, ama parmağımı
sallamadan uygarca sesleniyorum:
Dürüst olun, namuslu olun!
Siz bugüne kadar ne bir vatan fedaisi,
ne bir vatan serdengeçtisi ne de bu
vatanın delisiydiniz!
Siz, adlarını kitabımda verdiğim bazı
VATAN SATICILARINA, türlü biçimlerde UŞAKLIK yapmış bir kişisiniz!
Henüz 50 yaşındasınız, yani gençsiniz.
Eğer bundan sonra dürüst ve namuslu
davranırsanız gerçek bir vatansever olamaz mısınız?
Ben, kişilerin geleceği hakkında her
zaman olumlu düşünmeyi yeğlerim…
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Rüzgara Karşı

MECBUR DEĞİLSİNİZ!

Bülent Tümen
Yeni haftanın ilk iş
günündeyiz…
Mart ayının son on
gününe girdik…
Bugün
Nevruz
Bayramı…
Bu bayram, çeşitli
halklar tarafından kutlanıyor…
Kürt halkı için, özel bir bayram…
Kürtlerde Nevruz’un, Demirci Kawa
Efsanesi’ne dayandığına inanılır…
Kısaca değinirsek:
“25 Asır öncesinde, Zuhak -bazı
kaynaklara göre Dehak- adında Asurlu
çok ama çok zalim bir kralın tebaası
olarak yaşayan Kawa adında bir
demirci vardı.
Bu kral tam bir canavardı, efsaneye
göre her iki omzunda birer yılan
bulunuyordu…
Her yıl bu iki yılanı beslemek için
Kürtlerden iki genci -çocuğu- sarayına
kurban olarak getirtip, aşçılarına bu iki
genci öldürtüp, beyinlerini yılanlara
yemek olarak veriyordu…
Aynı zamanda bu canavar kral,
baharın gelmesini da engellerdi…
En sonunda bu zulümden bıkan ve bir
şeyler yapmak isteyen Armayel ve
Garmayel isimli iki kişi, kralın saray
mutfağına aşçı olarak girmeyi
başarırlar…

Kralın yılanlarını beslemek için
öldürülen gençlerden sadece birini
öldürüp, diğerinin saraydan kaçmasına
yardımcı olurlar. Eksik kalan beyin
yerine de kestikleri bir koyunun beynini
karıştırıp yılanlara vererek, diğer genci
-çocuğu- kurtarıyorlardı…
İşte, kurtarılan -kaçırılan- o gençlerin
Kürtlerin ataları olduğuna inanılır ve o
kaçan gençler, Kawa adlı bir demirci
tarafından eğitilerek, bir ordu haline
getirilir…
Böylece Kawa’nın liderliğindeki bu
ordu, 20 Mart günü zalim kralın
sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa, kralı
çekiç darbeleriyle öldürmeyi başarır…
Kawa, etraftaki tüm tepelerde ateşler
yakar ve yanındakilerle birlikte bu
zaferi kutlarlar.
Böylece Kürt halkı, zalim kraldan
kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar
gelmiş olur.”
Zaten Nevruz, aynı zamanda kuzey
yarım kürede, baharın geldiği kabul
edilen “yeni gün” değil midir?
***
Haftalar, amma da hızlı geçiyor…
Bugün, baharın başlangıcı desek de,
bildiğiniz gibi hafta sonu karakışta
idik…
Bazı yerlere kar yağdıydı!
İklim değişmiş olmalı…

Mart ayını, böylesi soğuk bir havada
yaşadığımı, hiç hatırlamıyorum; belki
de, “yaşımı aldığımdan” olacak…
Üşümedim dersem yalan olur…
Sizler gibi ben de üşüdüm…
Hafta sonu 4-5 derece santigrattı
köydeki hava sıcaklığı, üstelik
gündüzün, şiddetli esen rüzgâr
yanında, gece de ayaz vardı…
Meteoroloji Dairesi verilerine göre,
bu yeni hafta içinde “havaların
ısınacağı” tahmin ediliyor.
***
Yukarıda
“yaşımı
aldığımdan”
bahsedince, aklıma bir fıkra düştü:
“80 Yaşındaki dede, eşine:
-Gençliğimizdeki flört günlerimizi
hatırlıyor musun? demiş, nene de:
-Evet, çok özledim, deyince, dede:
-Yarın ilk buluştuğumuz yerde
buluşup, sevgiliyken yaptığımız şeyleri
yapalım, demiş…
Dede süslenip püslenmiş, buluşma
yerine gidip beklemiş…
Ama bakmış ki, nene yok.
Eve dönünce, bir bakmış nene
ağlıyor.
-Ne oldu? demiş dede. Nene de:
-Ne olacak aşkım, annem yollamadı!”
“Ananızı”
dinlemeye
mecbur
değilsiniz!
Gene gonuşuruk buraşda.

“MEDOŞ LALELERİ VE MARONİT KÜLTÜRÜ ARASINDA YÜRÜYÜŞ”
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülen Herkes için Sağlıklı
Yaşam Kampanyası kapsamında Koruçam köyünde dün “Medoş
Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlendi.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk
Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan
Sarpten’in Kıbrıs endemiği “Tulipa Cypria / Medoş Lalesi” ile
ilgili sunumuyla başlayan etkinlik, lale vadisine doğru gerçekleştirilen
2 saatlik yürüyüşle devam etti. Yürüyüş boyunca katılımcılara
Medoş laleleri, yerel flora ve fauna ile ilgili bilgiler verildi ve
adanın doğal zenginliklerine dikkat çekildi.
Hasan Sarpten yaptığı konuşmada Medoş lalelerinin her yıl

Mart-Nisan aylarında toprak altında bulunan soğanları sayesinde
çoğaldığını ancak yanlış tarımsal faaliyetlerin, yabani bitkilerle
mücadelede kullanılan kimyasalların ve koparılmalarının yaşam
alanlarını daralttığını belirtti. Sarpten, 1998 yılından itibaren
koruma altına alınan Medoş lalelerinin toplanması, koparılması ve
satılmasının yasak olduğunu hatırlattı.
Yürüyüş etkinliği Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Community
Centre (Toplum Merkezi) temsilcilerinden Antonis Skoullos’un
Maronit kültürü ve SANNA dili ile ilgili sunumu ile son buldu.
Skoullos yaptığı sunumda Sanna dilinin Maronit kültürünün
muhtemelen en eski miraslarından birisi olduğunu, Arapça ve eski
Aramice dillerinin karışımından oluştuğunu belirtti.

GÜNEYDE İLK
SEÇİM ANKETİNDE
HRİSTODULİDİS
AÇIK ARA ÖNDE
Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis’in niyetini açıklamasıyla
start verdiği 2023 başkanlık seçimi
aday belirleme çalışmaları hem
zamanından bir yıl önce, hem de bugüne
kadar aynı yolda yürüyen iki sağ adayın
çatışmasıyla yeni bir sahnede başladı.
İki büyük muhalefet partisinin aday
belirleme çabalarından bugüne kadar
bir sonuç çıkmazken seçmenin büyük
bir çoğunluğunun, partilerinin
senaryoları dışında hareket etmekte
olduğu dikkat çekti.
Haftalık Kathimerini bugünkü
sayısında, “Symmerton Market Research"e 8-17 Mart 2022 döneminde,
Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri
800 kişiyle yaptırdığı 2023 başkanlık
seçimine dair ilk anketinin sonuçlarını
“Başkanlık Seçimleri Yeni Sahnede
Kuruluyor… Muhalefet Dolanırken,
Nikos Hristodulidis, Averof Neofitu
Karşısında Açık Ara Önde” başlığıyla
aktardı.
Gazete, görüntünün halen net
olmamasına ve seçime giden yolun
uzun ve öngörülemez olmasına rağmen
bu dönemde Hristodulidis’in tartışmasız
önde olduğunu ve ankette incelenen
bütün seçim senaryolarında 20 puan
farkla önde bulunduğunu yazdı. Güney
Kıbrıs’ın dıştaki görüntüsünü iyileştirme
ve Kıbrıs sorununu yönetme konularında
seçmen tarafından muteber bulunduğuna
dikkat çekildi.
Gazeteye göre, Hristodulidis, DİSİ
seçmeninin yüzde 40’ından, DİKO seçmeninin yüzde 35’inden destek buluyor.
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un
aday olması halinde Hristodulidis’in
bu partiden aldığı destek yüzde 20’ye
iniyor. Ankete göre, İrini Haralambidu’nun aday olması haricinde AKEL’lilerin
üçte birinin desteğini alan Hristodulidis’e, en büyük desteği yüzde 88 ile
DİPA veriyor.
Ankete göre, Hristodulidis, son
milletvekilliği seçimlerinde sandığa gitmeyenlerden de destek buluyor. Bu
kategori, Hristodulidis’in bulduğu
desteğin yüzde 28’ine tekabül ediyor.
Averof Neofitu kendi partisinden yüzde
45 destek buluyor, diğer partilerden
hatırı sayılır bir destek bulmuyor keza
DİKO tabanından gördüğü destek yüzde
10.
Muhalefet kanadından adı geçen aday
adaylarından Nikolas Padopulos, Hristodulidis karşısında yüzde 17 destek
buluyor ve Neofitu’dan iki puan önde.
Kendi partisinden yüzde 57 onay alan
Papadopulos AKEL’den yüzde 29,
EDEK’ten yüzde 37 destek buluyor.
İrini Haralambidu, Hristodulidis
karşısında arayı 20 puanın altına düşüren
tek aday. Haralambidu, Hristodulidis’in
yüzde 33 olan seçmen nüfuzu karşısında
yüzde 20 seçmen nüfusuna sahip. Haralambidu, AKEL seçmeninin yüzde
58’inden destek bulurken DİKO seçmeninden yüzde 15, EDEK seçmeninden yüzde 16, Ekologlar’dan yüzde 32
ve diğer partisiz seçmenden yüzde 27
destek alyor.
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Günün Manisi - Emine Hür

Sıkılmasın hiç canın
Düşün varsa zamanın
Bu mani kılınç gibi
Dokunma yaralanın

Özdeyişler

Tadımlık

"Kibirli insan bir tek dost
elde edebilir; onu da
aynada bulur."
A.N. Newman

Katranda boğulan deniz
Can çekişen balıkçıl
Yemyeşil filizlenmiş dolar.
Aydın Adamoğlu
"Kıbrıs dilinde haiku" adlı
kitabından

Kitap Dünyası

KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

“PROSTAT
KANSERİNE KARŞI
YÜRÜYORUZ”

Nöbetçi
Eczaneler

Kanser Hastalarına Yardım Derneği
(KHYD) “Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla bugün Lefkoşa’da
farkındalık etkinliği düzenliyor.
Cumhuriyet Meclisi önüne saat 09.00’da
başlayacak etkinlik çerçevesinde milletvekilleri ve Meclis personeli bir
dakikalık farkındalık yürüyüşü yapacak.
KHYD Başkanı Raziye Kocaismail,
konuyla ilgili açıklamasında, Cumhuriyet
Meclisi personeli ve yoldan geçen 100
kişiye temsili PSA testi yapılacağını belirtti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği,
prostat kanserinde farkındalık yaratmak
adına Mart ayını “Mavi Ay”ı ilan etmişti.

BELÇİKA’DA
KALABALIĞI KAMYON
ÇİĞNEDİ
Brüksel, Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için sabahın
erken saatlerinde toplanan kalabalığın
arasına bir aracın dalması sonucu 4 kişinin
öldüğü bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere Strepy
kasabasında saat 05.00 civarında sokakta
toplanan kişilerin arasına hızla giden bir
araç girdi. Aracın çarpmasıyla aralarında
bir çocuğun da olduğu 4 kişi öldü.
La Louviere Belediye Başkanı Jacques
Gobert, olayda 12 kişinin ağır, 20 kişinin
de hafif yaralandığını duyurdu. Aracın
insanlara çarptıktan sonra yoluna devam
ettiğini belirten Gobert, aracı bir süre
sonra durdurabildiklerini aktardı.
Görgü tanıkları, uzun bir caddede
yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla
giden aracın fren yapmadan kabalığın
arasına girdiğini söyledi.
Olaya şahit olanlardan biri,
"Arkamızdan gelen yüksek bir ses duyduk.
Araç giderek hızlandı. Bir şeyler olacağını
anladık ve araba bir grubun arasına daldı."
dedi. Aracın sürücüsünün polis tarafından
gözaltına alındığı açıklandı.

DÜN

LEFKOŞA
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy
Işıkları üzeri Dumlupınar yolu Ahmet
Oto Galeri Karşısı 2254 500
ÖZTEKİNER ECZANESİ
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir 03922280508
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu
Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 70 88
GİRNE

KKTC'de 2 ölüm, 551 yeni vaka

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.176
olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi
vefat etmiş, 400 kişi taburcu edilmiştir.

265 kişi Lefkoşa, 92 kişi Girne, 126 kişi
Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 18 kişi İskele,
13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
20 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 20.176
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 551
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400
Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.196.379
Toplam Vaka Sayısı: 77.122
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
72.294
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4621
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4574
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 209

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 208
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 183
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1930
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:
137167
Güneyde 3 bin 698 vaka 3 ölüm!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 75 bin 402 testle 3
bin 698 yeni vaka belirlendi. Bugün 3 ölüm
kaydedildi. Günlük tabloya göre, hastanelerde
143 hastanın tedavisinin sürdüğü, 25’inin
durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 377 bin 356’ya yükseldi.
Toplam can kaybı sayısı ise 914’e yükseldi.

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

Tel: 0533 849 18 47

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

14.77 14.86

EURO
Alış Satış

16.30

16.45

S.T.G.
Alış Satış

19.46 19.58

SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman
Yolu, High Life Tower No:23/B Girne
03928150666
MAĞUSA
BARIŞER ECZANESİ
Mustafa kemal bulvarı yaşam hastanesi yanı newlife apt.dükkan 1 gazımagusa 03923656040
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu,
Erbatu Apartmanları, Northernland
Premier Park yeri girişi karşısı, Uluçam Yolu sk 03923650112
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
Ecevit cad.no: 75/1 ziraat bankası
çaprazı 03927144518
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi
yanı iskele 05428550015

ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke 7278 500

Acil Telefon
Numaraları

YUVA ARANIYOR

DOLAR
Alış Satış

NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak 0392 821 30 88

LEFKE

KİRALIK ARAZİ

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

GÜVEN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne 03928152409

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Sosyal Medya
Ulus Irkad

Mizahistro
GURKUDA EXPRES / AE Production (mizahistro@gmail.com)

SABAH AJANS
AMCAM SARIŞIN
AHMETİN ÜÇÜNCÜ
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNE
GİDERKEN
Eski Lefkoşalı babayiğitlerden, eski
TMT militanı, evet belki çoğumuza
göre şimdilerde eleştirilen bir dönemin
adamıydı amcam.
Ama onunla son zamanlarında çok
sohbet etme imkanı bulmuştum. O
süreçte , o şartlarda o vizyon ve kafa
yapısıyla dediğim gibi şimdilerde de
eleştirilebilecek bir süreçten geçmişti.
Bize karşı olan birlikte yüzyıllardır
yaşadığımız Kıbrıslırum toplumundaki
milliyetçilik akımı da, çatışmacı bir
tepkisel
Kıbrıslıtürk
özellikle
milliyetçiliğini doğurmuştu.
EOKA da TMT'yi doğurdu dış soğuk
savaş şartlarında, bu milliyetçilikler ve
örgütler de çarpışmıştı. Elbette
eleştirilmelidir ve elbette eleştiri de
dinamizmdir çünkü bize aynı yanlışları
yapmamayı gösterir.
Amcam, o şartlar ve süreçte o şekilde
hareket etti. Karanlık ve de zor yıllardı
onlar. Amcam son zamanlarında kendini
soruşturmaya başlamış ve sessizleşmişti.
Bana devamlı benim görüşümün haklı
olduğunu
tekrarladı
her
karşılaştığımızda...
Benim yeğenlerim hangi saftaysa
benim şimdiki safım da odur demek
de istedi, söyledi de... Çok müthiş bir
soruşturmadaydı. Kalbi sızlıyordu.
Vicdanı onu bırakmıyordu... Bıraksalar
veya o soruşturmadan kendini kurtarıp
özgürce haykırsa "Eğer yaşamım boyunca birilerine acı vermişsem özür diliyorum, beni affetsinler" diyecekti.
Onun çok hasta olduğunu birgün
küçük amcam bana bildirdi. Hemen
Lefkoşa Hastahenesi'ne gittim.
Komadaydı ve girdiğim odada o kadar
zayıflamış ve acı içindeydi ki o zayıf
vücudu tanıyamamıştım.
Sonra ertesi gün öldüğünü duyunca
cenazesine katıldım. O öldükten sonra
kızı ve gelini de aynı ay içerisinde
birbiri peşi sıra öldüler...
Evet. amcam bir TMT'liydi. Yanlış
da yapmıştı belki... Ama o
soruşturmadan kurtulsa "Eğer acı çektirdiklerim varsa beni affetsinler" diyecekti o sessizliğiyle. Amcam kendi
kendisini soruşturdu son zamanlarında.
Amcamın temiz bir yüreği vardı. O
yüzden vicdanı devamlı onu rahatsız
etti ve o olgunluğuyla kaçınılmaz
soruştırmasını tamamlamak istedi kendince. Mertti... Yiğitti. O soruşturmanın
ve vicdan muhasebesinin sessizliğinde
ve de edinebilmişse sessizleşmesnin
felsefesinde bizi terketti.
Okuyan insanları, yiğit insanları seviyordu. Rahmetli abisi babamı sevdiği
gibi...
Temiz yüreği ve mertliğinin mirasını
bırakarak gitti üç yıl önce. Aydınlıklar
içinde kalsın. Anısı önünde saygıyla
eğiliyorum...

Bakanlardan oluşan kabine
listesini kabile reisine
onaylattırmadan Cumhurbaşkanına
sunan Başbakan Sermaye
İradesizoğlu, Ankara'dan gelen
whatsapp mesajıyla iki ismi daha
kabineye aldı. İki günde bir Bakan
değişikliğine gitmek zorunda kalan
İradesizoğlu "Bu ne biçim
Başbakanlık. Muhtarları bile idare
edemiyorum. Eskiden izci
kampında Oymak beyiydim şimdi ise Oynak beyi oldum. Oldu
olacak beni de değişin, kliniğime geri döneyim" dedi.

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden
hangisi "Zamsız
Geçmiyor Günler"
şarkısının yazarıdır ?
A. Faiz Zamoğlu
B. Hacı Zamzam
C. Zamrullah Paçoy
D. Tahsin Zamtrakoğlu
E. "Bugün zam olmadı
mı?

AKŞAM AJANS

Ateş pahası olan tüpgaz, elektrik ve benzinin yarattığı psikolojik çöküntü
ve piyasadaki durgunluk hususunda konuşan CTP Lideri Tüphürman
millete seslenerek "Ulusal Zam Partisini seçtiniz, gaylesini çekin. Bunları söylemekten dilimizde yumurta otu bitti" dedi. Buna cevap veren Başbakan Tankeroğlu "Bu zamları biz yapmıyoruz. Çünkü ülkeyi idare eden
biz değiliz. Biz yalnız, yemek içmek süpürmek için buralardayız" dedi.
HAFTANIN SÖZÜ
Çocuk babasına: Baba, annem ile nasıl evlendiniz diye
sormuş. Babası da eşine dönmüş “Görüyor musun çocuk
bile anlam veremiyor."

BURAM BURAM KIBRIS
Ramazan ayında Bektaşi'nin birini ağzında erikle görmüşler.
- Bu ne hal efendim! İftara daha çok var, demişler. Bektaşi de;
- Ben bunu ağzıma koydum ki iftara kadar yumuşasın sonra
yiyeceğim, demiş.
*
Bektaşi'ye sormuşlar.
- Dünya öküzün boynuzlarının üstünde duruyormuş, ne
diyorsun bu işe?
- Valla onu bilmem ama buna inanan öküzlerin olduğunu
biliyorum, demiş.

ŞİİR KÖŞESİ
Aman Bakan olma
Ertesi gün solma
Yerin garanti değil
Seni 'yalancı dolma'
xxx
İşimiz garagözlük
Yazmaz bunu sözlük
Gitti güzelim ada ,
Yaşayıp giderik günlük
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METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ BURAN TAK’A KONUŞTU...

“MART AYI SON 46 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker
Buran, bu yıl Mart’ta neredeyse tüm ay,
sıcaklıların mevsim normalleri olan 20 santigrat derecenin altında seyrettiğini belirtti.
Buran, bu yıl mart ayında mevsim ortalama
sıcaklıkların son 46 yılın “en düşük” seviyesinde seyrettiğini açıkladı.
Buran, “Mart ayında sıcaklıklar mevsim
normallerinin (20 °C) altında seyrediyor.
Geçmiş yıllara baktığımız zaman neredeyse
ayın tamamında normalinden düşük
sıcaklıkların yaşandığı bir yıl yok. İlk kez
yaşıyoruz” dedi.
Buran, Kıbrıs genelinde 13 Mart’ta yaşanan
kar yağışının, son 46 yılın mart ayında ada
genelinde meydana gelen ikinci kar yağışı
olduğunu söyledi.
13 Mart’ta yaşanan kar yağışını iklim
değişikliğine bağlamanın “yanlış” olacağı
görüşünü paylaşan Buran, Meteoroloji Dairesi’nin iklim değişikliğinin ada üzerindeki
etkilerini izleme çalışmalarının devam ettiğini
belirerek, iklim değişikliğinin; kısa süreli
şiddetli yağışlar, şehir selleri, şiddetli rüzgâr
ve fırtınalar, kurak dönemler ve toz taşımı
olarak bölgemizde etkilerini hissettirdiğini
söyledi. Buran, bu aşırı iklim olaylarının
“her yıl sayısını ve şiddetini artırmakta”
olduğunu belirtti.
Buran, Meteoroloji Dairesi’nin 2021 İklim
Değerlendirme Raporu’nda, “2021 yılı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normalinin
0.7 santigrat derece üzerinde olduğu ve
3’üncü en sıcak yıl olduğu” tespitinde
bulunulduğunu açıkladı.
Ayrıca Buran, Meteoroloji Dairesi
uzmanlarınca 2010’da yapılan çalışmada,
2011–2040 dönemini kapsayan periyotta
iklim değişikliğine bağlı olarak KKTC ortalama sıcaklıklarında; ilkbahar mevsiminde
0.5 °C’ye, kış mevsiminde 1.0 °C’ye, yaz
mevsiminde 1.0 °C’ye ve sonbahar mevsiminde de 1.3 °C’ye varan artış öngörülmekte
olduğunu söyledi. Buran, bu çalışmalarda,
kış mevsimi yağışlarında yüzde 50’ye varan
azalma öngörülmekte olduğunu da kaydetti.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran ile,
Kıbrıs genelinde 13 Mart’taki kar yağışı ile
son yıllarda ülkede yaşanan şiddetli sağanak
yağışlar, şiddetli rüzgar ve fırtına, kuraklık,
aşırı sıcaklar gibi aşırı iklim olayları ve bu
aşırı iklim olayları üzerinde iklim
değişikliğinin olası etkileri hakkında
konuştuk.
“BU MART AYINDA MEVSİM
ORTALAMA SICAKLIKLARI SON
46 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE”
Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.)
değerlendirmelerde bulunan Buran, bu yıl
mart ayında sıcaklıların mevsim normalleri
olan 20 santigrat derecenin altında seyrettiğini
belirterek, bu yıl mart ayında mevsim ortalama sıcaklıkların son 46 yılın “en düşük”
seviyesinde seyrettiğini açıkladı.
Buran, “Mart ayında sıcaklıklar mevsim
normallerinin (20 °C) altında seyrediyor.
Geçmiş yıllara baktığımız zaman neredeyse
ayın tamamında normalinden düşük
sıcaklıkların yaşandığı bir yıl yok. İlk kez
yaşıyoruz” dedi.
“13 MART’TA KAR YAĞIŞI, SON
46 YILIN MART AYINDA ADA
GENELİNDE MEYDANA GELEN
İKİNCİ KAR YAĞIŞI OLDU”
Buran, 1976-2022 yılları arasında mart
ayında meydana gelen kar yağışlarına
bakıldığında, 13 Mart Pazar günü ülke
genelinde etkili olan kar yağışının son 46
yılın mart ayında ada genlinde meydana
gelen ikinci kar yağışı olduğunu; ilk kar
yağışının ise 2-3 Mart 1980 tarihinde
kaydedildiğini söyledi.
Ancak Buran, “En soğuk mart ayını
yaşadığımızı söyleyemeyiz. Çünkü geçmiş
yıllara baktığımızda kar yağışının olduğu

n “2021 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ, 1991-2020
NORMALİNİN 0.7 SANTİGRAT DERECE ÜZERİNDE OLDUĞU
VE 3’ÜNCÜ EN SICAK YIL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ”
n "2040’A KADAR OLAN PERİYOTTA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE
BAĞLI OLARAK ÜLKEDE ORTALAMA SICAKLIKLARDA 1.3
°C’YE VARAN ARTIŞ, KIŞ MEVSİMİ YAĞIŞLARINDA YÜZDE
50’YE VARAN AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR”
n “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EN BELİRGİN ETKİLERİ: KISA
SÜRELİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, ŞEHİR SELLERİ, ŞİDDETLİ
RÜZGÂR VE FIRTINALAR, KURAK DÖNEMLER VE TOZ
TAŞIMI”
n “DÜNYA METEOROLOJİ TEŞKİLATI’NIN SİYASETTEN
BAĞIMSIZ OLARAK TÜM ÜLKELERİN METEOROLOJİ
KURUMLARINI TANIMASI VE KATKIDA BULUNMASI GEREKİR”
n “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ İZLEMEK BİR DEVLET POLİTİKASI
OLMALI… ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAKANLIĞI KURULMALI”

günlerde günlük en yüksek sıcaklık değerleri
8 °C ile 9 °C seyrediyor” dedi. Buran, 10
Nisan 1997’de ada genelinde kar yağışı
yaşandığını da anımsattı.
“Kıbrıs genelinde 13 Mart’ta yaşanan kar
yağışını küresel ısınmaya ve iklim
değişikliğine bağlamak yanlış olur” diyen
Buran, “Bu gibi olaylar atmosferik sirkülasyon içerisinde bölgemizi etkileyen hava
kütlelerine bağlıdır. Hava kütlesi bölgemizi
terk ettiği zaman normale dönüyorsak bunu
iklim değişikliğine bağlayamayız. Örnek
verecek olursak 10 Nisan, 1997 de yine
ülke geneline kar yağdı. O zaman iklim
değişikliğinden kimse bahsetmiyordu,
birçoğunun haberi bile yoktu” diye konuştu.
EN YÜKSEK SICAKLIK 46.6 °C
İLE 2010’DA BAŞKENT’TE; EN
DÜŞÜK SICAKLIK İSE -5.4 °C İLE
1992’DE ALEVKAYASI’NDA
KAYDEDİLDİ
Buran, 1991-2020 yılları arasında aylık
en yüksek sıcaklığın Ağustos 2010’da 46.6
°C ile Lefkoşa’da; en düşük sıcaklığın ise
Şubat 1992’de -5.4 °C ile Alevkayası’nda
kaydedildiğini söyledi.
Buran, 1991–2020 yıllarına ait meteorolojik parometreler incelendiği zaman “aylık
en yüksek ve en düşük sıcaklık” değerlerine
ilişkin şu verileri paylaştı:
Ocak: En yüksek 25.0 °C 02/01/2010
Güzelyurt; En Düşük -3.9 °C 22/01/2010
Gazimağusa
Şubat: En yüksek 28.8 °C 16/02/2016
Güzelyurt, En Düşük -5.4 °C
25/02/1992Alevkaya
Mart: En yüksek 34.6 °C 23/03/2018
Güzelyurt, En Düşük -3.2 °C 20/03/1992
Alevkaya
Nisan: En yüksek 38.1°C 23/04/2008 En
Düşük -1.8 °C 10/04/1997 Alevkaya
Mayıs: En yüksek 44.2 °C 19/05/2020
Geçitkale, En Düşük 4.0 °C 04/05/1992
Geçitkale

Haziran: En yüksek 45.0 °C 29/06/2007
En Düşük 8.9 °C 02/06/1991 Güzelyurt
Temmuz: En yüksek 45.3 °C 02/07/2017
Geçitkale, En Düşük 12.0 °C 01/07/2000
Alevkaya
Ağustos: En yüksek 46.6 °C 01/08/2010
En Düşük 14.0 °C 04/08/1991 Alevkaya
Eylül: En yüksek 45.8 °C 04/09/2020
Geçitkale, En Düşük 9.3 °C 30/09/1992
Güzelyurt
Ekim: En yüksek 39.6 °C 07/10/2020 En
Düşük 4.0 °C 30/10/2003 Ercan
Kasım: En yüksek 33.2 °C 03/11/2004
Geçitkale, En Düşük -0.4 °C 26/11/1995
Güzelyurt
Aralık: En yüksek 28.7 °C 04/12/2010
Güzelyurt, En Düşük -3.2 °C 25/12/1992
Güzelyurt
MEHMETÇİK, 24 SAATTE 340 KG
YAĞIŞ İLE EN FAZLA YAĞIŞ ALAN
BÖLGE
Daire’nin 1976–2021 yılları arasında 24
saatlik maksimum yağış verilerine göre, en
fazla yağış genellikle Karpaz bölgelerinde
kaydedilirken, 1985’te Girne ve 1995’te de
Alsancak en fazla yağış alan bölgeler oldu.
Aynı dönemde en fazla yağış 340 kilogram
(kg) ile 2005’te Mehmetçik’te kaydedildi.
Mehmetçik’i, 325 kg ile Zafer Burnu
(08/02/2010), 248 kg ile Alsancak
(22/02/1995), 246 kg ile Selvilitepe
(06/12/2018), 240 kg ile Ziyamet
(17/12/1987), 229 kg ile Mehmetçik
(19/01/2010), 215 kg ile Girne (31/01/1985)
ve 200 kg ile Dipkarpaz (02/12/1992) takip
etti.
“2021 YILI; 3’ÜNCÜ
EN SICAK YIL”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran,
Birleşmiş
Milletler
bünyesindeki
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin
(IPCC) Şubat 2022’de yayınlandığı son raporuna göre küresel (okyanuslar ve karalar)

ortalama sıcaklığın sanayi devrimi öncesine
göre 1.1°C arttığını ve Akdeniz havzasındaki
ülkelerin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler olduğunun son IPCC raporunda tekrardan vurgulandığını belirtti.
Buran, “Bizim her yıl hazırladığımız yıllık
iklim değerlendirme raporunda, 2021 yılının
(ortalama sıcaklık 20.2 °C), 1991-2020 normalinin (19.5°C) 0.7 °C üzerinde olduğu
ve 3’üncü en sıcak yıl olduğu tespit
edilmiştir” ifadelerinde bulundu. Buran, en
sıcak yılın 2018 (ortalama sıcaklık 20.5 °C)
ve ikinci en sıcak yılın ise 2010 (ortalama
sıcaklık 20.3 °C) olarak tespit edildiğini de
ifade etti.
Buran, Daire uzmanlarınca 2010’da yapılan
çalışmada yer alan bazı tespitlere ilişkin
şunları söyledi:
“Dairemiz uzmanları tarafından yapılan
çalışmada; 2011–2040 dönemini kapsayan
periyotta iklim değişikliğine bağlı olarak
KKTC ortalama sıcaklıklarında; ilkbahar
mevsiminde 0.3 °C – 0.5 °C, kış mevsiminde
0.5 °C–1.0 °C, yaz mevsiminde 0.5°C–1.0
°C ve sonbahar mevsiminde 1.1°C–1.3°C
artış öngörülmektedir. Kış mevsimi
yağışlarında %10 ile % 50 arasında azalma
öngörülmektedir. Küresel ısınma ve iklim
değişikliğinin bölgemizde ortaya çıkan en
belirgin etkilerinin, yıllık toplam yağış
miktarları belirgin artış göstermese de kısa
süreli şiddetli yağışlar, şehir selleri, şiddetli
rüzgar ve fırtınalar, kurak dönemler ve toz
taşımının her yıl sayısı ve şiddeti
artmaktadır.”
“BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİNİN
BİLGİ PAYLAŞIMI OLMASI
GEREKİR”
Buran, devamla şunları kaydetti:
“Meteoroloji Dairemizin iklim değişikliği
üzerindeki etkileri izleme çalışmaları devam
ediyor. Fakat bu gibi çalışmalar tek başına
yürütebileceğimiz çalışmalar değildir. Bölgesel iş birliklerinin bilgi paylaşımının olması
gerekir.
Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın siyasetten
bağımsız olarak tüm ülkelerin Meteoroloji
Kurumlarını tanıması ve katkıda bulunması
gerekir. Bizler tüm çalışmalarımızı TC Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün iş birliği
ve katkısı ile yürütüyoruz. Bunun yanında
Türk Devletleri Meteoroloji Birliği’nin
kurulmasına katkı koyuyoruz ve ortak
çalışma toplantılarına katılıyoruz.”
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ
İZLEME BİR DEVLET
POLİTİKASI OLMALI”
Buran, iklim değişikliği konusunda bir
devlet politikası olması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“İklim değişikliğini izlemenin bir devlet
politikası olması gerekir. Bunu başarabilmek
için dairemizin kadrolarının ve teknolojik
altyapısının güçlendirilmesi yanında Çevre
ve Şehirciliğin de içinde olduğu Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın
kurularak Meteoroloji Dairesi’nin de o
bakanlığa bağlanması gerekir.
SICAKLIK ARTIŞI YAĞIŞ
AZLIĞININ ÜLKEMİZDEKİ
ETKİLERİ
Buran, iklim değişikliğinin ülke üzerindeki
etkilerine ilişkin, “Ortalama sıcaklıklardaki
artış ve yağış azlığı (meteorolojik, tarımsal
ve hidrolojik kuraklık) ülkemizde yetişen
ürünlerin rekoltesinin düşük seviyelerde
kalmasına belki de hiç yetişmemesine, su
kıtlığına, orman yangınları ve doğal bitki
örtüsünün yok olması sebebi ile sellerdeki
artış ve beraberinde can ve mal kayıplarının
yaşanmasına, yaşanacak sıcak hava dalgaları
nedeni ile toplumun iş gücünün düşmesine,
üretimden kopmasına ve turizm sezonunun
bahar aylarına kaymasına ve kısalmasına
sebep olacağı düşüncesindeyim” dedi.
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Galatasaray Antep’te
tökezledi

Türkiye’de Gaziantep Futbol Kulübü,
sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Gaziantep ekibi, ligde 6 maç sonra galip
gelirken Rumen futbolcu Alexandru Maxim,
attığı bir gol ve yaptığı iki asistle öne çıktı.
Gaziantep ligde puanını 40'a yükseltti.
Galatasaray ise 38 puanda kaldı.

Futbolda sonuçlar

Aksa Süper Lig
Girne H. Evi – Yenicami:
Hamitköy – Merit A. Yeşilova:
Gönyeli – Lefke:
Mağusa T. Gücü – Türk Ocağı:
Binatlı – Küçük Kaymaklı:
Cihangir – Baf Ü. Yurdu:
Doğan T. Birliği – Mesarya:
Göçmenköy – Y.Dumlupınar:

Aksa Birinci Lig
1-1
Yeniboğaziçi – Yalova:
Maraş – Mormenekşe:
3-1
M.Değirmenlik – Gençler Birliği: 2-1
Bostancı Bağcıl – Görneç:
2-0
2-0
Çetinkaya – İncirli:
Karşıyaka – CB Gençlik Gücü: 0-1
Esentepe – Düzkaya:
2-2
SFC Dörtyol – Çanakkale:
6-4

Merve ile bir kez daha

gururlandık

Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu
Milli Takımı ile 2022 CEV Kar Voleybolu
Avrupa Turu Erciyes Etabında şampiyon
olup, bir büyük gurur daha yaşattı...
Merve Çelebi’den kar voleybolunda bir
büyük başarı daha. Ülkemizin elit
voleybolcularından Merve Çelebi, bir
gururlandıran başarıya daha imza attı. Çelebi,
Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile
2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Er-

ciyes Etabında şampiyon olup, bir büyük
gurur daha yaşattı. 18-20 Mart tarihlerinde
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)
tarafından Kayseri’de düzenlenen CEV Kar
Voleybolu Avrupa Turu Erciyes Etabında
temsilcimiz Merve Çelebi, Simge Yalçın,
Bahanur Gökalp ve Sanem Baş ile mücadele
etti. Yarı finalde İtalya’yı 2-0 (15-10, 1512) yenen Merve’li Türkiye, final maçında
da Macaristan’ı 2-0 (15-10, 15-10) yenerek

1-7
1-4
1-1
2-0
3-4
4-2
2-0
2-4

namağlup altın madalyanın sahibi oldu.
Merve Çelebi ve arkadaşları geçtiğimiz
ay Kahramanmaraş’ta düzenlenen 2022
CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu
Kahramanmaraş Etabı’nı üçüncü olarak
tamamlamıştı. Ardından düzenlenen 2022
TVF
Kar
Voleybolu
Türkiye
Şampiyonası’nda şampiyon olan Merve ve
arkadaşları, Erciyes etabını da şampiyon
olarak tamamlama başarısı gösterdi.

Vadili takımı
sahadan çekildi

İktisatbank BTM 1. Lig’de Yenierenköy – Vadili karşılaşması 3 – 3
devam ederken 70. dakikada Vadili
başkanı Menderes Aktaş’ın takımını
sahadan çekmesi sonucu karşılaşma
tamamlanamadı. Yenierenköy Stadında
oynanan Yenierenköy – Vadili maçının
hakemi İsmail Egeli’nin 68. dakikada
Yenierenköy leyhine verdiği penaltı
kararı sonrasında saha karıştı. Hakemin
kararına tepki gösteren Vadili başkanı
Menderes Aktaş’ın takımını sahadan
çekti. Vadili’nin bu hareketten dolayı
hükmen mağlup sayılmasının yanı sıra
3 puanının silinme ve para cezasına
çarptırılma ihtimali bulunuyor.

“Bisikletle Salamis” etkinliği düzenlendi
Merve Çelebi

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Genç
Gönüllüler ve İyilik Gönülleri işbirliğinde “Bisikletle Salamis” etkinliği gerçekleştirildi. Hafta sonu
yapılan etkinliğe katılanlar, İskele Long Beach bölgesinde buluşarak rehberler eşliğinde bisikletleriyle
Salamis’in tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.
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