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İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 4 Mart 2022 Cuma YIL: 2 SAYI: 599 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
YALAKALIK ŞAMPİYONU
DÖNEK
n

2. sayfada

Hesabımdaki
para
parti
seçim parasıydı
Özgürgün Halk TV’nin, “Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?” sorusuna,
“Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti
seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi” şeklinde yanıt verdi…
nHalil Falyalı’ya yasal bahis iznini
kendisinin verdiğini söyleyen Özgürgün,
“Çünkü Halil Falyalı şartları yerine
getirebiliyordu” dedi…
nÖzgürgün: Yasal bahis için o dönem
bizler çok yüklü miktarda para
istiyorduk. Bunu pek kimse
ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de
izni verdik. Benim dönemimde bu izin
bir tek Falyalı’ya verildi…
n“Falyalı ile birlikte askerlik yaptık. Ben
onun komutanıydım, kendisini çok
severdim.. Ancak çok yoğundum, siyasi
kariyerim boyunca kahve içme şansım
hiç olmadı”…
6. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

BİR GECE VAKTİ
HER ŞEY
SARAHATEN
SÖYLENECEK
Faize
Özdemirciler

Rus Büyükelçiliği Kıbrıs’taki
vatandaşlarına çağrı yaptı

Adayı terk edin
n Adadaki Rus
vatandaşlarının hakaret
ve tehditlere uğradığını
açıklayan Rus
Büyükelçiliği onlara
“Adayı terk edin” çağrısı
yaptı…
n Rusya’ya dönmek için
özel uçak kaldırılacak…
6. sayfada

ANLADI MI
BİLMEM...

Ali Osman

UBP-DP-YDP
hükümeti
güvenoyu aldı

n 29 kabul, 20 ret oyu
kullanıldı. 1 milletvekili
oylamaya katılmadı. CTP ile
HP ret kullandı…
n Başkanlık divanı seçimleri
oybirliğiyle gelecek oturuma
ertelendi…
n Meclis geçici başkan
Zorlu Töre’nin başkanlığında
toplandı…
2. sayfada
İRADE ORTAYA
KOYAMADIK
ÇÜNKÜ YOK

Mehmet Levent

Hükümetin ilk icraatı
akaryakıta zam oldu...

BENZİNE YİNE ZAM
n Resmi Gazete’de yayınlanan
karara göre, akaryakıt fiyatlarına
yeniden zam geldi. Uygulanan
fiyatlar şöyle:

Kur.Benzin 95 Oktan:
Kur.Benzin 98 Oktan:
Euro Diesel:
Gazyağı:

UKRAYNA’YA
‘‘AFGANİSTAN
MODELİ’’

Aziz Şah

Kuzeyde 345 vaka, 1 can kaybı! Güneyde 2046 vaka, 2 ölüm daha!

14,77 TL
14.97 TL
14.62 TL
14,13 TL

ANKARA
ANKARA, KÖTÜ
KALPLİ ÜVEY
ANA

Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

BİR GECE VAKTİ HER
ŞEY SARAHATEN
SÖYLENECEK

Dışarıda anormal mevsimlerin sonucu
bir soğuk, alışılmamış bir rüzgâr, içeride
her zamanki tereddüt...
Yani Orhan Seyfi Orhon’un şiiri, yani,
en çok da Münir Nurettin Selçuk’un
yorumuyla sevdiğimiz o muhteşem Nihavend şarkı: “Sarahaten acaba…”
Aşkta ve siyasette, tarihte ve coğrafyada, ailede ve devlette açıkça söyleyemediğimiz ne çok
şey birikti dillerimizin altında... Ne çok sır taşıyoruz
içimizde sarahaten söylenemeyen, söylenmedikçe ruhumuzu zehirleyen...
Nasıl bir bukalemun hava, nasıl bir
yalpalama bu, kısaca ve açıkça savaşa
karşı çıkamayan, bir savaşa karşı çıkarken
ötekini görmeyen, bir işgale hayır derken,
öteki işgale işgal diyemeyen, nasıl bir
savaşkarşıtlığı, eksik, yarıbuçuk, NATO’ya bile küfredemeyen...
Derken kapatırsınız o şiddet saçan
kara kutuyu, öldürmenin ne kadar kolay
olduğunu anlatmak için mi çekiyorlar
bunca filmi, biri bitiyor diğeri başlıyor,
oluk oluk kan akıyor, ölüler ölülere ulanıyor...
Sonra işte, çekilirsiniz içeriye, kendinizden bile daha içeriye...
Dışarıda tevekkül, içeride tereddüt
derken, ömrünüzün en dokunulmazının,
ömrünüzün şiirinin şarkısının şakasının
çekip gittiği gün gelir aklınıza...
Ne çok rezillik yaşandı, iyi ki öldü de
bugünleri görmedi dedirten, ne çok facia…
Benim gibi, kanatlarından kesilmiş
güvercine benzeyen bir akşam kadar
üzgün, bir ayağı kopmuş üç ayağı üzerinde durmaya gücü olmayan bir masa
kadar dengesiz ve bu adanın dünü kadar,
bugünü kadar külüstür hissettiğiniz oldu
mu hiç kendinizi?
Hısımlıktan hasımlığa bağlanan yollardan geçerken, yırtıldığını gördünüz
mü bütün o dikiş tutmayan zoraki hatıraların? Yalanların dolanların aktığını
gördünüz mü hiç yırtık pa(r)çalarından
haritanın?
Ya Kıbrıs’ta Kıbrıssız, Kıbrıs’ta adasız
adsız ve adressiz yaşamayı içimize sindireceğiz; ya da, edebiyat için gerekli
olan koşullar şimdilik kayıp gibi görünse
de; bir köşeye çekilip yarım bıraktığımız
romanları bitireceğiz…
Keşke gümbürtüsü başımıza vuracak
ormanlarımız olsa…
Keşke bize giydirmek istedikleri bütün
elbiseleri ve ezberletmeye çalıştıkları
bütün duaları reddederek “nü” kalsak,
“kitapsız” kalsak, dünyada anlata anlata
bitiremeyecekleri ibretlik bir hikâye olsak…
Bana bakmayın, çözülmüş sırların
üzüntüsüdür bu, geçer, siz kendinize
bakın...
Ben, ya arkamdan su dökecek bir annem varken ve peşimden gelecek yasemin kokuları hâlâ mevcutken, bir daha
dönmemek üzere çekip gideceğim; ya
da fiili olmayan bir cümle gibi bir parantezin içine kapanıp bir daha da dışına
çıkmayacağım…
Bir gece vakti, terkedilmiş o uzak köyün içinden geçerken bir mezarda sanacağım kendimi.
Bir yanımda ölü bahçeler olacak, bir
yanımda kuruyan yatağı, öldürülen şırıltısı bir derenin, sessizliği kırgın evlerin...
Bir yanımda çoook eski bir şarkı söylenecek...
Bir gece vakti, misal, köprüden geçerken, her şey sarahaten söylenecek...

YALAKALIK ŞAMPİYONU
DÖNEK
Zam değil, elbette bu bir soygun!
Soyguncuları ben seçmedim…
Siz seçtiniz!
Helal olsun!
O halde bunu da yeyin yutun!
Kuzu kuzu…
“Bıçak kemiğe dayandı” diyenler
mi var?
İnanmayın…
Yalan söylüyorlar…
Bıçak kemiğe dayansa ortalık bu
kadar sakin olur muydu?
Bakın, herşey tıkırında…
Saat gibi…
Meyhanede cacıklı turşulu sofrada
yeyip içip türkü söylüyorlar…
İşte bunun için bana “Herşey yolunda mı?” diye soranlara,
-Tabii yolunda, diyorum…
Hiçbir cam kırığı yok!
Yanan araba yok!
Paris’te değiliz…
New York’ta, ya da Londra’da
hiç…
Kıbrıs’tayız…
Herkes sakin…
Meydanlar boş…
Gör Parisli, gör de ibret al…
Öyle zam yaptılar diye kırıp dökmek yok!
Vitrin kırmak…
Araba yakmak yok!
Biz Kıbrıslılar ağırbaşlı, uslu ve
sakin insanlarız…
Kapılarına siyah bir çelenk bırakmak da yeter bize…
Bir bildiri yayınlamak ya da…
Sonra hep beraber kebapçıya!
Hayatın her türlü cilvesine alışmış
ve kanıksamış bir topluluk yaşar
burada…
Vız gelir korona da…
Savaş da…
Zam da!
Kazık yiye yiye yetişmiş bir nesil…
Dedelerimizden bize miras mı bu
da?

***
Hayır!
Bir zam yazısı değil bu…
Zam değil, özgürlük yazıları yazarım bunca zamandır…
Sizin pek ilgilenmediğiniz konular…
Polis, mahkeme…
İşgal mişgal…
Beni zorlama…
Aklın sınırlarını zorlayan şeyler
hakkında yazı yazmaktan yoruldum…
Şairin dediği gibiyiz tam da…
“Dört yanım puşt zulası”…
Ben küfredemem sana…
Küfürlere yazık olur…
Hele hiç köpek demem…
Köpeklere hakaret olur…
Adını yazsam bu yazıya, yazı kirlenir…
Bu toplulukta yüzüne tükürüldüğü
zaman yağmur sanan kaç kişi yaşar?
Sabahattin İsmail’e sormalı herhalde bunu da…
Bu memlekette döneklikten en
çok kazanan herif!
Sefil solculuk zamanlarında Türk
bayrağı da yaktı derler, ama inanmam…
Sovyetler’in Kıbrıs’ı işgal etmesi
ve Sarayönü’nde Rus tankına çıkıp
ahaliye çiçek atmak en büyük hayaliydi…
Neyse ki sonunda akıllandı…
Ve kendine güvenli bir yol seçti…
Bir zamanlar “Sakallı Vasfi” diye
çağırırlardı onu…
Sefil solculuktan kurtuldu…
Servet sahibi oldu…
Bugüne bugün altı daire, bir villa,
iki de lüks araba sahibi Sakallı Vasfi…
Kermiya’da 1 daire…
Ankara Bahçelievler’de 2 daire…
Ankara Çankaya’da 2 daire…

Şener Levent

Açı
Ve de Alsancak’ta 1 villa!
Biri Mercedes iki lüks araba!
Maşallah!
Kim bu anavatanın uğruna olmaz
ki feda?
Söyle be Sabo onlara…
Gözü olanın gözü çıksın…
Sen söyleyemezsen Hüseyin Macit
söylesin…
Bugüne bugün Ersin Bey’in danışmanı…
Dolandırıcılar şahı…
Sarayda bir numara!
***
Neyse…
Boşverin şimdi bunlara…
Temiz hava iyi gelir hepimize…
Badem ağaçlarına gidelim gelin!
Pırıl pırıl beyaz çiçeklerin altına
oturalım ve son bir fotoğraf çekelim…
Kalsın bu da yarına…
Solar renkleri yıllar sonra…
Bakanlar gür saçları vardı desin…
Elma yanakları…
Güldü mü gözlerinin içi gülerdi…
Gelin bir deniz kenarına gidelim
sonra…
Ne kadar ağır yükümüz varsa denize atalım…
Derine atalım…
Ersin Bey Toroslara baksın, biz
Toroslara bakalım…
***
Bir bahar gecesinin dayanılmaz
kokularına bile bulaşan bu pis kokular nerden geliyor…
Bilmem ki…
Siz bilirsiniz ama…
Nişan töreninde birkaç yudum
viski içtikten sonra coşuyor birdenbire adam…
Bağırıyor:
-Tayyip kim be? Tayyip kim? Tokatlarım be ben onu…
Ah bir de Tayip duysa…

Milletvekillerinden 29’u kabul, 20’si ret oyu kullandı, 1 milletvekili oylamaya katılmadı...

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Özgür Gazete
UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti
Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu
aldı.
Güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29’u kabul, 20’si ret oyu
kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu
Geçici Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.36’da toplandı.
İlk olarak Başbakanlığın 2020 Mali
Yılı bütçesi bütçe uygulaması sonuçları
bilgiye sunuldu.
Ardından güvenoyu için yapılan açık
oylamada, 29 milletvekili kabul, 20 milletvekilli ret oyu kullanırken, 1 milletvekili ise oylamaya katılmadı.Oylamada
muhalefet partileri, CTP ve HP ret oyu
kullandı.
Sucuoğlu teşekkür etti
Başbakan Faiz Sucuoğlu, oylamanın
ardından söz alarak, teşekkür etti ve zor
süreçte kurulan hükümetin hayırlara ve-

sile olması temennisinde bulundu.
Başkanlık Divanı Seçimleri
ertelendi
Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü gün-

deminde bulunan Başkanlık Divanı Seçimleri ise oy birliğiyle gelecek oturuma
ertelendi.Meclis’in dünkü oturumu sonra
erdi, bir sonraki toplantı 7 Mart Pazartesi
günü saat 10.00’da yapılacak.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ANKARA ANKARA, KÖTÜ
KALPLİ ÜVEY ANA

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu sona erdi...

İnsanlık koridorunda anlaşma sağlandı

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus’un
Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci
turu sona erdi. Görüşme iki buçuk saat sürdü.
Üçüncü tur görüşmelerin yapılacağı belirtildi.
Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada,
sivillerin tahliyesi için insani koridorların
oluşturulması konusunda ortak anlayışa varıldığı belirtildi.
Ukrayna heyeti “Tahliyeler esnasında geçici ateşkes mümkün” açıklamasını yaptı.
Heyet ayrıca, Ukrayna’nın beklediği sonuçlara ulaşamadığını açıkladı.
RUSYA: İNSANİ KORİDORLAR
ÇEVRESİNDE ATEŞKES
OLASILIĞINDA ANLAŞTIK
Rus heyeti de siviller için insani koridor
konusunda Ukrayna ile anlaştıklarını duyurdu.
Rus heyeti tarafıdan yapılan açıklamada,
“İnsani koridorlar çevresinde ateşkes olasılığında anlaştık. İti bir ilerleme kaydettiğimizi
düşünüyoruz” denildi.

ZELENSKİ PUTİN’E
SESLENDİ
Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı
Zelenski görüşme sona ermeden önce, “Biz
her şeye hazırız. Bizim başka topraklarda
gözümüz yok. Eğer biz yenilirsek, sırada
Moldova, Polonya ve Gürcistan olur. Bana
inanının, Ruslar Berlin duvarına kadar gi-

derler” dedi. Bununla birlikte Zelenski, Rusya’ya uygulanan yaptırımlarda çok geç kalındığını vurguladı, “Dünya Ukrayna için
çok geç kaldı” dedi. Zelenski ayrıca, Putin’e
seslenerek, “Lütfen bu savaşı durdur. Ön
koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız açıklamasını yaptı.

Lavrov: Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında var
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan
dünkü 'nükleer' çıkışının ardından bir kritik
açıklama daha geldi
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak
savaş sürerken tarafların yaptığı açıklamalar
da peş peşe geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov'dan dünkü 'nükleer' çıkışının
ardından bir kritik açıklama daha geldi.
Lavrov'un yaptığı açıklamalar bir kez
daha dünya çapında ses getirdi. Dünkü
sözleri III. Dünya Savaşı tehdidi yaptığı
şeklinde algılanan Rus Bakan bir kez daha
mikrofonların önüne geçerek flaş açıklamalar
yaptı.
Lavrov'un çarpıcı konuşmasından satır
başları ise şöyle oldu:
"Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir. Batılılar nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir. Durum şu, bizi
duyuyorlar ama aslında dinlemiyorlar. Dolayısıyla ben bir kıyaslama yapmak istiyorum.
Mutlak iyiyi düşünmemiz gerekiyor ve mutlak iyinin bu yok edilen haklar üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ben eminim tarih
neler olduğunu bize gösterecek.
Eminim duygularınız değişecek ve Batılı
ortaklarımız diyalog yolunda devam etmek
isteyecekler. Krizde çözüme ulaşacağımızdandın şüphem yok."
"Başkan Putin son haftalarda detaylı yorumlar yaptı bizim konumuza ilişkin. Bu
anayasal güçlerle tamamen uyumlu. Rusya
Devlet Başkanı anayasal haklarını kullanıyor.
Her hafta toplantılar yapıyoruz. Karar mekanizması tam olarak bu şekilde işliyor."
"Nükleer Savaş konusundaki konuşmalara
bakacak olursak lütfen dikkatli olun ve yapılan açıklamalara bakın. İlk olarak NATO
Genel sekreteri bir Belçika propagandası
yaptı. Doğu kanadına nükleer gücün konuşlanması söz konusu olabilir denildi. Ze-

lenski'nin de burada açıklamaları söz konusu.
Kendisi nükller silahlardan ayrılıyoruz dedi.
Fransa şu açıklamada bulundu, Başkan
Putin'in açıklamalarına göndermede bulunarak nükleer silahları değerlendiriyoruz
dedi. Sayın Truss da buna katıldı ve Rusya
ile mücadeleye hazırız dedi. Bu soruyu
kendi başkanıza sorun. Sayın Biden da yaptırım dışındaki seçenek 3. Dünya Savaşı
olur bu da nükleer savaş olur dedi. Biz provokasyona karşıyız kendi liderlerinizden
gelen açıklamalara bakın.
Bir kağıttan okuyup alıntı yapıyorsunuz.
Ben bu konuda bir yorum yapamam. Avrupa2nın söylemlerine bakarsanız. Tüm medyayı kapatıp Rusya'dan bilgi alınmamasını
istiyorlar. Neonaziler Ukrayna'da neler yapıyor, bunu dünya bilmiyor. DOnbass'tan
yeterli bilgi akışı yok.
Ukraynalı vatandaşların ellerindeki malları
neonaziler kundaklıyor. Elimizde çok fazla

bilgi var. Şu an Ukraynalılar sivilleri kullanmayı çalışıyorlar. Ukrayna'dan kaçmaya
çalışan insanları almayan yerler var. Dün
bir öğrenci öldü, görüntüleri gördük. Sanki
Ukrayna'dan Rusya'yı kullanarak kaçmaya
çalışıyorlar. Sitemizi takip ederseniz katliamı
gerçekleştiren neoznazilerin olduğunu görürsünüz."
"Zelenski'nin böyle bir topluma nasıl başkanlık yaptığını açıklayamayız. Zelenski
kendi kişisel korumalarını devreye soktu.
Bu kişiler sabotajlar için sürekli eğitim alıyorlar. Büyükbabasının da kim olduğunu
biliyoruz. Zelenski'nin savunduğu yasalara
bir bakın. Küresel vatandaşlıktan bahsediyor.
Ruslardan hiç bahsetmiyor bile. Bir başkan
nasıl bir Rus dilini yasaklayabilir. Rusçayı
günlük yaşamdan da silmeye çalışıyor.
Lütfen Ukrayna'da neler yaşandığına bakın.
Resmi dilleri var ama Ruslar kendi ana dillerini kullanamıyorlar."

Türkiye ilaç ihracatını durdurunca yüzde seksen ilacın Türkiye’den geldiği
KKTC’de sıkıntı büyük…
Paran olsa bile ilaç yok…
Sıradan ilaçlar bile bulunmuyor…
E hani de et ve tırnaktınız Türkiye
ile…
Niye KKTC’yi bu yasak kapsamı dışında tutmamış ki Anavatanınız…
KKTC yavrunuzdu ve hep yavrunuz
olarak kalacaktı…
Öyle dememiş miydi Erdoğan?
Bir ana yavrusuna böyle mi davranır?
Bu nasıl bir ana-yavru ilişkisi?
Yavru besleme olunca ana da üvey
olur haliyle…
Hem de en kötü kalpli üvey ana…
“Ankara, Ankara! En iyi kalpli üvey
ana” demiş Cemal Süreya…
Ama onun Ankara’sı değil bizim Ankara…
Bizimkisi en kötü kalpli üvey ana…
***
Seçim zamanı “anavatanımız bize hastane yapacak” diye ahkâm kesenler şimdi
ne diyor:
“Dövizin yükselişi, bütün hesap ve
kitabı bozdu…”
KKTC’ye yapacağı yeni hastane ihalesini iptal etmiş Türkiye…
Bir şey duymadık bu konuda ama bu
durumda saray ve külliye de iptal mi
oldu?
Ah ah, olan yine bizim kayyum cumhurbaşkanına oldu…
Ne demiş atalarımız:
Evdeki hesap çarşıya uymaz…
Ve hayat, senin beklentilerini karşılamayı hiç umursamaz…
Ama bu söz mecaz olmayan anlamda
da geçerli bizim için…
Gerçeğin ta kendisi…
Markete girmeye korkar oldu vatandaş…
Temel gıda ürünleri bile lüks tüketim
sayılıyor artık…
Elektrikte yaklaşık yüzde üç yüzlük
fiyat artışı…
Ve artık yeni nizamname ile tıpkı akaryakıt fiyatlarına yapılan zam gibi otomatiğe bağlanmış…
Elektrik fiyatları her ayın sonunda
güncellenecek…
İki ay önce maaşlara artış yapıldığında
mutlu olmuştunuz…
Ve gidip mutlu mutlu oyunuzu da kullanmıştınız…Bakın, o zamanlar “bu
maaş artışını fazlasıyla geri alacaklar”
diyenler haklı çıktı işte…
-Üreten, ayakları üstünde duran bir
KKTC, diyorlardı…
Sanırım artık ne üretebileceğiz ne de
tüketebileceğiz…
Oh kafamız rahat!
***
Elektrikle üretip para kazanan sektörler
kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor…
Çok değil, en fazla iki üç ay sonra
böyle haberlere tanık olacaksınız…
-Olan üretim, sanayi, turizm ve ticaret
de batacak, mı diyorsunuz…
Dayandığım yere kadar dayanırım, ta
ki inceldiği yerden kopsun, diyor esnaf
bir arkadaş da…
O da haklı…
Delirecek ya da kendimizi öldürecek
halimiz de yok ya…
İşte size güzel bir haber!
Hükümet güvenoyu almış…
Ama Ankara’dan onay alamamış diyorlar…
Kabineyi beğenmemiş üst yönetim…
Değiştirsinler o zaman…
Ne farkeder ki…
Hepsi de kukla değil mi sonuçta…
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DİR

Kalpazanlar fink atıyor Girne çarşısında
Sürülüyor piyasaya sahte paralar
İnsanın aklı durur bu korsanlık karşısında
Sahte sahte oynaşıyor Sterlinler Liralar

KALAY-KALAYCI

“O PARANIN MİKTARI İDDİA
EDİLEN TUTAR DEĞİLDİ”

Halk Tv’de Hüseyin Özgürgün’e “Başbakan olduğunuz dönemde kimseye izin
verilmezken Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi verdiniz?” diye sordular.
Özgürgün de “Evet, ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu.
Yasal bahis için o dönem çok yüklü miktarda para istiyorduk. Kimse
ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de verdik” diye cevap verdi. Hesabındaki
milyon dolarlarla ilgili soruya “Eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı.
Muhalefet bu iddiaları büyüttü. Para parti seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen
tutar kadar değildi” şeklinde cevap verdi. Anladınız mı?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ANLADI MI BİLMEM...

Kıb-Tek elektrik kesinti miktarını 470
TL'den 100 TL'ye düşürdüğünü duyurunca
tepkiler büyük oldu...
Ardından Sunat Atun kesintinin 470
TL'den 100 TL'ye düşürülmediğini, aksine
675 TL'ye yükseltildiğini açıkladı...
Buna sevinelim mi?
Hayır!
Elektriğe yapılan yüzde 300'lük zammı
kamufle etmek için bunu ayarlamak lazımdı,
onlar da öyle yaptılar...
Gözler 675 TL'de ama yüzde 300'lük
koca kazık arkamızda!
Bir arkadaş elinde faturasıyla geçti karşıma...
Şubat ayında kullandığı elektrik tutarı
1118.20 TL.
18.67 TL Maktu ücret...
12.45 TL sokak aydınlatma...
Ara toplam 1149.32 TL...
114.93 TL KDV...
Fatura tutarı da bu hesapla 1264.25 TL...
Arkadaşım "Bunu bile ödemekte zorlandım" dedi...
Ve devam etti...
"Havalar soğuk, çoluk çocuk başka nasıl
ısınsın. Apartman katında kalıyorum. Mazotlu sobaları denedim, mazotlu sobanın
da yük olacağını düşündüm, tüpgazlı sobayla ısınmanın de büyük bir külfete sokacağını anladım ve elektriği fasılalı da
olsa kullandım. Şimdi yüzde üçyüze varan
artışla ben bu soğuklarda çocuklarımın
ısınmasını sağlayamayacağım. Az elektrik
yakmak için çamaşırları da yıkayamayacağım. Isınmayı sağlayamayacağım. Bu
mudur bize reva görülen?"
Arkadaşımın elindeki faturaya baktım...
Ve oturup kabataslak bir hesap çıkardık
birlikte...
Bunu yaparken de Maliye Bakanlığı'nın
açıklamış olduğu ve 1 Mart'tan itibaren
yürürlüğe giren dilimler üzerinden hareket
ettik...
Hesap 2800 küsura çıktı...
"Eğer bu kullandığın elektriği Mart
ayında kullanmış olsaydın, şimdi ödemen
gereken miktar 2800 küsur TL olacaktı"
dedim...
"Asgari ücretin üzerinde alıyorum. Elime
geçen para 8 bin TL. Bu paranın üç binini
elektriğe verirsem elimde 5 bin TL kalacak.
Bu parayı kazanabilmem için de her gün
işe gidip gelmem lazım. En az 1400-1500
TL de aylık benzin parası ödemem gerekiyor. 3500 TL ile çocuklarımın okul masraflarını, belediyeye su parasını, elbise
falan, ardından mutfak masraflarını nasıl
karşılayacağımı bana söyleyecek biri var
mı?"
Ona burada yaşayan insanları devlet denen bu aygıtın esir aldığını, haraca bağladığını ve bu talimatın da daha doğrusu bu
akılların da Ankara'dan empoze edildiğini
anlatmaya çalıştım...
Yapacağımız şeyler var...
Herşeyi bir kenara bırakıp ayağa kalkmak
ve onların bu sistemlerini başlarına yıkmak!
Anladı mı bilmem...

İRADE ORTAYA
KOYAMADIK ÇÜNKÜ YOK

HK- Ülke genelinde dün etkili olan şiddetli rüzgar hasara neden
oldu. Lefkoşa’da bir ağaç rüzgar nedeniyle bir arabanın üzerine
düştü. Araçta büyük hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Seracılar da fırtınadan nasibini aldı
Ülke genelinde etkili olan şiddetli fırtına sonrası seracılar maddi zarara
uğradı. KKTC'de sabah saatlerinde başlayan fırtına seraları kaplayan
naylonları parçaladı, ürünlere zarar verdi. Fırtına nedeniyle zarar
gören seralarda yüzbinlerce Türk Lirası maddi hasar meydana geldi.

Güzelyurt Barış İlkokulu'na yıldırım düştü
Ada genelinden yağmurlu ve fırtınalı hava nedeniyle birçok haber geliyor. Güzelyurt Barış İlkokulu avlusuna yıldırım düştü. Yaşanan olay
sonrası, yaralanan olmadı.
Yağmurlu ve fırtınalı hava ada genelinde etkili oluyor. Güzelyurt'ta
öğle saatlerine doğru Barış İlkokulu'na
yıldırım düştü.

OKUL YÖNETİMİ, ÖĞRENCİ
VELİLERİNE ULAŞTI
Yaşanan olay sonrası, Barış İlkokulu
ile Özgürlük İlkokulu'nda öğrenim
gören öğrencilerin ailelerine ulaşıldı.
Aileler, çocuklarını okullardan aldı.
Olayda yaralanan olmadı.
Lefkoşa'da da fırtına nedeniyle bir
aracına üzerine ağaç devrilmişti.

Cafer Gürcafer.
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı.
Zaman zaman öyle zehir zıkkım gerçeklere parmak basar ki hayret ve takdirle
anmamak elde değil.
Bakın ne diyor…
“Türkiye’den gelen müteahhide ödenen
paralar burada reel sektöre aktarılmış gibi
gösteriliyor. Öyle bir şey yok. Reel sektör
can çekişiyor, kepenk kapatıyor. Bunlar
spekülâtif rakamlardır. Kâğıt üzerinde
gösterilen rakamlardır. Sanki bizim aracılığımızla piyasaya enjekte edilmiş rakamlarmış gibi gösteriliyor. Öyle bir şey
olmadı.”
Kıbrıslı müteahhitlerin ihalelerde yer
alması konusunu TC yetkilileriyle görüştüklerini, bu konuda olumlu bir noktaya
gelindiğini ama bizdeki yönetimin bunu
neticelendirmek için herhangi bir girişimde
bulunmadığını söylüyor Gürcafer.
Seçim tartışmalarıyla konu güme gitmiş!
Bizdeki siyaset eksikliğinden kaynaklanan bir durummuş bu!
“O dönemde maalesef üstümüze düşeni
yapmadık” diyor!
Buraya kadar tamam.
Bunun sorumluluğunu olduğu gibi Türkiye’ye yüklemek yanlışmış!
Türkiye bize o kapıyı açmış ama biz
ortaya siyasi bir irade koyamamışız!
İşte burada duralım…
Ortaya siyasi irade koyamadık, çünkü
yok!
Vermeyince mabut ne yapsın Mahmut?!
Türkiye bunu bildiği için mış gibi yapmıştır zaten!
Türkiye’nin AKP’ye yakın olan müteahhidi tercih etme girişimlerinin mevcut
olduğunu ama bizim de bunu alabilmek
için kendi irademizi ortaya koyamadığımızı
söylüyor Gürcafer.
“İrade koyamadık” diyor da başka bir
şey demiyor!
Belli ki yarım yüzyıla yakın bir zamandır,
siyasi irademizin Türkiye’nin işgali ve
gaspı altında olduğunu bilmiyormuş gibi
davranıyor!
Yani bir yerde Türkiye üzerine düşeni
yaptı ama biz irade koyup üzerimize
düşeni yapmadık demeye getiriyor ki buna
katılmak mümkün değil.
Çünkü her durumda gördük ki Türkiye
bizim irade kullanmamızı istemiyor!
Çünkü 48 yıldır askeri ve sivil işgal altında tuttuğu bu ada yarısında kendini
tek hakim ve tek irade sahibi sayıyor!
Siz bakmayın kimilerinin “İrade buradadır” diye işkembeden attıklarına!
Söylediklerine kendileri de inanmıyor.
“İrade sahibi olduğumuz tek bir konu
gösterin” deseniz…
Gösteremezler!
Çünkü yok!
Kusura bakma Cafer bey…
Bu irade konusunda anlaşamadık!
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Onuncu köy
TARİFECİLİK

KAMU YATIRIMI
YAPILMASININ ÖNÜNDEKİ
ENGEL MALİ
PROTOKOLLER

Hasan Ulaş Altıok
Başbakan elektriğe bu şartlarda ve bu
şekilde zam yapmayı “cesaret” olarak görüyor
ve neredeyse tebrik bekliyor. Zam ne zaman
yapılır? Siz vatandaşa en düşük maliyette,
temiz ve kesintisiz elektrik sunmak için elinizden geleni yaptığınızda ve sizin dışınızdaki
gelişmelerden kaynaklanan maliyet artışları
olmuşsa, evet zam yapılır. Bu da adaletli bir
şekilde yapılır ve dar gelirli kesimler korunur.
Siz HİÇBİR ŞEY yapmadınız. Bundan sonrası
için de bir planınız yok. Şu an yaptığınız da
“cesaret” değil, “ihanettir”.
Hâlâ daha bundan sonra elektrik tarifelerinin
olabildiğince düşük kalabilmesi ve halkın
alım gücünü koruyabilecek bir tarife sistemi
için ne yapılması gerektiğini söyleyen bir
hükümet yok. Talep de yok! Bu konu ile
ilgili ciddi ciddi plan, program, hesap, kitap
ile ortaya öneri koyan ve sonuç getirecek
muhalafet yapan da yok. Esas ve doğru
sorular hiç sorulmuyor? Esas yanıtlar ve çözüm önerileri hiç tartışılmıyor. Tek somut
gerçek: ZAM!
UBP-DP-YDP Hükümet programından
alıntı:
“Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrikte
enterkonnekte bağlantısı çalışmaları güncellenerek sonuçlandırılacaktır.”
Size bir sır vereyim mi? YİNE YALAN!!!
O kadar gereksiz, gecikmiş ve popülist
açıklamalar okudum ki bence TC’den kablo
ile 25 kuruşa elektrik getirilsin ve bu konu
kapatılsın.

ABD’YE HAYIR DİYENLER

Sungur Savran
Olağanüstü! Dünyanın en iyi orkestra şeflerinden Rus Valeri Gergiyev'e ültimatom
veriliyor: Rusya'nın savaşını kına, yoksa işini
yitirirsin! Ardından Münih Filarmoni ve New
York Metropolitan Opera ünlü şefi işten
atıyor! Düşünce özgürlüğü "aşığı" Batı dünyası
çıldırmış durumda!
2022 Ukrayna oylaması: 141 evet, 5 hayır,
35 çekimser.
2021 ABD'nin Küba ambargosunu kınayan
oylama: 181 evet, 2 hayır, 3 çekimser.
Hayır diyenler: ABD ve İsrail. Çekimser:
Ukrayna, Kolombiya, Brezilya.
Bu beşinin toplam nüfusu: 650 milyon.
Dünya nüfusunun yüzde 8'i!
Dünya nüfusunun yarısından fazlası BM
Genel Kurulu'nda savaş konusunda ABD'yi
desteklemedi! Hayır+çekimser kullananlar
evet diyenlerden daha yüksek bir nüfusu
temsil ediyor. ABD'ye oy vermeyenlerden
sadece en büyük 17'sinin nüfusu 4 milyar 60
milyon. Dünya nüfusu ise 7,9 milyar!

KİM NERE BAĞLI

Cenk Özdağ
GÜVENOYU ALAN YENİ HÜKÜMETTEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HANGİ KURUMUN NEREYE BAĞLI OLDUĞU BELİRLENDİ
Buna göre:
Başbakanlık Büyük Hamama bağlandı.
Dışişleri Bakanlığı Avcılar Meyhanesine
bağlandı.
Maliye Bakanlığı Allaha havale edildi.
KKTC Meclisi Mulla Hasan'ın gaveye
bağlandı.
Bunun yanında Maliye Bakanı, İçişleri
Bakanı ile, İçişleri Bakanı, Ulaştırma bakanı
ile yer değiştirdi;
Yeni Dışişleri bakanına yer açmak için
Aşçı ile Bahçıvan, Bahçıvan ile Şoför, Şoför
ile Uşak ve tüm kabine ile Uşak halvet
olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.
ZAYTUNG KKTC

KİMSE HAVAMIZA EL UZATAMAZ!
Ulaş Barış
CTP ve AKEL yönetimleri… Kıbrıs
sorununun çözümü için konuşmaktan ileri
gidemeyen insanlar topluluğu… CTP ile
AKEL bir araya gelmiş, ortak açıklama
yapmışlar; “Müzakereler Crans Montana’dan kaldığı yerden devam etmeli…”
Tam bir ‘dostlar alış-verişte görsün’ açıklaması. Ortak açıklamacık da böyle özetin
özeti…
*
Başbakan Sucuoğlu: “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin 2022'nin ilk yarısında
temellerini atacaklarını açıkladığı Lefkoşa'daki hastanenin ihalesi iptal edildi.”
Sebep olarak pandemi, döviz, enflasyon
diyor ama bence hiçbiri değil…
Sucuoğlu, "Gönyeli'nin, Lefkoşa’dan
ayrılabileceği noktasındayız çünkü ikisi
birleştiğinde devasa bir metropol olur.
Bu sebeple Gönyeli’nin ayrılması mantıklı
geliyor" dedi. (BK) Bu durumda CTP,
Dikmen’i feda etmiştir bence…
*
Son durum: Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, uluslararası havacılığı yakından takip
etmek ve diğer ülkelerin sivil havacılık
teşkilatlarıyla iş birliği yapmak gerektiğini

belirtti.
İyi de bir Allahın kulu sivil havacılık
bizi tanımıyor? Nasıl iş birliği yapacağız?
*
Son durum: Her bulduğu foto ve videoyu
yayınlayan bir Türkiye medyası ve onun
kopyası Kıbrıs Türk basını. Video oyununu
savaş görüntüsü diye 2 saat canlı yayında
tartıştılar, inanaman ağlan. Neo-Nazi örgütlerine methiye düzenler, Putin’i komünist sananlar da gider…
*
Başbakan yeni kurduğu kabineyi Türkiye baskısı yüzünden değiştirmeyi planlıyor. Tahsin Ertuğruloğlu yine Dışişlerine
gelecekmiş, bütün dert bu. Başbakan bunu
yaptığı anda siyasi olarak intihar eder.
UBP de buna izin verirse kapısına kilit
vursun daha iyi.
Ersin Tatar, Rus uçaklarına hava sahasını
kapatan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bunu tüm
adayı kapsayacak şekilde ilan etmesine
tepki göstererek ‘kimse hava sahamıza
el uzatamaz’ dedi.
Bence doğru çünkü Kktc hava sahası
diye bir şey yok. Olmayan şeye tabiatıyla
el uzatılmaz.

Harper Orhon
DEVLET ELİ İLE SOYGUN...
Düşünsenize kahvehaneye gittiniz ve bir
kahve dediniz, içtiniz. Az sonra bir kahve
daha söylediniz. Biraz sohbet ettiniz bir arkadaşınız geldi bir kahve ona ısmarlamışken
beraber içmek için kendinize de kahve söylediniz. Sohbet uzadı bir kahve daha içtiniz.
Hesabı ödeyeceksiniz kahveci size bir
kağıt uzatıyor
Bir kahve 5 TL
İkinci ve üçüncü kahveler 7.5 tl
4ve 5 kahveler de 10 TL
Hesabınız. 5 + 15 + 20= hesap toplamı
40 TL Aslında sizin kahveciye ödemeniz
gereken ücret 25 TL olması gerekirken 15
TL fazladan alıyor sizden kahveci kahve
parasını.
Yani sizi 15 TL ÇALIYOR KAHVECİ.
Elektrik kullanımı devletlerin gelişmişliğini
gösteren en önemli kriterlerinden biridir.
Kişi başına düşen kilovat arttıkça gelişmişlik de artıyor diyor uzmanlar.
Çünkü teknolojiyi kullanıyorsun.
Çünkü üretiyorsun.
Devletler senin üretmeni istiyor gelişmişliğinin artmasını istiyor.
Peki biz ne yapıyoruz?
Elektrik üretimini artırmak yerine artmaması için çeşitli tarifeler uygulamaya
koyuyoruz.
Halkı soyuyoruz yani.
Kahvecinin yaptığı gibi. Tüm kahvelerin
maliyeti aynı, sana ne ben kaç kahve içmişim? İster 10 tane içerim ister 15 ya da hiç.
Elektrik te de aynıdır durum.
Kaldı ki ilk dilim elektrik kullanımı
sadece evinde bir buzdolabı ve bir lamba
yakanlar için. Normal dört kişilik bir aile
için ise ne yazık ki bu gider artık ödenemez.
Hele de asgari ücretli bir karı koca ise ayın
sonunu getirmek bir mucize. Eeee soyguncu
devlet olunca yapacak pek bir şey kalmıyor
Kadı hesabı yani…

UKRAYNA MEZARLIĞI

Ozan Çakır
BBC'nin her gün bir yalanı ortaya çıkıyor.
Bazen ikişer üçer tane. Yalana, kana, sömürgeciliğe, ulusal baskı ve imha siyasetine,
sermaye diktatörlüğüne borçlu oldukları
şöhreti Ukrayna bataklığına gömene kadar
devam edecekler anlaşılan. 8 yılda içlerinde
Ukraynalı ve Rus sosyalistlerin de bulunduğu işçi, köylü 14 bin insanı katlettiler.
Doymuş gözükmüyorlar. Kendi kanlarında
boğulmalılar.

UKRAYNA GERÇEKLERİ
Deniz Kızılçeç
Ukrayna, diğerleri gibi ABD'nin bir
yarı-sömürgesi değildir. Üçüncü dünya,
ezici bir çoğunlukla ABD yarı sömürgelerinden oluşuyor. Ukrayna, Şubat
2014'teki Maidan darbesinin, tamamen
faşist olmasa da, darbeyi gerçekleştirmek
ve muhalifleri yasaklayarak ve bastırarak
iktidarı sürdürmek için ABD destekli
faşist güçlere dayanan bir rejim kurması
bakımından benzersizdir.
Ukrayna, yaklaşık 100.000 Polonyalı
ve Yahudi'nin katledilmesinden sorumlu
olan Stepan Bandera gibi düpedüz faşist
bir Nazi işbirlikçisi için ulusal bayram
kutlayan dünyadaki tek ülkedir. Batı
Ukrayna'da onun yüzlerce anıtı var.
Bu Sağ Sektör ve Azak Taburu faşistleri, Nazi sembollerini, Swastika'ları ve
Wolfsangels'i uçuruyor. Holokost'u kutluyorlar ve tekrar yapmak istiyorlar. 2
Mayıs'ta Odessa'da Sendika Evi katliamını gerçekleştirdiler ve 9 Mayıs'ta Ma-

riupol'a geçerek oradaki ve Donbas'taki
etnik Rusların ve Rusça konuşanların
direnişini etnik olarak temizleyip ortadan
kaldırdılar.
Debaltseve'deki yenilgilerinden bu
yana, Donbas'ı acımasızca bombaladılar
ve yaklaşık 14.000 kişinin ölümüne neden oldular. Ölümlerin ve mermilerin
%80'den fazlası Azak Taburu silahlarından geldi. Minsk 1 ve 2 başarısız
oldu, çünkü Kiev'in yarı özerklik için
yaptığı her türlü anlaşma, Kiev'in çarpışması olsun ya da olmasın, Azak Taburu tarafından basitçe göz ardı edildi.
Rusya'nın ateşkes yapması ve geri çekilmesi, bu faşistlerin Ukrayna ordusunun
kilit bölümlerinin kontrolünü elinde tutmasına neden olacak ve geçen Eylül'de
kanıtlandığı gibi, batılı sponsorlarının
desteğiyle savaşlarına devam edeceklerdi.
Anladığım kadarıyla Azak Taburu,
Mariupol'da Rus güçleri tarafından ku-

şatılmış durumda ve şehir halkını canlı
kalkan olarak kullanıyorlar ve herhangi
birinin gitmesine izin vermiyorlar. BBC
ve Sky, Azak Taburu'nu suçlamaktan
kaçınmak için sivil nüfusun acılarına
ve ölümlerine odaklanıyor. Devrimciler
olarak pasifist değiliz, Rusya'nın meşru
bir NATO genişlemesi ve renkli devrimci
balkanlaştırılma korkusu var.
Bu koşullarda, Ukrayna ordusundaki
faşistler yenilinceye kadar Rusya'nın
geri çekilmesini istemek yanlıştır.
Elbette ABD destekli rejimin yenilgisinin en iyi sonuç olduğu sonucuna
vardıktan sonra, Ukrayna ve Rus işçi
sınıfını birleştirecek bir program ortaya
koymalıyız.
Ukrayna'nın egemen bir ulus olarak
hayatta kalması, Kiev ve Azak Taburu'nun eylemleri göz önüne alındığında
son derece şüphelidir, ancak ancak faşistlerin yenilgisiyle yeniden canlandırılabilir.
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Özgürgün: Yasal bahis iznini ben verdim
Eski KKTC Başbakanı Hüseyin
Özgüngün, geçtiğimiz ay öldürülen
kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini kendisinin
verdiğini söyledi.
Türkiye’de kamuoyunun ismini
organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaalarıyla öğrendiği, Şubat
ayında öldürülen Halil Falyalı tarafından hesabına yüklü miktarda
para yatırıldığı iddiasının ardından
istifa etmek zorunda kalan eski
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgüngün, hakkındaki iddialarla ilgili
HalkTv’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı.
Dokunulmazlığının partisi tarafından kaldırılması nedeniyle kırgın
ve ve ihanete uğradığını hissettiği
için Kıbrıs’ı terk edip İstanbul’a
yerleştiğini söyleyen Özgüngün,
“Hesabınızdaki milyon dolarların
araştırılması için dokunulmazlığınız
kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para
size nereden geldi?” sorusuna “Boşandığım eski eşimin mal varlığıma
ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet
partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye
para yatırılır. Hesabımdaki para
parti seçim parasıydı. Miktarı iddia
edilen tutar kadar değildi” yanıtını
verdi.
“Yasal bahis için o dönem bizler
çok yüklü miktarda para
istiyorduk”
“Başbakan olduğunuz dönemde
kimseye izin verilmezken Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi
verdiniz? Neden verdiniz?” sorula-

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN’ÜN
HESAPLARINDAKİ PARALAR UBP’NİN
PARASIYMIŞ!

rını ise Özgün, şöyle yanıtladı:
“Evet, ben verdim. Halil Falyalı
şartları yerine getirebiliyordu. Yasal
bahis için o dönem bizler çok yüklü
miktarda para istiyorduk. Bunu pek
kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi.
Bizler de izni verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı’ya
verildi.”
“Benden sonraki
başbakan ile çok samimiydi ”
Özgün, “Falyalı ile herhangi bir
dostluğunuz var mıydı?” sorusuna
ise “Hayır. Ancak kendisiyle beraber
askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım.
Kendisini çok severdim. Ancak
ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve içme
şansım hiç olmadı. Ancak benden
sonraki başbakan ile çok samimiydi”
yanıtını verdi.

Ne olmuştu?
UBP Genel Başkanı ve Hüseyin
Özgüngün 2018 yılında kurultaydaki
başkanlık yarışında Ersin Tatar’la
birlikte ikinci tura kaldı. Ancak Özgürgün ani bir karar ile başkanlık
yarışından çekildi. O süreçte Halil
Falyalı’dan dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün hesaplarına yönelik yaklaşık 2 milyon dolarlık bir
akışın olduğu iddia ediliyordu.
Dönemin Başbakan Yardımcısı
Kudret Özersay konuyu yakından takip ediyordu. Konuya ilişkin kollukta
inceleme başlatmıştı. Bu süreçte Özersay dörtlü koalisyon hükümetini bıraktı ve UBP ile ortak hükümet kurdu.
UBP’nin başında şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar vardı ve Özersay,
“Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırma” şartını koydu. Tatar’da bunu
kabul etti. Özgürgün İstanbul’a geldi
ve bir daha dönmedi.

‘Rus Büyükelçiliği’nden Kıbrıs’taki Rus
vatandaşlarına adayı terk edin çağrısı’
Rus Büyükelçiliği’nin, Kıbrıs’ta
yaşayan Rusların hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ve kendilerine
adayı terk etmelerinin söylendiği
basına yansıdı
Cyprus Mail’in haberine göre,
Büyükelçilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs'taki Rus vatandaşlarından, tehdit
ve hakaret aldıklarına ve Kıbrıs'tan
çıkmalarına yönelik kendilerine baskı yapıldığına dair ihbarlar aldığını
bildirdi.
Elçilik yetkilileri “Tüm Ruslardan
provokasyonlara karışmamalarını
ve bu tür olayları derhal polise ve
Rusya Büyükelçiliğine bildirmelerini
rica ediyoruz. Böyle bir cadı avına
izin vermemeliyiz” dedi.
Öte yandan Cyprus Mail, Perşembe günü kendilerine konuşan
polis sözcüsü Hristos Andreu’nun,
polise herhangi bir şikayette bulunulmadığını söylediğini de yazdı.
Andreou “tüm ilçelerdeki karakollarla görüştük ve bu türden herhangi bir şikayet almadıklarını teyit
ettik. Şikayeti olan ve bunu bize

bildirmek isteyen herhangi bir vatandaş varsa, bunu araştırmak için
buradayız” dedi.
Rusya’ya dönmek isteyenler için
özel uçak kaldırılacak…
Rusya Büyükelçiliği’nin sosyal
ağlardaki bir diğer paylaşımda, Rus
ve Belarus vatandaşlarını Rusya'ya
taşıyan özel bir uçak Cuma saat
14.45'te Larnaka havaalanından kalkacağı ve Pazartesi günü yürürlüğe
giren AB uçuş yasağı kapsamında
Rusya'ya ve Rusya'dan diğer tüm

uçuşlar iptal edildiği de aktarıldı.
Büyükelçilik, adayı terk etmek
isteyenleri yolcu listesine kaydolmaya davet etti. Uçuşun 28 Şubat'tan
bu yana iptal edilen Aeroflot uçuşlarının yolcularına yönelik olduğunun belirtildiği açıklamada, yolcu
kayıt listesinin kalkıştan dört saat
önceye kadar açık olacağı belirtildi.
Banka kartı ödemelerinde yaşanan
zorluklar nedeniyle elçilik, yolculara
yapmaları gereken ödemeler için
yanlarında nakit bulundurmalarını
tavsiye etti.

Kuzeyde 345 vaka, 1 can kaybı! Güneyde 2046 vaka, 2 ölüm daha!
Son 24 saatte yapılan test sayısı
9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 651kişi
taburcu edilmiştir.
121 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne,
79 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke
Bölgesi'ndendir.
3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı

GÜNLÜK

:

Yerel Vaka Sayısı: 345
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 651
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı:
5.918.971
Toplam Vaka Sayısı: 69.490
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 65.025
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
3856
Güney
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte ya-

pılan 98 bin 468 test çerçevesinde
2 bin 46 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 2 kişinin daha Covid-19
nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda
144 hastanın hastanelerde tedavi
gördüğünü ve bunlardan 33’ünün
durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Son vakalarla birlikte pandeminin
başından bugüne kadar toplam 328
bin 657 vaka tespit edilirken, toplam
ölüm sayısı da 861’e yükseldi.

Halil Falyalı cinayetinden beridir haber alınamayan Hüseyin
Özgürgün ortaya çıktı! Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe’nin
vatandaşlıktan atılması da Özgürgün’ün başbakanlığı dönemindeydi… Aynı şekilde Özgürgün Falyalı’ya yasal bahis iznini kendisinin
verdiğini söyledi… Hakkındaki yolsuzluk dosyalarından kaçıp İstanbul’a
yerleşen, KKTC makamları tarafından da Türkiye’den iadesi talep
edilmeyen, eğer gelirse ancak o zaman yargılanacak olan Hüseyin Özgürgün’ün aleyhinde 43 ayrı dava bekliyor… Hakkındaki dosyada
Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon
773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro
yatırdığı yer alıyor… Bu miktarların tümünün “haksız olarak
edinildiği”yle suçlanıyor… Başsavcı Sarper Altıncık, Özgürgün’ün
gelmesi halinde “her sanığa uygulanan” prosedürün uygulanacağını
açıklamıştı, “Adaya geldiği gün yargılanma başlar” demişti… 5 yıla
kadar hapislik ve 20 bin TL para cezası ile yargılanacak Özgürgün
gelirse. Hüseyin için 20 bin TL para cezası nedir ki? TL hesaplarıyla
ilgili 21, Dolar hesaplarıyla ilgili 4, Sterlin hesaplarıyla ilgili 6, Euro
hesaplarıyla ilgili de 12 dava getirildi… Falyalı cinayetinden sonra
haber alınamayan Özgürgün Halk TV’den Seyhan Avşar’ın sorularını
yanıtladı… “Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?”
sorusuna “Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları
vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim parasıydı.
Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi” yanıtını verdi… Yani o
paralar partinin parası mı şimdi? UBP’den mi çaldı?
UÇAK YOKSA HAVA VAR
Ersin Tatar “Rum Yönetimi
hava sahasını Rus
uçaklarına kapatırken
KKTC’nin egemenlik
haklarını göz ardı etti,
Kıbrıs’ın tek sahibiymiş
gibi davrandı” dedi.
KKTC’nin uçağı yok ama
havası var. Değil ama?
*
PARAYI VEREN
Avrupa Komisyonu,
Kıbrıs’taki sivil toplum
örgütlerine 2.5 Milyon
Euro bütçeli bir “teklif
çağrısı” başlattı. İki
toplumlu güven artırıcı
projeler içinmiş. Parayı
veren düdüğü çalar...
*
İŞGAL OYLAMASI
AKEL’in AP milletvekili
Yorgos Yeorgiyu’nun,
Ukrayna’daki Rus işgalinin
kınanması için AP’de
oylamaya sunulan kararda
çekimser kaldı. Niyazi
Kızılyürek dahil, tüm
Kıbrıslı AP milletvekilleri
karara evet oyu verdi.
Türkiye’nin Kıbrıs işgali ile
ilgili bir karar çıkacak olsa,
oylama nasıl olur acaba?
Merak işte...
*
PUTİNİSTAN
Rus muhalif lider Navalni
“Putin, Rusya değildir;
herkesi sokaklara çıkmaya
ve barış için mücadele
etmeye çağırıyorum” dedi.
demek ki Tayyip Türkiye’yi
nasıl Tayyibistan yaptıysa,
Putin de Rusya’yı
Putinistan yaptı.

“Tırnak”...
"Zorbalar dün de vardı, bugün
de var, yarın da büyük ihtimalle
isim değişerek varlıklarını
sürdürecekler. Önemli olan o
cepheyi yok etmek olabilir ama
eforu “bizi”, yeniden ve daha
güçlü bir şekilde inşa etmek
için harcarsak, kendiliğinden
eriyecekler. Dostlarımızı sınır
kapılarından keyfi bir şekilde
döndüren ve ifade özgürlüğünü
cezalandırmak isteyen zihniyet,
kendi ülkesindeki
akademisyenleri – muhalefet
partisi liderlerini – insan
hakları aktivistlerini –
öğrencileri ve daha pek çok
aydınlık yüzü, senelerdir
parmaklıklar ardına
hapsedenin ta kendisidir. "
Aslı MURAT
(Yenidüzen)
" Dünyanın gündeminde
Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik
askeri harekatı vardır…
KKTC’nin gündeminde ise
zamlar… Özellikle elektriğe
bir anda gelen artış toplumda
şok etkisi yarattı… Elektriğe
gelen artışlardan sonra
üretim maliyetleri artacak,
ithal ürünlerle rekabet şansı
olmayacak… Turizm dibe
vuracak… Yükselen
seslere baktığımız zaman
gelecekte nelerin
olabileceğini anlamakta
zorlanmayız…"
Reşat AKAR
(Diyalog)

Günün Kahramanı
UBP
Halil Falyalı cinayetinden
sonra haber alınamayan
Hüseyin Özgürgün ortaya
çıktı. Halk TV’ye konuştu…
Banka hesaplarındaki
paranın UBP’nin seçim
parası olduğunu söyleyen
Özgürgün’den bu paranın
hesabını soracak mı Faiz
Sucuoğlu? Tatar sormadı, o
dönemin Genel Sekreteri Dursun
Oğuz sormadı… İş Sucuoğlu’na kaldı… UBP bu
parayı Hüseyin Özgürgün’den geri alırsa demek ki doğru
söylüyor; almazsa, demek ki Hüseyin yalan söylüyor… UBP
de bu yalanın ortağı… Hodri meydan baylar, dökülsün
ortaya yalanlar!
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ANASTASİADİS’İN SUUDİ
ARABİSTAN ZİYARETİ
SONRASINDA ORTAK
AÇIKLAMA

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

UKRAYNA’YA
‘‘AFGANİSTAN MODELİ’’

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy 27 Şubat'ta
bir çağrı yaparak ‘gönüllü savaşçıları’ ülkesine
davet etti.
2014’te başlayan Ukrayna İç Savaşı’nda yeni
bir haber değil bu! İç savaşın başından beridir
Batı Ukrayna saflarından savaşmak üzere Avrupa’nın dört bir tarafından Neo-Naziler Kiev’e akın
etti. ‘Uluslararası Lejyon’ altında
savaştılar…
Neo-Naziler kadar olmasa da
bazı Avrupa ülkelerinden ve hatta
Latin Amerika’dan anti-faşistler
de Doğu Ukrayna saflarında savaştı. Savaşa katıldıktan sonra
bazı anti-faşistler ülkelerine döndüklerinde tutuklanıp yargılandılar
da…
Bay Zelenskiy’nin yaptığı bu çağrı, eski bir uygulamanın yeni sürümüdür…
Kiev’in Amerikan işbirlikçisi yönetimi o kadar
aşağılıktır ki ülkesini senelerdir Avrupalı NeoNazilerin poligonuna çevirdi!
Örnek verecek olursam; 2014 Aralık’ında Donetsk’te savaşan Belaruslu faşist Serhiy Korotokiç’e
Ukrayna Cumhurbaşkanı oligark Poroşenko madalya bile vermişti.
Yıllardır Ruslarla, komünistlerle ve çeşitli azınlıklarla derdi olan Neo-Naziler Ukrayna İç Savaşı’na
aktı. 27 Şubat’ta ‘gönüllü savaşçılar’ için çağrı
yapan Amerikan kuklası Zelenskiy, dün "Ukrayna'ya
yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor"
dedi. Nasıl bir ‘gönüllü’lükse 5 gün olmadan 16
bin yabancı gönüllü savaşçıyı toplamışlar bile…
Afganistan’da, Suriye’de, Libya’da savaşan ‘gönüllüler’ gibi…
İşin trajedisi şu ki, Bay Zelenskiy’nin bu açıklamayı yaptığı gün Suriye ve Libya’nın parçalanmasında rol oynayan Hillary Clinton da Ukrayna
için ‘Afganistan Modeli’ni önerdi!
Rusya’nın çeperindeki ilk savaştır Afganistan…
Afganistan’la başlayan Irak, Yugoslavya, Suriye,
Libya ve Yemen savaşları ile devam eden savaş
zincirinin bir halkasıdır Ukrayna İç Savaşı. Suriye
ve Libya savaşlarının en sert muharebelerinin
olduğu günlerde başladı…
Clinton’un Ukrayna’yı Afganistan ile anması
itiraftan başka bir şey değildir!
Zelenskiy’nin bugün Rusya’ya karşı savaşması
için davet ettiği gönüllülerin Afganistan’daki babası
Brzezinski idi. Afganistan’ı bataklığa çeviren ve
Bin Ladin’i yaratan Brzezinski…
Brzezinski’ye Fransız bir gazeteci yaptıklarının
11 Eylül’e neden olmasından dolayı “pişmanlık”
duyup duymadığını sorar. Brzezinski şöyle der:
-“Neden pişman olayım? Bu gizli operasyon
harika bir fikirdi. Rusların Afganistan tuzağına
düşmesi sonucunu doğurdu. Siz benim bundan
pişmanlık duymamı mı bekliyorsunuz? Sovyetlerin
sınırı geçtikleri gün Başkan Carter’a şunu yazdım:
Şimdi SSCB’ye onların Vietnam Savaşı’nı verme
fırsatını elimize geçirdik…”
Hedef önce Sovyetler’i yıkmaktı. Yıktılar…
Sonraki hedef Avrasya’yı ele geçirmekti.
1989’dan beridir onun için uğraşıyorlar…
Afganistan’dan Ukrayna’ya kadar yürütülen
bütün savaşlar önce Rusya’yı, arada İran’ı, sonunda
da Çin’i çevrelemek ve izole etmek için planlandı.
Burada saldırı altında olan Rusya’dır; Ukrayna
ise Ukraynalı gazeteci Vladimir Skaçko’nun 2015’te
iç savaş başladıktan sonra söylediği gibi ‘kurban’dır:
‘‘Ukrayna’ya iki görev biçildi. Birinci görev, ne
pahasına olursa olsun Rusya’yı savaşın içine
çekmek ve yaptırımlara boğmak. Eğer Rusya’yı
savaşa sürüklemek mümkün olmazsa, ikinci görev,
en azından Rusya’nın kadim Avrupa ile anlaşmasını
önlemek’’…
ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un
Ukrayna için önceki gün önerdiği ‘Afganistan
Modeli’ bu yüzden öğretici ve uyarıcıdır!
MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, “Bence
insanların şu anda aradığı model bu ve eğer yeterli
silahlandırma yapılabilirse… Bu, Rusya'yı yıldırmaya devam edebilir” diyen Clinton, gülümseyerek
ve 11 Eylül saldırılarına, El Kaide ve Taliban’a
göndermede bulunarak, “Bilindiği gibi başka istenmeyen sonuçlara da yol açtı” dedi…
Afganistan’a hiçbir devlet, Ukrayna’da da olduğu
gibi doğrudan askeri müdahalede bulunmamasına
rağmen silah ve danışman göndererek El Kaide’den
IŞİD’e yol bağlayan cihatçı fabrikasını yarattılar.
Zelenskiy’nin ‘gönüllü savaşçılar’ çağrısı ile
Clinton’un ‘Afganistan Modeli’ önerisi örtüşüyor!

Dedikodu yaptığı gerekçesiyle 3 el ateş etti
Girne’de meydana gelen katle teşebbüs,
kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde
tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket
Aytuğ Tuyku, Mahmut Elinç, Rurkiye
Aslan mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş
Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde,
saat 03:00 sıralarında meydana geldiğini
söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle
tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş
ettiğini ifade etti.
Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine
zanlıların tutuklandığını, soruşturma baş-

latıldığını söyledi. Olayla ilgili 5 kişiden
ifade aldıklarını açıklayan Müfettiş Üzeyir
Koçer, olayda kullanılan silahın henüz
bulunamadığını belirtti.
Koçer, silahın arandığını açıklarken,
zanlılardan incelenmek üzere swap örneği
alındığını söyledi.
Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların
serbest kalması halinde aranan emarelere
etki edebileceklerini ifade eden Müfettiş
Üzeyir Koçer ,ilk etapta bir gün tutukluluk
talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme zanlıların
bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir
verdi.

Kadınlar Arasta’da eylemde!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü
çerçevesinde 5 Mart Cumartesi günü Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket,
Kıbrıs Bağımsız Feministler ile Kadın
Meclisleri Lokmacı kapısının orada, eski
adıyla Arasta Kadınlar Meydanı Pazarı’nda
eylem yapıyor.
5 Mart Cumartesi saat 11.00’de yapılacak
eylemin çağrısında şöyle dendi:
Bu yıl Kıbrıs’ta 8 Mart’a, kadına yönelik
sözel, fiziksel, ekonomik ve psikolojik
şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı,
neo-liberal dönüşüm politikaları sonucunda
ekonomik krizin etkisinin ağırlaştığı, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin, emek
sömürüsünün, yoksullaşmanın daha da
çok hissedildiği bir dönemde giriyoruz.
Bizler, kadınlar, LGBTI+ bireyler olarak
hayatın her alanında sömürülmeye devam
ediyor, ayrımcılığa ve eşitsizliğe uğruyoruz.
Ancak bağımsız feminist mücadelemize
büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz!
Türkiye’de gittikçe kökleşen milliyetçi,
eril, dindar, muhafazakar, kadın ve LGBTI+
düşmanı siyaset, adamızda oluşturulan
işgal ve sömürü düzenindeki iktidarını,
yerli işbirlikçilerinin eliyle devam ettiriyor.
Bizlere dayatılan protokollerle kamu
kurumlarımız işlevsiz hale getiriliyor ve

AVRUPA
PARLAMENTOSUNUN (AP)
UKRAYNA’DAKİ RUS
İŞGALİNİ KINAYAN KARARI
KONUSUNDA ÇEKİMSER
KALAN AKEL
MİLLETVEKİLİ TEPKİ ÇEKTİ

özelleştirmelerin önü açılıyor. Neredeyse
her gün TC Devleti’nin bir başka kurumu
bir yapımızı düzeltmek için konferans vermeye ve çalıştay düzenlemeye geliyor.
Bizlerden, irademize ve demokrasimize
müdahale edilmesini, özgürlüğümüzün ve
haklarımızın gasp edilmesini, emek sömürüsünü, ekolojik yıkımı, ayrımcılığın
her çeşidini, adaletsizlikleri ve şiddeti normalleştirmemiz bekleniyor!
Normalleştirmeyeceğiz! İşte tüm bunların
karşısında 8 Mart’ta meydanlarda olacağız!

GÜNEYDE ŞUBAY AYI ENFLASYONU YÜZDE 5,9
Güney Kıbrıs’ta Şubat ayı enflasyonunun yüzde 5,9 olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, AB İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Şubat ayında
Güney Kıbrıs’taki enflasyon oranının yüzde 5,9 olduğunu yazdı.
Gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerinin henüz piyasaya yansımadığı bir
dönemde bu kadar yüksek çıkan enflasyonun, savaş sebebiyle artması öngörülen
enerji maliyetleri sonrasında çok daha yüksek çıkmasının beklendiğini de vurguladı.

FİTCH: ENFLASYON KÜRESEL BÜYÜME İÇİN RİSK
Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch Ratings, yüksek enflasyon
görünümünün, küresel büyümenin
görünümü için risk oluşturduğunu duyurdu.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada,
küresel ekonomik görünüme ilişkin
değerlendirmelerde bulunuldu.
Yüksek enflasyon görünümünün, küresel
büyüme üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, ABD'de bu yılın ikinci
yarısında da enflasyonun çok yüksek
seyretmesi halinde orta vadeli enflasyon
beklentilerinin artabileceği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu senaryonun
gerçekleşmesi halinde ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir parasal sıkılaştırmaya
gidebileceği aktarıldı.
Normal şartlarda ABD ve Avrupa'da bu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in Suudi Arabistan
temaslarını tamamlamasının ardından iki
ülke adına yapılan ortak basın
açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Suudi
Arabistan arasındaki diyaloğun devam
edeceğine vurgu yapıldı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi
Arabistan ziyaretini tamamlamasının
ardından ortak basın açıklaması
yayınlandığını, açıklamada Ukrayna’daki
“krizin” diyalog yoluyla çözülmesine
yönelik desteğin dile getirildiğini yazdı.
Suudi Arabistan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin
ilkeli duruşunu belirttiği ve görüş
ayrılıklarının BM kararları ve uluslararası
hukuka göre çözülmesi gerektiğine vurgu
yaptığı belirtilen açıklamada, Güney
Kıbrıs’ın ise Husilerin Suudi Arabistan’a
füze ve İHA’larla saldırmalarını kınadığı
aktarıldı.
Habere göre açıklamanın devamında
özetle, ikili ilişkilerin düzeyinden duyulan
memnuniyet ve ilişkilerin attırılmasının
önemine vurgu yapılırken savunma
alanında da iş birliğinin geliştirilmesine
önem verileceği ifade edildi.
Gazete haberinin devamında ayrıca, Rum
Savunma Bakanı Haralambus Petridis’in
Suudi Arabistan Savunma Bakanı’yla
görüşmek üzere cumartesi günü Suudi
Arabistan’a gideceğini de aktardı.

yılın ikinci yarısında çekirdek enflasyonun
büyük oranda azalmasının beklendiği
kaydedilen açıklamada, bu durumun
gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarına
"para politikalarını kademeli bir şekilde
normalleştirme imkanı" tanıyacağı belirtildi.
Fitch'in, Fed'in bu yıl 100 baz puan,
gelecek yıl da 100 baz puanlık daha faiz
artışına gitmesini beklediği aktarılan
açıklamada, İngiltere Merkez Bankası'nın
(BoE) bu yıl 75 baz puan, gelecek yıl 50
baz puan, Avrupa Merkez Bankası'nın da
(ECB) 2022'de 20 baz puanlık faiz
artırımında bulunmasının beklendiği
kaydedildi.
Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna
arasındaki krizin etkisiyle artan enerji
fiyatları enflasyon ve küresel büyümeye
ilişkin riskleri artırabilir." denildi.

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki
milletvekili Yorgos Yeorgiyu’nun,
Ukrayna’daki Rus işgalinin kınanması için
Avrupa Parlamentosu’nun geçtiğimiz salı
günü ezici oy çokluğuyla onayladığı karar
konusunda çekimser kalmasının, sert
yorumlara neden olduğu haber verildi.
Politis gazetesi “AKEL’den Yeorgiyu’ya
Tam Destek” başlıklı haberinde, Ukrayna
Cumhurbaşkanı Zelenski’nin
telekonferans aracılığıyla AP üyelerine
hitaben yaptığı konuşmanın ardından,
tüm siyasi gruplardan 637 milletvekilinin
onaylanan karar lehinde tavır takındığını,
13 milletvekilinin ise buna karşı
olduklarını belirttiğini iletti.
Yeorgiyu haricinde, Niyazi Kızılyürek dahil
olmak üzere, geriye kalan tüm “Kıbrıslı”
AP milletvekillerinin karar lehinde tavır
takındıklarını yazan gazete, Yeorgiyu’nun
ise karar konusunda çekimser oy
kullandığını ve bunu haklı göstermek için
ise “Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini
kınadığını, fakat önerilmekte olan
askerileşme çözümüyle hem fikir
olmadığını belirttiğini” iletti.
Yeorgiyu’nun ifade ettiği görüş
konusunda dün partisi AKEL’in de
açıklamada bulunduğunu yazan gazete,
AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukuma’nın
dün “Politis 107,6’nın Control Panel”
programına yaptığı açıklamada,
Yeorgiyu’nun tezinin, partinin teziyle
tamamen aynı olduğunu söylediğini iletti.
Açıklamasında işgali kınadıklarını dile
getiren Kukuma “ancak eğer yanıt
NATO’nun askeri güçlerinin bölgede
toplanmasıysa, bunun yangına körükle
giden ve savaş çıkması için güvensizliğe
neden olan bir yol olduğunu
düşündüklerini” sözlerine ekledi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI
HERZOG GÜNEY KIBRIS’TA
TEMASLARDA BULUNDU

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un
dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği
günübirlik ziyaret ve Rum Yönetimi
Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi,
bugünkü Rum gazetelerinde geniş şekilde
yer buldu. Fileleftheros gazetesi,
“GYÖ’lerle İlgili Notlar Aldı- Herzog
Anastasiadis Tarafından Öneri
Konusunda Bilgilendirildi, Erdoğan’la
Görüşüp (Anastasiadis’e) Geri Dönecek”
başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde,
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un dün
Anastasiadis’le görüşmesine “dersine iyi
çalışıp gittiği” yorumunda bulundu.
Herzog’un görüşmede Rum hükümetinin
önerdiği “Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ)
konusunda bilgi almak istediğini yazan
gazete, Anastasiadis’in ise Herzog’u bu
konuda ve bu önlemlerin her birinin
uygulanmasının pratikte ne anlama
geldiği konusunda bilgilendirmeye özen
gösterdiğini belirtti.
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Yasal çalışma Savcılığa gönderiliyor...

KKTC hintkeneviri üretimine başlıyor

farklı alanları da değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU: “BİZİM AVANTAJLI
İKLİMİMİZİ KULLANMAK
İSTEYEN, İLGİ DUYAN DIŞ
YATIRIMCILAR VAR”
Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan
Başbakan Faiz Sucuoğlu, ada ikliminin
kenevir üretimi için oldukça uygun olduğunu ifade ederek, “Güney Kıbrıs zaten
üretime başladı. Bizim avantajlı iklimimizi
kullanmak isteyen, ilgi duyan dış yatırımcılar var” dedi.

“YASAL ÇALIŞMA BUGÜN YA DA
YARIN SAVCILIĞA
GÖNDERİLECEK”
Sucuoğlu, Hint Keneviri üretimiyle ilgili
Yasa’nın önceden hazır olduğunu, bazı
güncellemeler yapılacağını ve “bugün ya
da yarın Savcılığa gönderilerek görüş alınacağını” ifade etti.

“UYUŞTURUCU ÜRETİMİ
HARİCİNDE, FARKLI ALANLARI
DA DEĞERLENDİREBİLİRİZ”
Esas hedefin medikal kullanım amaçlı
bir üretim olacağını söyleyen Sucuoğlu,
“Yaprağından ya da başka bir yerinden,
daha faklı şekilde yararlanılabilir mi bilmiyorum. Uyuşturucu üretimi haricinde,

“UYUŞTURUCU OLARAK
KULLANILMASI YÖNÜNDE BİR
ÖNGÖRÜMÜZ YOK”
“Keyfi kullanım” ile ilgili bir adımın
atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine
Sucuoğlu, “Uyuşturucu olarak kullanılması
yönünde bir öngörümüz yok. Esas hedef,
medikal pazara açılmak” dedi.

Sol Hareket, Kıbrıs Bağımsız Feministler,
Kadın Meclisleri ve Mesarya Kadınları
İnisiyatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde ortak eylem düzenliyor.
Eylem, 5 Mart cumartesi günü saat 11.00’de
Arasta Kadınlar Pazarı Meydanı’nda
gerçekleşecek. Örgütler tarafından yapılan
ortak açıklama, kadına yönelik sözel, fiziksel,
ekonomik ve psikolojik şiddetin, cinayetlerin
arttığı, ekonomik krizin etkisinin ağırlaştığı,
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin,
emek sömürüsünün, yoksullaşmanın daha
fazla hissedildiği bir döneme girildiği ifade
edildi. Feminist mücadelenin kararlılıkla
sürdürüleceğinin, milliyetçi, eril, dindar,
muhafazakar, kadın ve LGBTI+ düşmanı
siyasetin karşısında olmaya devam
edileceğinin belirtiği açıklamada,
“Sömürünün pençesinde, şiddetin
gölgesinde yaşamayacağız” ifadeleri
kullanıldı. Açıklamada, “İrademize ve
demokrasimize müdahale edilmesini,
özgürlüğümüzün ve haklarımızın gasp
edilmesini, emek sömürüsünü, ekolojik
yıkımı, ayrımcılığın her çeşidini,
adaletsizlikleri ve şiddeti
normalleştirmeyeceğiz! İşte bunların
karşısında 8 Mart’ta meydanlarda olacağız!”
denildi.

GİRNE BELEDİYESİ, 8 MART
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜ NEDENİYLE ÇEŞİTLİ
ETKİNLİKLER
DÜZENLEYECEK

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca
çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Belediye’den verilen bilgiye göre, 8 Mart Salı
günü Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın
iç bahçesinde, saat 11.00’de, “Girne’de Kadın
ve Emek Amatör Fotoğraf Sergisi” ve Girne
Belediye kadın personelinin buluşması
gerçekleşecek.
Aynı gün, saat 13.30’da Yeni Hizmet Binası
Meclis Salonu’nda, Hukuk Fakültesi öğretim
görevlisi Çiçek Göçkün Bayramoğlu,
"Kadının Özgürleşmesinde Hukuk" başlığı
altında kadın personele ve halka açık bir
seminer düzenleyecek.
Öte yandan, Girne Belediyesi ve Girişimci İş
Kadınları Derneği (GİKAD) işbirliğinde 12
Mart Cumartesi günü saat 11.00’de “KKTC
Kadın Ekonomi Forumu yapılacak.

Nidai Mesutoğlu

TEKNOLOJİ DEVLERİ
İNSANLIĞI TEHDİT
ETMEKTEN
ÇEKİNMEZLER

UBP – DP – YDP koalisyonu, Mesarya
Ovası’nda endüstriyel Hint Keneviri üretimi
için kolları sıvamış durumda. Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Sucuoğlu, Amerika merkezli bir yatırımcıyla masaya oturmaya hazırlandıklarını belirterek, üretim
için gerekli yasal düzenlemeyi önümüzdeki
günlerde Savcılığa göndereceklerini ifade
etti.
Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti
– Yeniden Doğuş Partisi koalisyonu, Mesarya Ovası’nda endüstriyel Hint Keneviri
üretimi için kolları sıvamış durumda.
Amerika merkezli bir yatırımcıyla masaya oturmaya hazırlanan hükümet, Hint
Keneviri üretimi için gerekli yasal düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Savcılığa
gönderiyor.

KADINLAR GÜNÜNDE
ORTAK EYLEM…

Sosyal Medya

“ŞİRKET AMERİKA MERKEZLİ”
Yatırımı yapacak olan şirketin Amerika
merkezli bir şirket olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ekimin yapılacağı alanın şu an
için belirlenmediğini, yatırımcı şirketle
yakın zamanda masaya oturacaklarını belirtti.
HÜKÜMET PROGRAMI’NDA
ENDÜSTRİYEL HİNT KENEVİRİ...
Konuyla ilgili Hükümet Programı’nda
yer alan ifadelerde, üretimin “kamu maliyesine yüksek gelir getireceği” vurgulanırken, üretim ile elde edilecek ürünün,
dünya ilaç sanayisine “arzının sağlanacağı”
belirtiliyor. Hükümet Programı’nda, Hint
Keneviri üretiminin Mesarya bölgesinde,
denetimli alanda, lisans temelinde, kodlama
yöntemiyle ve kademeli olarak yapılacağı
da ifade ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ALSANCAK’TA
SAATTE 129 KİLOMETREYE ULAŞTI
Ülkede dün sabahtan itibaren etkili
olan rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte
129 kilometreye ulaştı.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K.) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü
Raif İlker Buran, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında şiddeti en yüksek seviyeye ulaşan rüzgarın gece yarısına
kadar etkisini kaybedeceğini ancak
yarın da zaman zaman kuvvetli eseceğini söyledi.
Dünkü meteorolojik ihbarda öngörülen hızın saatte 102 kilometre olduğunu belirten Buran, 3 istasyonda

bunun üzerinde ölçüm yapıldığını,
rüzgarın Alsancak’ta 129, Boğaz’da
118, Yakın Doğu’da 115 ve Serdarlı’da
101 kilometre hızda estiğini açıkladı.
Buran, rüzgarın yarın kuzey ve batı
yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyleyerek, "Bu akşama kadar sağanak yağış geçişleri
var ama etkili yağış beklemiyoruz.
Pazar günü de yağış olacak” dedi.
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif
İlker Buran, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, 16-19 derece dolaylarında seyredeceğini de ifade etti.

TDP: ELEKTRİKTE 3 ZAMANLI TARİFE
SEÇENEĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI YANLIŞ
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme
ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan
kaldırılmasını yanlış bulduğunu belirtti;
gelişmiş bir çok ülkede endüstri tarifesinin, ticari tarifeye göre daha ucuz
olabilirken böyle bir uygulamaya yer
verilmemesini eleştirdi.
“Kötü yönetimlerin” de etkisiyle
bugün gelinen noktada ciddi fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan
TDP, ancak geleceğe yönelik geçmiş
hatalardan da ders alarak ciddi adımlar
atılması gerektiğine dikkat çekti.
TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun yatırımlarını geciktirmeden yaparak, üretimde, iletim ve
dağıtımda maliyetlerin düşürülmesinin
hedeflenmesi gerektiği de kaydedildi.
Açıklamada, “Hala yatırım bazlı
herhangi bir çalışmanın yapılmamış

olması ve tarife sisteminin özellikle
ekonomik dar boğazın halkın giderlerinin ciddi bir şekilde arttırdığı bu
dönemde kaldırılmış olması bizler
için çok ciddi sorunlardır. Bir an önce
hükümetin, yatırım için fon yaratması
ve büyük işletmelerin ve kamu kuruluşlarının KIB-TEK’e olan borçlarının
ödenmesi için irade ortaya koyması
gerekmektedir. Aksi takdirde kurumun
zararlarının giderilmesi için yine günden güne alım gücü düşen ve fakirleşen
halktan talep edilecektir” ifadeleri yer
aldı. KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun
mevzuat gereği defalarca fiyat düzenlemesi talep etmesine karşın; dönemin hükümetlerinin bu düzenlemeleri yürürlüğe koymadığı ifade edilen
açıklamada, son bir yıldır elektrik kurumunun ciddi anlamda maliyetinin
altında satış yapmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Ukrayna- Rus savaşı birçok analistler tarafından farklı değerlendiriliyor. Bunların
birçoğu objektif değil. Ülkelerin politikaları
doğrultusunda yapılan taraflı analizler gerçekleri saklamaktadır.
Savaşların sebepleri farklı olur. Saldıran
kendini savunmak ve haklı çıkarmak için
çeşitli bahaneelr öne sürer. Bu bahaneelrin
doğru olmadığı, yıllar sonra ortaya çıkar.
Ölenler geri gelmez. Acılar son bulmaz.
Irak’ın işgali böyle olmuştu. Güvenlik endişesi de işgallere hep sebep gösterilmiştir.
Ne ilginçtir ki tarihsel gelişim içinde ordular hep daha güçlü, daha etkili yani daha
çok insan öldüren silahlar üretme yarışına
girdilerer. Bu silahlarla savaşların kaderi
değişti. Barutun icadı ve bunun ateşli silahlarda kullanılması böyle bir arayışın sonucudur.
Silah üreticileri milyonlarca doları yeni
silah araştırmaları ve geliştirmelerine ayırır.
Bu silahları da ülkler alırken tek açıkladıkları
sebeb savunmadır. Dünyadaki tüm devletlerin
“Savunma Bakanları” veya kurumları vardır.
Alınan silahlar da hep” savunma amaçlı” o
zaman düşman kim? Uzaylılar mı? Değil
albette ? Silahlanma yarışındaki gerçek niyetler gizlenirken böyle söylemek kulağa
daha hoş gelir.. Daha masum görünür. Silah
pazarını büyütmek ve bundan kâ sağlamak
silah üreticilerinin işidir. Bunun için savaş
çıkarmak da.
Ukrayna’da yaşanan savaşta kullanılan
silahlar nükleer silahlar değil elbette. Ancak
bunların da kullanılabileceği mesajı veriliyor.
Bu silahların insanlık için ne kadar tehlikelri
olduğı bilinerek söyleniyor.
Nato ülkleri bu güne kadar görülmemeiş
bir silahı kullanmaya başaldılar. Teknolojiyi.
Rus ekonomisini zora sokmak için Uluslararası banacılığın teknolojik altyapısını kullanıyorlar. Ruslar buna hazırlıklı olsa da
uzun vadede zaraları hissedilecek.
Bilmemiz gerekir ki yeni teknolojiler ilk
önce askeri amaçlar için kullanılır. Bunlar
kontrol edilmeye başlanınca sivil hayatımıza
girmesine izin verilir. İnternet kullanımı
nöyle başaldı. İnternet altyapısı bugün
ABD’nin kontrolündedir. Haberleşme alanındaki tüm iletişim aygıtları denetlenebilecek bir altyapı ile kontrol altındadır. Bu
kontrol mekanizmaları ABD tarafından bir
silah gibi kullanılabilir. Biz bunun farkında
olmasak da günü geldiğinde teknolojinin
yarattığı tüm olanaklar bir tuşa basılarak
elimizden alınabilir. Haberleşme, uluslararası
bankacılık, deniz ve hava ulaşım çökeltilebilir.
Bu teknoloji silahına karşı birçok devlet
şıu anda savunmasız durumdadır. Rus- Ukrayna savaşında ABD ve Nato’nun yaptırımları teknılojinin bir silah olarak kullanıldığını bize gösterdi.
Savaş emperyalizm için ekonomik buhranlardan bir çıkış yoludur. Onlar, varlıklarını
kaybetmemek için milyonlarca insanın ölmesine güz yumacak kadar acımasızdırlar.
Bununla da kalmadılar bu defa. Ülkelerinden
binlerce kilometre uzakta olan Rus sanatçılar,
sporcular,işçiler ve diğer görevliler işlerinden
atıldılar. İnsan hakları ayaklar altına alınabiliyor. Bu keyfilik bize gösterdi ki barış
zamnında emperyalizmin yaptıkları hep
gözboyamadan başka birşey değildir.
İnsanlık teknoloji devlerinin ülkeleri tarafından tehdit altınadır. Cep telefonlarımız,
internetlerimiz bize dönmüş birer silahtır.
Bunun bilinmesinde yarar var sanırım.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
"Maraþ savaþ nedeni olur" diyen Serdar Denktaþ'ý da "vatan haini" ilan ettiler neredeyse! Doðruyu söylediði için
onu da dokuz köyden kovdularsa, buyursun o halde bizim onuncu köye! Torpilsiz münhal yer var bu köyde!

ACELE İŞE NEDEN
ALLAH KARIŞMAZ
DA ŞEYTAN
KARIŞIR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 2 Aðustos 2021 Pazartesi YIL: 2 SAYI: 387 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý

MARAÞ SAVAÞ NEDENÝ MÝ
OLUR SERDAR?
l 2. sayfada

Maraþ için Türkiye'ye uyarýlar yaðmaya devam ediyor

Derhal
kararý
geri alýn
AP Baþkaný David Sassoli

KISACA...

ABD ve Avrupa Birliði'nden Maraþ için Türkiye'ye uyarýlar yapýlmaya devam ediliyor… Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine
son vermesi isteniyor… Son olarak Avrupa Parlamentosu Baþkaný David Sassoli'den de bir uyarý geldi… Sassoli Türkiye'nin
Maraþ'ý yasal sakinlerine iade etmesi ve tek taraflý eylemlerden kaçýnmasý gerektiðini söyledi…
(4. sayfada)
DERÝN’CÝÐÝM GELDÝ
Selma Bolayýr

KARA KUTU

Halk TV’ye konuşan Hüseyin
Özgürgün, Halil Falyalı’nın askerde
komutanı olduğunu, kendisini
sevdiğini ama siyasi yoğunluğundan
dolayı hiç kahve bile içmediklerini
söyledi… Sanırsınız ki Hüseyin ABD
başkanı idi! Biz ne içilmeyen kahveler
gördük… Kıbrıslılar 2-3 gün
dedikodusunu yapıp unuttu Falyalı
cinayetini, Türkiye basını ise peşinde!
Kara kutu Hüseyin’i bile öttürmüşler…

Bizim Mandra
Uyuşturucu, kara para ve
rüşvet çeteleri yetmezmiş
gibimandrada şimdi de
kalpazan çeteleri fink
atmaya başlar. Polis
Girne’de tespit ettiği sahte
Sterlin ve 100’lük Türk
Liralarını emare olarak alıp
seri numaralarını da
yayınlayarak, dikkatli
olunması konusunda halka
çağrıda bulunurken,
sokaktaki adam “Korsanlar
adasında her türlü korsanlık
serbest” diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Rusya'da geçen yıl
hizmet vermeye başlayan
ve 1 milyona yakın
kullanıcısı olan Netflix 4
Rus dizisinin yapımını
durdurduğunu açıkladı.

Yangýnlar bitmek bilmiyor

n Yangýlar dün de ülkemizde devam etti… Maðusa'nýn Arýdamý köyünde 60 dönümlük makilik alan ile 10 dönüm arazi
yandý… Geçitkale-Mallýdað arasýnda çýkan yangýnda 150 adet selvi ile yabani zeytin aðaçlarý yandý… Bir yangýn da
Büyükkonuk Tuzluca arasýnda çýktý… Elektrik direði sigortasýndan atýlan kývýlcýmla þinya, ardýç ve zeytinler yandý… Güvercinlik
sanayi bölgesindeki depoda çýkan yangýnda ise 6 bin çift ayakkabý ve 7 bin kýyafet yandý...
l 3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

Gülsade Soykök
l 8. sayfada
YALPALAMA SÝYASETÝ
Sezan Artun

AKBABALAR

EKSÝK
OLSUN…

TUFAN VE CEMAL
ERDOÐAN'IN
KIÞLIK SARAYINDA

SÝLÝHTAR TATAR'I
SIÐMADI

Canan Sümer

Ali Osman

Aziz Þah

Mehmet Levent

l 6. sayfada

Kuzeyde 78'i yerel 100 pozitif, güneyde 277 vaka 1 ölüm...

ALLAH BU
ÝÞLERE
KARIÞMIYOR
Ali Kiþmir

l 13. sayfada

TARİH 2 Ağustos 2021

“Putin, Rusya’nın Sovyet geçmişini reddetti,
kendisini Çarlık Rusyasının mirasçısı ilan etti”
Rusya lideri Vladimir Putin, önce Doğu Ukrayna’daki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıdığını açıkladı, sonra bu cumhuriyetlerde yaşayan halkı korumak adına tüm Ukrayna'nın işgalini başlattı.
Putin'in canlı yayında imzaladığı sadece Donetsk
ve Luhaask Halk Cumhuriyetleri’ni “tanıma”
kararı değil, 1917'de yıkılan Rus İmparatorluğu’nun
yeniden ilanıydı.
Milyonlarca insan Donetsk-Luhansk’la ilgili
konuşma beklerken, Putin'in Lenin ve Stalin'le
ilgili açıklamalarını duyunca şaşırdı. Bu tema bilinçli seçilmişti. Putin, Rusya’nın Sovyet geçmişini
reddederek, kendisini Çarlık Rusyasının mirasçısı
ilan etti. Rus imparatorluğunun eski toprakları
üzerinde hak iddia etti (bu iddia Kars, Ardahan
ve Artvin'i de kapsıyor).
Ukrayna’yı "sosyalizmin kurduğu yapay bir
devlet" ilan eden Putin, Ukrayna’nın varlık hakkına
meydan okudu. Rus düşmanı Ukrayna milliyetçiliği
30 yıldır Sovyet düşmanlığı üzerinden yükseliyordu.
Oysa Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti’ni kuran ve
el üstünde tutan Bolşeviklerdi.
Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti kurulduğunda,
Donetsk ve Luhansk'ın neden Ukrayna'ya verildiği
tartışma konusu olmuştu. Bu bölgeleri proleter
devrimin çıkarları uğruna Ukrayna SSC’ye verdiler.
Ukrayna milliyetçileri, Ukrayna dilini yok sayan
Rus Çarlığını değil de Ukrayna SSC’yi var eden
Sovyet dönemini bütün melanetin sebebi saydılar.
Nazi işgali dönemini yücelttiler, Nazi işbirlikçisi
Bandera'yı ulusal kahraman ilan ettiler.
Putin, "Ukrayna diye bir ülke yoktu. Ukrayna
Lenin’in eseridir ve varlığını komünizme borçludur.
Sovyetler dağılırken komünizm bitti denildi ama
asıl şimdi bitiyor” diyerek tarihsel gerçekleri
anımsatmış oldu.

VİRGÜL

İŞGALCİ KAFA

‘‘Taşınmaz Mal Komisyonu 1974’ten beri uluslararası
alanda Türk tarafının elde ettiği en büyük
başarıdır… Kim karar verecek? İlgili otorite.
Yani TMK. Başvuran Rum değil karar veren. 11
bin Sterlin dönümüne ödeniyor kamulaştırma için.
Hatırlayın 5 Mart 2010 Demopoulos kararını…
AİHM, TMK’yı tanıdı. Bu büyük bir başarıdır Kıbrıs
Türk tarafı için ancak maalesef bu elde edilen
başarıyı uygulamada hayata geçiremiyoruz’’ dedi
TC’nin emekli diplomatı Daryal Batıbay! Mesele
ganimetin bedelini ödemektir. İşgalci kafa para mı
öder?

CRANS
MONTANA
TC’NİN
GARANTÖRLÜK
ISRARINDAN
DAĞILDI!

l 6. sayfada

KUMDAN KALELERÝM
ÇOKTAN DÜÞTÜ...

"Müzakereler
Crans Montana’da
kaldığı yerden
devam
etmelidir…"
CTP ve AKEL

Putin, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanların Ukrayna neo-nazilerinden çektikleri acıları ve meşru
anti-faşist mücadelelerini getirip Rus emperyalizminin çerçevesine yerleştirdi. Bir yandan Rus
komünizmine gözdağı verdi. Diğer yandan
ABD’ye, "Sovyetleri yeniden kurmak peşinde
olmadığı" yönlü bir alt-metin sunmuş oldu.
Donetsk ve Luhansk, 2014 darbesi öncesinde
Ukrayna'da komünist partisinin en güçlü olduğu
bölgelerdi. Faşist darbeye karşı, bölgede halk direnişine öncülük eden komünistler ve Rus milliyetçileri oldu. Bu cumhuriyetlerin tanınması talebi,
Rusya'da komünistlerin ileri sürdükleri bir gündemdi. Putin, Donetsk-Luhansk'ı tanıdı ama bu
hamlenin komünistleri güçIendirmemesi için güçlü
bir antisovyet, Çarcı söylemin içine yerleştirdi.
Putin Rusyası, emperyal yöneliminde Şi Jinping
liderliğindeki Çin'le birlikte hareket etmekte, bir
blok oluşturmaya çalışmaktadır. Bu iki lider, kendilerine bağımlı otokratik ülkeler zinciri yaratarak,
ABD-Avrupa-Japonya emperyalist bloğuna meydan
okumaya niyetlenmektedir.
Rusya'nın güvenlik doktrini, Putin'in ofisindeki
telefonlar gibi modası geçmiş bir anlayışa dayanmaktadır. Rusya'nın Çin karşısındaki ekonomik
cılızlığı, bu ittifakın geleceğini belirsiz kılmaktadır.
Rusya'nın emperyalist iddialarını ortaya koyması,
Türkiye devletinde de bir sarsıntı yaratacak ve
NATO'cu kanadın elini güçlendirecektir. 15 Temmuz'dan beri Rusya ile sürdürülen özel ilişkilerin
devam etmesi mümkün olmayacaktır. Bunun Suriye'de, İdlib bölgesinde yansımaları görülebilir.
Ayrıca Ukrayna ile yapılan SİHA vb. askeri anlaşmalar da bu son savaş ile çöpe gidecektir.
(Bu yazı Alp Altınörs’ün artıgerçek’te yayımlanan “Çar Putin, Ukrayna seferinde” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

ABD ve Avrupa Birliği'nden Maraş için
Türkiye'ye uyarılar yapılmaya devam
ediliyor… Türkiye'nin bölgedeki
faaliyetlerine son vermesi isteniyor… Son
olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David
Sassoli'den de bir uyarı geldi…

Gözden kaçmayanlar...

TATAR’IN HAVASI

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti adanın tek
sahibi gibi davranırmış diye şikayet
eder! Zamanında Kıbrıs Türk Liderliği
Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki makamları
terk ettiğinde, İsmet İnönü, Dr. Küçük’e
Cumhuriyet’e dönün dedi! Doktor karşı
çıktı İnönü’ye… Türkiye ise bunun
üzerine 4 Mart 1964’te BM Güvenlik
Konseyi’nin 186 sayılı kararına oy
vererek Makarios hükümetini Kıbrıs’ın
tek temsilcisi olarak tanıdı… Boşuna
kendin söyleyip kendin çalma Tatar.
TC Kıbrıs Cumhuriyeti’ni o gün
bugündür tanır; Kıbrıs’ın tek egemeni
de Kıbrıs Cumhuriyeti’dir!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Mağusa ile Ercan karşılığında
Türkiye hava sahası ile
limanlarının Kıbrıs Rum gemi
ve uçaklarına açılması konusu
birlikte ele alınabilir…”
Kudret Özersay (HP)

Karikatür: Kamel Berrani/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Bumin Bezmen

SÖZDE SOLCULARIN
SAHTELİĞİ!

AKIL GALİP GELECEKTİR
VARSA TABİİ...

Denize bakarak, galiba 3. Dünya Savaşı
başlıyor, dediğimde komşu fırlayıp, yok
da, dedi.
İnanılması güç tabii...
Bu zamanda böyle bir düşüncenin hakim
olması.
Gerek birinci, gerek 2. Dünya Savaşlarında gördük.
İnsan gördü...
Savaşların, topyekün savaşların ne olduklarını anladı.
Parça parça yıkımları hep yaşadık ancak
böyle toptan zor artık.
Şimdilerde nükleer silahlar
var.
Uydular, İHA’lar var...
Bir düğmeye bakar...
Düğmeye dokundu mu
geri dönüşü olmayacak olaylar başlar.
Sonunda, son, yazacaktır bu düğme oyununda.
Kimbilir belki de çok önceleri böyle bir
savaş geçirdi dünya.
O zaman insan denilen yaratık başka
türlü de olabilirdi.
Kimbilir belki aynı tür vardı, aynı kafaya
sahipti, aynı oyunlar oynana oynana dünyanın sonunu getirdiler.
Dünya tekrar doğal olarak yoluna devam
etti böylece.
Ta ki insan yeniden hortlayıp, çoğalıp,
birbirini yiyene kadar.
Ne olacak ki, savaşta yok olup gidenlere?
Hiç...
Anında toprak, anında yokoluş.
Olacak olan, medeniyet denilen zaman
çağdışılığa terfi edecek.
Yeniden mağara dönemi başlayacak, insan yeniden ateşi bulacak...
Yeniden birileri tekerlek diye bir şey
bulacak.
Yeniden ressamlar, yazarlar, savaşlar çıkacak karşımıza.
Ve yeniden ülkeler, başka ülkelere menfaatleri için bahaneler üretip, saldıracak.
Ne denilir böylelerine bilemedim.
1974 sonrasında bizde de olmuştu yasaklar.
Akıllının biri çıkıp, bundan sonra Rumca
müzik yasak, demişti.
Demişti de ne olmuştu?
Hiç.
Omorfo’da, beşyoldaki kahvede hatırlarım, Rumca müzikleri bas bas çalıyordu.
Yahu yasak, demeye kalktım da, kim
gelecek de beni engelleyecek bre, demişti
kahveci.
O gün anlamıştım ki; her isteyen, her
istediği yasağı koyamayacak.
Böyle olması gerekirken, İtalya ve diğerleri Rus sanatına güya yasak getirdi.
Gidin işinize be.
Dünya böyle kurtarılmaz.
Dünya kurtarılacaksa silahtan arındırılmalı.
Bu yasakları koyan İtalya, Almanya
önce ellerindeki silahlara baksınlar.
Çünkü işlerine geldiğinde, o silahları
patlatacaklardır Rusya gibi.
Denize bakarak, galiba 3. Dünya savaşı
başlıyor, dediğimde komşu fırlayıp, yok
da, dedi.
Yok ya.
Bu zamanda korkmayın da 3. Dünya
Savaşı çıkmaz.
Yakın zamanda, varsa, akıl galip gelecektir, göreceksiniz.

RMMO’NUN SAHİP OLDUĞU RUS SİLAH SİSTEMLERİNİN KRİZDEN
NASIL ETKİLENECEĞİ GÜNEY'DE ENDİŞE VE TARTIŞMA KONUSU…

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI:

DURUM KONTROL ALTINDA

Rusya-Ukrayna savaşının ve Güney’in bu konudaki tutumunun ardından
ortaya çıkan Rus yaptırımları, askeri
açıdan Rumlarda endişe yarattı.
Rum basınında bugün yer alan bir
haberde, Ukrayna’yı işgal etmesinin
ardından, Rusya’ya yönelik uluslararası
yaptırımlar ve ambargolar, aynı zamanda
Rusya’nın da buna yönelik karşı yaptırımlarının ardından, turizm ve ekonomide kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak ciddi problemlerin haricinde, Güney
Kıbrıs savunması ve Rum Milli Muhafız
Ordusunun (RMMO) operasyonel kabiliyeti açısından da ciddi bir mesele
ortaya çıktığı ifade edildi.
Politis gazetesi, geniş yer ayırdığı
haberinde, bilindiği üzere Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu silah sistemlerinin
büyük oranının Rus menşeli olduğunu,
dolayısıyla silah sistemlerinin bakımı
ve bunlar için teknik destek alınmasının,
ortaya çıkan durumundan etkilenmesine
dair ciddi bir olasılık bulunduğunu yazdı.
RMMO’nun sahip olduğu Rus menşeli silah sistemlerinin oranının yüzde
18-20 civarında olmasına rağmen, bunların gücünün kat kat fazla olduğunu
çünkü bunların ağır silahlar olduklarını
kaydeden gazete, RMMO’nun sahip
olduğu T8OU tankları, TOR-MI ve
BUK tanksavar sistemleri, topçu silahları, BM3 zırhlıları, MI-35 helikopterleri, çok büyük sayıdaki otomatik
Kalaşnikoflar ve makineli tüfeklerin
Rus menşeli olduğunu anımsattı.
RUM SAVUNMA BAKANLIĞI:
“DURUM KONTROL ALTINDA”
Rum Savunma Bakanlığının ise,
resmi olarak, orta vadede bu silahlar
konusunda sorun çıkmayacağını, çünkü

yeterli yedek parça stokları bulunduğunu
düşündüğünü yazan gazete, mevcut
yaptırımların, gerekmesi halinde Çin
ve Sırbistan gibi üçüncü ülkelerden
Güney Kıbrıs’a yedek parça gelmesine
kısıtlama getirmediğine işaret etti. Rum
Savunma Bakanlığı’ndan “yetkili bir
kaynak” ise gazeteye yaptığı açıklamada, Kırım meselesi yüzünden 2015
yılında Rusya’ya benzer yaptırımlar
uygulandığı zaman, Güney Kıbrıs olarak
bu durumdan ciddi şekilde etkilendiklerini, çünkü o zaman Rus silahlarını
teslim almayı bekledikleri bir aşamada
olduklarını ifade etti.
Ancak bu kez durumun farklı olduğunu söyleyen söz konusu kaynak, büyük bir yedek parça stokları bulunduğunu ve bunun uzun bir süreliğine, ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğunu dile getirdi.
Rum Savunma Bakanlığı dışındaki
“askeri analizcilerin” değerlendirmelerinin ise farklı olduğunu yazan gazete,
savunma bakanlığı dışındaki askeri
analizcilerin, konunun bu kadar basit
olmadığını ve hali hazırda problem çıkacağını düşündüklerine yer verdi.
Gazeteye göre, Rum kesiminin savunma konusunda Rusya’ya olan bağımlılığının büyük olduğunu ve bunun
bazı sonuçları olacağını düşünen askeri
analistler, silah sistemlerinin teknik anlamda desteklenmesinin sürekli ve uzun
vadeli bir prosedür olduğunu ve Rusya’ya yönelik yaptırımların uzun süre
devam etmesi halinde, sorunlar çıkacağını ifade ediyor.
Gazete, askeri analistlerin, kendilerini
meşgul etmesi gereken tek konunun
yedek parça değil, bu silah sistemlerinin
sürekli olarak güncellenmesi olduğunu
belirttiklerini de ekledi.

Hep söyledik, söylüyoruz, parti binalarını ulusal bayraklarla döşeyenler sol
kelimesini asla kullanmasınlar.
Ülkesi işgal edilmiş durumda iken,
yani gözündeki iğneyi görmezden gelip,
başkasının gözünde çöp arayanlar yine
ayni şekilde solcuyum deyip halk diliyle
kabak kesmesinler.
Savaş suçlarının en büyük suçlarından biri olan,
insan haklarına tamamıyle
ters düşen bir ülkeden bir
ülkeye nüfus taşıyarak o
ülkenin demografik yapısını bozanlara ses çıkaramayanlar, biz sol değerlerle büyüdük laflarını edenler gülünecek
durumdadırlar.
Son yıllarda tüm bu sözde sahte solcular, konuşmadıkları, ses çıkarmadıkları
konularda, konuşanları, yani asimilasyon,
nüfus taşıma, rehinelik, kendi ülkesinde
azınlığa düşme, sömürgecilik gibi konuları eleştirenleri ırkçılık, fanatiklikle
suçlamaya başladılar ki işin en acınacak
tarafı esas burası.
Rejim ve sömürge idaresi altında demokrasicilik oyununda rol alanların süregelmekte olan durumun, yani işgal ve
rehineliğin üzerinde örtü olmaya devam
edecekleri apaçık ortada.
Elektrik Kurumu'nun başına gökten
zembille indirilip vatandaş yapılan vekil
bile seçtirilen birinin geçmesini dillerine
doladılar.
Olur muymuş öyle şey, olur be bay
sözde solcular hemde bal gibi olur, adın
Mersin 10 Turkey ise herşey olur.
Kıbrıs'ta yaşayan herkes Kıbrıs Türk
halkıdır diyen siz değil misiniz?
Taşıma nüfusun güneye serbestçe geçmesini, hatta tüm TC vatandaşlarının
Kıbrıs'ın tümünde dört özgürlükten yararlanmasını isteyen, öneren yine sizler
değil misiniz?
Siz esas ırkçılığı, ayırımcılığı yapanlara
karşı ses çıkarmayıp, uslu çocuk olursanız, ülkesi için konuşan vatanseverleri
de onların yerine ırkçı, ayırımcı diye
nitelendirirseniz, başımıza daha kimler
gelir veya gelebilir hiç konuşmaya eleştirmeye hakkınız yoktur, olmayacaktır
da!
Göreviniz sadece halk dilinde destebanlıktan öteye başka bir şey değil, başkalarını bilmem ama benim sizlere yakıştırabileceğim en uygun görev ismi
bu!
İyi destebancılıklar beyler!

Sol Hareket...

ELEKTRİK ZAMLARINI PROTESTO EDİYORUZ
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah
Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada,
elektrik tarifelerinde yaşanan astronomik
zamları protesto ettiklerini belirterek,
temiz ve ucuz enerji için fueloil ile elektrik üretimine son vermek ve KIBTEK’in modernize edilmesi için kapsamlı
bir çalışma başlatılması gerektiğinin
altını çizdi.
Elektrik tarifelerine uygulanan son
zamların birçok haneyi karanlığa gömeceğini, üretimin ise durma noktasına
geleceğini vurgulayan Korkmazhan,
elektrik tarifelerine uygulanan zammın
iğneden ipliğe yeni bir zam dalgasına
neden olacağını kaydetti.

Pandemi ve ekonomik kriz koşullarına
halkı koruyucu ekonomik tedbirleri hayata geçirmek yerine, yeni zam ve vergiler ile krizin yükünün halkın sırtına
yüklendiğini, yoksulluğun derinleştiğini
kaydeden Korkmazhan, elektrik tarifelerine yapılan zamların geri alınmasını
talep etti.
AKSA’NIN FAALİYETLERİNE
SON VERİLMELİ
AKSA şirketinin Kıbrıslı Türk toplumunun sırtında çok büyük bir kambur
olduğunu, elektriği astronomik kâr oranları ve alım garantili sözleşmeler ile
çok pahalıya sattığını, bunun yanında

fueloil ile elektrik üretiminin ekolojik
felaketlere ve pahalı enerjiye sebep olduğunu vurgulayan Korkmazhan, “Ucuz
ve temiz enerji için AKSA’nın faaliyetlerine son verecek, KIB-TEK’i yeşil
enerji hedefi ile modernize edecek,
fueloil ile elektrik üretimine son verecek
kapsamlı bir çalışma başlatılmalıdır”
dedi. KIB-TEK’in modernize edilerek,
halka ucuz ve temiz enerji sağlayan denetlenebilir bir kurum halini alması gerektiğini vurgulayan Korkmazhan, siyasilerin ve bir takım çıkar odaklarının
arpalığına dönüştürülen KIB-TEK’in bu
haliyle devam etmesinin de mümkün
olmadığını kaydetti.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
ÖDENEMEYECEK ELEKTRİK
FATURALARI…

Dünkü yazımızda Türkçe konuşan Kıbrıslı
toplumun atasözü listesine:
-“Mart zammı teper” diye yeni bir deyiş ekledik…
Toplumun kabul edip, etmeyeceğini zaman
gösterecek!
İleride hakkımızda ne söylenecek, onu da
zaman gösterecek!
***
Mademki, Türkçe konuşan
Kıbrıslı toplum, birlik olup işgalcilere -esas kararları alanlara- karşı durarak, aklını başına
devşirmez ve Kıbrıs sorununu
çözmek için diretmezse, rehineliği ve sömürülmesi yanında,
elinde ne kaldıysa onlar da birileri tarafından
alınacak!
1974’de savaş sonrası, Ankara’da yüksek
tahsildeyken, moral olsun diye kullandığım,
bana ait bir söz:
“Zaman, çaresi olmayanlar için asılacak en
sağlam daldır” diyordum…
Gençlik!
Bugüne denk geldi, başta okuyucularım
olmak üzere, tüm Kıbrıslılara duyuruyorum
bu sözü…
Dün de, “Mart zammı teper” sözünü, “hediye
ettim” toplumumuza…
***
Aklıma bir fıkra düştü, bilirsiniz:
“Genç imam tayin olduğu köyde, bir gün camide namaz kıldırırken osurur ve çok utanır.
Utancından köyü hemen terk eder, başka köyde
imamlık yapmaya başlar. Orada, yaklaşık 15
yıl imamlık yapar.
Bir gün, nasılsa beni unutmuşlardır diyerek,
gençken imamlık yaptığı eski köyüne gitmeye
karar verir.
Köyün girişine geldiğinde, bir çocuk görür.
Çocuğa, ‘sen beni tanıyor musun,’ diye sorar.
Çocuk, ‘tanımıyorum’ der.
İmam içinden, ‘iyi, beni unutmuşlar’ der.
Tam giderken çocuğa, ‘sen hangi sene doğdun,’
diye sorar. Çocuk da:
-Ben hangi tarihte doğduğumu bilmiyorum
ama annem, ‘imam osurduktan 2 ay sonra’
doğduğumu söyler.”
***
“Milliyetçi” yöneticilerimiz yıllardır, yabancıların talimatlarına uyarak, Kıbrıslı toplumun
malı olan Kıb-tek’in mevcut yapısının 3’e bölünüp, birilerine peşkeş çekilebilmesi, pardon
“özelleştirilmesi” adına, ucuz enerji üretimi
için herhangi bir yatırım yapmayı reddederek,
Kıb-tek’i yıllar içinde, bugünkü pahalı enerji
üreten, borçlu/parasız yapısına soktular!
Şimdi da, uygulamaya başladıkları “elektrikte
dövize endeksli enerji fiyatlandırması” ile toplumla dalga geçiyorlar!
Böylesi filmleri çok izledik…
Unutulmaz anıları kaldı bizlerde…
-Özel kişilere ait asırlık fabrikalar kapatılırken
gördük çevirdikleri dolapları…
-Sanayi Holding’e ait fabrikaların üretemez
konuma getirilip, ardından parçalanan makinelerini taşınırken gördük, TIR’larda…
-Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) “batırılırken” çevrilen entrikaların, nasıl/ne şekilde
“icra edildiğini,” Londra’nın Heathrow Hava
Limanı’ndaki slotlarının, elden nasıl çıkarıldığını
da gördük o filmlerde…
***
Peki, bütün bu yapılanların sonucu n’oldu?
Geriden saymaya başlarsak,
Kıbrıs’ın kuzeyindeki lokomotif sektör dedikleri
“Turizmi” yapılamaz hale getiren, -baltalayanbilet fiyatları ortada…
İmalât sanayinde, lengerden boruya, sobadan
kazana, maşarappadan çiviye, her şeyi “deniz
aşırı yerden” satın almaya mecbur bırakıldık!
Helvadan makarnaya, çoraptan teneke kolaya, konfeksiyondan ayakkabıya, yerli üretimi
yok ettikten sonra, her şeyi ABD doları ile
“deniz aşırı yerden” ithal etmek zorunda bırakıldık! Şimdi da, ödenemeyecek elektrik faturaları ile karşı karşıyayız!
Gene gonuşuruk buraşda.

Filistinli çocuklara
süt toplamaktan fonculuğa…
Geçen hafta ülkemizdeki siyasetin ve sivil
toplumun finansmanı üzerinde durmuş, en
önemli amacı AB’den fon koparmak olan
sivil toplum kuruluşlarının kuralsız finanse
edilen ve ideolojisizlik içinde boğulan siyaset
gibi vasatlığa hizmet ettiğini yazmıştım.
Sivil toplum kuruluşlarının AB’den fon
kapma mücadelesinin miladının 2000’li yıllar
olduğunu yazdığım için, bu tarihlerden öncesine
tanıklık etmemiş bazı genç arkadaşlar “Peki
bu işler evvelden nasıldı?” diye sordular.
Aklıma, 1982 yılında siyasetin ve sivil toplumun el ele yürüttüğü Filistin halkıyla dayanışma faaliyetleri geldi.
Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nin 16
Temmuz 1982 tarihli oturumunda Cumhuriyetçi
Türk Partisi’nin efsanevi Genel Sekreteri Naci
Talat Usar bir konuşma yaparak konuyu siyasetin gündemine taşımıştı. Mesele yalnızca
sol siyasetin duyarlı olduğu bir mesele değildi,
nitekim Meclis aynı günlerde İsrail’in Filistin
halkına karşı giriştiği soykırım hareketini kınayan bir karar suretini oy birliğiyle oylamış
ve dünya kamuoyuna duyurmuştu.
Bu manevi dayanışma çabası dışında maddi
dayanışma kampanyası başlatan sivil toplum
kuruluşları vardı. Bu kampanyada gıda ve
ilaç yardımı için para toplanırken dayanıklı
gıda maddeleri de toplanmaktaydı.
Fakat sol partilerle birlikte sivil toplumun
sürdürüldüğü yardım kampanyalarına sürekli
engel çıkarılıyordu. Rahmetli Naci Talat
konuyu Meclis gündemine taşımış ve o günlerde 40 kişilik Meclis’te 19 vekille güçlü bir
şekilde temsil edilen Toplumcu Kurtuluş Partisi

Mehmet Hasgüler

ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Filistin’e
yardım çabalarının engellenmeye çalışıldığından yakınmıştı. Naci Talat, CTP Genel
Sekreter Yardımcısı Ferdi Sabit Soyer’in
yardım toplarken tutuklandığını da söylüyordu.
Devrimci Gençlik Derneği (DGD) de çeşitli
engellerle karşılaşan sivil toplum örgütlerinden
biriydi. Dernek yöneticileri hakkında soruşturma açılmış, toplanan sütler dernek binalarında müsadere edilmişti.
Siyasi elitler dayanışma gösteriyor, Devlet
Başkanı Rauf Denktaş meseleyi uluslararası
alanda protesto ediyor ama yardım kampanyaları engelleniyordu. Bu tuhaflığın sebebi
1974 gibi dramatik savaş sonrası oluşan Kıbrıs
Türk Federe Devleti siyaseti içinde yaşanan
paradoksal sorunlardı. O dönem lise öğrencisi
olan benim aklımda ise Filistinli çocuklara
süt toplayan DGD’li gençlere duyduğum hayranlık kalmış. Bu hayranlığı bugün de aklımda
ve vicdanımda yaşatıyorum.
Dönemi içerisinde Türkiye’deki ilerici akımlardan fazlasıyla etkilenmiş ve belki biraz
aşırı politize olmuş bir sivil toplum kuruluşu
olan DGD’nin insani mücadelesine yakından
bakmak bizim bugün içinden geçtiğimiz sivil
toplumun durumuna da ışık tutabilir. O günlerde
DGD Rumlardan geriye kalan mal, mülk ve
toprakların üzerine çöken belli kesimlerin ganimetçiliğine de eleştirel yaklaşan bir örgüttü.
Kanaatimce çok da haklı eleştirilerdi bunlar.
DGD örneği ile bugünkü sivil toplum kuruluşlarının basitçe kıyaslamasını yaparak günümüzdeki durumun ne kadar kötü olduğunu

UKRAYNA’YA DAİR
GERÇEĞİ SÖYLEMEK!
ABD İkinci emperyalist savaşın sonunda
tartışmasız hegemonik bir güç haline geldi.
O kadar ki, bir başına dünya sanayi üretiminin
yarıdan fazlasını sağlıyordu. Faşizmin yenilgisinde başat rol oynayan Sovyetler Birliği’nin de etkinlik alanı Avrupa’nın ortalarına
kadar genişledi, prestiji arttı. ABD başkanı
Roosevelt’le Stalin arasındaki bir kompromiye
göre, “Hür Dünya”, ABD’nin, “Komünist
Blok” da Sovyetler Birliğinin nüfuz bölgesi
olacaktı…
Fakat ABD 1949 yılında bir askeri (militer)
saldırı paktı olan NATO’yu kurdu. Türkiye
1952’de NATO’ya üye oldu ve o tarihten
sonra bir ABD (Batı) uydusuydu. Bağımsız
dış politika uygulama yeteneğini kaybetti…
1955’de de Sovyetler Birliği Varşova Paktı’nı
kurarak cevap verdi… Artık ondan sonraki
dönem ‘Soğuk Savaş’ dönemiydi ve silahlanma yarışı hız kesmedi…
1990’da Sovyetler Birliği dağıldı. Varşova
Paktı’nın varlık nedeni ortadan kalktı ve lağvedildi. Hasım sahneden çekildiğine göre,
NATO’nun da lağvedilmesi gerekirdi ama
tam tersi oldu. NATO genişlemeye devam
etti. 1990’da 16 olan üye sayısı bugün 30 ve
üç aday da sırada bekliyor…
Sovyetler Birliği dağılınca ABD ve bir
bütün olarak NATO cephesi düşmansız kaldı.
Oysa, emperyalizm savaşsız, hegemonya
düşmansız yapamazdı. Ve “İslamcı Terörü”
keşfettiler. Cihatçı katilleri eğittiler, donattılar,
finanse edip sahaya sürdüler… 2000’li yılların
başlarında Rusya gücünü toparladı ve Çin
etkin bir güç olarak sahnedeki yerini aldı.
Artık emperyalist Batı’nin bir değil iki
düşmanı var… Rahatlamış görünüyorlar…
1990’dan sonra NATO cephesi Rusya’yı
Batısından kuşattı. Batı sınırında NATO üyesi
olmayan ülke kalmadı. Ukrayna’nın da
ittifaka katılması, NATO’nun Rusya’nın karnına kadar girmesi demeye gelecekti…
Büyük ölçüde NATO’cu cephenin dahliyle
peydahlanan ‘renkli devrimle’ (2014) Ukrayna’da Batı yanlısı bir rejim iktidara taşındı.
Rus asıllı nüfusun yaşadığı Donbas bölgesindeki halk isyan etti ve özerklik talep etti.
2014’den beri Donbas halkı Ukrayna ordusunun desteklediği paramiliter-neofaşist unsurlar tarafından aralıksız bombalanıyor…

Haber Kıbrıs
anlayabiliriz.
Bundan 40 yıl önce sivil toplum -aşırı
politize biçimde olsa da- ülkesine, toprağına,
insanına ve siyasetine vatansever ölçekte son
derece önemli bir katkı koymaktaydı. Fonlarıyla
beslendiği AB’nin çizgisi dışında düşünce
üretemeyen günümüzün sivil toplum kuruluşlarının topluma katkısı ise kendi yağıyla
kavrulan ve bugünden bakınca kimilerinin
“amatör” olarak nitelendirebileceği DGD’nin
yaptığı katkıların yakınından bile geçemez.
Hatta şunu da söyleyeyim, 40 yıl önceki sivil
toplumun ganimetçilere yönelik eleştirileri
bugün AB ve sair dış fonlardan beslenen sivil
topluma yöneltmek haklı bir analoji oluşturur.
“Kıbrıs’ta çözüm”, güya Kıbrıs’ı birleştirme
amacıyla “iki taraflı” foncu sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine emanet edildiği anda
konu büsbütün trajikomik bir hale geliyor.
İki toplumlu bu foncuların karar vericileri
arasında “bilirkişiler” vardır ve bu efendiler
o kadar güçlüdür ki kime ne kadar “Euro”
fon verileceğine karar verirler. Bir dönem
Rum mallarını kimin ganimet edeceğine karar
verenlere ne kadar benziyorlar değil mi? Günümüzün fon dağıtanlarıyla fon alanları arasındaki ilişki geçmişte ganimet dağıtanla ganimeti alanlar arasındaki ilişkiyle çok benzerdir
ve ikisi de siyasi kültürümüzü felç eden
patronaj sisteminden beslenmektedir.
2000’li yıllardan beri sivil toplum içerisinde
yaşanmakta olan değişim ve dönüşüm hepimizi
ciddi olarak düşündürmeli ve dersler çıkarmaya
itmelidir.

özgürüniversite.org

Bugüne kadar binlerce çocuk, kadın her
yaştan insan katledildi… Katliamlardan özgürlüğün, demokrasinin, hukukun timsali
olan Batı’nın hiç haberi oldu mu?
Minks anlaşaması (2014), ateşkes ve Ukrayna güçlerinin (neofaşist unsuların) geri
çekilmesini, Donetsk ve Luhansk bölgelerine
özerlik tanınmasını öngördüğü halde, Ukrayna
Minks anlaşmasına uymadı, özerklik tanımaya
yanaşmadı. Eğer Donbas özerlik kazanırsa,
Parlamento’da Rusya yanlısı çoğunluk oluşacaktı… Bugünkü Ukrayna hükümetinin
öyle bir şeyi kabullenmesi mümkün değildi… Bunun üzerine iki halk cumhuriyeti
bağımsızlık ilan ettiler. Rusya tanıyınca da
NATO cephesi ayağa kalktı… Neymiş efendim ‘tanıma’ Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali, dolayısıyla ‘uluslararası hukukun
ihlaliymiş’… ABD ve müttefikleri Irak’ı
Libya’yı, Suriye’yi, Afganistan’ı çökertirken
Yugoslavya’yı paramparça ederken ‘uluslararası hukuk’ akla geliyor muydu… Türkiye
Kıbrıs’ın ve Suriye’nin kuzeyine yerleşirken
uluslararası hukuk akla geliyor muydu? Kaldı
ki, ABD ve müttefikleri Westfalya Barışından
(1648) beri oluşan uluslararası hukuku geride
kalan 30-40 yılda bypass ettiler… Yeni hukuk
teorieri geliştirdiler… “Önleyici savaş”, “insanî müdahale”, “müdahale zorunluluğu”
gibi…
Aslında uluslararası hukuk ‘söylemi’, ahmakları aldatmaya yönelik ideolojik bir manipülasyon olmanın ötesine geçmiyor…
Zaten ABD Minks Anlaşmasının uygulanmasını istemiyordu. Öyle bir şey çıngar çıkarma olasılığını zayıflatırdı… Dolasıyla,
Donbas bölgesinde sekiz yıllık savaşın sonunda ortaya çıkan durumdan Moskova
değil, asıl Washington ve müttefikleri – NATO’cu cephe- sorumludur. Zaten bütün bu
zaman zarfında Kiev’in ipi hep ABD’nin
elindeydi…
Büyük bir devrimin eseri olsa da Sovyetler
Birliği hiçbir zaman kavramın gerçek anlamında sosyalist bir ülke olmadı. Bürokratik-totaliler bir rejim söz konusuydu. Ukrayna
da bir “oligarklar” cumhuriyeti… Halkın
ezici çoğunluğu açlık ve sefalet sınırında
yaşıyor. Ukrayna’ya Rusya’nın işgal girişimi
tam da ABD başta olmak üzere emperyalist

Fikret Başkaya
kampın istediği bir şeydi… Tabii buradan
bir üçüncü dünya savaşı çıkmaz… Eğer çıkarsa da o savaşın kazananı olmaz… Üçüncü
Dünya Savaşı nükleer bir savaş olacağına
göre…
İnsanların “bilinci”, “dünya görüşü” kapitalist oligarşilerinin hizmetindeki büyük
medya, kendilerinden menkul “düşünce kuruluşu” denilenler ve (bilim yuvaları sayılan
çok prestijli) Batı üniversitelerinde oluşturuluyor… Dünyanın geri kalanı Avrupa (Batı)
merkezli ideolojik yabancılaşmayla malûl…
Avrupa merkezli ideolojik yabancılaşmayla
hesaplaşmadan şeylerin yerli yerine oturması
mümkün değil… Kendi gerçekliğimize kendi
gözümüzle bakmayı becerinceye kadar bir
şeylerin değişmesi mümkün değil…
Batı demokrasisi, temsilî demokrasi denilenin aslında gerçek demokrasiyle bir ilgisi
yok. O kadarı da dünyanın geri kalanının
sömürüsü, yağma ve talanı sayesinde mümkün
oluyor… Bir fikir vermek için, bugün Afrika’nın doğal kaynaklarının ve emeğinin sömürüsü, ‘doğrudan sömürge” oldukları dönemdekinden daha büyük… Fakat bir şeyin
bilinmesi gerekiyor. Zaten kapitalizm dahilinde gerçek bir demokrasi mümkün değildir.
Zira, demokrasi ve kapitalizm antinomik
kavramlardır… Biri olursa diğeri olmaz…
Savaş söz konusu olduğunda sadece insan
ölümleri akla geliyor. Oysa savaşlar sadece
insanları öldürmüyor. Ekolojik yaşamı da
yok ediyor. Ekolojik dengeleri aşındırıyor.
Yaşamın temelini yok ediyor… Fakat, kapitalistler sadece savaştan kâr etmezler… Yıktığını inşa ederek savaş sonrasında da kâr
ediyorlar…
Kapitalizm-emperyalizm var oldukça, savaşlar, çatışmalar, boğazlaşmalar da var olmaya devam eder… Fakat bir şey var: Kapitalizm dahilinde insanlığın ve uygarlığın
bir geleceği yok… Vakitlice bu netameli
sistemde çıkılamazsa, geriye kurtarılacak bir
şey kalmaya bilir…
‘Savaşa karşıyım demek’ iyi-güzel de, o
kadarı yeterli değil. Savaşın gerisindeki nedenleri, savaşın gerçek faili olan sistemi de
sorun etmek ve gereğini yapmak gerekiyor… Velhasıl ne ile cebelleştiğini bilmek
önemlidir denmiştir…
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Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

KARANLIKTAKİ
UMUT
Anlatılmayan
hikayeler, muhteşem
olasılıklar
Rebecca Solnit

Hisardayım taşdayım
Yemekteyim aştayım
Denizi dinliyorum
Mağusa, Maraş’tayım
GÜNEY KIBRIS’IN
RUSYA’YA UYGULADIĞI
HAVA SAHASI KULLANIM
YASAĞININ YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GÜNDEMDE

Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle AB
tarafından, hava sahalarının Rus
uçaklarına kapatılması kararına uyan
Güney Kıbrıs’ın, bu kararı yeniden
gözden geçirmeyi planladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi “Yeniden
Değerlendirme Hazırlığı-Hükümetin Rus
Uçaklarına AB Yasağını Yeniden
Değerlendirme İhtimali Açık” başlıkları
altında verdiği haberinde, Ukrayna’yı
işgali sebebiyle Rusya’ya uygulanan
uçuş yasağının Rum hükümetince
yeniden değerlendirilmesi ve
kaldırılması ihtimalinin gündemde
olduğunu yazdı.
Gazete, AB Dışişleri Bakanları’nın
Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları
değerlendirmek için toplantı yapmaya
hazırlandığı bir sırada Rum
hükümetinin, sözde “Kıbrıs hava
sahasında” Rus uçaklarına uygulanan
uçuş yasağını yeniden değerlendirmeye
hazır olduğunu yazdı.
Türkiye’nin, Rus uçaklarına yönelik
yasağı uygulamamasının Rum hükümeti
için “iyi bir bahane” teşkil ettiğini de
öne süren gazete, Ulaştırma Bakanı
Yannakis Karusos’un dün yaptığı
açıklamada, bu ihtimali gündeme
getirdiğini vurguladı.
Habere göre Karusos, Türkiye hava
sahasını kapatmazken Güney Kıbrıs’ın
bu kararının yeniden değerlendirilmesi
ihtimaline ilişkin gazeteciler tarafından
yöneltilen bir soruya, “bu konunun,
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı
Yoannis Kasulidis’le görüşüleceği”
yanıtını verdi.
Şu an için AB’nin kararının geçerli
olduğunu vurgulayan Karusos, Güney
Kıbrıs’ın çekinceler sunan tek ülke
olduğunu, bu çekincelerin hukuki
açıdan olarak gündeme getirilmesinin
bir yolunun da bulunduğu şeklinde
bilgilendirildiğini ifade etti.
Gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve
bunun etkileri konusunun bugün
toplanacak Rum Ulusal Konseyi’nde
ana konuyu oluşturmasının beklendiğini
de iddia etti.
Bugün 18.30’da toplanacağı belirtilen
Konsey’in ana konusunun Kıbrıs
sorunu ve Güven Yaratıcı Önlemler
olarak belirlendiğini ancak Ukrayna’daki
gelişmeler ve diğer konuların, toplantı
gündeminde ağırlık kazanmasının
beklendiği belirtildi.

DÜN

“Sanat da tıpkı hayat gibi; insan
içine daldığı nispette genişliyor ve
enginleşiyor.”
Goethe

AB’DEN KIBRIS STÖ'LERİNE 2.5 MİLYON EURO
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs genelindeki sivil
toplum örgütlerini (STÖ'ler) destelemek amacıyla 2.5 Milyon Euro bütçeli bir “teklif çağrısı”
başlattı.
Avrupa Komisyonu’nun STÖ’lere yönelik
teklif çağrısı, iki toplumlu araştırma projeleri,
iki toplumlu güven artırıcı projeler ile Kıbrıs
Türk toplumunda sivil toplumun güçlendirilmesi
önceliklerini barındıran üç Lot’tan oluşuyor.
Teklif çağrısına ilişkin ilk bilgilendirme toplantısı 9 Mart Çarşamba günü çevrim içi
ortamda yapılacak.
Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sekizinci Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında hibe
programı, sivil toplumu Kıbrıs'ta kapsamlı çözümün elde edilmesini desteklemeye katkıda
bulunan eylemler aracılığıyla destekleyerek
güven, diyalog ve iş birliğinin artırılmasının
yanı sıra Avrupa Birliği değerlerinin ve standartlarının desteklenmesini amaçlıyor.
Avrupa Komisyonu 2007'den bu yana Kıbrıslı
Sivil Toplum İş Başında programı kapsamında
toplam 14 milyon Euro bütçeli yedi teklif
çağrısı açtı. Program kapsamında ayrıca, 1
milyon Euro bütçeli İnsan Ticaretine Karşı
Birlikte Mücadele konulu teklif çağrısı açtı.
TEKLİF ÇAĞRISI ÜÇ LOT’TAN
OLUŞUYOR
Bu teklif çağrısının, farklı öncelikler barındıran üç Lot'tan oluştuğu ifade edilerek, şunlar
kaydedildi:
“Lot 1- İki toplumlu araştırma projeleri:
Kıbrıs odaklı bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi yoluyla Kıbrıs toplumları arasındaki
bilimsel etkileşimin artırılmasına katkıda bulunacaktır.
Lot 2 - İki toplumlu güven artırıcı projeler:
Çevre, barış, uzlaşı ve güven artırma, insan
hakları, kültür veya spor konularının öncelik
taşıdığı alanlarda Kıbrıs toplumları arasındaki
etkileşimi artırmayı hedeflemektedir.
Lot 3 – KT toplumunda sivil toplumun güçlendirilmesi: Çevre, insan hakları, medya okuryazarlığı, etik gazeteciliğin desteklenmesi, AB
standartlarına uygun sağlam yönetim yapısının
geliştirilmesi alanlarındaki projelerin yanı sıra
Covid-19 pandemisinin sonuçlarını ele alan
projelerle KT toplumundaki sivil toplumu des-

tekleyecektir.”
Açıklamada, “Lot 1 için tahsis edilen bütçe
500.000 Euro'dur. Başvuru sahipleri, 30.000
Euro'dan 100.000 Euro'ya kadar Avrupa Birliği
(AB) katkısı talep edebilecektir. Lot 2 için
tahsis edilen bütçe 1 milyon Euro'dur ve Lot 3
için tahsis edilen bütçe de 1 milyon Euro'dur.
Başvuru sahipleri, bu iki Lot için 50.000 Euro'dan 200.000 Euro'ya kadar Avrupa Birliği
(AB) katkısı talep edebilecektir. Bütün Lot'lardaki Avrupa Birliği katkısı, sunulacak proje
teklifinde belirtilen toplam tutarın % 60 ila %
95'ini karşılayabilecektir.
Başvuru sahibi ve/veya eş başvuru sahipleri
maliyetlerin kalan kısmını birlikte finanse etmelidir” denildi.
Lot 1 ve Lot 2 kapsamında önerilecek projelerin, biri Kıbrıs Türk toplumundan, diğeri
Kıbrıs Rum toplumundan olmak üzere, en az
iki başvuru sahibiyle uygulanması gerektiği;
Lot 3 kapsamında sunulacak proje tekliflerinin
ise yalnızca bir başvuru sahibi tarafından uygulanabilecek olup projelerde esas başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumundan olması gerektiği kaydedildi.
Başvuru sahiplerinin proje tekliflerini sunmaları için son teslim tarihinin 19 Nisan 2022
günü Brüksel saati ile 15.00 (Kıbrıs saati ile
16.00) olduğu da belirtildi.
İLK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9
MART’TA
Türkçe ve Yunanca çevirinin de olacağı ilk
bilgilendirme toplantısı, 9 Mart Çarşamba günü
çevrim içi ortamda yapılacak.
Bilgilendirme toplantısına kaydolmak için
REFORM-CYPRUS-SETTLEMENT-SUPPORT-CS-VIII@ec.europa.eu adresine 7 Mart
Pazartesi’ne kadar email gönderilmesi gerekiyor.
Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlere dair
bilgilere www.abbilgi.eu, www.facebook.
com/ABBilgi, http://www.tcceugrantsupport.
eu/en/ ve www.facebook.com/ ABhibedestek
adreslerindeki sayfalardan ulaşılabiliniyor.
Açıklamada, bu girişimin, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB
Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte
ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmakta
olduğu belirtildi.

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...

Tadımlık

Sevdiğim çiçek adları gibi
Sevdiğim sokak adları gibi
Bütün sevdiklerimin adları gibi
Adınız geliyor aklıma
Melih C. Anday

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
BUSE KARŞILI ECZANESİ
Demir Sok.N0: 51, Gönyeli -Yenikent alt geçit güney istikameti, YENİKENT
03922241545
CANEŞ ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı
Plaza N0:3 Life Hospital yanı
Taşkınköy
0392 225 52 20
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
Mehmet akif cad.. mustafa derviş
apt.. n0:111/h grand pasha hotel karşısı dereboyu lefkoşa
0392 227 11 10
GİRNE
SELİN ESER ECZANESİ
Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Yeni Liman Yolu, High Life Tower No:23/B
Girne (Manipeni - Lord's Palace Hotel Yolu, Açıkgöz Market yanı)
03928150666
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne
0542 855 31 14
MELİS UZUN ECZANESİ
Işıl Sokak Uzun apt. no. 4 / Kamiloğlu Hastanesi yanı
03928159777
MAĞUSA
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi
(Cyprus Central Hospital) Acil Servis
Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı
Gazimağusa
03923652424
GÜZER ECZANESİ
Cıty mall avm yanı(arka yol), dershaneler yolu, golden car wash çaprazı, çanakkale, gazımağusa
05338740374
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı
0392 714 18 94
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele
03923714006
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

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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BM: UKRAYNA’DA 2 MİLYON KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtığını
bildirdi. BM İnsan Hakları Konseyi'nin,
"Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan
Ukrayna'daki insan haklarının durumuna"
ilişkin acil toplantısı başladı.
BM Cenevre Ofisi'nde Ukrayna'nın talep
ettiği ve 47 üyeli Konsey tarafından kabul
edilen acil toplantının açılışında konuşan
Bachelet, "Rusya'nın bir hafta önce Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı."
dedi.
Bachelet, 24 Şubat'ta başlayan saldırının,
Ukrayna genelinde milyonlarca kişinin
insan hakları üzerinde büyük bir etki oluşturduğuna dikkati çekerek, "Nükleer silahlar
için yüksek tehdit seviyeleri, tüm insanlığa

yönelik risklerin ciddiyetinin altını çiziyor."
uyarısında bulundu.
"2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EVİNİ
TERK ETTİ"
Bachelet, Ukrayna'da okullar ve ana okulları dahil çok sayıda sivil tesiste ciddi hasar
meydana geldiğini, temel altyapının ağır
hasar görmesiyle elektrik, su ve sağlık hizmetlerinde kesintiler yaşandığını ifade etti.
26 Şubat'ta Herson yakınlarındaki Rus
birliklerinin ağır yaralı kurbanları taşıyan
bir ambulansa ateş açtığının bildirildiğini
aktaran Bachelet, sürücünün hayatını kaybettiğini, bir sağlık görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Bachelet, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da
iki milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliğinin

(BMMYK) tahminlerine göre ülke içinde
1 milyon kişinin yerinden edildiğini ifade
etti. Öte yandan, BMMYK'den yapılan
açıklamada da 1 milyon 45 bin 459 mültecinin de komşu ülkelere geçtiği belirtildi.
MÜLTECİLERE YÖNELİK
AYRIMCILIĞA TEPKİ
Avrupalı devletlerin Ukraynalı mültecileri
karşılama şeklini takdir ettiğini dile getiren
Bachelet, "Bu karşılama, vatandaşlıkları,
etnik kökenleri, göçmenlik durumları veya
diğer statüleri ne olursa olsun, çatışmalardan
kaçan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Afrika ve Asya uyruklulara kaçarken rahatsız edici ayrımcılık belirtileri
meydana gelmiştir." dedi.
Bachelet, mültecilere yönelik ayrımcılığı
BM İnsan Hakları Ofisinin dikkatle izleyeceği sözünü verdi.

FRANSA'DA KAPALI
ALANLARDA MASKE
ZORUNLULUĞU 14
MART'TA KALDIRILIYOR
Fransa'da 14 Mart'tan itibaren kapalı
alanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak
ve çok sayıda mekana girişlerde aşı
belgesini gösterme zorunluluğunu
getiren Kovid-19 aşı kartı uygulaması
askıya alınacak.
Fransa Başbakanı Jean Castex, TF1
kanalında yaptığı açıklamada, salgının
durumunun daha iyiye gittiğini ve
tedbirleri gevşetmek için şartların
oluştuğunu belirtti.
14 Mart'tan itibaren toplu taşıma
araçlarının ve sağlık kuruluşlarının
dışında kapalı alanlarda maske kullanma
zorunluluğun sona ereceğini bildiren
Castex, bu tarihten itibaren Kovid-19 aşı
kartı uygulamasının da askıya alınacağını
söyledi.
Castex, ancak hastanelerde ve sağlık
kuruluşlarında aşıların tamamlandığını
gösteren belgeyi gösterme zorunluluğun
devam edeceği bilgisini paylaştı.
Ülkede 28 Şubat'ta kafe, restoran, müze,
tiyatro ve sinema salonları gibi aşı
kartının geçerli olduğu birçok kapalı
alanda artık maske takma zorunluluğu
kaldırılmıştı.

PUTİN: UKRAYNA İLE
MÜZAKERELERİ UZATMA
GİRİŞİMLERİ RUSYA’NIN
TALEPLERİNİ ARTIRIR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’la gerçekleştirdiği telefon
görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri
uzatma girişimlerinin Moskova'nın
taleplerinde artışa neden olacağını
söyledi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile
Macron’un Ukrayna’daki savaşla ilgili
son durumu ele aldıkları belirtildi.
Putin’in görüşmede, Macron’un Ukrayna
savaşına yönelik Fransızlara yaptığı
konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer
verilen açıklamada, "Putin, söz konusu
konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl
boyunca Minsk anlaşmalarını sabote
etmesine dair tek bir kelime edilmediğine
işaret etti." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Putin’in, Ukraynalı
temsilcilerle müzakereler bağlamında
temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı
şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli
koşulların Rusya için asla bir tehdit
oluşturmaması için Ukrayna'nın
askerden arındırılması ve tarafsız
statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi."
bilgisi paylaşıldı.
Putin’in, Rus ordusunun Ukrayna’daki
askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun"
tamamlayacağının altını çizdiği
görüşmede, "Müzakereleri uzatarak
zaman kazanma girişimleri sadece
müzakerelerde Ukrayna için Rusya’nın
ek taleplerine yol açacaktır." dediği
aktarıldı.

RUSYA: UKRAYNA'DA
PARALI SAVAŞÇILAR
BATI'NIN GÖNDERDİĞİ
SİLAHLARI KULLANIYOR
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki
paralı savaşçıların, Batı tarafından Kiev'e
sağlanan silahları kullanarak saldırı
düzenlediğini ileri sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor
Konaşenkov, Ukrayna'ya Batılı ülkelerin
paralı savaşçılarını muharebe
bölgelerine sevkini artırdığını savundu.
Ukrayna'ya gelen yabancı paralı
savaşçıların, Rus ekipman ve malzeme
tedarik konvoylarına sabotaj ve baskınlar
düzenlediğini kaydeden Konaşenkov,
"Yabancı paralı savaşçılar tüm saldırıları,
Batı tarafından Kiev rejimine sağlanan
silahları kullanarak gerçekleştiriyor."
ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, İngiltere, Danimarka,
Letonya, Polonya ve Hırvatistan'ın
vatandaşlarının Ukrayna'daki çatışmalara
katılmasına izin verdiğini dile getirdi.
Geçen hafta Hırvatistan'dan Ukranya'ya
yaklaşık 200 paralı askerin Polonya
üzerinden geldiğini ve güneydoğu
Ukrayna'daki milliyetçi tabura katıldığını
aktaran Konaşenkov, bugün
Hırvatistan'ın askeri ataşesinin, bir Hırvat
vatandaşının Donbas'ta Hırvat paralı
askerlerinden oluşan müfreze
oluşturduğu gerekçesiyle bakanlığa
çağrıldığını söyledi.
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Disiplin Kurulu haKem Darp
olayı ile ilgili Karar veremeDi
geçtiğimiz hafta Futbol 1. ligi’nde oynanan DüzkayaÇetinkaya maçından sonra Çetinkaya cephesinden
maçın yan hakemi necmi Bulut’a yapılan filli saldırı ve
darp olaylarının ardından gözler KTFF Disiplin
Kurulu’ndaydı. normalde perşembeleri açıklanan
disiplin kararlarında bu olayın sonucu açıklanmadı.
yapılan açıklamada bugün karar verileceği duyuruldu.

UEFA'dan Belarus’a saha cezası
nRusya'nın Ukrayna'ya, Belarus
destekli gerçekleştirdiği askeri
müdahalenin ardından toplanan
UEFA İcra Kurulu, Belarus
kulüplerinin ve milli takımının
bundan sonra iç saha maçlarını
tarafsız bir statta oynamasını
kararlaştırdı.

Lefke’de kazanan
DAÜ: 50-66

Basketbol Federasyonu tarafından organize
edilen ÜNİLİG’de ikinci devrenin ilk haftası
olan altıncı hafta mücadelesinde Lefke Avrupa Üniveresitesi (LAÜ) ile Doğu Akdeniz
Üniversitesi (DAÜ) karşılaştı. LAÜ Spor
Salonu’nda yer alan mücadeleyi 66-50’lik
skorla konuk DAÜ kazandı.
Nweke ve Okorefe ön planda
Maçı baştan sona 21-11, 37-24, 52-42 ve
66-50’lik skorla kazanan DAÜ, ligdeki
ikinci galibiyetini de LAÜ karşısında elde
etmiş oldu. LAÜ’den Emmanuel Nweke
22 sayı, 18 ribaunt ve DAÜ’den Marho
Okorefe 22 sayı, 13 ribaunt, aynı zamanda
32’şer verimlilik puanıyla müsabakanın öne
çıkan isimleri oldular.

UEFA, Belarus kulüpleri ile Belarus
Milli Takımı'nın iç saha maçlarını tarafsız
sahada oynayacağını duyurdu.Belarus Milli
Takımı ve kulüpleri, UEFA organizasyonlarında iç saha maçlarını tarafsız bir statta
ve seyircisiz oynayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği
askeri müdahalenin ardından toplanan
UEFA İcra Kurulu, Belarus kulüplerinin
ve milli takımının bundan sonra iç saha
maçlarını tarafsız bir statta oynamasını kararlaştırdı. Açıklamada, Belarus takımlarının
ev sahibi olduğu karşılaşmalara seyirci
alınmayacağı kaydedildi.

Attila Topaloğlu anılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından
Attila Topaloğlu, 22. Ölüm Yıldönümünde
Yarın (4 Mart Cuma) saat 11.30’da kabri
başında anılacak.
Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen
merhum Attila Topaloğlu, 22. ölüm yıldönümünde Cuma günü kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Önce hakemlik
ardından MHK Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol
Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı
ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren
ilk kişi oldu. Cuma sabah kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun
ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri
de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.

Minikler buluşuyor

Futbolda U11 turnuvası düzenleniyor. 6
Mart pazar günü sabah 10.00 da Çetinkaya
Mustafa Defteralı tesislerinde “Vatan Gazetesi” minikler U11 futbol turnuvası düzenlenecek. Turnuvada mücadele edecek
olan takımlar şöyle:
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi
1461 İskele Trabzon Futbol Akademi
Türkocağı Limasol Akademi
Mağusa Türk Gücü Akademi

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Kara kuşak sıva sonuçları açıklandı
2022 siyah kuşak ve dan sınavı 25-27
Şubat tarihleri arasında Girne Avrasaya
Taekwondo Merkezin’ide yapılmıştı.
Federasyondan yapılan açıklamada kuşak
sınavında başarılı olanlar açıklandı.
Karakuşak Kazanan
Taekwondo’cular
Ahmet Faruk Kocabaş, Arda Özalemdar,

Almira Keşkek, Çetin Çiftsüren, Ayşe Nisa
Eğilmez, Ali Liman, Yiğit Efe Harputlu,
Halil Bildik, Stefania Gukovskaya
Karakuşak Kazanan Aikido’cular
Berke Ada, Ali Doruk Yapıcı, Batu Ada,
Gökhan Yapıcı.
Sınavı başarı ile geçenler karakuşaklarını
19 mart Cumartesi akşamı federasyonunun

kuruluşunun 45. yılı etkinliklerinde
alacak.
Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı
Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen,
Genel Sekreter Pınar Akarpınar Antrenörler
Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner
başkanlığında, sınav komisyonu üyeleri,
milli takım antrenörleri ve teknik komite
üyeleri birlikte yaptılar.

Atletizmde yeni Başkan
Sakallı’nın ilk görevi dış temas
Atletizm Federasyonu’nda cumartesi günü başkanlık görevine
getirilen Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu çalışmalarına başladı. İlk olarak bir dizi temasta
bulunma adına Başkan Ferhat
Sakallı ve Yönetim Kurulu üyesi
Cem Kılıç İstanbul’a gitti.
İstanbul’da başta Türkiye Atletizm Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirecek olan federasyon, Kıbrıslı Türk atletlerin

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

gelişimi adına Türkiye Atletizm
Federasyonu’nun düzenleyeceği
kamplara sporcuların katılımı
için görüşmeler yapacak.
Federasyon yetkilileri ayrıca
İstanbul’da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ENKA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
gibi kulüplerle de temaslar kurarak sporcuların bu kulüplere
katılımı ile ilgili girişim gerçekleştirecek.

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