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Şener Levent

Açı
Evet her şey battı…
Kırk yılda battı…
Sanayi Holding de battı, AYKO da
battı, ZEYKO da battı…
Hava yollarımız da battı…
Konfeksiyonumuz da battı…
Batmayan ne kaldı ki?
O halde sorarlar adama:
-Nasıl battı? Hiç ses çıkaran yok muydu?
Sevgili dostum,
-Vardı tabii, dedi. Grevler, eylemler
vardı…
Doğru…
Grevler, eylemler vardı…
Pek çok kişi bu mücadelede mağdur
oldu…
Rejimin mağduru…
Alçakların…
Ama bu mücadele tamam bir mücadele
değildi…
Mücadelenin öncüleri yanlış yönlendirdiler halkı…
Mücadele Ankara’daki iktidarlara karşı
olmalıydı…
Asıl mücadele yani…
Buradaki kuklalara karşı değil…
Ankara’nın tepemize dikildiğini bile
bile biz neden kendi aramızda oynadık
bu oyunu?
Her şey Ankara’dakilerin talimatı ile
olduğu halde neden onların karşısına dikilmedik?
Daha da kötüsü, Ankara sanki buradaki
kuklalarının yanlış yönetimine karşı
bizim yanımızdaymış gibi, halkı buna
inandırmaya çalışanlar oldu.
Yani bizim gibi, hesapta Ankara da şikayetçiydi buradaki yönetimden…
O mücadeleler bunun için hep boşa
gitti zaten..
Ankara buradaki şikayet sahiplerinin
yanında olmadı hiç…
Nasıl olabilirdi?
Başımıza diktiği adamları kendi seçmiyor muydu?

ANKARA’YI KARŞISINA ALMAYAN
HER MÜCADELE ÖLÜ BİR MÜCADELEDİR

Memnun olmadığı birisi olduğunda
hep değiştirmedi mi onu?
Suçu yalnız buradaki kuklalarda arayanlar ve Ankara’yı masum sayacak
kadar kendinden geçenler yanlış adrese
yönlendirdiler mücadeleyi…
Evet, buradaki kuklalar da elbette suçluydu…
En büyük suçları da Ankara’ya kayıtsız
şartsız biat etmeleriydi…
Reçeteler hep Ankara’dan geldi…
Ne battıysa bu reçeteler sayesinde battı…
Batmadı…
Batırıldı…
Bilinçli olarak batırıldı…
Ankara burada üretici bir toplum görmek istemiyordu…
Turgut Özal gibi, bazıları açıkça dile
getirdi bunu…
“Siz yalnız tüketin, biz size veririz”
dediler…
Büyük TC sermayesinin önünü böyle
açtılar burada…
Sonradan da her şeye sahip oldular…
Beş yıldızlı casinolu oteller yapılınca

Çıplak Gerçek

Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri de battı…
Türkiye’den helvalar gelince yüz yıllık
helvacımız bile Arasta’da kapısına kilit
vurdu…
Kıbrıslının küçük sermayesinin büyük
TC sermayesiyle boy ölçüşecek hali yoktu…
Bir makarna fabrikamız vardı…
O da kapandı…
Ne Bubble-Up kaldı, ne Belkola…
Hala direnen üreticilerimiz varsa, onları
alkışlamalı!
***
Geçmiş mücadele tamam değildi…
Şimdi de tamam değil…
Eğer ana muhalefet lideri çıkıp da Ankara’ya tek bir laf etmeden buradaki
kuklalara “Siz krizi yönetemiyorsunuz”
diyorsa, bugünkü mücadeleden de sonuç
almayı beklemeyin…
Ne yazık siyasi partilerimiz, örgütlerimiz ve sendikalarımız, bu oyunu hala
oynamakta ısrar ediyorlar…
Meclis dışındaki küçük partiler doğru
bir tavır içinde olsalar bile, durumu de-

ğiştirmeye yetmiyor bu…
Toplum da kendi aramızdaki oyuna
fena kaptırdı kendini…
Hem işgal düzenini meşrulaştıran seçimlere hayır demedi, hem de bu seçimde
Ankara’yı asla karşısına almayan muhalefet partisine verdi oyunu…
Buradaki 48 yıllık işgal ve istilayı görmezden gelen bir partiye muhalefet partisi
denmez..
Muhalefet demek, yönetenlere karşı
muhalefet demek…
Yönetenler buradakiler değil…
Yönetenler Ankara’dadır…
Buraya elçi diye gönderdikleri bir vali
ve her an tüm idareyi eline alma yetkisi
olan generalleri ve ordusu vardır…
Sen toplum olarak bu olguyu görmezden gelen bir partiye nasıl gider oy verirsin?
Sonra da buradaki işlerin düzelmesini
mi beklersin?
Ne mümkün…
***
Elinizde tuttuğunuz bu gazete yayınlandığı ilk günden beri hep Ankara’yı
muhatap aldı…
Buradaki işbirlikçiler hep ondan sonra
geldi…
Ankara’yı muhatap aldığımız için, sağdan da soldan da saldırılara uğradık…
Sağdakiler,
-Vatan haini, dediler bize…
Soldakiler ise muhatap olarak karşımıza
Ankara’yı almamızdan hiç hoşlanmadılar…
Bununla ilgili çok şeyler uydurup bizi
karaladıkça karaladılar…
Söylemedikleri yalan kalmadı…
Sapmadık yine de yolumuzdan…
Burada Ankara’yı karşımıza almadan
verilecek olan her mücadele başarısızlığa
mahkumdur…
Milliyetçi cephemiz yeteri kadar kalkan
oluyor Ankara’ya…
Siz olsun olmayın!

Hoka hey!

Tony Angastiniotis
Lokota Kızılderililerinin dilinde “Hoka
hey”, “Haydi yapalım”
anlamına gelmektedir.
Serbest çeviride “ölmek
için güzel bir gün” olarak da tercüme edilen
bir ifadedir. Serbest çeviri tamamen yanlış değildir, çünkü
“haydi yapalım” cümlesi, otomatik
olarak “hayatımıza mal olsa bile” anlamına da gelmektedir.
Akıncı’nın yenilgisinin ardından,
birçok arkadaşımın sosyal medyada,
belki de haklı olarak, yeniden birleşmenin öldüğünden bahsettiklerini görüyorum. Eğer sen de benim gibi Maraşlıysan, çifte acı içindesin, çünkü
Annan Planı kabul edilmiş olsaydı,
yıllar önce evinde olacaktın… Nitekim
Maraş’a geri dönmek yerine, zafer
pikniğini izledik. Alfabeyi öğrendiğim,
denizin tuzunu ilk kez tattığım kendi
şehrim, bölünmenin cazibe merkezi
oldu. Şehrimin yıkıldığını ve harap
olduğunu görmek canımı yakıyor,
ancak bir başkasının acısı kimin umurunda?

Barışa ve yeniden birleşmeye inanan
bizler, kazanan ve çoğunluk konumundan yola çıkmadık, kimse de bize amacımıza ulaşacağımızın sözünü vermedi.
Mücadelemiz biz doğmandan önce
tahta oturmuş bir rejime karşıdır ve
belki de yaşadığımız sürece zaferin
sevincini tatmadan, mücadelenin bayrağını çocuklarımıza teslim etmemiz
gerekecek. Tarih değişirken biz de oradayız, çünkü biz “Hoka hey” dedik ve
kendimize başka seçenek bırakmadık.
Biz, tarihin burada bulunmamızı, mücadele etmemizi ve her yenilginin külleri arasında “Hoka hey” diye bağırıp
yeniden harekete geçmemizi istediği,
renkli insan kitlesiyiz.
İki toplumlu bir grup tarafından davet
edildiğim ilk toplantıyı hatırlıyorum.
Annan Planından kısa bir süre sonraydı.
1974’ten sonra hem Güney’de hem
de Kuzey’de karanlık bir dönemdi.
Yanılmıyorsam toplantı Goethe Enstitüsünde idi ve orada on kişi bile
yoktu. O gece bir arkadaşımın şu sözlerini ve sesinin tonundaki hayal kırıklığını çok iyi hatırlıyorum: “Artık
ne için görüşüyoruz? Dağılalım…”

Ona söylediğim tek şey, pes etmemesi
gerektiğiydi… Çünkü ben daha yeni
başlamıştım ve belki de yalnızlığıma
geri dönmekten korkuyordum. Benden
yıllar önce mücadele veren bu insanların
yanında ben hiçbir şeydim. Yorgunluk,
umutsuzluk ve hüsran yüzlerine çizilmişti.
Tüm Sivil Toplum Örgütlerinin bir
gecede hayal kırıklığı rüzgârı içinde
kaybolduklarını hatırlıyorum. Ancak
yine de on sekiz yıl sonra ayakta kalan
az sayıda kişi, çok küçük gruplar halinde devam etti. Kaldılar, devam ettiler
ve hala buradalar… İçlerinde bir yerlerde “Hoka hey” demiş olmalılar…
Bunun başka bir izahatı yok… Yeniden
yakınlaşma hareketi ayağa kalktı…
Bugün, o zamanlar yakınlaşma düşmanı
olan binlerce insan, bu mücadeleye
katıldılar, bölünmeye ve utanç pikniğine
engel oluyorlar. Barışçıl mücadelemiz
kazanılmamış olabilir ancak mücadele
devam ediyor. Resmin iyi görünmediğini biliyorum, ancak siyasette Şah
Mat gibi görünen hareketler, onları
yapan kafaya bumerang gibi geri döner.
Nihai bölünme olabilir mi? Tabii ki

olabilir. Ancak gücümüzün son damlasına kadar mücadele edeceğiz ve bu
önemlidir. “Haydi yapalım” dedik, bizim nesil için barışın ve uzlaşmanın
sesi olalım ki, tıpkı bizim, bir önceki
nesilden gelen birkaç sesin üzerine
inşa ettiğimiz gibi, çocuklarımız da
bizim fikirlerimizi geliştirebilsin.
Kutlu Adalı, Mişaulis ve Kavazoğlu
gibi, ülkenin modern tarihindeki insanlar ve diğer birçok isimsiz barış
kahramanı, yaşam ve ölümle kucaklaşarak, bize barışın ve uzlaşmanın zor
yolunu gösterdi. Belki yarın kurşunların
deşme sırası bize gelir. Ama kazanma
sırası bizde olabilir. Tıpkı barış şairi
Yannis Ritsos’un yazdığı gibi “Bu
ağaçlar katlanamaz daha basık bir
göğe. Bu taşlar katlanamaz yabancı
çizmelere. Yalnız güneşe boyun eğer
bu yüzler, yalnız doğruluğa boyun
eğer bu yürekler.”
Hayır, son ödemeyi henüz yapmadık,
pes etmedik, hala buradayız…
Hoka hey!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

2022’NİN KOD ADI
“1984”TÜR

2022’nin dünyası, George Orwell’in
1948 yılında yayımlanan “1984” adlı romanında ustalıkla kurguladığı karanlık
geleceğin ta kendisidir…
1948 yılında geleceğe dair yazdığı karanlık senaryo, yazarın öngördüğü gibi
1984’te değil, tam olarak şimdi gerçekleşmiştir…
Bu yüzden rahatlıkla 2022’nin kod adının “1984” olduğunu söyleyebiliriz…
Biz Orwell’in muhteşem
bir kurguyla kaleme aldığı o
ürpertici düzenin bedbaht özneleriyiz.
Biz Orwell’in hem gerçekleşmeyen hayalleriyiz, hem
gerçekleşen kâbuslarıyız…
“1984”ün Büyük Birader’i ve onun
tek partili devleti, topluma tüm insani
duygulardan arınmayı dayatır, aşkı, erotizmi ve tüm iletişimi toptan yasaklar,
sevişmenin tek amacı çocuk yapmak, ailenin tek görevi devlete itaat edecek çocuklar yetiştirmektir.
Yayın organları devlete bağlıdır, düşüncelerini ifade etmek bir yana, insanlar
düşünmekten korkar hale gelmiştir.
Halk devlet için vardır, halk Büyük
Birader için vardır, halk parti için vardır…
Orwell’in romanda kurguladığı bakanlıkların isimleri ise fevkalade ironiktir.
Doğruluk Bakanlığı’na bağlı olan basın,
gerçeğin haberini vermek için değil, yalanın propagandasını yapmak içindir.
Bolluk Bakanlığı’nın görevi, halk yokluk içinde yaşarken, yaşam kalitesinin
yüksek olduğu propagandasını yapıp kitleleri buna inandırmaktır…
Düşünce Polisi zihinleri işgal etmiş,
dumura uğratmış, korku propagandasıyla
beyinleri yıkamıştır. Toplum bu düzenin
devamı için birbirini ihbar eden muhbirlerden ve itiraz etme gücünü yitirmiş
kuru bir kalabalıktan ibarettir…
“1984”te, devletin kamerası evlerin
içindedir, Büyük Birader herkesi gözetlemektedir…
Sevgi Bakanlığı’nın görevi başkaldıranları öldürmek, Barış Bakanlığı’nın birinci misyonu savaşları organize etmektir…
Romanda dünyada üç devlet vardır:
Okyanusya, Avrasya ve Avustralya.
İki ülke sürekli bir biçimde üçüncü ülkeye savaş açar. Düşmanlık baştacı, dostluk imkânsızdır, geçmişte ülkeler arasında
var olan dostluklarsa inkâr edilmiş, hiç
yaşanmamış gibi gösterilmiştir, hafıza
tehlikeli, hatırlamak suçtur…
Büyük romancı George Orwell umutlu
iyimser ve kayıtsız şartsız yarının bugünden güzel olacağına inanan ve bunun
hayaliyle yaşayan bir yazar değilmiş demek ki…
O yaşadığı zamanın ruhunu kavramakla
kalmadı, yarını da öngördü…
“1984” muhteşem bir kurgudur,
2022’nin dünyası ise “1984”teki muhteşem kurgunun muhteşem olmayan gerçek
halidir…
“1984” romanı, tedbir alınmazsa nasıl
bir dünya düzenine geçileceğini muazzam
bir dille anlatmıştır, şüphe yok!
Ama ne yazık, yazarın öngördüğü o
kötü dünya düzenine geçilmiştir ve bugün
de tedbir alınmadığı takdirde, bugünkünden beter bir başka düzene geçilecektir…
Dünya “1984” romanından çıkmış gibi
karşımızda dururken, Kıbrıs ne yapıyor?
2022’nin karanlık dünyasında pembe
ütopyalara mı inanıyor hâlâ?
Dünyada savaşlar engellenemezken,
Kıbrıs, Orwell’in romanında anlattığı o
karanlık düzene dahil değilmiş gibi, Kıbrıslılar Kıbrıs’ta barışın engellenemeyeceğine mi inanıyor hâlâ?

COPY PASTE
DİKTATÖR

Boğaz'da mayın alarmı
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz
girişinde bulunan mayın etkisiz
hale getirildi ve Boğaz trafiği
yeniden açıldı. Mayının Rus
yapımı olduğu açıklandı.
Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda
balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen
cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki
cismin incelendiği kaydedildi.
Çevredeki teknelerin uzaklaştırıldığı belirtiliyor. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter
de destek veriyor.
BAKAN AKAR: İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul
Boğazı'nda bulunan mayınla ilgili açıklama
yaptı. Akar, “Sabah saatlerinde İstanbul
Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden
‘mayın benzeri bir cisim görüldüğüne’
dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde
SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz
konusu cismin mayın olduğunun tespitinin
ardından emniyetli bir bölgeye çekildi.
İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından
etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem
Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük.
Koordinasyonumuz devam ediyor.
Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz
olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon
yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz
trafiği emniyetli şekilde devam ediyor.

Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri
takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor"
açıklamasında bulundu.
GÜVENLİK KAYNAKLARI:
MAYIN RUS YAPIMI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye
göre, mayın Rus yapımı. Ancak bu mayının
Rus ordusuna ait olduğu anlamına gelmiyor.
Ukrayna'da birçok Rus silahı olduğu biliniyor. Öte yandan, mayının bir gemiyi
batırabilecek kabiliyette olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.
FIRTINA SONUCU
ÇIPALARINDAN KURTULMUŞTU
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride
kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus
savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından
kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların
İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride
kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus
savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından
kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların
İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin 420
mayının Karadeniz'de sürüklendiğine ilişkin
açıklaması endişe yaratmıştı. Mayınların
varsa ve sürükleniyorsa İstanbul Boğazı'na
gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulanmıştı.

Yaz saati uygulaması başladı
Bakanlar Kurulu’nun onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati
Emirnamesi’ne göre, saatler bu sabah saat 03.00’te bir saat ileri alındı. Yaz saati
uygulaması 30 Ekim’de saat 04.00’te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erecek.

Tayland’a tatile giden bir arkadaşım
anlattı…
Tayland kralları kutsal sayılıp inanılmaz bir saygı görüyorlarmış.
Krala yönelik en ufak eleştiri dahi
başınızı belaya sokmak için yeterliymiş…
Turist olarak Tayland’a gidenlere şu
uyarılar yapılırmış:
-Bir Tay ile konuşurken kesinlikle
kral hakkında eleştiri yapma.
-Yerdeki bir paranın üzerine basma,
çünkü tüm paraların üzerinde kralın
resmi var.
Ayrıca tüm sinemalarda filmden önce
Tayland milli marşı eşliğinde kralın görüntüleri gösterilirmiş…
Ve bu esnada tüm seyirciler de ayağa
kalkmak zorundaymış…
Ne garip değil mi?
Tüm bunların yüzyıllar öncesinde
değil de yaşadığımız bu çağda olması…
Ama düşünüyorum da bu tür bir korku
düzenine kaç kişi karşı çıkabilir ki…
Uzaktan bakıp gazel okumak kolay…
İçinde yaşadığı baskı rejimine tek başına karşı çıkmak da herkesin harcı değil…
***
Şili’de Pinochet rejiminin ABD himayesinde yaptığı kötülükler filmlere,
romanlara konu oldu…
Kurbanlar uçaklardan, helikopterlerden
okyanuslara, nehirlere ve dağlara atılarak
öldürüldü…
Yönetimi ele geçiren Pinochetbütün
siyasi partileri yasaklamıştı…
Sosyalist muhalefete karşı acımasız
ve kanlı bir kıyım yapıldı…
Pinochet'nin iktidarda kaldığı 17 yıllık
dönemde yaklaşık 2.279 kişi siyasi nedenlerle öldürüldü…
On binlerce insan işkence görürken
binlercesi sürgün edildi ya da kayboldu…
Şili’de de o dönemler sinemalarda
film arasında Pinochet’in görüntüleri
perdeye yansırdı…
Tüm seyirciler orda da ayağa kalkıp
alkışlar ve tezahürat yapardı…
Onu çok sevdiklerinden değil elbette…
Acımasız diktatörlere gösterilen saygı
ve sevgi ya korkudandır ya da menfaat
sağlamak içindir…
Diktatörlerindostu yoktur.
Düşmanları ve yandaşları vardır.
Ellerindeki korkutucu gücü kaybettikleri anda kimse kalmaz yanlarında…
Bilirler kendileri gibi olanların sonları
hep hazin olmuştur…
Ya intihar etmişler…
Ya kaçıp sürgünde yaşamışlar…
Ya da yargılanmış ve cezalandırılmışlardır…
Koruma ordularıyla hapsoldukları saraylarında onlar da bunun farkındadırlar
aslında…
Korkutucu bir rejim yaratmış olsalar
da yönettiklerinden korkar diktatörler…
Bu yüzden en temel hak ve özgürlükleri yasaklarlar…
Eleştiriye ve protestoya hiç tahammülleri yoktur…
***
Ama bir diktatörler vardır…
Bir de onlara özenip her fırsatta yaranmaya çalışanlar
Onlar gibi olmak…
Onlar gibi konuşup onlar gibi davranmak isteyenler…
Copypaste diktatördür onlar…
Tüm yapabildikleri tapındıkları diktatörden kopyalayıp, yapıştırmaktır…
Bu yüzden çok da kaale alan olmaz
onları…
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Kurtaramaz hiç kimse kurtulmak istemeyeni
Sokaklar bile kesti bizden artık umudu
AYA
K
A
AL İFİL
Göze alamadıkça ödemeyi bedelini
DİR
Mümkün mü dağıtmak üstümüzdeki kara bulutu?

KALAY-KALAYCI

ABD’NİN IRAK’A VE LİBYA’YA
GETİRDİĞİ DEMOKRASİYE
BAKIN VE ANLAYIN

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan ABD askerlerini ziyaret etti ve
onlara şöyle konuştu: "Bir dönüm noktasındayız. Hepinize teşekkür ediyorum.
Demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için uzun zamandır buradayız.
Amerika'nın en iyi askerlerini gönderin dedim. Hizmetiniz için teşekkür ederim."
Dünya ile dalga geçmek diye buna derler. Amerika’nın Irak’a Libya’ya getirdiği
demokrasiye bakarak kolaylıkla anlayabilirsiniz Ukrayna’ya da getireceği
demokrasinin nasıl bir şey olduğunu…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

GERİSİ
HİKAYEDİR

Zamlar dur durak bilmiyor...
Akaryakıta yapılan zamlar hayatın her
alanına yansımaya devam ediyor...
Bu kadarla kalacağını sananlar yanılıyorlar...
Ulaşıma para yetmeyecek...
Tüketim maddelerini alabilecek olanlar
artık taneyle alacaklar...
Herşey yakında yurtdışından getirilecek
çünkü burada üretim de bitme noktasında...
Üreticiler bas bas bağırıyorlar...
"Ürettikçe tükendik" demeye devam ediyorlar...
İğneden ipliğe yapılan zamlar karşısında
insanlarımız ne yapacaklarını şaşırdılar...
Sabahtan akşama zadece zam yapıyor seçtirilenler ve seçilenler...
Muhalefete bakıldığında onların da söyleyecek pek sözleri yok...
Stabl bir para birimine yani Euro'ya geçelim
diyorlar ama onu da kısık sesle dillendiriyorlar...
Zaten nasıl geçeceklerini sanırım onlar da
bilmez...
Yapılacak tek bir şey vardır...
Varolan bu sahte meclis dışlında bir başka
halk meclisi oluşturmak ve dünyaya Kıbrıslıtürklerin tek meclisinin bu olduğunu kabullendirmek...
Anlaşmaların, görüşmelerin bu halk meclisi
tarafından yapılmasını sağlamak...
Gerisi yani KKTC'de reform veya iyileşme
yaparak hareket etmek halkı kandırmaktır...
Çünkü burada bir işgal vardır ve işgalcinin
emirleri geçerlidir...
Kuzeydeki üretici bittik tükendik, mahvolduk diye çığlıklar atarken güneyde çiftçilere 2 milyon 529 bin Euro yardım yapıldı...
Şimdi anladınız mı aramızdaki farkı ve
de nedenini?
Şeriatçı yönetim Türkiye'de içkiyi yasaklama peşinde tüm içki fiyatlarına büyük
oranda vergi koydu...
Buradakiler de benzerini yapıyorlar şimdi...
İçkiye yüzde elliye varan bir vergi koyarak
değil içilmesini satın alınmasını bile engellemeye giriştiler...
Tayyip Erdoğan ve AKP'nin gözüne girmek
böyle olur işte...
Elektrik kesintilerinin devam edeceği ve
ne zaman sonlanacağını kimse bilmiyor...
Önümüzdeki günler daha büyük zamlara
gebe...
Sosyal medyada veryansın edenler halkı
sokağa çağırıyorlar...
Kaç kez sokağa çıkan halkın meydanlara
dolduğunu gördük ancak iki nutuk atma, bir
protesto etme ve müzik eşliğinde oyunlar
oynayıp birkaç saatlik eylem sonrasında oradan ayrılmakla olmuyor işler...
Yapılması gereken meydanları boşaltmadan
hatta artarak doldurarak ve hayatı felce uğratarak bunun önüne geçilebilir...
Ve tek bir slogan olmalıdır ağızlarda...
Bu slogan çerçevesinde hareket edilmelidir..
Bu da "İşgale son" olmalıdır...
İşgal bitene kadar da sokaktan eve dönülmemeli...
Gerisi hikayedir...

TATLI YEYİP TATLI
KONUŞAMAMAK

Alioğlu: Üretim ve üreticiyi düşünen yok
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri
Birliği Başkanı Ali Alioğlu, sosyal
medyadan üreticinin sorunlarını paylaştı. Ali Alioğlu, üreticinin sesine
kulak verimesini isteyerek Tarım Bakanı Dursun Oğuz'a seslendi.
Ali Alioğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:
"VALENCİ portakal ürün fiyatı
bahçe= 220/250& dolardır.
Narenciye Üreticilerine Duyurulur.
TARIM BAKANI sayın DURSUN
OĞUZ'a sesleniyoruz.
YAPARSAN sen YAPARSIN.
Üreticinin sesine kulak verin .
Narenciye'de yaşanan kaos üretici
kesimini sıkıntıya sokmuştur.
Her yıl olduğu gibi Narenciye Üreticisi 2022 Narenciye hasat sezonunda
yine entrikalar, senaryolar tehditler
ve olumsuz koşulların kurbanı olmaya
devam ediyor.
ÜRETİM ve ÜRETİCİYİ düşünen
yok.
Bu sektörde her paydaş kendi menfaat ve çıkarını düşünüyor.
Bu yılda RUSYA ve UKRAYNA
savaşını bahane ederek üretimin ve
üreticinin EMEĞİNE göz dikmek bir
alışkanlık haline getirildi.
Zaman bize şunu gösterdi ki ; bölgemizde faaliyet gösteren BAZI alıcı
grupların geçmiş dönemlerde ülkemize
gelen HALCİLER ve BUZLUKCULARİN plastik kasa ve dökme meyveyi kısa yoldan yani paketle yapmadan doğrudan TÜRKİYE iç piyasasında değerlendirmelerine karşı çıkmış ve maalesef belirli dönemlerde

TARIM BAKANLIĞI'nda görev alan
bazı bürokratlarında buna çanak tutup
engellemiştir
2022 yılı çok yüksek zamlarla başlamıştır.
ELEKTRİĞE gelen zam şuan itibariyle üreticiye maliyeti.
Bir yılda (1) bir dönüm narenciye
bahçesine 1000 ton su verilmesi gerekir. Bunun ortalama maliyeti ise
bugün itibariyle (3,500₺) dir.
Kimyevi gübre,ilaç,ve gıda dövize
endeksli katlanarak artmaya devam
ediyor..
Akaryakıt otomatiğe bağlanmış her
geçen artarak yükselmeye devam ediyor.
Kısacası...
Bir (1) dönüm narenciye bahçesinin
yıllık maliyeti
13,685 ₺ dir.
Ton başına düşen maliyet ise 3,421₺
dir.
Hal böyle iken...
Dünyada herşey pahalı olurken, !!!
Ülkemize yani KUZEY KIBRIS
TÜRK CUMHURİYETİ
Her ne hâl ise narenciye'de fiyat
değişmeyerek aynı kalmış veya fiyatı
aşağıya çekmeye çalışanlar.
Bu yüzden yapılan çalışmalar ve
istişareler bize şunu göstermektedir.
Tek çıkar yolumuz CYPFRUVEX'in konsantreye alacağı sıkma
ürüne fiyatı 2,200₺ olarak belirleyip
Narenciye ihracat sektörüne ayrılan
desteği de CYPFRUVEX'e yönlendirerek bu krizi atlatabiliriz.
MAALESEF ONURLU TİCARET
DİYEREK ÜRETİCİNİN GIRTLAĞINA ÇÖKTÜLER.

Girne’de Kaza! 3 kişi yaralandı
Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi
üzerinde önceki gün dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre
kaza önceki gün, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Guy Serge Aka NDOUBA (E-22) yönetimindeki SJ 893 plakalı araç ile doğu istikametine doğru
dikkatsizce seyredip önündeki aracı
geçmek için yolun sağına geçmesi

sonucu, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun sağında
bulunan park alanına dönüşe geçen
MD Tarek HOSEN(E-24) yönetimindeki FA 134 plakalı aracın sağ yan
kısmına çarpması sonucu yaşandı.
Kaza sonucu her iki araçta yolcu olarak bulunan üç şahıs hafif şekilde
yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr.
Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan
tedavilerinin ardından taburcu edildi.

1 Nisan’a kadar yağmur yok
Meteoroloji Dairesi'ne göre 1 Nisan’a kadar yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi"nin haftalık
hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı
iç kesimler ve sahillerde 18-21 dere-

ceye kadar çıkacak.
Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı
yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli
zamanla fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Şeker de zamlandı işte!
14 liraya satılan 1.5 kiloluk paketler şimdi
22 TL!
Tatlı yeyip tatlı konuşmak da hayal oldu
böylece!
Hoş ya tatlı yediği halde bile hep acı konuşacak hale getirilen insanımız için değişen bir
şey yok!
Şekerin de tadı kaçtı artık!
Kaçırdılar!
Esef edip kahretmeyin kendinize!
Tatlı yediğiniz halde hep acı konuşmuyor
muydunuz zaten?!
Şimdi aynı işi tatlı yemeden yapacaksınız.
Size çektirilen acıları tatlandırmak için şekerden medet ummaya hakkınız yok!
***
Tayyıp’ın gazetecileri tarafından “Yılın en
başarılı devlet adamı” seçilerek taçlandırılan
bizim bir tanecik cumhurbaşkanımız ne diyor
bakın…
“En büyük zenginliğimiz devletimizdir”(!!!)
***
Fakir fukaralıktan, yokluktan yoksulluktan
yakınmayın artık!
KKTC gibi bir zenginliğiniz olduktan sonra
daha ne istiyorsunuz ki?!
Farzedin ki bir markete gittiniz bazı temel
ihtiyaçlar için.
Bu arada kilosu 49 lira olan hıyardan, 35
lira olan domatesten ikişer TANE aldınız!
Sadece sandüviçe koymak için!
Kasiyer hesaplıyor ikişer adet hıyar domatesin
fiyatını ve şu kadar diyor size!
En büyük zenginliğinizin devletiniz olduğunu,
bu zenginliğin “Yılın en başarılı devlet adamı”
seçilen cumhurbaşkanınız tarafından size bahşedildiğini açıklayıp 2 hıyarla, 2 domatesin
kaç Kakatece ettiğini sorabilirsiniz kasiyere!
Böyle büyük bir zenginliğin geçersiz olduğunu söyleyip reddetmeye hangi kasiyer cüret
edebilir ki?!
İçi KKTC ile dolu olan cüzdanınızı açın ve
kasiyerin faltaşı gibi açılan gözlerinin önüne
boşaltın!
Sonra da “üstü kalsın” diyerek çıkıp gidin!
Kasiyer “Soyguncu var” diyerek bağırabilir
arkanızdan!
Aldırmayın!
KKTC’nin en büyük zenginliğimiz olduğunu
ret ve inkâr etmekten “Vatan hainliği ve Rumculukla” suçlanıp gereğinin yapılacağına emin
olabilirsiniz!
***
Nasıl?
Yukarıdaki fantastik kurguyu beğendiniz
mi?
Sizi bilmem ama ben Ersin Tatar’ın “En
büyük zenginliğimiz devletimizdir” fantazisinden çok daha fantastik olduğunu düşünüyorum!
***
Türkiye dahil, dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı…
Uluslararası hukukun dışında…
Siyasi iradesi A’dan Z’ye kadar yabancı bir
devletin gaspı altında…
Kendi parası, kendi resmi marşı olmayan…
Ordusu, polisi, sivil savunması, TC Genelkurmayı’na bağlı…
Nüfusunu bilmeyen…
Okuldan çok camisi olan…
***
Tatar’ın “En büyük zenginliğimiz” dediği
“Devlet” bu işte!
Beğenmezseniz “Aha kapı oraşta” diyor
Tatar, “Gidin Rumla yaşayın!”

27 Mart 2022 Pazar_Layout 1 26.03.2022 22:08 Page 5

5

27 Mart 2022 Pazar

Onuncu köy
AHMAKLAR AYNI ŞEYİ
YAPIP FARKLI SONUÇ
BEKLER

YAPMADIKLARINIZDAN VE
SÖYLEMEDİKLERİNİZDEN
SORUMLUSUNUZ

Hasan Ulaş Altıok
Hükümetin yaptıklarını ve açıklamalarını,
muhalefetin yapamadıklarını ve açıklamalarını gördükçe umudumu daha da kaybediyorum. Oysa her şey o kadar net ve açık
ki. Yakın geçmişte yapılanlara, yapılmayanlara ve yapılamayanlara bakmak gelecekte
bizleri daha ne gibi tehlikelerin beklediğini
tahmin etmek için yeterli. Kürsülerden konuşmak işin en kolayı. Birbirimizi suçlamak
yerine (çünkü yüzümüz yok) aynaya bakmak,
özeleştiri yapmak ve cesurca ve samimiyetle
geleceği birlikte planlamak gerek.

Atamer Nuri Sılay
48 yıl var yanlış stratejiyle mücadele eden
sözde sol sahte devleti gerçekmiş gibi
sayarak hükümetçilik oyunlarıyla sözde mücadele veriyor.
Doğru hedef işgal ve onun yavrusu sahte
kktc olmalıdır.
Aksi halde 148 yıl geçse hiçbir şey olmaz!

İNSANCA
YAŞAMA HAKKI

Ibrahim Celik
Bu memleketin hiçbir şeyinde hayır yok
olmayacak da…
Evde elektrik, eczanede ilaç, benzincide
benzin yok. Bütün bunların üstüne bir da
internet yok.
Öğlen internet sorununu bildirdiğim lifecell
şirketi 1-2 saat içerisinde kesin çözüm sağlayacağız ve size bu numaradan bilgi vereceğiz dedi.
Akşam ikinci aramada da benzer bir dönüş
yaptılar.
Ve az önce tekrar aradığımda istasyonda
sorun olduğunu ve iki gün içinde müdahale
edeceklerini bildirdiler.
Belli ki çok da aceleleri yok.
Bu memleketin kurumlarında da hayır
yok özel sektöründe da.
Aynı firmadan olan GSM hattımda 3G,
ne evde ne da gittiğim hiçbir yerde çekmiyor.
Parasıyla bile en temel ihtiyaçlarınızı dahi
alamıyorsunuz.

BANKA
KARLILIĞI

Rüstü Yücel

Gereksiz bir bilgi vereyim.
2021 yılı Türkiye bankaları ortalama özkaynak karlılığı (Dönem net karı/Bankalar
özkaynakları) %15.3 iken KKTC bankalarında neredeyse iki katı oranda %27.6 olmuş.
Maşallah kaynağı ne acaba?

CHP FAŞİZMİ

Selahattin Alkan
Avrupa konseyi yerel yönetimler komitesi,
HDP'li belediyelere kayyum atanmasını
yerel demokrasiye darbe olarak değerlendiren
karar almış.
Oylamada CHP'liler karara karşı oy kullandı. Hani CHP Türkiye'de "kayyuma karşıyız" diyorlardı.
Avrupa Konseyinde ise tamamen kayyumları desteklediğini gösteriyorlar.
Türkiye’de halkın iradesine, demokrasiye
sadece AKP karşı değil, Muhalefet de, CHP,
İyi parti de, diğer cıbır ulusal partilerde
adaletin düşmanı.

TL İLE
SÖMÜRGELEŞTİRİLİYORUZ

Nilgün Ecvet Orhon
Dövizcilerde Rum arkadaşlarla karşılaşınca
kendimi çok fukara hissederim… Euro verip
desteyle TL alıyorlar, biz desteyle TL verip
minnacık Euro alıyoruz… Her geçen gün
fakirleşiyoruz… Bu işgal, giderek artan
deprem dalgası gibi hayatımızın her hücresini
vuruyor… Bu işgal görülmemiş boyutta bir
tusunami gibi bizi boğuyor… Sorunumuz
işgaldir arkadaşlar. Bunu idrak edip mücadelemizi buna yöneltmezsek sadece o meydanları doldurmuş ve sesi çıkmayan muhalefetin Dianellos koltuklarını onamış olacağız… Bir uyanış başladıysa bu fakirlikten
kaynaklı, bunu doğru zemine taşımanın zamanıdır… yurdumuza gerçekten sahip çıkacaksak, eylemlerin hedefi işgal olmalıdır…

EZBER BOZMAK

PİŞKİNLİK
İsmail Özuçar
Bu kadar zam yapıyorlarken nasıl bu
kadar pişkin açıklamalar yapabiliyorlar?
Hiç düşündünüz mü?
“Süt daha pahalıydı alkolü de artırdık”
“Zamlar gelip geçicidir, önemli olan
devletin bekasıdır”
“Bu krizi hepimiz fedakarlık yaparak
aşacağız”
Ve dahası…
Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz… Makamlarında rahatlar…
Bu ülkede göç yasası süreci de oldu,
reddediyoruz süreci de… Rahat mıydılar?
Asla… Her gün sokaktaydık…
Rahatımızı, yaşam tarzımızı, gelir düzeyimizi bozanların rahatını bozmayalım

mı?
Bakan olacak zat alkole yaptığı zammın
arkasında durarak “zararlı ürünleri ucuzlatıp teşvik edecek değilim” diyor…
Alkolün ruh sağlığına, bedenin rahatlamasına, eğlenmeye, sosyalleşmeye katkısı olduğunu düşünmeme ve zararlı olduğu fikrine katılmamama rağmen 1 saniyeliğine bakana hak verdiğimizi varsayalım -diyelim ki alkol zararlı- duyan
da sanır ki “ilaçlarda, süt ve süt ürünlerinde, meyve sebzede, suda, sodada, bademde cevizde, ette tavukta” indirim
var… Adam resmen bizimle dalga geçiyor… Bir de “sağlıklı ürün” kılıfıyla
aldığı kararı haklı çıkarmaya çalışıyor…
Lütfen akıl sağlığımıza “zararlı” ürünleri
bakan olmaya teşvik etmeyiniz…

NEWROZ’U TÜRKLEŞTİRMEK
Attila Tuygan
Sen, bir halkın zalim bir tirandan kurtulup özgürlüğüne kavuşmasının sembolü
olan Newroz'un bu topraklarda kutlanmasını onyıllarca yıl yasakla; başaramayınca 90'lı yılların başından itibaren etkinlikleri 'Ergenekon bayramı' ve 'ilkbaharın gelmesiyle doğanın bolluk ve berekete yönelmesinden duyulan sevinç'
gibi uyduruk adlarla devletleştirmek zorunda kal, ama pilavlar, yumurtalar, örs,
kompozisyon yarışmaları, milli piyango
çekilişleri, hutbeler eşliğinde yapılan etkinliklerine Türki cumhuriyetlerin öğrencileri ve devlet erkanından başka
kimse katılmasın.
Öte yanda yüz binlerce, hatta milyonlarca Kürt'ün ve enternasyonal solcunun
katılımıyla gerçekleştirilen Newroz kutlamalarını engellemek için her yıl yüzlerce

insanı katlet.
Artık iyice başa çıkamaz hale geldiğin
2000'li yıllarda, Kürt Newroz'u, bakanmakan, vali-mali, komutan-momutan,
kaymakam-maymakam gibisinden kerli,
ferli koca koca adamların el ele ateşten
atladıkları Türk Nevruz'una dönüştür. Ve
Newroz'un kutlanmasını bazı illerde hâlâ
yasaklamayı sürdür. Sanırım çarşafa dolaşmanın resmî karşılığı tam da budur
işte! Şimdilerde sürgünde yaşamak zorunda bırakılan bir akademisyen arkadaşımızın "gitgide daha çok ikna oluyorum ki, Türklük bir vatandaşlık statüsü
veya bir etnik kimlik değil, şuursuzluğu,
kıymeti kendinden menkul bir ebedî haklılığı, övünülecek hiçbir vasfı olmamayı
övünç kaynağı hale getirmeyi bir erdem
sayan spesifik bir zihin yapısıdır" tespitine
katılmamak zor billahi…

GÖZÜMÜZE SOKA SOKA
Ulaş Barış
Son durum: Exxon-Katar iş birliğinde
çalıştırılan ve Türkiye’nin hiç itiraz etmediği 10.bloktaki Glafkos 2 kuyusunda
çok yüksek kalitede doğalgaz bulunduğu
açıklandı.
TC Dışişleri Bakanlığının “Rum tarafıyla GYÖ görüşmüyoruz” açıklaması
son derece dikkat çekici. ‘Ateş olmayan
yerden duman çıkmaz’ şeklinde bir yorum
yapmak istiyorum.
Son durum: Biberin kilosu 60 TL, bunlar hala daha tatava yapar. Neymiş, mem-

leketi ucuzlatacaklarmış... Yavaş ucuzlatın
da başımız dönmesin. #fail
Son durum: Ersin Bey eleştirilerden
çok rahatsızmış. Daha çok rahatsız olacak
çünkü esas rahat durmayan kendisidir.
#fail
Son durum: Kktc Meclis heyeti son
derece gereksiz bir gezi için Türkiye’de.
O değil de sanki çok önemli bir olaymış
gibi bülten bombardımanı yapılıyor. Devletin maaş ödeyemediği bir zamanda tatil
amaçlı bu geziyi gözümüze sokmasaydınız bari… #fail

Özer Kaan
Bize, 60 yıla yakın çözülemeyen bu düğümün nasıl çözülebileceğini sunacak, şimdiye kadar daha önce düşünülemeyen zekice
fikirler ve öneriler gereklidir ki karşı tarafın
kolunu büküp gerçekten ne istediğini anlayalım ve yapıcı müşterek bir çalışmaya başlayabilelim. Bunu da başaramazsak her şeyden vaz geçip eşek gibi statükonun devamını
kabul edelim!
Bence ilk hedef Güney Kıbrıs'ı yöneten
liderler ve partiler olmalı (ki bunların bazılarının da yüzde kaç solcu olduğu belli
değil). Baskıyı o istikamete yöneltirsek sanırım bir yerlere varabileceğiz. Bak sana
bir ipucu vereyim. Eğer bize 1960 Kıbrıs
Cumhuriyeti anayasasındaki hakların tümünü
uygulamalı iade ederlerse bu iş biter. Başka
türlü, Kıbrıslı'nın iradesi asla içinde bulunduğumuz her gün bir o kadar daha kötü
olan ortama 100 yıl daha aksetmeyecektir

CİLVE

Mertkan Hamit
Zamlarda tarihin cilvesinin rolü var mı?
Elbette var.
Ücretlerin TL olarak ödenmesi 1977 yılı
ortasından itibaren başladı, bu dönüşüme
engel olacak ekonomik anlayışa sahip olsaydık bugün yaşadığımız krizi eş ağırlıkta
yaşamayacaktır.
Ardından 16 Mayıs 1983 tarihli KTFD
kararıyla eş zamanlı olarak Kıbrıs Lirası ve
TL kullanılıyorken, Kıbrıs Lirasının tedavülden kaldırılarak Türk Lirasının zorunlu
para birimi olarak kabul edilmesi ile stabil
para biriminden, yüksek faiz ve riskli para
birimine geçiş kararı da "tarihin cilvesidir."
Eğer o karar alınmayıp, çift para birimi
uygulaması devam etse, günümüze gelirken
Kıbrıs Lirasından Euro'ya geçiş 1 Ocak
2008'de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Euroya
geçişi ile birlikte kendi kendiliğinden gerçekleşmiş olacaktı.
Herşey tarihin "cilvesi"...

TATAR EKŞİ SIKTI

Mehmet Ekin Vaiz
Müsteşar: Efendim Sunat Bey aradılar…
Ersin Tatar: E?
Müsteşar: Tavuk, Etten ucuzmuş diye tavuğa zam yapacaklarmış…
Ersin Tatar: İki sokum tavuk yerdik o da
gitti…
Müsteşar: Döş da pirzoladan ucuzmuş
efendim ona da zam yapacaklar…
Ersin Tatar: Hah bir parça döşe ekşi sıkmaylım yani biz!
Müsteşar: Pastırma da hellimden daha
ucuzmuş efendim!
Ersin Tatar: Peeeee! Alsınlar mangalı da
be! Bir mangal keyfimiz varıdı! Alsınlar
mangalı da!
Müsteşar: Ama herşeye rağmen Egemen
- eşitliğimiz yerinde duruyor efendim…
Ersin Tatar: Tamam sık üstüne ekşi da
onu yeylim madem…
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TURİST’İK TATA

Şair Gözüyle

GÜNLÜK

Tüge Dağaşan
Savaşlar salgınlar ve çöken turizm, imkânsız geçim… Savaş
kurucuları neyi düşünüyorlar
diye düşünüyorum da insanı hiç
düşünmedikleri kesin. Nasıl bir
düşünce yapıları var diye kafa
yormak da çözüm değil. Yabancısı olduğumuz düşüncelere sahipler. Turistiz düşüncelerine.
Sadece turistler değil kendi ülkesinde geçinemeyenler de farklı
ülkelere gider, farklı ülkelerde
geçinemeyenler de başka insanların ülkelerine gider, sonra bir
diğer insanlar bir başkalarının
ülkelerine. Bizse kendi ülkemizden kendi ülkemize turistlerle
birlikte çalışmaya gideriz, turisti
oluruz kendi ülkemizin. Tabi turistler adaya gelirse. Gelmezse
birçok iş yeri alabora.
Sık sık doğduğum mahalleye
yelken açarım, zamanla yabancılaştığım mahalleme. Evim miydi önce değişen, diğer evler miydi
yoksa? Sokak ismim duruyor
hâlâ fakat evime de yerime de
insanıma da turistim. Diline, kültürüne, yemeklerine özellikle.
Belki de sırf bu yüzden her şeyi
görüp duyup farkında olup konuştuğu zaman kimsenin inan-

madığı köyün delisi olmak isterdim, okunup biten bir köşe
yazısı. Ya da buzluktaki kırmızı
elma, her kapısını açtığınızda
yiyeyim mi yemeyeyim mi diye
düşündüğünüz.
Kapı olmak istemezdim ama.
Özellikle de sınır kapısı. Sınır
dedikçe sinirlerim bozulur ve
hiçbir sinir tamircisi ile karşılaşmadı bu bozuk yanım. Sınır
dedikçe en çok yarım yamalak
adam gelir aklıma. Adamları bir
bir eksilen yarım adam. Gün
geçtikçe turisti olduğum, kim
olduğumu, ne olduğumu giderek
unuttuğum; kimliğime yabancılaştığım, kendime turist olduğum
adam.
***
Sınır kapısına doğru yol alırken
trafik giderek arttı. Ne var ki
bugün diyemezdim çünkü kuzey
güneyden daha uygundu artık
alış veriş için. Birinci kapıda
kimlik ver, ikinci kapıda hem
kimlik hem aşı kartı ver. Ardından öğren ki bugün tatil günü,
neyin tatili? Osmanlı’dan kurtulma günü. Osmanlı’dan bir biz
kurtulamadık diye düşün geri
dönerken kuyrukta. Üçüncü ka-

pıda kimlik ver yeniden, dördüncü kapıda yine kimlik ver.
Kimliksiz kaldığım şu adada,
kim olduğumu yazıyor mu acaba
o kartta? Ne kadar baksam da
kimim okuyamıyorum. Aynı karada, aynı adada, aynı sokakta
kapılar kontroller sınırlar teller,
turistim sınırlarına be ada.
Mesleğin ne diyorlar, o kadar
uzun zaman alıyor ki cevap vermem ve genelde de cevap vermem çünkü mesleğim ne bilmiyorum. Mesleğime bile turistim.
İnsanlar mesleğine neden turist
olur bu adada Tata?
Bu adada önceden görmediğim
şeyleri görüyorum, turisti oluyorum olayların, sen adadaki en
büyük olay oluyorsun Tata.
Kalemler yazıyor annen kırıyor,
aslında kırdığını sanıyor. Sen
anneni örnek alıyorsun. Ben kalem oluyorum karşında peki ya
sen nesin Tata?
Çocuklar en çok da annelerini
örnek alırlar, annen sana bağırıyor
sen de bana.
Ben turistim de söylesene sen
çocuk musun Tata?

Anastasiadis:

AB’nin enerji hedeflerine katkıda bulunabiliriz
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in AB’nin Ukrayna’daki durum yüzünden enerji
bağımsızlığını kazanması ve enerji
kaynaklarının farklılaştırılması konusunun ele alındığı Brüksel’deki
Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın AB’nin
enerji hedeflerine katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdiği
bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazetelere
göre, Anastasiadis toplantının ikinci
gününde, resmî twitter hesabından
yaptığı paylaşımda AB’nin enerji
güzergâhlarının farklılaştırılması
yönünde Mısır, İsrail ve Suudi
Arabistan’ın oynayabileceği role
değindi.
Paylaşımında Güney Kıbrıs olarak AB’nin enerji güvenliğinin,
kaynakların ve tedarik güzergâh-

larının çeşitlendirilmesiyle takviye
edilmesinden yana olduğunu belirten Anastasiadis “AB’nin üniter
elektrik piyasasının tamamlanmasını kolaylaştıracak çeşitli elektrik
bağlantısı projeleri ile ilgili çalış-

maların hızlandırılması gerektiği”
görüşünü ortaya koydu.
Anastasiadis “Kıbrıs, AB’nin
enerji kaynakları ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi ve yeşil dönüşüme önemli ölçüde katkıda bulunmak için bölgesel düzeyde Kıbrıs Mısır ve İsrail gibi Doğu Akdeniz, Suudi Arabistan gibi Körfez
ülkeleri ile işbirliği yapıyor” ifadesini kullandı.
Brüksel’deki toplantının ilk gün
çalışmalarının ardından yaptığı
paylaşımda ise Güney Kıbrıs’ın
“Avrupa’daki yeni bir güvenlik
mimarisinde konumunu bulması
gerektiğini, Avrupa piyasalarına
doğal gaz ve temiz enerji ihraç
güzergâhları oluşturmak suretiyle
AB’nin enerji özerkliğine katkıda
bulunabileceği” görüşünü dile getirdi.

Kuzeyde 531 yeni vaka, 2 can kaybı!
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2022
korona tablosu şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı
21.433 olup, 531 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 488 kişi
taburcu edilmiştir.
227 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne,
97 kişi Gazimağusa, 57 kişi Güzelyurt, 19 kişi İskele, 13 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
26 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.433
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 531
Ülke dışından gelen Vaka
Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 531
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 488

Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.296.585
Toplam Vaka Sayısı: 81.218
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 74.969
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
6039
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5986
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
212
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 46

Covid-19 2 can aldı
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde
Covid-19 tedavisi gören 79 yaşındaki
İmren Yürükoğlu hayatını kaybetti.
KKTC’de Covid-19’dan hayatını
kaybedenlerin sayısı 212'e yükselmiş
oldu.
TURKOVAC, KKTC'YE
GİRİŞTE KABUL EDİLEN
AŞILAR LİSTESİNE EKLENDİ
KKTC’ye girişte kabul edilen aşılar
listesine ve AdaPass kayıt listesine
Turkovac aşısı da eklendi.
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası
Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan
kararlarda, bu hafta KKTC’ye girişte
kabul edilen aşılar listesine ve AdaPass
kayıt listesine Turkovac aşısı eklendiği
kaydedildi.

UKRAYNA ERDOĞAN’I YALANLADI

Ukrayna savaşının en büyük kazananı Erdoğan oldu… Bir
yandan NATO’yu savaşın içine tamamen dahil etmeye çalışan
Kiev yönetimi Türkiye’nin kendisine sattığı (motorunun ve elektronik aksamlarının Batı ülkelerinden alınıp Türkiye’de montajı
yapılan) Bayraktar SİHA’larının önemini abartıyor ve Türkiye’nin
Rusya karşısında ‘GARANTÖR’ü olmasını talep ediyor, diğer
yandan ise Tayyip Erdoğan Batıdaki imajını düzeltmeye çalışıyor… BM, AB ve ABD de bu durumdan memnun… Kıbrıs’taki
işgalci Türkiye Ukrayna’da Batının ‘güvercin’i oluverdi… Buna
rağmen Ankara gene eline yüzüne bulaştırmayı başardı diplomasiyi!..
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşünde basına yaptığı açıklamada Ukrayna ve Rusya yetkililerinin 4 konu üzerinde anlaşmaya
vardığını, müzakerelerde ilerleme kat ettiklerini söyledi… Ardından
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Erdoğan’ı yalanladı…
Kuleba, Rusya ile barış müzakerelerinin zor ilerlediğini söyledi,
tartışıldığı öne sürülen 6 temel başlıktan 4'ünde anlaşmaya
varıldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Kuleba, Facebook
üzerinden yaptığı paylaşımda "4 konu üzerinde Rusya ile herhangi
bir anlaşmaya varamadık. Müzakere süreci zor ilerliyor. Ukrayna'nın
pozisyonu çok güçlü ve taleplerimizden vazgeçmiyoruz. İlk etapta
ateşkes ilan edilmesini istiyoruz, ardından güvenlik garantileri
verilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kabul edilmesini
talep ediyoruz" açıklamasını yaptı… Ukrayna ‘GARANTÖR’
olmasını istediği Türkiye’nin ne kadar garanti olduğunu gördü
mü acaba? Erdoğan’ın Ukrayna’nın yalanladığı açıklamasında
‘üzerinde anlaşılan 4 konu’ dediği başlıklar Ukrayna’nın NATO
üyeliğinden vazgeçmesi, Rusça’nın resmi dil olması, silahsızlanma
ve kolektif güvenlik
CİLVE
Ersin Tatar “Pahalılık ve
ekonomik kriz tarihin
cilvesidir” dedi. Gözünün
deliğidir Tatar…
*
DİL SÜRÇMESİ (Mi?)
ABD Başkanı Biden Polonya
sınırındaki ABD askerlerine
"Orada olduğunuzda
göreceksiniz. Kadınların ve
gençlerin lanet bir tankın
önünde durup 'Ben
gitmiyorum' dediğini
göreceksiniz" demişti.
"Orada olduğunuzda"
ifadesi, ABD askerlerinin
Ukrayna'ya gönderileceği
şeklinde algılandı. Beyaz
Saray sözcüsü açıklama
yaparak ABD'nin Ukrayna'ya
asker göndermeyeceğini
belirtmek zorunda kaldı.
Biden’ın dili mi sürçtü,
yoksa Allah ona doğruyu
mu söyletti?
*
YETMEZ
Alkollü içeceklere getirilen
astronomik zamlara yönelik
tepkilerden sonra Maliye
Bakanı Sunat Atun
“Görevimiz sağlığa zararlı
ürünleri ucuzlatmak
değildir” dedi. AKP’ye
yaranmak için öyle
konuşuyorsun ama yetmez
Hacı efendi, yetmez!
*
ALLAH KIYAK YAPAR
Tayyip Erdoğan, "Hayat
pahalılığının canımızı
yaktığını gayet iyi biliyoruz"
dedi. Bin odalı sarayda
oturan adamın söylediğine
bak. Allah çarpmaz ki, Allah
da ona kıyak yapar!

“Tırnak”...
"Yüzyıllarca bu topraklarda
yaşayan ve her türlü güçlüğü
“birlik, mücadele ve dayanışma”
temelinde aşan Kıbrıs Türk Halkı,
bugün de yarın da, ne Türkiye
Halkının ürettiği değerlerin
tüketicisi ne de Kıbrıs Rum
Halkının ürettiği değerlerin haris bir
paylaşımcısı olamaz.
Aksine, adanın federal bir çözümle
birleşmesi ve çözümün Dünya
Halkları içinde saygın yerimizi
almanın temelinin ekonomik
gelişmemiz ve demokratik hukuk
devleti ilkelerini, sosyal adaleti
temellendirmemiz ile olanaklı
olduğunun artık herkes tarafından
görülmesi gereklidir."
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)
"Özgürlük ve refah (veya özgürlük
içinde refah) arayışı serbest ticaret
ve dolaşım özgürlüğünü, yani
sınırların insanlara, sermayeye ve
mallara açık olmasını şart koşar.
Başka bir deyişle, bireylerin
gelişmesi toplumun genişliğiyle
sınırlı olduğu için, liberal
kozmopolitanizm toplumun
sınırlarının gönüllü mübadele
yoluyla barışçı bir şekilde bütün
dünyayı içine alacak şekilde
genişletilmesini
gerektirmektedir."
Mustafa ERDOĞAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Ahmet Soyalan

Tatar’ın Yayın Yüksek Kurulu
başkanını çağırıp kendisi
hakkındaki yayınlar
konusunda ‘şikayette
bulunması’ konusunda
haklılığını ispat etmek için
Silihtar, Mustafa Akıncı da
bazı yayınlarla ilgili olarak
Polis Genel Müdürlüğü’ne
şikâyette bulundu ve davalar
açtı dedi. Doğru! İyi da
hatırlattınız… Akıncı’ya Tatar
yandaşlarından ölüm tehdidi ve hakaret yağıyordu. Yalnızca
buradaki polise değil, 17 Ekim 2019’da 1000 adet tehdidi ve
hakareti içeren dosya KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’na
bizzat ‘‘KKTC Cumhurbaşkanlığı’’ tarafından teslim edilmişti.
Ne oldu o iş?
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Gavur imam
Oz Karahan
“Aynı topraklarda yaşayan Türkler ile
Rumlar karşılaştırıldığında, ince bir terazi
ile iki taraf da tartıldığı zaman, onlara
oranla bizim her açıdan ne denli alçaklarda
olduğumuzu gören aklı başında her kişi
hayretini açığa vurmaktan kaçınmamalıdır.”
“Şimdiki halde yüzde doksan oranında
mülk ve servet, sanayi ve ticaret Rumlara
geçtiğinden; Türkler artık çalım satmağı,
kesip biçmeği ve saireyi bırakıp Rumlarla
kardeş gibi geçinmeğe çaba göstermelidirler. Yoksa Türkler arasında ikiyüzlülük,
bozgunculuk, kavga, sevgisizlik devam
edecek olursa bunun zararlarından asla
kurtulamayacaklardır.”
Bu cümleler Harid Fedai’nin günümüz
Türkçesine uyarlayarak “Anı-Yaşantı”
başlığıyla hazırladığı kitaptan.
Bu kitapla Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim’in 1909 yılında Lefkoşa’da yayımladığı iki eseri topluma tekrar kazandırılmış.
Sağolsun Mustafa Billur dostumuz geçtiğimiz günlerde herkese hatırlattı.
Aslında kitabı değil...
İnsanlarımızı hatırlattı.
Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim’in insanlarımız için kullandığı sıfatları bu köşede kaç defa kullandım hatırlamıyorum.
Özellikle benden insanlarımızı tarif
eden bir tane sıfat seçmem istense, en
fazla kullandığım “bozguncu” tabiri olurdu.
Tabii bu yazıda üzerinde durmak istediğim konu bu sıfatlar değil...
Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim’in o
sıfatları insanlarımıza yakıştırmadan önce
Kıbrıslılar arasında yaptığı iktisadi karşılaştırma ve analiz.
O bu cümleleri yazarken ne Kıbrıs
Cumhuriyeti vardı ne de Kıbrıslılar bir
kavga içindeydi.
İnsanlarımızın bugünkü acizliklerine
bahane olarak gösterdikleri şeylerin yaşanacağının sinyali bile yoktu.
Hatta Kıbrıs’ın “iki topluma” ve “iki

TÜRKÇE KONUŞAN KIBRISLILARIN
KENDİ KENDİNE ETTİKLERİ
bölgeye” bölünmeden önceki o günlerinde
herşeyin ortak olduğu günler, başkent
Lefkoşa’nın belediye başkanının Rumca
konuşan Kıbrıslıların da oylarıyla Mehmet
Şevket Bodamyalızade, yani bir Türkçe
konuşan Kıbrıslının seçildiği günlerdi.
Bugün tarih ve siyasetle başınızı şişirmek
istemediğim için burada kısa kesiyorum.
Kıbrıslıların iktisadi hayatı diyorduk…
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ın özgür
bölgelerindeki büyük ve uluslararası bir
firmada görev yapan bir dostum benden
bir ricada bulundu.
Firmada güzel bir pozisyonda çalışmak
üzere bir Türkçe konuşan Kıbrıslı tanıyıp
tanımadığımı sordu bana.
Tanıdığım, tanıdığımın tanıdığı Kıbrıs’ta
ve yurtdışında okumuş üniversite mezunu
ve işsiz olan onlarca kişi olduğundan
kendisine hiç merak etmemesini söyledim.
Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki yaşam koşulları ve gençlerimizin durumunu bildiğimden eşe dosta çıtlattığım anda bir insanımıza daha yardımcı olacağım için
memnun oldum.
Bu haberi sağa sola yayınca, çocuğunu,
arkadaşını, kardeşini bana yönlendirmeye
başladı insanlar tabii…
Kaç kişi ile bu konuda görüştüm hatırlamıyorum ama hepsinden işittiğim şey
aynıydı.
“Abi ben kuzeyde devlete girmeyi kovalarım, o olmazsa sana haber versem
olur?”...
Kıbrıs’ın özgür bölgesinde, uluslararası
bir firmada, insana yaraşır sağlık, emeklilik
ve maaş koşullarında ve kuzeyde o “devlet” dediği şeyden alacağı maaşın 3-4
katını elinin tersiyle iten “okumuş” insanlarımız bunlar.
Kısa süre önce SEK ve TÜRK-SEN
sendikalarının ortak başlattığı ve insanlarımıza Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde iş
sağlayacak o programa kaç kişi katıldı
bilmiyorum.
Ama onun da sadece ilk etap için be-

lirlenen kotasının çeyreğinin dolmadığına
eminim.
Uzun lafı kısası geceleri elektriksiz bir
şekilde soğukta titremek, ücretsiz kaliteli
sağlık güvencesine sahip olmadan guduru
bir yaşam ve sersefil bir hayat aslında
insanlarımızın kendi tercihi dostlar.
Ve bu tercih Kıbrıs’ın tarifinin en önemli
şahsiyetlerinden Lokmanhekim’in 113
yıl önce yazdığı gibi yeni verilmiş bir
tercih değil.
Bu yazıyı Türkçe konuşan Kıbrıslıların
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni terk edişinden başlayıp bugünkü “iki toplumlu iki bölgeli
federasyon” hayal tacirliğine kadar bu
adada yaptıkları bütün “bozgunculuklara”
bağlayabilirim.
Ama bugünlük uzatmayacağım.
Yazımı yine Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim’in 1960 yılı yazında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken adaya geldiğinde Lefkoşa’daki Çetinkaya Kulübünde verdiği
konferansta insanlarımızın vazgeçmeleri
gereken karakterlerinden bahsederken,
yine insanlarımız hakkında dile getirdiği
birkaç analizi paylaşarak bitirmek istiyorum.
“Kahve köşelerinde tembel tembel vakit
geçiren, işsiz, idealsiz, öncüsüz gençlik”.
“Hükümet işlerine düşkünlük”.
“Halka öncülük yapmak için fedakârane
çalışanlara çamur atma, onları lekeleme,
bıktırıp usandırma”.
“Şahsi ve milli iktisadın ne demek olduğunu bilmemek”.
Daha anlamadınız mı?
Toplumumuzun büyük kısmı bazılarımızın da iddia ettiği gibi 1974 yılındaki
işgal ve onun getirdikleri sebebiyle insani
ve ahlaki erozyona uğramadı.
Tam tersine zaten sahip oldukları insani
ve ahlaki erozyon sebebiyle 1974 işgali
de dahil olmak üzere tüm belaları yaşamaya ve sizin de yaşamanıza sebep
olmaya devam etmekteler.

Maliye’den 150 milyon TL’lik yeni bir borç ihalesi
Standard- Artun ÇAĞA
KKTC Maliye Bakanlığı için 150 milyon TL’lik yeni bir iç borç ihalesi daha
açıldı. KKTC Merkez Bankası, Maliye
için, 30 Mart Çarşamba günü sonlanacak
yeni bir Devlet İç Borçlanma Senedi
(DİBS) ihalesinin duyurusunu yaptı. Bakanlık Şubat sonu ve Mart başında iki
ayrı ihalede %22-%25 arasında faizlerle
toplam 100 milyon TL borçlanmıştı.
KTCMB tarafından 3 Mart Perşembe
günü sonlandırılan son hazine bonosu
ihalesinin nominal tutarı 100 milyon TL
idi. Ancak, duyurusu 28 Şubat’ta yapılan
ihaleye sadece 30 milyon TL’lik teklif
geldi. Gelen tekliflerin tümü kabul edilirken satılan hazine bonosu nominal
tutarı 30 milyon TL oldu.
25 Şubat Cuma günü sonlandırılan ve
nominal tutarı 200 milyon TL olan bir
diğer DİBS ihalesine de 74 milyon TL’lik
teklif gelirken, tekliflerin 70 milyon
TL’lik kısmı kabul edilirken, söz konusu
iki ihale sonrasında Devlet İç Borçlanma
Senetleriyle oluşan (ödenmeyi bekleyen)
iç borç stoku 285 milyon 800 bin TL’ye
çıkmıştı. KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayında 115 milyon,
Şubat ayında da 78 milyon TL’lik DİBS
geri ödemesi yapılmıştı.
Maliye Bakanlığı 2021’de toplam 670

milyon 846 bin 970 Türk Lirası tutarında
iç borçlanmaya gitmiş, söz konusu borçlar
%18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alınmıştı.
150 MİLYON ARANIYOR
KKTC Merkez Bankası dün (24 Mart)
Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği 202203
(Isın kodu: KKB080722T13) “Hazine
Bonosu” ihalesiyle toplamda 150,000,000
Türk Lirası (150 milyon TL) daha borç-

lanılacağını duyurdu.
“Çoklu fiyat” şekliyle “iskontolu türde”
açılan ihale 100 gün vadeli olacak. DİBS
ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 30 Mart 2022 (Çarşamba) tarihinde
saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabileceği bildirilirken, katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü
kullanarak taleplerini gönderebilecek.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

Mücadele !

Siyasi partilerimiz, sözde meclis çatısı
altında, her yıl rejim tarafından para yardımı
ile ödüllendiriliyorsa, sendikalarımız bizim
TC kökenli üyelerimiz var, daha ileri gidemeyiz diyorlarsa bunun adı mücadele olmaz,
olsa olsa işi idare edelim, günü geçirelim
mücadelesi olur.
Yıllardır mücadele adı altında yapılanlar
sadece bu şekilde yapılmakta, bu şekilde
yapıldığı için de bir adım ileriye gidilmemektir!
Siyasi partilerden özellikle çözüm istediğini
iddia eden CTP, TDP, TKP den herhangi
birinin ''Biz bu saatten sonra rejimin partimize
yaptığı yıllık para yardımını istemiyoruz,
almıyoruz, bizim istediğimiz para değil, bir
çözümdür '' dediğini duymadığımız sürece
ne söylerlerse yalan olduğunu anlamamız
gerekir!
Sendikalara gelince, işler daha da karışık,
tüm sendikalar toplanıyor, mesela BMBP
da bir araya geliyorlar, herkes görüşünü
söylüyor, herkes şikayetçi ama iş mücadele
etmeye gelince bazıları hemen başlıyor “E
bizim kırmızı çizgilerimiz var, TC kökenli
üyelerimiz var, elçiliği karşı veya TC den
birileri için yapılacak gösteriye veya yürüyüşe, gösteriye, katılmayız” diyorlar.
Bazı sendikalarımız ın yaptığı bu çeşit
politikalar birlikteliği bozmakta, mücadele
etmeyi güçsüz kılmaktadır.
Bu şekilde hareket eden sendikalara meram
anlatamazsınız, ve asla mücadele başlatamazsınız.
Sendikaların TC kökenli üyeleri şimdiye
kadar, ister TC ister başka bir ülke olsun,
Kıbrıslı Türklere yapılanlar çok büyük bir
haksızlıktır, helede yapılan aşağılamalar,
hakaretler kabul edilir gibi değil, Kıbrısın
yerli halkına çok büyük saygısızlık yapılıyor,
Kıbrıslı Türkler asla bu çeşit bir muameleyi
hak etmiyorlar diyen birileri çıktımı ?
Ben şimdiye kadar böyle konuşan TC
kökenli bir sendikacı veya sendika üyesinin
böyle konuştuğunu duymadım.
Konuşmasını bırakın, üstüne “Kan döktük,
burası bizimdir” diyenler var.
Anlayacağınz biz kendi geleceğimizi,
kendi ellerimizle onlara teslim etmiş durumdayız.
Oy derdindeki siyasiler, veya üye derdinde
olan sendikalarla bu işin olmayacağını yurtseverler daha anlamadımı.?
Oy derdinde olan sözde çözümcü, CTP
nin vekilinin sözde mecliste söylediği '' Bu
ülkenin sahibi biziz '' sözü bu yazdıklarıma
çok büyük bir örnektir!
Ama halimizin asla böyle olmadığını kendisi de bilmekte, işi idare etme siyasetiyle
böyle konuşabilmekte.
Bir hareketin başlaması için Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarından bir grup oluşturup
Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, AB, VE
BM yetkililerinin her gün kapılarına dayanmalıyız. Gerekirse gruplar halinde hergün
Anastasiadisin sarayı önünde gösteri yapmalıyız, gerekliyse oraya çadır kurup orda
yatıp kalkmalıyız. Sen çağırdın, işte bizde
geldik, bir başlangiç yapalım, dememiz bile
çok büyük ses getirir. Anastasiadisin sarayı
önünde gösteri düzenlenirse bu gösteriye
katılacak bizden fazla Kıbrıslı Rum olacağından eminim.
Ondan sonra görelim oy derdinde olan
siyasi partileri de, üye derdinde olan sendikaları da. Mücadele edecekler ve miş gibi
yapanlar nasıl ayırt edilir meydana çıksın!
İngilizlerin meşhur bir ata sözü var ''Everybody Makes His Own Way!''
Yani herkes kendi yolunu kendisi yapar,
başkalarını beklemeyiniz !
İsteyen Tatarın sarayına, yahut sözde meclise yürümekte serbest, 48 senede ne kazanıldığı meydanda!
Mücadele etmeye istekliler varsa bir an
önce tercihlerini yapmalı!
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Kutlu Adalı’yı öldüren UZİ’nin şeceresi (21)

BALABAYIS’TAN ODESSA’YA
Bu bir Ukrayna yazısı değildir. Ancak
yazımıza Odessalı öykücü İzak Babel ile
başlayalım…
‘‘Çok güzel bir kenttir Odessa. Herkes
bilir bunu. ‘Büyük fark’ yerine orada ‘iki
büyük fark’ derler. Ayrıca, ‘oraya buraya’
yerine de ‘oreye, bureye’. Bence, Rus imparatorluğunun bu ilginç, en göz kamaştırıcı
kenti için güzel çok şey söylenebilir.
İnsanın çok rahat yaşayabileceği, aydınlık bir hayat sürebileceği bir kent düşünün.
Halkının yarısından fazlasını
Yahudiler oluşturur. Yahudiler
çok sıradan şeyleri çok iyi
bilen insanlardır. Yalnız kalmamak için evlenirler, yıllarca bir arada yaşamak için
severler, ev sahibi olmak, karılarına Karakulev ceketleri armağan etmek için para
biriktirirler. (…) Odessa’yı çevreleyen
rahat, aydınlık hava büyük ölçüde onların
emeğiyle oluşmuştur. (…) Yazın sahillerinde sporcu gençlerin adaleli, bronzlaşmış
bedenleri güneşin altında pırıl pırıldır;
yüzleri sivilceli, iyi niyetli, büyük hayalperestler, borsacılığı icat etmiş ‘toptancı
tüccarlar’ın, şişman, göbekli, yağlı bedenleri
uzanmıştır kumların üzerine.
Biraz ötede, uçsuz bucaksız denizden
uzaklarda fabrikaların dumanı yükselmekte,
Karl Marx her zamanki işini yapmaktadır.
(…)
Odessa’da bir liman vardır, limanda da
Newcastel’dan, Cardiff’de, marsilya’dan,
Port-Said’den gelmiş gemiler; gemilerde
zenciler, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar… Odessa aydınlanma günlerini de,
karanlık günleri de görmüştür. Şiirsel,
mutlu günleri de, çok çaresiz karanlık
günleri de.’’
Babel’in Odessa betimlemesinin tadını
çıkardıysanız, Kutlu Adalıyı öldüren
UZİ’nin şeceresi yazısına neden böyle
başladığıma geleyim…
Ne Girne ile Odessa’yı kıyaslayacağım,
ne Ukrayna ile Kıbrıs’ı…
Odessa gibi çok uluslu, dinli, kültürlü
tarihi bir imparatorluk şehri ile şehrin sahiplerinin silah zoruyla evlerinden atılıp
yerlerine deniz ötesinden nüfus taşınan
ve zeytinliklerin sökülüp, karaparayı aklayarak üzerine gecekondu tipi apartmanlar
ve villalar yapılan Girne’yi kıyaslamak,
Odessa’ya edepsizlik yapmak olur…
Halil Falyalı öldürülmeden bir süre önce
sanal bet işinin Kıbrıs’tan tasfiye edilip
Ukrayna’ya taşındığı kulağıma çalınmıştı.
Rus ordusunun Ukrayna’ya girdiği hafta
bir dostum,
-Bugün sendikada biriyle karşılaştım,
güneye iş başvurusu yapmaya geldi, tahmin
edemen nereden geldiğini; dedikten sonra,
‘Odessa’ dedi…
Odessa’da sanal betçide çalışan bir Kıbrıslı, savaş çıkınca kürkçü dükkânına geri
dönmüş…
Demek ki sanal betçilerin Ukrayna’ya
taşındığı doğruydu…
İzak Babel’in şişman, göbekli, yağlı bedenli borsacılığı icat etmiş ‘toptancı tüccarlar’ dediği burjuvalardan uluslararası
kapitalizmin yeni mucizesi sanal betçilere
köprü olmuş Odessa.
***
Dönelim biz Çatalköy’de 20 Temmuz
Caddesi’nde öldürülen Halil Falyalı’ya…
Falyalı öldürüldükten sonra Türkiyeli
gazetecilerin ağzında sakız gibi bir laf
vardı: ‘‘Kıbrıs’ta siyasetin finansörü’’…
O kadar çok ağızdan tekrar edildi ki bu
söz, doğruluğu bile tartılamadı.
İlk kimin söylediği belli olmayan, herkesin diline düşmüş, ‘‘Falyalı Kıbrıs’ın

kralı olduğunu söylerdi’’ sözü de aynı.
Söylemiş olsun ya da olmasın, sömürge
rejiminin niteliğini mi değiştirecek bu?
Kıbrıslı boşuna ‘çok duy az inan’ demez…
Kıbrıs’a Osmanlı’nın atadığı Vali Tosun
Paşa, “Buraya bakın ağalar bana Tosun
Paşa derler” dediği zaman ağalardan birinin
verdiği cevabın “Kıbrıs’ta tosunun hayalarını sökerler de hadım ederler!” olduğu
rivayet edilir…
Kıbrıslı ağa Osmanlı paşasına bu lafı
etmiş midir? Delimiz çok der mi der, yalancımız daha çok uydurur da uydurur!
Doğru söyleyenler de abartarak söylediği
için ‘çok duy az inan’ der Kıbrıslı…
Buradaki ‘‘Mafya Kıbrıs’ta siyaseti finanse eder’’ algısı, hem Ankara’nın Kıbrıs’taki sömürge idaresini pembeye boyamaya yönelik bir çabadır hem de geç kapitalistleşmiş toplumlarda bir türlü bitmeyen
‘ideal kapitalizm’ tartışmasının sonucudur.
Yolsuzluk, rüşvet, kayıtdışı ekonomi ve
karapara kapitalizmin ürünüdür. Olağanüstü
bir durum değil, aksine kapitalist mekanizmanın dişlisidir. Kâr ve rant maksimizasyonu için bir tercih değil, mecburiyettir.
Kayıtdışı çalışma ve vergi cennetleri kapitalizmin ürünüdür. Kayıtdışı ekonomi
sömürüyü, vergi cennetleri kârı maksimize
eder.
Özellikle bizim yaşadığımız Üçüncü
Dünya’da, eski sömürgelerde bitmeyen
bir adlandırma tartışması var: Çarpık kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmi, azgelişmişlik, çevre/periferi kapitalizmi…
Kapitalizmin bir ürünü olan yolsuzluk,
rüşvet, kayıtdışı ve karapara tartışılırken
de hep, ‘‘kapitalizmi bile beceremeyen
vahşiler’’ çerçevesine indirgenir: Bir batının
‘ideal kapitalizmi’ var, bir de kapitalizmi
bile beceremeyen Üçüncü Dünya var.
Emperyalizmin bir dünya pazarı olduğunu anlamaz, emperyalist metropoller
ile eski ve sürekli sömürgeler arasındaki
eşitsiz ve bileşik gelişmeyi kavramazsanız,
ideal bir kapitalizm ararsınız.
En güncel olandan örnek verelim: Ukrayna’nın en büyük doğalgaz şirketlerinden
biri olan Burizma’ya çöken oligark Zloçevskiy hakkında Britanya’da karapara
aklama davası açılınca –o sırada ABD
Başkan Yardımcısı olan- Biden’ın oğlu
Hunter’dan yardım ister.
Ukrayna’nın yeni atanmış Başsavcısı
Şokin, Burizma şirketi ile Zloçevskiy’i
soruşturmaya girişince de ABD Başkan
Yardımcısı Biden Ukrayna Başsavcısı Şokin’i ABD’nin Ukrayna’ya yapacağı 1
Milyar Dolarlık yardım karşılığında görevinden aldırır. ABD Başkan Yardımcısı
Ukrayna Başsavcısını 1 Milyar Dolarlık
rüşvet karşılığında görevinden aldırır…
Burada yolsuzluğu kim yaptı, rüşveti
kim verdi, karapara davasına kim karıştı?
Burada ‘ideal kapitalist’ ABD mi, yoksa
30 sene önce kapitalizme geçen Ukrayna
mı ‘çarpık’ ve ‘azgelişmiş’ olan, ahbapçavuş ilişkisi kuran?
Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu
yumurtadan?
Bunun adı kapitalizmin eşitsiz ve bileşik
gelişmesidir. ‘İdeal kapitalizm’ saplantısı
farklı coğrafyalarda tarihsel gelişmenin
kendisini tekrar edip etmediğiyle ilgilidir.
Türkiyeli gazetecilerin ağzından düşmeyen ‘‘Falyalı Kıbrıs’ta siyaseti finanse
ediyor’’ sözünün arkasında, tam da bu
sistemin parçası olan yolsuzluk, rüşvet,
kayıtdışı ve karaparanın kökeni olan uluslararası kapitalizm ve Türkiye kapitalizminin iç pazarı olan Kıbrıs kuzeyindeki
sömürge gerçeğini inkâr var.

***
İsviçre ve Lüksemburg ile vergi cenneti
adacıklara servetlerini kaçıranların çoğunluğu Batılılarken fatura Kıbrıs ve Malta
gibi küçük ülkelere kesilir…
Hollanda’nın Avrupa Parlamenteri geçtiğimiz günlerde Kıbrıs ve Malta’yı azarladı. Avrupa Komisyonu’nu “altın pasaportların yasaklanması ve altın vizeler konusunda katı düzenlemelerin kabul edilmesi
için öneri sunmaya çağıran” raporun raportörü olan Hollanda Avrupa parlamenteri
Sophie in’t Veld şöyle dedi:
-“Kıbrıs ve Malta gibi ülkeler için altın
pasaportlarla ilgili programın, ulusal bütçelerinin büyük bir parçasını teşkil ettiğini
anlıyorum. Ancak ekonominizi karanlık
işler üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez”…
Hollanda bugünkü gücünü sömürgeci
tarihinde el koyduğu kaynaklarla yaratmış
bir emperyalist. Kıbrıs ve Malta’nın ise
pasaport yolsuzluğu ve off-shore bankacılığı
var elinde sadece. İşte Türkiye’nin Kıbrıs’ın
kuzeyinde bize bakışı ne ise, Hollanda’nın
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bakışı da o!
***
2008’de başlayan Üçüncü Büyük Depresyon Wall Street’ten sonra Avrupa’yı
vurduğunda Euro krizini bahane eden Alman emperyalizminin dayattığı paketle
Rus hesaplarına tedbir konmuş ve 100.000
Euro’nun üzerindeki mevduatlar dondurulmuştu. 2008 Depresyonu ile Kıbrıs’ta
Rus sermayesine karşı açtıkları savaşı
2022’de Ukrayna savaşı bahanesi ile yeni
bir aşamaya taşıdılar.
Bugün hem altın pasaport hem Rus sermayesini bahane ediyorlar…
-Lukoil CEO’su Leonid Fedun, eski Çukotka Valisi ve işadamı Roman Abramoviç,
Promsvyazbank Finans Kuruluşu Başkanı
Petr Fradkov, Novikombank Müdürü Elena
Georgieva, Rossiya Bank'ın Başkanı ve
CEO'su Dmitri Lebedev gibi Rus milyarderlerin Kıbrıs’taki şirketleri, banka hesapları ve altın pasaportları 2008’den sonra
başlayan Rusya’nın Kıbrıs’tan tasfiye edilmesi sürecinin yeni bir aşaması…
-Mihail Fridman, Petr Aven, Roman Abramoviç, Süleyman Kerimov ve Andrei
Kosogov gibi Rus oligarklar da AB’nin
kara listesinde bulundukları için kendileri
Kıbrıs’la bağlarını kestiler…
-22,3 milyar dolarlık net servetiyle Rusya'nın en zengin ikinci kişisi olduğu belirtilen Alexei Mordashov’un da Kıbrıs’taki
1.3 milyar sterlinlik hissesini Virgin Adaları'na aktardığı belirtiliyor.
***
Kıbrıs’ın kuzeyinde Halil Falyalı cinayeti
ile görünür olan dönüşüm, güneyinde de
Ukrayna savaşı bahanesiyle tasfiye edilen
Rus sermayesi olarak çıkıyor karşımıza.
Kapitalizmin ürettiği ilişkiler o kadar iç
içe geçmiş ve bütünleşmiştir ki –birbiri
ile alakasız görünen- Kıbrıs’taki bir kontrgerilla cinayeti ile Ukrayna’daki savaştan
kaçan sanal bet şirketi, Ukrayna savaşını
bahane ederek Kıbrıs’taki Rus sermayesinin
tamamen tasfiye edilmesi aynı puzzle’ın
parçaları.
Bu puzzle’ın bir diğer parçası da, Halil
Falyalı öldürülmeden önce ve sonra Türkiye’nin dayattığı gündemler içerisinde
Ercan’ın Türkiye’nin İç Hatları olması,
Mağusa ve Ercan limanlarının açılmaması
ve yeni marina projeleridir.
Küçücük Kıbrıs’ın üzerine Rusya konusunda bu kadar gelen Batı emperyalizminin Türkiye’ye dokunmaması da manidardır…
2021 Ekim’inde Türkiye FATF (Mali
Eylem Görev Gücü) tarafından kara paranın

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle
‘gri liste’ye alındı…
FATF’ın (Mali Eylem Görev Gücü) adı
ilk kez Türkiye’de kumarhane mafyasının
yükseliş döneminde duyulmuştu. Türkiye
1989 yılında OECD bünyesinde kurulan
Mali Eylem Görev Gücü’ne 1991’de üye
oldu. Elinden geldiğince katılımı öteledi… Bankalarda belirli bir limitin üzerindeki işlemler için taahhüt ettiği kimlik
tespiti uygulamasını zorunlu kılan yasayı
ise, ta 1996’da –Susurluk döneminde mafya/kontrgerilla bağırsak temizliği sırasında- yürürlüğe soktu…
F. Cengiz Erdinç ‘Overdose Türkiye’
kitabında şöyle yazıyor:
‘‘1996 yılında yürürlüğe giren Kara Paranın Önlenmesine Dair Kanunu yürütecek
olan Mali Suçları Araştırma Kurulu Şubat
1997’de fiilen çalışmaya başladı. 1980’li
yılların başından beri varolan ve kaynak
dışı ekonomide kilit rollerden birini üstlenen
mevduat sertifikası uygulaması ise ancak
1997’de yürürlükten kalktı. 1998 yılında
uygulamaya konan mali milat ise büyük
tartışmalara yol açtı ve ertelendi.
Bu dönemde arka arkaya yaşanan krizlerde 1989’da zirveye çıkan finansal serbestleşmenin getirdiği kayıt dışı ekonomiyi
güçlendiren mekanizmaların önemli katkısı
oldu. Özellikle sıcak para akışına dayanan
finans sistemi yerle bir oldu. Tahribat
sadece finans sistemiyle kalmıyor, her defasında tarım ve sanayideki üretim mekanizmalarını da yerle bir ediyordu. Bu reel
sektörlerdeki ağır tahribat bir sonraki
krizin de hazırlayıcısı oluyor ve boyutlarını
artırıyordu.
1994 krizi bu özelliklere sahipti…’’ (S.
338-40, İletişim Yayınları)
Günümüzde Türkiye gündemini meşgul
eden FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından ‘gri liste’ye alınmış olmak,
1980’lerden 1990’lara hesabı verilemeyen
kara paraya dayalı finans sisteminin devamı
gibi…
Kriz krizin ebesidir. 40 yıldır Türkiye
kapitalizminin kronik dış ticaret açığı sorunu var. 1994, 1998, 2001 krizleri
AKP’den önceki dönemde birbirinin ebesiydi, kendini yeniden üreten krizlerdi.
AKP öncesi 90’larda ve AKP’li 2000’lerde
aynı yapısal sorun vardı. 1990’larda kara
paranın denetlenmesi konusunda FATF’ı
(Mali Eylem Görev Gücü) bu yüzden öteledi Türkiye. Aynı dönemde Susurluk’un
kasası First Merchant Bank da uluslararası
hukukun dışında haydut rejim durumundaki
KKTC’de idi…
2021’den beridir Kıbrıs Cumhuriyeti,
Mağusa ve Ercan limanlarının BM ve
AB’nin uluslararası denetimine açılması,
doğrudan uçuşlar ve ticaret için bastırıyor;
Ankara ise reddediyor.
İsviçre merkezli uluslararası ‘Ulusötesi
Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim’in
Küresel Organize Suç Endeksi Raporunda
KKTC’nin, IŞİD tarafından Suriye’den
Türkiye’ye kaçırılan petrolün ve Libya’dan
alınan kaçak rafine petrol ürünlerinin Avrupa’ya gönderilmesinde bağlantılı olduğu
ileri sürüldü.
Raporda Mağusa Limanı’nın spesifik
olarak silah ve mal kaçakçılığında öne
çıktığının altı çizildi.
Şimdi neden Kıbrıslı Türklerin limanlarının uluslararası ticarete ve ulaşıma
açılması, Türkiye tarafından reddediliyor
biraz daha iyi anlaşıldı mı?
Kıbrıs’ın kuzeyinde Falyalı Cinayeti ile
hızlanan dönüşüm, güneyinde Ukrayna
savaşı ile hızlandı.
Odessa’dan Babalayıs’a yol bağladık!

27 Mart 2022 Pazar_Layout 1 26.03.2022 22:08 Page 9

9

27 Mart 2022 Pazar

Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

TARİHİN
CİLVESİ DEĞİL,
GÖZÜNÜN
DELİĞİ
KISACA...
İLAÇ AMBARGOSU

Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyine ilaç
ambargosu devam ederken Ali Pilli
‘halledeceyiiiik’ diyor… Faiz Sucuoğlu
iki ay önce “TC yetkililerinden ilaç
yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılması
istendi”ğini söyledi. Ama TC’nin
Kıbrıs’ın kuzeyine et satışına
yasaklama getirmediğini haber yaptılar!
Türkiye’nin KKTC, Azerbaycan ve
Nahçıvan dışındaki tüm ülkelere et
ihracatında kısıtlanma getirilmiş… İlaç
ambargosu konusunda açıklama yok!

Bizim Mandra
Ersin Tatar, kaş, göz,
burun, kulak, sağa
kaydırdığı ağız mimikleriyle
süslediği söylemlerine bir
yenisini daha ekler ve
“Devletimiz en büyük
zenginliğimizdir” diyerek
son derece trajikomik bu
ifade ile medyada haber
olmayı yine başarır!
Vatandaşlar “Onu boşuna
yılın devlet adamı
seçtirmedi Tayyıp” derken,
sokaktaki adam “Artık
kendini bir şey değil onbir
şey zannedecek” diye
kendi kendine söylenir…

DİP NOT
Türkiye’nin doğusunda
yapılan bir ankette,
“Türkiye'nin öncelikli
sorunu nedir?” sorusuna
%76,3 “ekonomik kriz ve
işsizlik”, % 17 ise “Kürt
Sorunu” cevabını verdi.

“Hamam böceklerini öldürün!
Öldürmeyenler öldürülecektir!”
1994, Haziran günleri. Afrika'nın en yoksul
ülkesi Ruanda'nın resmi devlet radyosundan
şu anons yapılmaktadır: "Hamam böceklerini
ezin, gördüğünüz yerde öldürün!"
Sokaklar, "inyenzi! inyenzi!" çığlıkları atan
palalı kalabalıklarla doludur. Inyenzi, Hutuların, Tutsiler için kullandığı addır ve hamam
böceği anlamına gelmektedir.
Belçikalıların marifetiyle meşrulaştırılan
ırkçılık; daha uzun boylu, açık tenli, dar burunlu olanları Tutsi; kısa boylu, koyu siyah
tenli, geniş burunlu olanları da Hutu olarak
ayırmıştır. Böylece, soykırıma giden yolda
her Ruandalı, fişlenmiştir.
***
Güneyimizdeki savaş, sürgün ve işgallerin
acısı sürerken bir sabah uyandık ki, Dostoyevski'nin ülkesi, Gogol'un ülkesini işgale
başlamış. O Dostoyevski ki, "hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık" demişti.
Bir başka haber, ülkesi işgal edilen devletin
resmi yetkilisinin ağzından:
"Ruslar hamam böcekleridir, yakalandıkları
zaman öldürülecekler."
Ukraynalı doktor Gennadiy Druzenko Rusların insan olmadıklarını, tüm yaralıların
hadım edilmesi için emir verdiğini, onların
öldürüleceğini söylüyor…
***
Hutu yönetimi katliam öncesi, "hamam
böceği" temizliğine hazırlık için Çin'den yüzbinlerce satır ithal etmiştir. Ruanda'daki etnik
temizlik devam etmektedir. Hutu milisleri,
pala, bıçak, satır, balta, taş ve sopalarla
Tutsileri öldürmektedirler.
Radyolardan Tutsilerin öldürülmesi teşvik
edilmekte, "öldürmeyenler öldürülecektir"
anonsları yapılırken; rahipler, doktorlar, ellerindeki Tutsileri cellatlarına teslim etmektedirler. Her taraf ceset kaynamaktadır. İlk
iki ayda ölü sayısı 600.000'e ulaşacaktır.

VİRGÜL

ŞİKAYET İLE TALİMAT

Tatar, bağımsız olması gereken, yasaya göre özerk ve
tarafsız olan Yayın Yüksek Kurulu’nun Başkanı’nı
çağırıp ‘kendisi ile ilgili’ yayınlar konusunda talimat
verdi… Bugün Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Av.
Fevzi Hansel’i çağırarak talimat veren, yarın yargıçları
telefonla arar… Silihtar açıklama yaptı: Tatar, Hansel’i
kabul ederek şikâyetlerini iletmiş... ‘Bazı yayın organları
tarafından iddia edildiği gibi Hansel’e talimat verilmemiş
olup, sadece şikâyette bulunulmuştur’ denildi… Hansel
‘gereken yasal işlemlerin başlatılacağı’nı belirtti… İster
buna talimat deyin, ister şikayet!

2023
YALAKALIĞI

"2023 yılına
belediyelerimizi
birleştirmiş şekilde
gireceğiz…"
Ünal Üstel (Jet ve
AdaPass
skandallarından
sorumlu)

ABD baskısıyla BM'nin askerlerini geri
çekmesi, Fransa'nın katliamcı Hutu yönetimine
silah sağlaması, soykırımın ikinci dalgasına
zemin hazırlayacaktır. 100 gün içinde ülkede
800.000'e yakın Tutsi ile ılımlı Hutu öldürülecek, sonra bu sayının 1 milyonun üzerinde
olduğu anlaşılacaktır.
***
Yaralı Rusları hamam böceklerine benzeten
şu Ukraynalı Druzenko sonradan özür dilese
de, Ukrayna devletine sızmış faşizan aklı
açık etti. Bunu Lvov'da, Dnepropetrovsk'de
sokaklarda, direklere bağlanmış insanların
görüntüleri destekliyordu. Belden aşağı soyularak direklere bağlanmış, kırbaçlanan insanlar… İçlerinde babasıyla birlikte bir direğe
sırt sırta bağlanmış bir çocuk bile var.
Modern Avrupa'nın ortasında, savaşın vahşetinde bir kötülük büyüyor.
***
Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabının kahramanı Gregor Samsa adlı bir memurdur.
Samsa, bir sabah uyandığında kendini hamamböceğine dönüşmüş olarak bulur. Onun,
böcek haliyle normal yaşamına devam etme
çabası kabul görmez, işinden olur. Ailesi
ondan uzaklaşır, iğrenç bir haşere muamelesi
görmeye başlar. Samsa odasında ölü bulunur
ve ölüsü evin hizmetçisi tarafından süpürülerek
atılır. 21. yüzyılda bu hoyrat, adaletsiz, eşitsiz
dünyaya itiraz ettikleri için haşereler gibi
yok edilmek istenen gençler, kadınlar, yaşlılar…
Hepsi birer Gregor Samsa. Mesaj açık. Ya
hakkınız olan yeni bir yaşam için değişip
dönüşerek bir şeyler yapacaksınız, ya da her
daim itaat eden bir köle olarak, hiç değişmeden
öylece kalacaksınız.
(Bu yazı Yusuf Nazım’ın t24’te yayımlanan “Hamam böceklerini öldürün!” başlıklı yazısından kısaltılmıştır…)

TARİH 27 Ağustos 2021
KKTC tam bir tımarhaneye döndü…
Sağlık Bakanı Ünal Üstel başka söyler,
Başbakan Saner başka… Saner “aşılı
aşısız herkes test ücretini kendisi
ödeyecek” derken, Üstel,
“Bu karar uygulanamaz, PCR ücretli
olmayacak” diyor…

Gözden kaçmayanlar...
HASTANEDE İLAÇ YOK!

Tatar istediğini söyleyebilir… Ama
eleştirildiği zaman, “organize ve
sistemli şekilde hakarete, yalana
ve iftiraya dayalı çok çirkin ve
seviyesiz saldırılar yapıldığını”
iddia eder… Tatar’ı eleştirmek için
organize olmaya gerek yok ki! Her
gün o kadar çok pot kırıyor ki
ahaliyi çıldırtıyor… O koltuğa nasıl
oturtulduğunu unuttu belli ki!.. Bir
gün dalga geçer gibi ‘en büyük
zenginliğimiz ve varlığımız
devletimizdir’ diyor, ertesi gün
‘pahalılık tarihin cilvesi, önemli olan
devletin bekası’ diyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Bizim atalarımız Osmanlı
Devleti’dir… Doğu Akdeniz’de barış
ve huzurun yakalandığı bir ortamda
KKTC devletini güçlendirme
çabası içerisindeyiz…”
Ersin Tatar
(Kıbrıs Cumhuriyeti
Vatandaşı)

Karikatür: İgor Kolgarev/cartoonmovement.com
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Limasol Limanı’nda 8 Mart tarihinde bir
konteyner içerisinde bulunan 132 kilo
hintkeneviri olayıyla ilgili dün 61 yaşındaki
bir kişinin tutuklandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi 61 yaşındaki kişinin,
paketin kendisine ait olduğunu polisine itiraf
ettiğini yazdı.
Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Narkotik
Şube polislerinin, bir başka olay
çerçevesinde, Baf’ta bir ikametgah
içerisinde yaptığı aramada 12 naylon
poşetin içerisinde 29.5 gr hintkeneviri tespit
ettiğini belirtti.
Habere göre, polis olayla ilgili 34 yaşındaki
ev sahibini tutukladı.

DEFA YARI DEVLET BİR
KURULUŞ HALİNE GELİYOR

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’a
doğal gazın getirilmesi, dağıtılması ve
taşınması amacıyla “Devlet Doğal Gaz
İşletmesi” (DEFA) adı altında yarı devlet bir
kuruluşun oluşturulmasına karar verdiği
belirtildi.
Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’a doğal gazın
getirilmesi, dağıtılması, taşınması, tüm alt
yapıların geliştirilmesi ve çalışması
hedefiyle, DEFA’nın yarı devlet bir kuruluş
haline getirilmesine yönelik yasa tasarısının
geçtiğimiz gün meclise sunulduğunu yazdı.
Gazete DEFA’nın yarı devlet kuruluşu haline
gelmesiyle, Rum Yönetimi’nin Güney Kıbrıs
içerisinde doğal gazın taşınması ağının
kurulmasını ileriye götüreceğini belirtti.
Habere göre, DEFA ayrıca yarı devlet
olmasıyla, genişletilmiş yetkilere, görevlere,
yıllık bütçeye ve personele de sahip olacak.

GÜNEY KIBRIS İLE
İSRASİL ARASINDA
TEÇHİZAT VE ARAŞTIRMA
KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki savunma iş
birliğinin, Rum Savunma Bakanlığı Genel
Müdürü Andreas Lukas’ın bu ülkeye yaptığı
resmi ziyaretle, yeniden teyit edildiği
belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma
Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas’ın
ve beraberindeki heyetin, 21-24 Mart
tarihlerinde İsrail’e gerçekleştirdiği resmi
temaslara yer verdi.
Lukas’ın, İsrail Uluslararası Savunma İş
birliği (SIBAT) Müdürü Yair Kulas’ın daveti
üzerine bu ziyareti yaptığını yazan gazete,
Lukas’ın, temasları sırasında teçhizat,
araştırma ve kalkınma alanlarında iş birliği
yapılması konusunu da derinlemesine ele
aldığını belirtti.
Habere göre Lukas, İsrail Savunma
Bakanlığı Genel Müdürü Amir Eshel ile de
bir araya geldi.
Lukas’ın temaslarında iki ülke arasındaki
savunma iş birliğinin önemi vurgulanırken,
geniş bölgedeki güvenlik sorunları da ele
alındı.
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“İYİ SİYASETÇİ” VE
“İYİ DEVLET ADAMI”
KKTC’nin Maliye Nazırı Hacı S.
Atun efendi hazretleri, kişisel “Facebook” hesabından Cuma gün bir
açıklama yaptı; izniyle paylaştığı
metnin bir bölümünü aynen aşağıya
alıyorum:
“İzlediğim kadarıyla maalesef alkol
ürünlerindeki Fiyat İstikrar Fonu
ayarlaması, bilinçli şekilde çarpıtılmıştır” diye başladığı açıklamasına:
-Bu durum “bira-süt” karşılaştırmasına bakılıp zam yapıldığı zemini
üzerinden tartışılmakta, ideolojik
alanlara çekilmeye çalışılarak kamuoyu bu yönde kışkırtılmaktadır.
Bira ile sütü ekonomik olarak karşılaştırmıyoruz. Ancak vicdani olarak, yavrularımızın temel tüketim
ürünü olan sütün bu kadar pahalıya
satılması hem bir devlet adamı olarak
hem de baba olarak beni rahatsız
eder.
Haliyle temel besin maddesi olan
Süt’ün ucuzlamasını sağlamak, her
şeyden evvel önce ülkesini, insanını
seven bir siyaset adamı olarak önceliğim olmalıdır.
Alkol ve sigaradaki vergi, diğer
ithal ürünler gibi yüzdelik cinsinden
oransal değil, maktu, yani sabittir.
Aynı ürünlere tedarikçi şirketler 5
ile 7 kez zam yaparken, devletin bu
alandan aldığı gelir hep sabit duruyor.
En bilinen Bira üretildiği Türkiye’de 22 TL, KKTC’nde ise 9 TL
idi. Aynı marka yabancı menşeli bira
ise Türkiye’de 26 TL, Güney Kıbrıs’ta 20 TL, KKTC’nde ise 10 TL
idi. (…)
Açıklamasının sonunda ise “(…)
görev aldığım süre içerisinde, kişisel
değil, toplumsal sorunların çözümü
ile maliye temelinde raydan çıkan
trenin yoluna girmesi için adım atma
yolunda çalışmaya devam edeceğiz.”

deyiverdi…

***
Ne “güzel” bir açıklama…
Son cümleden başlayalım…
Demek nazır efendinin deyişiyle,
“(…) toplumsal sorunların çözümü
ile maliye temelinde raydan çıkan
trenin yoluna girmesi için adım atma
yolunda çalışmaya devam edeceğiz”
yazınca, işler düzelecek, tren yeniden
raya mı girecek?
Nazır efendinin, “Raydan çıkan
tren” dediği, KKTC midir?
Başka ne olabilir ki?
Raydan çıkan, “trende” meydana
gelen hasar, alkollü içkilerden alınan
FİF -Fiyat İstikrar Fonu- gelirleriyle,
o kadar kolay tamir edilebilecek nitelikte midir?
Çok iyi(!) öyleyse…
Kıbrıs’ın kuzeyinde başka da
“tren” yok bildiğim kadarıyla…
Gerçi o trenin rayları da kalmadı
ya…
Ama olsun…
Sahi sevgili okurlar, sizler de o
trenle birlikte “seyahatte” miydiniz?
Eğer o trende “yolcu” olanlarınız
varsa sizlere de, geçmiş olsun diyelim,
yaralarınızın, berelerinizin iyileşmesi
için “Allah’a duacıyız”…
***
Gelelim süt meselesine,
Okudunuz, nazır efendi “yavru
vatanı” pardon yavrularımızı -çocukları- “düşündüğünden”(!) olacak,
bu kadar pahalı süt içtiklerinden
dolayı, vicdanı rahatsızmış…
Kendisi da baba ya…
Nazır efendinin yazdıklarını okuyunca düşündüm, taşındım, biraz da
kaşındım, “kim, çocuklarımızın sütünü bu kadar pahalı etti” diye…
Nazır olsaydım, sütü o kadar pahalı
edeni bulur, en yüksek cezaya çarptırılması için gereğini yapardım; di-

“MARAŞ BELEDİYE
BAŞKANI’NDAN” BM GENEL
SEKRETERİNE MEKTUP

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos
Yoannu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres’e Maraş konusunda kısa süre önce
mektup gönderdiği belirtildi.
Haravgi gazetesi sözde “Maraş Belediye
Başkanı” Simos Yoannu’nun imzasını
taşıyan mektup, Guterres’e verilmek üzere
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Colin Stewart’a iletildi.
Habere göre, sözde “Maraş Belediye
Başkanı” Yoannu mektubunda, “Maraş
kökenli Rumların, tüm Kıbrıslı Rumların
Kıbrıslı Türklerin, Ermenilerin, Latinlerin ve
Maronitlerin, taksim, iki devlete dayalı
çözüm ile uzlaşmadığını, halkın; BM
tarafından benimsenen Kıbrıs’ın yeniden
birleşmesinden yana olduğunu” savundu.
Yoannu, BM kararları dışında Maraş’ın
statüsündeki herhangi bir değişikliğin
oldukça zararlı olacağından da bahsetti.
Yoannu ayrıca normal bir ülkede, yeniden
birleşmiş bir ülkede yaşamayı heyecanla
beklediklerini ifade ederken Guterres’in
“Kıbrıs’ın doğal bir devlet olması gerekir”
şeklindeki tezine de atıfta bulundu.

YUNAN AYAKLANMASININ
YILDÖNÜMÜ GÜNEY
KIBRIS’TA KUTLANDI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Yunan
ayaklanmasının (25 Mart 1821) ve EOKA’nın
silahlı tedhişe başlamasının (1 Nisan 1955)
yıldönümü nedeniyle resmî twitter
hesabından “1821’in Kıbrıslı
mücadelecilerinin bayrağı bize her zaman
Kıbrıs’ın Yunanistan’la kutsal ve kopmaz
bağını hatırlatacak. Bütün Helenlere nice
yıllar” paylaşımında bulundu.

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
yecektim, ama vaz geçtim!
Gerçi nazır olmak bize uymaz!
Yine de, “sorumluluk onu gerektirir”(!) değil mi sevgili okurlar?
Haksız mıyım?
Yavruları sevindirirken, babaları
da üzmeyelim…
Aksi takdirde, yavrusuna iyi bakamayacak!
***
Son olarak o bira meselesine gelelim…
“Allah iyiliğini versin!” nazır efendinin…
Son yaptığı “vergi güncellemesiyle”
dinen “haram” olan alkol tüketiminin, KKTC iç piyasasında azaltılmasına katkıda bulundu…
“Allah razı olsun!” nazır efendi
ve “emeği” geçenlerden…
Hep “hainler” mi gönderilecek güneye?
Bundan böyle,
“Bira ya da alkollü içkilerden herhangi birini içmek isteyenler de, buyurup gitsinler güneyde içkilerini
orada içsinler” canım; onları “tutan
mı var?”
Ha, bazıları “o tarafa” gidemez
mi, dediniz?
E, n’apalım, onlar da şansına küssün; ille bira ya da alkol içeceklerse,
mecburen buradaki fiyattan pahalı
olarak içecekler…
Onların ödedikleri fonlarda toplanan paracıklarla da, “treni” tamir
edip rayına koyacağız…
Yavrucuklarımız da, “ucuz süt”
içebilecek…
Böylelikle “vicdanımız da rahat”
olacak!
Gerçi babaları biraz üzdük ama
olsun…
“İyi siyasetçi” ve “iyi devlet adamı”
işte böyle olunur!
İyi Pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

ERCAN HAVALİMANI’NIN
TÜM BİRİMLERİNDE
60 GÜN SÜREYLE GREVİ
YASAKLADI
Bakanlar Kurulu, Sivil Havacılık Dairesi
ve Ercan Havalimanı’nın tüm birimlerinde
60 gün süreyle grevi yasakladı.
Bakanlar Kurulu’nun dünkü resmi
gazetede yer alan kararında, “Hava Trafik
Kontrolörleri Sendikası ve/veya diğer
sendikaların başlattıkları veya
başlatacakları grevin, elzem hizmetleri
ciddi kesintiye uğratan nitelikte olması
nedeniyle yasaklandığı” belirtildi.
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası dün
akşam saat 21.20’den bugün 20.20’ye
kadar 23 saatlik uyarı grevi başlattığını
duyurmuştu.

YOL ÇALIŞMASI

KIB-TEK Yönetim Kurulu değişti
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği yapıldı.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin
elde ettiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, görevinden
alınarak yerine Meftun Orkun atandı.
KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Meftun Orkun, Asbaşkanlığı’na
Atilla Deva atandı. Yönetim Kurulu’na

ise Özgür Arıkan, Dilaver Bilgen ,Cem
Pişmiş, Hasan Akyiğit ve Ramadan
Karal atandı.
İşte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu
(KIB-TEK) Yönetim Kurulu'nda görevden alınan kişiler:
Turan Büyükyılmaz (Başkan)
Ahmet Ataksoy (Asbaşkan)
Ömer Çete (Üye)
Hüseyin Ademgil (üye)
Coşkun Talihsiz (Üye)
Bülent Kaya (Üye)

Lefkoşa-Güzelyurt, Yılmazköy–Çamlıbel
ve Ercan Havaalanı Ayr.-Geçitkale
anayollarında pazartesine kadar etüt
çalışmaları yapılacağı duyuruldu.
Karayolları Dairesi, sürücüleri dikkatli,
yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

ORMAN MÜHENDİSLERİ
ODASI BAŞKANI YENİDEN
İYİGÜN
Orman Mühendisleri Odası başkanlığına
yeniden Ahmet İyigün seçildi.
KTMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın
2022-2024 Dönemi Olağan Genel Kurulu
bugün yapıldı. Divan Başkanlığını
Nurettin Alaçam, Divan Sekreterliği
görevlerini Salih Güneş ve Asım Yırık’ın
yaptığı Genel Kurulda Oda Başkanlığına
yeniden Ahmet İyigün getirildi.
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109 örgüt ortak eylem yaptı...

“Tüm kapılar açılsın”
Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika,
siyasi parti ve sivil toplum örgütleri (STÖ),
yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs
sorununda görüşmelerin yeniden başlaması
için dün Lefkoşa’nın hem kuzeyinde, hem
de güneyinde eş zamanlı eylem düzenledi.
Eyleme, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk
Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu, Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler
ve AKEL’in de aralarında olduğu 109 siyasi
parti ve sivil toplum örgütünün destek
verdiği belirtildi.
KKTC’de yürüyüş saat 11.30’da Kuğulu
Park’ta başlayıp, Çağlayan’da Mağusa Kapısı’nın bulunduğu bölgede sona erdi. Eylemde, KTÖS Genel Başkanı Emel Tel ortak
açıklamayı okudu.
Güney Kıbrıs’ta da bir grup siyasi parti
ve örgüt Mağusa Kapısı Festival Parkı’nda
toplanıp, aynı bölgeye doğru yürüyüş yaptı.
Güney Kıbrıs’taki eylemin sonunda, örgütlerin taleplerinin dile getirildiği bir
mektup BM Genel Sekreterine iletilmek
üzere BM yetkilisine verildi.
MÜCADELE YÜKSELTİLECEK
Emel Tel’in okuduğu ortak açıklamada,
bölünmüş bir adada yaşayan insanlar olarak
gelecek kaygısı içinde olduklarına işaret
ederek, esas hedeflerinin “Birleşik Federal”
bir Kıbrıs olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Siyasi eşitlik temelinde iki
toplumlu ve iki bölgeli bir federasyon çözümüne odaklanacak anlamlı müzakerelerin
yeniden başlaması için ortaya azami baskı
koymamız gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak
için önerilecek olan güven arttırıcı önlemlerin
samimi ve uygulanabilir olması çok önemlidir” denildi.
Kemer sıkma politikaları nedeniyle günden
güne daha da kötüye giden ekonomik koşullar
altında ezilen halkın biraz olsun nefes alabilmesi adına yeni geçiş kapılarının açılması
için mücadelenin yükseltileceği kaydedildi.
Lefkoşa Rum ve Türk Belediye başkanlarının Mağusa ve Baf Kapısı’nın bulunduğu
bölgelerde yeni geçişlerin açılması konusunda
2015’te uzlaşıya vardığı ancak siyasi nedenlerden dolayı yeni kapıların açılmasının
ertelendiğine işaret edilen açıklamada, Kiracıköy-Akıncılar, Erenköy ve diğer noktalarda da kapıların açılması için çalışmaların
tamamlanması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, “Geçiş noktalarının açılması
aynı zamanda iki toplumun temasının artması
ve ortak vatan için mücadelenin daha etkili
bir biçimde sürdürülmesi anlamına gelmektedir” denildi.

Konuşmanın ardından eş zamanlı olarak
barış balonları uçuruldu.
Ortak açıklamanın tam metni şöyle:
Tüm Kapılar Açılsın!
Kıbrıs’ta yaşayan insanlar olarak adamızın
bölünmesinden kaynaklanan ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan dolayı ıstırap
çekmekte ve gelecek kaygısı yaşamaktayız.
Özellikle adanın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı
Türkler, dünyadan tecrit edilmelerine ve siyasal iradelerine müdahale edilmesine rağmen, var olma ve barış mücadelesini sürdürmektedirler.
Birleşik Federal bir Kıbrıs’a ulaşmak

bizim esas hedefimizdir. Siyasi eşitlik temelinde, iki toplumlu ve iki bölgeli bir Federasyon çözümüne odaklanacak anlamlı
müzakerelerin yeniden başlaması için, azami
baskı ortaya koymamız gerekmektedir. Bu
hedefe ulaşmak için, önerilecek olan güven
yaratıcı önlemlerin samimi ve uygulanabilir
olması çok önemlidir.
Güven artırıcı önlemlerin ortaya konması
ve uygulanması, emekten ve barıştan yana
olan tüm ilerici örgütlerin, “iki devletli çözüm” hayaline kapılmış olanlar karşısında
elini güçlendirecektir.
Pandeminin etkisi ve her iki toplumda da
uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle

günden güne daha da kötüye giden ekonomik
koşullar altında ezilen insanlarımızın, biraz
olsun nefes alabilmesi adına, yeni geçiş kapılarının açılması için mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız.
Lefkoşa’nın iki belediye başkanı, Mağusa
Kapısı ve Baf Kapısı’nda yeni geçiş noktalarının açılması için 2015 yılından beri uzlaşmış olup, bu konunun siyasi pazarlıklarla
uzatılmasına daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi müzakereler yoluyla bu
konuda bir an önce gelişme kaydedilmesi
elzemdir. Benzer şekilde, Kiracıköy-Akıncılar
bölgesindeki, Erenköy’deki ve diğer yerlerdeki geçiş noktalarının açılması için de
çalışmaların acilen tamamlanması gerekmektedir.
Yeni geçiş noktalarının açılması aynı zamanda, iki toplumun temasının artması ve
ortak vatan için mücadelenin daha etkili bir
biçimde sürdürülmesi anlamına gelmektedir.
Bu bağlamda, hâlihazırda açık olan kapılardaki geçişlerin daha sağlıklı hale gelmesi
ve yeni kapıların açılabilmesi adına ihtiyaç
duyulan personel eksikliğinin giderilmesi
için de mücadele edeceğiz.
Bu nedenle, bugün, dünyanın bölünmüş
son başkentinin her iki yarısından sesimize
ses katan tüm dostları selamlıyor ve yeni
geçiş noktalarının açılması, yurdumuzun
birleşmesi, toplumlarımızın yakınlaşması
adına herkesi yukarıda belirttiğimiz iki konuda mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.
Lefkoşa’nın ve adamızdaki diğer bölgelerin
yeniden birleşmesinin, iki toplumun ortak
geleceğinin yolu bu sokaklardan geçiyor.
Yaşasın ortak vatan mücadelemiz!
Yaşasın Birleşik, Federal Kıbrıs!
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Günün Manisi - Emine Hür

Günler çok çabuk erir
Mani yazmak zor gelir
Esin perim kayboldu
Kulağından tut getir
UKRAYNALI BAKANDAN
İLGİNÇ İDDİA: "RUS
ASKERLERİ KİMYASAL
SİLAH İÇİN ANTİDOT ALDI"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine
Ceppar, ellerindeki istihbarat raporlarına
göre Rus askerlerinin kimyasal silahtan
korunmak için şimdiden antidot
aldıklarını, bu silahların kullanılmasının
kendileri için şaşırtıcı olmayacağını
söyledi.
Ceppar, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm"
temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum
2022'de, AA muhabirine Rusya-Ukrayna
savaşı hakkında açıklamada bulundu.
Rus ordusunun sahada şu ana kadar
hedeflerine ulaşamadığını belirten Ceppar,
"Elimizdeki duyumlara göre bir hazırlık
içerisindeler. Savunma hattındaki
arkadaşlarımız kimyasal silahın
kullanılabilmesinden söz ediyorlar.
Rusya'nın nasıl bir ülke olduğunu
biliyoruz. Bizim için şu anda en önemlisi
savunma." ifadelerini kullandı.
Ceppar, Rusya'nın savaşta elini
güçlendiren üstünlüğün hava saldırısı
olduğunun altını çizerek, "Hava sahasının
kapatılması için biyolojik ve kimyasal silah
kullanılmasını beklemememiz gerekiyor.
Bizim istihbarat servisimiz; şimdiden Rus
askerlerinin kimyasal silahtan
etkilenmemek için antidot aldıklarını
belirtiyor. Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz
çünkü tüm kırmızı çizgileri geçtiler. Zaten
fosfor bombaları ülkemde kullanıldı. Bu
yüzden kimyasal silahların kullanılması
sürpriz olmayacaktır. Dünyanın desteği
var ancak yeterli değil." diye konuştu.

KRAYNA, FİNANSAL
DESTEK TOPLAMAK İÇİN
'SAVAŞ MÜZESİ' ADLI NFT
KOLEKSİYONU ÇIKARDI

Rusya'nın işgali sonrası her türlü destek
arama yoluna başvuran ve kripto para
bağışlarıyla 65 milyon dolardan fazla
toplamayı başaran Ukrayna şimdi de NFT
satışına başladı.
“Meta Tarih: Savaş Müzesi” (Meta History:
Museum of War) isimli koleksiyonda
savaş uçakları, haber programları, çizgi
filmleştirilmiş patlama sahnelerinden
oluşan dijital resimler bulunuyor ve her
biri savaşın bir gününü temsil ediyor.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Rus
işgalinin üçüncü gününde bitcoin ve
ethereum gibi kripto paralarla yardım
çağrısında bulunmuştu. Yeni çıkarılan NFT
koleksiyonun sayfasında ise amacın
"Dünyadaki dijital topluluklarda doğru
bilgiyi yaymak ve Ukrayna'ya destek için
bağış toplamak," olduğu açıklandı.

DÜN

Özdeyişler

Tadımlık

“Hayat bize verilen değil,
bizim tarafımızdan yaratılan
bir roman olmalıdır.”
Novalis

Uyuşamayız, yollarımız ayrı
Sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi
Senin yiyeceğin kalaylı kapta
Benimki aslan ağzında
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik
Orhan Veli Kanık

Kitap Dünyası

YÜZ GÜN
Lukas Barfuss
Roman
Metis Yayınları

Hayvan Üreticilerine, Naimoğulları yeniden başkan
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin
dün gerçekleştirilen 5’inci Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa tek aday olan Mustafa
Naimoğulları üyenin güvenini tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, birliğin Olağan Genel Kurulu’nda, Bakanlığın dolayısıyla da Hükümetin tarım ve
hayvancının ayakta durabilmesini sağlayacak
ek bütçeyi onaylaması gerektiğine işaret ederek,
bu konuda da yoğun çalışma yaptıklarını belirtti.
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu’nda konuşan
Oğuz, Piyasadaki en büyük eksikliğin de denetim olduğunu vurguladı.
Bakan Oğuz, bu konuda da Hal Yasasının
bir an önce geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği 5’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Oğuz: Hal yasası’nın geçirilmesi için
çalışıyoruz
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun
Oğuz, 5’nci Olağan Genel Kurulu’nun sektöre
hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, üreticilerin Covid, Döviz krizi ve Rusya
Savaşı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.
Mevcut dönemde üreticinin kendi kazancından harcayarak ayakta kalmaya çalıştığını
ifade eden Oğuz, bu süreçte Hükümete büyük
görev düştüğünü söyledi.
Dünyada arpa ithalatının sıkıntıda olduğunu
dolayısıyla KKTC’ye de sınırlı miktarda arpa
gelebildiğini belirten Oğuz, sorunun çözümü
için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Bakanlığın dolayısıyla da Hükümetin tarım
ve hayvancının ayakta durabilmesini sağlayacak
ek bütçeyi onaylaması gerektiğine işaret eden
Oğuz, bu konuda da yoğun çalışma yaptıklarını
belirtti.
Naimoğulları: Hayvancıya sahip
çıkılmazsa kıtlık yakındır
Birlik Başkanlığına yeniden getirilen Mustafa
Naimoğlulları da gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri

LEFKOŞA
BALIN ECZANESİ
Dr.Burhan Nalbantoğlu Cad. Alpal
Binaları No:24 Lefkoşa
0392 223 18 13
BEHAYİ YILMABAŞAR
ECZANESİ
Okullar Yolu Sok.Dış Kapı N0:66 A
Küçük Kaymaklı Lefkoşa. TMK
ÇAPRAZI (LEFKOŞA KAYMAKAMLIĞI YANI)
03922271116

ve Yetiştiricileri Birliği’nin ülkeye en büyük
katma değeri sağlayan birlik olduğunu belirterek,
hayvan üreticinin 365 gün sektörüne sahip
çıkmak için çaba sarfettiğini ancak son dönemlerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunu söyledi.
“Hayvancıya sahip çıkılmazsa kıtlık yakındır”
diyen Naimoğluları, ülkede hayvancının emeği
üzerinden kar elde etmeyi sürdürenlerin bulunduğunu savundu.
Döviz krizi, pandemi şimdi de yapılan zamların üreticiyi bitirdiğini dile getiren Naimoğluları, ülkeyi yönetenlerin dikkatlerini bu
sektöre yönlendirmesi gerektiğini aksi takdirde
hayvan üreticisinden başlayarak ülkenin yok
oluşa sürükleneceğini kaydetti.
Hükümetin yapması gereken açılımları bir
anönce uygulamaya koyması gerektiğini ifade
eden Naimoğluları, üreticinin ek kaynakla desteklenmesi ve denetimlerin bir an önce başlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Şahali: En zor dönemden geçiliyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut
Şahali ise Genel Kurul’daki konuşmasında
Kıbrıs Türk Halkının karşılaştığı en zor dönemden geçildiğini belirterek, elbette bu da
daha öncekiler gibi atlatılacak ancak hiç olmadığı kadar dayanışmaya ihtiyaç var” dedi.
Üreticiye zaman kaybetmeden sahip çıkılması
gerektiğine işaret eden Şahali, üretimin durması
halinde Kıbrıs Türkünün dünyaya açılımının
da duracağını kaydetti.

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

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

14.80 14.89

EURO
Alış Satış

16.25

16.35

Nöbetçi
Eczaneler

S.T.G.
Alış Satış

19.52 19.63

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B
Metropol Yolu Serena Butik karşısı
Taşkınköy Lefkoşa
03922255847
GİRNE
ADAŞEHİR ECZANESİ
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı,
Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur
Market karşısı)
03928150188
ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
MAĞUSA
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
03923656939
VEZİROĞLU ECZANESİ
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2
Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
03923656977
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke
7278 500

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

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

UKRAYNA SAVAŞI’NIN ARKA PLANI

Hamide Rencüzoğulları
Ukrayna savaşının arka planındaki
ABD...
Tümüyle Ukraynalı ağızdan aktaracağım.
Kim sabır gösterecek bakalım!
Ukraynalı Yuliy Dubovyk, ABD'nin Ukrayna krizini nasıl yarattığını, 10 yılda 2
darbeyi destekleyerek yıkıcı bir iç savaşı
nasıl körüklediğini ve nihayetinde ülkesini
Rusya'ya karşı bir vekil savaşçı olarak
nasıl sömürdüğünü anlatıyor.
Özetle:
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden
bu yana Batılı hükümetler ve medya kuruluşlarının Ukrayna'ya verdiği ezici destek, aslında Ukrayna halkına yönelik endişelerden kaynaklanmıyor. Siyasi ve ekonomik çıkarlarını ilerletmek için bizi kullanıyorlar.
Bunu biliyoruz çünkü Washington, hükümetimizi 10 yılda 2 kez devirdi, ülkemizi
Avrupa'nın en yoksulu yapan neo-liberal
ekonomik politikalarını dayattı ve son
sekiz yılda 14.000 Ukraynalı'nın hayatını
alan, birçok kişiyi yaralayan ve yerinden
eden yıkıcı bir iç savaşı körükledi.
ABD'nin Ukrayna'daki ilk darbesi, Batı
destekli başkan adayı Viktor Yuşenko'nun
seçimi kaybettiği 2004 yılında gerçekleşti.
Kasım 2004 seçimlerinin galibi Viktor
Yanukoviç, Rusya yanlısı olarak tasvir
edildi, bu Batılı hükümetler sadıktan çıkan
sonucu tanımayı reddetti.
Ardından “Turuncu Devrim” geldi. ABD
buna 14 milyon dolar harcadı. Guardian
raporu: "ABD, 4 yıl içinde 4 ülkede hükümetleri devirmeye çalıştı." Bunlar Sırbistan, Gürcistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna...
Burda ben bir parantez açayım: Turuncu
kıyafetli göstericilerin meydanlara çıkmalarından sonra Ukrayna Yüksek Mahkemesi 3 Aralık 2004 tarihinde seçimlerin
2. turunun sonuçlarını geçersiz saydı. 26
Aralık'ta yenilenen oylamada Yuşenko %
51,99 oyla "Turuncu devrimin" Başkanı
oldu.. Parantezi kapattı.
Yuliy Dubovyk'den devam edelim:
ABD destekli darbeyle başkan olan, ancak bir sonraki seçimde (2010) oyların
sadece %5'i ile Ukrayna tarihinin en düşük
desteğini alan bir lider olarak yeni bir rekora imza atan Yuşenko'nun koltuğa oturur
oturmaz öne çıkan icraatları şunlar oldu:
Yuşçenko ilk döneminde kemer sıkma
programı uyguladı, sosyal harcamaları
azalttı, büyük bankaları kurtardı, tarımın
planlama ve denetimini kaldırdı, NATO
üyeliğini savundu, başta Rusça olmak
özere azınlıkların kendi dillerini konuşmalarını ve diğer azınlık haklarını bastırdı.
Ukrayna'da ABD destekli 2. darbe, ilk
darbeden on yıl sonra, 2014'te geldi. Neden?
Çünkü 2010 seçimlerini, 'Turuncu devrimler' sonucunda kaybettirilen Viktor Yanukoviç tekrar kazandı. Ama ABD için
bir Rus yanlısıymış!..
Ve 2013'ün sonlarında yeni bir müdahale
süreci başladı.
Nedeni açık. Çünkü Yanukoviç, Avrupa
Birliği Ortaklık Anlaşması imzalamayı
reddetti. İMF programını kabul etmedi.
Onun yerine Rusya’nın teklifini daha
kabul edilebilir buldu.
O yüzden 2004-Turuncu devrimlerde
olan süreç aynen tekrar etti ve 2013’te
ortalık kaynamaya başladı.
2013 sonlarında Maydan meydanı olayları başladı.
Bir noktada kontrol, aşırı sağ güçlerin
eline geçti. Faşist örgütler koalisyonu
olan Sağ Sektör ve bir neo-Nazi partisi
olan Svoboda gibi örgütlerin liderleri,
protestocular adına ABD'lilerle görüşmeler
yapmaya başladılar.
Örneğin ABD'li Senatörler John McCain

Maydan isyancılarıyla görüşmek için gittiğinde muhatapları bu neo Nazilerdi.
Olaylar çığırından çıkıp Başkan Yanukoviç
Rusya'ya sığındığında darbe tamamlanmış
oldu!
Ancak bundan sonra Ukraynalı faşistler
darbe karşıtlarını hedef aldılar.
Neo Naziler Ülkenin dört bir yanında
sokaklarda yapılan darbe karşıtı gösterilere
acımasızca saldırdılar. Darbe karşıtı protestolar aşırı sağ tarafından kanla bastırılırken, ülkenin doğusundaki iki bölge,
Donetsk ve Luhansk ayaklandı ve Ukrayna'dan bağımsızlık ilan etti.
Ardından Kırım halkı da Ukrayna'dan
ayrılıp Rusya'ya katılmak için referanduma
gitti.
Ama Donetsk ve Luhansk'taki insanlar
daha az şanslıydı. Çünkü darbe hükümeti
isyanları bastırmak için bu doğu bölgesine
orduyu gönderdi.
İlk başta birçok Ukraynalı asker, ABD
destekli hükümetin başlattığı bu iç savaşta
kendi vatandaşlarına ateş etmeyi reddetti.
Ukrayna ordusunun tereddütünü gören
aşırı sağ gruplar ve onları destekleyen
oligarklar Azov, Aidar,Dnipro, Tornado
vb. “savunma taburları” kurdular.
Mayıs 2014'te neo-Naziler ve diğer aşırı
sağ güçler, Odessa'daki darbe karşıtı büyük
protestoya saldırdılar.
Protestocular kanlı saldırıdan kaçmak
için bir sendika binasına sığındılar. Ancak
Neo Nazilerin sendika binasını ateşe vermeleri sonucunda 48 kişi diri diri yakıldı.
Ardından darbe hükümeti, İkinci Dünya
Savaşı sırasında binlerce Polonyalı, Yahudi,
Rus ve diğer azınlığın katledilmesini organize eden ve Holokost'a isteyerek katılan
bu örgütlerin liderlerini, Stepan Bandera
ve Roman Shukevych'i resmen onurlan-

dırdı.
Bir sonraki seçime (2019) kadar Luhansk
ve Donetsk'i kapsayan Donbass'ta 5 yıl
süren iç savaş yaşandı. Hükümetin resmi
açıklamasına göre13.000'den fazla insan
öldü ve en az 28.000 kişi yaralandı. Zelensky'nin başkan olmasından yıllar önceydi ve ufukta Rusya işgali de yoktu..
2019'da Ukrayna halkı Zelensky,i tercih
etti. Çünkü barışı getireceğini söyledi.
Zelensky 'Ukrayna İçin Barış Platformu'nda konuştu. Hatta ülkenin Rusça konuşulan doğu bölgelerine Rusça bile hitap
etti. Ve oyların% 73'ünü aldı. Çünkü halk
neo-Nazi saldırılarından bıkmıştı.
Ancak Zelensky, koltuğa oturduktan
çok kısa bir süre sonra tavrını değiştirdi.
Devlette kendisini öldürmekle tehdit edebilecek kadar güçlenen aşırı sağın sadakatini ve Batı desteğini kaybetme riskini
göze alamadığı için180 derece çark etti
ve iç savaşı desteklemeye devam etti.
Ukrayna hükümeti doğrudan faşistler
tarafından yönetilmiyor belki ama Ukrayna'da faşist güçlerin devlet üzerinde
önemli bir etkisi var.
2014 ABD destekli darbeden sonra, Ukrayna ordusu, polisi ve güvenlik aygıtlarının tamamı neo-Naziler tarafından resmen
yutuldu.
Ve SON olarak, “Yahudi bir başkanın
olduğu bir ülkede neo-Nazizim fazla abartılıyor" görüşü hakim.
Ama böyle bir akıl yürütmeyle Ukrayna'daki neo-Nazi gerçeğini reddetmeye
çalışanlara Dubovyk'nun cevabı açıktır.
Ve diyor ki, 23/"İşte cevap: Naziler Zelensky tarafından atanmıyor. Ama koltuğunun sigortası bu neo-Nazilerdir. Ve son
8 yıllık savaşta önemli ölçüde güçlendiler…"

KUAFÖRLER BİRLİĞİ
BAŞKANI ZAMLARA KARŞI
BİRLİKTE MÜCADELE
ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası
(KTEZO) Yönetim Kurulu Üyesi, Kuaförler
Birliği Başkanı Mahmut Kanber, zamlardan
dolayı hükümete eleştirilerde bulundu ve
birlikte mücadele çağrısı yaptı.
Kamber, yaptığı yazılı açıklamada, alkollü içki
vergisine yapılan artışıyla ilgili olarak “Alkollü
içeceklere konan vergi artışı, ne tür bir
maliyeti olacağını düşünmeden, sadece
devletin kasasına ne kadar daha para
gireceğini hesaplayarak yapılan bir artıştır”
dedi.
Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak adil, şeffaf ve
sürdürülebilir bir sistem oluşturma noktasında
sokağa inilmesi gerektiğini belirten Kanber,
tüm zamların geri alınması, adil ve
sürdürülebilir bir ekonomik düzen için birlikte
mücadele çağrısı yaptı.

GAÜ “KIBRIS SORUNUNDA
GÜNCEL KONULAR” KONULU
KONFERANS DÜZENLEDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal
Bilimler Fakültesi, “Kıbrıs Sorununda Güncel
Konular” konulu konferans düzenlendi.
GAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe
konuşmacı olarak, Dışişleri Bakanlığı emekli
müsteşarı Büyükelçi Osman Ertuğ katıldı.
Ertuğ Kıbrıs konusunda müzakerelerin neden
durma noktasına geldiğini, çözüm sürecine
hangi şartlarda devam edilebileceğini anlattı.

TATLISU’DA “MOTİVASYON
DURAĞI” ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ

Tatlısu Belediyesi ev sahipliğinde, Zeytin
Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği,
Toplumsal Gelişim Hareketi ile Mağusa
Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliğinde
“Motivasyon Durağı” etkinliği yapıldı.
Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği
Başkanı Çiğdem Duvarcı,Toplumsal Gelişim
Hareketi Başkanı Prof. Dr. Sibel Dinçyürek ile
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
(ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert, etkinliğin
açılışında yaptıkları kısa konuşmalarda
etkinlik hakkında bilgiler vererek aile içi
iletişimin ve kaliteli zaman geçirmenin
önemine vurgu yaptı.
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da,
konuşmasında etkinliğin önemine dikkati
çekti. Orçan, Tatlısu’nun her zaman ilklerin
yaşandığı bir belde olduğunu ifade ederek
“çocuklar toplumların geleceğidir eğitim
sadece okulda değil aile içerisindeki iletişimle
de desteklenmelidir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, psikoloji ve rehberlik
uzmanları tarafından ailelere yönelik “Stres ve
Motivasyon”, “Aile içi Etkili İletişim” ve
“Bağımlılık” başlıkları altında eğitimler verildi.
Sağlık uzmanları tarafından katılımcıların
şeker ölçümünün yapıldığı etkinlikte ayrıca
yöresel kültürü koruma ve ileriye taşıma
hedefiyle çocuklara sokak oyunları
oynatılarak, yöresel masallar okundu ve
hediyeler dağıtıldı.

RUSYA’NIN ÖNCELİĞİ
STRATEJİK NÜKLEER
KUVVETLERİN
DESTEKLENMESİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus
ordusunun yeni silah siparişinde
önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli
uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer
kuvvetlerin savaşa hazır durumunun
desteklenmesi olduğunu belirtti.
Şoygu, devlet savunma siparişlerinin temini
ile ilgili yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının
başında konuşan Şoygu, Maliye Bakanlığı ile
savunma siparişleri ve bütçe yükümlülükleri
hususunda görüşme yaptığını aktardı.
Mevcut zorluklar göz önüne alınarak savunma
siparişlerinin planlı şekilde sağlandığına
dikkati çeken Şoygu, "Bu yıl bütçe
finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15
arttığını göz önüne alırsak devlet savunma
siparişlerini yerine getirirken nelere dikkat
etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor."
dedi.
Rusya karşıtı yaptırımlara rağmen devlet
sözleşmelerinin yüzde 85 oranında yerine
getirildiğini aktaran Şoygu, gelecek ay
içerisinde bütün siparişlerin tamamlanacağını
ifade etti.
Şoygu, "(Yeni silah siparişinde) Öncelikler
yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar,
havacılık teçhizatı ve stratejik nükleer
kuvvetlerin savaşa hazır durumunu
desteklemektir." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki savaşın getirdiği duruma da
işaret eden Şoygu, bu yıl robotik sistemler,
bilgi sağlama araçları ve elektronik savaş
dahil gelişmiş silahlar ile lojistiğin temini için
belirlenen hızın korunması gerektiğini
vurguladı.
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RUSYA, KURİL
ADALARI'NDA ASKERİ
TATBİKAT DÜZENLEDİ

"Yüzsüzler" Meclis önünde sergilendi
MYK Seramik sanatçısı Leman Cankat
dün Cumhuriyet Meclisi önünde dün eylem
yaptı. “Yüzsüzler” ismini verdiği eserini
Meclis önünde sergileyen Sanatçı, “Yaptığım
heykelle hem halkın hem de vekillerin
yüzsüz olduğunu anlatmak istedim” dedim.
Vatandaşlara da tepkisini dile getiren
Cankat, “Vekilinden bakanına, marketçisinden toptancısına herkes halkın üzerine
üşüşüyor Halk da yüzsüz çünkü kendisine
yapılanlara sessiz kalarak şükrediyor. Ancak
bir uyanıp kalkarsa sırtına binen herkes
düşecek” dedi.
“Bugüne kadar gördüğüm tüm olumsuzluklara tepki gösterdim. Elektrik
zammından, benzin yokluğundan, hayat
pahalılığından hepimiz şikâyet ediyoruz.
Bunu sosyal medya üzerinden yaparak bir
yere varılamayacağını anladık. Ben bir
heykel yaparak tepkimi tüm topluma göstermek istedim” diyen Cankat, bu güne kadar
8 sergi açtığını, bu sergisini de Meclis
önünde sergilemek istediğini belirtti.
“BELEDİYE YERİNE MECLİSİ
KAPATIN…”
Cankat yaptığı açıklamada, “Artık halkın
silkelenerek kendine gelmesi gerekiyor. Bu
güzel adada böyle sorunlarla boğuşmaya
artık yeter denmelidir. Hükümet 28 belediye
çok diyor ancak bu küçücük ülkeye 50 milletvekilinin de fazla olduğunu kimse
konuşmuyor. 50 vekile maaş, bakanlara
araba, şoför, sekreter ve daha birçok hizmet.

POLONYA'DAKİ
UKRAYNALI SIĞINMACI
SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Rusya'nın saldırılarından kaçarak komşu
Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 2
milyonu geçti. BM verilerine göre bir ay
içinde Ukrayna'dan kaçan sivillerin sayısı
3 milyon 700 bini aştı.
Rusya'nın saldırıları nedeniyle
Ukrayna'dan kaçarak Polonya'ya
sığınanların sayısı 2 milyonu geçti.
Polonya Sınır Koruma kuruluşu
tarafından Twitter üzerinden yapılan
açıklamada, Polonya'ya sığınan
Ukraynalıların sayısının yaklaşık 2 milyon
270 bin kişi olduğu belirtildi. Sınır
Koruma, sadece Cuma günü yaklaşık 30
bin 500 kişinin sınırdan geçiş yaptığını
aktardı. Ancak bu sayının bir önceki güne
göre yüzde 6,4 düşük olduğu kaydedildi.
Yapılan açıklamada, savaşın başladığı 24
Şubat'tan bu yana Polonya'dan
Ukrayna'ya geçiş yapanların sayısının ise
322 bini bulduğu belirtildi. Sınır
Koruma'nın verdiği bilgilere göre, çoğu
Ukrayna vatandaşı olan erkeklerin yanı
sıra kadınların da Ukrayna'yı işgal eden
Ruslara karşı savaşan Ukrayna
birliklerine katılmak üzere ülkeye geri
döndüğü ifade edildi.

Belediyeleri kapatmak yerine meclisi kapatın.
Artık insanlar hellim ekmek yiyemez duruma
geldi. Halk artık uyanmalıdır. Güç halkın
elindedir. Hepimiz suçluyuz ve hepimiz

yüzsüzüz" dedi.
Cankat, kendisine destek veren bir
vatandaşa da sosyal medyasından teşekkür
ederek, videoya kaydetti.

Rus kayıplarının sayısı 16 bini geçti
Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile yapılacak müzakerelerde
ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi
ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna Genelkurmay
Başkanlığı, bir günde Rus ordusuna ait 42
askeri aracın daha imha edildiğini bildirdi.
"SONUÇ ODAKLI BİR ŞEKİLDE
KONUŞMALIYIZ"
"Geçtiğimiz hafta boyunca, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz düşmana güçlü darbeler
indirdi" açıklaması yapan Zelenski, üst düzet
komutanlar da dahil olmak üzere Rus kayıplarının 16 bini aştığını söyledi.
Zelenski, Moskova'ya görüşme çağrısını
yineledi. Ukrayna lideri "Rusya'nın saldırılarını engelleyen askerlerimiz, Rus liderliğini
basit ve mantıklı bir fikre yönlendiriyorlar:
Konuşmalıyız. Anlamlı, acil, adil ve sonuç

Rusya, Japonya ile egemenlik çatışması
yaşadığı Kulin Adaları'nda askeri tatbikat
yaptı.
Japon medyası ve Rus Interfax haber
ajansının aktardığına göre iki ülke
arasındaki barış görüşmelerinin askıya
alınmasından günler sonra Rus Doğu
Ordusu, 3 binden fazla asker ve yüzlerce
ekipmanla adalarda bir tatbikat
gerçekleştirdi.
Tatbikatın Rusya'nın Kamçatka yarım
adası ile Japonya'nın en kuzeyindeki
Hokkaido arasında uzanan takım adaların
neresinde yapıldığı ise bildirilmedi. Japon
medyası ise İkinci Dünya Savaşı sonunda
Sovyetler Birliği tarafından el konulan
fakat Tokyo'nun hak iddia ettiği bölgede
yapıldığını aktardı.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'nın,
Japonya'nın kuzeyinde ilhak ettiği Kuril
Adaları sorunu nedeniyle iki ülkenin
imzalamadığı barış anlaşması yeniden
gündeme geldi.
Rusya'nın hafta içerisinde, Japon
hükümetinin "Ukrayna'daki savaşla
bağlantılı yaptırımları"nı gerekçe
göstererek "ikili barış müzakerelerini
askıya alma" kararına, Japonya tepki
gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın,
Ukrayna’daki savaş ile bağlantılı olarak
"Rusya’ya karşı düşmanca tek taraflı
yaptırımlara" başvurduğunu açıklamıştı.
Açıklamada, "Rus tarafı, mevcut
koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar
vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon
alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik
temel bir belgenin imzalanmasının
müzakere edilmesinin imkansızlığı
nedeniyle Japonya ile barış anlaşması
müzakerelerine devam etme niyetinde
değildir.” ifadesi kullanılmıştı.

odaklı bir şekilde konuşmalıyız" dedi.
RUS ORDUSUNA AİT 42 ASKERİ
ARAÇ İMHA EDİLDİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 24
saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı
şekilde püskürtüldüğü duyurdu.
Açıklamada 170 Rus askerinin öldürüldüğü
ve Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha
edildiğini ifade edildi. İmha edilen araçlar
arasında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8
tankın bulunduğu belirtildi.
"İKİ İNSANİ KORİDOR
ÜZERİNDEN 7 BİN 331 KİŞİ
TAHLİYE EDİLDİ"
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun
çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin
331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye
edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24
saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği
Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani
koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol’dan 6 bin 800, Melitopol’dan da 531
sivilin Zaporijya’ya tahliye edildiğini vurguladı.
İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk,
bu çerçevede Mariupol halkına yardım
etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç
malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.
Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın
devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların
tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin
süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol,
Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin
tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını
sözlerine ekledi.

RUSYA SAVUNMA
BAKANLIĞI: SEYİR
FÜZELERİ İLE
UKRAYNA’DA ASKERİ
YERLERİ VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor
Konaşenkov, Ukrayna’nın Jitomir ve
Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri
“Kalibr” ve “Oniks” yüksek hassasiyetli
füzelerle vurduklarını duyurdu.
Konaşenkov yaptığı açıklamada, dün
denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli
seyir füzesi Kalibr ile Jitomir
bölgesindeki Velikiye Korovnitsı yerleşim
birimindeki Ukrayna ordusuna ait
cephaneyi imha ettiklerini ifade etti.
Sözcü Konaşenkov, “Yüksek hassasiyetli
seyir füzesi Oniks ile Mıkolayiv
yakınlarında Ukrayna’nın güneyinde
Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt
sağlayan bir yakıt üssünü yok ettik.”
ifadelerini kullandı.
Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna
savaş uçağı ve insansız hava araçlarını
vurduğu bilgisini de paylaşan
Konaşenkov, “Vişnevoe yerleşim birimi
üzerinde 2 Su-25 ve 1 Su-24 model uçak
ile 6 insansız hava aracı vuruldu. Bunun
dışında bir Toçka-U füze sistemi
Vasilyevka yerleşim biriminde imha
edildi.” diye konuştu.
Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna
ordusuna ait 267 insansız hava aracı, 207
hava savunma sistemi, 1618 tank ve zırhlı
araç, 166 çok namlulu roketatar, 662 obüs
ve havan topu, 1453 özel askeri aracın
yok edildiğini ifade etti.
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YENİ ErENKÖY ŞAMpİYON

BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon
Yenierenköy oldu. Ligin 16. haftasında konuk
olduğu Mehmetçik’i 7-4 yenen Yenierenköy,
puanını 39 yaparken, ligin tamamlanmasına
iki maç kala 9 puanlık farkla şampiyon oldu.
Bu sonuçla Yenierenköy Birinci Lig’e yükselen
ilk takım oldu.

Ruso’da
puanlar
paylaşıldı

n Lig’e tutunabilme adına mücadele
eden Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği
Hamitköy’ü 1-0 mağlup ederek playout umutlarını yeşertti
Futbol Süper Lig’in 24. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Baf Ülkü
Yurdu ile Hamitköy karşılaştı. Üner Berkalp
Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Baf Ülkü
Yurdu 14. dakikada kazandığı penaltı atışını
Osita ile gole çevirerek 1-0 kazandı. Özellikle
Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan Nay da yaptığı
kurtarışlarla takımının lige tutunma mücadelesine katkı koydu. Bu galibiyetle Baf
Ülkü Yurdu 18 puana yükselerek bir basamak
üzerinde bulunan Hamitköy ile arasındaki
puan farkını 11’e düşürerek ligde kalma
umutlarını kalan haftalara taşıdı. Hamitköy
ise 29 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta
Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy’e konuk olacak.
Hamitköy ise Lefke’yi konuk edecek.

HABER VE FOTOĞRAF: NECATİ ÖZSOY

Hamitköy’ü tek golle
geçen Baf umutlandı

Futbol Süper Lig’in 24.
haftasında Nicosia Group
Kıbrıs Kupası yarı finalinde
eşleşen Küçük Kaymaklı ile
Doğan Türk Birliği karşılaştı.
Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan mücadelede
taraflar ilk yarıda buldukları
gollerle 1-1 berabere kaldı.
Küçük Kaymaklı 13. dakikada Arda Kortay ile öne
geçerken, Doğan Türk Birliği
43. dakikada Billy Michael
ile skoru eşitledi ve maç bu
sonuçlan tamamladı. Alınan
bu sonucun ardından Doğan
Türk Birliği 41, Küçük Kaymaklı 36 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Küçük
Kaymaklı, Gönyeli deplasmanına gidecek. Doğan Türk
Birliği ise Yenicami’yi ağırlayacak. İki takım Nisan’ın
ilk haftası kupa yarı finalinde
karşı karşıya gelecek.

Futbolda sonuçlar ve
günün programı

Süper Lig
Kaymaklı-DTB:
1-1
Baf ÜY-Hamitköy:
1-0
MTG-GHE:
6-1
MA Yeşilova-Göçmenköy:
2-0
Bugün
Mesarya-Gönyeli:
Mehmet Sezener
Yenicami-Binatlı:
Hakan Ünal
Lefke-Cihangir:
Utku Hamamcıoğlu
TOL-Y.Dumlupınar:
Serhan Şimşek
Birinci Lig
G.Birliği-Y.Boğaziçi:
2-1
Düzkaya-B.Bağcıl:
0-0
CB Gençlik Gücü-Dörtyol:
4-0
İncirli-M.Değirmenlik:
0-3
Bugün
Yalova-Esentepe:
Evren Karademir
Maraş-Çetinkaya:
Ali Özer
Mormenekşe-Çanakkale:
Zekai Töre
Görneç-Karşıyaka:
Hüseyin Özkan
Not: Maçlar Saat 15.30’da başlayacak

Gazimağusa TMK
Türkiye’de finalde
n Aksaray’da düzenlenen
Türkiye Orta Okullararası
Voleybol Şampiyonası
finallerinde yer alan GMTMK
orta erkek takımı bütün
rakiplerini mağlup ederek
adını finale yazdırdı. GMTMK
finalde bugün kazanırsa
Türkiye şampiyonu olacak

Gazimağusa Türk Maarif Koleji
Voleybol Erkek Takımı Türkiye
Şampiyonluğu Için bugün Saat
12.00’de Istanbul Bey-Koop Ali
Çebi OO ile karşı karşıya gelecek.
Aksaray’da düzenlenen Türkiye

Orta Okullararası Voleybol Şampiyonası finallerinde yer alan
GMTMK orta erkek takımı bütün
rakiplerini mağlup ederek adını finale yazdırdı . GMTMK bugün saat
12.00’de Türkiye şampiyonluğu
için Istanbul Bey-Koop Ali Çebi
Orta Okulu ile karşı karşıya gelecek.
Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yaptığı açıklamada şu
mesajı Verdi.
“Gazimağusa Türk Maarif Koleji
okul yönetimini, eğitmenlerini ve
genç sporcularımızı yürekten kutlar
final mücadelesinde başarılar dileriz”
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