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Şener Levent

Açı
Hade bir hissa daha yapalım…
Omuz omuza…
Kolkola…
Asırlarca bilinsin…
Efsanelerimiz söylensin yüzyıllar sonra
da…
Türküler yakılsın…
Yansın mangallar yansın…
Yenilsin içilsin…
Söyle Ahmet…
Meyve gelsin masaya…
Hade hissa…
Çalsın borular, sirenler, trompetler…
Hade hep beraber…
Çav bella!
Çav bella!
Gel United Cyprus takımı…
Sen de gel…
Sen de gir sıraya!
***
Hade güneş doğmadan uyanalım…
Bir gabira…
Bir zeytin…
Bir öpücük…
Ve bir nefes…
Yeter bu düzeni başlarına yıkmaya…
Hade hissa…
Karanlıktan koşacağız aydınlığa…
Dipkarpaz’dan Baf’a…
Baf’tan Dipkarpaz’a…
Afrodit taşında bir mola…
Ve Yalusa’da bir sofra…
Rakı…
Cacık…
Ve balık…
Rüzgar katmasın önüne bizi…
Biz katalım önümüze rüzgarı…
Yaşadığımız bu kötü, bu rezil günleri
hep beraber gömelim mezara…
Hep beraber sulardan ağları çeken
biz olalım…
Yarin dudağından gayrı her yerde hep
beraber olalım…

Gel federalist kardeş gel…
Üniterci gülüm…
Sen de gel…
Sen de gir bu sıraya…
Hade hissa…
Bir hissa daha…
Anasını satayım…
Açın kapıları, kırın kapıları, yıkın duvarları…
Meydanlara çıkalım…
Getirin şu zeytin fidanlarını…
Dağlardaki bayrağın yerine koyalım…
Silin duvarlardan bütün enosis ve taksim yazılarını…
Yaşasın özgürlük…
Yaşasın devrim yazın!
***
Hade bir hissa daha yapalım…
Kalkın ayağa…
Kalkın ey ada sevdalıları…
Sevdasını kalın ağaç gövdelerine kazıyanlar…
Sevgilisine bullim diyenler…

Korkusuz

HADE HİSSA

Bebişim diye saçlarını okşayanlar…
Ve bisikletli zamanlarında göz göze
sevişerek gizli mektuplar yazanlar…
Siz de gelin…
Madem ki en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır, o denize gidelim…
Madem ki en güzel gün henüz yaşanmamıştır, o günü yaşayalım…
Bir maraz bırakmayalım bizden sonra
gelecek olanlara…
Bir sevinç, bir huzur, bir sevda bırakalım…
Hade hissa…
Sen okyanusların efendisisin Ahmet…
Söyle onlara...
Meyve gelsin masaya…
Magarına bulliden sonra…
Bay Heraklit’e de haber yolla…
Aynı nehirde iki defa yıkanmaya paydos…
Aynı güzergahı izleyen trenler farklı
yerlere varamadı çünkü…

Keşke, keşke seni dinleseydik Heraklit…
Aynı nehirde bu kadar yıkanmasaydık
boşu boşuna…
***
Hade hissa…
Omuz omuza…
Kolkola…
Bugüne kadar söylediğimiz ne kadar
slogan varsa…
Atın hepsini de denize…
Kullanım tarihi geçmiş bir ilaç gibi
atın…
İşe yaramadı…
Ne başağrısı geçti…
Ne mide sızısı…
Ne de kalp ağrısı…
Öldü mü zannettiler bizi, biz evlerimize
kapanalı?
Çal öyleyse bir Kıbrıs havası…
Kim dikilecek karşımıza?
Çevik Kuvvet mi?
Namlularından gül atanlara makineli
tüfekleri işlemez ki…
Hangi mermi bir türküyü, bir şiiri öldürebilir ki?
Hangi idam mangasının kurşunları,
“ben öldükçe yaşarım” diyen bir devrimciyi yok edebilir ki?
***
Hade bir hissa daha…
Dipkarpaz’dan Baf’a…
Baf’tan Dipkarpaz’a…
Bu ada bizim…
Bizim dostlar bizim…
Açalım kapılarımızı çıkalım meydanlara…
Omuz omuza…
Kolkola…
Yürüyelim arkadaşlar…
Asırlarca bilinsin…
Tarih yazmazsa yazmasın bizi…
Biz yazalım tarihi!

Bu iş çok ciddi

Hüsnü Mahalli
Rus Savunma Bakanlığı’na göre Ukrayna’nın
dokuz bölgesinde 30 kadar legal ve illegal Amerikan araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
ABD Başkanı Biden’ın
oğlu Hunter’in başında
bulunduğu Rosemont
Seneca Fonu’nun Soros’un Açık Toplum
Enstitüsü ile birlikte yönettiği bu laboratuvarların büyük bölümünde çok önemli biyolojik, kimyasal ve bakteriyel araştırmalar yapılmaktadır.
Pentagon’a bağlı Metabiota ve Black
and Veatch firmalarının cihaz ve farklı
malzemelerle desteklediği söylenen laboratuvarların 2.4 milyar dolarlık bütçelerinin bulunduğu belirtiliyor. ABD’nin
farklı kurumlarıyla paslaşarak çalışmalarını uzun süredir sürdüren bu laboratuvarlar farklı insan grupları üzerinde
biyolojik ve kimyasal testlerle birlikte
laboratuvar üretimi onlarca virüsün bulaşıcılığı üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Örneğin Kuş ve Domuz Gribi, Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi, Şarbon ve benzeri onlarca tehlikeli virüs.
Ruslara göre farklı yaş gruplarından

kadın ve erkek en az iki bin Ukraynalı
asker kobay olarak kullanılmış ve bu
laboratuvarlarda üretilen çok sayıda
kimyasal toz ve virüsün ABD’ye götürüldüğü söyleniyor.
Ama en ürkütücü çalışma göçmen
kuşlarıyla ilgili olanı.
Farklı güzergahlarda uçarak bir yerden
bir yere göç eden ve bu göç sırasında
farklı ülkeler ve şehirler üzerinde uçan
kuşlar tesbit edilmiş ve farklı testlere
tabi tutulmuş ve kuşların kanat ve boyun
altlarına kameralar ve sinyal vericileri
yerleştirilmiş. Peki neden?
Önce güzergahı belirlemek sonradan
da uçulan bölgelerin insan, toprak ve
tarım analizlerini yapmak için.
Ne işe yarayacak?
Göçmen kuşlara yüklenecek küçük
kutuların içine milyonlarca virüs doldurulacak ve öldürücü ya da ağır hasta
edici virüsler ya da kimyasal tozla insanları yok edilmek istenen şehrin üzerine saçılacak.
Korkunç.
Ruslar BM Genel Sekreteri Guterres’e
baş vurarak konunun araştırılmasını istemiş ancak ABD’nin adamı Genel Sekreter “Bu konu bizi aşar ve araştırma
yetkimiz yok” demiş.

Normal!
Haberlere bakılırsa göçmen kuşların
hatta yarasaların taşıyacağı küçük kutular
içindeki virüsler dağıldığında önceden
gen haritaları çizilmiş insanlara bulaşacak. Ayrıca kutularda tarımsal ürünleri
hedef alan kimyasal tozlar ve farklı virüsler de konulabilir. Müthiş.
Virüs icad oldu mertlik bozuldu.
…İsrail yönetimi Ukrayna savaşına
özel ilgi gösteriyor.
Bunun temel üç nedeni var:
1- Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski
Yahudi kökenli ve aynı zamanda İsrail
vatandaşı.
2- Farklı rakamlar var ama Ukrayna’da
yaklaşık 150 bin Yahudi bulunmaktadır.
Dünyanın neresinde olursa olsun tüm
Yahudilerin İsrail’e göç etmesi için sürekli plan yapan İsrail yönetimi savaşı
fırsata çevirip Ukrayna Yahudilerini İsrail’e göç etsinler diye iknaya çalışmaktadır.
3- İsrail’de çok sayıda önemli kişi ya
Ukrayna’da doğmuş ya da İsrail kurulmadan önce ailesi oradan Filistin’e göç
etmiş. Örneğin 4. Cumhurbaşkanı Efraim
Katzir Kiev’de, 2. Cumhurbaşkanı Yitzhak Ben-Zvi Poltava Kasabası’nda, 2.
Başbakan Moşe Şaret Herson’da, 3.

Başbakan Levi Eşkol Kiev’e yakın Oratov Kasabası’nda, 4. Başbakan Golda
Meir Kiev’de ve 5. Başbakan İzak Rabin
Sydorovychi köyünde doğmuşlar sonra
da aileleriyle birlikte Filistin’e göç etmişler.
Geri kalan cumhurbaşkanı ya da başbakanların bazıları ise Rusya, Belarus
ve Polonya doğumlu Yahudi ailelerin
çocukları. Hepsi İsrail devleti kurulmadan önce Filistin’e göç etmiş.
“Ne işleri var Filistin’de” diyeceğim
ama konumuz o değil.
Cumhurbaşkanı ve başbakanların dışında çok sayıda bakan, asker, istihbaratçı
ve üst düzey devlet görevlisi de Ukrayna
kökenli Slav Yahudisi.
Genetik olarak Ortadoğu ile hiçbir ilgileri yok.
Bu nedenle İsrail halkına ve dünya
Yahudilerine İbranice seslenen Zelenski
“Ne duruyorsunuz yardım etmezseniz
Ukrayna Hitler soykırımına benzer bir
soykırıma maruz kalacak” demişti.
Ayrıca İsrail’de 150 bin kadar Ukrayna
Yahudisine karşın 700 bin civarında
Rus Yahudisi yaşamaktadır. Haberlere
bakılırsa zaman zaman bunlar arasında
da kavga çıkıyormuş.
Üstelik hepsi Slav ve Yahudi!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

SANMAYIN Kİ
TARİHİN CİLVESİDİR
LEFKOŞA

Ne zaman bir eylemin duyurusu yapılsa, ne zaman “Bu memleket bizimdir
biz yöneteceğiz” diyenler Kuğulu Parka
çağrılsa, bir uçurum peydahlanır coğrafya
ile ada arasında, “memleket” ile “bizim”
aramızda, bizim olmayan bu memleket
ile benim aramda…
Uçurum diyorsam lafın
gelişidir, kastettiğim sokak...
Sokak diyorsam, lafın gelişidir, kastettiğim ayna...
Ayna diyorsam, lafın gelişi
değil, gidişidir, kastettiğim
hem uçurum hem sokak...
Bir ülkenin sokaklarında
o ülkeyi değil o ülkenin ölüsünü görmek,
aynalara baktığınızda kendinizi değil
bir yabancının yüzünü görmekten, aynalarda bir yabancıyla bakışmaktan
beter geliyor bana…
Bu gördüğüm Kıbrıs mıdır Lefkoşa
sokaklarında, hangi ara Kıbrıs terkedip
gitti kendi sokaklarını?
Benim diye yıllarca taşıdığım yüz
hangi ara bu kadar yabancı oldu bana?
Cebren ve hile ile iki ayrı ülkeye
dönüştürülen, Kıbrıs demeye yüzlerce
şahit, vatan demeye binlerce şehit isteyen
bedbaht bir coğrafyadan başka nedir ki
ada…
Bir ah çeksem yıkılacak dağ bile kalmamışken, seçtiğim sözcükler -tıpkı
duygularım gibi- nasıl da eski moda.
Nasıl da eğreti duruyor hasret hüsran
hicran gibi dünya güzeli sözcükler, Lefkoşa’ya dair yazılan bir yazıda, misal
bu yazıda…
Bir sokağa bakıyorum, bir aynaya…
Bir aynaya, bir Lefkoşa’ya…
Lefkoşa, avare kalabalığıyla, benzin
kuyruklarında bekleyen lüks araba kıyametinden fışkıran sefaletiyle, muazzam
bir görgüsüzlüğün abidesi olarak duruyor
karşımızda…
Lefkoşa’nın geçmişiyle bugünü arasındaki uçurumdan düşe düşe aldığımız
yaraların haddi hesabı yok, ne zaman
çağrılara kulak verip sokağa çıksak,
koşarak geri dönüyoruz, doğru odalara…
Güneşli kış günlerinde de, serin yaz
gecelerinde de, bizi çağıran sokakların
yerinde yeller esiyor…
Ne ada var artık, ne şeher, ne de Lefkoşa, sadece oda…
Eskiden sevdiğimiz birkaç şehir vardı
uzaklarda. Artık onlar da yok!
Eskiden sevdiğimiz bütün şehirler
artık ya hasta, ya yasta, ya da ateş altında…
Eskiden sevdiğimiz ne varsa şimdi
hepsi başka.
Kıbrıs’ta iken özlediğim bir İstanbul
vardı eskiden, artık yok!
İstanbul’da iken özlediğim bir Kıbrıs
vardı eskiden, artık yok!
Bir ben vardı benden içeri eskiden,
artık o da yok!
Bütün bu yoklar arasında, dağlardaki
bayraklar ışık saçarken, hayatların karardığı bu astarı yüzünden pahalı yokluklar ülkesinde, sanmayın ki yok hükmündeki bir tarihin cilvesidir Lefkoşa;
ne münasebet, gerek yok cıvıklığa…
Yazın bunu bir kenara, karnındaki
yaranın üzerinde açılan deliklere utanmadan kapı diyenlere haddini bildirdiği
gün, sokaklarında bağırılan bütün o
mıymıntı sloganları, meydanlarında taşınan bütün o ölü pankartları yüzümüze
tükürdüğü gün kendine gelecek ve biz
burada olsak da olmasak da, ayağa kalkacak Lefkoşa…

ÖNCE KRAL YER
KALANI DA DİĞERLERİ

Sucuoğlu: Ekonomik Protokol’e yönelik çalışmalar son aşamada

“Oktay’la görüşeceğim”
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu yaptığı
yazılı açıklamada, KKTC için hayati
öneme sahip ekonomik protokole yönelik
çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması
için TC yetkileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı.
Bu kapsamda çalışma ziyareti için
Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara’ya
gittiğini belirten Başbakan daha sonra
protokolü sonuçlandırmak ve imzalamak
için kendisinin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelece-

ğini söyledi.
Ekonomik protokolün KKTC için bu
dönemde yaşamsal anlamda çok önemli
olduğunu belirten Sucuoğlu, “TC yetkileri
ile sürekli yakın temas içerisindeyiz
amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi, bu konuda
Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir
zaman esirgemeyen başta TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a
ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz
ve halkımız adına teşekkür ederim" dedi.

ALTIN PASAPORTLAR VE PARAVAN ŞİRKETLER
GÜNEY KIBRIS’I RAHATSIZ EDİYOR...

RUSLARA 3855 PASAPORT

“Altın pasaportlar” ve geçmişte kurulup
son yıllarda Rus oligarklar için sığınak
işlevi gören paravan şirketlerin, Güney
Kıbrıs’ı rahatsız ettiği ifade edildi.
Haravgi gazetesi manşetten verdiği ve
iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde,
elde ettiği bilgilere dayanarak, Avrupa ve
Amerika’daki denetim makamlarının, Rum
Merkez Bankası ve Rum Sermaye Piyasası
Komitesine yoğun baskılar yaptıklarını
yazdı.
Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının, yaptırım altında bulunan Rus
sermayesinin ülkeden kaçırılması ihtimalinden ötürü endişeli olduklarını ve bu
konuda Rum makamlarına yönelik yoğun
baskılar yaptıklarını kaydeden gazete, yabancı basının da ciddi baskı yaptığını ve
her gün Güney Kıbrıs’la ilişkisi bulunan
Rusların adından söz eden yayınlar yaptıklarını belirtti.
Güney Kıbrıs’taki paravan şirketlerin
işleyişine 2018 yılında son verildiğini,
2020 yılının Ekim ayında da vatandaşlık
programının sona erdiğini anımsatan gazete,
bütün bunlara rağmen Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının Güney
Kıbrıs’ı “yalancı çoban” olarak gördüğünü
ve yaptırım altında bulunan Rus sermayesinin ülkeden kaçırılması ihtimali ko-

nusunda yoğun baskılar yaptıklarına işaret
etti.
Gazete, vatandaşlık programına son verilmesinin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs
aleyhindeki ihlal prosedürünü sürdürdüğünü de ekledi.
Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya bulunduğu
en büyük problemin, Rus oligarklara
verilen altın pasaportlar ve bu kişilerin
yatırım programı aracılığıyla Rum kesiminde elde ettikleri mal varlıkları olduğunu
yazan gazete, Avrupa İstatistik Biriminin
verilerine dayanarak, 2014-2020 yılları
arasında çoğu yatırım programı aracılığıyla
olmak üzere, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından Ruslara 3 bin 855 pasaport verildiğini belirtti.
Aynı dönem içerisinde 325 Beyaz Rus’a
ve 1361 Ukraynalıya da Kıbrıs pasaportu
verildiğini kaydeden gazete, 2014-2020
döneminde toplamda 19 bin 647 üçüncü
ülke vatandaşına pasaport verildiğini ve
Rusların bunların yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkati çekti.
Gazete, altın pasaportlarla ilgili araştırma
komitesi raporuna göre, 2020 yılının Ağustos ayına kadar 6 bin 779 kişinin vatandaş
yapıldığını ve Rusların bunlar arasında
birinci sırada olduğunu ekledi.

En nihayet bahar da geldi işte…
Ada’nın en güzel zamanı…
Epeydir yapmadığım sabah yürüyüşümü yaptım dün sabah…
Mahallemizin sokak köpekleri de takıldı peşime…
Bu soğuk günleri sokakta atlatabilecek
mi diye korktuğum Kral çok keyifliydi…
Hopladı zıpladı yol boyunca…
Ve hiç yanımdan ayrılmadı…
Diğerleri biraz uzaktan takip etti
bizi…
Sanırım Kral onların lideri…
Boşuna Kral dememişim ona…
Yaşlı, sakin ama çok güçlü bir köpek…
Yemeleri için koyduğum yemeğe eğer
Kral varsa hiçbir köpek dokunamaz…
Sessizce bekleşirler…
Ve Kral birazını yiyip köşesine çekilince hep beraber yerler kalan yemeği…
Sanki bir anlaşma var gibi aralarında…
İnsanların dünyasında da durum çok
farklı değil aslında…
Dünya nimetlerinden fazlasıyla yararlananlar küçük bir azınlık…
Geriye kalan çoğunluk ise onlardan
arta kalanlarla idare etmek…
Hatta yoksulluk ve yoksunluk içinde
yaşamak zorunda…
***
Neden bazı ülkeler fakir?
Ve diğerleri neleri doğru yapıp zengin
olabiliyorlar?
Sadece emperyalizm ve sömürü ile
bunu açıklamak yeterli olur mu sizce?
Neden yoksul ülkelerde yozlaşma
zengin ülkelere göre çok daha fazla?
Yokluk ve yozlaşma arasında direkt
bir ilşki vardır her zaman…
Ve en yozlaşmış ülkeler en fakir ülkelerdir…
Dünyadaki en fakir 20 ülkenin servetinin yarısı
Offshore hesaplara gidiyor…
Adaletli bir vergi sistemleri yok…
Toplumun bilgi, zekâ ve yeteneğine
ulaşma ve bunu kullanma gibi bir gayle
de yoktur onlarda…
Hayati öneme sahip kurumlarda bile
akrabalık ilişkileri, partizanlık, yandaşlık
kriterlerine göre
işe alınır insanlar…
Oysa zengin gelişmiş ülkelerde en
iyisini seçmek bir erdem olduğu gibi
zorunluluktur da…
Sistem ve yasalar bunu gerektirir…
***
Zengin ve fakir toplumlar arasındaki
en büyük farklardan biri de kültür…
Dünyanın en zengin on dokuz ülkesinde insanların yüzde yetmişten fazlası
dinin hiç önemli olmadığına inanıyormuş…
En fakir ülkelerin en inançlı ülkeler
olması da bir tesadüf değil mutlaka…
Vahşi kapitalizmin sömürdüğü ülkelerdedir yoksulluk…
Ve bu bir gerçek olsa da abartılı bir
milliyetçilik ve vatanseverlik de vardır
hep bu yoksulluğun yanıbaşında…
Ve beyinleri esir alan bir hamaset…
Bakın mesela Ersin Tatar’ın çektiği
derde…
Gelecek nesillere manevi ve milli değerlerimizi aktarıyormuş…
Gelecek nesil ise kendimi nasıl kurtarırım…
Ve nerede insan gibi yaşarım derdinde…
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Bana tarihimin bir cilvesi mi bu
Zam kazıkları yağmur gibi yağıyor
Yeyemem yok, devletin "beggasıdır" bu
Begga dediğin ne ki ağzımıza yapıyor
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

YAKINDA GÖRECEKSİNİZ

Ersin Tatar, "Hükümetin alacağı tedbirlerle
geleceğe umutla bakabileceğiz" diyor...
Bu sözlerinde ciddiyse aldığı diplomayı,
nasıl almış bilmiyorum, hemen ilgili üniversite
elinden almalı...
Hatta bir hastanede akıl, fikir ve şuur konusunda tedaviden geçirilmeli...
Şimdi bana diyeceksiniz ki "Tatar'ı da kaale
alıp yazı mı yazan" diye...
Haklısınız da onun söylediklerini alıp kitlelere sunanlara yazıyorum ben bunu...
***
Bir grup Afrikalı kişi başı 100 Euro verip
güneye geçmeye çalışırken yakalanmış...
Gitti adamların paraları...
Üstüne üstlük bir de hapis yatacaklar...
Ne yapsınlardı yani bu Afrikalılar?
Kendilerini kandırıp buraya getirenler ortada
bıraktılar...
Hem okuyacaklar, hem burs alacaklar, hem
de isterlerse çalışacaklar diye kandırıldıklarını
iş işten geçtikten sonra anladılar...
Bir de şu var, yahu buraya gelip buradaki
durumu görüp de geri ülkesine dönerek kendilerine söylenenlerin yalan olduğunu açıklayan kimse yok mu aralarında?
Yakalananlar da burada herşeyin bittiğini,
kokuştuğunu gördüler güneye geçip en azından
belki hayatımızı kurtarırız diye düşündüler...
***
Eski HP milletvekili Gülşah Sanver
KKTC'de adalet duygusunun her gün yerle
bir edildiğinden söz etti, bir de yaratlan müşavirler sayesinde çocuklarımızın geleceğinden
çalındığından dem vurdu...
Çocuklarımızın geleceğinden sadece bugün
çalınmadı...
1974'te adına "Barış" denilen ama bir işgal
ve istila olan askeri harekattan sonra çocuklarımızın geleceği çalınmaya başladı...
Bugün "La ilahe illallah" diyenler tarafından
da neticelendirilmek istenmektedir...
***
Arıklı 3G KKTC'ye yakışmazmış, en az
6G olmalıymış ve bu da haftaya başlayacakmış
açıklamasını yaptı...
Yahu memlekette elektrik yok...
Değil 6G, 26G olsa ne yazar?!
İğneden ipliğe zam üstüne zam yapılıyor...
Yakında evlerimize elektrik akımı giremeyecek...
Mutfağımızdaki çanak tabak eksilecek
çünkü onlara yemek kotaracak malzemeyi
alabilmemiz imkansız hale gelecek...
Ve sonuçta geleceğimiz nokta nedir bilir
misiniz?
Aç kalan insan, zora giren insan çalmak
zorunda kalacak yaşamak veya ailesini yaşatabilmek için...
Karşısında engel olacak birisini bulursa
da saldıracak...
Hapisanedeki sayı kısa sürede artacak...
Yeni yapılan hapisaneye de sığmayacaklar...
En azından ekmek ve su tedarik edilir diye
bu çareye başvuracak olanlar da var...
Organlarını satmak için reklam verenlerin
olduğu bir yerde güzellik olmaz, sadece çirkinlik olur...
Adalet mi dediniz?
Herkes kendi adaletini sağlamaya çalışacak...
Göreceksiniz...

KALAY-KALAYCI

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na "Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus
oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi?" diye sordular. Çavuşoğlu şöyle cevap verdi:
"Yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Bu sorunun yanıtı bu kadar net ve
basit. Ruslar turist olarak sorunsuz Türkiye'ye gelebilir. Rus oligarkların
Türkiye'de yapacağı işler uluslararası hukuka aykırılığı değilse bunu
değerlendiririz.” Madem öyle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kovulan Ruslar da
KKTC’ye gelsin. Türkiye AB üyesi olmamanın tadını çıkarırken, KKTC de
bundan nasibini alsın. Değil ama?

Sadece AKSA
ve güneyden
elektrik
alıyoruz!

Kıb-Tek’te yakıt bitti
Teknecik devre dışı
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nda
(Kıb-tek) yeni yakıt geliş tarihini
hesaplayamayan Yönetim Kurulu
ve Genel Müdür kurumu yakıtsız
bıraktı, Teknecik’teki son santral
de yakıtın dibindeki dip çamuru
nedeniyle devre dışı kaldı
Teknecik devre dışı!
Kötü yönetimi, usulsüzlük ve yolsuzluklarıyla son dönemde gündemden düşmeyen ülkenin en stratejik kurumu Kıb-tek’te bir skandal
daha yaşanıyor.
Özgür Gazete‘nin elde ettiği bilgilere göre, 31 Mart’ta gelecek olan
yeni yakıta 4 gün kala Teknecik’teki
yakıt tamamen bitti. Uzun süredir

ada genelinde yapılan 1’er saatlik
elektrik kesintilerinin de son 2 gündür 1 buçuk saate çıkmasının nedeninin, yakıtın bitmesi ve dizel
santrallerin dip çamuruyla (Yanan
yakıttan arta kalan kirli yakıt) çalıştırılamayacağı için tamamen kapatılıp, sadece 1 buhar türbininin
çalışıyor olması olduğu anlaşıldı.
Fakat, çalışan tek santral olan buhar türbini de, dip çamuru yani kirli
yakıttan dolayı devre dışı kaldı.
Ada geneline şu an AKSA‘dan
ilave 60 megawat ve güneyden de
70 megawat elektrik alınarak elektrik
veriliyor.
Buhar türbinindeki arıza giderilmeye çalışılıyor, eğer başarılırsa
yine dip çamuru ile çalıştırılacak.

Lefkosa-Güzelyurt Anayolu
üzerinde kaza: 1 kişi yaralandı
HKLefkosa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, dün akşam saatlerinde yaşanan
kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Ulaş’ın tedavisi devam
ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, 26.03.2022 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkosa-Güzelyurt Anayolu
üzerinde, Ketip Andıç (E-60) yönetimindeki DV 371 plakalı araç
ile Güzelyurt istikametine doğru
seyredip Atatürk Caddesi yol kav-

TÜRKİYE AB ÜYESİ OLMAMANIN
TADINI ÇIKARIRKEN

şağına geldiğinde, karşıdan gelip
düz gitmekte olan araçlara öncelik
hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde
sağa Atatürk Caddesi'ne dönüşe
geçmesi sonucu, o esnada karşıdan
dikkatsiz bir şekilde Gönyeli istikametine doğru seyretmekte olan
Yunus Ulaş (E-42) yönetimindeki
UA 499 plakalı motosikletin önünü
tıkaması sonucu çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Ulaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Girne’de bulunan cansız
erkek bedeninin kimliği belirlendi
Girne‘de Antik Liman‘da dün gece bulunan cansız erkek bedeninin
kimliği belirlendi, cansız beden 23 yaşındaki Umut Talay‘a ait çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, Talay’ın cansız bedeninde herhangi bir
darp izine rastlanmadı. Talay’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından
belirlenecek, polisin soruşturması sürüyor.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

CİLVELEŞME

Top her kafasına geldiğinde İngiliz holiganlarının "Come on Ers" çığlıkları yıllar
sonra bile kıulaklarından gitmeyen, kafa golleriyle meşhur Ersin Tatar, Silihtara çıkartıldığı
günden beri Kıbrıslıtürk toplumuna attığı kafa
gollerine bir yenisini daha ekledi!
Neymiş?
Kıuzey Kıbrıs'ta yaşanan ve her saat başı
tırmandırılan pahalılık ve ekonomik kriz
tarihin bir cilvesiymiş!
Kafa golleriyle neden meşhur olduğunu
ve İngiliz holiganlarınının gözdesi haline geldiğini şimdi daha iyi anladınız mı?
Mübarek, kafa kafa değil ki...
"Kelle gulumbra"!
Bir parantez açıp hemen belirteyim.
Bu sözün pantenti bana ait değil.
Ortaokul yıllarımda tatillerde yanında çalıştığım kundura satıcısı Sami ustaya ait.
Arasta'da küçük bir dükkandı Deveciler
Hanı gişrişinde.
Şakacı, espritüel bir adamdı Sami usta.
Beğenmediklerine, "Kafa değil, kelle gulumbra" derdi tatlı bir şakayla.
Ama kimse bundan rahatsız olmaz, gocunmaz, küsmezdi.
Hatta çoğunun da hoşuna giderdi sanırım.
Bu hatıra içinde saygıyla anıyorum ustamı...
***
Türkiye'nin kalın barsağı haline getirilmiş
kendine "devlet" diyecek kadar dünyadan habersiz bu ceberrut yapıda, halkı canından bezdiren pahalılık ve ekonomik krizin "tarihin
bir cilvesi" olduğu olağanüstü tespitini yaparak,
dünyanın değil ama Kıbrıs'ın tarihine geçen
Ersin Tatar'a, ustanın "Kafa değil kelle gulumbra" sözünü hatırlattığı için bu nedenle
bir teşekkür borçlu olduğumu söylemem gerek!
***
İtiraf edelim ki Ersin Tatar'ın tespiti Faiz
Sucuoğlu'nunkinden çok daha müthiş, çok
daha olağanüstü, çok daha harikulâde ve en
önemlisi de çok daha bilimsel bir tespit!
"KKTC'de yaşanan pahalılık ve ekonomik
kriz tarihin bir cilvesidir"(!)
Adamı boşuna mı "Yılın devlet adamı"
seçtiler sanırsınız?!
Tepeden tırnağa etten kemiğe bir cevherler
kütlesi'!
Kaşını gözünü bir oynatsa elini kolunu havada kavislerle sallasa, her zerresinden cilve
dolu bir cevher akar!
***
Sucuoğlu'nun tespiti neydi?
Pahalılığın nedeni soğuk havadır.
Havalar ısınınca pahalılık da ortadan kalkacak!
Biri pahalılık tarihin cilvesidir diyerek
cilveyi oturtuyor suçlu sandalyesine...
Diğeri "soğuk havalar" diyerek havayı oturtuyor!
Böylece kendilerini akladıklarını zannedip...
Cilveleşiyorlar!
Benim cilvem senin cilveni döver, diyerek!
***
Tatar Cambridge'in yetiştirdiği göz kamaştırıcı bir cevher olabilir!
Ama Sucuoğlu'na da haksızlık yapmamak
lâzım. "Tanınmamışlığın avantajlarının" mucidi
o! Patenti onda!
Yeri gelmişken...
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Onuncu köy
TIMARHANE

TATAR ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ
SAYIŞTAY DENETİMİNE
AÇTIRACAKTI

Nilgün Ecvet Orhon
Bu memleket gerçekten çıldırdı…
Sabaha kadar işleyen klimalar, hiç susmayan
su motorları, egzosu bozuk arabalar, siren
sesleri, çöp arabasının gürültüsü… Eyi da
pahalıdır benzin-elektrik. Bir da ucuz olsaydı
nolacaktım bilmem. Sadece uyumak istiyorum
ama ne mümkün kaç gecedir…

Serdinç Maypa
Hadi hodri meydan dur sözünde!
Ben dört gözle bekliyorum açıkçası sözünde
durmanı ne zaman açıyorsun hesaplarını denetime?
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce vermişti bu
beyanattı bay TATAR, New York’ta kendi bütçesine
dokunmadan Maliyeden 1 milyon 420 bin lirayı
mesela nereye harcadın çok büyük para…
Dünya kadar örtülü ödeneğin yetmediği için
meclisten aldığın onay ile hesabına geçen artış
tüm bu paraları halkın parasını nereye kullandın?
Sen demiştin ya hadi aç denetlemeye hesaplarını
dört gözle bekliyoruz!
***
Önce halktan sen özür dilersen belki!
Ersin Tatar çirkin ve seviyesiz dediği paylaşımlara yasal işlem başlatmış ve buna karşılık
Basın ve Radyolardan yazılıp söylenenler için
ya kanıt ya da özür beklermiş!
Ben de diyorum ki...
Sen Halktan özür dileyecek misin?
Seçiliş şeklindeki o kabul edilemez durumlarla
ilgili sen Halktan özür dileyecek misin? Aha
bizim kanıtımız da var yer Lord Palace hotel…
Ve senin Tayyip Erdoğan’ın adamları ile görüşüp
Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl müdahale ettirdiğinin kanıt görüntüleri orada! Biz de özür
bekliyoruz ama halk senin özrünü kabul eder mi
bak ondan emin değilim…

USULSÜZLÜK

Can Kara
Dün (22 MART) Karakum’daki bir
otelin(turistik tesis) ÇED raporu halka sunuldu. Girne II Bölge Emirnamesi zamanında
sunulan bir dosyanın (Ocak 2018) ÇED toplantısı 2022 Mart ayında yapılıyor. (4 Yıl
Geçmiş)
Projenin bir kısmı sahil şeridi ve diğer
kısmı ise "koyu yeşil bölge" olarak belirtiliyor.
Projedeki binanın bir kısmı sahil şeridi olan
yerin içerisinde. Koyu yeşil bölgede sahil
şeridinden 50 metre sonrasında bölge kuralı
uygulanmaması gerekiyor. İlgili maddeyi
aşağıda görebilirsiniz. Planlama onay süreçlerinde her gün başka bir başka bir usülsüzlük karşımıza çıkıyor maalesef.
İlgili madde:
1/25 000 Gelişme Kararları haritasında
gösterilen Mavi, Kahverengi ve Sarı Bölgelerin Sahil Şeridi olarak belirlenen alanı
içinde yer alan ve 14/2008 Sayılı Belediyeler
(Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden
önce Belediye hudutları içerisinde bulunan
bölgelerdeki yeterli yolu olan parsel ve/veya
arazilerin suyun karada en çok yükselebileceği
noktadan ölçülmek üzere, kara yönünde 50
metre olan alan dışında kalan kısımlarında
Sahil Şeridine Turizm Planlama amaçlı gelişmeler komşu bölge kural ve koşullarına
uygun olarak yapılabilir.

ZİVANİYA LOBİSİ

Bumin Bezmen
Zivaniya içmek varken, Rakı ,viski içmek akıl
işi değildi zaten, 5 litrelik bir bağuri Zivaniya 15
Euro ya satılıyorsa,Alman birası da bir kasası
(24 adet) 8.50 Euro ise, pahalılaşan içkileri ithal
edenler gaile çeksin, onun da gailesini çekecek
hali kalmadı bu halkın! İyi ki varsın Kıbrıs Cumhuriyeti, vatandaşın olmakla gururluyum!

REHİNE HALLERİ

Ümit İnatçı
Kafamıza bir kutu geçirdiler, daha iyi
nefes alalım diye rehinecimizden birkaç
delik daha talep ediyoruz. Gecegondu ekonomisi o kadar döküldü ki artık toplayamıyoruz ama tek sorunumuz fakirleşmek, ganimet zenginleri bu yarım ülkenin dokunulmaz
plütokratları ama onların servetlerinden vergi
alarak bu sömürge rejimini yaşatmak istiyoruz.
"Kıbrıs'ta barış engellenemez" diye sittin
senedir slogan attığımız caddelerin bile artık
asapları bozuldu. "Bu memleket bizim" pankartları altında hatıra fotoğrafı çekmekten
yorulmayan bir toplum olmanın gururunu
yaşıyoruz... Tekrarın terkrarını takrar tekrar
yaparak yeni şeyler yapmamız gerektiğini
öğrenmeliydik artık. Bu toplum ne istediğini
bir bilse mezardakilerin bile iştahı kabaracak
ama öyle bir uyanış ufukta görünmüyor.
Ütopyalar yerini önce heterotopyaya sonra
da distopyaya bıraktı ama aynı hayallere
cila çekmekten usanmadık. Eh işte "tarihin
cilvesi" ne diyelim ki artık...
Devletten devletmiş gibi çözüm bekliyoruz,
hükümetten hükümetmiş gibi çözüm bekliyoruz, muhalefetten muhalefetmiş gibi alternatif çözüm bekliyoruz, toplumdan toplummuş gibi direniş bekliyoruz... Bekliyoruz...
"Boykot"un bekleyişlere karşı bir tepki olduğunu anlamazlıktan gelen sivri zekalılar
da "hani boykotçular nerde" diye beklenti
içindeler. Dedik ki yüzme bilmezseniz denize
atlamayınız yılana sarılırsınız. Atladınız,
şimdi biz de boğulmakta olanların akıbetini
bekliyoruz. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Kurtuluşun adresi belli: Federal çözüm; gereği
yapılsın... Hayır kimsenin uyuduğu falan
yok; herkes uyanık, sadece bekliyoruz... Hep
bekledik ve hala bekliyoruz; tek fark, pasademboları artık kabuklu çiğniyoruz...

SİLKİNMEK
Cenk Özdağ•
Bu vakit oldu hala daha "eski sahata
göre mi, yeni sahata göre mi sorusunu
soran olmadı.
Ölü toprağı serilmiş bu toplumun
üzerine, silkinme zor olacak.
*
HAYATIMIZA YENİ GİREN FOBİ
TÜRLERİ:
Sadece KKTC'ye özgü ve henüz tedavisi bulunmamış fobi türleri.
Listeye eklemeler yapmak caizdir.
-NE SAAT KESİLECEK BÖYCE
FOBİ
-ACABA GELECEK Mİ FOBİ
-TOROSLARA ÜFLEYEN ADAM
FOBİ

-ACABA NEYE ZAM GELDİ FOBİ
-GENE Mİ İŞKEMBEDEN DEMEÇ
FOBİ
-BENZİN BULAMAYCAM FOBİ
-HAŞIRT THE BLACKBOARD ZAMAFOBİ
-UCUZLATICI BAKAN FOBİ
-GOMBİNA FOBİ
-HÜKÜMET TEDBİR ALACAKMIŞ FOBİ
*
Hep şikayet hep şikayet...
Biraz da empati yapın ve kendinizi
elektriği kesip veren o çalışanın yerine
koyun...
Nasır bağladı, gandil kalktı adamın
ellerinde kesin.

Haçana bir endir galdır o şalteri?
Birini endir, obirini galdır, bitmez ki,
hababam.
Zor işler bunlar.
Arada da sahata bakar üstelik, nerde
kaç tayka oldu diye.
Siz bellediniz golaydır bu işler.
*
AVUÇ İÇİ KADAR MUTLULUK
YETER
Kıbrıslının son zamanlardaki en büyük mutluluğu Elektrik Kurumunun
kesinti saatlerini açıklaması ve pek
olmaz ya, elektriğin belirtilen saatten
birkaç dakika olsun erken verilmesi.
Hayatımıza renk katan ufak şeyler
bunlar, yetinmek lazım.

TRAJİK KOMEDİMİZ
Hatice Teralı Incirli
Yaaa
Ne zannettiniz çok sayın bulunmaz
Hint kumaşı idarecilerimiz…
Başta yılın devlet adamı seçilen Cumhurbaşkanımız...
"Be ama onu seçtirenler Gap gazeteciler Birliği "
"Bize sorsalar bu garibimi muhtar
bile seçmezdik"
Başbakanımız Sucuoğlu'nda yanıldık
çok başarılı bir doktordu. Onu seçtirmemek için uğraştılar ama başaramadılar.
O da bizi çok yanılttı...

Havalar soğuk da galiba beyni dondu...
Havalar ısınınca ucuzluk olacakmış…
İklim değişikliği başlarına vurdu tümünün..
Bakanlar müdür, müsteşar elçiliklere
elçiler atamakla uğraşırlar...
Be yavole bu aralar çok haber dinlemem ama gazetelere bakarım…
İyi da olur gülmeyi unutmuştum ansızın gülerim da..
Bu yeni atamalar müthiş…
Girne’de başhekim varken atanan da
vakit geçirmeden hemen gitmiş…
E ne var yani, gecikse yerini kapa-

caklar...
En iyisi kardeş kardeş nöbetleşerek
çalışsınlar...
Bu aralar dairelerde iş çok...
Tebrikler gırla…
Devam etsinler...
Ben kesiyorum çünkü elektrik bağlandı...
Yatakta hazır vaziyette kesilmesini
gülerek beklemiştim...
Şimdi da gülerek sinirlenmeden karşıladım…
İyi akşamlar sevgili arkadaşlar…
Hepinize sağlıklı huzurlu günler dilerim...
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Bilinmesi gereken
Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Çocuk, uyumak için ille de masal ister. İş, dedeye düşer, o da
anlatmaya başlar:
Rivayet edilir ki, Tanrı insanı
yaratırken, melekler ona yardımcı
olurmuş.
Tanrı, yanındaki kaplara melekler tarafından taşınan organları
bir araya getirip insana son şeklini
verirmiş.
Başka kaplardan kullarına ar,
namus, şeref, gurur özelliklerini
de katmış.
Soytarılık, ihanet, bencillik tohumlarını da serpiştirmiş.
İyi ile kötüyü de eklemiş, tercihi
de kullarına bırakmış.
İnsana şekil veriş esnasında,
bazılarına ar, namus ve şeref katmamış.
Soytarılık, bencillik ve ihanet
tohumları fazlaca gelmiş.
Melekler bunu fark etmişler ve
çekine çekine tanrıyı ikaz etme
ihtiyacı duymuşlar:
“Yüce Tanrım, bazı kullarınıza
ar, namus ve şeref katmadınız.”
dediler.
“Bazı kullarıma ar namus ve
şerefi isteyerek katmadım.
Akıl verdim. Kullarım, eksik
kalan bu özelliklerini kendileri
gidersinler.
Hem bu arsız, namussuz ve şerefsizler sayesinde…
Ar, namus ve şerefin kıymeti
de ortaya çıkmış olur.”

KISSADAN HİSSE

“Peki ama bunlar, namuslu kullarınız arasında nasıl ayırt edilecekler?” demiş melekler.
“Bunlara dünya nimeti(para) ve
makam nasip olduğunda, kendilerini deşifre ederler. Şerefli kullarım da onları ayırt eder.” demiş.
Tanrının bu kullarından, büyüklü-küçüklü kabileler oluşmuş.
Büyükçe bir kabile, kendinden
zayıf bir kabileyi savaşçıları ile
talan etmiş ve o kabileyi daha da
küçük kabilelere bölmüş.
Küçük mü küçük, önemsiz mi
önemsiz bir kabile kurmuş.
Bu küçük mü küçük kabile sırtını, büyükçe kabileye yaslamış.
Küçük mü küçük kabilede her
tür şerefsizliği, yalakalığı, soytarılığı ve üç kâğıtçılığı araç olarak
kullanan kulların, kabileyi yönettiği bir dönem başlamış.
Meğer bu takım, tanrının ar,
namus ve şeref vermediği kullarındanmış.
Makam ve dünya nimeti, bu
noktada kendini göstermeye başladı.
Sırf kabile başına oturtulmak
için, büyükçe kabile reisine olmadık dalkavukluklar, şarlatanlıklar yapmaya başlamışlar.
Tanrıyı inkâr edercesine, büyükçe kabile reisine biat edip tapınmışlar.
Kabileye ihanet etmiş, sırtını

dönmüşler.
Tanrının diğer kulları bağırmış,
çağırmış, ancak ar, namus, şeref
yoksunu kabile reisi ve şürekâsı
bildiğini okumuş.
Kabileyi yalan yanlışlarla uyutmaya, yoksul bırakmaya başlamışlar.
Kabile aydınlanacak kandil, ısınacak odun, yiyecek ekmek bulamamaya başlamış.
Kabile reisi ve şürekâ, bir türlü
imana gelmemiş.
Tek dertleri, büyükçe kabile reisine biat edip, yağcılık yapmak…
“Biz şerefli bir kabile reisi ve
ekibiz” diye diye, en büyük şerefsizlikleri yapmışlar.
Haysiyeti, arı ve onuru, kitaplarından çıkarmışlar.
Tek dertleri, küçük mü küçük,
önemsiz mi önemsiz kabileciğin
başında olmakmış.
Kabile, bu şerefsizlerin şerefsizliğini, adaletsizliğini fark edip,
baş kaldırmaya başlamış.
Bu arada ektiği rüzgârı, fırtına
olarak biçmeye başlamış.
Çocuk: Kabile reisi ve şürekâsına ne olmuş dede?
Dede: Bütün ar, namus, şeref
nasipsizleri gibi, rezil kepaze
olup…
Tarihe, toplumuna ihanet eden
soytarılar olarak kaydedilmişler.
Ne mutlu ar, namus ve şeref
sahibi olanlara.

HP MİLLETVEKİLİ ROGERS:

ENGELLİ VATANDAŞLARDAN YAŞLILARA
KADAR HER KESİM MAĞDUR EDİLİYOR
Halkın Partisi (HP) Milletvekili
Jale Refik Rogers, ülkede sosyal
politikaların eksikliği nedeniyle engelli vatandaşlardan yaşlılara kadar
her kesimin mağdur edildiğini öne
sürdü.
Halkın Partisi’nden yapılan yazılı
açıklamada, Milletvekili Rogers,
pandemi, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı ve savaşın etkisiyle pahalılığın arttığı ve alım
gücünün hızla düştüğü bu dönemde
sosyal devlet olmanın gerekliliğini
vurgulayarak, yakın zamanda yaşlı
bakımevlerinde yaşananların bu alandaki eksikliği gözler önüne serdiğini
ve bunların unutulmaması gerektiğini
belirtti.
Rogers, yakın zamanda ülkede
bazı yaşlı bakımevleri ile ilgili korkunç sahnelere şahit olunduğunu ve
kimse bu koşullarda yaşamayı hak
etmediğini kaydederek, “Ülkemizdeki yasal mevzuata baktığımızda,
ülkede bir huzur evi yasası var,
1989’da yapılmış. Yaşlı Bakımevi
Yasası da sonra yapılacakmış ama
33 yıldır fırsat bulunmamış. Bu yasaya göre bu huzur evlerinden sorumlu Sosyal Hizmetler Dairesi’dir.
Ancak yasayı incelediğimizde, bu
yasa kapsamında açılan yaşlı bakımevlerinde yatalak olmayan, yatarak
tıbbi tedaviye gereksinimi olmayan,
kendi kendine yetebilecek insanların
kalacağı yerlerdir. Ancak, gerçeğin
böyle olmadığını çok iyi biliyoruz”
dedi.
Mevcut mevzuatta yaşlı bakımevleri ile ilgili yasal boşluk olduğunu
ve bu yasanın ivedilikle yapılmasının
yaşamsal önem taşıdığını aktaran
Rogers, yasayı Çalışma ve Güvenlik
Bakanlığı’nın mı yoksa Sağlık Ba-

“YAŞLI BAKIMEVLERİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
TARAFINDAN
DENETLENMELİDİR”
Birden fazla yaşlı bakımevinde
pandemi döneminde bulaş yaşandığını, bir tanesinde uyuz salgını olduğunu hatırlatan Rogers, “Bu konular, ne kadar da huzurevleri Sosyal
Hizmetler’in sorumluluğunda olsa
da bir halk sağlığı sorunudur ve
Sağlık Bakanlığı tarafından denetimi
yapılmak zorundadır. Bunun için
ayrı bir yasal mevzuata bile gerek
yoktur çünkü Bulaşıcı Hastalıklar
yasasına göre zaten Temel Sağlık
bu konularda yetkili mercidir” dedi.
kanlığı’nın mı yürüteceğinin tartışılacağını düşündüğünü belirtti.
Türkiye ve Güney Kıbrıs da dahil
bir çok ülkede bu tür yaşlı bakım
evlerinin Sosyal Hizmetler Dairesi’ne
bağlı olduğunu, ülkede de yapılması
gerekenin bu olduğunu kaydeden
Rogers, şu ifadelerle devam etti:
“Ancak Sosyal Hizmetler’in personel yapısını güçlendirmemiz gerekmektedir. Yıllardır seçim yatırımı
olarak kullanılan geçici ve mevsimlik
işçi istihdamı, kamu hizmeti komisyonu üzerinden dairelere nitelikli
personel alınmasının hep önüne geçmiş, üçlü kararname atamaları ve
görevden almalar ile de birçok deneyimli kamu personeli görevlerinden koparılmıştır. Buna son verilmediği sürece kamu kurumlarımızın
ve dairelerimizin sürdürülebilirliği
ciddi risk altındadır ve olmaya devam
edecektir. Eğer sosyal politikalar
geliştireceksek önce Sosyal Hizmetler Dairesi güçlendirilmelidir ve yeniden yapılandırılmalıdır.”

“ÜZERİNDE BİR YIL
ÇALIŞTIĞIMIZ RUH
SAĞLIĞI YASASI YENİDEN
MECLİS’E
GETİRİLMELİDİR”
Yaşlı Bakım evlerinde birçok ruhsal bozukluğu olan kişi de olduğunu
ifade eden Rogers, İdari Komite
olarak geçen dönem bir yıl kadar
Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı üzerinde
çalıştıklarını belirtti.
Rogers, “Bu yasada ruh sağlığı
bozuk kişilerin mal varlığını yönetecek vasi tayini yapılması ile ilgili
yasal mevzuat da detaylı şekilde çalışılmıştı ve bu yasa geçmediği
sürece bu konuda da yasal bir boşluk
olmaya devam edecek. 1932’den
kalma fasıl yasası ile bu işler yürütülmeye çalışılacak. Çok emek verilmiş, sonuna gelmiş Ruh Sağlığı
Yasası’nın da tekrar meclise getirilmesi önemlidir. Yasanın meclise
gelmesi durumunda Halkın Partisi
olarak gerekli desteği vereceğiz”
şeklinde konuştu.

GÜNLÜK
SURİYE’YE KARŞI KURULAN
KOMPLONUN İTİRAFI

Suriye savaşının 11’inci yılında savaşın kışkırtıcılarından Katar’ın
eski başbakanı Hamad bin Casim, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye
ve ABD’nin Suriye’nin yıkımına sebep olan savaştaki rolünün ayrıntılarını açıkladı… Trending News’in haberine göre Kuveyt’te
yayımlanan el-Qabes gazetesi ile bir söyleşi yapan Katar rejiminin
eski başbakanı Hamad bin Casim, 2011 yılında başlayan ve Suriye’nin yıkımına ve on binlerce insanın ölümüne sebep olan savaşı,
ABD, Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan ile birlikte kurdukları
Operasyon Odası’ndan yönettiklerini açıkladı… Suriye savaşının
başladığı 2011’den savaşın en şiddetli olduğu 2013 yılına kadar
Arap Birliği’nin dönem başkanlığını yapmakta olan Katar rejiminin
başbakanı olan Casim, başta Arap Birliği üyeliğinin askıya alınması
ve yaptırım uygulanması olmak üzere Suriye’ye karşı atılan tüm
adımlara öncülük etmişti. Casim, Suriye’deki savaşı, Ürdün’de
kurulan MOQ operasyon odasından yönettiklerini belirterek bu
operasyon odasında Amerika, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Katar’dan yetkililer bulunduğunu ve Suriye
ile ilgili her kararın Türkiye’deki ana operasyon odasıyla MOQ
operasyon odalarından geçtiğini söyledi. 2013’ten itibaren Suriye’de
rejimi devirme görevinin dönemin Suudi İstihbarat Servisi Başkanı
Bender bin Sultan’a verildiğini söyledi. Operasyon odasındaki
tüm ülkelerin Suriye’de yönetimin devrilmesini istediğini; ancak
Suudi İstihbarat Şefi Bender bin Sultan’ın yetkiyi ele aldıktan
sonra “2 bin milyar dolar”lık bir bütçe istediğini ve planlamasını
da buna göre yaptığı için ileriki aşamada anlaşmazlıklar yaşanmaya
başladığını söyledi.
İNŞALLAH
Sadece belediye sayılarını
azaltarak reform yapacağını
sanan UBP, kapatılacak
belediyelerin başkanlarına
kıyak emeklilik öneriyor
ama aynı belediyelerde
çalışanların haklarını da
gaspetmeye hazırlanıyor.
Belediye çalışanları ne
uğruna harcanıyor?
Türkiye’den para almak
uğruna. Siz ülkenizin
insanını harcarsınız, ananız
da sizi böyle harcar
inşallah…
*
MUHTARLAR
Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Muhtarlar Derneği Genel
Merkez ofisinin açılışında,
“Muhtarlarımız,
yürüyeceğimiz yolda bize
katkı sağlayacak” dedi.
Memleket batmış ama
Muhtarlar Derneği yeni
merkez açar. Yaşşayın
vallahi!..
*
EY AMERİKA
ABD Başkanı Joe Biden
“Ukrayna’daki savaş
Putin’in büyük stratejik
başarısızlığıdır. Tanrı
aşkına, bu adam iktidarda
kalmamalı” dedi. Ey
Amerika, madem öyle
Putin’e darbe yapsana!
*
KURTLARIN BARIŞI
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, "Türkiye, RusyaUkrayna savaşının diyalog
ve diplomasiyle çözümü için
muazzam bir faaliyet
yürütüyor” dedi. O kadar
barışçıysanız bir de
Kürtlerle barışın…

“Tırnak”...
"Şimdi vicdan sahibi tüm
milletvekillerine sormak
istiyoruz: İçiniz rahat mı?..
Suçu olmayan insanların
hayatına mal olan, yuvasını
karartan olaylar karşısında
‘uygulanan yöntemi’ tasvip
ediyor musunuz?.. Ölümlü bir
kazayla ilgili davanın 2-3 yıl
sonra sonuçlanması durumunda,
sanığa verilebilecek en ağır
cezanın 7 yıl hapislik olduğunu
biliyor musunuz?.. Biliyorsanız,
bunca zaman önlem almadığınız
ve yasayı ‘AB ülkelerine göre’
yeniden düzenlemediğiniz için
rahatsızlık duymuyor musunuz?..
Duyuyorsanız, bugünden tezi yok
trafik suçlarına ilişkin yasayı
değiştirirsiniz.."
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Bir devlet hastanesinin
başhekimi yasalara göre yani
Kamu Hizmeti Komisyonu
tarafından yapılan sınavlardan
sonra atanırsa burada da bu
karar geçerli olur! Bu sadece
bir vekil eşi için değil herkes
için geçerlidir… Sağlık Bakanı
Ali Pilli bu sözde atamayla
yasaları göz ardı etmiştir! Hem
ayıptır hem de etik değildir…
Bu atamada ciddi bir hukuki
sorun bulunmaktadır! Büyük
ihtimalle de bu işin sonu
mahkemede bitecektir…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı

Ersin Tatar

2019 Aralık’ında
“Cumhurbaşkanı olursam
örtülü ödeneği Sayıştay
denetimine açarım” diyen
Tatar’ın bu sözünde
durmasını talep ediyor
vatandaşlar… Pandemi
döneminde bile yerinde
durmayan Tatar, Türkiye’de
gidilmedik köy bile
bırakmadı… Mesela Tatar
başbakan koltuğunda otururken, iki günlük
Strazburg ziyareti için de Bakanlar Kurulu’ndan 3 bin Euro
almıştı… KTÖS Tatar’ın New York’a gitmek için örtülü
ödenek dışında Maliye Bakanlığı’ndan da 160 bin Dolar
aldığını öğrendiklerini belirterek, açıklama talep etmişti…
Sözünde dur Tatar, aç örtülü ödeneği Sayıştay’a!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

KKTC ANAYASASI
BATAKLIĞI

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde sağcılar ‘devlet’i, kendine
solcu diyenler ‘anayasa’yı dilinden düşürmez…
Devletin ve anayasanın olmadığı BİRİNCİ, İKİNCİ
VE ÜÇÜNCÜ DERECE ASKERİ BÖLGELER’den
oluşan Kıbrıs’ın kuzeyinde olmayan devlet ve anayasanın siyasal söylemin merkezine oturması bir
travmadır.
Hukuk/anayasa ve devlet, belirli mücadeleler sonucunda çatışan taraflar ve
toplumsal çelişkilerin dengede durmasını
sağlayan kurallar ve kuralların uygulayıcısıdır. Ne hukuk ne de devlet kutsaldır.
Taraflar arasında denge bozulduğunda
ve hukukun yarattığı rıza ile devletin
zoru çelişkileri kontrol edemediğinde
yeni kurallar konur. Anayasa değişir, devlet yıkılır
ya da yeni bir rejim kurulur; olağanüstü hâl, darbe, iç
savaş, devrim gibi olaylar hukuk ve devlet dengeyi
daha fazla koruyamadığı için vuku bulur.
Ne sağcılarımızın dediği gibi ‘devlet ilelebet yaşar’,
ne de kendine solcu diyenlerin dediği gibi ‘anayasamızın falanca maddesine göre’ diye siyaset yapabilirsiniz!
Sağ ve sol temsil ettiği sınıfların ve grupların
çıkarları için yasaları ve anayasayı değiştirmek için
mücadele eder. Çünkü her iktisadi dönüşüm bir
anayasa değişikliği demektir.
Kıbrıs’ın kuzeyinde ne devlet ne anayasa vardır;
Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, Lefkoşa’da
iki TC’li general ile Büyükelçiden oluşan Üst Koordinasyon Kurulu ve onlara bağlı kurumlar vardır.
Kıbrıs’ın kuzeyi bir tımarhanedir. Bu kadar uluslararası hukukun dışında olup ama bu kadar çok hukuktan bahsedilen bir siyasal alan yoktur yeryüzünde.
Dünyanın hiçbir yerinde siyasal mücadelenin çerçevesini anayasa belirlemez. Hele ki bu anayasa
darbe anayasası ise!.. ‘‘Denktaş tehdit ettiği için
elimiz titreyerek KKTC’ye evet demek zorunda
kaldık, anayasanın değişmeyeceği konusunda TC
Elçisi bizi kandırdı ve KKTC kurulduğu gün ağladık’’
diyen Kıbrıs Türk solunun bugünkü sürdürücülerinin
tek argümanı ‘KKTC anayasası’!
-“Siyasi görüşümüz yoktur. Türkiye ne derse,
Türkiye ne isterse onu yaparız” diyen Doktor Küçük’ten, ‘‘Siyasi görüşümüz yoktur, KKTC anayasasına
göre konuşuruz’’ diyen solculara geldik…
Diyeceğim ki, her konuda olduğu gibi Türkiye
solunu taklit ediyorsunuz. Türkiye solunun en sağı
bile 12 Eylül anayasasına bu kadar tapınmıyor.
Kaldı ki KKTC anayasası denilen metin 12 Eylül
Rejimi’nin eseridir. Kaldı ki ‘sol’un tapındığı bu
‘anayasa’ Geçici 10. madde ve 90. madde ile askıdadır!
Sömürgeci rejim her ayrıntıyı düşündü:
İç ve dış güvenliği Türkiye’ye devreden Geçici 10.
Madde buradaki işgal için paravandır sadece. Kıbrıs’ın
kuzeyinin pis işler çevrilen bir kara delik olarak kalmasında inat eden Türkiye siyasi bir çözüm istemediğini
her şekilde gösteriyor.
2017’de Crans Montana’da Türk tarafının ‘‘Çözüm
olsun, 15 sene sonra duruma göre görüşürüz garantörlüğü’’ demesi ve 2021’de Cenevre’den beridir Mağusa ve Ercan limanlarının açılması önerisini TC
Devleti’nin inatla reddetmesi Türkiye’nin Kıbrıs’ta
bütün çözümlere karşı olduğunun delilidir.
Her detayı düşündü sömürgeci: KKTC anayasasında
90. Madde’ye göre Türkiye ile imzalanan
anlaşmalar/protokoller “KKTC anayasası”na aykırı
olsa bile, yasa hükmünde sayılarak Anayasa Mahkemesi’ne götürülemez.
Çünkü sömürge protokolle/kararname ile yönetilir.
Anayasa Mahkemesi de Ankara ile imzalanan protokole
karışamaz. Yani sizin kutsal anayasanız bir işe yaramaz!
Siyaseti illa ki hukuk temelinde yapmak istiyorsanız
KKTC anayasası değil; insan hakları sözleşmeleri,
AİHM kararları ve diğer uluslararası sözleşmelere
dayandırın…
Sizin tuzaklarla dolu işgal hukukunu savunmanız
bizi bataklığa sapladı!
Hem federal çözüm isteyen, hem KKTC anayasasını
savunan, hem de Kıbrıs Cumhuriyeti idaresine ‘‘Anayasayı uygula!’’ diyen Kıbrıs Türk solu toplumumuzu
diri diri mezara koydu.

TATA’DAN CEVAP

Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN

Önceki yazımda sana “Sen çocuk
musun Tata” diye sormuştum. Sen
de bana “Çocuklar sadece 23 Nisan’da koltuğa oturur” diye cevap
vermişsin, bu eylem bizim memlekette de uygulanıyor mu diye düşünüyorum. Uygulanan eylemler arasında elektrik kesintisi, Ğ dahil A’dan
Z’ye her şeye zamlar gelse de o
henüz gelmedi. Sırf bu yüzden battaniye bizi ısıtmaya yetersiz kalıyor.
Yalnız sormak isterim oturduğun
koltuk sıcak mı Tata?
Senle arkalı önlü kısa bir yol gittik.
Sen benim farkımda değildin, aslında
sen kendinin de farkında değildin,
senin için özel olarak kendini fark
etme günü ilan edilmeli bu tarih. O
zaman birileri sana seni hatırlatabilir
Tata. Fakat buna cevap vermene,
beni fark etmediğin için af dilemene
hiç gerek yok. Sağında, solunda,
önünde, arkanda, her yerde olsam
da ben; sen beni görmesen de kusur
sende değil bende Tata. Ben de sen
olduğunu, aracın arkasında yazan
koca koca harflerden tanıdım işin
doğrusu. Yoksa ben kim seni tanımak
kim. Zaten seni hiç tanımamayı dilerim ve bu dilek için senden af di-

leyemem Tata.
Sen de duymuşsundur, turizm sektöründe düşüş var. Acaba sen de ben
gibi mi düşünüyorsun? Ülkeler bu
tip savaşları sırf ülkeler kalkınmasın
diye mi çıkarıyor acaba. Ops çok
pardon sen düşünemiyorsun değil
mi Tata? Sahi şimdi ülkeleri bırakalım
da sen neden düşünemiyordun? Yani
bir şeyler duyuyoruz ama bilirkişiden
dinlemek başka. En iyi sen bilirsin
düşünememeyi ama bizi daha da
düşürtme be Tata. Dizlerimiz kanıyor,
kimse de sarmıyor. Bırak koşmayı
yürüyemiyoruz. Yeterince yara bere
içinde değil miyiz sence de? Gel,
gel sen de bak şu pencereden. Bak,
bak neler yapıyorlar. Bu insanlar senin insanın mı Tata? Senin insanınsa
şunu da anlat bana; bu insanlar ne
zaman kaybetti insan olmayı? Ellerine bak kin tutuyorlar avuç avuç.
Ellerinde olsa seni de beni de boğarlar
bunu lütfen anla ve aklını başına
topla. Hayır Tata hayır, gel top oynayalım demedim sana.
Neyse şimdi senin oturacak işlerin
vardır. Bir telefon gelir belki ağlarsın
sonra birer kadeh içeriz senle yanarsın
derdini bana. Artık ben kimsem o

an yanında. Fakat şunu unutma ki
herkes birbirinin kuyusunu kazmak
için artık kürek taşıyormuş yanında.
Aman diyeyim sıkı tut koltuğu sakın
kalkma.
Bilmem film izlemeyi sever misin
çünkü genelde film çevirenlerdensin
ama ben çok severim. Çavdar Tarlasında Asi’yi anlatmak isterim sana
ama çok da vaktini almayım şimdi
kısaca bahsedeyim. Hatta aynı kefede
olsak beraber izlerdik de kefelerimiz
farklı ama üzülme kefenlerimiz aynı
olacak bir gün Tata. Ne diyordum,
ha film, orda bir karakter var. Şimdi
sana karakter’in ne olduğunu nasıl
anlatayım internetten bir siteye sesli
olarak sor ve beni uğraştırma Tata.
Ordaki karakter aslında Salinger.
Mutlaka okuman gereken bir yazar
unutma. Neyse senin şimdi toplantın
var madem ben de gidiyorum fakat
Salinger ne yapıyor biliyor musun
gerçek hayatta? Gördüğü yoğun ilgi
sonunda inzivaya çekiliyor. Tabi
şartlarınız asla aynı olamaz fakat
dilerim onun bu huyu sana birazcık
olsun bulaşır da sen de inzivaya çekilirsin Tata.
Hadi kal sağlıcakla..

MALİYE BAKANI ATUN ANKARA’YA GİTTİ
ATUN: “HEDEF GÜÇLÜ
EKONOMİK PROGRAM VE
ETKİN MALİ DESTEK”
Maliye Bakanı Sunat Atun, Türkiye
Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı
Dr. Nureddin Nebati ile görüşmek
üzere Ankara’ya gitti.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.50’de Ercan’dan Ankara’ya giden Atun’un gündeminde “güçlü ekonomik program,
etkin mali destek ile kalkınma hamleleri” var.
Son dönemlerde artan mali sıkıntı
ve devamında yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir beklenen
KKTC- TC görüşmeleri çerçevesinde
Atun- Nebati görüşecek.
ATUN: “HEDEFİMİZ MALİ
DİSİPLİN, REFORMLAR VE
DEVAMINDA EKONOMİK
KALKINMA”
Ankara ziyareti ile ilgili kısa bir
açıklama yapan Atun, KKTC’nin sorunlarına olan ilgisi nedeniyle Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati’ye teşekkür etti.
KKTC bütçesinin ciddi sıkıntı yaşadığını anlatan Atun, sadece maaş ödeyen

bir maliye değil, aynı zamanda özel
sektörde istihdamın devamını sağlayacak, gerekli desteği verecek, ihalelerle
ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak bir
mali yapı için çalıştıklarını söyledi.
Döviz ve uluslararası diğer gelişmelerle piyasanın artık daha pahalı olduğunu anımsatan Atun, “Mali yapımızı
hızla güçlendirerek, bu zor dönemde
insanımızın yanında olmak en büyük
hedefimiz” dedi.
Atun sözlerini şöyle noktaladı:
“Hızlı gelişen bir ziyaret süreci oldu.
Burada yaşanan sorunların ve kayna-

“MUTFAK ATÖLYESİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
“21 Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü” nedeniyle Mağusa
Ravelin Lions Kulübü Derneği, Doğu
Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm
Fakültesi ev sahipliğinde “Mutfak
Atölyesi” etkinliği düzenledi.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre,
İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı etkinlikte,
DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi
ve Mutfak Sanatları ekibi özel gereksinimli bireylerle birlikte pizza
yaptı. Pişirilen pizzalar hep birlikte
yenildi.

Etkinliğin sonunda Mağusa Ravelin
Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı tarafından DAÜ Turizm
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan
Kılıç ve Öğr. Gör. Mine Adalıer’e
teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.
Aynı zamanda Dernek Yönetim
Kurulu Üyeleri tarafından merkez
sorumluları, stajyerler ve fakülte asistanlarına birer teşekkür belgesi sunuldu. Atölye katılımcılarına ise katılım belgesi ile üzerlerinde isimleri
yazılı olan tahta kaşıklar hediye edildi.

ğının da Türkiye farkında. Sayın Nureddin Nebati ile kısa ve orta vadeli
mali destek ve yol haritası üzerinde
duracağız.
Hangi çalışmaları yaptığımızı, Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulayacağız.
Hedefimiz ekonomik protokola hızla
son şeklini vermek.
Küresel salgın, döviz ve uluslararası
sorunların yansıması nedeniyle zor bir
süreçten geçiyoruz.
Son olarak belirtmek isterim ki, zümresel ya da şahsi çıkarları için her
fırsatta hükümetimize, Türkiye’ye saldıranlara itibar etmeyelim. Bu zor
süreci hükümetimizin kararlılığı ve
Türkiye’nin güçlü desteği ile aşacağız.
Amacımız, güçlü bir ekonomik program ve mali yapımızın güçlenmesi.
Kamu giderlerini karşılarken, özel sektöre de güçlü destek verilmesi.
KKTC- Türkiye Cumhuriyeti arasında Maliye Bakanları seviyesinde
sonuçlandırılacak ekonomik protokolün
en erken zamanda imzalanması için
çalışmaya devam edeceğiz.
Ziyaret sonrasında da kamuoyuna
detaylı bilgiler vermeye devam edeceğim.”
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Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu
Kıbrıs’ı vatan yapamamış Kıbrıslılar
olarak tarihte çok acılar çektik. Kıbrıslı
Rumlar Ada’yı Yunanistan2a bağlamak,
Kıbrıslı Türkler ise hiç olmazsa bir
bölümünü Türkiye’ye bağlamak amacıyla birbirlerini düşman gördüler.
Kıbrıs Cumhuriyeti işte bu şartlarda,
zorlama ile kuruldu. Ne Rum liderliği
ne de Türk liderliği bunu içlerine sindirdiler. Beyinlerinin bir yerinde Enosis
ve taksim fikrini sürekli muhafaza ettiler. Şartların oluşmasını beklemek
yerine şartları oluşturmayı seçtiler.
Şartları oluşturacak olanlar belli idi.
Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken başta
ABD ve Birleşik krallık olmak üzere
Nato çıkarlarına uygun bir çözüm bulunmuştu. SSCB’nin Akdeniz’e inmesini önlemenin yolu Kıbrıs’ı NATO
amaçları bakımından elde tutmaktı.
İngiliz askeri üstler ile birlikte Ada’da
bulundurulacak Türkiye ve Yunanistan
silahlı güçleri hep NATO’nun silahlı
güçleri demekti.
NATO, her ne kadar da garanti ve
İttifak anlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü sağlama görevi verse de aslında
görev NATO güçlerinin adada bulunması göreviydi. Bugün de bu anlamda
görev yapılmaktadır.
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EMPERYALİZM, ÇIKARI İÇİN İNSANLIĞIN YOK
OLMASINI BİLE GÖZE ALABİLİR
NATO, ABD Emperyalizmi ile birlikte hareket eden Batılı emperyalist
devletlerin silahlı gücüdür. Bu silahlı
güç, SSCB’nin özellikle 2. Dünya savaşında Nazilere karşı gösterdiği direnç
ve askeri gücün ortaya çıkmasıyla
korku neticesinde oluşturuldu. En büyük korku da komünizm korkusuydu.
Açık ve gizli Nato’cu örgütler AntiKomünist propaganda ile birçok kirli
işler yapmışlardı. Derin devlet adına
yapılan bu örgütlenmeler ve yasadışı
işer ve suikastlar yapmak için sağcı
örgütlerden bir çeşit taşeron hizmeti
almaktadırlar.
SSCB dağıldıktan sonra da NATO
devam ettirildi. Emperyalizm kendini
güvende hissetmesi için bu silahlı güce
ihtiyaç duyuyor. Özellikle yeraltı enerji
kaynakları emperyalizm için yaşam
kaynağıdır. Dünyamızın bu bölgelerini
ele geçirmek için her türlü yol denenmektedir. Bunlar içinde darbe yapmak,
“demokrasi götürme” bahanesiyle işgal
etme ve aklınıza gelebilecek her türlü
adil olmayan kanunsuz yaptırılmaktadır.
Yakın geçmişte bunları “Arap baharı
“adıyla gördük. Büyük Ortadoğu Projesi
ile gördük.
Ukrayna da Emperyalizmin bir projesidir. 2014 yılında seçimle işbaşına

gelen Viktor Yanukoviç bir darbe ile
iktidardan düşürüldü. Bu tarihten sonra
iktidar sağ politikaları benimseyerek
ırkçılık ve neo nazicilerin gelişmesine,
silahlı güç olmasına sebep oldu. Her
zaman demokrasi havarisi kesilen Batı
ve ABD bu gelişmelere karşı sessiz
Kaldı ancak iktidarı gizlice destekledi.
Emperyalizm kendi çıkarları uğruna
ne demokrasi, ne insan hakları ne de
uluslararası hukuk kurallarını dinler.
Bu iki yüzlük onların en büyük özelliğidir.
Kıbrıs’ta oynanan oyun şimdi de
Ukrayna’da oynanmaktadır. ABD ve
Batı Emperyalizmi eski komünizm paranoyası sebebiyle Rusya’yı hâlâ rakip
ve düşman görmektedirler.
Bizde olduğu gibi orada da binlerce
insan öldürüldü, İnsanlar evlerinden
uzaklaşmak zorunda bırakıldılar. Kan
ve gözyaşları, barut kokuları, gökyüzüne yükselen kara dumanlar yine vardı.
Savaş’tan beslenen emperyalizm, silah sanayisine yeni müşteriler bulmaktadır.
Aç gözlü emperyalizm insanlığın
yok olması uğruna endi menfaatlerinden
vaz geçmiyorlar.

PROJE ÇALIŞMASI
NEDENİYLE GİRNE’DE İKİ
BÖLGEDE ELEKTRİK
KESİNTİSİ OLACAK
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge
Amirliği tarafından yapılan açılamaya
göre, bugün orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri
arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük
Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy’e
elektrik verilemeyecek.
Bugün ayrıca, orta gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri
arasında; Yeşiltepe köyünün güneyi ile
Ilgaz köyünde de elektrik kesintisi olacak.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre
elektrik enerjisi belirtilen saatten daha
geç ya da daha erken verilebileceğinden,
şebekede her an elektrik varmış gibi
davranılması uyarısı da yapıldı.

ÇAMAŞIRHANEDE YANGIN
ÇIKTI, ÇOK SAYIDA EŞYA
KÜL OLDU
Girne’de, dün sabah saat 02.30
sıralarında, Fehmi Ercan Caddesi
üzerinde bulunan bir otele ait
çamaşırhane binasında henüz tespit
edilemeyen sebepten dolayı bir yangın
meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken yangın sonucu,
çamaşırhane içerisinde bulunan 6 adet
kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2
adet ütü, 1 adet bilgisayar, tekstil
malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina
tamamen yandı.
Yangın sonucu herhangi bir yaralanma
olmazken maddi hasar meydana geldi.
Polisin soruşturması devam ediyor.

BM: YEMEN'DE RAMAZAN
AYINDA ATEŞKES
SAĞLANMASI İÇİN
ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel
Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de
ramazan ayında ateşkesin sağlanması
için çabalarını sürdürdüklerini duyurdu.
Grundberg'in ofisine ait Twitter
hesabından konuya ilişkin açıklama
yapıldı.
Açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi
Grundberg, tüm taraflarla iletişim
kurmaya ve ramazan ayında ateşkesin
sağlanması için çaba sarf etmeye devam
ediyor." ifadeleri kullandı.

AB SAVUNMASININ NATO’NUN ELİNDE
OLMASININ GÜNEY’E ETKİLERİ
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin AB’nin
savunmasını özerkleştirme çabalarını frenleyerek, NATO’nun ‘tamamlayıcısı’ olmaya
devam edeceğini açıkça ortaya koyduğu,
bu durumun “Türkiye’ye karşı korunması
için” bir Avrupa savunma özerkliği sürecini
dört gözle bekleyen Rum Yönetiminin zararına olduğu bildirildi.
Haftalık Kathimerini “27’lerin Savunması
NATO’nun Elinde… Avrupa Savunmasının
Özerkleştirilmesi Düşüncelerine Fren ve
Lefkoşa’ya Uzantıları” başlığıyla manşete
çektiği haberinde AB’nin Stratejik Pusula
belgesi ve özellikle Avrupa savunmasının
‘tamamlayıcılık’ ilkesi tahtında NATO’ya
‘yamalanmasının’, Güney Kıbrıs’a etkileri
olduğuna işaret etti.
Gazete, NATO veya Barış İçin Ortaklık
üyesi olmayan, güvenlik anlaşması bile bulunmayan Rum Yönetiminin, sırtını Avrupa’ya dayamak ve kendini Türkiye’ye karşı
güvenceye almak için bir Avrupa savunmasında özerklik sürecini dört gözle beklediğine
dikkat çekti.
Güney Kıbrıs’ın, başlı başına Türkiye
meselesinde kayıplara uğradığına işaret eden
gazete “Stratejik Pusula çerçevesinde Türkiye’nin, Avrupa devletleri için ‘tehdit’
olarak kaydedilmesini talep etmiştik ancak
AB’deki ortakların ezici çoğunluğu bunu
reddetti” ifadesine yer verdi.
İlgili metinde Doğu Akdeniz’de Türkiye
kaynaklı gerilimlerin devam ettiğine atıf
yapılmasına rağmen ‘karşılıklı fayda ilişkisi

sağlanması AB’nin ve Türkiye’nin çıkarınadır’ denildiğine işaret edilen haberde,
Strateji Pusulası’nın 42’nci maddesinin 7’nci
paragrafına ‘karşılıklı savunma maddesi’
eklenmesinin Güney Kıbrıs açısından önemli
kazanç addedildiği belirtildi, şöyle devam
edildi:
“Bu paragraf Kıbrıs’ın Türkiye’den korunması için eklenmedi. Doğu Avrupa devletlerinin özellikle de Polonya’nın, Rusya’nın
işgalini AB devletlerine de genişletmeyi
düşünmesini engelleyecek güçlü bir söylem
talep etmesi üzerine eklendi.”
POMPEO’NUN SUDA
DEĞERLENDİRMESİ
Aynı gazete eski ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo’nun, Ukrayna’daki savaştan
sonra uluslararası dengeleri değerlendirirken
“Suda” deniz üssünün rolünü özellikle vurgulayarak Yunanistan’ın ABD açısından
sahip olduğu stratejik değere işaret ettiğini
yazdı.
Gazeteye göre Pompeo, savunma açısından
birlikte yaptıklarını yakından görmek için
ziyaret etmek istediğini söylediği Suda deniz
üssünün de bulunduğu körfezi şu sözlerle
tanımladı:
“Basitçe haritaya bakar ve ardından bir
adım geri çekilerek daireler, sivil ve ticarî
de dahil her tür uçağın menzil daireleri
oluşturursanız, (Suda’nın) dünya haritasındaki önemli coğrafik noktalarından biri olduğunu görebilirsiniz.”

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

KAPILAR AÇILSIN,
SONRASI?

Kapılar, tüm kapılar açılsın, ülkemiz
birleşsin, çözüm ve barış, ülkemizin
birleşmesini isteyen herkesin arzusu.
Gel gelelim bizdeki sözde barış ve
çözüm istiyoruz diyen siyasi partiler
bu sözlerinde ne kadar samimidirler?
Başta CTP ve liderleri Tufan Erhürman'ın dünkü kapılar açılsın yürüyüşünde söyledikleri samimi olmadıklarının bir
göstergesi, varsa yoksa
nasıl daha fazla oy toplarım ve rejimin sistemindeki en yüksek yerini nasıl kaparım derdindeler.
Ne dedi dün Erhürman, kapılar açılsın, Kıbrıslı Rumlar
daha çok gelsin, daha fazla alışveriş
yapsın, bölge canlansın, esnaflar daha
fazla kazansın!
MAT Ledra Caddesi'ni açmış ve o
bölgenin canlanmasını sağlamış, o
yüzden Mağusa Kapısı bölgesi de canlansınmış!
Yani CTP'ye göre kapılar açılsın
ama ticaret yapmak için açılsın, çözüm
ve barış yapılsın, kapılar açılsın demiyor, kapılarla alışveriş canlansın,
para gelsin da çözüm ve barış sonra
da olur.
Kapıların açılmasıyla çözüm ve barış
olmaz, çözümsüzlük daha da kalıcı
olur, adamızın bölünmüş hali devam
eder, kapıyı açtık esnaf bizi desteklesin
anlayışının devamıdır bu.
MAT Ledra Caddesi'ni açmış, nasıl
açtığına hepimiz şahit olduk, o ucube
köprü hala daha aklımızda, köprüyü
bırakın kiminle pazarlık ettiğini hepimiz
çok iyi hatırlıyoruz, MAT, ta Ankara'lara
gitmiş ve ordan izin koparabilmişti,
unuttunuz mu Sn Erhürman?
Neymiş, demek ki kapı açmak elimizde değil, başkalarının elinde, MAT
Ankara'ya gitmişse siz de gidin Ankara'dan izin alın, yahut dün neden
boşuna Mağusa Kapısı'na yürüdünüz
ki, en doğrusu ya elçilik ya da buradaki
komutanlarla görüşme yapmak için
yürüseydiniz!
Bizim elimizde ne kapı açmaya ne
de gancelli kapamaya yetkimiz yoksa
söylediğiniz sözler, yaptığınız yürüyüşler, söylemler hiçbir şey ifade etmez
Sn Erhürman. Yönetemiyorsunuz, yöneten de yok, yönetmeye meraklı olan
da, saldım çayıra, mevlam kayıra diye
de devam ediyor Tufan bey!
Bu yönetemiyorsunuz sözüne Tufan
bey fazla taktı, yönetemiyorsunuz demek, insanlara yalan söylemek, insanları kandırmak demektir .
Bilmeyen, duymayan da sanacak ki
48 yıldır biz yönettik ama şimdikiler
yönetmeyi beceremiyor.
Kıbrıs'ın kuzeyinin Türkiye'nin bir
alt yönetimi, sömürgesi olduğunu yeni
doğmuş çocuklar bile biliyorken, Tufan
beyin bu yönetemiyorsunuz sözü çok
gülünç değil mi?
İşgal sürerken, sömürgecilik devam
ederken, azınlık olmamız ve asimilasyon tamamlanmışsa yönetilecek bir
şey kalmamış demektir Tufan bey!
Bu durumda yönetemiyorsunuz değil,
bari Türkiye bizi iyi yönetemiyor, deyiverin ki daha inandırıcı olabilesiniz!

28 MArt 2022 Pazartesi_Layout 1 27.03.2022 23:22 Page 9

9

28 Mart 2022 Pazartesi

Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

DÜN HEP
BUGÜNDEN İYİ,
BUGÜN HEP
DÜNDEN KÖTÜ
KISACA...
MUHTAR KADAR
OLAMADINIZ!

KKTC Muhtarlar Derneği Merkez
Binası’nın açılışında kurdeleyi Tatar,
Sucuoğlu ile Erhürman kesti…
Kıbrıs’ın kuzeyinde bir muhtar kadar
yetkisi olmayan üç zat… Muhtarların
ölüm ve ikamet gibi belgeler verme
yetkisi var. Bu belgeleri de Ankara’dan
izin almadan verirler. Tufan-Faiz-Ersin
biraderlerin Ankara’dan izin almadan
yapabildikleri ne var?

Bizim Mandra
Kuzeyden ve güneyden 109
örgüt yeni kapıların açılması
ve müzakerelerin derhal
başlaması talebiyle Mağusa
Kapısı'ndaki ara bölgede
buluşup, BM Genel
Sekreteri'ne iletilmek üzere
hazırladıkları ortak bildiriyi
BM yetkililerine verirler.
Eylemi uzaktan izleyen bazı
vatandaşlar, "Yaşasın
birleşik federal Kıbrıs"
denirken, yeni kapıların,
sınırda açılan delikler olarak
ayrılığı daha da pekiştirip
kökleştireceğini dikkate
almamak bir çelkişki değil
mi?" diye sormaktan
kendilerini alamazlar.

DİP NOT
Türkiye'de aylık asgari ücretle
litresi 19 lira 89 kuruş olan
benzinden 214 litre alınırken,
İngiltere'de aylık asgari
ücretle litresi 1,994 eurodan
1187 litre alınıyor.

“Rusya, savaşın yüksek yoğunluklu sokak çatışmalarına dönüşmemesi için bazı önlemler alıyor”
Kiev hükümeti, kararlı pozisyonunu korumaya çalışıyor. Putin yönetimi ise yüksek yoğunluklu sokak çatışmalarının gerçekleşmemesi
için bazı önlemler alıyor.
Savaş, nerdeyse 1 aya girdi. Rusya’nın
“blitzkrieg” taktiği istenilen sonucu vermedi.
Yani öncelikli amaç, ani bir saldırıyla Ukrayna’nın düzenli savunma yapmasını engellemekti.
Kremlin, savaşın uzama ihtimalini de öngörmüştü. Zaten altın ve döviz rezervini 650 milyar
dolara çıkarması, 200 bin kişilik bir orduyu
cepheye sürmesi “2 günlük” değil de uzun soluklu bir savaşa hazırlık yaptığının emareleriydi.
Öncelikli amaç, Kiev’in Karadeniz ve Azak
denizleriyle olan “rabıtasını” koparmak. Ola
ki yaptırımlar cephe gerisinde bir “infial”
yaratır ve saldırıya ara vermek zorunda kalınırsa
deniz kıyısındaki kentleri mutlaka elde tutmayı
olası bir hamle olarak görüyor.
Moskova, her riski göze alarak birkaç ay
içinde Ukrayna’yı tamamen “derdest” etmek
istiyor. Putin yönetiminin “metanol” içtiği muhakkak. Gözleri savaştan başka bir şey görmüyor. Müzakerelerin sonuç vermeyeceğini
Putin hükümeti biliyor. Zira tek bir talep var:
“teslim”. Kiev hükümetinin ise iki talebi var:
ateşkes ve Rus ordusunun geri çekilmesi.
Kremlin bir taraftan konvansiyonel savaşı yürütürken diğer taraftan Batı bloğundan Ukrayna’ya yapılan askeri desteği kesme uğraşında.
Lviv’de Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik
Merkezi’ne düzenlediği hava saldırısının tek
amacı buydu. “Suyu kurut balığı avla” taktiğini
tatbik etmeye çalışıyor.
Rusya, bu savaşın bir “meskûn mahal” çatışmasına tahvil olmasını arzu etmiyor. Zira
sokak çatışmaları hem ekonomik hem psikolojik
olarak Moskova yönetimini tartışılır hale getirebilir.

VİRGÜL
BİLİNÇLİ TERCİH!
Önce Dörtlü Hükümette yer alan, sonra UBP ile
hükümet kuran ancak KIB-TEK’e yatırım
yapmayan Kudret Özersay, Teknecik Elektrik
Santrali’nin devre dışı kalmasından dolayı
kullanılan elektriğin AKSA ve Kıbrıs
Cumhuriyeti’nden geldiğine ilişkin haberlerle ilgili
olarak, “Kötü yönetim bir kader değildir, kimi
zaman bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir tercihtir”
dedi… Senelerce hükümette kaldı Halkın Partisi!
KIB-TEK’e neden yatırım yapmadınız? ‘Kötü
yönetim’ miydi bu, Ankara’nın dayatmalarına
boyun eğen bilinçli bir tercih mi?

TATAR
SÖZÜNÜN
ERİDİR,
CİLVE
YAPMAZ…

“Örtülü ödenek olmalı
ama Sayıştay denetimi
olmalı… Cumhurbaşkanı
olursam örtülü ödeneği
Sayıştay denetimine
açarım…”
Ersin Tatar (2019)

Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı konusunda
iki makale dikkat çekiyor.
Ukrayna’da yayın yapan Novoya Vremya
gazetesinde siyasetbilimci Vladimir Fesenko
tarafından kaleme alınan bir makalede Rusya’nın
saldırısı ve akıbeti değerlendiriliyor. Savaşta
psikolojik üstünlüğün Kiev hükümetinde olduğunu ifade eden Fesenko, Rus askerinin
“Nazilerle savaş” retoriğine yeterince kani olmadığını ve motivasyon sorunu yaşadığını yazıyor. Fesenko, karşı saldırı için Batılı “müttefiklerin” mutlak yardımına ihtiyaç olduğunu
dile getiriyor. Bu savaşta özellikle Putin’in
şahsi olarak büyük problem olduğunu, Ukrayna’ya karşı paranoyakça yaklaştığını aktaran
Fesenko, “denazileştirme” ve “demilitarizasyon”
gibi söylemlerin bizzat onun yönetim aygıtı
tarafından imal edildiğini yazıyor.
Rus gazeteci Pyotr Akopov’un Ria Novosti’de
kaleme aldığı “Geleceğin Rusyası: Sovyetler
Birliği’ne Doğru İleri” adlı makalesi ilgi çekiyor.
Akopov, geçici post-Sovyet dönemin sona
erdiğini, muğlaklıkların, ikiyüzlülüğün ve karmaşanın netlik kazanacağını yazıyor. Sovyetler
Birliği’ne geçiş yapılacağını; daha adil, dayanışma ruhuna sahip bir devletin inşa edileceğini
belirten Akopov, bu kez ne Sovyet karşıtı kişilerin korku duyacağı ne de komünistlerin hayalini kurduğu bir birlik olmayacağının altını
çiziyor. Yeni sisteme geçişin Putin tarafından
dayatılmadığını aksine Rusya tarihinin bir
gereği olduğunu ifade eden Akopov, yeni
sürecin sihirli bir değnekle inşa edilmeyeceğini
belirtiyor.
(Bu yazı İsmet Konak’ın Mezopotamya
ajansı ditesinde yayımlanan “Rusya-Ukrayna
savaşı nereye evriliyor?” başlıklı analizinden
kısaltılmıştır…)

Karikatür

TARİH 28 Ağustos 2021
Güneydeki siyasi çevreler, Anastasiadis’in
önerisini Tatar’ın iki devletli önerisine
benzeterek imkansız sayıyorlar, çünkü
Kıbrıslı Türkleri cumhuriyetin bir ortağı
olarak görmek istemiyorlar…

Gözden kaçmayanlar...

KADIN CİNAYETİ

13 Mart sabahı Karaoğlanoğlu’nda bir
kadın cesedi bulundu. 33 yaşındaki İranlı
Mina Modaresi Olloomi’nin şüpheli
ölümü/cinayeti konusunda polisten
yapılan açıklama kan ve doku örnekleri
alındığı… Örnekler de test için
Türkiye’ye gönderilecek! Ölüm nedeni
belli olmayan genç kadın 24 Mart’ta
sessiz sedasız defnedildi… Falyalı
cinayetinde uzun namlulu silahların
Kıbrıs’a nasıl girdiğini bilmeyen polis,
Kutlu Adalı cinayetini bile tam
soruşturmayan polis, belli ki bir faili
meçhul daha armağan edecek
toplumumuza…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Kim gelse bir şey değişmez
diyerek sandığa gitmeyenlerin
bu yaşadıklarımıza bakarak bir
daha düşünmesi gerekir…’’
Kudret Özersay
(Eski Toparlanıyoruzculardan)
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Bülent Dizdarlı

ZAM KADAR
ÜCRETLERE DE ZAM

“Süt biradan ucuzdu o yüzden…”
Mahcup bir edayla zam haberlerini vermesi gerekirdi o bakanın ama yüzüne bakıyorsun, pişkin.
Zam yapmalı, biliyor.
Elinde değil yapmamak çünkü kolu da
bağlıdır.
Herkes zam yapmalı, herkes biliyor
bunu.
Öyle günler bu günler işte.
Kum fırtınasından beter bu zam fırtınası
halleri…
Şuursuz davranıyor herkes.
Her bölüm, her zümre, her
kimse ne…
Sabah kalkıp sattığı ürüne
kafasına göre zam yapıyor.
Ne ölçüsü belli ne de ahlakı.
Şaşkın millet bakınıyor sadece, daha
neler olacak, diyerek..
Çalışalar şaşkın,esnaf şaşkın, zanaatkâr
şakın fakat bilhassa asgari ücretli ve maaşı
belli kişiler şaşkın.
Elindeki, cebindeki para, farkına bile
varmadan kaybolup gidiyor.
Bir bakarsın alışveriş yani ihtiyaç torbası
100’e dolarken, 125 olmuş…
Ertesi gün daha aynı torba 125 sonraki
ise 150.
Durmuyor.
Başta petrol ürünleri uçuyor.
Zaten petrol ürünlerine yapılan her zam
her şeye aynen, hatta daha fazlası ile yansıyor.
Tutamazsın elinden.
El kayıp gidiyor uçurumdan aşağıya.
Kim kurtaracak peki?
Reçete, teşhis belliyse zaten belli…
Teşhis TL’nin hızla zayıflaması…
Bizim kendi paramız varken durduk
yere TL’ye geçtik.
Neden?
Boşuna değildi bu…
Yazılmış bir kader miydi?
Hayır.
Beyler öyle karar aldılar ki daha fazla
biat edilecek.
Çünkü ekonomik durumun iyiyse, kimseye eyvallah etmezsin.
Eyvallah edesin diyedir tüm bunlar.
Nereden tutmalı, derseniz, kimse bilemiyor.
Teknesi var, satayım, diyor, arabası var,
satayım, nasılsa kullanamam, diyor, evi
var, satayım da, diyor.
Öyle günlerden geçiyoruz ki kimse nereye varılacağını kestiremiyor.
Oysa dünya aynı dünya…
Savaş varsa var, salgın varsa var.
Onlara bir şey olmuyor da neden bizlere
bu zulüm?
Kimin için?
Ertesi gün ne olacağımızıbilmeden yaşamak da nereye kadar?
Hacı bakan “Süt biradan ucuzdu o yüzden,” dedi zamlanan içkiler için.
Tam da turizmin zamanı…
Mantık diyor ki biraya zam yapacağına
sütü indir.
Oysa olması gereken o değil.
Gerçek ya ait olduğumuz paraya döneriz...
Ya da zam ne kadarsa ücretlere de o
kadar zam.
Hükümetsen, birşeysen, işe yaradığını,
iş yaptığını düşünürsen…
Maaşlara zam yaparsın.
Yoksa süt pahalı, edebiyatıyla bir yere
varılmaz.

K.K.T.C’DE COVİD -19
SON DURUM

Araç sürücüsü yaralandı...
Gönyeli’de, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde, 21
yaşındaki Hasan Elma yönetimindeki
GT 380 plakalı araç ile süratli ve dikkatsizce bir şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun
sağında bulunan okaliptus ağacına çarp-

tı.

Çarpmanın etkisiyle araç tavanı üzerine
devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan Hasan Elma'nın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor.

Kuzeyde 4 ölüm, 747 vaka
Güneyde 4 bin 314 vaka!
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.616
olup, 747 pozitif vakaya rastlanmış, 4
kişi vefat etmiş, 579 kişi taburcu edilmiştir.
348 kişi Lefkoşa, 125 kişi Girne, 197
kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 23
kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
27 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.616
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
747
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 747
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 579
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.317.201
Toplam Vaka Sayısı: 81.448
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 75.548
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
6204
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı:
44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6155

5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 216
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 43
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 172
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
1511
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 138615
GÜNEY KIBRIS'TA 4 BİN 314
YENİ COVİD-19 VAKASI
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde
gerçekleştirilen 82 bin 650 test sonucunda
4 bin 314 yeni Covid-19 vakası tespit
edilirken, bugün can kaybı yaşanmadı.
Toplam vaka sayısının 410 bin 020'ye
ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 927'de kalırken, tedavisi süren 173 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

LUHANSK’IN RUSYA’YA BAĞLANMASI
İÇİN REFERANDUM PLANLANIYOR
Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı
ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin yakın bir
zamanda Rusya’ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmadan
önce bağımsızlığını tanıdığı sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı
Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada,
“Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu’na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim”
dedi.
RUSYA, 21 ŞUBAT’TA
BAĞIMSIZLIĞINI TANIMIŞTI
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de
2014’teki meydan olaylarından sonra
Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas böl-

gesinde sözde Donetsk ve Luhansk
cumhuriyetleri adı altında yönetimler
ilan etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
21 Şubat’ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımıştı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuştu. Törende
Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği"
anlaşmaları da imzalanmıştı.
Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek
"Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a
özel askeri operasyon" başlattıklarını
duyurmuş, böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başlamıştı.
Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın
gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı
yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım
talebinde bulunduğunu belirtmişti.

K.K.T.C Sağlık Bakanlığı verilerini
incelediğimde, basitçe aşağıdaki verilerden kendimce analiz yaptım. Tabii
ki işin doğrusu bunların veri analizci
ve toplum sağlığı uzmanı hekim arkadaşlarca da değerlendirilmesidir. Dediğim gibi bu tamamen benim basit
matematik değerlendirmemin , dünya
litaretürüyle olan kıyaslanmasından
kaynaklanmış düşüncelerimdir:
K.K.T.C Sağlık bakanlığı verileri basitçe incelendiğinde vaka sayılarımızın
arttığını görüyoruz.
Gerek insanımızın bu soğuk kış günlerinde kapalı alanlarda toplanma alışkanlığını sürdürmesi, gerek devletçe
alınan tedbirlerin gevşetilmesi bunun
başlıca sebebidir.
Aslolan sağlık servislerimizin ortaya
çıkacak durumla baş edecek durumda
olmasıdır. Yine sağlık bakanlığı verilerine göre tedavisi devam eden 6039
kişiden sadece 46 sı pandemi hastanesine alınma gereksinimi duyulmuştur.
Bu günlük vaka sayısının %0,0076 sına
tekabül etmektedir ki, Dünya üzerinde
Omicron varyantının ağır hastalık yapma
özelliğine çok az rastlandığının bizim
ülkemize yansımasıdır. Ve bu güncel
rakam sağlık servislerimizi zorlamamaktadır.
Bir başka yansıma ise bulaşıcılığın
artmasını göstermektedir. 27 Ağustos
2021 e kadar yapılan 2392781 testte
toplam 15790 vaka tespit edilmişken,
26 Mart 2022 de bu 6296585 testte
81218 vakaya çıkılmıştır. Yani toplam
testlere göre 27 ağustosta bulaşıcılık
%0,66 iken günümüzde %1,29 yani iki
katı olmuştur. Bu da özellikle tedbirlerin
azalması sonucu bulaşıcılığı fazla olan
Omicron varyantının özelliğini yansıtmaktadır.
İşin ilginç yanı, 27 Ağustos 2021 e
kadar kaybettiğimiz insan sayımız 16
iken bu gün 212 dir. Bu artış ilk bakışta
şaşırtıcı gibi görünse de işin gerçeğinde
hiç de öyle değildir.
Ağustos 27 de , o güne kadar toplam
15790 vaka tespit edilirken 16, yani
%0,01 vefat gerçekleşmişken bu oranlar
27 Aralık 2021 de %0,4 ( 3455 vaka137 vefat), 26 mart 2022 de ise %0,26
( 8121 vaka- 212 ölüm) dir.
Görüldüğü gibi “Delta Varyantı” döneminde vaka sayısına paralalel olarak
ölüm oranı da artmaktadır.
Günümüzde yani “Omicron varyantının” etkili olduğu bu dönemde ise rakamlar artan vaka sayıları içinde vefat
sayısının özellikle arttığını ancak ölüm
oranının düştüğünü göstermektedir ki
bu da dünya literatür bilgileriyle örtüşmektedir. Doğal olarak oran düşse
de vaka sayısı arttıkça ölüm sayısı da
artmaktadır.
Ölen kişilerin yaş ve sağlık durumlarını tam bilmesem de özellikle 75
üstü ve/ veya yan ağır hastalığı olanların
ve/veya aşısızların ciddi risk altında
olduğunu biliyorum.
Dünya indinde yapılan yayınlar hava
ısısının artmasıyla pandeminin endemiye
dönüşme ihtimali yüksektir. Bu da bize
aşağı yukarı bir ay bir zamanımız kaldığını göstermektedir.
Her ne kadar, seçimler, hükümetin
oluşumu, zamlar, elektrik kesintileri,
savaş, ekonomik kriz ve pahalılık, yakıtsızlık, gündem olarak covit-19 ün
önüne geçmişse de, sevdiklerimizi korumak adına dayanıp, kendimize özel
tedbirlerimizi almalıyız.
Dayanın az kaldı.
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Bülent Tümen

PAHALILIĞI, EKONOMİK
KRİZİ ÇÖZMEK
KOLAYLAŞTI(!)

İki Kıbrıslı toplumun, birlikte eylem düzenlemesi/yapması iyi bir şeydir!
Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama
ben Cumartesi günkü, Mağusa kapısının “hemen şimdi” karşılıklı geçişlere açılması için,
iki toplumlu bir eylem yapılmasını anlamakta
“zorluk” çektiğimi söyleyebilirim…
İşgalin, ateşkesin devam etmesini “birlikte” seyredip, Kıbrıs sorununun çözümünü “hemen şimdi” talep etmeyenlerin,
daha da kapı açılmasını istemesi,
anlaşılır gibi değil bana göre…
Hele hele, KKTC Meclisi’nde “muhalefet”
görevi yapan bazı vekillerin bu eyleme katılmaları, ayrıca düşündürücüdür…
Gelin bir analiz yapalım,
Farz edin yarın, iki toplumun yetkilileri bu
konuyu görüştüler… Görüşme sonucunda
başka kapıların da en erken bir zamanda açılması, karşılıklı olarak kabul edildi ve Mağusa
kapısının açılması yönünde alınan ortak karar
gereği, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler yetkilileri
ile birlikte, birkaç gün içinde Mağusa kapısının
karşılıklı geçişlere açılması kararı üretildi…
Peki, sonuç n’oldu, ileride n’olacak?
Kermiya’daki -Metehan’daki- karşılıklı geçişler biraz rahatlayacak, başka?
Başkası yok!
Mağusa kapısı da trafiğe açıldı, yeterli mi?
Peki, ama Kıbrıs’taki siyasi statüde -De
facto durumda- hiçbir değişiklik olmadı…
İstenen sonuç bu muydu?
Bu “sonuç” Kıbrıs ve Kıbrıslılar için “iyi
bir şey” mi olacak o zaman?
Birilerinin, “iki ülke” dediği, bölünmüş
adamız Kıbrıs’ın iki parçası arasında, 1963
Aralık’ında “Garantör devlet” İngiltere yetkililerinin gözetiminde çizilen “Yeşilhat’tın”
statüsü, birilerinin deyimiyle “Avrupa Birliği’nin sınır hattı” daha da kalıcı bir hal almış
olmayacak mı?
İlâve bir “değişiklik” daha olacağını düşünürsek, iki toplum arasındaki kısıtlı bazı emtianın ticareti, biraz daha kolaylaşmış/hızlanmış
olacak, hepsi o kadar.
***
Ticaret deyince çağrışım yaptı…
Duydunuz, Ekselansları E. Tatar’ı, meğer
“Ülkemizde” yaşanan pahalılık ve ekonomik
kriz, “Tarihin bir cilvesi” imiş…
Onlarca üniversite var bu coğrafyada, “Üniversiteler adası” diyenler bile var…
Yüzlerce belki binlerce, başta profesör olmak
üzere, sayamayacağımız kadar akademisyen,
hiç biri akıl edemedi, çözemedi bu ekonomik
krizin niteliğini…
“Sağolsun, ‘Allah’ razı olsun” Ekselansları
Tatar, İngiltere’de İsa Koleji’nde ekonomi
tahsil etti ya, ondan olacak; KKTC’nin “Ekonomik durumuna ait en gerçekçi teşhisi koydu!”
“Tarihin bir cilvesi!”
Şimdi sıra, tedavide…
Bu ne cilve ah, be “Tarih” n’acayık seni?
En son yazdığım cümleyi, neden yazdığımı
sizler de merak ettiniz, değil mi?
Gerçi merak iyidir, en iyi gerçeği ortaya çıkarmaya yardımcı olur her zaman; yine de
fazla uzatmadan neyi kast ettiğimi açıklayım…
Sözlüğe -TDK- baktım, “cilve” kelimesinin
anlamını yanlış mı biliyorum, diye…
Sözlükte aynen, {cilve = 1. Kadının, erkeğe
hoş görünmek için yaptığı davranışlar. (eşan.
naz) 2. Ortaya çıkan durum (eşan. tecelli):
Hayatın cilveleri} yazıyor…
Ekselansları Tatar, teşhisi koydu!
Cilve sözcüğünün anlamına göre, KKTC’deki pahalılığı, ekonomik krizi çözmek kolaylaştı(!)…
Gene gonuşuruk buraşda.

Salih Olgun
Ülkenin kuzeyini sömürgeleştiren
işgalci devlet sömürge yönetiminde
yeralan işbirlikçi seçilmiş atanmış memurları aracılığıyla "güvenlik" gerekçeleriyle "Halka açık yerlerde, işyerlerinde, yüz yüze görüşmelerde dinleme, izleme!", "Örgütlere sızma, muhbirlik!", "Gözetleme, izleme, takip",
"Muhbire ödül", "Telefon konuşmalarının dinlenmesi, kayda alınması"
yasalarını bakanlar kurulunda onaylamış...
Onaylanan yasa tasarılarını yayınlayanlar ise yasa tasarılarının geldiği
yeri doğru olarak vermiyorlar...
Doğru adresi vermeyenler "egemen
olanın" önüne perde olanları "iktidarhükümet" olarak gösterme, kısaca gerçekleri saklama görevi yapıyorlar..
Sömürgeci devletin yerli işbirlikçileriyle birlikte devrimci, demokrat ilerici kişi, kurum, örgütlere vd. yönelik
aldığı ve alacağı susturma, yıldırma,
korkutma, sindirme vb baskı içeren
yasal/yasadışı tedbire karşı sesimizi
yükseltmede daha fazla geç kalmayalım...
***
Sömürgecinin istihbarat teşkilatının
hazırladığı "terör örgütü listesi"ni
kabul edip Resmi Gazetede yayınlayan
"iktidar" partisi yöneticileri, 74 sonrası
sömürge vatandaşlığı verilenleri de
"Kıbrıslı Türk" olarak ilan ettiği ve
üye yaptığı halde "terör örgütü listesi"
ne dayanılarak suçlandığı halde sahip
çıkmayacak kadar "Türkleşmiş" TC
devletine sadık olduklarını her gün
yaptıkları açıklamalar ve duruşları ile
yeniden kanıtlamaktadırlar!
Ülkemizin kuzeyindeki TC Sömürge
Yönetimi, "yerel alt yönetimi kktc hü-

kümeti" eliyle, yasaklanan "terör örgütleri listesi" emirnamesini 9 Ocak
2020 tarihli resmi gazetesinde yayınladı.
Emirnamenin eki olarak verilen evraklarda, işgal ordusunun ve istihbarat
örgütlerinin kullandığı ve her sayfanın
sol üst, orta ve sağ alt köşesine kırmızı
renkli mührün yeraldığı görülmektedir.
Sözkonusu güvenlik kodu gönderilen
her sömürgeci devlet kurumu için ayrı
olup özellikle devlet sırrı olarak saklanması emredilen herhangi bir belgenin deşifre edilmesi halinde hangi
kurumdan sızdırıldığının kolayca tesbit
edilmesini sağlamaya yönelik bir güvenlik tedbiri olduğu;
Yasaklanan terör örgütleri emirnamesi ekindeki evraklardan görüleceği
gibi bu liste TC Sömürge Yönetimi
İstihbarat Örgütünce hazırlanmış bir
listedir. Listedeki örgüt isimlerine bakıldığı zaman da TC devletinin Kürt
Özgürlük Hareketinin ve örgütlerinin
işgal altında sömürgeleştirdiği kuzeydeki olası potansiyel faaliyetlerini de
yasaklayarak tedbir aldığı ve bunu

"yerel alt yönetimi kktc hükümeti"nin
bir kararıymış gibi göstermektedir.
Bugüne kadar bu görevi TC Sömürge
Yönetiminden aldıkları emirler, talimatlar doğrultusunda CTP, TDP, HP,
TKP, DP, UBP, YDP vd. tüm yerel ve
sömürgecinin paramiliter, işbirlikçi
partileri yapmışlar ve yapmaya devam
etmektedirler.
***
Sömürgeciden kurtuluş, özgürlük
mücadelesi verenleri;
"yasadışı" "terör örgütü", "terörist"
diyerek suçlu ilan eden/ettiren sömürgeci işgalci TC devletinden söz etmeden;
Sadece işbirlikçilerini hedef gösteren
ve sorumlu tutan küçük burjuva devrimcilerin, reformistlerin amacı şimdiki
işbirlikçiler yerine, sömürgecinin ahırdan bozma mandrasında mebus olabilmektir!
Bu amaçla da sömürgeciye baston
olmaktan öteye gidemezler!
Ayni şekilde işbirlikçilerin ikiyüzlü
açıklamaları, onların da TC sömürge
yönetimi gibi sorumlu olmaktan kurtarmaz!

Türkiye, dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke
Türkiye basın ve ifade özgürlüğüne
bir darbe daha vurmaya hazırlanıyor,
85 AKP’li vekilin imzasıyla TBMM‘ye
gönderilen tasarıya göre, şirketler aleyhine haber yapan gazeteciler 3 yıla
kadar hapisle cezalandırılabilecek.
Avrupa Konseyi‘nin raporuna göre
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde cezaevinde olan 130 gazeteciden 110’unun
bulunduğu Türkiye, “dünyada en fazla
gazetecinin hapiste olduğu ülke” konumunda
Şimdi de, AKP’li 85 milletvekilinin
imzasıyla sunulan teklife göre şirketler
aleyhine haber yapan gazeteciler, ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar
hapisle cezalandırılabilecek
AK Parti milletvekilleri tarafından
hazırlanan ve önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunulan torba kanun teklifinde
gazeteciler için yeni hapis cezaları öngörüldü.
Teklife göre şirketlerin “şöhretine”
zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası verilecek
BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek‘in haberine göre, teklifle, 6163
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na eklenen ve karşılığında en az üç yıl ceza öngörülen madde
şu şekilde:
Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla
ya da radyo, televizyon, video, internet,
kablolu yayın veya elektronik bilgi ile-

tişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birisi vasıtasıyla bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da
servetine zarar verebilecek bir hususa
kasten sebep olunamaz ya da bu yolla
asılsız haber yayılamaz. İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği
konusunda kamuoyunda tereddüde yol
açacak veya şirketlere duyulan güveni
sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden
olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz.
Vergi kaçıranlara pişmanlık
genişletiliyor
“Daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan
‘etkin pişmanlık’ hükümlerinin kapsamı

da genişletiliyor. Verginin zamanında
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi
ve gecikme zammının tamamı ile kesilen
cezaların yarısı soruşturma evresinde
ödenmesi halinde verilecek ceza yarı
oranında azaltılacak. Soruşturma anından
hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında
indirilecek.”
Hazine arazilerinin satışında
kampanya
Hazine arazileri için kampanyalı satış
da başlatıyor. Teklife göre, Hazine taşınmazlarının peşin satışında indirim
uygulanacak. Ayrıca Hazine’ye ait tarım
arazileri de üçüncü kişilere satılabilecek.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

"Mal sahibi mülk sahibi
Nerde bunun ilk sahibi"
Böyle demiş atalar
Herkes ölüme tabi

Özdeyişler

"Birleşmek başlangıçtır,
birliği sürdürmek gelişmedir,
birlikte çalışmak başarıdır."
E.Claes

YÜZ GÜN
Lukas Barfuss
Roman
Metis Yayınları

Tadımlık
VUSLAT
Masaldaki son gibi
Çiçek açışımız
Kış gecesinde
Neşe Yaşın

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ECEM ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
03922288956
KERMİYA ECZANESİ
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market
Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
03922233483
PERVİN ECZANESİ
Haydar alieyev cad.berber tarlası
dük.12/c hz.ebubekir cami çaprazı türk
hava yolları karşısı bozalp komplex küçük
kaymaklı
03922252818

‘90'lar ve 2000'ler’den müziklerle keyifli bir gece

TUFAD’lı gençler “Maksat muhabbet olsun” dedi
(Mustafa ERKAN) - Turizm
ve Folklor Araştırmaları Derneği
(TUFAD) gençleri bu kez farklı
bir gece organize etti. Dernek lokalinde, 25 Mart Cuma akşamı ‘
90 lar 2000 ler’ partisi olarak düzenlenen gece geniş bir katılımla
gerçekleşti. Alışılmışın dışında
“Maksat muhabbet olsun” tadında
gerçekleşen gecede canlı olarak
90'lı – 2000’li yılların hit müziklerini İbrahim Kanıöz kendi sesi
ve yorumunun ardından, gecenin
geri kalan kısmında Ekrem Şentürk’ün DJ performansıyla devam
etti.
Coşkulu bir gece yaşayan gençler dans pistinden inmek istemediler.
Eğlenceli ve samimi bir atmosferde geçen gece, geç saatlara kadar sürdü.

DÜN

GİRNE
İLGEN ECZANESİ
Bedrettin Demirel Caddesi Özyalçın 156
Apt. Yaprak Tantuni Çaprazı Girne
03928158118
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A
Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski
Pasaport Restaurant Sokağı- Girne
03928151025
MAĞUSA
ASLI EREN ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. No:41 Ünimar Market
Yolu (Eski Belça) Bitirim Ayakkabı Yanı,
Maraş Gazimağusa
0392 366 47 47
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük.
No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
GÜZELYURT
GİLANLI ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt
03927144790
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı
İskele
3301 720

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

EURO
Alış Satış

14.89 16.25

16.35

S.T.G.
Alış Satış

19.52

19.63

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1
Gemikonağı
05338419578

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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ÇİN’İN GÜNEY KIBRIS’TAKİ
BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu
Yantao, Rum basınında bugün yer alan
demecinde Ukrayna meselesi yanı sıra
Kıbrıs sorununa da değindi.
Alithia gazetesine verdiği özel röportajda,
ülkesinin, tüm ülkelerin egemenlik ve
toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade
eden Yantao, bununla birlikte, bir ülkenin
güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine
zarar vermemesi gerektiğine dair
dogmayı da ortaya koydu.
Yantao, demecinde, Çin’in Ukrayna’daki
mevcut durumla ilgili derin üzüntü
duyduğunu ifade etmek istediğini, öte
yandan Ukrayna meselesindeki mevcut
durumun aniden ortaya çıkmadığını da
belirtti.
Gazeteye demecinde, Çin ile Güney
Kıbrıs’ın stratejik ortaklar olduğunu, aynı
zamanda Çin’in Kıbrıs sorununda en
başından bu yana objektif ve adil bir
tutum muhafaza ettiğini ifade eden
Yantao, Çin’in, Güney Kıbrıs’ın egemenlik
ve toprak bütünlüğünü korumasına ilişkin
tüm çabalarını desteklediğini de belirtti.
Çin’in, uluslararası toplumun, Güney
Kıbrıs’ın egemenliği ve toprak
bütünlüğüne saygı duyması, müdahil
tarafları BM Güvenlik Konseyinin iki
kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin
kararları çerçevesinde diyalog ve istişare
yoluyla aralarındaki anlaşmazlıkları
azaltmaya teşvik etmesi aynı zamanda
müzakerelerin yeniden başlaması için
şartlar oluşturmayı ve koşullar inşa
etmeyi sürdürmesi gerektiğini
savunduğunu ifade eden Yantao, Çin’in
kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumun
değiştirilmesine yönelik herhangi bir tek
taraflı faaliyete karşı olduğunu da
sözlerine ekledi.

CHRISTINE LAGARDE VE
OSAMA ASKAR GÜNEY
KIBRIS’A GİDİYOR

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine
Lagarde’ın, Rum Merkez Bankası
yönetiminin davetlisi olarak 29 Mart Salı
günü Güney Kıbrıs’a gideceği, 30 Mart
Çarşamba günü de Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceği
bildirildi.
Alihtia’nın, Rum Başkanlık Ofisi Müdürü
Andreas Yosif’in açıklamasına
dayandırdığı haberine göre Lagarde’ın
ziyaretinin, yaşanmakta olan Ukrayna
krizinin AB ekonomisini olumsuz
etkilemekte olduğu bir dönemde
gerçekleşecek olması dikkat çekici
bulunuyor. Anastasiadis-Lagarde
görüşmesinin ana konularından birinin de
“Rusya’nın Ukrayna işgalinin Euro
bölgesine etkileri” olması bekleniyor.
Öte yandan Fileleftheros’a göre Lagarde,
ziyareti öncesinde bu gazeteye verdiği
özel röportajda Güney Kıbrıs’ın
“jeopolitik karışıklıkların yarattığı
bugünkü zorluklardan, daha önce birçok
kez kullandığı esnekliği yine kullanarak
çok daha güçlü çıkacağından iyimser
olduğunu” söyledi.

“GLAFKOS BEKLENTİLERİ
CANLI TUTUYOR”

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır
Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer
alan 10’uncu parseldeki üçüncü araştırma
sondajının geçtiğimiz hafta resmen sona
ermesinin ve İngiliz “Stena Forth” sondaj
gemisinin tespit ettiği doğal gazla ilgili
yapılan değerlendirmelerin, Rum
Yönetiminin enerji programındaki
“durgun suları bulandırdığı” ileri sürüldü.
Haftalık Kathimerini gazetesi “Glafkos
Beklentileri Canlı Tutuyor” başlığıyla
geniş yer ayırdığı haberinde, 2019 yılının
Şubat ayında “Glafkos-1’de” yapılan
ikinci sondajda olduğu gibi, ortaya somut
oranlar açıklanmamasına rağmen,
araştırmaların bulgularının “Delphyne-1”
hedefindeki ilk araştırma sondajında
olduğu gibi, önemsiz olarak
addedilmemeleri gerektiğine işaret etti.
Mevcut aşamada “yüksek kaliteli
özelliklere sahip doğal gaz varlığını
gösteren sondaj” ifadesinin, yalnızca
olumlu olarak değerlendirilebileceğini
yazan gazete, Amerikan şirketinin, gayri
resmi olarak, uluslararası borsalardaki
varlığıyla ilgili meselelerden ötürü
oldukça dikkatli olduğunu belirtti.
“Glafkos-2” hedefindeki miktarların
belirlenmesinin, veri toplanması ve analiz
edilmesinin tamamlanmasını içeren bir
süreçten ortaya çıkacağını ve bunun
sonuçlarının atılacak bir sonraki adımları
belirleyeceğini kaydeden gazete,
önümüzdeki dönemde izlenecek olan
sürecin, ilk olarak verilerin analiz
edilmesi, ikinci olarak hükümetle
görüşülmesi, üçüncü olarak da enerji
çalışmalarının nasıl ilerleyeceğine dair
kararlarla alakalı olacağını ifade etti.

1931 İSYANI VE KIBRIS TÜRK TİYATRO
HAREKETİNE ETKİLERİ… (4)

Lermantov'un yazdığı Kardeş Ocağı'nı sahnelediği
"Aşık Garip" oyunu.1930.

Başta Kardeş Ocağı olmak üzere diğer
derneklerin de çabalarıyla 1923-1931
yılları arasında sahnelenen oyunlarla
toplumun çağdaş, laik değerlerle aydınlanmasına, gelişmesine ve düşünce birliği
oluşturulmasına hizmet edilir. Bu amaçla
Kıbrıslı Türk aydınlar da oyunlar yazarlar
ve sahnelerler. Bu dönemde Fadıl Niyazi
Korkut “Yavuklunun Mendili” ve “Balkanda Alkan”; Sami Tuna “Çobanın Yavuklusu”; Osman Talat “Yüksel”; ve
daha önce belirttiğim gibi Hikmet Afif
Mapolar “Meşale”, “Duman” ve “Altın
Şehir” oyunlarını yazarlar. Bu oyunlar
o yıllarda dernekler, kulüpler, okullar
tarafından sahnelenir.
Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi bu amaçlar doğrultusunda dernekler ve kulüpler
vasıtasıyla çalışmalarını yürütürken Kıbrıslı Rumlar, İngiliz Sömürge yönetimine
karşı “1931 İsyanı” adı ile tarihe geçen
ayaklanmayı başlatır. Ayaklanma sırasında silahlı çatışmalar olur, Lefkoşa’daki
vali konağı yakılır. İsyan adanın öbür
yerleşim birimlerine de sıçrar. Çatışmalarda 6 kişi ölür, yetmişe yakın polis ve
isyancı yaralanır. İngiliz Sömürge yönetimi aldığı sert önlemlerle isyanı bastırır. Sıkı yönetim ilan edilir. Kavanin
Meclisi dağıtılır. Adadaki tüm siyasi çalışmalar durdurulur, gösteri ve yürüyüş
yasağı konulur. Kültür sanat etkinliklerine
ve basına sansür uygulanır. İsyanda

Sosyal Medya
Yaşar Ersoy

Darülbedayi (İstanbul Şehir Tiyatrosu) sanatçıları Kıbrıs'a yaptığı
turnede Kardeş Ocağı üyeleri ile toplu halde. 1930. Muhsin
Ertuğrul, Vasfi Rıza Zobu, Bedia Muvahhit, Şaziye Moral, İ. Galip
Arcan gibi ünlü isimler orta sırada oturmaktadır.

Kardeş Ocağı üyeleri toplu halde. 1929.

hiçbir rolü olmayan Kıbrıslı Türklere
de, sıkı yönetim kararları uygulanır. Bu
konuda Kardeş Ocağı’nın kurucularından
Hasan Saffet Hoca bir söyleşisinde o
yıları şöyle anlatır:
“1931 İsayanı’ndan sonra tiyatro faaliyetlerimiz büyük oranda durdu. Çünkü
İngiliz izin vermedi. Bir yıl sonra yavaş
yavaş faaliyet göstermeye başladık. Oynayacağımız oyunları İngilizin Komi-

serine gönderir ve izin isterdik. Çoğu
zaman izin alamazdık.”
Bu dönemde, bütün kuruluşların yapacağı kültür sanat etkinlikleri ve kutlamalar İngiliz Sömürge yönetiminin iznine bağlanmıştı.
Ayrıca her yıl Kıbrıs’a turne yapan
Darülbedayi yani şimdiki adıyla İstanbul
Şehir Tiyatrosu da 31 İsyanı nedeniyle
turnelerini durdurur.

“KAÇAKÇILIKTAN” ŞİKÂYETÇİ ŞİRKETLER GÜNEY’İ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Milyon Euro’luk iş hacmine sahip bazı
Rum şirketlerinin, Yeşil Hat Tüzüğü tahtında gerçekleştirilen ticaret nedeniyle
“haksız rekabet koşulları oluştuğu” ve
kendileri gibi KDV ve diğer vergilere
tabi olunmadığı gerekçesiyle “kaçakçılık
yapıldığı” iddiasıyla, merkezlerini başka
ülkeye taşımayı düşünmeye başladığı
bildirildi.
Alihtia “Kıbrıs Şirketleri İşgal Bölgelerinden Kaçakçılık ve Haksız Rekabet
Yüzünden Gitmeye Hazır” başlığıyla
manşete çektiği haberinde söz konusu
şirketlerin, “kaçakçılık ve haksız rekabet
koşulları altında ezildikleri” yönündeki
şikâyetlerinin “Yeşil Hat Tüzüğü ile
ilgili siyasi karar denilen duvara çarptığını” yazdı.
Habere göre şirketler, üçüncü ülkelerden özellikle de Türkiye’den ürünlerin
Avrupa standart belgesi veya denetim
yapılmadan, gümrüğe tabi olmadan ve
Rum şirketlerinin ürettiklerine oranla

komik fiyatlara Güney Kıbrıs’a girdiğinden şikayet ediyor. Kendilerinin hammaddeleri üçüncü ülkelerden yüzde 25
gümrükle aldıklarını, Avrupa standart
ve belgelerine, kalite denetimine vb özen
gösterdikleri için maliyetlerinin arttığını
ancak Kıbrıs Türk ürünü olarak
KKTC’den Güney’e giden ürünlerin
hammaddelerinin Türkiye’den çok ucuza
ve vergisiz alındığı, komik fiyatlara işlendiği için maliyetlerinin çok düşük
olduğunu savunuyor.
KKTC’deki işçilik maliyetleri ile kendi
üretim maliyetleri arasında uçurumlar
olduğunu örneklerle göstermeye çalışan
bir Rum şirket CEO’su kendileri gibi
yaklaşık 10 şirketin, merkezlerini komşu
ülkelere taşımayı ciddiyetle düşünmeye
başladığına işaret etti.
Gerekçe olarak da Rum Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve milletvekillerinin
“sağlıklı rekabet koşulları yaratılması”
yönündeki taleplerini anlayışla karşılıyor

olmasına rağmen fiiliyatta hiçbir şey yapılmamasını gösterdi.
Gazete, Yeşil Hat Tüzüğü’nün Tasos
Papadopulos hükümeti zamanında, KKTC
ile doğrudan ticaret yapılmasının ve Yeşil
Hattın dış sınır addedilmesinin önüne
geçilmesi için alınmış bir siyasi karar
olduğuna dikkat çekti.
Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE)
Başkanı Leonidas Pashalidis’in “Tüzük,
tamamen işgal bölgelerinde üretildiklerinde veya katma değerleri Kıbrıs kökenliyse bu ürünlerin Kıbrıs malı addedilmesi gerektiğini öngörür” ifadesini
kullandı.
Rum şirketlerin “kaçakçılık” iddiaları
sorulduğunda ise “elimizde, yasal geçiş
noktalarından Türk ürünleri geçtiğini ispatlayacak hiçbir bilgi yok. Kaçakçılık
başka bir başlık ve maalesef cereyan
ediyor.
Yeşil Hat çok büyük. Şikâyet edenlerin
bilgi ve isim de vermesi gerekir” dedi.
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Lapta şampiyon
iktisatbank Btm 1. Ligi Beyaz Grubu'nda da
bitime iki hafta kala şampiyon belli
oldu.Lapta, 16'ncı haftada deplasmanda
karşılaştığı ve 2-1 kazandığı tüfekçi ortaköy
maçının ardından 38 puana ulaştı ve bitime
iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Cihangir
Başkanı
Karavezirler
darp edildi

Süper Ligin 24. haftasında Lefke Stadında
oynanan 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke
– Cihangir maçında Cihangir’in kazandığı
penaltı vuruşu sonrasında tribünlerde olaylar
çıktı.
Cihangir teknik direktörü Toygar Davulcu,
Osman Dinlerle Radyo Futbol programında
yaptığı açıklamada, tribünlerdeki olaylar sırasında Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler’in darp edildiğini açıkladı. Bu arada
edindiğimiz bilgilere göre tribünlerdeki Lefke
taraftarlarını Lefke yöneticisi Mehmet Akaçalı
yatıştırdı.

Olimpik
duatlonda
Arhan
damgası

Gazi Mağusa TMK
Türkiye ikincisi

n Aksaray’da düzenlenen Türkiye
Orta Okullararası Voleybol
Şampiyonası finallerinde yer alan
GMTMK orta erkek takımı bütün
rakiplerini mağlup edip finale
yükselmişti. Finalde dün Ali Çebi
Ortaokulu ile karşılaşan GMTMK 3-0
mağlup oldu ve Türkiye ikincisi oldu

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Voleybol
Erkek Takımı Türkiye Şampiyonasında finale
kalma başarısı gösterdi ve finalde güçlü rakibine mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu. Istanbul Bey-Koop Ali Çebi OO ile karşı
karşıya gelen GMTMK 81 il arasında finallere
yükselme başarısı gösterip Türkiye ikinciliği
ile bizleri gururlandırdı. Aksaray’da düzenlenen
Türkiye Orta Okullararası Voleybol Şampiyonası finallerinde yer alan GMTMK orta
erkek takımı bütün rakiplerini mağlup ederek
adını finale kalmıştı. . GMTMK dün saat
12.00’de Türkiye şampiyonluğu için Istanbul
Bey-Koop Ali Çebi Orta Okulu ile karşı
karşıya geldi ve güçlü rakibi karşısında 3-0
mağlup oldu.

Futbolda sonuçlar
Süper Lig
Kaymaklı-DTB:
Baf ÜY-Hamitköy:
MTG-GHE:
MA Yeşilova-Göçmenköy:
Mesarya-Gönyeli:
Yenicami-Binatlı:
Lefke-Cihangir:
TOL-Y.Dumlupınar:
Birinci Lig
G.Birliği-Y.Boğaziçi:
Düzkaya-B.Bağcıl:
CB Gençlik Gücü-Dörtyol:
İncirli-M.Değirmenlik:
Yalova-Esentepe:
Maraş-Çetinkaya:
Mormenekşe-Çanakkale:
Görneç-Karşıyaka:

1-1
1-0
6-1
2-0
0-1
8-0
2-2
0-3
2-1
0-0
4-0
0-3
1-2
1-4
0-1
0-2

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Triatlonda sezonun 3üncü
yarışında sporcular ilk kez olimpik
mesafede yarıştı. Koşu-bisikletkoşu parkurlarından oluşan
Duatlon yarışı hem Sprint hem
olimpik mesafede gerçekleşti.
Olimpikte en hızlı dereceyi
Ares’ten Hüseyin Arhan elde etti.
Kadınların birincisi ise Tüfekçi’den
Aslı Simay oldu

İskele’de duatlon heyecanı yaşandı. Triatlon Federasyonu sezonun üçüncü organizasyonunu başarı ile tamamladı. Noyanlar
İskele Duatlon yarışında sporcular koştu,
bisiklet sürdü sonra tekrar koştu. Triatlonun
kış dönemi organizasyonlarından olan ve
yüzme parkuru olmayan duatlon hem
Sprint hem olimpik mesafede gerçekleşti.
Sezonun ilk olimpik mesafe yarışında

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

en hızlı dereceyi Ares Spor Kulübünden
Hüseyin Arhan elde etti. Kadınların en
hızlısı ise Tüfekçi Spor Kulübünden Aslı
Simay Yazıcı oldu.
Federasyona üye kulüpler ve ferdi sporcuların katılımı ile Noyanlar sponsorluğunda Long Beach sahilinde gerçekleşen
duatlon yarışında, sporcular Olimpik mesafede 10 kilometre koşu ile yarışa başladı,
daha sonra 40 kilometre bisiklet sürdü ve
ardından 5 kilometre koşarak finişe ulaştı.
Sprint mesafe ise 5 km koşu, 20 km
bisiklet ve 2,5 km koşu parkurlarından
gerçekleşti.
ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu’nun
bu sezonki ilk olimpik mesafe yarışında
birinci Ares’ten Hüseyin Arhan, ikinci
yine Ares’ten Kemal Elektrikçi, üçüncü

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

Aspava sporcusu Şevki Ahcıhoca oldu.
Olimpik mesafede kadınların en hızlısı
ise Tüfekçi’den Aslı Simay Yazıcı, ikinci
yine Tüfekçi’den Mine Devrim ve üçüncülüğü de Ares’ten Melda Ünal elde etti.
Sprint mesafedeki yarışta ise birinciliğe
Ares’ten Ayer Alçıcı ve Aspava’dan Emir
Turalı birlikte ulaştılar., üçüncü ise Ares’ten
Ahmet İskender geldi.
Tek kişinin mücadele ettiği Sprint kadınlarda Dilara Gölcük finişe ulaşmayı
başardı ve ödülünü aldı.
Yarış sonrası gerçekleşen ödül töreninde
dereceye girenlere ödüllerini Spor Dairesi
Amiri Sertaç Bozatlı ve kulüplerin idarecileri takdim etti.
Yarışın detaylı sonuçlarına aşağıdaki
linkten ulaşılabilir:
https://www.webscorer.com/race?raceid=271868
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