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Elektriğe soygun gibi okkalı zammı oturttuktan sonra bir de güvenoyu mu istiyor hükümet?
Verin gitsin! Hem söyleyin Tahsin’i de memnun etsin! Ankara’dan bir de bu yüzden tokat yemesin!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 3 Mart 2022 Perşembe YIL: 2 SAYI: 598 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ÇAYKOVSKİ, DOSTOYEVSKİ,
STALİN
n

2. sayfada

Dünyayı 3. Dünya Savaşı korkusu sardı... Önü alınmazsa bu kez iş çok ciddi görünüyor...

3. Dünya Savaşı
Çanları
Çalıyor
Amerika ile Avrupa Ukrayna’daki savaşın büyük bir savaşa yol açabileceği tehlikesine karşı hiçbir geri
adım atmıyor… NATO’yu Ukrayna’ya sokmama kararlılığında olan Rusya ise giderek şiddeti artırıyor ve
nükleer savaş tehdidini sürdürüyor… Batı askeri müdahaleye karar verdiği an nükleer füzeler ateşlenecek

nRu0s Dışişleri Bakanı
Lavrov, “3. Dünya Savaşı
nükleer karakterli ve yıkıcı
olacak” dedi.
nKuzey Kore de savaşa
dahil olmaya hazırlanıyor.
Kim Jong Kuzey Koreli
komutanlarına “3. Dünya
Savaşı’na hazır olun” emri
verdi…
nSığındığı gizli sığınaktan
müdahale için NATO’ya
yeniden çağrı yapan
Ukrayna lideri Zelenskiy,
“Durum çok ciddi, bu bir
film sahnesi değil” dedi…

Şener Elcil:

YÖDAK’la para karşılığı
bilim istismar ediliyor

nYÖDAK üyesi Hüseyin
Uzunboylu’yu suçlayan KTÖS Genel
Sekreteri Şener Elcil, “Uzunboylu
kendine ait hisselerini şu anda 7
yaşında olan oğluna devretti” dedi…
Elcil soruşturma açılmasını Turgay
Avcı’nın engellediğini savundu 13’te
Serbest geçişler...

Dünyada büyük Rus aleyhtarlığı...

İtalya’da Dostoyevski yasaklandı

n Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde Rusya’ya karşı protesto eylemleri
sürerken, İtalya’da Dostoyevski bile yasaklandı… Yunanistan’da ise Bolşoy
Tiyatrosu’nun “Kuğu Gölü” balesine izin verilmedi… İç sayfalarımızda

Tüm sayfalarımızda

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

VAROSHA’YA
SORUN
SÖYLESİN
SİZE
Faize
Özdemirciler

BİR SAVAŞ VE
MİTOZ
BÖLÜNME

Ali Osman

100 NERDE
675 NERDE?

Mehmet Levent

Kapılarda aşılılardan test istenmeyecek

n İki Toplumlu Sağlık Teknik
Komitesi, serbest geçiş
kapılarında bundan sonra tam
aşılılardan test istenmeyeceğini
açıkladı… 4. sayfada
TC İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI GÖÇ
İDARESİ’NCE
KOVULMAK!

Aziz Şah

KuzeYDe 404 vAKA, GüneYDe 2109 vAKA, 2 cAn KAYbı...

HEP ADINI
ÇAĞIRDI

Canan Sümer

n 10. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

VAROSHA’YA SORUN
SÖYLESİN SİZE

Bir savaşın içinde, nükleer başka bir
savaşın arifesinde miyiz, bir işgalin
içinde, başka bir işgalin dışında mıyız,
neredeyiz, nasılız, neler düşünüyoruz?
İki taraftan birini seçmemizi dayatıyorlar ve biz de, ya ABD’nin, ya da
Rusya’nın tarafında mı duruyoruz, bu
kadar basit mi? Ukrayna ne tarafta peki,
yarısı bir tarafta yarısı başka
tarafta mı?
Hangi tarafta dursak savaş
mı çıkıyor karşımıza, bütün
taraflar savaştan yana mı,
neden bir barış cephesi yok
şu dingili kopmuş ayarı kaçmış koca dünyada?
Başka bir yol yok mu, seçenek ‘ya
savaş ya savaş’ mı yani?
Hatırlayın, “Hiçbiri” her zaman seçeneklerden biri değil miydi test sorularında, neden “Hiçbiri”ni işaretlemek
mümkün olamasın bu sınavda?
Savaşsız bir dünyanın hayalini kurmak
aptalca bir şeye mi dönüştü, hangi ara?
NATO’yu kışkırtıcı bulup eleştiren
ve NATO’nun geçmiş sabıkalarını sıralayanlara Putinci, Putin’i işgalcilikle
suçlayıp eleştirenlere NATO’cu ABD’ci
diyenler hangi akla hizmet ediyorlar
acaba?
Bir işgalin içinde, başka bir işgalin
dışında mıyız, neredeyiz biz, aklımız
nerede?
Neredesiniz ey barış güvercinleri?
Kanatlarınız kırık, kafalarınız karışık
mı, ne tarafta duracağınıza karar veremiyor musunuz yoksa?
Kolayı var, Suriye uzak gelebilir size,
bugüne kadar hiç bakmamış olabilirsiniz,
daha yakına bakın öyleyse, Varosha’ya
bakın, hangi tarafta durmanız gerektiğini
Varosha söylesin size...
Bakın birisi video paylaşmış sosyal
medyada, savaş enkazının üzerinde gezinti olabilirmiş gibi, ailece Pazar gezintisi yazmış üstüne, yüzlerce kişi “beğen”miş, maşallah “üzgün” olan sadece
birkaç kişi, “kızgın” olansa hiç...
Varosha’nın sokaklarından bisiklet
süren, yürüyen insanlar geçiyor, boş
konuşmalar karışıyor yılanların hışırtısına...
Bir film platosunda yürüyüşe çıkmış
gibi duruyorlar, az sonra yönetmen start
verecek, kameralar önce bir eve, sonra
ağır ağır o evin içine, önce duvarlarda
asılı duran fotoğraflara, sonra gitmeye
hazırlanan ama nereye gideceklerini
bilmeyen tedirgin yüzlere odaklanacak
sanki, “hadi” diyecek içlerinden biri,
“son bir fotoğraf çektirelim gitmeden
önce, kimbilir ne zaman döneriz geri...”
Evlerinden kovulup bir daha geri dönemeyenler, doğdukları yerde yaşayamayıp doğdukları yerde ölemeyenler
ve doğdukları yerde gömülemeyenler
çok mu uzakta?
Kennedy Caddesi’nin adını değiştirmişler, Semih Sancar caddesi yapmışlar.
Kennedy caddesinde yürüyenlerin o
enkazın altında hatıraları varsa, Semih
Sancar Caddesi’nde yürüyenlerin aynı
enkazın üstünde zaferleri mi var, peki
ya siz, siz neredesiniz, nasılsınız?
Bir savaşın içinde, daha büyük bir
başka savaşın da arifesindeyken, nerede
durmanız gerektiğini bilmiyorsanız,
barbarlık müzesini andıran bir kentin
içinden neşe içinde geçen insanlara sormayın, 1974’te bombalanmış dünya
güzeli Varosha’ya sorun, Varosha söylesin size...

ÇAYKOVSKİ,
DOSTOYEVSKİ, STALİN
Büyük bir Rusya ve Rus düşmanlığı sardı dünyayı…
Tam bir cinnet hali…
İnsana “bu kadar da olmaz” dedirten bir düşmanlık…
Yunanistan’da ünlü Bolşoy Tiyatrosu “Kuğu Gölü” operasını sahneleyecekti…
İzin verilmedi…
Kaldırıldı…
Çaykovski’nin muhteşem müziğiyle yüzyılı aşkın bir zamandan
beri sahneye konan “Kuğu Gölü”
operanın başyapıtlarından biri...
Ancak o da ambargo yedi işte…
Ukrayna’daki savaşın kurbanı
oldu…
Yaşamına intiharla son veren Çaykovski duysa şaşar kalırdı…
“Sanat aşığı” faşist Alman generalleri bile yapmadı bunu!
***
Ben en çok neye şaştım ancak?
Dostoyevski’nin de Rusya’ya yaptırım kapsamına alınmasına…
Evet…
Yanlış okumadınız…
Dünya edebiyat tarihinin hala en
büyük ve en çok okunan yazarı olan
Dostoyevski İtalya’nın Milano kentindeki Bicocca Üniversitesi’nde
yasaklandı…
Profesör Paola’nın üniversitede
vereceği Dostoyevski dersi iptal
edildi…
Bu ne nefret…
Bu ne düşmanlık…
Batının müthiş Anti-Rus çarkı akıl
tutulmasına kadar ilerledi demek
ki…
Çaykovski’yi de kıyma makinasına
koydular, Dostoyevski’yi de…
İnsanlık böyle evrensel değerleri
bir anda nasıl silkip atabiliyor?
Nereye koşuyor bu dünya?
Putin çıldırdıysa, batı daha da çıldırdı…

Kiev üstüne yürüyen tank “Kuğu
Gölü”nden çıktı sanki…
Ve Çaykovski oturuyor topun üstünde…
Yunanistan batıya yaranacak diye
Çaykovski’ye bile takmış kafayı
Rus’tur diye…
Ve sanki Harkov’u bombalayan
Feodor Mihailoviç Dostoyevski!..
Üstad boşuna yazmamış “Suç ve
Ceza”yı…
İki yaşlı kadını öldüren Raskolnikof bir kere daha haklı çıktı…
Dünyada bir kişiyi öldüren kimse
katil sayılıyor, binlerce kişiyi öldüren
kumandanlar ise kahraman!
Savaştan sonra heykelleri dikiliyor…
Napolyon gibi…
Tarih yenilenmiyor, ama yineleniyor!
***
Dostoyevski büyük yazar…
Ve hala güncel olaylar içinde de
karşımıza çıkıyor…
Mihail Gorbaçov döneminde de
çok söz edilmişti ondan…
Batıdaki bir kumarhaneye olan
borcu yüzünden…
Müthiş bir kumar tutkusu vardı
Dostoyevski’nin…
“Kumarbaz” romanını da öyle
yazdı ya…
Hem bu romanı zorunlu olarak
26 günde yazdı…
Yayınevi şart koşmuştu ona…
Bir ayda yazıp bitirmezse, romanlarının bütün telif haklarını kaybedecek ve yayınevinin olacaktı…
Üstad bir stenograf ile anlaştı…
Odada dolanıp durarak yazdırdı
ona bu romanını…
O söyledi, sekreteri yazdı…
Ve yayınevinin verdiği sürede tamamlamayı başardı…
Gorbaçov iktidara gelince, batılı
ülkeler Rusya’dan çarlık döneminden

Şener Levent

Açı
kalan alacaklarını talep etmeye başladılar…
Komünistlerin bir numaralı yayın
organı “Pravda” gazetesi o sırada
bunun üzerine bir başlık attı:
-İlk borçlananımız Dostoyevski
oldu!
Pravda’nın bu yayınından sonra
Avusturya’daki kumarhane hemen
bir açıklama yaptı…
-Ne münasebet, dedi Sayın Dostoyevski’nin bize hiçbir borcu yok!
Biz vaktiyle onun kumarhanemizi
şereflendirmesinden gurur duyarız!
***
Putin’i çok büyüttü gözünde batı…
Ve ondan çok korkuyor…
Ya da korktuğu izlenimini yayıyor…
Onu Stalin’e benzetiyor…
“Rusya’nın yeni Stalin’i” diyor
ona…
Stalin’i mi, yoksa Putin’i mi tanıyamadılar…
Putin hiç Stalin olur mu?
Stalin olsa böyle mi olurdu?
Bir gecede bitirirdi Ukrayna’nın
işini…
Öyle sivillere falan da bakmazdı…
Topa tutardı…
Karabağ’da Azeriler ile Ermenilerin çatıştığı günlerde bir Rus taksici
şöyle demişti bir gün bana:
-Şimdi Stalin olacaktı da görecektin… Bakalım yerlerinden kıpırdayabilirler miydi? Bir günde
hallederdi…
***
Bir yanda batıda körüklenen Rus
düşmanlığı…
Bir yanda Putin…
Sonu hiç iyi gelmeyecek olan bir
film…
Bekleyin…
Zaten beklemekten başka yapacak
neyimiz var ki?

Karaböcek’e iki gün tutukluluk
(Kamalı Haber) – Gazeteci Şerner
Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un
konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi
ile tutuklanan zanlı İsmail Karaböcek
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren
polis memuru Soner Şaban, olguları
aktardı.
Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in
Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa suçuyla methaldar olduğunu belirtti.
Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise
yapılan şikâyet üzerine Şener Levent
ve Tekin Arhun ile zanlının Gönyeli’de
huzurunda gerçekleşen konuşmaları
Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in tutuklandığını ve sözlü
beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp
Messenger üzerinden gönderdiğini
ileri sürdüğünü aktardı. Polis, alınması
gereken ifadeler olduğunu belirtip,
zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep
etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir
verdi.
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Lavrov: Üçüncü dünya savaşı
nükleer karakterli ve yıkıcı olacak
HK-Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar birinci haftasını doldururken tarafların karşılıklı açıklamaları da sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Ukrayna'ya nükleer silah verilmesine engel
olacağının altını bir kez daha çizerken 3.
Dünya Savaşı açıklaması ise bir anda dünyada birinci manşet oldu.
Dünya umutla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sona ersin diye beklerken
bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya
ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri
bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus
heyeti müzakereler için bugün beklemeye
devam edecek, görüşmelere devam etmeye
hazırız." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise,
yaptığı şoke eden açıklamayla savaş gündemine damgasını vurdu.
"Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı
olacak." ifadelerini kullanan Lavrov'un
bu sözleri tüm dünyada 'Lavrov'dan nükleer
tehdit' olarak algılanırken Rus bakan bir
kez daha Ukrayna'nın nükleer silahlar elde
etmesine kararlılıkla engel olacaklarının
altını çizdi. Lavrov Kiev'in eline geçecek
nükleer silahların Rusya için gerçek bir
tehlike teşkil edeceğini belirtti.
Kremlin'den Lavrov'la hemen hemen
aynı anda yapılan açıklamalarda müzakereye devam etmeye hazırız denirken gelen
bu dünya savaşı açıklaması tüm dünyayı

şoka uğrattı.
Lavrov, bir yandan da "Ukrayna tarafı
ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor"
diyerek Kiev'i suçladı.
Batı'nın kendisinin yeni bir güvenlik
mimarisinin oluşumu konusunda diyalog
kurmayı reddettiğini vurgulayan Lavrov,
"Ukrayna makamlarının ülkede yaşayan

tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğine
inanıyorum" dedi.
Rusya Federasyonu'nun yaptırımlara
hazır olduğunu ancak yaptırımların, aydınları, sanatçıları, sporcuları ve medya
çalışanlarını etkilemesine şaşırdığını söyleyen Lavrov "Rusya'nın birçok dostu var,
Rusya izole edilemez" ifadesini kullandı.

KİM JONG-UN’DAN KUZEY KORELİ KOMUTANLARA ENDİŞELENDİREN TALİMAT

3. Dünya savaşına hazır olun

Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar
tüm dünyada endişeyle takip edilirken,
“3. Dünya Savaşı” iddiaları iyiden iyiye
dillendirilmeye başlandı. Rusya’nın ‘Nükleer Savaş’ çıkışı sonrası Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un, askeri komutanlarına
”3. Dünya Savaşı’na hazır olun” talimatı
verdi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimiyle
başlayan kriz Batı ile Moskova’yı ve
yakın ortaklarını karşı karşıya getirdi.
ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerden
Rusya’ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alınırken, tüm dünyayı endişelendiren haber Kuzey Kore’den geldi.
KOMUTANLARINA TALİMAT
VERDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un; İşçi
Partisi üyelerini; güçlü müttefikleri Rusya’nın savaşa girmesi nedeniyle seferberlik
için hazır olmaları konusunda uyardı.
Kim Jong-un’un Kuzey Koreli komutanlara
da “3. Dünya Savaşı’na hazır olun” talimatı
verdiği iddia edildi.
Daily Star’da yer alan habere göre;
Radio Free Asia’ya (RFA) konuşan Kuzey

Pyongan’dan bir yetkili: “Eyaletteki her
bölgesel parti komitesi, tüm parti üyelerine
güçlü müttefikimiz Rusya’nın savaşta olduğunu bildirdi. Bölgesel parti komitesi,
herkesin seferberlik için hazır olmasını
istedi” diye konuştu.
Kuzey Kore lideri Kim'den kurmaylarına
korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır
olun

MÜZAKERELER ERTELENDİ

Rus esirler bir şartla serbest bırakılacak
Ukrayna’yı işgal etmek için ülkeye
giren Rus askerilerinin bazıları esir düşmüştü. Ukrayna yetkilileri, Rus askerleri
serbest bırakmak için “annelerinin gelip
alması” şartını koştu.
Rusya ordusuna bağlı askerler, 24 Şubat
sabahında Putin’in emriyle birlikte Luhansk ve Donetsk bölgelerinden Ukrayna’ya girdi. Ancak işgal girişiminde 7.
gün geride kalmasına rağmen Rusya
tarafı istediği sonucu elde edemedi.
MÜZAKERELER ERTELENDİ
İki ülke arasında gerçekleştirilen mü-

zakerenin ikinci turu dün yapılacaktı
ancak ertelendi. Dünya, müzakerelerden
gelecek iyi haberi beklerken Ukrayna
tarafından esir Rus askerlerle ilgili önemli
bir adım geldi.
“ANNELERİ GELİRSE SERBEST
BIRAKIRIZ”
Ukrayna tarafından hazırlanan görselde,
esir Rus askerlerinin hangi koşullarda
serbest bırakılacağına dair bilgilere yer
verildi. Buna göre Ukrayna tarafı, Rus
askerleri serbest bırakmak için “annelerinin gelip alması” şartını koştu.

KUZEY KORE, BATI’YI
SUÇLUYOR
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumu
hakkında açıklama yaptı. Kore Merkez
Haber Ajansı’na (KCNA) göre, Kuzey
Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları
söyledi:
“ABD ve Batı, Rusya’nın makul ve
adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep
ediyor. NATO’nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürerken,
silah konuşlandırma girişimlerine de devam
ederek Avrupa’nın güvenlik ortamını baltaladılar.
RUSYA’DAN DA 3. DÜNYA SAVAŞI
TEHDİDİ GELMİŞTİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
gün içinde yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’nın nükleer silah edinmesinin Rusya
için ciddi bir tehlike yaratacağını ve bu
durumun yeni bir dünya savaşını doğuracağını vurgulayarak konu hakkında “Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak”
dedi. Lavrov, bir yandan da “Ukrayna
tarafı ABD’nin emriyle müzakereleri uzatıyor” diyerek Kiev’i suçladı.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

HEP ADINI ÇAĞIRDI

Dünyanın neresinde zulüm olsa seni
yaralar…
Sana yapılmış olmasa bile haksızlık,
adaletsizlik karşısında sessiz kalamazdın…
Şiirleri severdin…
Hüzünlü şarkıları…
Kafesteki kuşun, akvaryumdaki balığın
esaretine bile dayanamayan hassas bir
kalbin vardı…
Sokak köpeklerini besler…
Kimsesizlerin, mağdurların, yalnızların
karanlığında bulurdun hep kendini…
Sessizlerin farkedilmeyen dünyasında…
Şimdi bir film karesi gibi önünden
geçip gidiyor bu sefil dünya…
Yaşlanan bedenin kaldırmıyor bu
kadar kötülüğü…
Yorulan ruhuna derman olmuyor artık
hiçbir şey…
Tenhalığını, yoksulluğunu gizleyen
çocukların düşlerine dalıp gidiyorsun…
Bir kuş sesine hasret içindeki bahar…
Susuz kalan bahçendeki sardunyaların
solmuş…
Şimdi ne kadar uzak, ne kadar da yabancısın…
İç avlundaki okaliptüs ağacı küçük
kızların şiirini söylüyor mu hâlâ gökyüzüne?
Hangi bilinmez zamanlardasın söyle
bana…
Şairin “Sevmek için geç ölmek için
erken” dediği zamanlarda mı?
***
Bir gün çekip gittin o sokaklardan…
Çekip gittin kendinden…
Masumluğundan…
Çocukluğundan…
Cumbalı serin evlerin akşamlarından…
Başını yaşlı bir kadının dizlerine dayayıp dinlediğin o büyülü masallarından…
Ama gittiğin yerlerde hep o nağmeler
çalsın istedin yine ruhunda…
Sevmek, sevilmek istedin…
***
Annenin radyodan dinlediği arkası
yarınlar…
Evinizin sündürmesinde ölmüşlerin
ruhuna yakılan tütsü kokusu hep gelip
buldu seni…
Kadın çığlıklarına karışan mevlit sesleri…
Mazgal delikleri, kum torbaları ve
nöbet kulübeleri…
Bir kış gecesinden arda kalan yanık
portakal kokusu…
***
Kuşatılmıştı çevren…
Bayraklarla, marşlarla…
Anma ve kutlamalarla…
Kalbin, terkedilen bir ülke…
Kanatılıp bölünen bir yurt…
Ama biliyordun…
Yırtık bir haritadan…
Tel örgülerden…
Kirlendikçe, yüzsüzleştikçe semiren
hayatlardan ibaret olamazdı senin ülken…
Sen o ülkenin ötüşen kuşlarını…
Kekik kokulu dağlarını sevmiştin…
Bütün deniz kenarlarında...
Sarı sıcak ovalarında…
Gölgesine sığındığın yüz yıllık harnup
ağacının altında…
Gülümseyerek seni sevdaya çağıran
sesini…
Ve rüzgârlara, fırtınalara karışsan
da…
Ağarsa da saçların…
Hiç eksilmedi ruhunda o ses…
Hep adını çağırdı…
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Ben 74’ten beri rehinim rehin yaşarım
Hangi yiğit elçiyi çağıracakmış şaşarım
AYA
K
A
AL İFİL Meydanlarda kükresem mecliste susarım
DİR
Makama hiç çağırmam makama ben koşarım

KALAY-KALAYCI

AB KOMİSYONU
NE ÖNLEM ALACAK?

Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek barış aktivisti Dr. Okan Dağlı'nın
“Türkiye’nin güvenliğine karşı faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla Türkiye'ye
girişine izin verilmemesini AB gündemine taşıdı. "Kıbrıslı Türk aktivistlerin
Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturmadığını" vurgulayan Kızılyürek, "AB
yurttaşı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Avrupa
Komisyonu Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalelerinden
korumak için ne gibi önlemler almayı planlıyor” diye sordu. AB Komisyonu
Türkiye’ye karşı ne zaman önlem aldı ki, şimdi önlem almasını bekleyelim?

Kararlar, bugün saat 09.00’dan itibaren geçerli olacak
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

BİR SAVAŞ VE
MİTOZ BÖLÜNME

Üst başımızda bir savaş var...
Bu savaşın üçüncü dünya savaşına çevrilebileceği yönünde endişeler karşısında
bile taraflar bunda ısrarlı görünüyor...
Putin 21 küçük devletçikten oluşan Rusya
Federasyonu'nun NATO'ya karşı koruma
niyetinde...
Gürcistan'da da aynı olaylar yaşandı ve
Rusya oraya girdi...
İstediğini yaptı sonunda...
Ukrayna için de aynı şeyleri düşündü ve
uyguladı...
Olan o coğrafyada yaşayan insanlara
oldu...
Sadece orada değil,
sosyal medyaya baktığımızda Ruscular
ile Ukrayna yanlıları diye bir bölünme daha
yaşandı...
Bakalım sonrasında mitoz bölünme devam
edecek mi?
İnsanlar gene evlerini yurtlarını terkedip
göç yollarına düştüler...
Avrupa Birliği ülkeleri savaşın başlamasıyla Ukrayna'dan göç etmek isteyenler için
hemen kapılarını açtı, yerlerinin de hazır
olduğunu belirtti...
Oysa Suriye'deki savaşa baktığımızda
oradan göç eden insanların denizlerde nasıl
boğulduklarını, göç yollarında yaşadıkları
rezillikleri izledik...
Bu da bize beş on sene içerisinde etrafımızdaki savaşlarda batının tavrını bir kere
daha ortaya koydu...
Tabii bu hesabın arkasında Amerikan emperyalizminin ve İngilizin parmağı olduğunu
gözardı etmememiz lazım...
Ukrayna Rusya krizinde, savaşında adına
ne derseniz deyin, bu fırsatı da kullandı...
Avrupa'nın göbeğinde tuttuğu ve iki Almanya'nın birleşmesiyle oradan kaldırdığı
askeri birliğini Ukrayna savaşını bahane
ederek yeniden oraya yerleştirdi...
Bundan önce Avrupa'nın yani AB'nin kurmaya çalıştığı orduya da ihtiyaç kalmadığını
anlatmak istedi AB ülkelerine...
Coğrafyamıza değil de dünyaya baktığımızda birçok ülkeyi yönetenlerin diktatör
olduklarını görebilmekteytiz...
Rusya Putin'in bu hareketi karşısında
içten içe kaynıyor...
Çeçenler ikiye bölünmüş durumda...
Bir kısmı Ukrayna'da ön saflarda savaşırken, diğer kısmı Putin'in yanında soydaşlarına karşı vuruşuyor...
Çeçenler de birbirlerini vuruyor anlayacağınız...
Putin'in işine de geliyor bu durum...
Biden'e olan tepkiler Avrupa'ya asker
yerleştirmesi ve ambargo uygulaması sonunda biraz azaldı...
İngiliz Başbakanı da puan topladı...
"Soytarı" dedikleri, "artist" dedikleri Ukrayna başkanı da direnişi örgütlediği ve
halkına moral verdiği için o da olumlu
puan aldı kamuoyundan...
Şimdi olacak olan Gürcistan'da yapıldığı
gibi iki bölgeyi kontrole alan Rusya orada
KKTC türü iki devletçiği güdümüne alacak,
geriye kalan kısım da AB bünyesinde hayat
bulacak...

Geçiş kapılarında tam aşılalardan
Pcr ve Antijen testi istenmeyecek
Özgür Gazete
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında ada içi sınır geçiş noktalarında uygulanacak olan yeni kararları duyurdu
Tam aşılı kişilerden PCR veya
Antijen testi istenmeyecek
Komite’den yapılan açıklamda,
kararların bugün saat 09.00’dan itibaren geçerli olacağını belirtildi.
Kararlar şöyle:
İki doz Covid-19 aşısı olan ve 14
gün geçen tam aşılı kişilerin geçiş-

lerinde PCR veya Antijen test istenmeyecek. Bu aşıların geçerlilik
süresi ise son dozun uygulanmasından itibaren 7 aya kadar veya
hatırlatıcı doz yapıldıktan sonra kabul edilecek. (AstraZeneca, Moderna
veya BioNTech). İkinci dozdan, 14
gün sonra Sinovac, Sinopharm,
Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları
ile tam aşılanmış kişilerden de PCR
veya Antijen test istenmeyecek. Bu
aşılar için geçerlilik süresi ise son
dozun uygulanmasından veya bir
hatırlatıcı dozun yapılmasından itibaren 3 ay olarak kabul edilecek.

Polis piyasada sahte para
olduğu uyarısında bulundu
HK - Polisten yapılan uyarı açıklaması şöyle:
“26 ve 27.02. 2022 tarihlerinde,
Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren
dört farklı iş yerine müşteri olarak
giden üç şahıs, yapmış oldukları alışveriş karşılığında, tasarruflarında bulundurdukları 20’lik banknotlardan
oluşan ve sahte olduğuna inanılan
toplam 30 adet (Toplam 600 STG)
STG banknotu tedavüle sürdükleri
tespit edilmiştir.
Ayrıca 01.03.2022 tarihinde, Girne’de, iki farklı şahsın kalmakta olduğu ikametgahlarda, polis tarafından
yapılan aramada; her biri 100’lük
banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 323 adet (Toplam 32,300 TL) Türk Lirası banknot
tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
SAHTE 20’LİK STG CİNSİ
BANKNOTLARIN SERİ NUMARALARI
JA14467000 ve JA14467300
SAHTE 100’LÜK TL CİNSİ
BANKNOTLARIN SERİ NUMARALARI
D456125689,
E051128064,
B342895567,
C152887776,
E657555665, D456125689,
E 657555665, D456125689,
C152887776,
B342895567,

D456125689 ve D456125689
Söz konusu sahte paralardan daha
önceden piyasaya sürülme ihtimali
olduğundan, ellerinde belirtilen seri
numaraları ile başlayan “20’lik Stg.
ve 100’lük TL” cinsi para bulunduran;
bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar
ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok
dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri
kişileri ise en yakın polis merkezine
bildirmeleri önemle rica olunur."

Dakikalarca ters yönde araç sürdü
Gazimağusa, Tantura çemberinden, Mutluyaka kavşağına kadar bir araç
sürücüsü ters yönde ilerlerken, seyir halindeki bir polis memurunun duruma
kısa sürede müdahale ederek, ters yönde giden sürücünün karşıdan gelen sürücülere çarpmaması ve polisin olaya müdahale etmesi ile meydana gelebilecek
büyük kaza önlenmiş oldu.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

100 NERDE 675 NERDE?

Sucuoğlu elektriğe yüzde 300 zam geleceğini açıkladığında şok olmuş, duyduğumuza
inanamamıştık.
1000 TL ödeyen bu zamdan sonra 3000
TL ödeyecekti!
Çok kullanan çok, az kullanan az ödeyecek
denmişti…
Hiç kullanmayanın ise başı rahat ve gaylesiz
olacaktı!!!
Gördüğünüz gibi halkın uğradığı ekonomik
çöküntüyü düşünen ve bu mağduriyetten
onu kurtarmak isteyen halkçı hükümetimiz,
elektriği hiç kullanmama hakkını ve şansını
bütün vatandaşlara eşit şekilde dağıtmış
oldu!!!
***
Derken…
Vatandaş en az elektrik zammı kadar
şiddetli bir şokla karşı karşıya bırakıldı!
Yüzde 300 şokunu yaşarken aynı şekilde
şok bir şamar daha indi ensesine!
Ve 470 TL borcu olanın ve ödemeyenin
elektriğini kesen Kıb-Tek’in kesintinedenini
470 TL’den 100 TL’ye İNDİRDİği açıklandı
önceki gün!
Kararın Mart ayında yürürlüğe gireceği
ve Nisan sonu itibarıyla 100 TL borcu olan
ve ödemeyenin elektriğinin kesileceği duyuruldu!
Enflasyonu adamakıllı körükleyeceği kesin
olan zam kararından sonra yalnız vatandaşa
değil, bütün sektörlere indirilen ağır bir darbeydi bu da!
***
Her taraf bu haberlerle çalkalanırken…
Dün bir de baktık Maliye Bakanı katıldığı
bir TV yayınında, elektrik kesme limitinin
100 TL’ye düşürülmediğini 675 TL’ye yükseltildiğini açıkladı!
Vatandaş şaşkın.
Kıb-Tek kesinti limiti için 100 TL diyor!
Hükümet ise 675 TL!
Aradaki fark tam bir uçurum.
El-Sen de bir açıklama yaptı bu konuda.
Kubilay Özkıraç, kesinti limitinin 675 TL
olduğunu bizzat Sunat Atun’un kendisine
söylediğini aktardı.
Vatandaş, bu açıklamanın da, önceki gibi
Kıb-Tek yönetiminden gelmesi gerektiğini
düşünüyor.
Neden önce 100 TL’ye indirildiği açıklandı
da, şimdi o açıklamanın üstünden 24 saat
bile geçmeden 100 TL’ye indirilmediği,
aksine 675 TL’ye yükseltildiği söylenmekte?
Ve sorular sorularsorular…
En başta da hükümet ve Kıb-Tek arasında
bir anlaşmazlık mı var sorusu!
Sunat Atun 100 TL’yi yalanlarken…
Kıb-Tek neden suskun kaldı?
UBP’den milletvekili adayı olan ve seçimi
kazanamayan Bertan Zaroğlu’nunKıb-Tek’in
Yönetim Kurulu Başkanlığına getirileceği
haberlerinin bu durumla uzaktan yakından
bir ilgisi var mı?
Yoksa bu, KKTC’yi derinden sarsan elektrik
zammı tartışmalarını gündemden düşürmeye
yönelik bir hesap kitap meselesi mi?
***
Bir oyun dönüyor ama…
Sonunda kimin dediği olacak?
Bekleyip göreceğiz…
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Onuncu köy
KATLANA KATLANA

Fahri Uyguroğlu
Boşuna hesap yapmayın çünkü 3 kat
fazla ödeyeceğimiz şey sadece elektrik
faturası olmayacak... Tıpkı kısa bir süre
içerisinde 3 kat fazla ödemeye başladığımız
şeyin sadece akaryakıtdan ibaret olmadığı
gibi... Asgari ücret 6090... İşletmeler için
maliyetler artınca tüketiciye yansıyan fiyatlar da aynı oranda artar... Hayat pahalılanır... Alım gücü düşer... Halk fakirleşir...
İşsizlik artar... Bu çok basit bir denklemdir...
Katlana katlana gider…

ELEKTRİĞE KAMU
YATIRIMI
YAPILMAMASININ
BEDELİ!

x

Oğuz Vadili
Fuel oil ile elektrik üretmek pahalı bir
yöntemdir.
Bunun bedelini ödeyerek anlayacağız.
Başka bir yakıt türüne geçilmeden bile
daha az yakıt harcayarak aynı enerjiyi üreten
makine yatırımı yapılabilir. Ama yapmayacaklar bizlerde yapmayanları ödüllendirerek
meclise göndereceğiz. Her zaman yaptığımız
gibi! Evet zam yapıldı.
Bunun iki nedeni var.
Bir; kurum battı belki biraz daha yüzer
da biraz daha partizanlık yapabiliriz.
İki; tüketimi azaltmak ki bu yazda yatırıma
daha az gerek olsun İhtiyaç duyulan yatırım
miktarını da 2023 deki AKSA sözleşmesine
ekleyerek. AKSA'nın kapasitesini artırıp
üretimi biraz daha fazla özelleştirebilsinler.
Müstahakımız mı? Fazlasıyla!
Bol güneşli günler dilerim.

TRAFİK TERÖRÜ

Yeşim İlkan
Ülkemizdeki özellikle yabancı öğrencilerin yaptığı veya sebep oldukları trafik
kazaları her geçen gün artmaktadır. Yabancı
öğrencilerin ülkemize geldikten en az bir
yıl sonra ve ayrıca çok sıkı bir trafik eğitiminden geçtikten sonra ehliyet alabilmeleri gerekir. Ayrıca caydırıcı cezalar bu
kazaların önlenmesinde etkili olacaktır.
Araç kiralama veya satın alma süreçleri
de bu kadar kolay olmamalıdır. Bunun
yanısıra uyuşturucu ile mücadelede de gerekli eğitim süreçleriyle birlikte ağır caydırıcı cezalar da yürürlüğe girmelidir.

HERKES SAVAŞ
STRATEJİSTİ!

Ilker Özkunt
NATO genişleye genişleye gitti Rusya’nın götünün dibine girdi. Rusya elbette
bu durumdan uzun zamandır rahatsız. Nihayetinde, o da kalktı Ukrayna’ya girdi.
Yani Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş
başladı. Savaş her durumda, her şekilde
kötüdür, acılarla, kanla doludur. Yaşanmaması gerekir. Ancak benim üzerinde
duracağım konu bizim ahalinin durumu.
Böylesi bir durumda illa bir tarafı tutacak.
Sanki da maç seyredermiş gibi. Yok Putin
Hitlere özendi, yok Zelensky komedyendir
rol yapıyor. Herkes savaş stratejisti kesildi,
kendi aklınca bir tarafı tutup diğerini
yerden yere vuruyor. Yani hiçbir şeyi aklı
başında, olgunca ve de tarafsız değerlendiremiyoruz.

UKRAYNA BÖREĞİNİN TARİHİ
Gürkan Haydar Kılıçarslan
Mesele derin ve çok eski arkadaşlar.
Ukrayna başkenti Kiev 9. yüzyıla kadar
aslında Hunların, Hazarların, Türklerin
at gezdirdiği bir diyardı. 9. yüzyılda bir
Viking geldi kuzeyden. Rurik. Kiev Knezliği adında bir devlet kurdu. Yaklaşık
400 yıl süren bir sürecin sonunda 3 ulus
doğdu Kiev'den. Ukraynalılar, Beyaz
Ruslar ve elbette Ruslar... Kısacası Kiev
Rusların da kutsal kentidir. Derken Moğollar geldi, Batu Han 1240'da Kiev'i
tamamen yaktı hatta. Derken Litvanyalılar
geldi, Lehler (Polonyalılar) geldi. İşte
bu süreçte Moskova Knezliği kuruldu
biraz ötelerde. Derken Kazaklar geldi
bölgeye. Hatta Kırım'dan Tatarlar Osmanlı'yı da ardına alarak bölgenin Lehistan etkisinden kurtulmasını sağladılar.
Sahneye Osmanlı da girmiş oldu böylece.
Eninde sonunda Moskova güçlendi ve

NATO’CU YALANLAR

Deniz Kızılçeç
NATO’nun Rusya Yalanları - Bölüm 1:
Rusya, Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık
savaşı yürütüyor. Doğru:
Faşist darbeden bu yana Ukrayna saldırganlığının 14.000 kurbanından sonra,
NATO'nun Ukrayna ordusunu yeniden silahlandırması ve eğitmesi ve Ukrayna ordusunun, -Rusya Federasyonu tarafından
tanınması ve askeri yardım sözü verilmesinden sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne- yaptığı son saldırıdan sonra, Halk
Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyon bu
saldırıyı püskürttü ve Ukrayna'da NATO'nun aktif olarak organize ettiği bir durumu - askerden arındırma ve faşistlerden
arındırmaya geçti.

BARIŞ İSTEMİYORLAR!

Hasan Çötok
Almanya 100 Milyar Euro silahlanmaya
ayıracağını ve AB tarihinde ilk defa silah
satın alarak, 450 milyon Euro'luk silahı
Ukrayna'ya vereceğini açıkladıktan sonra,
Almanya silah sanayi devi Rheinmetall'in
hisse senedi 5 gün içinde 60% arttı.
Rusya'yı 20 yıldır NATO ile sarmalaya
çalışan ABD ve Batı ülkeleri, başlama nedeni oldukları yangına daha fazla köz atmaya devam ediyorlar.
Kimse barışı istiyor diye gelmesin...

Ukrayna'yı parçası haline getirdi. 1917
Komünist devrimi ise uluslara kendi kaderlerini tayin hakkını verdi ve Ukrayna
yeniden bir devlet haline geliverdi,
SSCB'nin parçası oldu. Putin'in de söylediği gibi Lenin ve Kruşçef Ukrayna'ya
diğer tüm Sovyet cumhuriyetlerinden
çok daha fazla iltimas geçti. Bunun iki
nedeni vardı. Ukrayna Avrupa, Batı ve
kapitalizme komşuydu. Diğeri de devrimin ana unsuru olan Rusların iki akrabasından biriydi Ukrayna. Uzun lafın
kısası, hem Ukraynalı hem Rus tarihçiler
kökenlerini bir kuzeyli Viking'in kurduğu
Kiev Knezliği devleti olarak görmektedirler. Kanalizasyon televizyonlarda aptalca konuşmalarda geçmez bu bilgiler.
*
Batı'nın ikiyüzlülüğünün doruk yaptığı
zamanları yaşıyoruz. Onlar için Irak, Suriye, Libya işgal edilebilir ülkelerdi. Bu

ülkelerden gelen mülteciler insan bile
değildi. Biz gerçek solcular bu korkunç
çelişki karşısında Ukraynacı olmanızı
kınamıyoruz. Batı'nın medya oyunlarına
alet olmanıza üzülüyoruz. Ukrayna halkını
merak etmeyin biz sizden çok önce düşündük!
Başta BBC Türkçe, DW, Euronews ne
kadar fonlu batı medyası varsa hepsini
takibi bıraktım bu Ukrayna sürecinde.
Hem de medyalog olarak bıraktım. Onların da Ahaber'den zerre farkı olmadığını
gördük şükür. Yalan haberde Ahaberi
solladılar.
Sonradan görme Batı iyice sapıttı. Çaykovski'ye sansür gelmiş. Ukrayna ile dayanışma adına Zagreb filarmoni orkestrası
Çaykovski'nin çoğu eserini çıkarmış
programdan. Bu Nazi artıkları Tarkovski
ve Dostoyevski'yi de yasaklarlar yakında…

NATO’CU TÜRKİYE
Erkan Çavuş
Türkiye'de AKP, CHP, İYİP, vs. hepsi
tek tek NATO'ya bağlılıklarını dile getirip
ABD'nin çıkarlarını savunmaya başladılar.
Dincisi, laiki, milliyetçisi, liberali...
Burjuva siyaseti tüm "renk"leriyle aslında tek bir sınıfın temsilcisi olduklarını,
aynı düzenin bekçisi olduklarını ilk fırsatta

gösterdiler.
Parlamenter sistemcisi, başkanlıkçısı;
seküleri, muhafazakarı; hepsi emperyalizmin işbirlikçisi, hepsi halklara düşman,
hepsi emekçiye düşman.
Cumhur İttifakı (AKP-MHP)'na karşı
Millet İttifakı (CHP ve aslında diğer
küçük AKP-MHP'ler) alternatif değildir.
Başkanlık sistemine karşı sözde burjuva

NATO’CU KEMAL
Ozan Çakır
Kılıçdaroğlu: "NATO’ya karşı çıkmanın bir anlamı yok"
Asıl size oy vermenin bir anlamı
yok. Türkiye'yi ve halkını kurtarmak
için ilk maddelerden biridir NATO'ya
karşı çıkmak. 1945'ten beri kan kusuyor,
gün yüzü görmüşlüğü yok Türkiye'nin.
Ama bu süre zarfında TÜSİAD, büyük
burjuvazi hep güçleniyor. Halkın başına
faşizm, gericilik, siyasal kölelik, asker-sivil bürokrasinin en rezil cunta
ve hükümetleri, bunların korkunç saldırıları, kontrgerilla'sı gladio'su, Amerikan işbirlikçisi sağcılık ve anti-komünizm, Kore savaşından Irak ve Suriye savaşına kitlesel kıyım ve yağ-

manın bedelleri örülürken ve ödetilirken, onlar hep güçlendi. Türkiye bunların ana devletlerinin işgalini gördü,
sadece nükleer bomba görmedi.
Bu gidişle onu da şu veya bu zaman
diliminde görecek. Asla mali-ekonomik
sömürge olmanın ve neoliberalizm
gibi her tür dayatmanın, bunların toplum mühendisliğinin emireri olmanın
ötesine geçip de gün yüzü görmeyecek.
Çünkü NATO'nun pençeleri altında.
NATO'ya karşı çıkmak, Türkiye'yi ve
halkını kurtarmak için başta gelen ilkelerden biridir. Türkiye'de başka türlü
demokrat bile olamazsınız.
Bu yüzden, asıl size oy vermenin
bir anlamı yok.

demokrasisine dönüş (sanki mevcut AKP
iktidarı başka bir şeymiş gibi) kurtuluş
değildir, gerçek değildir.
Gerçek çözüm ve halkın rahat nefes
alabileceği, barışın ve özgürlüğün tesis
edilebileceği tek yol, düzeni yıkmaktan
geçer.
Bunu başarabilecek güç Türkiye işçi
sınıfı ve ezilen halklarıdır.

İŞGALCİ AKIL HEP YAĞMA
DÜŞÜNÜNCE, SAÇMALAMAK
SERBEST OLUR

Osman Belin
Ev halkının TV izlediği odada 5 dklık bir
işim vardı, izlenen kanalda böyle kriz ve
savaş zamanlarında mantar gibi çoğalan "UZMAN"lardan birinin dedikleri kulağıma geldi:
-Birçok ülkenin hava sahasının kullanımına
kapattığı Rusya’nın Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın
hava sahasını kullanmak istemesi durumunda,
ihtilaflı olan Kıbrıs hava sahasının kullanılmasının sorun olduğu, , TC'nin kıta sahanlığı
ilan edip hava sahası ilan etmediği, bunun
yanlış olduğu ve Kıbrıs devletinin 1974’te
Sampson tarafından yıkıldığı --- hava sahasının
da paylaşılması gerektiği ve en büyük hak
sahibinin da TC olduğu --- söylendi.
- YORUM SİZİN !!!
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GÜNLÜK
ERCAN’IN İÇ HAT’LAŞTIRILMASI
SÜRECİ BAŞLADI!

Girne'de savaş karşıtı protesto
KKTC’de yaşayan Ukraynalılar
ve aileleri, Girne Kordonboyu’nda
Atatürk Anıtı önünde Ukrayna-Rusya savaşını protesto etmek için toplandı.
Ukrayna bayrakları ile savaş karşıtı
sloganların yazılı bulunduğu pankartların getirildiği eylemde, Rusya’nın başlattığı askeri harekat protesto edilidi.
Ukraynalılar ateşkes ve Rusya’nın
çekilmesi yönünde çağrı yapıldı.
Şarkıların söylendiği ve sloganlarn
atıldığı eylemde, "Barış", "Özgürlük", "Ukrayna'yı koruyun" "Savaşı
durdurun", "Savaşa hayır" "Putin'i
durdurun" ve "Katliamı durdurun"
pankartları taşınıyor.

Güneyde Rusya büyükelçiği önünde eylem yaptılar

Özgür Gazete
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde daimi olarak ikamet eden Ukraynalılar ve
Kıbrıslırumların dün, Ukrayna-Rusya
savaşını protesto etmek için Rusya
Büyükelçiliği önünde eylem yaptığı
bildirildi
Ukraynalılar ve Kıbrıslırumlar
Rusya Büyükelçiliği önünde eylem
yaptı

Politis gazetesi, eylemcilerin sosyal
medya üzerinden 24 saat içerisinde
örgütlendiklerini ve herhangi bir konuşmanın yapılmayıp, yalnızca Ukrayna bayrakları ile sloganların yazılı
bulunduğu pankartların getirildiği
eyleme, bazı DİSİ ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği milletvekillerinin
de destek verdiğini yazdı.
Haberde, Rusya Büyükelçisi Sta-

Zelenskiy, Rusya’nın galip gelemeyeceğini,
zaferin kendilerinde olacağını ifade etti
Zelenskiy, Rusya’nın hava saldırıları ve füzeleriyle galip gelemeyeceğini, zaferin kendilerinin
olacağını dile getirdi.
Ukrayna’nın AB başvurusuna
destek isteyen Zelenskiy, tarafsız
kalmanın zamanı olmadığının altını çizdi. Ukrayna Genelkurmay
Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 7 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait 30 uçak,
31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı

araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği vurgulandı.
Rus güçlerin ayrıca 40 roketatar
sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı,
9 hava savunma sistemi ve 3 İHA
kaybettiği aktarılan açıklamada,
bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği belirtildi.
24 saatte 21 kişinin öldüğü 112
kişinin de yaralandığı Harkiv bu
sabah da saldırıların hedefi oldu.
Bombardımanda emniyet ve
üniversite binası vuruldu.

nislav Osadchiy’nin Sigma kanalına
yaptığı turizm açıklamasının da protesto edildiği belirtildi.
Osadchiy: Rus turistler
Türkiye’ye gidecek
Gazete, Osadchiy’nin Sigma kanalına yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın
güneyine gitmeyi düşünen Rus turistlerin, hava sahasının kapanmasının
ardından Sigma ’ye gideceğini ve
güneyin buğday da bulamayacağını
söylediğini yazdı.
Haberde, Osadchiy’e Rusya aleyhindeki yaptırımlarla ilgili soru sorulması üzerine “Şahsen yaptırımlar
beni endişelendirmiyor. Maalesef
Avrupalılar kendi ayağına kurşun
sıkıyor.
Doğal gazı, petrolü, buğdayı nereden bulacaksınız? Kıbrıs’ın nasıl
Rus turistleri olacak? Gelmeyecekler.
Türkiye’ye gidecekler.
Bunu mu istiyorsunuz? Paralarını
orada harcayacaklar. Yaz geliyor.
Kıbrıs’ın hava sahasını kapattınız.
Kendi ayağınıza sıktınız. Ve biz
böyle olmasını istemiyoruz” şeklinde
yanıt verdiği belirtildi.

23 Ocak seçiminden hemen önce Türkiye’ye giden Faiz Sucuoğlu
Ercan’ın Türkiye’nin İç Hatlarına alınacağını söylemişti… Sucuoğlu’nun
Ercan’ın Türkiye İç Hattı olması konusunu konuştuğu kişi ise devlette
hiçbir makamı olmayan ve Sedat Peker’in bazı videolarında adı
geçen Binali Yıldırım!.. En son Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye başkan adayı olan Yıldırım seçimi kaybettikten sonra bir
mevkisi yok… Sucuoğlu’nun artık eski Ulaştırma Bakanlarından
olan Yıldırım ile görüşmesi dikkat çekiciydi! Özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ercan’ın ve Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete ve
ulaşıma açılması teklifinin yoğunlaştığı dönemde Ercan havaalanının
TC İç Hatları olması ısrarı dikkat çekici! Altından pis kokular geliyor… Önceki gün Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da “Ercan havaalanının
iç hatlar muamelesi görmesi için resmi temas ve girişimleri başlatacağız”
dedi… Ercan Havaalanı ile ilgili bu girişimle uçak biletlerini
ucuzlatmayı hedeflediklerini söylese de, Ercan’ı uluslararası uçuşlara
değil de, TC iç hatlarına açmak başka hesapları akıllara getiriyor.
Taze Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy da uluslararası havacılığı yakından
takip etmek ve diğer ülkelerin sivil havacılık teşkilatlarıyla işbirliği
yapmak gerektiğini belirtti… Soranlar oldu sosyal medyada, tanınmamış
KKTC’de nasıl olacak diye… İşte İç Hat olarak olacak! Bakanlık
personeline sivil havacılıkla ilgili hizmet içi eğitim verildi. Sivil Havacılık Dairesi ve işleyişi, kıta hava sahanlığı gibi konularda sunumlar
yapıldı. Taçoy, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan sivil havacılık
anlaşmasına ve yapılan değişikliklere ve helikopter uçuşları ve uçuş
eğitimleri konularına değindi. Ancak haberde bu ‘değişiklikler’in ne
olduğu söylenmedi…
HALK NEREDE?
Sanayi Odası’na göre
elektrik zammı halkın alım
gücünün yıkımıdır. Halk
neden sokaklarda değil?
Yoksa KKTC’de bir halk
yok mu?
*
HİÇBİRİ
Hem Rusya’yı hem ABD ve
NATO’yu eleştirenlere,
“Putinci” demeye
başladılar. Ölünüzün
körüdür sizin. Kötüler
arasından tercih etmek
şart değil, bazı soruların
cevabı “Hiçbiri”dir.
*
SOSYALİZM KORKUSU
The Telegraph gazetesi,
Londra’da greve çıkan
metro işçilerinin üyesi
olduğu RMT sendikasını
“Putinci” olmakla suçladı.
Sendikanın genel sekreteri
Eddie Dempsey NATO
karşıtı kampanyaya imza
atmış ve bu sendika
Britanya’yı sosyalist bir
devlete dönüştürmeyi
amaçlıyormuş. Sosyalizm
korkusu İngiltereyi
delirtiyor…
*
ZEHİR
Putin Rus milliyetçilik
zehirinden içtiği için
Ukrayna'yı ayrı bir ülke
olarak göremiyor.
Türkiyeli siyasiler de Türk
milliyetçilik zehrinden
içtikleri için Kıbrıs’ın
kuzeyini kendilerinden
bağımsız
düşünemiyorlar...
*
HAVA İLE DAVA
Tatar, “Hava sahamıza
kimse el uzatamaz” dedi.
Havası var davası var ama
parası yok…

“Tırnak”...
" Nüfusu 400 bin, ağırladığı turist
sayısı da 2019 rakamlarına göre
bir milyon civarında olan
KKTC’de eskimiş yasalarla, ağır
çalışan bir yargı ile ve polis
kadrosunda bin eksikle iş
yapmak çok zordur… İleriye
dönük projeler üretemediğimiz
sürece tek umudumuz Türk
turistlerdir… Onları da
kaçırırsak, işte o zaman perişan
oluruz… Bırakın maaş
ödemesini, hastalar için ilaç
alacak para bulamayız… Daha
da geç olmadan doğru yolu
bulmalı ve doğru adımlar
atmalıyız…"
Reşat AKAR
(Diyalog)
"Yapısal sorunların nedenleri
bilinmesine karşın,
Gerçek adımların atılmaması
hususunda,
Sanki de sözleşmiş gibi,
Hep beraberdirler!
Hâl böyle olunca,
Siyaset bir yaranma, bir
yanaşma kültürünün etkisinde,
50 yıldır pasifçe sürükleniyor!
Bazı "Ganimetcilerin"
imtiyazlarının bedelini ödüyor!
Son durum ve gelişmelere
bakacak olursak; Kendi aklını
yönlendirme hakkı bile
kalmayan,
Bir "dejenere" toplum
durumuna getiriliyoruz."
Mehmet ÇAĞLAR
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı

Faiz Sucuoğlu

‘‘Erdoğan’a hayranlığımız
hep vardı ama yakından
tanıyınca daha da fazla
arttı’’ dedi ilk
görüşmesinden sonra
Sucuoğlu… Bu hayranlıkla
Halil Falyalı’nın ölümünden
hemen sonra, sanal betin
yasallaştırılacağını, kripto
para ve döviz ticareti amaçlı
Forex yasasının hazırlanacağını
söyledi. Erdoğan’ın en sevdiği
alanlardan olan madenciliğe da el attı Sucuoğlu. 1
milyar 550 milyon Dolarlık bir bakır madeni olduğunu ilan
etti… Erdoğan’ın sevdiği ‘yap-işlet-devret’ modeliyle de
Yedidalga’ya bir liman yapılacağını söyledi! Lefkeliler bu
durumu sevecek mi?..
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TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ’NCE
KOVULMAK!

CTP’li eski ‘KKTC milletvekili’ Dr. Okan
Dağlı TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından
hazırlanan bir belge ile Türkiye’ye girişi yasaklı
Kıbrıslılar listesinde olduğunu öğrendi.
CTP liderliği bu duruma şaşırdı. Çünkü sömürgeci efendinin önünde eğilerek ona yaranamayacakları gerçeğini anlamamakta ısrar ediyorlar.
Bilinçli, sistematik ve programlı olarak hiçleştirme politikası
yürütüyor sömürgeci…
Sömürgeci akıl tebaalarını birbirlerine karşı kullanarak yerlileri
kendine yabancılaştırır. Ahaliyi
üç kategoriye ayırır: İyi, kötü
ve çirkin (lanetliler).
“İyi” ve “kötü” belli bir süre konjonktüreldir.
CTP ve TKP-BDH-TDP geleneği ‘iyi’ ile ‘kötü’
kategorisi arasında gitti-geldi tarihi boyunca.
Ne zaman ki TC’nin yürüttüğü asimilasyon politikaları ile Kıbrıslıların Kıbrıs’ın kuzeyinde
azınlık olduğunu yazmaya başladı Özker Özgür,
pasaportu elinden alındı TC Elçiliği tarafından;
‘kötü’ oldu CTP! Ne zaman ki tarihsel koşullar
Türkiye’nin işleri Denktaş’la yürütemeyeceği
noktaya geldi, Mehmet Ali Talat ile ‘iyi’ye yazıldılar. Mustafa Akıncı ne zaman ki ‘General
çizmeyi aştı’ dedi ‘kötü’ye yazdılar; ‘Sığınılacak
tek limanımız Türkiye’ dediğinde ‘iyi’ oldu!
‘Otur’ dediler oturdular, ‘kalk’ dediler kalktılar;
biri Hristofyas’ın önünden kalktı, diğeri Crans
Montana belgelerinde afişe olduğu üzere Anastasiadis’in önünden kalktı.
Ankara’nın bir dönem ‘‘Denktaş da dinsizdi,
Eroğlu da dinsizdir’’ çıkışı bir ‘iyi-kötü’ ayarlamasıydı!
Sömürgeci için ‘iyi’ ve ‘kötü’ dışında yalıtılmış
olanlar “lanetliler”dir. Marjinal ya da ‘Türkiye
düşmanı’ diye damgalanan bu kesimin sanıldığı
kadar yalıtılmış olmadığını, Türkiye’ye girişi
yasaklanan Kıbrıslı aydınların ‘geniş yelpazesi’nden öğreniyoruz.
İyi-kötü-çirkin çerçevesinde bazılarının kendini
‘daha eşit’ hissetmesi için sömürgeci akıl, yerliler
arası ilişkiyi hiyerarşilendirdi. Örneğin CTP ve
TDP’nin 29 Ekim resepsiyonuna alınmaması
tam da buydu. Burada esas dayağı yeyen resepsiyona girebilenler oldu: Onları da dışarıda kalanları göstererek uyardılar!
Bu hiyerarşik sömürgeci sistemde yerliler
aynı torbanın içine atılmış kedilerdir. Birbirini
tırmalar…
Siz kendinizi sömürgecinin lanetlediklerinden
ayrı ve üstün görebilirsiniz. Sömürgecinin gözüne
girebileceğiniz varsayımı ile Türklüğünüzü ispat
için uğraşabilirsiniz. Ancak zamanında Orgeneral
Hayri Kıvrıkoğlu’nun Ferdi Sabit Soyer’e “Türklüğünü ispat et” dediği gibi, ömrünüzü Türklüğünüzü ispatla geçirirsiniz sevgili Linobambakiler!
Evrodolar (ne idüğü belirsizler) hiçbir zaman
ırkçı sömürgeci efendiye Türklüğünü ispat edemez. Çünkü Kıbrıslılar sömürgecinin gözünde
melezdir. “Ne idüğü belirsiz” Evrodo, Linobambaki, dönme, Türkümsü olarak görür TC
Devleti Kıbrıslıları. Türkümsülere hiçbir zaman
tam anlamıyla güvenmezler…
TC’nin Kıbrıslıtürklere karşı asimilasyon politikalarından şikayet edersiniz. Bu bile başlı
başına bir Türkümsülük belirtisidir. Yerleşimci
sömürgeci nüfusun asimilasyon ve entegrasyon
(ilhak) politikasının parçası olarak Kıbrıs’a taşınması Sömürgeci Rejimin Türkümsülere güvenmemesinden kaynaklıdır.
TC Devleti’nin Kıbrıslı aydınlara uyguladığı
‘kara liste’ ile iyi-kötü-çirkin ortadan kalkıyor.
Herkes lanetleniyor…
Dr. Okan Dağlı’dan önce ‘Türkiye düşmanı’
olarak TC’den sınırdışı edilen Kıbrıslılar için
bu talimatı TC İçişleri Bakanlığı’na bağlı Valilikler verdi. Dağlı’nın ise Türkiye’ye girişini
TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi engelledi!
Göç İdaresi mültecilerle ilgilenir! Dr. Dağlı’nın
Kıbrıslı bir aydın olarak Türkiye’den mülteci
gibi kovulması Kıbrıs’taki 48 senelik TC işgalinin
özetidir.
1975’te TC Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü planlıyordu Kıbrıs’a yerleşimci nüfusun
taşınmasını, 2022’de Kıbrıslı aydınların Türkiye’ye girişini yasaklayan ise TC İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi!
Tarihin ironisi işte! Yerleşik ile göçmenin
farkını şimdi anladın mı Kıbrıslı?

SAVAŞ
KARŞITIYMIŞ GİBİ
HÖYKÜREN
SAMİMİYETSİZLERE:

İtalya’dan “Rusya’ya” şaka gibi yaptırım:

Dostoyevski de yasaklandı
İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi,
Paula Nori isimli yazarın Dostoyevski
üzerine vereceği dersi iptal etti. Üniversite
iptal gerekçesini "tartışmalardan kaçınalım"
sözleriyle açıkladı.
İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi,
Paula Nori isimli yazarın Dostoyevski
üzerine vereceği dersi iptal etti. Üniversite
iptal gerekçesini “tartışmalardan kaçınalım”
sözleriyle açıkladı.
İtalya’daki Milano-Bicocca Üniversitesi,
Paolo Nori adlı yazarın, Rus Edebiyatı’nın
en önemli isimlerinden Fyodor Dostoyevski
üzerine vereceği dersi, Rusya- Ukrayna
savaşı gerekçesiyle iptal etti. Nori’nin dün
Instagram’dan yaptığı canlı yayında karara
tepki gösterdiği duygusal konuşma İtalya’da
günün konusu oldu. Üniversite, 20 Mart’ta
yapılması planlanan 4 derslik kursun “tartışmalardan kaçınmak için” ertelendiğini
Nori’ye bildirdi.
”ÖLÜ BİR RUS OLMAK SUÇ”
“Bugün İtalya’da yaşayan bir Rus olmak
suç. Ancak ölü bir Rus olmak da suç”
diyen İtalyan yazar Nori, şöyle konuştu:
”İtalya’daki bir üniversitenin, Dostoyevski

gibi bir yazar hakkındaki dersi yasaklamasına inanamıyorum.” Nori, Ukrayna’da
korkunç bir saldırının yaşandığını ancak
okulun kararının saçma ve bir sansür olduğunu savundu.Karara sosyal medyadan
pek çok tepki geldi. İtalya’da geçmişte
çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Pierluigi Bersani, “Şaka mı yapıyorsunuz?”
diye sordu.
İtalya’nın eski başbakanı Matteo Renzi
de “Putin’e tepki olarak Dostoyevski dersinin yasaklanması delice. Böyle zamanlarda daha fazla inceleme yapmamız gerekiyor” dedi.
İtalyan yazar Alessandro Robecchi, üniversiteye tepki gösterdi: ”200 yıldır ölü
olan bir yazarı ve onu işleyen bir kişiyi
sansürlemek, üniversite tarihinde sonsuza
kadar sürecek bir utanç.”Tomaso Montanari
adlı sanat tarihçisi de “Bu, üniversitenin
ne anlama geldiğini bilmemek demek”
diye konuştu.
Öte yandan üniversite bugün geri adım
attı. “Sansür yok” ifadesini kullanan rektör
Giovanna Iannantuoni, bir yanlış anlaşılma
olduğunu ve dersin planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.

KKTC'li aktivistlerin 'millî güvenlik' gerekçesiyle
Türkiye'ye alınmaması Avrupa Birliği gündeminde
AP parlamenteri Kızılyürek, AB
Komisyonu'na konuyla ilgili soru
önergesi sundu
T24-Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin
oylarıyla Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ın kontenjanından seçilen ilk Türk
Avrupa Parlamentosu parlamenteri Niyazi
Kızılyürek; Mağusa İnisiyatifi üyelerinden,
Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Milletvekili
ve barış aktivisti Dr. Okan Dağlı'nın Ankara'nın "milli güvenliğine karşı faaliyetlerde" bulunduğu iddiasıyla Türkiye'ye girişine izin verilmemesini Avrupa Birliği’nin
gündemine taşıdı.
Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na sunduğu soru önergesinde, "Dr. Dağlı’nın Türkiye'ye girişi reddedilen ilk Kıbrıslı Türk
barış aktivisti olmadığını, bu güne kadar

dört Kıbrıslı Türk’ün böylesi gerekçelerle
Türkiye'ye sokulmadığını" belirtti.
Kızılyürek daha önce Türkiye'ye benzer
nedenlerle girişi engellenen isimlerin eski
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı/Yazar Dr.
Ahmet Cavit An ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir olduğunu belirtti.
"Kıbrıslı Türk aktivistlerin Türk ulusal
güvenliğine bir tehdit oluşturmadığını" belirten Kızılyürek, "Avrupa Birliği yurttaşı
Kıbrıslı Türklerin bir aday ülke olan Türkiye’ye seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını
vurgulayarak Komisyon’un Kıbrıs Türk
toplumunu Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalelerinden korumak için ne gibi önlemler almayı planladığını" sordu.

cübbeLİ: Şu LezbİYenLİK, eŞcİnSeLLİK
İŞLeRİnDen TAŞ YAĞMAK üzeRe, TAŞ
Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet
Mahmut Ünlü, hedefine yine LGBTİ+ları
aldı. Ünlü, “Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş…” dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca, çektiği videoda
mart ayını ‘belaların arza indiği ay’ olarak
nitelendirdi. LGBTİ+ları hedef alan Cübbeli
Ahmet “15 Mart Salı gününü çarşambaya
bağlayan akşam agâh olmamız gerek. Belalar
yağıyor! Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden
taş yağmak üzere, taş… Sahih hadisler buna
işaret ediyor” dedi.
‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet
Mahmut Ünlü, Rumî takvime göre mart
ayının ilk çarşambasında dünyayı büyük

felaketlerin, özellikle de İstanbul’u depremin
beklediğine dair rivayetlere katıldı.
Mart ayını ‘belaların arza indiği ay’ olarak
niteleyen Ünlü, “Ulemâ buyurmuşlar ki,
mart ayının ilk çarşambası, bu da Rumî
takvime göre 12 gün sonra girdiğinden, 15
Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam agâh olmamız gerek. Gafillerden olmayalım. Mart ayı biraz sıkıntılıdır.
Tehlike ve belalardan sakınmak için sürekli
zikirle teyakkuzda olmak lazım. Belalar yağıyor… Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden
taş yağmak üzere, taş… Sahih hadisler buna
işaret ediyor. 15 büyük günah bu toplumda
alenen işleniyor. Belalar gelecek…

Solculuğu tartıştırmak size düşmez!
Çünkü biz hep Savaşa Hayır dedik, ama çağımızın bütün kirli savaşlarını kiminiz alkışladı, kiminiz
sözde objektiflik adına Avrupa okumaları üzerinden manipüle etti, kiminiz sustu.
Patlayacağım...
Küba-Kore-Vietnam size göre eski
tarih mi? Peki, tarih
atlayarak gözünüzün önünde işgal
ve katliamlara bakalım: Filistin,
Irak, Afganistan,
Libya, Suriye, Yemen... hâlâ işgal girişimleri devam eden, hala parçalanmış, hala toprakları kanla sulanan ülkeler ve halklar için savaşa
Hayır demek, NATO'ya ve ABDBatı ittifakına HAYIR demekti...
Kaçınız dediniz?
Kaçınız Libya çölleri Libya'nın
çocuklarının kanıyla kana bulanırken 'Savaşa HAYIR dediniz?
Ben dedim, Libya kitabını yazdım, "Affet bizi Libyalı çocuk"
dedim.
Ama siz bana yaftayı buldunuz,
Kaddafici deyip geçtiniz.
Şimdiki sizler ve siz gibiler tarafından linç edildim o zamanlar,
Savaşa Hayır dediğim için.
Çünkü siz Libya'da olana 'halk
isyanı' dediniz, geriye dönüp her
gün Akdemiz'de boğulan Libya
halkından özür dahi dinlemediniz..
Suriye'de Selefi İslam (AKP öncülüğünde İhvan) rejimi inşa etmek
uğruna dünyanın dört bir yanından
cihatçılar taşınırken, Suriye halkına
yönelik topyekün katliam projesine
ek olarak 1-2 yıl içinde bildiğiniz
IŞİD'in sahne alması programlanmışken kimler savaşa hayır dedi?
Siz değil, ama gerçek anlamda
savaşa hayır diyenleri siz sadece
yaftaladınız yine, 'Esatçı' diye...
kimi de Esedçi dedi, kimi Şebbiha
dedi, kimi Rusyacı dedi, Nusayri
dedi, kimi Nasrullahçı dedi...
'AKP'nin Suriye'de ne işi var'
dediğimde tepkilerin topyekün hali
aynen buydu
Keza AKP'nin Libya'da ne işi
var dediğimde de aynı. Sadece
AKP tabanı ve ittifakından değil,
bu işgalleri Avrupa okumaları üzerinden yorumlayıp bunların bir emperyalist müdahale olduğunu görmek istemeyen her kesimden aldım
bu tepkileri.
Ama garip olan şu ki,
ABD ve Batı'nın yakın zamandaki
bunca müdahalelerini, Filistin'deki
zulüm ve işgalleri, Yemen'deki savaş suçlarını, Libya'daki yağmayı,
Suriye'de vekaleten yürütüle tekbirci cihat savaşını, ambargoları
görmeyenler şimdi sözde savaş
karşıtı olmuş solculuğu tartıştırıyor!..
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ZELENSKİ SIĞINDIĞI GİZLİ SIĞINAKTAN KONUŞTU:

DURUM ÇOK CİDDİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi sürerken, gözler ikinci tur müzakerelere çevrildi.
Rus medyası söz konusu görüşmenin bugün
yapılacağını iddia ederken; Ukrayna lideri
Zelenski, müzakereler için şartını açıkladı.
Kiev’deki gizli bir sığınakta açıklamalarda
bulunan Zelenski, “Herkesten daha fazla savaşacağız ama savaşı tek başımıza kazanamayız” diye konuştu.
Rusya’nın işgal girişimine karşı 7 gündür
direnen Ukrayna’da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den önemli açıklamalar geldi.
GİZLİ BİR SIĞINAKTAN SAVAŞI
YÖNETİYOR
Kiev’de gizli bir sığınakta Reuters ve
CNN’e konuşan Zelenskiy, müzakere masasına oturmak için şartını açıkladı.
Zelenski sığınaktan konuştu: Durum çok
ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
Zelenski, ateşkes görüşmelerinin ciddiye
alınabilmesi için saldırıların durdurulması
gerektiğini söylerken “Müzakere masasına
oturmamız için topyekun ateşkes gerekiyor”
diye konuştu.
“Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir.
Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı
olur.” diyen Zelenski, Rusya’nın buna hazır
olup olmadıklarını göreceklerini belirtti.
“BEN İKONİK DEĞİLİM, İKONİK
OLAN UKRAYNA”
Ukrayna lideri Zelenski Rusya’ya karşı
NATO’dan güvenlik garantisi isteyerek durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Zelenski
Ruslara karşı yalnız bırakıldıklarına da vurgu
yaptı.
Zelenski sığınaktan konuştu: Durum çok

ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
Zelenski açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
“Eğer ortaklarımız ‘Rusya Ukrayna’nın
NATO’da olmasını istemiyor’ diye Ukrayna’yı NATO’ya almaya hazır değillerse Ukrayna’ya ortak güvenlik garantileri üzerine
çalışmalılar.
Durum çok ciddi şu anda bir filmde
değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan
Ukrayna. Ukrayna Avrupa’nın kalbi ve Avrupa’nın Ukrayna’yı bu dünya için özel
olarak gördüğünü düşünüyorum.

“UKRAYNA DÜŞERSE, RUSYA
NATO’NUN SINIRINDA OLACAK”
Başkan Biden ile çok kez görüştüm. Desteği
için teşekkür ederim ancak beni duymadılar.
Onlara Ukrayna’nın herkesten çok savaşacağını söyledim fakat Rusya’ya karşı tek
başımıza bırakıldık. Ukrayna düşerse tüm
bu birlikler ülkenizin sınırlarında NATO
üyelerinin sınırlarında olacak.”
Zelenski sığınaktan konuştu: Durum çok
ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
Öte yandan Rus medyası ise 2. tur barış
görüşmelerinin bugün yapılacağını iddia etti.

Ukrayna: Rusya vakum bombası kullanıyor
Rusya‘nın Ukrayna saldırısında vakum
bombası olarak da bilinen termobarik silahlar
kullandığı iddia edildi
Ukrayna, Rusya’yı vakum bombası
kullanarak savaş suçu işlemekle suçladı
Ukrayna, Rusya’yı vakum bombası kullanarak savaş suçu işlemekle suçladı. ‘Termobarik silah’ olarak da bilinen vakum
bombaları, şimdiye kadar geliştirilmiş en
güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer
alıyor ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca
yasaklı.
Peki vakum bombası nedir ve ne kadar
etkili?
Patlamanın bir parçası olarak atmosferi
kullanan bu tür bombalar, geniş alanlarda
büyük can kayıplarına neden olabiliyor.
Ayrıca; bedenleri buharlaştırma, iç
organları parçalama gibi özellikleri olan
bombalar, şehirleri moloz yığını haline getirebiliyor.
Bombaların kullanıldığı henüz
kanıtlanmadı
Bununla
birlikte,
Ukrayna’daki
çatışmalarda vakum bombalarının kullanıldığı
henüz tam anlamıyla kanıtlanmadı. Ancak,
ülkeden gelen görüntüler, Rusya’nın TOS1 araçlarında termobarik roketatarlar
olduğunu gösteriyor.
Diğer taraftan, Ukrayna’nın ABD
büyükelçisi, geçtiğimiz günlerde Rus güçlerini Putin’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’de
yasaklı bir termobarik bomba kullanmakla
suçladı. Bunun yanı sıra, Misket Bombası
Konvansiyonu (CCM) adlı uluslararası bir
anlaşmayla yasaklanan misket bombalarının
kullanımına ilişkin görüntüler de ortaya
çıktı.

eski milli futbolcudan tepki:

Filistin
Filistin işgal
işgal
altındayken
altındayken
FıFA
FıFA neredeydi?
neredeydi?

FIFA ve UEFA Rusya'yı organizasyonlarından ihraç etti. Mısırlı eski
futbolcu Muhammed Ebuterike tepki gösterdi.
Ebuterike "FIFA ve UEFA, Rusya'yı ihraç etti. Bu çifte standart!
Filistin işgal altındayken, çocuklar öldürülürken FIFA neredeydi? Filistin
Milli Takımı, işgalciler yüzünden antrenman yapamazken FIFA neredeydi?
Kimse bana siyaset yok demesin." açıklamasında bulundu.

Sosyal Medya
Nidai Mesutoğlu

HALK YİNE
KANDIRILDI. UMUT
VADETTİLER ZAM
KAZIKLARINI DİKTİLER

Çağdaş bir yaşam için elektrik enerjisi mutlaka gereklidir. Bu nedenle
elektrik lüks bir tüketim değil ihtiyaçtır.
Günlük hayatımızda aydınlatma, haber
alma, ısınma, soğutma gibi alanlarda
mutlaka elektrik kullanırız.
Elektrik bir enerji dönüşümdür aslında. Çeşitli aygıtlarla farklı enerjiler
elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu
enerjinin üretimi, taşınması ve dağarımı bir bilim alanıdır.
Her ürerim gibi elektrik üretiminin
de bir maliyeti vardır elbette. Üretimin
sürdürülebilir olması için çok ince
hesaplar yapılır ve maliyet üzerine
kâr eklenerek satılır. Elektriğine üretim
maliyetinde en önemli etken dönüştürülen enerjinin niteliğidir. Örneğin
güneş enerjisinin elektrik enerjisine
dönüşümü en ucuz olandır. Barajlardaki enerji de suyun kinetik enerjisi
kullanıldığı için ucuz olabilir. Fosil
yakıtlarla üretilen elektrik enerjisi yakıtın fiyatına göre değişim gösterir.
Buraya kadar yazdıklarım normal
maliyet hesapları için yapılanlardır.
KKTC’de maliyetin belirlenmesinde
farlılıklar da vardır. Belki bu hesaplama
dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Örneğin enerji nakil hatlarındaki kayıplar
maliyeti artırır. Bu da hatlar nedeniyle
kaybolan enerjinin tüketici tarafından
ödenmesini gerektirir.
Devletin “teşvik” adı altında üniversitelere, turistik yatırımlara maliyet
altında elektrik satması sonucu oluşan
fark da vatandaşa yüklenir. Askeri
birlik ve lojmanlarda tüketilen elektrik
eskiden indirimliydi. Şimdi nasıldır
bilmem.
Camilerde ve minarelerde sabaha
kadar yanan ışıkların tükettiği elektrik,
devlet dairelerinde ısınma, aydınlatma
ve soğutma için harcanan elektrik paraları belki ödenir ancak bu da vatandaşın ödediği vergilerden karşılandığı
için dolaylı bir vergi olarak yansır.
Devlet, temel ihtiyaç olan elektrikten
bir mal gibi %10 KDV almayı da
ihmal etmiyor. Bu da vatandaşın sırtında başka bir vergi.
Doların Türk lirası karşısında değer
kazanması yetmezmiş gibi şimdi de
petrolün varil fiyatı 100 Doları aştı.
Yani Türk lirası kullananlar zamları
katmerli şekilde ödeyecekler.
Başbakan seçimlere girerken böyle
olacağını biliyordu ancak oy kaygısıyla
söylemedi. Eşel Mobil Sistemini uygulamasını sürdüreceklerini söyleyen
UBP, hükümet programına bunu almamasıyla halka yalan söylemiş oldu.
Elektrik zammı okkalı bir zam oldu.
İnsanlar bunu şimdi somut olarak
hayal edemiyorlar. Bir ay sonra faturaları alınca saç baş yolacaklar.
Elektrik zammı sebep-sonuç ilişkisi
içinde tüm üreteme ve hizmet satışına
yansıyacak. Şimdi zaten alınmayan
temel gıda maddelerine en az %10
daha zam yapılacak.
Ne diyordu Faiz Sucuoğlu seçim
öncesi Billboardlarda gülümseyen fotoğrafıyla. “İktidar bizim işimiz” ya
da: “Bizimle yürü istikrarla büyü.”
Zam kazıkları günden güne büyüyor.
Yalan söylememişler demek. Oy verenler yanlışı anladılar.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
Ýngiltere’nin “The Times” gazetesine göre, Kýbrýslý Türkler Tayyip Erdoðan’ýn güçlü baskýsýndan
korkuyormuþ! Bu gazete muhabiri siyasi partilerimize mi bakarak buna karar verdi acaba?
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

KKTC’NİN
PARASI YOK
HAVASI VAR

Þener LEVENT

Açý

SÝGARAMIN DUMANI,
YOKTUR DÜZENÝN ÝMANI
l 2. sayfada

20 Temmuz'da törenlere katýlmayarak özel yatýyla gezintiye çýkan Serdar Denktaþ'ýn
Ýngiltere'nin "The Times" gazetesine verdiði demeçte Maraþ'la ilgili söyledikleri endiþe yarattý…

Maraþ
savaþ
nedeni olur
BM Genel Kurulu'nda
ve AB'de Maraþ
gündemin
merkezinde…

Maraþ
sendromu

l Eylül'deki BM Genel
Kurulu'nda dikkatler
Maraþ üzerinde
toplanýyor… Rum
tarafý Türkiye'ye
yaptýrým
uygulanmasý
beklentisi içinde…
10. sayfada

KISACA...

"Kimin ne düþündüðünü kaale almadan Maraþ'ý açtýlar… Maraþ'ýn Türk yatýrýmcýlara
açýlmasý bizi yeni bir savaþýn eþiðine götürecek" diyen Serdar Denktaþ, 1960'lardaki
eþit statümüzle Rum tarafýyla saðlýk ve ticari konularda ortak çalýþmayý önerdi…

İTFAİYE HORTUMU
KKTC’nin Türkiye’deki bir büyükşehir
belediyesi kadar yetkisi ve özerkliği
yok… Ne kendi bütçesi var, ne
itfaiyesini yönetebilir! Ekrem
İmamoğlu’nun İstanbul’da belediyeye
bağlı bağımsız kendine ait İtfaiye
Teşkilatı var, KKTC’nin itfaiyesi ise
Ankara’ya bağlı… Belediye reformu
yapıp belediye sayısını düşürecekmiş
KKTC! Oysa KKTC’nin kendisinin bir
belediye kadar yetkisi yok…

Bizim Mandra
Neredeyse toplumsal
çapta tepki ile karşılanan
elektrikte zamlı tarife 1
Mart itibarıyle yürürlüğe
girer. Toplumun tüm
kesimlerinden gelen
tepkilere Kıbrıs Türk
Esnaf ve Zanaatkâr Odası
da katılarak, “Elektriğe
yapılan zamdan dolayı
yıkımla karşı karşıya
oldukları” mesajını verir.
Sokaktaki adam,
“Elektriğe yapılan bu
astronomik zam iğneden
ipliğe yapılmış demektir”
diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
İHD Diyarbakır Şubesi’nin,
2021 raporuna göre
Türkiye’nin doğusunda 1
yılda çatışmalarda 319 kişi
öldü. 38’i kadın, 9’u çocuk
51 kişi kuşkulu biçimde ölü
bulundu

n Denktaþ: Ýnsanlar
umutlarýný kaybedince bir
kýsmý yüzünü Türkiye'ye,
diðerleri de Kýbrýs'ýn
güneyine döndü… Bu Kýbrýs
için bir kayýptýr. Bizim
neslimiz gidince biz
biteriz…
n "Ýki devletli çözümün
önümüzü açacaðýna dair bir
öngörü yok… Tanýnmayý
isterdim ama bu
olmayacak"…
7. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

“Vladimir doğalgazı kesecek korkusuyla
sonsuza kadar yaşayamayız”
Venezüellalı diplomat Perez Alfonso petrol
için ‘şeytanın pisliği’ tabirini kullanmıştı.
Üretici ülkeler için bu zenginlik şiddet, yolsuzluk ve sefalet getirdiği için siyasetçiler
bile kendisinden pek hayırla bahsetmediler.
İçerisinde Rusya’nın olduğu her krizde
konu gelip doğalgaz meselesinde düğümleniyor.
Türkiye ilk gaz anlaşmalarını 80’li yıllarda
Sovyetler Birliği ile yaptı. Böylelikle büyük
şehirlerimizde hava kirliliğinin önüne geçmeyi
başardık. Doğalgaz sadece evlerin ısıtmasında
değil sanayide ve elektrik üretiminde de kilit
haline dönüştü.
Ucuz ve kesintisiz enerji tedariki açısından
avantajlar sağlayan Rus doğalgazı, pazardaki
payını yüzde 50’lerin üzerine kadar artırdı.
Avrupa kıtası, Rusya’dan sağlanan enerjiyle
çarklarını döndürür hale geldi. Moskova’nın
kendisini güvenilir bir tedarikçi olarak konumlandırmasının kendi çıkarına da uygun
olduğunu düşünülüyordu. Öte yandan Rusya
emperyal politikalara geri dönebilirdi.
Aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkeler
Rus gazının sunduğu konfordan faydalanmayı
seçtiler ama doğalgaz pazarındaki Rusya payını aşağıya çekmeye başladılar. Türkiye
için Azeri gazının gelmesiyle Rus Pazar payı
bir dönem yüzde 30’a kadar geriledi ama
şimdi tekrar yüzde 40. Almanya doğalgazının
üçte ikisini Rusya’dan alırken, Doğu Avrupa’da daha yüksek oranlarda bağımlılık gözlemleniyor.
Tükettiğimiz enerji, ödediğimiz nakde ek
olarak Rus politikalarına karşı çıkmaması
koşulu ile geliyor. Adeta bütün kıtanın kafasına
dayanmış bir altıpatlar her an yanlış bir hareketimizde ateşlenmek üzere bekliyor.

VİRGÜL

KAYYUMMUŞ!

Faiz Sucuoğlu ‘belediyelere gerekirse kayyum
atanacak’ dedi... Sucuoğlu unutmuş olmalı
bakanlıklara çoktan kayyum atandı! Tatar’ın
çakma başbakan olarak imzaladığı son protokol
olan 2020 Mali Protokolü’ne göre hükümete bir nevi
kayyum atandı zaten! 17. Madde’de tüm bakanlıklara
asgari 3 yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip
Komisyonları kurulacak deniyordu… Bu maddeye
göre KKTC bakanları yetkilerini Ankara’dan atanan
TC memurları ile paylaşıyor! Yani hükümete bir nevi
kayyum atandı… Belediyelere atansa ne! Elçi
yönetmez mi sizi ey kuklalar!

SİSTEM
SİZSİNİZ!

TARÝH: 1 Aðustos 2021 Pazar YIL: 2 SAYI: 386 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

“En büyük
sorun
sistemsizlik…”
Ali Pilli
(Gadimici
Sağlık Bakanı)

Rusya Ukrayna’nın NATO üyeliğinin tehdit
olduğunu iddia ediyordu. Müzakere etmek
üzere Moskova’ya giden Macron ve Scholz
şaşkına döndüler. Zira Rus devlet başkanına
göre Ukrayna devletinin varlığı bile sorgulanmaktaydı, Zelensky hükümetinin meşruiyeti
yoktu. Putin kendi onayını almayan bir siyasetçinin bu yapay devleti yönetemeyeceği
kanaatindeydi. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin
başkanları muhtarlar heyeti gibi kendisine
tabi olmalı, talimatları aldıktan sonra alkışlayıp
görev yerlerine dönmeliydi.
Rusya etrafındaki ülkelerin ne kadar var
olmayı hak ettiği konusunda nihai karar
mercii olmayı istemekteydi. Güç kullanarak
dayattığı bu politikaya yaptırım yoluyla karşı
çıkıldığında da enerji kartı masaya sürülmekteydi. Böylelikle Medvedev, “Avrupalılar
iki bin dolar doğalgaz fiyatına hazırlıklı
olsun” deyiverdi. Rusları kızdırırsak Vladimir
kombiyi kapatıverirdi.
Rusya’nın dünyanın en büyük doğalgaz
rezervleri üzerinde oturduğu ve onu uygun
fiyatlarla kapımıza getirdikleri gerçeğini
kabul edelim. Ancak bu enerjinin bir de görünmeyen maliyeti var. O da Rusya’nın heyheyleri karşısında sessiz kalmak, Moskova’nın
iradesiyle çatışmamak.
Putin yüzlerce yıl yetecek doğalgaz kaynağını siyasi şantaj olarak kullanmaya karar
verdiyse, tüketici ülkelerin yapacağı fazla
bir şey yok. Vladimir gelip kombiyi kapatacak
korkusuyla sonsuza kadar yaşayamayız. Kendimize elektrikli bir ısıtıcı almanın zamanı
geldi de geçiyor.
(Bu yazı Bahadır Kaynak’ın diken’de
yayımlanan “Vladimir kombiyi kapatırsa”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

COVÝD-19

GÝTMEDÝK KALDIK
BURALARDA

Faize Özdemirciler

Karþýyaka'da ormanlýk
alanda yangýn!

n Karþýyaka köyünün batý
kýsmýndaki ormanlýk alanda büyük
yangýn çýktý. Yangýný kontrol altýna
almak saatler sürdü…
n Askeri helikopterle bölgeye giden
Tatar, yangýný havadan izledi. Tatar
yangýnla ilgili olarak Türkiye ile
BM'yi de bilgilendirdi…
3. sayfada

BÝR HASTANE
ANISI

Ali Osman

YUKARDAKÝLER
VE
AÞAÐADAKÝLER

MARAÞ'TA
DEÐÝÞEN
BÝR ÞEY YOK

Canan Sümer

Mehmet
Levent

Kuzeyde 93’ü yerel 113 vaka, güneyde 527 vaka 2 ölüm...

"YAZACAÐIM
ULAN"

Aziz Þah

n 15. sayfada

TARİH 1 Ağustos 2021
"Kimin ne düşündüğünü kaale almadan
Maraş'ı açtılar… Maraş'ın Türk
yatırımcılara açılması bizi yeni bir savaşın
eşiğine götürecek" diyen Serdar Denktaş,
1960'lardaki eşit statümüzle Rum tarafıyla
sağlık ve ticari konularda ortak çalışmayı
önerdi…

Gözden kaçmayanlar...
İHALE RANTI
Ankara senelerdir Mali Protokollere yazıyor
belediye sayısını düşürün diye! Çünkü ne
kadar merkezi belediye, TC’li müteahhitlere
o kadar yoğunlaşmış ihale… İhalelere da
Ankara’da çıkıldığına göre! Faiz
Sucuoğlu’nun belediye sayısının 12'ye
düşürüleceğini söylemesinden sonra çatlak
ses çıkaran belediye başkanları oldu…
Ankara’ya isyan mı ediyorsunuz Baylar?..
Bu proje UBP projesi değil, Ankara
projesidir… Belediyelerinizi Ankara
kapatacak! İsyan edecekseniz ona göre…
Boşuna ‘yeni oluşacak belediyelere daha
fazla maddi destek yapılacak’ demedi
Sucuoğlu. TC’li müteahhitlere gidecek
çünkü ihaleler!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“CTP bir sonraki seçim için
tek başına iktidar hedefini
ortaya koymuş
durumdadır…”
Tufan Erhürman
(CTP)

Karikatür: Marian Kamensky
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

YOKLAR...

Savruk yapraklara döndük döne döne
olduğumuz yerde.
Ne güneşin aydınlığı parlak, ne gecenin
en dip noktası zifiri karanlık.
Giriş yapıyorsan bir kapıdan bir yerlere.
Giriş yaptığın yer giriş midir gerçekten,
yoksa çıkış mı dışarıya bir bak...
Görmelisin nerede olduğunu.
Anlamalısın da...
O anda kışa bakıp yazı hayal edebilirsin...
Etme...
Yazdan kalma bir günde
sivrisineklerle uğraşacağıma, kışta donayım da diyebilirsin.
Ama olduğun anların kıymetini bilmesini bil.
Bil de ötekilere sıçramaya
kalkışma...
Sen öteki değilsin...
Öteki ötekidir aslında...
Ötekine göre de sensin öteki...
Ötekileşme böyle bir şey...
Buradayız...
Buralıyız...
Burada doğduk ama bu doğuş başka
doğuş.
Ne kalkıp başka yerlerde gelecek aradık,
ne oturup yerimizde yedik yerimizde ne
varsa.
Biz buralıyız, diyorsak buralıyız.
Burada doğan herkes buralı olabilir
mi sandın.
Ucu bucağının ne olduğu belli olmayan
bir yerindeysen hele dünyanın, zor.
Sonradan gelip, burası benim, diyenler
nasıl buralı olabilriler?
Kendi yerimizde bile değilken biz.
Kendi yerimiz bile olmayan bu yerlere
başkalarının gelip, buraları bizim, üstelik
biz burada sizden daha buralıyız, diyorlarsa siz onlara takılıp kalmayın onlar
da geçici.
Sen bunu düşün gün boyu.
Benim zamanım çok.
Ben gidersem yerime bekleyecek çok
var.
Gelince o gün.
Bakınca geçmişe, geleceğe, olanlara,
olacaklara.
Anlaşılacaktır elbette ben olmasam da
benim yerime birileri gün geldiğinde.
Savruk yapraklara döndük döne döne
olduğumuz yerde.
Ne güneşin aydınlığı parlak ne gecenin
en dip noktası karanlık.
Giriş yapıyorsan bir kapıdan bir yerlere.
Giriş yaptığın yer giriş mi gerçekten
çıkış mı, bak.
Bulunduğumuz yerde şimdi savaş yok,
barıştayız, diyorlar.
Bu güzel söylemene denebilir?
Ancak unutulan bir durum yok mu?
Barış var, denilen bu yerde ateşkes
var.
O belki de daha beter.
Her an patlayabilir ateş.
Ateşkes varsa ateş kapıda sayılır mı
yoksa?
Öyleyse ateş varsa su da lazım.
Söndürecek bir lenger de su gerekmeli.
O yoksa, bu yoksa, sen yoksan, kimse
yoksa, biz de mi yokuz yoksa?
Yoksa yoklar ülkesindeyiz de biz mi
farkında değiliz?
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Sağlık Bakanı Ali Pilli:

bu ayın sonuna doğru
tüm ilaçlar gelecek
Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıktaki
eksikliklerin süratle giderilmesi için
çalıştıklarını kaydetti.
İlaç eksikliği ve vakalar konusunda
da açıklamada bulunan Pilli, “Mağazada
ne kadar eşya olduğunu bilgisayara
bakıp öğrenebilirsiniz ama biz eczanelerde ne kadar ilaç olduğunu bilmiyoruz. İlaç sorununu çözmek istiyorsak
otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz” dedi.
“Size göre, sağlıktaki en büyük sorun
nedir?” sorusu üzerine, “Sistemsizlik”
yanıtını veren Pilli, şu değerlendirmede
de bulundu:
“Yapılması gerekenleri yapmıyoruz.
Hükümetlerin istikrarlı olmaması da
ilerlemeye engel. E-devlet, e-sağlık,
e-reçete gibi uygulamaların oturması
lazım. Bir mağazada ne kadar eşya
olduğunu bilgisayara bakıp öğrenebilirsiniz ama biz eczanelerde ne kadar
ilaç olduğunu bilmiyoruz. Otomasyonumuz tam çalışmıyor… 1994’ten bu
yana ülkede kesintisiz olarak hekimlik
hizmeti veriyorum ve çok iyi hatırlıyorum, 1994’te Türkiye ülkede otomasyon sistemine geçilmesi için gerekli
alt yapıyı sağladı, bilgisayarlar geldi,
eğitim verildi ama biz bir türlü bu
yapıyı oturtamadık… Biz yapmadık…
”
“Artık bu sistemsizlik bizi zorluyor.
Sağlığın yeniden organize olabilmesi
için yasalardan alt yapıya birçok alanda
adım atılması gerek…” diyen Pilli,
ilgili yasa tasarılarının tümünü Cumhuriyet Meclisi’ne götürme hedefi olduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanı Pilli, “Hedefimiz sağlıktaki alt yapıyı güçlendirmek, sağlığa
sistem getirmek…” dedi.
“130 MİLYON TL’LİK
İHALEYE ÇIKTIK. BU AYIN
SONUNA DOĞRU TÜM
İLAÇLAR GELECEK”
İlaçlarla ilgili ihalelere yılsonu çı-

kıldığını, dövizdeki dalgalanma nedeniyle Türkiye’deki firmaların ilaçları
kısıtladığını belirten Pilli, şunları söyledi:
“İlaç sıkıntısı vardır… Herkes bir
şeyler söylüyor ama kanser ilaçlarında
çok büyük sıkıntı olmadı…
Mümkün olduğu kadar kanser ilaçları
geldi…
Diyorlar ki pandemi nedeniyle Türkiye ilaçlara ihracat yasağı getirdi ama
biz bu konuda sorun yaşamadık. TC
Sağlık Bakanlığı’na eksik ilaçlarla
ilgili ne zaman talep iletsek, bunu çözdüler. Bu sorunun tamamen çözülmesi
için ilgililerle konuştuk…”
3 ay önce 17 milyon TL’lik ilaç aldıklarını, sıkıntıları biraz giderdiklerini
belirten Sağlık Bakanı Pilli, “130 milyon TL’lik ihaleye çıktık.
Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar
gelecek…
Eğer ilaç sorununu çözmek istersek
otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz. İnanın bunu sağlarsak ilaca
harcadığımız paranın yarısını harcayacağız…” dedi.
Pilli, tüm sağlık merkezlerinde ilaçların sayılması için talimat verdiğini,
önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık
Dairesi bünyesindeki depodaki ilaçların
da sayılacağını belirtti.

UKRAYNA'DAN HALUK
LEVENT'E KONSER TEKLIFI
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı
Haluk Levent’e Kırım Türkü sanatçı Jamala
ile ortak konser teklifinde bulundu.
Büyükelçilik'in sosyal medya hesabından
paylaşılan mesajda, "Eurovision-2016
birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü
savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte
Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için
başlattığımız yardım kampanyamıza destek
olmak adına bir konserde Jamala ile barış
ve özgürlük şarkıları söylemek ister
misiniz?" denildi.
Haluk Levent de bu teklife kayıtsız kalmadı
ve Twitter'dan şu yanıtı verdi:
“Kesinlikle ! Seve seve. Hem Ukrayna halkı
için söyleyelim hem de iki yüzlü batının
unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim.
Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı
yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser
bence çok güzel olur.”
UKRAYNA'YA 5 TIR YARDIM
Haluk Levent, başkanı olduğu AHBAP
derneği ile Ukrayna'ya yardım gönderdi.
Levent, geçen hafta sosyal medya
hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5
TIR insani yardım kararı aldık. Yardım
malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde
yola çıkacak" mesajını paylaşmıştı.

KTSO: ELEKTRİK ZAMMI
ÜRETİMİN İDAM
KARARIDIR
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), elektrik
zammının üretime son vermekle eşdeğer
olduğunu belirterek,”Halkın alım gücünün
de yıkımıdır. Bu karar üretimin idam
kararıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
KTSO’dan yapılan açıklamada, elektrik
konusunda beklentiler sıralanarak, bu
beklentiler dikkate alınmadığı takdirde tüm
sektörlerle eylem düzenleneceği ifade
dildi.
Açıklamada,”Defalarca elektrik zammı
konusunda temkinli davranılması, makul
olunması konusunda yaptığımız uyarılar
maalesef geldiğimiz noktada görmezden
gelinmiştir.” denilerek şöyle devam edildi:
“Bu elektrik fiyatlarıyla üretsek bile ürünü
kimseye satamayız. Sektörlerin
pandeminin, döviz krizi ve tedarik sıkıntısı
gibi önemli sıkıntılarla boğuştuğu bir
ortamda, en önemli girdi maliyetlerinin
başında olan elektrikte üç katı oranda bir
zam yapılması çok büyük bir yanlıştır.
Bugünden sonra yerli ürünlerin ithal
ürünlere karşı rekabet gücü sıfırlanmıştır.
Bu noktadan sonra artık üretimin
düşmesini değil, sonlanmasını ancak
konuşabiliriz. Bu durumun oluşturacağı
olumsuzluklar zincirleme bir reaksiyonla
ekonomimiz açısından da endişe verici
sonuçlar doğuracaktır.”
Hiçbir üretim sektörünün “böylesine
fahiş” bir zammı kaldırabilecek güce sahip
olmadığı vurgulanan açıklamada, özellikle
elektrik girdisi yoğun sektörlerin hayatta
kalmasının gerçek anlamda mümkün
olmadığı ifade edildi.

KUZEYDE 404 VAKA,
GÜNEYDE 2109, 2 CAN
KAYBI!

Güven oylaması bugün yapılıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu,
Bakanlar Kurulu için Güven oylaması
ve Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle bugün toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı
Zorlu Töre başkanlığında, saat 10.00’da
toplanacak Genel Kurul’un gündeminde Bakanlar Kurulu için Güven
oylaması ve Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Hükümet Programı görüşmeleri

için pazartesi sabahı başlayan toplantısı
ertesi gün saat 03.00’te tamamlamıştı.
Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü gereğince, Hükümet Programı’nın güven
oylaması için program üzerindeki
görüşmelerin üzerinden bir tam gün
geçmesi gerektiğinden oylama bugün
yapılacak.
Pazartesi yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı Seçimlerinin de perşembe günkü birleşime bırakılmasına
ilişkin mutabakata varılmıştı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.097
olup, 404 pozitif vakaya rastlanmış, 365
kişi taburcu edilmiştir.
201 kişi Lefkoşa, 80 kişi Girne, 77 kişi
Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi
İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
2 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.097
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 404
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 404
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 365
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.909.447
Toplam Vaka Sayısı: 69.145
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 64.788
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 86 bin 525 testle 2
bin 109 yeni vaka belirlendi. Bugün 2 ölüm
kaydedildi.
Ülkede dün (1 Mart) yapılan 102 bin 159
test sonucunda bin 986 yeni vaka tespit
edilmiş. 2 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 145
hastanın tedavisinin sürdüğü, 28’inin
durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

MART ZAMMI TEPER!

Mart ayı ile ilgili çeşitli sözler var!
-“Mart ayı, dert ayı” atasözünü, duymuş olmalısınız…
Atalarımız, boşuna söylemiş olamazlar bu
sözü…
Mutlaka bir bildikleri vardı.
Bilirsiniz; Mart ayı, kıştan ilkbahara geçiş
olduğundan havalar bir sıcak olur, bir soğuk;
böylesi günlerde insanlar ne giyeceğini şaşırır, havaların bu
dengesizliğinden dolayı hasta
olanlar çoğunluktadır maalesef…
Kıbrıslılar kullanmasa da,
Türkiyelilerin söylediği:
-“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü da
var çok bilinen…
Eskiden ilkokul kitaplarında yazardı…
-“Mart içeri, pire dışarı” dediklerini de duydum! Bilirsiniz, Mart ayı gelince pireler canlanır,
yuvalarından çıkar…
Ha, bir de:
-“Martçıklar çıktı” diye söylenen, bir deyişimiz
var… Hemen hemen herkesin bahçede, toprakta,
ağaç olan yerlerde gördüğü, önce küçücük,
toplu olarak bir yerde kımıldanan, birkaç gün
sonra daha iri bir yapıda, süratli bir şekilde
toprakta yol alan, tüylü kurtçuklar var…
Onlara “Martçık” dendiğini bilirsiniz.
Avlularında kümes hayvanı besleyenler bilecek:
-“Mart martladı, tavuk yumurtladı” diye
bir deyiş da var…
Mart ayı geldiğinde tavuklar yumurtlamaya
başlar ya, ondan söylenir.
***
Larnaka’ya bağlı Köfünye -değiştirilmiş adıyla
Geçitkale- ve çevresindeki bazı köylerde, özel
olarak topluca kutlanan “Mart Dokuzu” günü,
o yörede yaşayan Kıbrıslıların göç ederek geldikleri Lefkonuk’ta, -değiştirilmiş adıyla Geçitkale- hâlâ kutlanmaya devam ediyor…
Günümüzde unutulmuş olsa da, o günle ilgili
da bir atasözü var:
“Mart dokuzunda çıra yak bağ buda.”
***
Rahmetli anacığım, hayatta iken bizlere:
{-“Mart soğuğu, dert soğuğu” dur, oğlum/gızım; giyiminize, guşamınıza dikkat edin} derdi…
Yazdıklarım, Mart ayıyla ilgili eskiden, belki
de asırlar öncesinden bilinenlerdir…
***
Şimdi, yenisi çıktı ortaya!
Merak etmeyin, acele de etmeyin, “sabırlı
olun” sevgili okurlar, hemen o yeni sözden da
bahsedeceğim…
Gerçi konuyu anlayanlar var…
Ancak hâlâ kimselerin sokaklara dökülmediğine göre,
-“Mart zammı teper” sözünün boyutunu anlamını- kavrayıp, kavrayamadıklarından
emin değilim…
Elektrik zammından, ahalinin deyimiyle, bu şekil yazacağım için özür diliyorum- “elektrik
gazzığından” bahsettiğimi, sanırım anladınız…
Mayıs, ya da Haziran sonu, Mart ayıyla
birlikte elektrik enerjisi tüketimine yapılan
astronomik zammı görünce, işin boyutunu
fazlasıyla kavramış olacaklar!
***
1 Mart’tan itibaren geçerli olacak zamlı
tarife değişikliklerine göre, bundan böyle konutlarda, aylık elektrik enerjisi bedeli olarak:
Eski tarifeye göre,
-310 TL ödeyenler, 502 TL…
-617 TL ödeyenler, 1,420 TL…
-970 TL ödeyenler, 2,443 TL ve
-1,294 TL ödeyenler, 3,681 TL ödeyecekler…
Zam yüzdelikleri korkunç!
Seçime katılan/katılmayan yurttaşlar soruyor:
Kıb-tek’i bu hale getirenlerin, akaryakıta zam
geldiğinde enerjinin kilovatsaatine zam yapmayan, Kıb-tek yöneticilerinin ve onları atayan
siyasilerin hiç mi suçu yok?
Gene gonuşuruk buraşda.

Özgür Gazete

“Hayat Hanım” günaydın,
nice mutlu yıllara…

Mehmet Altan
27 yaşındaki Paltolu Don Kişot’tan,
72 yaşında Don Kişot’un paltosundan
çıkan muhteşem Hayat Hanım’a…
Daha önce söylemiştim, bir evden
üç kişi yıllarını Babıâli’de geçirince,
“Baba evi” de kaçınılmaz olarak basın tarihinin bir parçası hâline geliyor.
Aslında Basın Tarihi bağlamında
‘’Baba Evi’nden Haberler’’de
1990’ların ortalarına kadar geldik:
“1982 yılında ilk romanı Dört Mevsim Sonbahar’ı, 1985 yılında Sudaki
İz‘i ve 1991 yılında da Yalnızlığın
Özel Tarihi‘ni yazmış olan Ahmet
Altan, Güneş’ten sonra geçtiği Milliyet’te Kum Saati’ni yazıyordu…
17 Nisan 1995’de yazdığı “Atakürt”
yazısına kadar da Milliyet’te kaldı.
O tarihte Milli Güvenlik Genel Sekreteri olan Ahmet Çörekçi’nin telefonuyla yazılarına son verildi. Atakürt yazısı nedeniyle Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nde yargılandı. Bir buçuk
yıla mahkûm oldu ama cezası ertelendi”
***
1995 yılında benim de Sabah Gazetesi’nde “Prizma” köşemde 9. yılımdı.
1993 yılında da profesör olmuştum…
***
Belki burada bir parantez açıp, Ahmet’in Milliyet’e, babamın da Sabah’a
geçiş macerasını kısaca hatırlatmak
gerekir…
Ahmet Milliyet’e, babam da Sabah’a geçmeden önce ikisi de Hürriyet’te çalışıyordu…
Ahmet “Bir Günün Hikâyesi’’ni,
babam da ‘’Şeytanın Gör Dediği’’ni
yazıyordu…
Hürriyet’te Genel Yayın Müdürü
değişti. Rahmi Turan yeni Genel Yayın Müdürü oldu..
Kendisine haber verilmeden say-

fasının yeri değişince babam istifasını
verdi, babam istifa edince Ahmet de
gazeteden ayrıldı.
Rahmi Turan’ın genel yayın müdürlüğü de çok kısa sürdü…
***
Ahmet, Milliyet sonrasında Yeni
Yüzyıl’a geçti…
Zamanında pek çok yazar ve gazetecinin de çalıştığı Yeni Yüzyıl
“modern görünüm ve içerik kaygısı’’
taşıyan bir gazeteydi…
Sahibi Dinç Bilgin ile Erol Aksoy’du…
1994 ilâ 1999 arası yayınlandı…
Daha sonraları isim hakkını başkaları kullandı…
***
Aslında geçen yıl 3 Mart 2o21’de
yazdığım “Ahmet Altan: Paltolu Donkişot” yazım da Ahmet üzerinden
yazılmış bir “baba evinden haberler”
yazısı sayılır.
Hiç duyulmamış ve hiç oynanmamış, 27 yaşında yazdığı gençlik piyesi.
Beş yılı Silivri’de geçmiş koca bir
yaşam…
***
Paltolu Don Kişot’dan ve 32 yaşında yayınladığı ilk romanı olan
Dört Mevsim Sonbahar’dan da söz
ettiğim o yazı şöyle başlıyordu:
“Dün Ahmet Altan’ın yaş günüydü.
2 Mart 1950’de doğduğuna göre 71
yıl bitti. ‘’
***
Aradan bir yıl geçti…
Ve bugün günü gününe Ahmet Altan’ın yaş günü…
“Baba Evi” samimiyetiyle, bir yılda
nelerin değiştiğine baktım..
Geçen yıl o yazıyı yazdığımda Silivri’deydi..
Bugün değil..
O gün AİHM hala başvurusunu de-

ğerlendirmemişti…
Bugün ise tamamen haksız ve hukuksuz bir şekilde 5 yıl yatırıldığı
Avrupa’nın en yüksek mahkemesi
tarafından karara bağlanmış bulunuyor…
***
Geçen yıl Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim birçok ülkede yayınlanmış önemli ödüller kazanmıştı…
Ama Hayat Hanım daha ortada
yoktu…
Fransa’nın en önemli 5 edebi ödülünden biri olan Femina Ödülünü almamıştı…
Değerli birçok edebi ödül yarışmasında aday gösterilmemişti…
Ve Hayat Hanım henüz Türkiye’de
yayınlanmamıştı.
***
Ahmet Altan yeni yaşına, kitapları
23 ülkede yayınlanmış, çok önemli
ödüller almış ve çok önemli ödüllere
aday olmuş, çok az edebiyatçıya
nasip olmuş olağanüstü edebi övgülerle selamlanmış gerçek bir dünya
şöhreti olarak giriyor…
Femina Ödüllü son romanı ve muhteşem kahramanı Hayat Hanım bugüne kadar Türkiye’nin yanı sıra
İtalya, Fransa ve Slovakya’da yayımlandı.
Bu yıl içinde Almanya, Amerika,
Britanya, Rusya, İsveç, Romanya,
Hollanda ve Litvanya’da yayımlanacak.
***
27 yaşındaki Paltolu Don Kişot’tan,
72 yaşında Don Kişot’un paltosundan
çıkan muhteşem Hayat Hanım’a…
Eşsiz bir zulmün rahminden doğan
dünyalı edebiyat eserleri…
Kendisine “iyi ki doğdun” demek
istedim…
Nice nice yıllara…

ekonomik Örgütler Platformu:

KKTc ekonomisi tam olarak çökmek üzeredir
Ekonomik Örgütler
Platformu'ndan yapılan
açıklamada, elektriğe gelen
zamma tepki gösterilerek, KKTC
ekonomisinin çökmek üzere
olduğu vurgulandı.
HK-Ekonomik Örgütler Platformu’ndan (EÖP) elektrik zammına ilişkin
yazılı bir açıklama yapılarak, tepki gösterildi.
Platform’dan yapılan açıklamada,
“Yeni hükümetin güven oyu bile almadan
elektrik fiyatlarına yaptığı zam, hane
halkının geçiminden mal ve hizmet üretimine kadar yaşamın her alanına yeni
ve katlanılamaz zorluklar getirecektir.
Bu zammın etkisinin, Covid-19 salgını
ve döviz kurlarının yükselişinden daha
yıkıcı olacağı aşikardır” denildi.
Açıklamada, “Yeni elektrik fiyatları
ile fabrikaları çalıştırmanın, otelleri açık
tutmanın, ticaret yapmanın ve inşaatta
elektrik kullanmanın mümkün olmayacağı ortadadır. Bu elektrik fiyatları ile
mal ve hizmet üretimi yapmak mümkün
olmadığı gibi gıda ürünlerini depolamak
ve uygun koşullarla tüketicinin hizmetine
sunmak da zorlaşacak ve bütün bunlar

piyasaya korkunç bir pahalılık olarak
yansıyacak, insanlarımızın evlerini geçindirmesi imkansız hale gelecektir.
Elektrik fiyatlarında yaşanan bu beklenmeyen artış, özel sektör işletmelerinin
kapanmasına neden olacağı gibi kamu
gelirlerini de etkileyecek ve ciddi oranda
düşürecektir” ifadelerine yer verildi.
PLATFORM, SUCUOĞLU İLE
GÖRÜŞECEK
Platform’un açıklamasının devamında
ise şunlara işaret edildi:
“KKTC ekonomisinin elektrik fiyatlarına getirilen bu büyük artışın üstesinden gelemeyeceği açıktır. Bu artış
bir zorunluluk haline gelmişse, KKTC
ekonomisi bir çöküşün eşiğinde demektir
ve kamu maliyesi başta olmak üzere

ekonomik hayatı etkileyen bütün unsurların yeniden değerlendirilerek yeni
bir ekonomik denge oluşturulması için
köklü tedbirler alınması gerekecektir.
Günübirlik, idare-i maslahatçı kararların bizi getirdiği aşama işte budur:
KKTC ekonomisi tam olarak çökmek
üzeredir.
Özel sektör temelli ve pazarda karşılık
bulacak mal veya hizmet üretimine
dayalı yeniden yapılanma kaçınılmazdır.
Yaşadığımız yıkımı palyatif tedbirlerle
aşmak mümkün değildir."
Ekonomik Örgütler Platformu, yarın
Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu ile yapılacak görüşmede bu görüşleri ifade
ederek etkili bir yeniden yapılanmaya
olan ihtiyacı dile getirecek ve köklü
tedbirler talep edecektir.”
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Günün Manisi - Emine Hür

Terasta balkondasın
Sistesin dumandasın
İstesem de göremem
Benim kör noktamdasın

Kitap Dünyası

Özdeyişler

KARANLIKTAKİ
UMUT
Anlatılmayan
hikayeler, muhteşem
olasılıklar
Rebecca Solnit

“Ben hiçbir zaman Tanrı’nın
dünya ile zar oynadığına
inanmayacağım.”
Albert Einstein

Kıbrıslı Türk Müzisyen Oytun ersan uluslararası
alanda kendinden söz ettirmeye devam ediyor
3yıl önce Grammy ödüllerinin kıyısından
dönen başarılı müzisyen, Netflix’de yayınlanan
anime serisi Great Pretender’in film müzikleri
kadrosunda yer aldı. Ülkemizin yetiştirdiği
önemli müzisyenlerden biri olan Oytun Ersan,
başarısını ülke sınırlarının dışına taşımaya
devam ediyor. 3 yıl önce dünyanın en prestijli
müzik ödülleri olan Grammy’nin kıyısından
dönen başarılı Bas gitarist, bas gitardaki yeteneği
ile uluslarası bir projede daha yer buldu.
Oytun Ersan, Netflix’de yanınlanan Great
Pretender isimli anime serisinin film müziklerini
seslendiren ekip içinde yer aldı.
Netflix’in iddialı yapımlarından olan Great
Pretender, Wit Studio tarafından üretilen bir
suç komedi türünde anime dizisi… Her biri
24 dakika süren 23 bölümden oluşuyor.
Dizi, kendisini Japonya’nın en büyük dolandırıcısı sanan Makoto Edamura’nın maceralarını konu alıyor. Makoto Edamura, bir gün
dünya çapında bir sahtekâr olan Laurent Thierry’yi kandırmaya çalışır. Bu girişimi Makoto’nun başını büyük bir belaya sokar.
Hiro Kaburagi’nin yönetmenliğini üstlendiği
anime serisi konusu kadar müzikleriyle de
büyük ilgi çekti.
Serinin film müzikleri, dahi çocuk diye nitelendirilen Yukata Yamada tarafından bestelendi.
Kayıtlar 2019 yılında New York’ta bulunan ve
bugüne dek birçok değerli müzisyenin albüm
projesine ev sahipliği yapan Bunker stüdyolarında yapıldı.
OYTUN ERSAN: ‘‘Yamada gibi değerli bir
besteciyle çalışmak benim için gerçek anlamda
bir onurdu. Davetini büyük bir mutlulukla
kabul ettim. Bir birinden değerli müzisyenler
ve ses mühendisleriyle, dünya standartlarında
bir stüdyoda canlı kayıt yapmak gerçekten çok
keyifliydi.’’
Dünyaca ünlü kompozitör Yamada’nın dinleyip etkilendiği başarılı bas gitarist, bu proje
için özel davet alarak New York’a gitti.
Oytun Ersan’ın menajerliğini yapan Melis
Ünal, Yamada’nın Oytun Ersan’ın yeteneğinden
etkilenerek projede yer alması için ısrarcı olduğunu söyledi.
MELİS ÜNAL : ‘’Yamada bana ulaşarak

DÜN

Tadımlık
Biz onun sevgili kulları
Dünyasını abad eyledik
Bir can verdi bize bin alır
Gideriz gözümüz arkada kalır
Sevinsin
Bedri R. Eyüboğlu

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa, Istanbul Perde yani
03922279270
ORHAN BERKE ECZANESİ
Yeni Ateş kuruyemiş tarafı, İrsen küçük ortaokulu arkası, ara sokağı, Öğretmenler Cad. Mustafa HacıAli Sitesi
,3. Etap apartman arkası ,Ortaköy ,
Belça market arkası Eczacılar Birliği
yanı
03922233121
SERPİN ONAY ECZANESİ
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. K. Kaymaklı Lefkoşa ( GEZEGEN KIRTASİYE YANI)
03922273924

Oytun Ersan’ın bestelerinden ve stilinden çok
etkilendiğini ve uzun yıllardır üzerinde çalıştığı
bu projede Oytun Ersan’ın yer almasını gönülden
istediğini ifade etti. Profesyonel bir ekip tarafından karşılandık ve bu projede yer almaktan
büyük keyif aldık. Artistim adına gurur duyacağım bir projeye daha imza atma fırsatı bulduk.
Yamada’ya ileride yeniden çalışma sözü vererek
New York’tan ayrıldık.’’
Oytun Ersan, Yukata Yamada’nın kendisinin
de piyano çaldığı bu projede, Cliff Almond,
Natalie Tennenbaum ve John Davis gibi ünlü
isimlere eşlik etti.
Anime serisi yayına girer girmez müzik eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler aldı.

Yukata Yamada’nın sıra dışı kompozisyon
yeteneği, Oytun Ersan’ın da içinde bulunduğu
yetenekli müzisyenlerle birleşince ortaya çok
özel bir soundtrack çıkmış.
Seri Japonya ve ABD gösterimlerinin ardından
Netflix üzerinden ülkemizde de seyredilebiliyor.
Oytun Ersan, her şeyden önce uluslararası
bir projede Bir Kıbrıs Türkü olarak yer almaktan
duyduğu gururu dile getiriyor:
OYTUN ERSAN: ‘‘Bu projeye dahil olarak
hem çok yetenekli bir besteci ve dünyaca ünlü
müzisyenlerle çalışma fırsatı buldum, hem de
bu denli değerli bir yapıma bir Kıbrıslı Türk’ün
imzasını atabilmenin gururunu yaşadım’’

GENEL KURUL TOPLANTISI

Bostancı Avcılık Atıcılık Birliği Derneği Genel Kurul Topantısını
20 Mart, 2022 tarihinde saat 17.30’da Bostancı Avcılık Atıcılık
Birliği Derneği Lokalinde yapma kararı almıştır.
Bilgilerinize saygı ile arz ederim.
BOSTANCI AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ DERNEĞİ
Mehmet KAYAN (Başkan)

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

14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
ARDA ÇELİK ECZANESİ
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi Bedel Plaza No:4-5 Girne
0392 815 20 69
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen
Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
03928223842
MAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland
Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa
0392 365 38 68
ZEYNEP ECZANESİ
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:
7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
Mağusa
03923651847
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C
7142 457
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
Sezar Sitesi Mekanzi Cad. Ezgi
Sok.Dumika Const Ltd. Dük N0:10
Cevzili İskele
0548 860 55 54
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A
Denzili Lefke
7278 500

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

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Elcil: Para karşılığı bilim istismar ediliyor
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Öğrermenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteki Şener Elcil, son
dönemlerde para karşılığı, herhangi bir bilim
süzgecinden geçirilmeden sözde bilimsel
yayın yapan dergilerin çoğaldığını, YÖDAK
başkanlığına atanan Turgay Avcı’nın, yağmacı dergi sahiplerini korumak için açılan
soruşturmalarını engellediğini belirtti
Elcil: Yaşananlar, para karşılığı bilimin
nasıl istismar edildiğini göstermektedir
YÖDAK önünde KTÖS’ün düzenlediği
basın açıklamasında konuşan Elcil, Kıbrıs’ın
kuzeyinde 23 tane faal ve 12 tane de izin
almış açılmayı bekleyen üniversite olduğunu
söyleyerek, “Bu üniversitelerde görev yapan
akademik personelin bir kısmının ve akademik olarak yükselmek isteyenlerin bilimsel
yayın yapmaları konusunda yaşananlar, para
karşılığı bilimin nasıl istismar edildiğini
göstermektedir” dedi.
Bilimsel yayının, akademik
yükselmenin temel adımlarından biri
olduğunu belirten Elcil, bu konuda
parasız olarak yayın yapan ve yayınlanan
bilimsel makaleleri değerlendirme süzgecinden geçiren bilim kurullarının olduğu
bilimsel dergilerin esas olduğunu söyledi.
“Sözde bilimsel yayın yapan dergiler,
mantar gibi çoğaldı”
Elcilin açıklaması şu şekilde;
Son dönemlerde para karşılığı, herhangi
bir bilim süzgecinden geçirilmeden sözde
bilimsel yayın yapan dergiler, mantar gibi
çoğalmıştır. Bu bilimsel dergilere şaibeli/yağmacı (Predotor) dergi tanımlaması yapılarak,
https://beallslist.weebly.com/ kara listesine
alınmışlardır. Türkiye’de Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) para karşılığı yayın yapan
bu şaibeli/yağmacı dergilere yönelik mücadele başlatmış olup, birçoğunu da kapat-

Gazete Pencer
Kaya Türkmen
Global Positioning System. Türkçesi
“Küresel Konumlama Sistemi”. Yani uydular marifetiyle nerede olduğunuzu haritada gösteren, gideceğiniz yere sizi en
kolay şekilde ulaştıracak yolu öneren sistem.
Kim icat ettiyse çok yaşasın. Hayatımızı
çok kolaylaştırdı doğrusu. Gideceğimiz
yere en kısa sürede gidiyoruz. Kaybolma
korkusu da yok.
Ama benim söz etmek istediğim GPS o
GPS değil.
Bugün beni ilgilendiren yol gösterici
GPS, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem.
20 yıllık Akape iktidarının belirleyici
vasfı huzurumuzu kaçırmak oldu. Huzurumuzu kaçırdı, yaşama sevincimizi yok
etti, umutlarımızı kararttı. Ne ağız tadımız
kaldı, ne neşemiz, ne keyfimiz…
İnsanımız ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı,
birbirine düşmanlaştırıldı… İktidar itiraz
eden herkesi hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçladı. İktidara mensup, iktidara
yakın, iktidara biat etmiş olanlar ayrı, muhalif olanlar ayrı hukuklara tabi oldu.
Cumhuriyetle, devrimlerle, kurucu ilkelerle kavgaları vardı. Kinleri vardı. Kurucu liderlerimize hakaret ettiler. “Lozan’ı
zafer diye yutturdular” dediler. “İstersek
Montrö’yü de değiştiririz” dediler. “İki
ayyaş” dediler. “Keşke Yunan kazansaydı”
diyeni hastanede ziyaret ettiler forslu arabalarıyla. Ayasofya imamının Atamıza hakaretlerini huşu içinde dinlediler. Ne ağızlarından çıkanı kulakları duydu, ne kulaklarının duyduğuna itiraz ettiler.
Çaldılar, çırptılar. “Çalamayacaksa neden
il başkanı, ilçe başkanı olsun ki?” tadında
laflar edildi. Öyle ya, iktidara gelince ça-

SUCUOĞLU: “SEÇİM
HAZİRAN SONU VEYA BİR
İKİ AY ERTELEMELİ
OLABİLİR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, belediyelerin
sayısının azaltılması gerektiğine vurgu
yaparak, bu sayede daha fazla maddi
destek ve sorumluluk verilebileceğini
ifade etti, “Devlet bu noktada denetleyici
olacak, yapılan hatalar üzerine kayyum
dahi atayabilecek” dedi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, belediyelerin
sayısının azaltılması gerektiğine vurgu
yaparak, bu sayede daha fazla maddi
destek ve sorumluluk verilebileceğini
ifade etti, “Devlet bu noktada denetleyici
olacak, yapılan hatalar üzerine kayyum
dahi atayabilecek” dedi.
Hakikat WEB TV’de Güven Arıklı’nın
sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, 28
belediyeyle yerel yönetimlerin
sürdürülebilir olmadığını söyleyerek,
Güney Kıbrıs’ın belediye sayısını 38’den
14’e düşürmek için kolları sıvadığını,
dünya genelinde belediye sayısı
konusunda küçülmeye gidildiğini öne
sürdü.

mıştır.
“Turgay Avcı, yağmacı
dergi sahiplerini korumak
için açılan soruşturmaları
engellemektedir”
Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki yasal
süreçleri çiğnemesine rağmen, YÖDAK
başkanlığına atanan Sn. Turgay Avcı, şaibeli/yağmacı dergi sahiplerini korumak için
açılan soruşturmaları engellemektedir. Kara
listede olup, para ile yayın yapan bu
şaibeli/yağmacı dergilere müşteri bulan şirketlerden bir tanesinin kurucusu olan Sn.
Hüseyin Uzunboylu, şu anda YÖDAK üyesidir. Sn. Hüseyin Uzunboylu 13 Mayıs
2013 tarihinde Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nde “Science Park Research Organization and Consultant LTD” isminde hisselerinin 198’inin kendisine, 2 hissenin de
Mukaddes Demirok adına kayıtlı olduğu
bir şirket kurmuştur.

“Uzunboylu, kendine ait hisselerini, şu
anda yedi yaşında olan oğluna devretti”
Sn. Hüseyin Uzunboylu 20 Kasım 2019
yılına kadar bu şirketin direktörlüğünü yapmıştır. 2019 yılında şirket Bakanlar Kurulu
kararı ile ismini Birleşik Dünya Yenilik ve
Araştırma Merkezi LTD olarak değiştirmiştir.
Sn. Uzunboylu kendine ait hisselerini de,
şu anda yedi yaşında olan oğluna devretmiş,
direktörlüğe ise kardeşini getirmiştir.
Bu şirket para karşılığı şaibeli/yağmacı
olarak tanımlanan ve kara listede olan bir
kısım dergide bilimsel yayın yapmaktadır.
Yaptığımız tespitlerde sadece iki dergide
427 adet makale yayınlamışlardır. Para ile
şaibeli/yağmacı dergilerde yayın yaptırarak
akademik ünvan almak ülkemizde hakkı
ile bu ünvanları alan akademisyenlere de
bir hakaret olduğu gibi, eğitim standartlarına
olumsuz etki yapmanın en güzel örneğidir.
Tanınmamışlığın avantajını kullanmak herhalde böyle bir uygulamadır.

GPS
lınmalıydı. Durmaksızın çalınmalıydı. Hep
çalınmalıydı. Çalarken durmamalıydı. Durulursa düşülürdü.
Salı sabahlarının efendisi ağzından köpük
saçtı. Her şeyin ve her günün efendisi ise
nefret. Hep nefret. Mütemadiyen nefret.
20 yıllık Akape yönetiminden sonra bugün varılan nokta, ekonomik iflas, temel
hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alınması,
Cumhuriyetin temel ilkelerinin tahrip edilmesi, ülkemizin dış dünyada yalnız kalması
oldu.
Kamuoyu yoklamaları, vatandaşların çoğunluğunun bu iktidardan ümidini kestiğine
işaret ediyor.
İnsanımız hak, hukuk, adalet özlemiyle
yaşıyor. Demokrasiyi tanımlayan bütün
ilkelerin hiçe sayıldığı, hukukun herkese
eşit olarak değil, adamına göre uygulandığı,
adaletin nostaljik bir kavram haline geldiği
bir ülkede yaşamak istemiyor. Akapenin
“Biri yer, bini bakar” düzenine isyan ediyor.
Babaanneden kalan mücevherleri, yıllardır dededen toruna geçen tarlaları satar
gibi, Cumhuriyetin gözbebeklerini, gurur
abidelerini, ekonomik bağımsızlığımızın
anıtlarını sattılar yok pahasına. Babalar
gibi…
Kendine yeterli yedi ülkeden biri olan
canım memleketimizi Rusya’nın, Ukrayna’nın buğdayına, arpasına muhtaç ettiler.
Ayçiçek yağına muhtaç ettiler. Şili’nin nohutuna, Vietnam’ın mercimeğine, Senegal’in uskumrusuna muhtaç ettiler.
Altı siyasi parti liderinin 28 Şubat günü
altına imza attıkları metin bir Anayasa tasarımı. Ve bütün Anayasa tasarımlarında
olduğu gibi, önceki rejime tepki olarak

sıralanmış bir ilkeler dizisi.
Demokrasi tarihimizde muhalefet partilerinin bir araya gelip, başka bir Türkiye
hayalinin kağıda döküldüğü bir metnin altına imza atmaları bir ilk.
Çatışmacı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı
nefret diline alışmaya çalıştırıldığımız bir
dönemde açılan bir temiz hava penceresi
gibi.
Özlediğimiz bir görüntü. Zaten vatandaşın talebi.
Yüz yıl önce kurulan cumhuriyeti gerçek
bir demokrasiye kavuşturma kararlılığı.
Ben 28 Şubat günü Bilkent Üniversitesinin o salonunda, kişisel hırs ve beklentilerini bir kenara koymuş, Türkiye’yi uçurumun kenarından kurtarma görevini üstlenmiş altı siyasi partinin liderinin yakaladığı sinerjiyi gördüm.
O salonda “yürüyüşüne kurban” olacağımız kibir abideleri yoktu. O salonda
kulu kölesi olacağımız karizma anıtları
yoktu. O salonda kibarlık vardı. Tevazu
vardı. Heyecan vardı.
Kişiler geriye çekilmiş, ilkeler yücelmişti.
O salonda gördüğüm “Yarının Türkiye’si”
hedefine kilitlenmiş insanlardı.
“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”
önerisi yazıldı, basıldı, internete kondu.
Açın, bakın, okuyun…
İtirazınız varsa söyleyin. Eksiği, yanlışı,
yamuğu varsa ses verin.
Ama “Bunlardan bir iş çıkmaz” diye
reddetmeyin şimdiden. “Bunlar” dedikleriniz çok büyük bir iş başardılar.
Haklarını teslim edin. Alkışlayın. Destekleyin.
Paylaşın heyecanlarını…

“2 BİN NÜFUSA BİR BELEDİYE
KOYARSANIZ, GELİNEN DURUM
BELLİDİR”
“2 bin nüfusa bir belediye koyarsanız,
gelinen durum bellidir” diyen Sucuoğlu,
“Mevcut durumdan memnun olan varsa,
söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama ne
belediyelerde, ne belediye çalışanlarında
ne de halkta bir memnuniyet yok” dedi.
“SEÇİM HAZİRAN SONU VEYA BİR İKİ AY
ERTELEMELİ OLABİLİR”
“İnşallah belediye sayısı olması gereken
rakamlara gelir” diyen Sucuoğlu, “Seçim
Haziran sonu veya bir iki ay ertelemeli
olabilir” ifadelerini kullandı.
Belediyelerin maddi zorluk yaşadığını,
vatandaşın da bu durumdan olumsuz
yönde etkilendiğini yineleyen Sucuoğlu,
“Küçülmeye gitmek dünyada ilk kez mi
oluyor? Bazılarının her zaman örnek
aldığı Güney Kıbrıs, belediye sayısını 14’e
düşürüyor. Hadi bunu da örnek alın”
şeklinde konuştu.

GÜNEYDE NOVAVAX
AŞILARI TESLİM ALINDI

Güney Kıbrıs’ın, Novavax firmasının
Covid-19’a karşı ürettiği aşı olan
“Nuvaxovid” isimli aşıları dün teslim
aldığı belirtildi.
Alithia gazetesine göre Sağlık Bakanlığı
Farmakoloji Dairesi Müdür Vekili Elena
Panayatopulu konu hakkında yaptığı
açıklamada, “Nuvaxovid” isimli Novavax
aşılarının teslim alındığını ve aşılamaya
ileriki günlerde başlanacağını ifade etti.
Panayatopulu, 15 bin “Nuvaxovid” doz
aşının teslim alındığını, aşılamanın ne
zaman başlanacağına dair açıklamanın,
bugün Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılacağını söyledi.
Gazete haberinde “Nuvaxovid” adlı aşının
18 yaş ve üstündeki kişilerde
kullanılabileceğini ayrıca 3 hafta arayla iki
doz şeklinde uygulandığını anımsattı.

AB’DEN GÜNEY’DEKİ
HAYVANCILARA ÖDENEK

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs’ta
korona virüs salgınından ekonomik
açıdan etkilenen hayvancılara destek
çerçevesinde 5,7 milyon Euro tutarındaki
ödeneği onayladı.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa
Komisyonu’nun, Korona virüs salgınıyla
mücadele sebebiyle ekonomik kayba
uğrayan hayvancılara verilmek üzere 5,7
milyon Euroluk bir ödeneğe onay
verdiğini yazdı.
Habere göre, inek, domuz, tavşan ve
kümes hayvanı besicilerine, her hak edişe
290 bin Euro’yu geçmemek kaydıyla
destek verilecek.

GÜVEN YARATICI
ÖNLEMLER İÇİN
GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Rum basını, tüm dünyanın dikkatinin
Ukrayna’daki krize çevrilmiş olmasına
karşın Rum hükümetinin, Kıbrıs sorunu
çerçevesinde gündeme getirdiği ve
Güven Yaratıcı Önlemeler (GYÖ) olarak
adlandırdığı önerilere ilişkin girişimlerini
sürdürdüğünü yazdı.
Alithia gazetesi: “GYÖ’ler Konusunda
Çabalar Sürüyor – İngiltere GYÖ’lerin
İlerletilmesi Prosedürleri İçin İzahat
İstiyor” başlıkları altında verdiği
haberinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı
Kıbrıs Sorunu Koordinatörü Ajay
Sharma’nın Güney Kıbrıs ve KKTC’de
gerçekleştirdiği temaslara yer verdi.
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Duvar
Hakan Aksay
Rus liderin 22 yılı aşkın iktidar süresinin
ardından artık "ülkenin en alıngan insanı"
olduğunu savunan siyasi analist Vladimir
Pastuhov, Ukrayna’yla ilgili kararıyla Putin’in
"her şeyi ince ince hesaplayan soğukkanlı
bir KGB subayı gibi değil, her istediğini
yapan bir Ayetullah gibi davrandığını" dile
getiriyor.
28 Şubat Pazartesi 2022 Saat: 00:02
Rusya tarihsel bir hamle yaptı. Ne umduğunu, nasıl planladığını net olarak bilemiyoruz. Ancak Rus askerlerinin Ukrayna’nın hiçbir kentinde çiçeklerle karşılanmaması gibi, birliklerin ilerlemesinin pek
öyle hızlı gitmediği de ortada.
Neler oluyor?
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında
yapılan yorumların bir kısmı oldukça garip
ve isabetsiz. Savaş neden başladı, nasıl gidiyor, ne olabilir gibi bir dizi konuyla ilgili,
bilen bilmeyen herkes bir şeyler söylüyor;
bunların bir bölümü yıllanmış siyasi ve
ideolojik şablonlarının üzerinde "küçük dokunuşlarla büyük analizler" yaratıyor.
Her şeyden önce şunu soralım: Bu savaşın
başlaması kaçınılmaz mıydı?
Bu soruya bir solukta evet diyenler eğer
Kremlin propagandisti değilse, ancak pek
anlamadığı konularda "burası çok önemli"
türünden saptamalar yapmaya bayılan "siyaset dehaları" olsa gerek.
Savaş elbette kaçınılmaz değildi. Savaşı
kaçınılmaz hale getiren, başlatan ve Kiev’i
hedef alan bir askerî stratejiyle yürürlüğe
koyan tek bir kişi var: Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin. (Tabii ki çevresinde çok
sayıda siyasi ve askerî danışman ve üst
düzey görevli var. Ancak kötü bir senaryo
ile "canlı yayın" gibi gösterilmeye çalışılan
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında birer
çocuk gibi "tahtaya kaldırılan" önemli Rus
yöneticilerin konuşmalarında bile nüanslar
fark ediliyordu. Savaşı protesto için sokağa
çıkan ve 4 bin kadarı gözaltına alınan Rusya
yurttaşlarından bahsetmesek bile, dün ülkenin
en zengin oligarklarından Oleg Deripska'nın
barış çağrısı yapması, Mihail Fridman’ın
ise "Ukrayna’daki olaylar Ruslar ve Ukraynalılar için bir trajedidir" demesi tepkilerin
yaygınlaşacağının ilk işaretlerindendi.)
'ÖZEL HAREKÂT' FALAN DEĞİL,
KANLI BİR SAVAŞ
Putin bir savaş başlattı. Evet, bu bir savaş;
kendisi ne kadar "savaş" kelimesini yasaklıyor ve Rus gazetecileri "özel harekât" demeleri için zorluyorsa da gerçek ortada.
Rusya’da iktidarı eleştiren medyanın işi giderek zorlaşıyor, bu arada sosyal medyaya
da kısıtlamalar geliyor. Daha henüz yasaklanmayan çok sayıda paylaşım ve analizden
son günlerde edindiğim bazı bilgileri burada
aktaracağım.
"Neden Ukrayna’ya savaş açıldı?" Bu soruya verilen cevaplar arasında Putin’in
kişisel özelliklerini vurgulayanlar az değil.
Onun 2004’teki “Turuncu Devrim”i, 2014’te
Kiev’de yaşananları, bu arada Rusya karşıtı
eylemleri, Ukraynalı Nazileri, Moskova ile
ilişkileri geliştiren Ukrayna Devlet Başkanı
Viktor Yanukoviç’in devrilmesini asla unutmadığını hatırlatıyorlar.
Rus liderin 22 yılı aşkın iktidar süresinin
ardından artık "ülkenin en alıngan insanı"
olduğunu savunan siyasi analist Vladimir
Pastuhov, Ukrayna’yla ilgili kararıyla Putin’in
"her şeyi ince ince hesaplayan soğukkanlı
bir KGB subayı gibi değil, her istediğini
yapan bir Ayetullah gibi davrandığını" dile
getiriyor.
Rusya Devlet Başkanı, Batı’nın Ukrayna’yı
Rusya’dan koparmak için her şeyi yaptığını
ve yapacağını düşünüyor ve doğrusunu isterseniz bu konuda son derece haklı. Dahası,
Putin, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki
Batı yanlısı hamlelerin giderek Rusya’ya
ve kendi iktidarına yöneleceğini de her

Putin’in hamlesi herkes için riskli,
kendisi için de

daim aklında tutmaya özen gösteriyor. Kırım
ve özellikle de Donbass’ta 8 yıldır bitmeyen
gerilimleri de bunların üzerine ekleyebilirsiniz.
Bütün bunlar sizce Kiev’e (ve dolayısıyla
Batı’ya) karşı böylesi topyekûn bir savaş
başlatmak, yüzlerce ve binlerce insanın ölümünü ve düşmanlıkların her yerde çok daha
kuvvetli ve uzun süreyle yaygınlaşmasını
göze almak için yeterli neden miydi? Sizi
bilmem ama Putin’in cevabının olumlu olduğunu söyleyebilirim.
24 Şubat’ta başlatılan ve nelere yol açacağı
belli olmayan savaş oldukça riskli bir hamle.
Hemen herkes için. Putin’in kendisi için
bile.
BATI'NIN MOSKOVA DÜŞMANLIĞI
VE ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜ
Kuşkusuz, savaş sadece Putin’in Ukrayna’yla ilgili duygularıyla açıklanamaz.
Dahası Ukrayna’ya karşı başlatılan savaşın
sadece Rusya-Ukrayna ilişkileri ekseninde
kurgulandığı da savunulamaz. Rusya’nın
uluslararası iklimi değiştiren bu tarihsel
hamlesinin hedefinde, Kiev yönetiminden
çok daha fazlası var.
Sıkılmazsanız biraz geriye gidelim. Soğuk
Savaş Moskova’nın yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Mihail Gorbaçov ve Boris Yeltsin iktidarlarının Batı’ya karşı gelgitli tavırları,
ABD ve diğer Batılı devletler tarafından
ustaca kullanıldı. Dahası Kremlin’e yalanlar
söylendi. Sonuçta SSCB’nin yerine şimdi
de Rusya’nın zayıflatılması ve çökertilmesi
hedefinden vazgeçilmedi. Bu konuda "NATO’nun Doğu’ya doğru genişlemeyeceği"
aldatmacasının önemli rol oynadığının altını
çizelim.
Putin iktidara geldikten kısa süre sonra
Batı ile gerginliklerin Rusya’ya çok şey
kaybettireceğini gördü ve hem ABD hem
de AB ile ilişkileri geliştirmek için birçok
girişimde bulundu. Bunlar arasında Bill
Clinton yönetimine ilettiği "Rusya’nın NATO’ya üye yapılması" önerisi de vardı. Ama
Batı esnek davranmak istemedi, bildiğinden
şaşmadı ve Rusya’nın altını oymayı temel
görevlerinden biri olarak görmeye devam
etti.
İlerleyen zikzaklı ilişkiler sürecinde 1997
yılında NATO-Rusya Kurucu Senedi’nin
imzalanması ve 2002 yılında Roma Bildirgesi
olarak adlandırılan NATO-Rusya Konsey
Sözleşmesi de vardı.
Ancak bu çabalar ve NATO-Rusya Konseyi fazla işe yaramadı. İki tarafın da
birbirine güveni yoktu. 2004’te NATO’ya
eski Sovyet cumhuriyetleri olan Baltık ülkelerinin (Litvanya, Letonya ve Estonya)
üye yapılması Kremlin açısından önemli
bir darbeydi.
Batı Bloku’nun Ukrayna, Gürcistan ve

diğer eski Sovyet ülkeleriyle ilişkileri geliştirmesi, özellikle de askerî işbirliği yolundaki adımları Moskova’yı iyice ürküttü.
2008 Rus-Gürcü Savaşı ve Ukrayna’daki
gelişmeler, Kremlin’in yakın çevresinde
daha fazla NATO üyesinin ortaya çıkmasına
izin vermeyeceğini gösterme denemeleriydi.
BATI'YA ÇEKİDÜZEN VERME VE
'BÜYÜK RUSYA' HEDEFİ
Son dönemde bir taraftan ABD ve Avrupa’da yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar
ve Putin’le baş edecek kapasiteye ve deneyime sahip bir liderin olmaması (belki
Angela Merkel farklıydı ama artık o da
yok), Rusya yönetimini daha güçlü hamleler
yapmak için yüreklendirdi.
Moskova, Suriye, Libya ve Kafkasya gibi
bölgesel başarılarının yanı sıra askerî sanayi
alanında ilerlemeye büyük önem veriyordu.
(Yanlış anlaşılmasın, ABD’nin 740 milyar
dolarlık yıllık savunma bütçesinin yanında
Rusya’nın 48 milyar dolarlık bütçesinin lafı
olmaz elbette. Ancak Rusların son yıllarda
geliştirdiği savunma ve saldırı silahlarının
üstünlüğüne dikkat çekmek istiyorum.)
Sonunda Putin bir dizi faktörü (enerji fiyatlarının yükselmesi, yaptırımlara karşı
kendini yeterince dayanıklı görmesi, Batı
içindeki zaafları ve ayrılıkları kullanma
niyeti, bu arada Amerikan lider Joe Biden’ın
ülkesinin yabancı topraklar için savaşmayacağını defalarca ifade etmesi) göz önüne
aldıktan sonra, güçlü ve hatta tarihi bir
hamle yapmak için zamanın gelmiş olabileceğini düşündü.
ABD’ye "yeni uluslararası düzen" ile
ilgili bazı taleplerini iletti (kimi söylentilerde
bu "gizli bir yazılı talepler listesi" olarak
geçti). İçeriğini bilmiyoruz ama bunlar arasında Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyet
coğrafyasıyla ilgili bazı garantilerin istenmiş
olduğu, ayrıca üç Baltık ülkesinin de silahlardan (ve belki NATO üyeliğinden) vazgeçerek "tarafsız statüye alınması" gibi talepler de olabileceği sanılıyor. ABD reddetti.
Hatta belki de pek önemsemedi.
Ve Putin Ukrayna savaşıyla harekete
geçme kararı aldı.
Kremlin’de hazırlanan planlar arasında
Kiev’de kendine bağlı bir yönetim ve Ukrayna’da federatif yapı oluşturulmasının dışında, belki yakın zamanda Belarus’un Rusya’ya katılması da olabilir (bilmem Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere yönelik
adımlar da gündeme gelir mi yakın gelecekte). Sonuçta tam olarak eski Sovyetler
Birliği’nin diriltilmesi olmasa da, yine de
"Büyük Rusya’nın kurulması" hedefinden
söz edilebilir.
Peki, özellikle Avrupa’yı hallaç pamuğu
gibi atan Ukrayna hamlesinde bir "Amerikan
parmağı" olabilir mi?

NEW YORK TİMES YAZDI:
'ERDOĞAN YANLIŞ
HESAPLADI'
Rusya’nın geçen hafta başlattığı
Ukrayna’ya askeri müdahale uluslararası
medyada gündemin birinci maddesi
olmaya devam ederken, ABD’nin önde
gelen gazetelerinden New York Times, bu
savaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki
gerilimi ve sürtüşmeyi de artırdığını yazdı.
Sözcü'nün aktardığına göre Carlotta Gall
imzalı haberde, “Birçok silahlı
anlaşmazlıkta Türk ve Rus liderler
kendilerini karşı karşıya buldu fakat
Ukrayna’da iş daha öncekilerden daha da
büyük” yorumu yapılırken geçen hafta
Rusya’nın saldırmasından önce Türk
ordusunun Kiev’deki vatandaş ve
diplomatlarını ülkeden çıkarmak için bir
son dakika hamlesi yaptığı belirtildi. İki
kargo uçağının Ukrayna hava sahasına
girdikten sonra Boryspil Uluslararası
Havaalanı üzerinde döndüğüne dikkat
çekilirken, “Fakat uçaklar kaldı. Uçaklarla
birlikte askerler, Türk diplomatlar ve
kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar da.
Bundan kısa bir süre sonra Rusya ilk
salvosunu yaptı ve herhangi bir uçuşun
imkansız olduğunu gözler önüne serdi”
denildi.
Rusya’nın saldırılarının başlamasından
sonra çekilen fotoğraflarda Türk kargo
gemilerinin havalimanında kaldığı
görülürken gazete muhabiri,
“Havalimanındaki uçaklar, Erdoğan’ın
Ukrayna’daki durumu yanlış okuduğunun
bir kanıtı. Erdoğan’a vatandaşları ülkeden
zamanında çıkarmadığı, Putin’i yanlış
değerlendirdiği ve ABD’nin işgal ile ilgili
uyarılarını ciddiye almadığı için eleştiriler
var” yorumunu yaptı.
"ERDOĞAN'IN YANLIŞ HESAPLAMA
YAPTIĞINI GÖSTERİYOR"
Gazete, “Erdoğan ve Putin’in yakın ve
kavgacı bir bağı var ve Erdoğan’ın
Moskova ile bağı kuvvetli, bunun sebebi
kısmen Batı’ya karşı bir koz olması
açısından fakat Türkiye birçok açıdan
Rusya tarafından sıkıştırılıyor. Erdoğan,
Ukrayna’daki krizi anlatırken bile tarafsız
bir tonda konuşuyordu” yorumunu
yaparken Erdoğan’ın Putin’e olan
yaklaşımını da sarstığına dikkat çekti.

ANASTASİADİS RİYAD’DA
SUUDİ ARABİSTAN
VELİAHT PRENSİ İLE
GÖRÜŞTÜ
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in resmi temaslarda
bulunmak için gittiği Riyad’da, Suudi
Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed
Bin Salman ile görüştüğü belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi
Başkanı ve Suudi Arabistan Veliaht
Prensi’nin görüşmesinde iki ülke
arasındaki ilişkilerin daha da ileriye
götürülmesi konusundaki ortak iradenin
dile getirildiğini yazdı.
Gazete, Rum Başkanlığından yapılan
açıklamaya dayanarak görüşmenin dün
öğleden sonra gerçekleştirildiğini ve
görüşmenin ardından ise Anastasiadis’in,
Prens Muhammed Bin Salman’ın, onuruna
verdiği yemeğe katıldığını belirtti.
Habere göre Anastasiadis’e ziyaretinde,
Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Enerji,
Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu,
Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios ve
Hükümet Sözcü Vekili Niovi Parisinu eşlik
etti.
Hükümet Sözcü Vekili Parisinu konu
hakkında yaptığı açıklamada, Anastasiadis
ve Suudi Arabistan veliaht Prensi
Muhammed bin Salman arasındaki
görüşmede ve yemek çerçevesinde
Ukrayna’daki durum, küresel düzeyde
gelişmelerin nasıl şekilleneceğinin yanı
sıra, Kıbrıs sorunundaki ve Doğu
Akdeniz’deki mevcut durum, Euroasia
Interconnector’ün inşası gibi enerji
sektörüne ilişkin konuların ve ikili
ilişkilerin ele alındığını belirtti.

MEKSİKA'DA İÇİNDE İNSAN
KALINTILARI OLAN 52
ÇANTA BULUNDU
Meksika'nın kuzeybatısındaki Jalisco
eyaletinde, içinde insan kalıntılarının
olduğu 52 çanta tespit edildi.
Tlajomulco kasabasında, üç farklı
çiftçilikte yapılan kazılar sonucu insana ait
olduğu düşünülen vücut ve kemik
parçaları bulundu.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada,
kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun
belirlenmesi için adli tıp morguna
gönderildiği bildirildi.
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RUS pilOTlAR iNgilTeRe’De
yARışAmAyAcAK
Birleşik Krallık'ta, Formula 1 dahil tüm Rus ve
Belaruslu motor sporları yarışmacılarına,
yetkililerine, bayrak ve ulusal sembollerine
yasak getirildi. Açıklamada, "Hiçbir RusBelarus lisanslı yarışmacı ve yetkilinin Birleşik
Krallık motor sporları etkinliklerine katılması
onaylanmayacak." bilgisi yer aldı.

Hentbolda Levent
gecenin galibi:38-27

nHentbol büyük erkeklerde haftanın
açılış maçında Levent Alayköy’ü
mağlup etti
Haftanın açılış karşılaşmasında büyük erkelerde Levent – Alayköy takımları karşı
karşıya geldi. Atatürk Spor Salonunda oynanan
karşılaşmada maçın ilk devresini 19-15 önde
kapatan Levent, kinci yarıda baskılı ve iyi
oyununu devam ettirerek sahadan 38-27 galip
ayrıldı. Levent takımında Doğuş 12 golle
maçı tamamlarken, takımının aldığı galibiyette
önemli rol üstlendi.

Yusuf Kaptan
elektriksiz kaldı

cumhurbaşkanlığı
himayelerinde birkan
uzun Anı Ormanı
oluşturuluyor

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok
zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırarak
Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı
olan ancak 1 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği
kaza sonucu beklenmedik ölümüyle ülkeyi
yasa boğan Birkan Uzun anısına, bugün saat
10.00’da Tepebaşı’nda düzenlenecek etkinlikle
Anı Ormanı oluşturuluyor.

Darts Birinci Ligi’nde
17’nci hafta tamamlandı

nOn iki takımın mücadele verdiği
ligin 17’inci haftasını Cihangir Avcılık
Atıcılık Birliği, Karaoğlanoğlu,
Miracle Değirmenlik, Gazimağusa
Darts Birliği, Taşkınköy ve Düzova 3
puanla kapattı.
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından
düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne
oynanan 17’nci hafta maçlarıyla devam edildi.
On iki takımın mücadele verdiği ligin
17’inci haftasını Cihangir Avcılık Atıcılık
Birliği, Karaoğlanoğlu, Miracle Değirmenlik,
Gazimağusa Darts Birliği, Taşkınköy ve Düzova 3 puanla kapattı.

Voleybolda final serisi
programı belli oldu

Voleybol Federasyonu tarafından organize
edilen Voleybol Büyük Kadınlar ve Erkekler
Liglerinde play off final serisi programı açıklandı. Final serisinin ilk müsabakaları 9 Mart
‘ta oynanacak. Serinin ikinci karşılaşmaları
15 Mart ve 16 Mart ‘ta oynanacak. Final serisinde kazanılmış 3 maça ulaşan takım 2021
– 2022 sezonu lig şampiyonluğunu elde edecek. Kadınlarda DAÜ rakibi KGM karşısında,
erkeklerde ise MSA, Vakıflar karşısında
seriye lig klasmanında elde ettikleri üstünlükten dolayı 1 – 0’lık avantajla başlayacaklar.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Yenicami’nin antrenman
sahası Yusuf Kaptan’ın
elektrikleri borçtan dolayı
kesildi. Yenicami takımı gece
antrenmanlarını karanlıktan
yapamayacak duruma geldi

Lefkoşa merkezde yer alan Yusuf Kapytan
Sahası’nın elektriği kesildi. Süper Lig takımlarından Yenicami’nin kullanımına verilen Yusuf Kaptan Sahası kesilen elektrik
nedeni ile antrenmanları aksattı.
Yenicami bünyesindeki Akademi sporcularının da antrenmanları yaptığı Yusuf

Kaptan Sahası 17.00’den sonra karanlıktan
kullanılamayacak duruma geldi.
Spor Dairesi tarafından Yenicami Kulübü’nün kullanımına verilen Yusuf Kaptan
Sahası’nın elektirik borcu ödenmez ise
açılmayacak. Bu durumda sahada gece antrenmanları yapılamayacak.

Öztaş’tan, cimnastik Federasyonuna destek

nHasan Öztaş, Mesarya Yıldızları
Cimnastik Derneğini ziyaret ederek
Cimnastik Federasyonu'nun
çalışmalarından memnuniyetini
dile getirirken, federasyona destek
belirtti

Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş,
Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneğini
ziyaret ederken, Cimnastik Federasyonunun çalışmalarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
KKTC Cimnastik Federasyonundan,
Hasan Öztaş’ın ziyareti ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş, Mesarya bölgesi kulüplerimizden Mesarya Yıldızları Cimnastik Derneğini ziyaret ederek Cimnastik Federasyonu'nun
çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi.
Hasan Öztaş ile eksiklerimiz ve koyabilecekleri katkılar konusunda fikir alış-
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