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Güney Kıbrıs Rus savaş gemilerinin ikmal için Limasol limanına demirlemesine izin vermedi. O halde
Ersin Tatar neyi bekliyor hala? Bu fırsat kaçar mı? Söyle onlara, buyursunlar Mağusa limanına!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 6 Mart 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 601 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
İSTER MİSİNİZ RUSYA
KKTC’Yİ TANISIN?
n

2. sayfada

Kıbrıs hava sahasını Rusya’ya kapatan güneydeki hükümet, Rus savaş
gemilerinin yakıt ikmali için Limasol limanına girmesine de izin vermedi…

Türkiye
Rusya’dan
tanınma istemedi
KKTC
için

n Rusya-Kıbrıs ilişkileri Ukrayna’daki savaş nedeniyle gittikçe
kötüleşiyor… Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna’da
bağımsızlığını ve egemenliğini ilan eden Donetsk ile Luhansk
cumhuriyetlerini Rusya’nın tanımasını ve bunu Türkiye’nin
KKTC’yi tanımasına benzetmesini “Rusya KKTC’nin tanınmasına
yeşil ışık yaktı” şeklinde değerlendirenler oldu…

n Rus savaş gemilerinin Limasol
limanına demirlemesine izin
verilmemesi Rusya ile Kıbrıs
arasındaki ilişkilerin daha da
kötüleşmesine yol açacağı
belirtiliyor… Rus gemilerine izin
verilmezken ABD ve Fransa savaş
gemileri bölgede rahatça devriye
geziyor…
n Fransız uçak gemisi halen
Limasol açıklarında bulunuyor. Uçak
gemisine bir dizi savaş gemisi eşlik
ediyor. ABD savaş gemileri de Kıbrıs
karasularında seyrediyor. Gemilerine
izin verilmeyen Rusya ise başka
liman arıyor…

Şener LEVENT yazıyor, 2. sayfada
Haber 3. sayfada

Yavaş Yavaş
Tony Angastiniotis
n 2. Sayfada

DÜŞ’MÜŞÜZ
Tüge Dağaşan

KADINLAR EYLEM YAPTI, SİYASİ ŞUBE VİDEOYA ÇEKTİ
Dün Arasta Kadınlar Pazarı Meydanı’nda Rumca ve Türkçe konuşan Kıbrıslı kadınlar 8
Mart için bir araya geldi… Güneyden Kores Xapolytes, kuzeyden Kıbrıs Bağımsız
Feministler, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Sol Hareket ve Kadın Meclisleri bir araya geldi…
Meydanda Rumca ve Türkçe sloganlar ve şarkılar birbirine karıştı… Eylem boyunca kadın
eylemcileri kameraya çeken Lefkoşa Siyasi Şube polislerinden biri daha sonra kadınların
peşine takılarak takip ve taciz etti!

“ÖLÜ CANLAR”

UZAKTA
DEĞİLİZ…

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVİD-19

n Lavrov’un sözlerine karşılık Türkiye’den KKTC’nin
tanınması için hiçbir talep gelmemesi dikkati çekti…
Bu durum, Türkiye’nin kendi vilayeti olarak gördüğü
KKTC’nin tanınmasını istemediği, ayrıca Rusya ile
yakınlaşarak batının tepkisine neden olmaktan
çekindiği şeklinde yorumlanıyor…

Faize Özdemirciler

Ali Osman

ARKASI GELMEZ
ZAMLARIN
BIKTIK
İLLÂLAH!
Mehmet Levent

n 6. Sayfada

KIBRIS’TAN UKRAYNA’YA
“TEK MİLLET” YALANI
Oz Karahan

UKRAYNA
İÇ SAVAŞI:
ODESSA İLE
PARİS’İN SAVAŞI
Aziz Şah

Kuzeyde 295 vaka 1 can kaybı, güneyde 1834 vaka 2 can kaybı...

n 7. Sayfada

SAVAŞIN YALAN
DERYASI

Canan Sümer

n 11. sayfada
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Şener Levent

Açı
Dünyadan izole edilen Rusya…
İster misiniz şimdi KKTC’yi tanısın?
Olmaz olmaz demeyin hemen…
Olur…
Bal gibi olur…
Artık şu yalan dünyada herşey olur…
Mesela bana Avrupa’da bir gün Dostoyevski’nin ve Çaykovski’nin yasaklanacağını, kedi yarışmalarında Rus kedilerin bile yarışmalardan men edileceğini söyleseler kahkahayla gülerdim…
Ama oldu işte…
Bunlar da gerçek oldu…
Türkiye’de Amerika’ya kızıp da dolar
yakanları, Hollanda’ya kızıp da portokal
parçalayanları görünce güldük ve “bu
ne örümcek kafa” dedik değil mi?
Avrupa ondan da beter şimdi…
Dostoyevski’yi yasaklamak dolar yakmaktan da, portokal parçalamaktan da
beter!
***
Neyse dönelim konumuza…
Ne diyorduk?
Rusya KKTC’yi tanır mı?
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
öyle bir laf etti ki, güneyde yer yerinden
oynadı…
Kuzeydekiler ise görmezlikten ve
duymazlıktan geldi…
Ne diyor Lavrov?
Rusya’nın Ukrayna’da bağımsızlık
ve egemenlik ilan eden Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması Türkiye’nin KKTC’yi tanıması gibiymiş…
Yani “Türkiye KKTC’yi nasıl tanıdıysa, biz de Donetsk ile Luhansk’ı tanıyoruz”…
KKTC ile o cumhuriyetler arasında
bir paralellik kurmuş…
“KKTC” ilk kez Rusya gibi bir devletin en resmi ağzından böyle terennüm
edilmiş…

İSTER MİSİNİZ RUSYA KKTC’Yİ TANISIN?

Lavrov “sahte devlet” dememiş
KKTC’ye…
Ayrıca onu kendi tanıdıkları Donetsk
ve Luhansk ile aynı değerde görmüş…
***
Türkiye Lavrov’un bu tanımlamasına
dört elle sarılabilirdi…
Kaçırılacak bir fırsat değildi…
Ve hala da değil…
Ancak sarılmadı…
Türkiye ses çıkarmayınca KKTC’dekiler da sindi…
Kimse bir şey söylemedi…
Neden?
Hiç düşündünüz mü?
Rusya’ya,
-Donetsk’i ve Luhansk’ı tanıdığın
gibi, o halde KKTC’yi de tanı, diyebilirdi…
Demediler…
***
Neden mi?
Söyleyim…
Türkiye KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını hiç

Çıplak Gerçek

Yavaş Yavaş

Tony Angastiniotis
Putin asasını kaldırdı,
savaş makineleri çalıştı
ve Ukrayna’da ölüm saçtı.
NATO tepki vermeye kalkıştı, Putin onlara nükleer
cephaneliğini gösterdi. İnsanlığın yok edilmesi için
çok fazla şeye gerek yok. Nükleer
asası olan aklını yitirmiş bir lider ve
mağara dönemine geri dönmek yeterlidir. Ne yazık ki çağımızda çok fazla
deli var ve henüz ortaya çıkmamışa,
azılı bir Hitler’in ortaya çıkması uzun
sürmeyecektir.
Şu anda dokuz ülkede tahminen
13.000 nükleer başlık vardır. Rusya
6.275, ABD 5.600, Çin 350, Fransa
290, İngiltere 225, Pakistan 165, Hindistan 160, İsrail 90, Kuzey Kore 45
nükleer başlığa sahip… Bunlar resmi
rakamlar… Büyük güçlerin ellerinde
ne kadar kimyasal silah sakladıklarını
hiç kimse bilmiyor.
Ne düşündüğünüzü biliyorum: “Kimsenin işine gelmediği için nükleer
savaş asla olmayacak.” Bir Hitler hiçbir
zaman ekonomik çıkarlar temelinde
hareket etmez. Kuduza yakalanması
halinde, her türlü ideoloji, buna dini

istemez de ondan…
KKTC onun bir vilayetidir çünkü!
Hele bu aşamada Rusya’nın onu tanımasını hiç istemez…
Tanımaya kalksa, eminim “sakın tanıma” diye yalvaracaklar ona!
Ayrıca Rusya Türkiye’ye diyebilir ki:
-Sen Donetsk’i, Luhansk’ı ve Kırım’ı
tanı, biz de KKTC’yi tanıyalım…
Ruslar kapalı kapılar ardında bunu
fısıldamış bile olabilirler Tayyip Erdoğan’a…
Erdoğan’ın her bakımdan işine yaramaz ancak…
Tüm dünya Rusya’ya çullanırken,
Rusya ile böyle tatlı ilişkiler içine giremez…
***
Ne var ki şu anda Rusya’nın KKTC’yi
tanıması için tüm sebepler mevcut…
Kıbrıs hava sahasını Rusya’ya kapattı…
Avrupa’nın Rusya’ya karşı yaptırımlarını uyguluyor…
Adadaki Rus vatandaşları bile nere-

deyse “istenmeyen kişiler” ilan edildi…
Rus Büyükelçiliği onların hakarete
ve aşağılanmaya maruz kaldıklarını
söylüyor…
Yunanistan’da yasaklanan Bolşoy Tiyatrosu’nun “Kuğu Gölü” operası gibi,
güneyde de bu tür yasaklamalar olur
mu bilemem…
Ancak kötüye gidiyor işler…
Savaş uzun süreceğe benziyor…
Avrupa’nın Rusya’ya yaptırımları bu
kadarla kalmayacak…
Daha çok “Rus cinneti” göreceğiz
Avrupa’da…
Bu arada…
Kıbrıs hükümeti ikmal için Limasol
limanına demirlemek isteyen beş Rus
savaş gemisine izin vermemiş!
Ancak Amerika ve Fransa savaş gemileri bölgede serbestçe dolaşıyor…
Bu da Rusya’yı KKTC’yi tanımaya
itecek nedenlerden biri olamaz mı?
Güney hava sahasını Rusya’ya kapattıysa, o da Ercan’a gelemez mi?
Limasol’da ikmal yapamıyorsa, Rus
savaş gemileri Mağusa limanında yapamaz mı?
***
Kıbrıs Rum tarafı Rus cinneti geçiren
Avrupa’ya uyarak Rusya’yı itiyor ve
kendisinden uzaklaştırıyor…
Dünyada izole ile karşı karşıya kalan
Rusya, bu izolasyona karşı önlem alacak
herhalde…
Ve bu savaşta kendisinden olanlarla
olmayanları ayıracak…
Ona göre bir politika belirleyecek
mutlaka…
Şu anda Rusya ile köprüleri atan Rum
tarafı da büyük bir zarar görecek bundan…
Ya biz?
Biz daha çok zarar göreceğiz…
Yani tüm Kıbrıslılar…

de dahil, bir ölüm makinesine dönüşür.
Eğer Hitlerin “Kavgam” kitabını okumuşsanız, hastalığının seyrini bizzat
kendisinin yazdığını göreceksiniz. İlk
başta, Yahudilerle ilgili çok olumlu
bir izlenime sahip olmasa da toplumun
onlara karşı düşmanca tutumunu kabul
etmiyordu. Viyana’daki Yahudi toplumuna yanaştı ve onlarla birçok görüşme
yaptı. Bu süreçte birçoğunun Marksist
olduğunu keşfetti. Uzun süre kendi
içinde savaştı ve bir noktada milliyetçi
egosu galip geldi ve öfkesine yenik
düştü. Tıpkı kitabında “yavaş yavaş
onlardan nefret etmeye başladım” (3.
Bölüm) diye yazmış olduğu gibi...
Aynı bölümü, Yahudilere karşı tutumunun, Tanrının bir istediği olduğu
iddiasıyla bitirir.
Gece yavaş yavaş gündüze geçer.
Milliyetçi, yavaş yavaş faşist ve ırkçı
olur. Mülteci akınına ilişkin şikayetler,
yavaş yavaş dikenli tellere, ardından
duvarlara, sonra açık denizlere sürülmeye, sonrasında da göçmen cinayetlerine dönüşür. Irk, bayrak ve din,
yavaş yavaş tüm evrensel değerlerin
üstüne çıkar. Tiksinme yavaş yavaş
nefrete, nefret deliliğe dönüşür ve

savaş kutsal hale gelir. Tanrının kendisini yönlendirdiğine inanan bir insanın, ulaşabileceği bir sınır yoktur
ve tanrısı insan kanı için kudurmuştur.
Eğer bu tür psikoza sahip bir kişi çabucak teşhis edilir ve deli gömleği giyerse, insanlığın korkacak bir şeyi olmaz. Ancak dikkatten kaçarsa ve nükleer silahlara sahip bir devletin lideri
olur, o zaman felaketin boyutu büyük
olur.
Şimdi Ukrayna’daki savaşla birlikte
karşımıza büyük bir soru çıkıyor: “Bizimle misin, yoksa diğerleriyle mi?”
Siz kimsiniz, diğerleri kim? Hangi
milliyetçi psikiyatri kanadını destekleyeceğimi seçmeliyim. Eğer bunu yaparsam, benim de bir deli gömleğine
ihtiyacım olduğu söylenecektir. Ben
tüm hastaların enternasyonalizme, barışa ve halkların iş birliğine, dünyanın
ve insanlığın iyiliğine inandığı başka
bir kanattayım. Bizim kanatta, savaşlara
ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hastalar genellikle birçok teorik konuda
birbirleriyle çekişseler de bu, nispeten
sessiz bir odadır. Biri, iyileşmek için
pencerenin sağa, yatağına doğru taşınması gerektiğine inanırken, diğeri

yatağın sola, pencereye doğru taşınması
gerektiğini düşünür. Oda yavaş yavaş
boşanır. Sırası gelen, hüsran kapısını
açar ve gider…
Eğer gerçeğimiz, kontrol haberlerinin
bize gösterdiğine dayanıyorsa, o zaman
tüm Ukraynalılar Neonazi, tüm Ruslar
oligarşi yanlısı, tüm Avrupalılar NATO
yanlısı, tüm Türkler bozkurt, tüm Yunanlar milliyetçi, tüm Araplar İslami
devlet yanlısı, tüm Amerikalılar da Ku
Klux Klan’dır. Bunu anlamamız ne
kadar zor? Enternasyonalizmin dünyayı
birleştirmek istediğini, milliyetçiliğin
de onu bölmek istediğini anlamamız
ne kadar zor? Hayatımızın bundan
sonraki yıllarında, sabahları uyanıp
sevişmeyi mi tercih ettiğimize, yoksa
ıssız bir gezegende bir somun kanserojen ekmek için sopayla insanlara
vurmayı mı istediğinize karar vermek
ne kadar zor?
Milliyetçi kanat aşırı kalabalık olduğu
sürece, yavaş yavaş başka bir savaşın
çıkacağından, yavaş yavaş nükleer silahların kullanılacağından ve aniden
yok olacağımızdan hiç şüphem yok.
Bu gerçekleşene kadar, kendi kanadımızda usulca sevişeceğiz.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

“ÖLÜ CANLAR”
O öve öve bitiremediğiniz, kahramanlıklarını anlatırken bir harman yer
istediğiniz ‘milli’ mücadele zamanlarından geriye ne kaldı, sefanız sürsün
diye kemiklerini sızlatıp durduğunuz
şehitlerden ve ölene kadar besleyerek
susturduğunuz şahitlerden başka?
Ne kaldı, yarısını terkettiğiniz, yarısını
da işgalciye bağışladığınız bir adadan
geriye, yarıbuçuk bir davadan, bol havadan ve vatansız çocuklardan başka?
Dağlara çizip ışıklandırdığınız bayrağınız var, yurtseverleri karalamakta kullandığınız volkanik paçavralarınız, saraylarda beslediğiniz yalan makinesi azgın
faşistleriniz var, hamasi nutuklar döktüreceğiniz törenleriniz her zaman mevcut, daima kutlayacağınız bir bayram, kutsayacağınız
bir savaş var, kapınız pencereniz açık
rahat uyuyamıyorsunuz kendi evinizde
ama olsun kurtarıcı ordunuz var her
yerde, dağlarda ovalarda sahillerde...
Girne’den Anadolu’ya bağlanan yollardan tetikçiler geliyor, öldürüyor ve
gidiyor ama sizin en barışçı en aydın
insanlarınız güvenlik tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle Türkiye’ye alınmıyorlar, terörist muâmelesi görüyorlar,
kapıdan geri gönderiliyorlar ve siz
bunun hesabını bile soramıyorsunuz,
çünkü devlet siz değilsiniz buralarda,
devletsizsiniz, siz makam koltuklarına
kurulan azami ücretliler ordusu, siz yeyici kuvvetler, siz de biliyorsunuz aslında devletsiz olduğunuzu, ama ne
gelir elinizden, -mış gibi yaşamaktan
ve yaşatmaktan başka?
Ne kaldı elinizde, belâları boyundan
büyük, eski sahipleri tarafından unutulmuş, yeni sahipleri tarafından da sadece arsa olarak görünen bir toprak
parçasından başka?
Korkacak bir şey yok yine de, giderek
size ve kurtarıcı garantörünüze benziyor
dünya...
Suç ile cezanın tanımını bile doğru
düzgün yapamayan doyumsuz devletlerle başı fena halde dertte olan zavallı
dünya...
İşte Ukrayna, işte Rusya, işte aç kurtlar gibi pusuda bekleyen, savaş çıkarmak
için bahaneler yaratan ve yarattıkları
bahanelere bütün dünyayı inandıran
büyük Amerika ile büyük Avrupa, işte
genişleye genişleye dünyanın nefes borularını tıkayan NATO...
İşte siyasetin karanlık mahzenlerinde
çoğala çoğala bir orduya dönüşen Ecinniler...
İşte Prens Mişkin’le bütünüyle güzel
bir insan yaratmaya çalışan ve iyinin
safın güzelin adını ironik bir biçimde
Budala koyan Dostoyevski!
Bu da, Çiçikov. Büyük hiciv ustası
oyun yazarı Ukrayna asıllı Gogol’un
19.yüzyıl Rus edebiyatının en önemli
eserlerinden biri olarak kabul edilen
“Ölü Canlar”ının baş karakteri. Rusya'da
şehir şehir dolaşıp toprak sahiplerinin
malı olan ölü köleleri satın alarak itibar
kazanmaya çalışan Çiçikov...
Bak bunlar da Putin’e kızıp Kuğu
Gölü Balesi’ni programdan kaldıran,
Dostoyevski’yi üniversitelerde yasaklayacak kadar deliren medeni Avrupa
ülkeleri...
İşte bunlar ki, Suriyeli göçmenlerin
denizlerde boğulmasını seyretmişlerdi,
şimdi Ukraynalılara ağlıyorlar; bunlar
var ya, Suriyeli mültecilere kapılarını
kapatmışlardı, şimdi açmışlar kucaklarını Ukraynalıları bekliyorlar; işte bunlar
Gogol’un “Ölü Canları”dırlar...

SAVAŞIN YALAN
DERYASI

ABD VE FRANSIZ SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE…

GÜNEYDE 5 RUS GEMİSİNİN LİMASOL
LİMANINA DEMİRLEMESİNE İZİN VERMEDİ
Güney Kıbrıs’ın, Ukrayna’da yaşanan
gelişmeler yüzünden, ikmal için gelen 5
Rus savaş gemisinin Limasol limanına
demirlemesine izin vermediği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi “Rus Gemileri
İstenmiyor- Ukrayna’daki Gelişmeler
Yüzünden Sözlü Bir Notayla Demirlemelerine İzin Verilmedi- Fransa ve
ABD’den Savaş Gemileri Normal Şekilde
Geliyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği
haberinde, Rusya’nın Ukrayna’daki işgali
devam ettiği ve AB kararları geçerli
olmayı sürdürdüğü sürece, Güney Kıbrıs
limanlarının Rus gemileri için kapalı
olarak addedilmeleri gerektiğini yazdı.
Rum Yönetimi açısından, Ukrayna’daki
savaş sürdüğü sürece Rus gemilerinin
“istenmediğini” yazan gazete, bunun Rum
kesiminin sözlü bir notayla, beş Rus
savaş gemisinin Limasol limanına demirlemesine izin vermemesinden de ortaya
çıktığına işaret etti.
“Diplomatik kaynakların, Alpha’nın
edindiği
bilgileri
gazeteye
doğruladıklarını” ve Rum kesiminin Rus
Donanmasına ait beş geminin demirlemesine izin vermediğini yineleyen
gazete, beş geminin, Rusya ile Güney
Kıbrıs arasındaki işbirliği ve Rum Yönetimi makamları tarafından kolaylıklar
sağlanması çerçevesinde, Limasol
Limanına planlı bir ziyaretleri
bulunduğunu belirtti.
Elde edinilen bilgilere göre, bunların
ikmal amacıyla limana gelecek olan
firkateynler ve destek gemileri olduğunu
kaydeden gazete, Rum Dışişleri
Bakanlığı’nın sözlü bir notayla, Rusya’yı,
Ukrayna’daki gelişmeler yüzünden
kolaylık sağlanması ve demirleme izni
anlaşmasının geçerli olmadığına dair
bilgilendirdiğini haber verdi.
Bu durumun Rus gemilerini ikmal için
başka bir liman aramak zorunda bıraktığını
kaydeden gazete, Rum hükümetinin
kararının, Rusya aleyhindeki tedbirlerin
artırılması ve Avrupa ulusal hava sahası
dışında, üye devletlerin limanlarının da
kapanmasına ilişkin olarak Brüksel’de

devam eden tartışmaların ruhu içerisinde
hareket ettiğine işaret etti.
Böyle bir kararın, ikmal için gelecek
olan gemilere kolaylıklar sağlanmamasına
karşın, Güney Kıbrıs açısından çok daha
büyük etkiye olacağına işaret eden gazete,
Rum kesiminin Rus savaş gemilerinin
demirlemesine izin vermesi durumunda
ise “Kıbrıs denizinde Rus, Fransız ve
ABD gemilerinin yan yana gitmelerine
dair ciddi bir olasılık bulunduğuna” işaret
etti.
ABD İLE TATBİKAT YAPILDI
Bilindiği üzere, bugünlerde Fransız
uçak gemisi Charles de Gaulle’un Limasol
açıklarında bulunduğunu ve uçak gemisine
bir dizi savaş gemisinin eşlik ettiğini
yazan gazete, ABD savaş gemilerinin de
“Kıbrıs” deniz bölgesinde bulunduklarını
belirtti.
Geçtiğimiz çarşamba günü “(A/T) USS
ROSS (DDG-71)” isimli Amerikan destroyerinin “Kıbrıs” deniz bölgesinde
bulunmasından ötürü, Rum Milli Muhafız
Ordusu (RMMO) Kurmaylığına bağlı
deniz kuvvetleri komutanlığının, Limasol’un güneyinde, Amerikan donanmasıyla
birlikte, “CYP/USA -01/2022” kod adlı
ilk ortak deniz tatbikatını icra ettiğini
kaydeden gazete, tatbikatın amacının, iki
ülkenin savaş gemileri arasında deniz
tatbikatları yapılması olduğunu ifade etti.
Tatbikata, Rum kesimine ait “İoannidis”
açık deniz gemisi ile “(A/T) USS ROSS
(DDG-71)” isimli Amerikan destroyerinin
katıldığını kaydeden gazete, RMMO
kurmaylığından yapılan açıklamaya göre,
destroyerin Limasol limanına demirlemesinden ötürü, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, 28 Şubat
Pazartesi günü, ABD’nin Kıbrıs
Büyükelçisi Judith Garber eşliğinde
gemiyi ziyaret ettiğini belirtti.
Zervakis’in burada geminin sahip
olduğu olanaklar ve misyonu konusunda
bilgi aldığını yazan gazete, Zervakis’in
ziyaret çerçevesinde “(A/T) USS ROSS
(DDG-71)” gemisinin kaptanı Scott
Jones’la görüştüğünü de ekledi.

Rusya-Ukrayna savaşı…

Putin: Batının yaptırımları savaş ilanıdır
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin Rusya'nın
Ukrayna'yı işgalinin onuncu
gününde yeni açıklamalarda
bulundu. Putin, Ukrayna'da
her şeyin planlandığını ve
Rus ordusunun özel askeri
operasyonun bir parçası
olarak hedeflerini gerçekleştireceğini söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı
işgalinin onuncu gününde, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin yeni bir açıklama
yaptı. Putin, Ukrayna’da her şeyin
planlandığını ve Rus ordusunun özel askeri
operasyonun bir parçası olarak hedeflerini
gerçekleştireceğini söyledi.
Rus havayolu şirketlerinin kadın
çalışanları ile buluşan Putin, Ukrayna'daki

özel operasyonun amaçları
ile ilgili soruları yanıtladı.
Putin, “Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve
bu karar alınmadan önce de
söylemiştim. Şüphesiz zor bir
karardı” diye konuştu.
Putin, Batı’nın Rusya’ya
yönelik yaptırımlarını “savaş
ilanına” benzeten Putin,
Rusya’nın
Ukrayna’yı
işgalini savundu ve Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusça konuşanları
ve kendi çıkarlarını savunması gerektiğini
söyledi.
Kremlin lideri, Rusya’nın Ukrayna’nın
“askerden arındırılmasını” ve Ukrayna’nın
tarafsız bir statüye sahip olmasını istediğini
söyledi.

Şüpheci yaklaşım hayatınızın her
alanında olmalı…
Birinin söylediği bir söze…
Okuduğunuz bir bilgiye…
Bir kitapta anlatılan düşünceye…
Ve özellikle sosyal medyada gördüğünüz bir habere asla hemen inanmamalısınız…
Rusya Ukrayna arasındaki savaşın
başlamasıyla sosyal medyada paylaşılan
gerçek dışı fotoğraf ve videolar oldukça
fazla…
Ciddi bir bilgi kirliliği var…
Sahte fotoğraf ve videolar, hatta bilgisayar oyunları bile kullanılıyor…
Bazı savaş görüntüleri geçmişteki
çatışmalara ait…
Ukrayna ile ilgili olduğu iddiasıyla
paylaşılan ancak BBC'nin yıllar öncesine ait olduğunu teyit ettiği bir görüntü
sosyal medyada sadece bir günde 27
milyon kez izlendi…
Bu tür paylaşımları sıradan sosyal
medya kullanıcıları yapmıyor sadece…
Resmi kaynaklar da yapıyor…
25 Şubat tarihinde, Ukrayna Savunma
Bakanlığı'nın Twitter hesabından atılan
bir video ile Ukrayna’ya ait iki askeri
uçağın Ruslara ait savaş uçağını nasıl
tahrip ettiğinin görüntüleri tüm dünyaya
yayıldı…
Birçok insan bunu gerçek olarak
kabul etti…
Ama neymiş paylaşılan bu video?
BBC İzleme Servisi'nin incelemesine
göre bu görüntüler bir savaş uçağı simülasyonu içerikli video oyununa aitmiş.
Dünya çapında Twitter'da yanlış bir
bilgiyle paylaşılan bir başka video ise
Ukrayna’daki elektrik santrali patlaması
ile ilgili…
Rus hava saldırısının, "Luhansk'taki
bir elektrik santralinde patlamaya neden
olduğunu" öne sürülüyordu bu görüntülerle…
Bu da ne çıktı dersiniz?
12 Ağustos 2015 tarihinde Çin'de
Tianjin kentinde meydana gelen bir
patlama…
Nasıl mı ortaya çıktı tüm bunlar?
Şüpheli bilgileri inceleyen Teyit ve
Doğruluk Payı platformlarının yaptığı
araştırmalar sonucunda…
Savaşın ilk günlerinde sosyal medyada yayılan bir videoda, Rus Hava
Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Harkov
şehrine hava saldırısı yaptığını izlerken
içiniz kan ağlamış, üzülmüştünüz…
Bu platformların yaptığı incelemeden
sonra bu videonun dagerçek bir savaş
değil 2020 yılındaRusya'daki bir hava
gösterisine ait olduğu açıklandı…
Ama bu tür gerçek dışı fotoğraf ve
videolar
milyonlar tarafından paylaşılıyor…
En kötüsü bu tür haberlerin gazeteciler
ve televizyon kanalları tarafından bile
kullanılıyor olması…
Eskiden dedikodu, iftira ya da hamaset derdik…
Kimimiz inanır kimimiz inanmazdık
belki…
Ama artık sosyal medya dediğimiz
mecrada durum çok vahim…
Bir yanda yaşanan savaşın kötülüğü…
Bir yanda da uluslararası trollerin
insani duyguları istismar eden gerçek
dışı paylaşımlarıyla yaratılan algı…
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Çöküyor rastgelmez bir daha tarih eşine
Çöküyor Lefkoşa’nın gabbar çiçekli surları
Ki şahhit meydanların nice inleyişine
Çöküyor kahır kahır o Venedik taşları

KALAY-KALAYCI

SEÇTİNİZ DE NE OLDU?

Seçimleri boykot edenlere demediğinizi
bırakmadınız. Seçimle hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylediler kızdınız,
hakaret ettiniz, olmadık küfürler savurdunuz. Sonuç ne? Seçime gittiniz de ne
değişti? Ha evet UBP’den CTP’den ve diğer partilerden yeni isimler ilk defa
meclise girdi. Yani bütün mesele partilerden birkaç yeni ismin meclise girip,
asgari ücretin beş katı maaş alıp mecliste pineklemesi miydi? Ne yapıyor
UBP? Neyi yönetiyor? CTP ne yapıyor? Neye muhalefet ediyor? UBP’ye mi?
CTP, UBP’ye muhalefet edince ne değişiyor memlekette? Hiç!

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ARKASI GELMEZ
ZAMLARIN BIKTIK
İLLÂLAH!

UZAKTA DEĞİLİZ…
Nasıl bir zaman diliminden geçiyoruz değil,
dünyamızı ne hale soktular olmalıdır şikayetimiz…
Dünyada savaşlar hiç bitmedi…
İnsanoğlu olarak çoğunluğun değil hep azınlık açgözlü sömürgenlerin ve onların işbirlikçiliğini yapanların yolundan çıkmadık…
Bize belletilen “ekmek parasına” hizmetimizi
sürdürdük…
Bizim jenerasyon ve bizden bir önceki jenerasyon savaşlardan geldi bugünlere…
Hiç savaşlardan çıkamadık…
İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkanlar 58’leri
yaşadılar burada…
Biz 63’leri gördük…
Küçük çocuktuk o günlerde…
Elektriksiz köyümüzde yaz akşamları kapı
önlerine torbalar serilir ve biz de o torbaların
üzerine oturup nenelerimizin bizlere anlattığı
masalları dinlerdik…
Mahalledeki kadınların sohbetleri arasında
torbaların üzerine kıvrılıp yatardık hep…
“Masal masal tas” diye başlayan devli, şeytanlı masallarla korkup sinerdik…
Ve bizi uykuya dalınca mahalle dedikoduları
başlardı…
Henüz silahın ne olduğunu görmediğimiz
için bir anda ortalıkta ellerinde aletlerle gördüklerimize ellerindekinin ne olduğunu sorardık…
“Mavzer” derdi çoğu…
Mavzerin sonradan piyade tüfeği olduğunu
öğrendik…
Yanaşık düzen eğitimine başlayan tanıdıklar,
akrabaları uzaktan takip eder ve yaptıklarını
yapmaya çalışırdık çocuk aklımızla…
Yaşımız ilerledikçe ve genç statüsüne geçmeye başladığımızda “yurttaşlık dersi” koydular
eğitim sistemimize…
Silahları öğrenmeye başladık…
İzcilik diyerek kamplara götürdüler bizi ve
1974 savaşına hazırladılar…
Teksas,Tommiks okumak yasaktı ancak yasaklarailgimiz nedeniyle gizli gizli okuyorduk…
Bu da 74 yılında bizi cepheye gönderirlerken
kitaplarda okuduğumuz kahramanlar gibi olacağımızı sanırdık…
Ve 74 savaşıyla karşılaştık ve bu sefer geride
değil, göbeğindeydik savaşın…
Çarpıştık, esir olduk…
Sonra mecburi askerlik için göreve çağrıldık..
Tam iki buçuk yıl…
Savaşlar itmedi bitmedi…
Dünyada sosyal demokrat ve sol düşünce
sahibi liderler azaldıkça, hele de iki kutuplu
dünya tek kutuplu hale gelince diktatörler işi
azıttıkça azıttı…
Biz hep istim üstünde yaşadık, etrafımızdaki
savaşları evimizde televizyondan izleyerek
yorumladık…
Militarizme büyük pay ayıran devletler kendilerine silah satanların güdümünde hareket
edip ölüm saçtılar dünyaya…
Saçmaya da devam ediyorlar…
NATO ile Varşova yok artık…
Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran bir yanda
diğer yanda AB ve ABD…
Dünya savaşına çeyrek var gibi geliyor
bana…
Hedef Ukrayna seçilmiş NATO ve müttefikleri için…
Biz de çok uzakta değiliz…
Endişelenmeliyiz…

AP BAŞKANI METSOLA’DAN İNGİLTERE’DE YAŞAMINI
SÜRDÜREN RUMLARA MEKTUP…

“KIBRIS BÖLÜNMÜŞ KALDIĞI SÜRECE, AVRUPA
ASLA GERÇEKTEN BİR BÜTÜN OLAMAZ”
Avrupa Parlamentosu (AP)
Başkanı Roberta Metsola’nın, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara yönelik mektubunda “Kıbrıs
bölünmüş kaldığı sürece, Avrupa’nın
asla
gerçekten
bir
bütün
olamayacağına” dair inancını ortaya
koyduğu haber verildi.
Haravgi gazetesinde yer alan
habere göre Metsola, “BritanyaKıbrıslılar Konseyi”nin mektubuna
yanıt olarak kaleme aldığı mektubunda “Kıbrıs’ın de facto bölünmesinin AB içerisinde acı verici bir
travma olmaya devam ettiğini, aynı
zamanda Avrupa bölünmüş bir
Kıbrıs’la gerçekten bir bütün

olamayacağı
için,
yeniden
birleşmeye yönelik bütün çabaları
tüm kalbiyle desteklediğini” dile
getirdi.
“Kalıcı bir çözümün, yalnızca
diyalog, diplomasi ve müzakereler
aracılığıyla bulunabileceğini” ifade
eden Metsola, bütün bunlara rağmen,
Avrupa’nın tezinin net olduğunu
belirterek, sözlerini kısaca şöyle
sürdürdü; “Kıbrıs adasının tamamı
AB’nin bir parçasıdır ve tüm
Kıbrıslılar AB vatandaşıdır. Kıbrıs’ta
iki devlet çözümünün kısa bir süre
önce kesin bir dille reddedilmesi
konusunda, Avrupa Komisyonu
Başkanıyla aynı fikirdeyim.”

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE MECLİSİ
“KAPATILMAYI” OYBİRLİĞİ İLE REDDETTİ
Yeniboğaziçi
Belediye
Meclisi’nin belediyeler reformu
altında belediye sayılarının
azaltılması
çalışmalarını
değerlendirdiği ve Yeniboğaziçi
Belediyesi’nin “kapatılmasını” oy
birliğiyle ret kararı aldığı bildirildi.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden
yapılan açıklamada, Yeniboğaziçi
Belediye
Başkanı
Mustafa
Zurnacılar’ın 7 Mart Pazartesi günü
saat 16.00’da belediye binası
önünde halkı bilgilendirme
toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
Açıklamada, belediye meclisinin,
uzun bir süredir devam eden ve
“Belediye Reformu” adı altında

belediye sayılarının azaltılması
amacıyla belediyelerin kapatılması
veya birleştirilmesi çalışmalarını
değerlendirdiği ifade edildi.
Belediyenin personel hakları ve
idari anlamda herhangi bir sorunu
olmadığı, sürdürülebilir güçlü bir
yapıya sahip olduğu kaydedilen
açıklamada, 8 köye ve 6 bin 600
kişi üzerinden devlet katkısı alarak
yaklaşık 20 bin kişiye hizmet
verdiği belirtildi.
Açıklamada, Belediye Meclisi’nin
Belediyeler Yasası’nın verdiği
yetkiye dayanarak, belediyenin
kapatılmaması yönünde oy birliği
ile karar aldığı ifade edildi.

GÜNEYDE ÇALIŞANLARIN ORTALAMA
MAAŞI BİN 415 EURO
Güney Kıbrıs’ta, kamu
dışındaki çalışanların kişi
başına düşen brüt gelirlerinin
2021 yılında ortalama bin
415 Euro olduğunun tahmin
edildiği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum
İstatistik Biriminin dün kamuoyuyla paylaştığı verilere
dayanarak, bu rakamın 2020
yılında bin 374 Euro, 2019 yılında ise bin 400 Euro olduğunu yazdı.
Gazete, İstatistik Biriminin 1995-2021 yıllarıyla ilgili olarak dün
açıkladığı yıllık hesap detaylarına göre, çalışanların son 10 yıl içerisindeki
en iyi ortalama ücretlerinin 2010 yılında olduğunu (bin 661 Euro), en
düşük ortalama maaşın ise 2015 yılında (bin 291 Euro) kayda geçirildiğini
belirtti.

Sandıkçıların gözü aydın…
Milli bir görev bilinciyle binbir meşakkete
katlanarak seçtiğiniz hükümetiniz güvenoyu aldı!
Yok hayır, “aydınlıkta ol” gibi beylik sözlere
gerek yok, istemez.
Güvenoyu sizin onlara, onların da size lâyık
olduklarının göstergesidir!
Bu karşılıklı güvenin gurur ve mutluluğunu
yaşadığınıza eminim.
***
Güveninize lâyık ve teveccühünüze mazhar
olduktan sonra meclisten güvenoyu alır almaz,
bu kadirşinaslık ve vatanperverliğinizi ödüllendirmek için büyük bir sabırsızlık içinde kolları
sıvadılar…
Ve ilk icraat olarak, önce elektrik, sonra da
benzin zamlarıyla bunu mükâfatlandırdılar!
Hayırlı olsun diyeceğim ama…
Daha bitmedi!
Benzin zammı gibi elektrik zammı da otomatiğe
bağlandı!
Gayleyi boykotçular çeksin!
Seçim günlerinde her biriniz bir tarafa çekti
ama…
Şimdi aynı ateşte aynı kazanda kaynatılıyoruz
hepimiz!
Benzin ve elektrikle bitmedi!
Arkası gelecek!
Onları izlemeye devam edin!
***
Marketçilerin işi zor.
Olmaz mı?!
Kolay değil tabii…
Her Allahın günü, bazan da her saat başı eski
etiketleri sök, yenisini vur!
Bir hafta önce 30 liraya aldığınız Türkiye
menşeli bir ürün, bugün bir de bakıyorsunuz 40
küsur lira olmuş!
Bre aman zaman…
Amanı zamanı yok!
Yeyemeyen yan gelsin!
Demokrasilerde çareler tükenmez!
İyi de bizde demokrasi mi var derseniz.
Bak işte ona diyeceğim yok!
***
KKTC dış alımlarının yüzde 90’a yakın bölümünü Türkiye’den yapar.
Baba Denktaş bile söylemişti zamanında…
Türkiye bize verdiği parayı ticaret yoluyla kat
kat geri alıyor diye!
Aynı akl-ı selim sözler zaman zaman TC’li bilirkişilerden de geldi.
Hacim o kadar büyük yani.
***
Türkiye bize sattığı her şeyi Dolar üzerinden
hesaplar!
Dövizin normal seyrinde bu yıllarca tolere
edilebildi!
Ama son bir yıldır TL’nin çok aşırı değer
kaybı dövizdeki yükselişi tahammül edilebilir
olmaktan çıkardı!
Türkiye kendi iç pazarına TL ile sürdüğü her
şeyi bize Dolarla satıyor!
Türkiye bizi kazıklıyor!
Bu da KKTC’de sürekli olarak pahalılığı körüklüyor!
Bu anormal durumu Türkiye’ye anlatmak isteyenler olduysa da, Türkiye’den dinleyen bile
olmadı!
Bizim işbirlikçi takım da başını eğip sustu!
Şimdi peşpeşe gelen akaryakıt ve elektrik zamları bu pahalılık yangınını daha da alevlendirmeye
başladı!
Gücü olan bozulmayan ürünleri evine depoluyor!
Olmayanın, kazıklanmaya boyun eğmekten
başka çaresi yok!
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Onuncu köy
BATININ
İKİYÜZLÜLÜĞÜ
PUTİN'İN ZULMÜNDEN
DE BETER...
Ümit İnatçı
Rusya kışkırtıldı ve yapılmaması
gerekeni yaptı; batının da istediği buydu.
Ukrayna bile bile kendini ateşe attı.
Savaşın ve vahşetin sahnesi şimdi
Ukrayna'ya taşındı. Seyirciler de bir
tuhaf; onca Ortadoğu ülkesi yanıp
kavrulurken milyonlarca insan ölürken,
göç ederken pek de irkilmişe
benzemiyorlardı. Göç Afrofobiyi, islamofobiyi besledi. Şimdi yeni bir fobiyle karşı karşıyayız; "russofobi"...
Müziğinden edebiyatına, votkasından
salatasına lanetleniyor Rusya... Afrikalı,
Ortadoğulu göçmenlerin Avrupa
sularında boğularak ölmesi, sınırlardan
kovulması bir savunma ve korunma
refleksi olarak algılanırken şimdi
Ukrayna'lı göçmenler baç tacı ediliyor.
Avrupa'nın ve genelde batının bu
ikiyüzlülüğü Putin'in zulmünden de
beter...

ANKARA’NIN
BELEDİYE REFORMU!

NAZİ CİHADI!

Ozan Çakır
Zelenski'den NATO'ya: "Bugünden
itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden
ölecek"
Nazilerin öldürdüğü 9 bini yetişkin, 3
bini çocuk 14 bin Ukraynalı nasıl ki
NATO yüzünden ölmüşse, şimdi de
Ukraynalı ve Rus askerlerle beraber sivil
halk NATO yüzünden ölüyor.
Ukraynalıların şanssızlığı, bu gerçekle
yüzleşebilecek bilinçte ve cesarette bir
politik ve ideolojik liderliğe sahip
olmaması. Zira dışişleri bakanı çıkıp
bugün NATO'ya seslenerek "Putin'in
Ukrayna'da bir Suriye yaratmasına izin
vermeyin" diyebiliyor. Suriye NATO'nun,
Amerikalı ve Avrupalı oligarkların
yenildiği bir yer. İnsan kendi halkını sırf
bunlar yenilmesin diye satar mı. Sadece
kendi halkını değil, Türk halkını ve daha
pek çok halkı da satmaya kalkıyor. NATO'nun yaratmak istediği Suriye'nin
Türkiye'yi nelerle karşı karşıya bıraktığı
ortada. ABD ve İngiltere gizli servisleri
Polonya'yı Nazilere silah ve militan
takviyesi için "hub" haline getirdiler. Bu
nakiller Ortadoğu'dan da başladı gibi.
Suriyeli IŞİD'çiler telegram kanallarında
120 dolara Ukrayna'ya gidip Nazilere
katılmayı konuşuyordu. Avrupa'nın her
yanından toplanmış 16 bin Nazi.
Gerçekleştirebilecekleri katliamın boyutunu düşünün. 56 bin kişinin öldürüldüğü
Nazi Buchenwald toplama kampına ait
"Herkes Hak Ettiğini Bulur" sloganın
dövmesini sırtlarında taşıyan kana susamış
vahşi hayvan sürüsü bunlar. Bu Nazi
cihadı Ukrayna ile sınırlı kalmayacak,
bunun
Avrupa'da
milisleşmeye
evrileceğini hepimiz göreceğiz. Ve bu
Nazi ağı, NATO üyesi ülkelerin
istihbaratlarının yönlendirmesindedir her
zaman. (Başımızı büyük belaya sokacak
haberler de gelmeye başladı. Habertürk'te,
askeri kıyafetli, berelerinde kurt resmi
olan, maskelerinde Türk bayrağı bulunan
bir takım elemanlarla röportajlar
yayınlanıyor. Bunların kim olduğuna
dair hiçbir bilgi yok).

NATO TERÖR ÖRGÜTÜ
Gürkan Haydar Kılıçarslan
Elektroniği Kanada'dan motoru Ukrayna'dan olup Türkiye'de alüminyum tüpte
montajı yapılan TB Siha’larının bu kadar
önplana çıkarılması gülünç.
Madem bu kadar yetenekli bir silah bu,
Ruslar da parasını verip alırdı kardeşim.
Sanki bizim denyolar satmayız diyeceklerdi.
*
Sonradan görme Batı iyice sapıttı.
Çaykovski'ye sansür gelmiş. Ukrayna ile
dayanışma adına Zagreb filarmoni orkestrası
Çaykovski'nin çoğu eserini çıkarmış programdan. Bu Nazi artıkları Tarkovski ve
Dostoyevski'yi de yasaklarlar yakında.
Çaykovski ve Dostoyevski'den hırsını alamayan Batı dünyası faşistleri sınır tanımıyor.
Uluslararası Kedi Federasyonu FİFE, Rus
kedilerine yaptırım kararı almış. Rus kedilerinin Avrupalı kediler ile kaynaşmasına
izin verilmeyecekmiş. Rus kedileri için çok
da fifi…
Goebbels 1945'de intihar etmiş olabilir
ama ruhu gezegende tüm medyada yaşıyor.
En başta Batı medyasında. Bizdeki en kötüsü

elbette. Goebbels görseydi bizim kanalizasyon medyasını, hepsini Himmler'e teslim
ederdi. Götür şunları götür derdi…
*
NATO yayılmacılığının haritası... 1991'e
kadar sadece 14 üyesi olan bu terör örgütüne
şu an 30 ülke üye. Türkiye 1952'de katıldı.
İlk üyelerden biri sayılır. Kore'de binden
fazla insanını öldürerek... 1949'da tamamen
SSCB nedeniyle kurulan bu terör örgütü
şimdi de sadece Rusya'yı parçalamak istiyor.
Ukrayna için çıkardıkları yaygaranın nedeni
bu. 30 Kasım 2021'de Putin Biden'den
"Polonya ve Romanya'ya ses etmedik ama
Ukrayna artık kırmızı çizgimiz" diyerek defalarca ricada bulundu. Nato genel sekreteri
olan dombalağın yanıtı "Buna ancak Ukrayna
ve 30 üye karar verir.
Rusya'nın söz hakkı yok" şeklinde aptalca
yanıt verdi. Ukrayna'da yaşananların sorumlusu, Türkiye'de sayısız askeri darbenin
planlayıcısı olan, 12 Eylül 1980 darbesi
öncesi Türkiye'nin başına MHP faşistlerini,
sonrasında ise siyasal İslam faşizmini,
Fetöcüleri ve AKP mafyasını bela eden
gezegenin kanseri olan NATO'dur.

ACAYİP BİR SAVAŞ
Harper Orhon
9 gündür bu Ruslar bir türlü KİEV’e giremedi.
Aklımızla dalga geçerler.
Savaş başladığı günden beridir Ruslar Kiev’e bilmem ne kadar uzakta, bir gün sonra
savaş ara sokaklarda sürüyor, ertesi gün Ruslar 27 km. uzakta.
Yok hava alanını kontrol ettiler yok bilmem ne yaptılar.
Kmlerce uzunlukta askeri konvoylar var.
Benim gördüğüm Ruslar istedikleri yere girip çıkıyorlar. İstedikleri gibi Ukrayna
içinde at koşturtuyorlar. Falan bölgeyi ele geçirdik gibi bir ifade de yok. Ancak
Ukrayna’nın her yerinde Ruslar var.
Kedinin fare ile oynadığı gibi oynuyor bu Ruslar Ukrayna ile.
Bir de gördüğüm bizim basın da dahil bilhassa Avrupa menşeli haberler yalan dolanla
dolu.
Bu işin altından bakalım ne çıkacak göreceğiz.
Bu savaşta ölen insanlara evlerini işlerini kaybeden insanlara olan oluyor diğerleri de
işin maytabında ve yalanında.

Murat Kanatlı
Reşat Akar diyor ki güney belediyeleri
birleştirdi, biz hala tartışırız, bundan
daha kötü habercilik olmaz, neyi
tartışırız? Tartışmak için biri görüş koyacak, sonra onu tartışacağız, 12 belediye
olacak dendi sonra Gönyeli UBP isyan
bayrağı açtı hop 13 14 dendi, öneri
sahibi bile neyi neyle birleştireceğini
bilmez, biz neyi tartışacağız? Güney
haberde de var, yıllarca konuştu, uzmanlar raporlar hazırladı, incelendi ve
yasa geçti ve haberde de var 2024
yürürlüğe girecek, ona göre bütçe
hazırlanacak, yasal mevzuat tamamlanacak, kuzey? Ne olduğunu bu
coğrafyadaki kimsenin bilmediği, kelime
anlamı ile kimse, UBP dahil, reform 3
ayda geçecek ve seçim de bu yeni duruma göre olacak ve Reşat Akar da
böyle haber başlığı atacak, neysa bişey
deycektim, terbiyem el vermiyor…

UKRAYNA AFGANİSTAN
OLURSA…
Hamide Rencüzoğulları
Ukrayna halkına el uzatmanız takdiri
hak ediyor. Lakin yanıbaşımızdaki
Suriye halkına sadece onları öldürecek
silahlarla dolu TIR'lar gitti, kimse
yardım TIR'ı göndermeyi aklından dahi
geçirmedi. Haluk (Levent) abinize söyleyin bunu!...
*
NATO'nun bu 'dizayn verme'
savaşlarına fit olan AKP iktidarının
Suriye politikasındaki GÖNÜLLÜ
Pakistanlaşma hevesini unutmayalım..
AKP ve bilhassa Ahmet Davutoğlu
eliyle ülkemiz Suriye'nin Pakistan'ı,
Hatay ve Gaziantep de Peşaver'i oldu.
Dünyanın cihatçıları da bize kaldı!..
*
Sovyetler Birliğinin Afganistan
bataklığını şimdi NATO'cular Ukrayna
üzerinden dillendiriyorlar..
Evet, istediğiniz olursa:
Ukrayna Afganistan olur,
Polonya da Afganistan'ın Pakistan'ı
olur...
Bugün de Pakistan'da bombalı saldırı
oldu. Umarım idrak edilir!..
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Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
yağmur yağıyor
şehrime gel
ıslanalım
uzayıp gitsin yol
ayaklarımızın altından
düşelim bu şehirden
şehir düşmeden
eline kendini bilmezlerin…
Ama
şehir
düşmüştü. Sadece
şehir miydi düşen,
adanın her bir yarısı
karşılıklı düşmüştü.
En çok da bir
yarıma yakındı benim düşüşüm…
Yollar, evler, sokaklar bir bir
düşmüştü.
Düşen yolların yerine daha
karaları gelmiş, evler kederini
gamsızlara yüklemişti, sokakların
isimleri düşerken daha parıltılı
isimlere, parlaklıkları gözümüzü
öyle bir almıştı ki fark edememiştik
yeni adlarını sokakların.
Şehirler şehirlere eklenip bir
ülkenin eline düşmüştü. Mağusa
450 yıl önce bile bu kadar
düşmemişti. Diğer yarısının umurunda bile değildi bu düşüş. Herkes
kendi derdine düşmüştü.
Düşe kalka büyümüştük fakat
bu düşüş başkaydı.
Çünkü
dizlerimiz
değil
düşlerimiz kanıyordu.
her’gelenin
sözüne
Biz
kanıyorduk.
Sözümüz boşluğa düşüyordu.
Şükrü Erbaş şöyle diyordu:

DÜŞ’MÜŞÜZ

“Sözün sularını tükettim ben,
kaynağını kuruttum. Geriye bir
büyük sessizlik kaldı yüreğimde.”
Sessizliğe düşerken tüm insanlar
bilinmeze doğru yürüyorduk.
Bir adam doğduğu evi anlattığı
sırada kaldırıma düşerken bir kadın
dilini kesip sayfalara düşmüştü.
Harfler düşmüştü kelimelere, kelimelerimi cümlelere düşürürken.
Kendimiz mi düşmüştük, birileri
çelme mi takmıştı düşelim diye
bilememiştim. Bilmek acıya
düşmekti, bilmemek neşeye.
Ben sana düşerken büyük bir
aşkla, sen bilmediğim yollara
düşmüştün. Hepimiz birer birer
düş’tük. Kendimiz dışında her şeye
dönüştük.
Düşmek biraz da dönüşmekmiş,
dönmekmiş kendinden uzağa.
“Dönelim” demiş Şükrü Erbaş,
“Dönmek yenilmektir biraz da,
yarım kalmasıdır çıkışlarımızın,
korkaklıktır, alışkanlıkların güvenli
küflü kabuklarına sığınmaktır…
Olsun dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz
sorumluluklarımız var.
Evlere dönelim, sırtımızın kamburu evlere, cılızlığımızın görkemli
korunaklarına, yalnızlığımızın
kalelerine dönelim.
Ölçüsüz yaşamak bize göre
değil” demiş.
Ölçülüp biçilen sınırlardan
girmişim dünyaya, dünya evrene
sığamamış da ben küçücük bir
odaya sığmışım. Sığ olsa
düşüncelerim mutluymuşum.

“Herkes gibi yaşasaydım eğer,
yaşamı onlar gibi görebilseydim
çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir
gömlek, bir ayakkabı, bir elbise;
bir yemek lokantalarda; televizyon,
halı, masa ve daha nice eşya yeterdi
yalnızlığı örtmeye, kendimi göstermeye, var olmaya, 'dar çevre yitikleri'nde önem kazanmaya...”
diyen Şükrü Erbaş gibiymişim
odamda.
Ülkeler savaşa düşerken insanlar
bilinmeze düşüyormuş.
Şehirlerin, köylerin belediyeleri
mücadeleye düşerken belediyeler
bir bir düşmüş.
İşçiler işlerinden düşerken
maaşlar düşmüş, alım gücü
düşmüş, düşen her şeye inat yaşam
gücü yükselmişti. Kimse duymuş,
kimse görmüş, kimse bilmiş diye
kimse yaşamamış. Yaşadım sanmış
her yalana inanmış. Kulakları
gerçeğe sağırmış.
Yazarlar hapse düşerken insanlar
cahilliğe düşmüş. Yarımlığımızın
yarısına lavantalar yarısına hintkenevirleri düşerken biz bir
rahatlığa düşmüşüz. Her bilmek
bir düş, her düş bir düşüşmüş.
Hepimiz düş’müşüz.
Tüm bunları düşünürken Şükrü
Erbaş, şiirin sonuna düşmüşüm
daha doğmadan;
“İçimde bir çocuk, yalın ayak
koşuyor yaşlılığa doğru, binlerce
kez yenilmiş umut ölülerini
çiğneyerek. Sahi yaşlılık, derin bir
iç çekiş, yanılmış bir çocukluk
olmasın”

DAYANIŞMA EVİ’NDE “KÖPEKLERDE LEISHMANIASIS” SEMİNERİ
İki toplumlu platform “One Health
Cyprus”, geçen cumartesi günü,
Lefkoşa’da ara bölgede bulunan
Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu bir seminer düzenlendi.
Seminere, 60’ın üzerinde Kıbrıslı
Türk ve Rum veteriner hekim katıldı.
Seminerle ilgili yapılan açıklamaya
göre, iki toplumlu bir platform olan
“One Health Cyprus” tarafından organize edilen “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu seminer, adanın
güney ve kuzeyinde görev yapmakta
olan veteriner hekimlerin, halk sağlığı
açısından da önemi olan bir konu

üzerinde bilgi ve deneyimlerini
paylaşmaları fırsatı sundu.
Seminerde hem köpekleri hem de
insanları etkileyen Leishmaniasis
hastalığında güncel tedavi ve mücadele yöntemleri ile birlikte
hastalıkla mücadelede birlikte
çalışabilme imkanları tartışıldı.
Napoli Üniversitesinden Dr. Gaetano
Oliva, hastalıkta kullanılmak üzere
geliştirilen aşıların etkinliği ile ilgili
güncel bilgileri meslektaşlarıyla
paylaştı.
Araştırmacılar Doç. Dr. Serkan
Sayıner
ve
Dr.
Vasiliki
Christodoulou, sunumlarında Leish-

maniasis’in güncel tanı yöntemleri
ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki
yayılımı ile ilgili veri paylaşımında
bulundu. Açıklamada, bu sunumların,
adadaki hastalık haritasındaki soru
işaretlerinin netleşmesi ciddi katkıları
olmasının beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, Kıbrıslı Rum ve
Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin,
klinik uygulama, halk sağlığı ve
hayvan sağlığını geliştirmek adına
bilgi ve tecrübe paylaşmasını hedefleyen bir platform olan “One Health
Cyprus”’un şu ana kadar 5 webinar,
birçok çiftlik ve mezbaha ziyaretleri
organize ettiği de hatırlatıldı.

GÜNLÜK
SAVAŞTA İLK GERÇEKLER ÖLÜR!
Savaşta ilk gerçekler ölür… 2014’te başlayan Ukrayna İç
Savaşı boyunca Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği birçok saldırıdan sonra çekilen görüntüler, Rus harekatından son yeniymiş
gibiservis ediliyor… BBC'nin 'Rusya'nın Harkov'da evlere top
ateşi açtığını' iddia ederken kullandığı fotoğrafın da aslında
Ukrayna ordusunun vurduğu Donetsk'te çekildiği belirlendi.
Sosyal medyada dönen birçok yanlış fotoğraf ve videonun
yanısıra, bilinçli bir manipülasyon kampanyası da devam ediyor!
BBC’nin “Ukrayna Rusya’nın saldırısına uğrayan Harkov kentinde
kontrolü sağladığını iddia etti” başlıklı haberini ‘Rusya’nın Harkov’da sivil evlerine top ateşi açtığı’ iddiasıyla servis ederken
kullandığı fotoğrafın aslında Ukrayna ordusunun topçu ateşine
tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çekildiği belirlendi.
BBC’nin Harkov’a ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf ile Donetsk’teki yıkımın fotoğrafını yan yana koyan Rusya Dışişleri
Bakanlığı, “BBC Dünyası: Rusya Harkov’da evleri top ateşine
tutuyor. Bu arada gerçek dünyada: Ukrayna ordusunun top
ateşine tuttuğu Donetsk şehrinin Myronova Sokağı’ndaki 5 numaralı ev” paylaşımını yaptı. Rus Dışişleri’nın uyarısı üzerine
BBC’nin canlı haberinin içinde kontrol yapanlar bu fotoğrafın
yer almadığını gördü, ama dünyaya servis edilen hali Google’da
kayıtlı kaldı. Rus Dışişleri’nin BBC’yi etiketlediği paylaşımında
şöyle denildi: “BBC Donbass halkının çektiği acıyı görmezden
gelmekle kalmıyor (8 yıl geçti ve hala yapıyorlar!), aynı zamanda
Ukrayna’nın sivillere karşı işlediği askeri suçları Rus güçlerine
atfederek yalan haberi (fakenews) aktif olarak destekliyor. Ama
emin olun, gerçek yolunu bulur.”
GOLLİFA
Türkiye buğday ithalatında
yüzde 80 Rusya ve
Ukrayna’ya bağımlı. KKTC
de Türkiye’ye bağımlı.
Ekmek bulamayanlar
“gollifa” mı yiyecek
sonunda?
*
ARIKLI NEYİNE YETMEZ!
Başbakan Faiz Sucuoğlu
"Koalisyon için CTP'nin de
kapısını çaldık. Ama CTP
sorumluluk almamayı
gelenek haline getirmiş ve
görev almaktan yine
kaçmıştır” dedi. Yahu sen
kurdun ya hükümetini, iş
yap, iş! İlla CTP ile ortak mı
olacaktın, Arıklı neyine
yetmez?
*
AVRUPA DA ÖDESİN
Rusya-Ukrayna savaşı
nedeniyle Avrupa'da doğal
gazın fiyatı yüzde 60 arttı.
Savaşı kışkırtmanın gerilimi
tırmandırmanın bir bedeli
olacaktı tabii… Avrupa da bir
zahmet ödesin!
*
NEDEN EURO?
KKTC Türkiye’deki
temsilciliklerine neden Euro
ile maaş öder? Yoksa KKTC
Euro’ya geçti de bizim mi
haberimiz olmadı?
*
HAVA NASIL ORALARDA?
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,
Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi'ni ziyaret etti.
Eeee hava nasıl oralarda?

“Tırnak”...
"Esnafı, turizmcisi, otel sahibi,
sanayicisi, dükkân sahipleri, yeni
elektrik faturalarını
ödeyemeyeceğini söylerken,
evdeki insan da kışta soğuktan
donma, yazda sıcaktan erime
korkusunu yaşarken yeni
bakanlarımız siyah
Mercedeslerinin içinde havalarını
atma, mevki kapma peşinde
koşanlar da bakanlara yaranma
yarışında olacaklar.
Gaileyi çekecek olanlar şimdiden
nasıl önlem almak gerekirse
almaya başlasınlar…"
Tayfun ÇAĞRA
(Yenidüzen)
"Bu sabah da kulağıma bir
güvercinin ötüşü geldi. O da bu
mevsimin ilki idi. Öğleye doğru
sahte kavakların orada otururken
önümden mevsimin ilk kelebekleri
geçti. Zikzak yaparak bilinmeyen
bir yerden gelip bilinmeyen bir
yere gittiler. Hava hâlâ soğuk.
Özellikle geceleri. Ne kadar
soğuk olduğunu gecelerin
sessizliğinden anlayabilirsiniz.
Havalar ısınınca gece boyu
hırlayıp havlayacak olan
köpekler sessiz. Gecenin ilk
saatlerinde biraz havladıktan
sonra bir köşeye büzüşüyorlar.
Geceleri şömine yakmaya
devam ediyorum. "
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

FAİZ SUCUOĞLU

Bir taraftan illegal bet
yasallaşacak diyor… Sedat
Peker’in ifşaatlarından
sonra dikkatleri üzerine
çeken marinalar
konusunda yeni
projelerden bahsediyor…
Halil Falyalı’nın ölümünden
sonra Falyalı’nın adı ile
anılan konularda projeler
hız kazandı! Tam da
Sucuoğlu’nun dediği gibi
‘Tanınmamışlığın avantajları’…
Marinalarda ne ticareti yapılacak acaba, turistler mi
akın edecek denizlerine bok akıtan, dağlarını oyup,
ormanları kesip betona boğan Kıbrıs’ın kuzeyine? Falyalı
cinayetinden sonra ortadan kaybolan Hüseyin Özgürgün’ün
‘‘benim hesaplarımdaki milyonlar UBP’nin parasıdır’’
açıklamasını açıklığa kavuşturacak mı UBP?
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Gavur imam
Oz Karahan
Herşeyin yanında Ukrayna krizi bir de
“tek millet” söyleminin sadece Türkiye’ye
mahsus olmadığını gösterdi bize.
Putin Ukrayna harekatı öncesinde ve
sırasında yaptığı bütün konuşmalarında
“Ukraynalı diye bir millet yoktur, biz tek
milletiz” sözlerini tekrarlayıp durdu.
Elbette bu Ukrayna’ya başlattığı harekatı
Rusların bir “iç meselesi” gibi gösterme
amacıyla yapılan nafile bir söylemdi.
Aynı Türkiye’nin Kıbrıs ve Türkçe konuşan Kıbrıslılar için yaptığı gibi.
Ama Ukraynalılar ve Türkçe konuşan
Kıbrıslılar arasındaki fark bu işgalci söyleme ne inanan veya savunan bir tane
Ukraynalının olmaması.
Tesadüfün bu kadarı olur ki henüz
birkaç hafta evvel içinde solcuların da
yer aldığı bir kısım insanımız “Kıbrıslı
diye bir millet yoktur” fikrini tekrar dile
getirmeye başlamıştı bu topraklarda.
Bu konuda yazdığım onlarca yazının
sonuncusunu “Dil Önemli-4: Milliyetçilik”
başlığıyla detaylı bir şekilde ele almıştım
Avrupa gazetemizdeki bu köşeden.
Bugün Ukraynalılar kimine göre haklı,
kimine göre haksız olan mücadelelerini
kendi milletleri ve devletleri için kendi
sembollerini kullanarak veriyorlar.
Putin’in “Ukraynalı diye bir millet yoktur” ve “biz tek millet”iz söylemine ise
dünya televizyonlarında üniversite profesörleri ve siyaset bilimciler “deli saçması” diyorlar.

KIBRIS’TAN UKRAYNA’YA
“TEK MİLLET” YALANI
Putin’in bu zırvaları hakkında fikri sorulan Rochester Üniversitesi tarih profesörü Matthew Lenoe de benim geçtiğimiz
haftalarda “Kıbrıslı milleti” üzerine yazdıklarımın ve bugün bütün uzmanların
“Ukraynalı milleti” üzerine söyledikleriyle
aynı doğrultuda cevaplar veriyor.
Üniversitenin resmi yayın organlarında
da yayınlanan söyleyişide kendisine “millet ne demektir” diye sorulduğunda şöyle
cevap veriyor:
“Yaygın inanışın aksine milletler, kökenleri uzak geçmişte olan, yüzyıllardır
ya da binyıllardır var olan bir şey değildir...
Çoğu zaman bir milletin doğuşu sınırları
tanımlanmış bir devletle ele ele gider”.
Sonrasında Ukrayna devletinin adının
sadece 1918’lerde ortaya çıktığının doğru
olduğunu ama devletin doğuş tarihlerin
eski ya da yeni olmasının bir milletin
oluşup oluşmaması ile hiçbir bağlantısı
olmadığının altını çiziyor ve ekliyor “kısaca bugün Ukraynalı milleti vardır”.
Kendisine aynı zamanda devlet ve millet
olma dışında Putin’in iddia ettiği gibi
“ayrı bir Ukraynalı tarihi diye bir şeyin
olmadığı” iddiası sorulduğunda ise “bu
doğru değil” diyor ve tarih boyunca bir
bölgede yaşamış tüm devlet, medeniyet
ve etnisitelerin milletin tarihi ve kimliğini
oluşturan etkenlerden olduğunun altını
çiziyor.
Siyasi kavramların bugün tüm dünya
tarafından neredeyse modern karşılıkları

aynı şekilde kabul edilmişken büyük devletler veya emperyalist güçler bazı kavramlara hala kendi çıkarları için hegemonik tanımlamalar yapmak isteyebiliyor
elbette.
Tabi kavramların bazıları tarasından
dünyanın kabul edildiği şekillerinden
farklı olarak tanımlanmaya çabaları aynı
“Ukraynalı diye bir millet yoktur” ya da
“Kıbrıslı diye bir millet yoktur” örneklerinde olduğu gibi boş bir uğraş olmaktan
başka bir noktaya varamamakta.
Bu bir “Ukrayna krizi” değerlendirme
yazısı değil.
Peki böyle bir yazıyı neden mi kaleme
almak istedim?
Bugün Ukraynalılar tam bağımsızlığına
1991 yılında kavuşmuş devletleri, yeni
oluşturdukları sembolleri ve kendi “milletlerinin” varlığı için mücadele ederken,
Kıbrıslıların 1960 yılında kurulmuş devletlerinin, geçmişi çok uzun olan sembollerinin ve “milletlerinin” varlığını
inkar ederek bir “bağımsızlık” mücadelesi
veremeyeceklerini anlatmak için...
Kıbrıs ile Ukrayna arasındaki her türlü
benzerliğin konuşulduğu bugünlerde bir
de fark konuşalım istedim.
Başkaları tarafından yok sayılan “kimliği” için mücadele veren bir toplum ile,
işgalcisinin tam da istediği gibi
“kimliği”nin yokluğunu savunan dünya
tarihinde eşi benzeri olmamış bir toplum
arasındaki farkı.

ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların listesi ortaya çıktı:

Şehir savaşına hazırlık yapmışlar!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, The Washington Post, ABD'nin
Ukrayna'ya gönderdiği silahların listesini
yayınladı. Listenin ortaya çıkması, ABD'nin, Ukraynalı birlikleri şehir savaşlarına
hazırladığını da ortaya koydu.
ABD’nin köklü gazetelerinden The
Washington Post tarafından ortaya çıkarılan
belgelerde, ABD’nin Ukraynalı birliklere
gönderdiği silahların listesi yer aldı. Evraklara göre, ABD, son dönemde Ukrayna’ya
yönelik silah sevkiyatını ciddi bir ölçüde
artırdı. Listeye göre, aralık ayı başlarında
Pentagon Ukrayna’ya, bomba imha uzmanı
donanımlarının yanı sıra, pompalı tüfekler,
şehir içindeki çatışmalara uygun silah sistemleri ve özel kıyafetler gönderdi.
Geçen hafta, Biden yönetiminin bu tür
sevkiyatları artırdığı ve Ukrayna’ya ilk
kez Stinger uçaksavar füze sistemleri
gönderdiği belirtildi. Kiev’in tanklara
karşı savunmasında kilit önem taşıyan
ABD tanksavarlarının sevkiyatının da
arttığı kaydedildi.
ŞEHİR SAVAŞINA
HAZIRLAMIŞLAR
Washington Post, savaş bölgesine gönderilen çeşitli silah ve mühimmatların
hacmi ve gücü göz önüne alındığında
Başkan Biden’ın açıkça Amerikan birliklerini yerleştirmeyi reddetmesine rağmen,
ABD’nin Ukrayna ordusunu Rusya’ya
karşı hibrit bir savaşa hazırlamaya
çalıştığını ortaya koydu.
Gazete, bu sevkiyatların ABD’nin
Ukrayna’yı şehir savaşına hazırladığını
gösterdiğini de öne sürdü.
Pentagon sözcüsü John Kirby, konuyla
ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken,
“Bu sürekli devam eden bir süreç. Her

zaman, her zaman Ukrayna’nın neye
ihtiyacı olduğuna bakıyoruz ve bunu
yıllardır yapıyoruz” dedi. Kirby, “Gereksinimleri belirleme sürecimizi hızlandırdık
ve bu krizden önce yaptığımız periyodik
toplantıların aksine Ukraynalılarla günlük
olarak konuşmaya başladık.” diye de ekledi.
ASKERİ YARDIMIN BÜYÜK KISMI GÖNDERİLDİ
Biden yönetimi de son birkaç gün içinde
Ukrayna’ya Rus uçaklarını hedef alan
askerlere yardımcı olacak olan Stinger
taşınabilir hava savunma sistemlerini veya
MANPADS’i gönderdiğini doğruladı.
Üst düzey bir savunma yetkilisine göre,

Şubat ayı sonlarında onaylanan 350 milyon
dolarlık askeri yardımın yaklaşık 240 milyon doları şimdiden Ukrayna’ya transfer
edildi.
Bu sevkiyatların, M141 tek atış omuzdan
fırlatılan roketatarları, M500 pompalı
tüfekleri, Mk-19 bomba atarları, patlayıcı
mühimmat imhası için koruyucu giysiler,
tipik olarak helikopterlerden ateş etmek
için kullanılan M134 mini silahlarını
kapsadığı da aktarıldı.
The Post’un haberleştirdiği listeye göre,
havan radarları, güvenli haberleşme
üniteleri, elektronik ekipman, tıbbi ekipman, en az dokuz devriye botu ve 5 Mi17 nakliye helikopteri de ABD tarafından
Ukrayna’ya sağlandı.

GIYNIK
Nazım S. Burgul

Kendinizi
uyandırın...
İnsan beklentisi kadar mutludur. Formül
mü? ‘Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk’.
E hade durmayın kendinizi uyandırın...
Hani şu Ferrari’sini Satan Bilge yazarı
var ya Robin Sharma, bir dizi öğütte
bulunmuş; “Tanıdığın en olumlu insan
kendin ol… İçten ve samimi ol, her zaman sesin titrese bile gerçekleri söyle…
Zamanında olman gereken yerde ol, geç
kalma…. Lütfen demeyi ve teşekkür etmeyi ihmâl etme… Yapabileceklerinin
altında söz ver ama fazlasını yap…
İnsanları onları ilk gördüğünden daha
iyi bir durumda bırak… Arkadaş canlısı
ve şefkatli ol… Birinci sınıf bir dinleyici
ol… Diğer insanlara karşı tutkulu bir
şekilde ilgili ol… Yüzünde gülümse
eksik olmasın” demişti bizim adam ilgili
Ferrari kitabında.
Bu kitabını okumuştuk ama artık İnternet çocuğu olduk ya, bu arada da
Youtube’dan da konferanslarını indirdik
bizim adamın; “Sağlıktan sonra en önemli
öncelik aile. Özellikle çocuklarınızla
kaliteli vakit geçirin ve onları tanıyın”
diye başlıyor konferanslarında ve şöyle
devam ediyor; “Yaşamındaki sınırlar
yalnız senin belirlediklerindir. Kendi
güven çemberinden çıkamaya ve bilinmeyeni keşfetmeye cesaret ettiğinde
gerçek insani potansiyelini açığa
çıkarmaya başlayacaksın. Bu kendini
ve yaşamındaki diğer tüm koşulları kontrol etme ustalığına giden ilk adımdır”
diye başlıyor söze. Arkasından da
‘değişim ve mutlu olma sırlarını’
açıklıyor. ‘Değişim’ için şunları öngörüyor; “Korku: Bilinenin bilinmeyene olan
üstünlüğüdür. Korktuğun şey neyse, artık
korkmayana kadar onun üstüne git…
Başarısızlık:
başarısız
olmak
istemediğimiz için denemeye dahi
kalkışmamaktır. Oysa en büyük
başarısızlık denemeyi başaramamaktır…
Unutmak: Kitaplardan veya seminerlerden öğrenip heyecan duyduğumuz
konuları günlük hayatın karmaşası içinde
unutma eğilimindeyiz. Öğrendiğimiz en
değerli şeyleri yazarak sürekli
görebileceğimiz yerlere asmak bir çözüm
olabilir… İnanç eksikliği: Çoğu kişide
kişisel gelişim konularına karşı alaycı
bir tutum var. Bu belki de çocukluk
yaşlarında yaşanan bazı başarısızlıklardan
kaynaklanıyor olabilir. Oysa başarıya
giden yol başarısızlıklardan ve risk almaktan geçiyor” dedi.
Ya mutlu olma sırları? “Yeni bir araba
sizi sadece birkaç hafta mutlu eder. Yeni
bir ev birkaç ay. Gerçek mutluluğun
anahtarı hizmetkârlıkta. Diğer insanlara
yardım etmeliyiz. Aldıklarımızın değil,
verdiklerimizin üzerine inşa edilen bir
hayat gerçek mutluluğu getirir… Hayatı
kendi değer ve kurallarınla yaşa. Kendi
yarışını koş… Rüyalarına karşı saygılı
ol… Unvansız yaşamayı öğren. Bu arada
bir arkadaşının verdiği kartvizit onu çok
etkilemiş. Kartında isminin altında unvan
olarak ‘Human Being’ (İnsanoğlu)
yazıyormuş… Para kazanmanın kötü
bir yanı yok. Ancak para birinci önceliğe
çıktığında, sen basamakların en üstüne
çıksan bile içinde bir boşluk ve eksiklik
hissedersin. Kimse mezarda senin ne
kadar zengin olduğunla ilgilenmez…”
demiş bizim adam. Sonuç mu? İnsan
beklentisi kadar mutludur. Formül mü?
‘Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk’. E hade
durmayın kendinizi uyandırın…
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UKRAYNA İÇ SAVAŞI:
ODESSA İLE PARİS’İN SAVAŞI
Kızıl Ordu Başkomutanı Leo Davidoviç
Trotskiy Odessa’lıydı…
Bolşeviklerin içinde en “kozmopolit” varsayılan, “yersiz yurtsuz” kabul edilen, “köksüz” bir göçebe olarak görülen oydu.
Sonradan Kızıl Ordu’yu kuracak, Petrograd
Sovyeti başkanlığı yapacak ve Ekim devriminin iki liderinden biri olacak olan Genç
Trotskiy’nin hali geliyor gözümün önüne ne zaman Odessa’nın adını duysam!
Trotskiy’nin Paris’i gördüğünde ne dediğini bilir misiniz?
-“Tıpkı Odessa, ama Odessa
daha iyi...”
Lenin’in talimatı ile bir gün
Trotskiy Sibirya’dan saman balaları altında
bir at arabasıyla kaçmak için yola çıkar,
Londra’ya varır...
Sabahın kör karanlığında Lenin ve Krupskaya’nın kaldıkları evin kapısını kırarcasına
çalar...
Kapıyı Krupskaya açar ve bizim Trotskiy
Lenin’in yatak odasına dalar. Yatağının
ucuna oturur ve anlatmaya başlar memleket
havadislerini...
Lenin Trotskiy’e Londra’nın tarihi anıtlarını
göstermek ister...
Lenin’in kendisine neden “tur rehberliği”
yapmaya çalıştığını anlamaz bizim Trotskiy...
Bana ne Londra’nın saatlerinden, meydanlarından, saraylarından havasındadır.
Aklında olan tek şey Marksizm ve yaklaşan
devrim. Kaba saba, hoyrat, el yordamı ile
bir gözü açık iş yapan bir adam da değil
Trotskiy. Edebiyat ve sanat eleştirmenliği
ile ün salacak kadar titiz ve mahirdir. Ama
ne Paris ne Londra başını döndürüyor.
Paris’e bakıp Odessa’yı görüyor Yahudi
çiftçinin oğlu...
“Rusya’yı anlamazsınız, sadece ona inanırsınız” demiş Puşkin.
Faize Özdemirciler de “Kıbrıslı olmak
bir histir” demiş...
Sömürgeci ve büyük uluslarda ‘yurtseverlik’ (sosyal şovenizm-savaş çığırtkanlığı)
dediğimiz şey bu inanca ve hissiyata aykırıdır.
Yurtseverlik başladığı anda hisler ve inanç
bitiyor, kör kütük bir sarhoşluk başlıyor.
Yurtseverlik başladığı anda savaş bütçesi
için eller havaya kalkıyor. Savaş sarhoşluğu,
ezen ulus olma sarhoşluğu, üstünde hakimiyet
kurduğu halkların gururuyla oynayan bir
sarhoşluk…
Mesela, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro
Poroşenko’nun Ukrayna iç savaşının başında
söylediği şu sözler sarhoşluktan değil mi?
14 Kasım 2014’te kamuoyuna açık bir
toplantıda şöyle demişti:
-‘‘Bizde (Batı Ukrayna) çocuklar okula,
yuvaya gidiyorlar, onlar (Doğu Ukrayna)
da bodrum köşelerinde oturacaklar. Çünkü
hiçbir şey yapamayacak durumdalar. İşte
böyle, tam da böyle kazanacağız bu savaşı…’’
Bu yüzdendir ki Trotskiy liberalleri aşağılarken “Yurtseverlik sarhoşluğunuza hâlâ
devam edebilirsiniz” diyor...
Trotskiy Londra’ya gitmeden önce yazdığı
“Slavcılığın köpekbalıkları” başlıklı yazıda
şöyle diyor:
“Ey Rus yurttaşı, resmi Slavcılığın emniyet
supabı yeniden açılmaya başlıyor ve böylelikle içerdeki kıpırdanışlar için bir kanal
bulunmaya çalışılıyor. Yirmibeş yıl önce
olduğu gibi (1878’deki Türk-Rus Savaşı)
yine gazetelerin yurtseverlik malzemesi arşivlerinden indiriliyor. Pan-Slav kardeşliği
yeniden çan sesleri arasında ortaya dökülüyor.”
Burada Trotskiy’nin Lenin’in 50. yaş
günü vesilesiyle yazdığı ve devrimden iki
buçuk sene sonra 23 Nisan 1920’de Pravda
gazetesinde yayınlanan yazıya değinmek
gerek.
Dünya tarihinde eşi benzeri yoktur Ekim
Devrimi’nin ve Lenin’in. Çünkü beş ayrı
ulusa bağımsızlık hakkını (Ulusların Kendi
Kaderini Tayin Hakkı) tanıyan ne başka bir
devrim var ne de başka bir lider!
Vladimir Putin’in Lenin ve Ekim Devrimi

düşmanlığı da tam olarak buradan gelir.
‘Ezen bir ulus’ öncülüğünde yapılan bir
devrimin yarattığı eşitlikle diğer uluslara
tanıdığı ‘bağımsızlık hakkı’nadır Putin’in
garezi. İlk kez de Ukrayna harekâtından
önce dile getirmedi bu sözleri. Neredeyse
Ekim Devrimi’nin her yıl dönümünde Ekim’i
ve Lenin’i karalar Putin.
Yahudi çiftçinin oğlu Odessalı Trotskiy,
‘çok bilge bir mujik’ (Rus köylüsü) diye tanımladığı Lenin’in enternasyonalizmini
şöyle anlatır:
‘‘Lenin’in enternasyonalizminin kimsenin
övgüsüne ihtiyacı yok. Ama Lenin kendisi
aynı zamanda köklü biçimde ulusaldır. Kökleri derinlemesine modern Rus tarihine bağlıdır, o tarihi kendi içine çeker, ona en
yüksek ifadesini kazandırır ve tam da bu
biçimde uluslararası eylemin ve dünya çapında etkinin en yüksek düzeylerine ulaşır.
Lenin’in “ulusal” bir şahsiyet olarak nitelenmesi ilk bakışta yadırganabilir, ama
özünde bu tespit son derecede doğaldır.
Rusya’nın bugün yaşamakta olduğu, halkların
tarihinde eşi benzeri olmayan böyle bir devrime önderlik edebilmek için, çok açıktır
ki, insanın halkın en derin köklerinden kaynaklanan temel güçleriyle çözülemez, organik
bir bağı olması gerekir.
Lenin Rus proletaryasının cisimleşmiş
halidir: Bu proletarya genç bir sınıftır, tarihi
Lenin’in kendisinin yaşından pek az eskiye
gider; ama köklü biçimde ulusal bir sınıftır,
çünkü Rusya’nın bütün geçmiş gelişmesi
onda özetini bulur, Rusya’nın bütün geleceği
onda yatar, Rus ulusu onunla yükselecek
ya da çökecektir. Sıradan ve basmakalıp
olandan arınmışlık, sahtekârlıktan ve teamülden arınmışlık, düşüncede kararlılık,
eylemde cüret (asla gözükaralığa dönüşmeyen bir cüret), işte Rus işçi sınıfının ve
onunla birlikte Lenin’in özellikleri’’…
Lenin Rus’tu, köklerini Rusya toprağına
salmıştı.
Trotskiy Odessalı bir Yahudiydi. Odessa’nın bugünkü kozmopolitizmi imparatorluklar çağının ticaret merkezi olmasından
ileri gelir. İmparatorluk zamanının İzmir’i
ve Selanik’i gibi…
2014’ten beridir Ukrayna’da süren iç
savaş Odessa’nın bu renkliliğini kahverengiyle boyamak için yürütülen bir savaştır.
Ne yazık ki Ukrayna burjuvazisi tarihi tekerrür ettirmektedir…
22 Nisan 1939’da yazdığı ‘Ukrayna Sorunu’ başlıklı yazısında Trotskiy şöyle der:
‘‘Ukrayna, ulusal kurtuluş mücadelesinin
yanlış yolları konusunda özellikle zengin
ve deneyimlidir. Bu alanda her şey denendi:
Küçük burjuva Rada ve Skoropadski ve
Petlura ve Hohenzollern’lerle “ittifak” ve
İtilaf Devletleri ile kaynaşmalar. Tüm bu
deneylerden sonra, yalnızca siyasi kadavralar,
ulusal kurtuluş mücadelesinin önderi olarak
Ukrayna burjuvazisinin fraksiyonlarından
birine umut bağlamaya devam edebilir.
Özünde devrimci olan Ukrayna proletaryası
tek başına yalnızca bu görevi çözmeye
değil, aynı zamanda [bu görevin] çözümü
için inisiyatif almaya da muktedirdir. Proletarya ve yalnızca proletarya, köylü kitlelerini ve hakiki devrimci ulusal aydınları
kendi etrafında toplayabilir.
Son emperyalist savaşın başlangıcında
Ukraynalı Melenevski (“Basok”) ve Skoropis-Yeltukhovski, Ukrayna kurtuluş hareketini Hohenzollern generali Ludendorff’un

kanatları altına yerleştirmeye çalıştılar. Bunu
yaparken de sol söylemlerle kendilerini gizlediler. Devrimci Marksistler bir tekmede
bu insanları kovdular. Devrimciler gelecekte
de böyle davranmaya devam etmelidirler.
Yaklaşan savaş her türlü maceracı, mucize
avcısı ve tehlikeli yollar arayanlar için
uygun bir atmosfer yaratacaktır. Ulusal
sorun dolaylarında özellikle ellerini ısıtmayı
seven bu beyler, işçi hareketinin topçu menziline girmemelidir. İster faşist ister demokratik olsun, emperyalizme en ufak bir taviz
yok! İster dinci-gerici, ister liberal-pasifist
olsun, Ukraynalı milliyetçilere en ufak bir
taviz yok! “Halk Cephesi’ne” hayır! Emekçilerin öncüsü olarak proleter partisinin tam
bağımsızlığı!’’…
İlk kez geçmiyor Ukrayna burjuvazisi bu
yoldan; dün Hohenzollern’lerle ve Ludendorff’larla, bugün AB-ABD sermayesi ve
NATO generalleriyle…
Yüzyılın başında Alman emperyalizminin
parolasıydı ‘Drang nach Osten’ (Doğuya
yöneliş-genişleme), 1930’larda Hitler’in parolasıydı, 1950’lerden sonra NATO’nun
ajandasının bir parçası oldu, 1990’larda ise
nihai hedef ilan edildi: Avrasya’nın fethi!
Ukrayna ve Polonya gibi ülkeler ‘Drang
nach Osten’ politikasında hep paspas olmuştur, ancak ders almamışlardır. Bu ders
almamışlığı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’nin Afganistan’daki gibi ‘Gönüllü
Savaşçıları’ davet etmesinden anlıyoruz;
Ukrayna Afganistanlaşırsa, Polonya da Afganistan’ın Pakistan’ı olur!
Tarih boyunca Rusya ile Avrupa arasında
kalmanın ağır bedellerini ödemiştir Ukrayna
ve Polonya. NATO’nun şarabından içerek
Doğu Avrupa burjuvazisinin içine girdiği
yurtseverlik sarhoşluğu Rusya kuşatmasında
sadece bir mevziden ibaret olduklarını görmelerini engelliyor…
NATO’nun Afganistan’la başlayıp Ukrayna
ile devam eden Avrasya kuşatması, tarihten
bize miras kalan çözülmemiş ne kadar ulusal
sorun varsa yeniden üretiyor. Ukrayna İç
Savaşı 2014’te başladığında tetikleyicisi
Ukrayna’daki çözülmemiş ulusal sorundu,
tetiği çeken Batı emperyalizmi idi. Sovyetlerin dağılması ile Ukrayna’da yeni bir
arayış başlar: 1980’lerden başlayarak Ukrayna’da tarihçiler, aydınlar ve politikacılar
kimliğini/köklerini arama çabası ile meşguldü. ‘Ilımlı İslam’ gibi ılımlı milliyetçilikle
Amerikancı 2004 Turuncu Devrimi’ne kadar
geldiler.
Bir sıçrama tahtası idi orası. Trotskiy’nin
‘yurtseverlik sarhoşluğu’ dediği şey 2004
sonrasında Nazizmle kucaklaşmaya kadar
vardı: Turuncu Devrim’den sonra Viktor
Yuşçenko liderliği ‘kökleri’ni arayan Ukraynalılara bir kahraman armağan etti: Hitler
işbirlikçisi Stepan Bandera’yı Ukrayna’nın
milli kahramanı ilan etti. Bu karar 2010’da
seçilen Viktor Yanukoviç tarafından geri
çekilse de AB-ABD-NATO destekli Banderacı faşistlerin 2014’te Yanukoviç’i darbe
ile devirmesi ile ‘‘Ukrayna’nın kökleri’’ intikamını alır ve iç savaş başlatır!
Meselenin ironisi işe şu: Sovyetlerin dağılması ile tarihin sonunu ilan edenler, sınıf
mücadelelerinin bittiğini, savaşların sona
erdiğini ve dahi ulusun ortadan kalkarak
çok kültürlülüğün hüküm sürdüğünü anlatıyorlardı… Gerçek ise tam tersiydi: Fransa’dan yeni bir grev dalgası yükseliyordu,
Irak ve Yugoslavya’da savaş vardı, değil

dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
ulusun ortadan kalkması mikro-milliyetçilikler bile hortlamıştı; tarih baştan başlamıştı!
Batı’da ‘Sınıfla beraber ulus da öldü!’ diyenler ile Nazizm karakterli Ukrayna milliyetçiliğini ‘devrimci’ diye kutsayanlar aynı
yamyamlardı!
Ukraynalılar arasındaki eşitlik ve Ukrayna’nın bağımsızlığı sorunu olan ‘ulusal sorun’, 2014’ten sonra tamamen faşizm sorununa dönüşür. 1 Ocak Ukrayna milliyetçiliğini Nazizme dönüştüren Stepan Bandera’nın doğum günüdür. Her sene meşalelerle,
faşist parolalarla ve flamalarla on binlerin
kutladığı bir gün. Her sene oturur izlerim
sosyal medyada canlı yayında bu yürüyüşleri.
Siz de izleyin, o zaman anlayacaksınız 2
Mayıs 2014’te Trotskiy’nin Odessa’sında
Sendika Evi’nde katliam yapan ‘toplumsal
ruhu’…
Sovyetlerin dağılmasıyla Ukraynalı aydınlar ‘kökleri’ni bulmayı başarınca; Lviv’de
Stepan Bandera çetelerinin 1941 yılında örgütlediği Yahudi pogromundan 2014’te
Odessa Sendika Evi katliamına doğru uzandı
köklerin dalları!
Kalk borusuydu Odessa, kalkmadı insanlık
yattı!
On yıllardır Rusya ve Çin kuşatılıyor ve
izole ediliyor. Rusya, NATO ve yaptırımlar
ile; Çin ise Trump’ın başlattığı Biden’ın
sürdürdüğü ticaret savaşı ile kuşatılıyor.
Çin’e karşı ayrıca ‘‘QUAD’’ isimli ABD,
Avustralya, Hindistan, Japonya ittifakı ile
‘‘Aukus’’ isimli ABD, Avustralya ve İngiltere
ittifakı da kuşatmanın parçası!
Rusya’ya karşı Ukrayna’nın NATO’ya
alınmak istenmesine paralel bir hamle olarak
Çin’e karşı Avusturalya AUKUS’la sahaya
sürüldü. Ukrayna’da Rusya’nın burnunun
içine dikilmek istenen nükleer füzeler gibi,
‘Amerikan fedaisi’ Avustralya’nın “nükleer
enerji ile işleyen” denizaltılarının menzili
Tayvan’a kadar uzanmakta.
Çin ve Rusya’ya karşı Ukrayna’dan ve
Avusturalya’dan yürütülen bu emperyalist
kuşatmayı anlamadan savaşta tarafsız kalmak
ancak sizin vicdanınızı rahatlatır Büyük Savaş’a kadar!
Hiçbir şey yapamıyorsanız bile, liberal
safsataların peşine takılmadan sadece anlamaya çalışın!
Doğalgaz ihracı dışında orta ölçekte bir
Avrupa ekonomisi kadardır Rusya. Hele ki
şimdi yaptırımlarla kuşatıldıktan sonra, bu
ekonomik zayıflıkla uyduruk bir ‘Rus emperyalizmi’ ve ucube bir ‘emperyal güç’ tanımıyla NATO ile eşitlenmeye çalışılıyor.
‘İki taraf eşitse, bu savaşta tarafsız kalalım
o zaman’; liberal mantık öyle çalışır!
Ukrayna topraklarında gerçekleşen NATORusya savaşını demokrasi ile diktatörlük
çatışması olarak görmek de Irak savaşından
kalma ‘liberal miras’tır: Diktatör Saddam’a
karşı ABD demokrasisi, diktatör Esad’a
karşı Batı demokrasisi, diktatör Kaddafi’ye
karşı Fransız demokrasisi, diktatör Putin’e
karşı NATO demokrasisi!
Putin’in bir Büyük Rus şovenisti olması
ve ezilen uluslara bağımsızlığını veren
Ekim’den ve Lenin’den nefret etmesi, Rusya’ya karşı yürütülen emperyalist kuşatmanın
niteliğini değiştirmez.
İşin ironisi bugün Putin’e otokrat-diktatör
diyerek NATO’nun Rusya kuşatmasını ‘haklı’
gören liberaller, daha düne kadar Putin’in
nefretle andığı Lenin ve Ekim Devrimi için
otokrat-diktatör diyordu!
Liberallerin en yaygın yalanıdır. Bütün
savaşlar ve milliyetçilikler aynıdır: Ne bütün
savaşlar aynıdır ne de bütün milliyetçilikler!
Ezen ulus milliyetçiliği ile ezilen ulus
milliyetçiliğini birbirinden ayırmayı Lenin’den öğrendik.
Nazi karakterli Ukrayna milliyetçiliği karşısında öz savunma yapan Doğu Ukraynalıların ‘yurtseverliği’ni de 8 senedir süren
Ukrayna İç Savaşı’nda öğrendik.
Trotskiy Paris için, “Tıpkı Odessa, ama
Odessa daha iyi” demişti.
Bugün ise Paris, Odessa’nın kaderine
karar veriyor!
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Tünel

Posta... Posta... Posta...

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV

KAVGA ETME
KONUŞ,
SAVAŞMA
SEVİŞ
KISACA...

MARİNALAR!
Halil Falyalı’nın bir tane marinası
vardı, çıkarılmadık söylenti kalmadı!
Faiz Sucuoğlu, marina projelerinin
gündemlerinde olduğunu ve bu
konuda ciddi bir talep olduğunu
söyledi! Özellikle Lapta bölgesi,
Güzelyurt, Karpaz bölgesinde…
Doğu Akdeniz’de yat turizmi
konusunda da zafiyet varmış! Yat
limanı inşa etme anlamında ciddi bir
talep olduğunu söyledi Sucuoğlu…

Bizim Mandra
Hüseyin Özgürgün’ün
“Hesabımdaki para partinin
seçim parasıydı” şeklindeki
açıklaması mandrada yeni
bir tartışma başlatır. Bu gibi
paraların yurttaşlar
tarafından partiye
yatırıldığını da belirten
Özgürgün’ün bu açıklamaları
kafalarda yığınla soru işareti
bırakırken, vatandaşlar UBP
yetkililerinin konuyla ilgili
açıklama yapmalarının
kaçınılmaz hale geldiğini
belirterek, “UBP’nin parası
Hüseyin’in şahsi banka
hesabında ne arardı?” diye
sormaktan kendilerini
alamazlar.

DİP NOT
Gezi Davası'nda Mücella
Yapıcı ile Osman Kavala’nın
“Şiddet kullanarak TC
Hükûmetini ortadan
kaldırmaya teşebbüs”
suçundan müebbet hapis
cezası isteniyor.

“Savaşı ve gerilimi tırmandıranın ABD
ve Avrupa Birliği masum değil”
1991’de Sovyetler Birliği dağıldığında,
Komünist Parti’nin 74 yıllık hegemonyası
sona ermiş, boşluğu milliyetçi, liberal,
sosyal demokrat ve dinci partiler ile Rus
oligarklar ve mafyatik güçler doldurmuştu.
1985-1999 yarasındaki 15 yıllık Gorbaçov
ve Yeltsin dönemi, Sovyetler Birliği’nin
yıkımı ve Rusya’nın bilinmeyen bir geleceğe
doğru sürüklendiği yıllar olmuştu.
KGB ajanı Vladimir Putin böyle bir kaos
ortamında, kurtarıcı sureti ile sahneye çıktı.
Putin, “Sovyetler Birliği için pişmanlık
duymayanlar, vicdanı olmayanlardır; zamanı
geçmiş Sovyetler Birliği’ni restore ederek
geri getirmek isteyenlerin ise aklı yoktur”
diyerek ‘Sovyet Sosyalizmini’ hem övüyor
hem mahkûm ediyordu.
Putin yönetimi netti. Rusya’nın yeniden
yapılanması, kapitalizmin yasalarına ve liberalizme göre olacaktı.
Putin, sosyalizmi, Komünist Partisi’ni,
Lenin’i, Stalin’i ve Sovyetler Birliği’ni
açıkça reddederken,
Sovyetler Birliği dönemindeki yayılma
alanlarını Rusya’nın meşru mirası sayıyor
ve bu mirası sahipleniyor.
1991 yılında Rusya, “Bağımsız Devletler
Topluluğu” adı ile bir birlik oluşturdu. Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan
ve Azerbeycan’ın üye olduğu topluluk
ABD’nin Orta Asya’ya açılımına karşı
Rusya’nın aldığı bir ‘tedbirdi.’
Rusya’nın, Bağımsız Devletler Topluluğu’nu genişletme stratejisine, ABD ve Avrupa Birliği de “Renkli Devrimleri” destekleyerek karşılık verdi. Gürcistan, Ukrayna
ve Kırgızistan’da başlayan “Renkli Devrimler” ABD yanlısı hareketlerdi.
Bunlar olurken, bir dönem Varşova Paktı

VİRGÜL

MESELE KAMUSAL YATIRIM

AKSA konusunda Sayıştay Başkanlığı’nın görüşüne
başvurulması kararı alındı… Sayıştay
Başkanlığı 6 Şubat 2012 tarihli raporu ile
AKSA uygulamasının tüm çarpıklıklarını ve
ülkeye verdiği mali zararların boyutunu ortaya
koydu… Sayıştay raporunun ortaya koyduğu
gerçekler ve EL-SEN’in kararlı karşı çıkışı sonucu,
verilen alım garantisinin artırılması yönündeki KIBTEK Yönetim Kurulu kararını Bakanlar Kurulu
hayata geçiremedi… Ancak bunca senede KIBTEK’e kamu yatırımı olarak bir çivi bile çakılmadı!
Çünkü TC Mali Protokolleri müsaade etmiyor…

ARAZİSİ
TC ELÇİLİĞİNİN
ÜZERİNE
GEÇİRİLMİŞTİ

“Türkiye Cumhuriyeti
yetkililerinin 2022'nin ilk
yarısında temellerini
atacaklarını açıkladığı
Lefkoşa'daki hastanenin
ihalesi iptal edildi.”
Faiz Sucuoğlu (UBP)

üyesi olan devletler NATO üyesi oldular.
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya
1999 yılında; Bulgaristan, Estonya, Letonya,
Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya
2004’te; Arnavutluk ve Hırvatistan 2009’da,
Karadağ 2017’de, Kuzey Makedonya
2020’de NATO’ya üye oldular.
NATO üyesi olmak ABD, Almanya, Fransa, İngiltere’ye askeri üsler açmak; bu ülkelerden silah ve ekonomik yardımlar
alarak Rusya’ya karşı tutum almak demekti.
Bu durum gerilimi tırmandırdı ve yeni
savaşların kapısını araladı.
2008’de Gürcistan’a bağlı Abhazya ve
Güney Osetya’nın Rusya tarafından işgali,
Kırım’ın ilhak edilmesi, Donetsk ve Luhansk’ın işgali, NATO’nun genişlemesine
açık bir tepki idi.
Ukrayna savaşı yeni bir savaş değil. Rusya’nın, hem haksız hem işgalci olduğu bir
gerçek. Fakat savaşı ve gerilimi tırmandıranın ABD ve AB olduğu da başka bir
gerçektir.
New York Times yazarı Thomas Friedman; “Bu Putin’in savaşı. Lakin ABD ve
NATO da masum değil” diyor. Friedman’a
göre Sovyetler Birliği’nin çözülüşünden
sonra ABD’nin NATO’yu genişletme kararı
kötü düşünülmüştü.
Clinton hükümetinin Savunma Bakanı
William Perry, “Bizi kötü yola sokan ilk
eylemimiz NATO’nun genişlemeye başlaması ve Rusya’nın sınır komşusu Doğu
Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmasıydı”
diyor.
Ukrayna savaşı, NATO ile Rusya arasında
süren bir savaştır ve devam edecektir.
(Bu yazı Ferda Çetin’in Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “Ukrayna Savaşı yeni bir savaş değil” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

Tarih 4 Ağustos 2021
GKK yayınımıza ilişkin yaptığı açıklamada
“Kıbrıs Türk halkını ve GKK’yı hedef alan,
bölücülük kokan” satırlara yer verildiğini
“Kahraman
ve
mücahit
belirterek,
halkımızın bu tür provokasyonlara itibar
etmeyeceği açıktır” dedi...

Gözden kaçmayanlar...
DÜŞMAN KARDEŞLER
AKSA’yı toplumumuzun başına UBP
musallat etti, CTP de alım garantili
protokolünü uzattıkça uzattı… CTP ve
UBP’liler ise gene birbirlerini suçluyorlar!
CTP’nin ekonomi ve enerji bakanı Özdil
Nami için Tuluy Kalyoncu, “Enerjiden
sorumlu bakan değişti. Zihniyet
değişmedi! Ülkenin acilen ihtiyaç
duyduğu yeni santral yatırımları, kablo ile
TC’den elektrik getirilecek gerekçesi ile
geciktiriliyor” demişti!.. CTP’liler UBP’lileri
laf ebeliğinde yese ne, yemese ne! KIBTEK’e kamu yatırımı yapılmadığı müddet
ne AKSA’dan
ne
de
elektrik
kesintilerinden kurtuluruz…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

"Sağlıklı bir aile için
bencil değil, iyiliksever
olalım…"
İbrahim Benter
(Aile Çalıştayı’nda)

Karikatür: Pedro X. Molina/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya
Taçam Gökbörü
Biz (kk)TC'lilerin, Tepemize bir füze
düştüğü zaman.
Evsiz yurtsuz kalan milyonların TC'ye
göç ettiği zaman.
Ki ben ve başka bir sürü insan orası ile
de tıpkı bugün Ukrayna olayındaki gibi
duyarlı ve tepkiliydi.
Efendim neymiş?
Ukrayna da rahat dursaymış...
Gevezelik işte. Dibelik gevezelik.
İnsanlar eylem yapıyor Ukrayna bayrağı
ile.
Haberin altına geyik yorumları...
Umurunuzda mı?
Efendim Ukrayna lideriymiş rahat
dursaymışmış!
Sivil ve masum insanlara oluyor olanlar.
Umurumuzda mı?
Suriyelilerin dramı umurunuzda mıydı?
Ta ki o füze tepemize düşene, göçmenler
ülkenize gelene dek?
Sonra ne oldu?
Her olayda Müslümanlık Hristiyanlık
duyarlılığına dem vurmadınız mı?
Efendim Suriye, Filistin, Somali vs umurunda olmuş muymuş Ukraynalıların, Avrupa
Birliği'nin, NATO'nun?!!!
Ne kadar da mukayeseci oluyorsunuz?
Ne kadar da duyarlılık yarışçısısınız...
Peki sizin ne kadar umurunuzda Suriye
Filistin, Somali vs...
Suriye ne oldu?
Unuttunuz bile...
Somali ve diğerleri?
Unuttuğunuzu bile unuttunuz, halbuki hiç
hatırınızda olmamıştı.
TMT suçsuz insanları öldürürken
umurumuzda mıydı?
Kördemenli Kıbrıslılar 12 haziran 1958’de
Gönyeli ovalarında Gönyelili dedeleriniz
tarafından katledilirken...
6-7 Eylül 1955"te İstanbul'da sizin gibi
Müslüman olmayanlar öldürülürken,
yağmalanıp, tecavüz edilirken dedeleriniz
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Suriyelilerin dramından ne zaman
haberimiz olmuştu?

Bumin Bezmen

Elektrik kavgası!

tarafından...
Umurunuzda mıydı?
Dedelerinize ve nenelerinize sorun.
Zerre kadar umurunuzda değildi, ait
olduğunuz genler dolayısıyle.
Zerre kadar umurlarında olmadı.
Ta ki EOKA ingilizleri bırakıp suçsuz
Kıbrıslı sivillere saldırsın.
O zaman ne yaptık?
Gidip TMT adı altında yine başka sivil
ve masum Kıbrıslıları öldürdük.
Yalan mı?
Kuyularda aramıyor muyuz yüzlerce, binlerce masum Kıbrıslı'nın kemiklerini hala?
Peki Erdoğan'ı kim seçti?
Her yere saldıran, öz yurdunda, yurttaşına,
aydınına, sanatçısına, emekçisine, her kesime
zulüm çektiren Erdoğan'ı?
Siz! Evet siz...
Hak etti mi Türkiye tepesine çökülmeyi
Erdoğan ve yaptıkları sayesinde?
NATO ile fingirdeşiyor deyip de Ukrayna
bunu hak etti diyenler.
Yurdundan uzak acı çeken insanların

eylem haberlerinin altında gabak kesenler...
Pardon ama sizin ve dolayısıyle bizim
başımızdaki zalim diktatör ve öncesinde,
kiminle fingirdeşiyor onlarca yıldır?
Yıllardır NATO'nun dolayısıyle ABD ve
tüm diğer kapitalist emperyalist egemenlerin
kapı ve bekçi köpeği olmadık mı?
Hı denince saldırmadık mı Amerikan
askeri ateşelerinin kontrolündeki Özel Harp
dairesi elemanları marifetiyle.
İçinizdeki her an patlamaya hazır genetik
barbarlık apaçık destekliyor her saldıranı.
Bugün Putin, dün Erdoğan, yarın yine
Erdoğan, öbür gün bir başkasını...
Yeter ki tepemize bomba, mahallemize
gariban göçmen düşmesin ve rahatımız
bozulmasın.
Yarın mı?
Tepemize bir nükleer bomba düşünce
hatırlamaya ve anlamaya vaktimiz kalırsa
hatırlayıp anlayacağız ABD ve Birleşik
Krallığın ortadoğuyu kan gölüne çevirdikleri
çıkarları adına bu güzelim adadaki üslerin
bekçisi insanlığı satılmışlar olduğumuzu.

BİRKAN UZUN İÇİN ANMA GECESİ DÜZENLENDİ
Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu
hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan
Uzun için anma gecesi düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan
yapılan
açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
anma gecesinde yaptığı konuşmada, “Ne
mutlu bize ki ülkemizden böyle bir evlat
çıkmıştır. Birkan Uzun, her zaman kalplerdeki
müstesna yerini koruyacaktır” ifadelerini
kullandı.
Tatar, “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın
5 kıtasının en yüksek noktasında ve son
olarak Antarktika’daki Winson Dağı’nın
zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran
ve Amerika’da geçirdiği talihsiz bir kayak
kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı
Türk Birkan Uzun için düzenlenen anma
gecesine katıldı.
Tatar yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un
Antarktika’nın yüksek dağlarında çektiği

Sosyal Medya

videoyla ve verdiği mesajlarla herkesi
etkilediğine dikkat çekerek, “Heyecanla
Birkan’ı KKTC’de ağırlamayı beklerken,
maalesef ölüm haberini aldık” dedi.
Birkan Uzun adının ilelebet yaşatılmasının
önemine vurgu yapan Tatar, Uzun’un, Kıbrıs
Türk halkının haklı davasını sürdürmesi
gerektiği yönünde verdiği mesajların çok
kıymetli, gurur ve övünç kaynağı olduğunu
ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki
ülkemizden böyle bir evlat çıkmıştır. Birkan
Uzun, her zaman kalplerdeki müstesna yerini
koruyacaktır” diyerek Birkan’a Allah’tan
rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.
“SEVDİKLERİNİZE
SARILIN, YARIN O FIRSATINIZ
OLMAYABİLİR”
Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel

Uzun da konuşmasında, acılarının çok büyük
olduğunu ve oğlu Birkan’ın maneviyatını
yaşatmak istediklerini belirterek; “Sevdiklerinize sarılın, yarın o fırsatınız olmayabilir”
diye konuştu.
Oğlu Birkan Uzun’un üstlendiği görevle
ülkeye gurur yaşattığını anımsatan Uzun,
onun ışığının gençlere umut olduğunu ve
değerlendirilmesi gereken mesajlarıyla yurt
dışında KKTC bayrağını dalgalandırmanın
onurunu yaşattığını vurguladı.
Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın yanı sıra; Başbakan Faiz Sucuoğlu,
bazı bakan ve milletvekilleri, Birkan Uzun’un
ailesi ve sevenleri katıldı.
Anma etkinliği, Birkan Uzun’un
Antarktika’nın Winson Dağı’nın zirvesinde
KKTC bayrağını açarak verdiği mesajları
içeren videosunun izlenmesiyle tamamlandı.

Bir elektrik kavgasıdır gidiyor ,AKSA
yı sen getirdin , bir diğeri hayır sen getirdin ,iki niz de suçlusunuz be baylar.
Kimlermi hem UBP ,hem CTP ,bu
AKSA belasını ülkenin başına getiren
partiler. Her iki siyasi parti de günübirlik
politikalarına devam edebilmek için
AKSA ye destek verdiler ,yerleşmesine
katkı koydular.
Kıbrıs Cumhuriyetinde
mevcut elektrik santrallerinden yıllarca bedavaya
elektrik aldık, bir gün den
bir güne bedava aldığımız
elektrik
için
K
Cumhuriyetinden kimse
sesini çıkarmadı.
Kıbrıs Cumhuriyetinden yapılan
açıklamalarda elektrik Kıbrıslı Türklerin
elektrik borçları hesaplanıyor ,bir çözüm
neticesinde mahsuplanacak deniyordu.
Ne zaman bizim kahraman ayrılıkçılar
,ayrı bir Cumhuriyetiz deyip devlet ilan
ettiler ,elektrik konusunda ilk kıvılcım
atılmış oldu.
Arkasından sınır olayları sebebiyle
öldürülen Rumların tvlerde ,basında resimleri çıkınca , Rumların homurdanmaları
çoğaldı, kesintiler başladı.
Ayrılık için canını yiyen bizim kahramanlar nerden buldularsa kıçıkırık bir
santralle Dikomo da ,işi körüklemeye
başladılar, e ayrı devlet olduğunu iddia
edenlerin gavur elektriğine ihtiyaçları
mı vardı!
Tüm diğer haklarımızı terk edip
dünyadan kopmuş bir şekilde yaşamayı
seçen milliciler milleti elektriksiz de
yaşamağa alıştırdılar.
Nereden buldularsa en pahalı yakıtı
kullanan bir santrali Girne kıyılarına
kurdular, CTP törenlerle Mağusadan
Girneye TIR larla santral taşıma gösterileriyle hava atıyordu. Ayrılıkçılık
damarlarına işlemişti ya ,sınırları vardı
,devletleri vardı ,meclisleri vardı ,elektrik
santralleri olmayacakmıydı?
Tüm bunlara ilaveten AKSA da işin
işine girince geri dönülmez bir yola
girdiler ,anlaşmalar ,alım taahhütleri hiç
kimsenin umurunda olmadı ,elektrik
ucuz pahalı diye düşünen olmadı ,ben
koltuktayken aman elektrikler kesilmesin
,anlayışıyla sonunda bir özel şirketin
insafına bırakılan bir halk oluverdik.
Şimdi kocakarı kapıya mandal takmış
hikayesinde olduğu gibi ,sen suçlusun
,hayır değilim suçlu sensin ,AKSA yı
sen getirdin diye iş bittikten sonra birbirlerini suçlayan iki siyasi parti ,daha
doğrusu sömürgecilerin emrine amade
UBP ve CTP!
Ülkenin bu hale gelmesinde en büyük
suç sizlersiniz beyler, ne diyor UBP
,AKSA yı CTP getirdi. CTP nin cevabı
ne ,yatırım yapmadınız!
Akıllarına hiç gelmemiş ,bu küçücük
adada paylaşabilmeyi öğrenmeyi.
Başka ülkelerden binlerce km
uzaklıklardan elektrik ,gaz sağlamayı
bilen,öğrenen bir yığın ülke varken biz
10 km 20 km öteden ,oturup konuşup ,
elektrik almayı beceremedik.
Kıbrıs Cumhuriyetinde yığınla
haklarımızdan biri olan elektrik konusunda ,yıllarca bize bedava elektrik verenleri
durmadan kışkırtarak ,ayrılıkçılığı
körükleyerek geldiğimiz son nokta işte
bu.
Memlekette kuklalar her geçen gün
çoğalıyor ,halkı ,insanları düşünen kimse
yok ,eskilerin deyimiyle varlık içinde
yokluk çekme , Hemen yanında elini
uzatsan tutabileceğin hakların ve menfaatlerin varken ,bunu yapmayıp sonu
olmayan bir yolda gitme ısrarı ,hem
UBP hem CTP için aynidir ,birbirlerinden
hiçbir farkları yok,boşuna birbirlerini
suçlamasınlar!
Kavgaya devam etsinler sen getirdin
,ben getirmedim ,sen getirdin diye ,
arada ezilen de halk ,kimin umrunda!
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OTURUP BEKLEMEYİN!

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş
kötü hava şartlarına rağmen sürüyor…
Ukrayna toprakları, Rus uçakları
tarafından
bombalanıyor;
birçok
yerleşim yeri Rus askerleri tarafından
işgal edildi…
Perşembe gecesi yaşanan bir
gelişme, neredeyse tüm dünyayı
kapsayacak şekilde büyük bir felakete
yol açıyordu…
“Gıldan gaçtı!” der Kıbrıslı…
Ukrayna’nın “Zaporijya Nükleer
Santrali’nde -Ukrayna’nın elektrik
üretiminde %20 paya sahip en büyük
nükleer güç santrali- silahla veya topla
ateş açılması sonucu yangın çıktığı
duyuruldu…
Açılan ateşin isabet ettiği ünitenin
çalışıp, çalışmamasının hiçbir önemi
yok; böylesi bir durum feci sonuçlar
doğurabilir…
Gerçi, ateş açılan ve yangın çıkan
ünitenin “eğitim odası” olduğu
söylendi…
Yine de uzmanlar, “her durumda
santralde çıkacak herhangi bir
yangının etkileri, çok feci olur!”
diyorlar…
Zaporijya
Nükleer
Santrali,
Perşembe gecesi yaşanan silahlı çatışma
sonrası, Rus kuvvetlerinin kontrolüne
geçti, diyorlar…
Yangın
tehlikesini
atlatan,
Avrupa’nın en büyük nükleer santrali
için, Birleşmiş Milletler bünyesinde
1957’den beri faaliyet gösteren,
bağımsız bir kuruluş olan Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı (İngilizcesiyle,
International Atomic Energy Agency)
yetkilisi, olayda 2 kişinin yaralandığını
ve herhangi bir radyoaktif sızıntı
olmadığını açıkladı.
İnanmak durumundayız…
Savaşların laneti bitmedi gitti…
***
Çok eskiden savaşlar, bir meydanda
cereyan eder; o meydanda ölen ölür,
hayatta kalanlardan galip gelen
tarafın savaşçıları, karşı -yenilentarafta hayatta kalanları esir alırdı…
Sonrasında,
cephe
savaşları
yaşanmaya başladı…

Cephe gerisindekiler için, cephede
yakınlarını
kaybedenlerin
üzüntüsünden başka “dertleri” ortaya
çıkmazdı…
“Delikli demir icat oldu, mertlik
bozuldu!” diyenlere hak vermedim,
vermem de…
Ateşli
silahların
“marifeti”
sayesinde, yaşanan savaşlarda masum
insanların canları da alındı; ateşkes
durumunda da…
Dünya savaşlarıyla birlikte, yerleşim
yerleri yakılıp yıkılmaya ve askerler
dışında cephe gerisindeki sivil insanlar
da, savaşlarda canlarını kaybetmeye
başladı…
Savaş sistemleri teknolojisinin
ilerlemesiyle birlikte, “üretilen”
silahların
kullanılması
modern
sonucu, ikinci dünya savaşı sırasındaki
saldırılarda, Japonya’nın “Hiroşima”
ile “Nagasaki” isimli şehirlerine,
Amerikan uçaklarıyla atılan atom nükleer- bombalarıyla, -6 Ağustos ve 9
Ağustos 1945- insanlığın savaşlarda
nükleer felaketin etkisinde da
kalabileceği öğrenildi…
Çok eskiden beri savaşların
liderliğini yapan “insanlarla,” çağımız
savaşlarının liderliğini yapanların
düşünüş tarzında, sanırım hiçbir
değişiklik olmadı…
***
“Eski savaşlar” deyince aklıma
geldi:
“Timurlenk,
Akşehir’in
ileri
gelenlerini tanımak için yanına
çağırtmış. Gidenlere şerbet dağıtılmış.
İlk bardağı da İmparator Timur’a
vermişler. İçip bitirince, oradaki
dalkavuklardan biri, ‘afiyet olsun’
diyeceği yerde, dili sürçerek ‘merhaba’
deyivermiş. Timur dalkavuğun yüzüne
ters ters bakınca, Nasreddin Hoca
araya girmek gereği duymuş:
-Efendim, demiş, bizim şehrin
merhabası böyle ağız tadıyladır!”
***
İnsanlığın barış içinde, savaşsız,
sömürüsüz bir şekilde yaşamasına izin
vermeyenlerin kimler olduğu; modern
silah sistemlerini ve o silahların

mühimmatını kimlerin “üretip,”
savaştıracakları ülke yönetimlerine
satmakta olduğunu öğrenmeden,
savaşların
önüne
geçebilmenin
mümkünü yoktur!
Savaşların kazananı,
-İşte o emperyalist ülke şirketlerinin
sahipleridir…
-Çokuluslu yapılardır!
Savaşlarda ölenler, yaralanıp sakat
kalanlar ile sevdiklerini kaybedip,
geriye kalan yaşamları boyunca acı
çekenler,
travma
yaşayanlar
çoğunlukla
masum
insanlar
olmuştur…
Öksüz ve/veya yetim kalan insanlar
da hep masumlardır!
***
Biz Kıbrıslılar da, on yıllardır
savaşların
kötülüğünü
yaşayan
toplumlar
olarak,
bölünmüş
yurdumuz
Kıbrıs’ın
kuzeyinde
1974’ten beri hâlâ işgal altında ve
ateşkes koşullarında yaşatıldığımızı
unutmadan…
Elimizden
kayan
yurdumuzu,
yeniden elimize almak adına…
Kıbrıslılar olarak birlikte mücadele
etmez, Kıbrıs sorununun çözümünü
sağlayamaz, adamız topraklarını tüm
yabancı askerlerden arındıramaz isek,
gelecekte yaşanacak savaşlarla birlikte
benzer
karanlık
günlerin,
biz
Kıbrıslıları da beklediğini bilmeliyiz!
***
Elimizden
kayan
yurdumuzu,
deyince, aklıma bir fıkra düştü:
“Nasreddin Hoca, çaydan su almak
için testisini daldırdığı sırada testi
elinden kayıp suyun dibini boylamış.
Hoca
yerinden
kımıldamadan
beklemeye başlamış. Oradan geçen bir
tanıdığı sormuş:
-Ne bekliyorsun Hoca?
-Testi suya daldı da, demiş Hoca, onu
bekliyorum.
Çıkınca
boğazından
yakalayacağım!”
Kıbrıslılar, bir şeylerin değişmesini
istiyorsanız oturup beklemeyin!
İyi pazarlar hepinize,
Gene bonuşuruk buraşda.

295 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.866
olup, 295 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi
vefat etmiş, 428 kişi taburcu edilmiştir.
109 kişi Lefkoşa, 91 kişi Girne, 49 kişi
Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi
İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
5 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 16.866
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 295
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 295
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 428
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.949.944
Toplam Vaka Sayısı: 69.861
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.922
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3640
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3598
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 198
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı :
118

ALSANCAK SAKİNİ
BERTİL OLOV WEDİN
HAYATINI KAYBETTİ

Alsancak’ta sakin 82 yaşındaki Bertil
Olov Wedin hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamaya göre,
önceki gün saat 08.00 sıralarında,
Alsancak’ta sakin Bertil Olov Wedin
(E-82) kalmakta olduğu ikametgah
içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitirdi.
Wedin’in ölüm sebebi yapılacak
otopsinin ardından belli olacak.

MAĞUSA VE GİRNE’DE
“KANUNSUZ UYUŞTURUCU
MADDE TASARRUFUNDAN”
İKİ TUTUKLAMA

Gazimağusa ve Girne’de “kanunsuz
uyuşturucu madde tasarrufundan” iki
kişi tutuklandı.
Önceki gün H.T.’nin (E-25)
Gazimağusa'da kalmakta olduğu
ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan
aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında
hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna
inanılan maddenin bulunarak emare
olarak alındı.
Öte yandan, aynı gün, A.Y.’nin (E-25)
Girne’de kalmakta olduğu
ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan
aramada ise; yaklaşık 5 gram
ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan madde
ve içerisinde yaklaşık yarım gram
ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu bulunan bir adet öğütücü
bulunarak emare olarak alındı.

ÇATALKÖY’DE OTELDE
HIRSIZLIK

Perşembe günü, Çatalköy’de faaliyet
gösteren bir otel odasında kalmakta
olan bir şahsa ait cep telefonu, kol
saati ve 1,200 Euro nakit para çalındı.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen soruşturma kapsamında,
meselede zanlı olarak görülen M.D.C.
(K-25) dün tespit edilerek tutuklandı.

ÇAMLIBEL EKOLOJİK
ÜRÜN PAZAR YERİ
AÇILIŞI ERTELENDİ

Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri
açılışı, 20 Mart Pazar gününe ertelendi.
Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme,
Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği’nden
(ÇAMSEV ) yapılan açıklamada, yarın
yapılması planlanan açılışın olumsuz
hava koşulları nedeniyle 20 Mart
tarihine ertelendiği duyuruldu.

RUM TARAFINDA
KORONADAN ÖLENLERİN
SAYISI GÜNCELLENDİ

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın
korona virüsünden ötürü hayatını
kaybeden kişilerin sayısıyla ilgili
olarak dün bir güncelleme yaptığı ve
hayatını kaybedenlerin listesine 8
kişinin daha eklendiği haber verildi.
Buna göre, 4 Mart tarihine kadar
Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden
ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının
861 değil 869 olduğunu yazan Alithia
gazetesi, dün hayatını kaybeden 4
kişiyle birlikte toplam sayısının 873’e
ulaştığını ekledi.

RUM HÜKÜMETİNİN
KARARINA TEPKİ OLARAK
VASİLİKO’DAKİ ENERJİ
MERKEZİNİ
KAPACATAKLAR

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 197
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 392
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
2269
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133815

Güney Kıbrıs’ta bin 834 yeni vaka
belirlendi
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 91 bin 348 test
yapıldı, bin 834 yeni vaka belirlendi, 2 kişi
de hayata gözlerini yumdu.
Hastanelerde 28'i ağır olmak üzere 128
kişi bulunuyor.
Bunlardan 12'si entübe.
Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan 2 ölümle
birlikte Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 876’ya yükseldi.

Vasiliko bölgesindeki dokuz köyün,
Rum hükümetinin asfalt ve beton
fabrikalarını bölgeye taşıması kararına
tepki olarak Vasiliko, enerji merkezini
(girişini) kapatacakları haber verildi.
Eylemin önümüzdeki 10 gün içerisinde
gerçekleştirileceğini ve eylemin tarihi
ve saatinin ilerleyen günlerde
açıklanacağını yazan Politis gazetesi,
kararın 3 Mart tarihinde yapılan
toplantıda alındığını belirtti.
Gazeteye göre, Vasiliko bölgesindeki
dokuz köyün oluşturduğu
koordinasyon komitesi başkanı
Lefteris Fokas, açıklamasında,
muhtarların önüne 2 seçenek
konulduğunu ve en nihayetinde
Vasiliko’daki enerji merkezinin birkaç
saatliğine kapatılması konusunda
karar verildiğini sözlerine ekledi.
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Kitap Dünyası

Günün Manisi - Emine Hür

Aklı hep o nanede
Sabahlar meyhanede
Benim o deli gönlüm
Hâlâ tımarhanede

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

“Öyle zamanlar, öyle
fikirler vardır ki, orada
namuslu adama kalan tek
şey hapishanedir.”
Thomas Mann

Tadımlık
Bekârlara ev vermiyorlar, doğru
Evlilere kız vermedikleri de doğru
Bu yüzden bir gün seni bırakırım ya
Tütünü bırakmak gibi bir şey olur bu
Cemal Süreya
“Banko” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AKDENİZ ECZANESİ
Atatürk Cad. N0:106 Yenişehir Belça
Market yanı Otobüs Terminali yanı
Lefkoşa 0392 228 82 77
BİRGÜN ECZANESİ
Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy 03922252412

“PYGMALİON BİR DEMOKRASİ MÜZİKALİ”NİN PRÖMİYERİ YAPILDI
Çatalköy Belediyesi ve Girne Belediyesi’nin destekleri ile sahnelenen,
Gibetsu ile Tiyatro Su’nun ortak oyunu “Pygmalion bir Demokrasi
Müzikali”’nin prömiyeri dün akşam yapıldı.
Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beşparmaklar
Tiyatro Günleri kapsamında, Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür
Merkezi’nde sahnelenen, Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik
ile Cenk Gürçağ’ın birlikte yönettiği oyun izleyiciden beğeni topladı.
“Pygmalion bir Demokrasi Müzikali” Girne Belediyesi’nin düzenlediği
“1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma” yarışmasında birincilik ödülünü
alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve Farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs

krallığını anlatan iki perdelik bir komedi.
Oyunun sonunda yaptığı konuşmada Çatalköy Belediye Başkanı
Mehmet Hulusioğlu, iki yıldır kültür sanat faaliyetlerinin yapılamadığını
bundan dolayı da bu yıl kültür sanat yaşamına “güzel bir başlangıç”
yapmak adına iki belediyenin “güzel bir işbirliğine” imza attığını
söyledi. Hulusioğlu, oyuna katkı koyan tüm oyunculara teşekkür
ederek plaketlerini takdim etti.
“Pymalion Bir Demokrasi Müzikali”, bu akşam, yarın akşam ve 7
Mart Pazartesi günü Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür
Merkezinde saat 20.00’de izleyiciyle yeniden buluşacak.

KUZEY KIBRIS OFFROAD DERNEĞİ
GENEL KURUL İLANI

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Olağan Genel Kurulu, 21Mart 2022Pazartesi günü saat 18.30’da Kıbrıs
Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.
Gündem:
1.Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2.Divan Kurulu’nun oluşması
3.Dernek Faaliyet Raporu’nun okunması ve aklanması
4.Dernek Mali Raporu’nun okunması ve aklanması
5.Yeni Yönetim Kurulu ve organlarının seçimi
6.Dilek ve Temenniler
7.Kapanış
Tüm üyelerimize duyurulur.
KKORD Başkanı
ve Yönetim Kurulu

DÜN

ŞİFALI ECZANESİ
Alsancak Anayolu Karaoğlanoğlu
Cad. Green Petrol karşısı Dükkan: 5
Alsancak-Girne 0533 846 33 30
MAĞUSA
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
Halıl hamza ayakkabı mağazası yanı
kalıland bölgesi 03923655594

İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele 0392 371 28 56
LEFKE

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

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI



EURO
Alış Satış

15.30

15.63

S.T.G.
Alış Satış

18.38 18.65

HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

Acil Telefon
Numaraları

Lefkoşa’nın Değirmenlik bölgesinin Minareliköy veya Demirhan
bölgelerinde asfalt yol üstünde, sahibinden uygun fiyata satılık
5 veya 6 dönümlük bir arazi aranmaktadır.
Tel: (0533) 8648771

13.40 13.65

RIZKI II ECZANESİ
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
03928245606

SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt 03927144894

ARAZİ ARANIYOR



NURÇAĞ ECZANESİ
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –
Eski Pasaport Restaurant Sokağı- Girne 03928151025

GÜZELYURT

KİRALIK ARAZİ

DOLAR
Alış Satış

GİRNE

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
The european hotel (sema ) karşısı
adaş bebe yanı 03923660353

Tel: 0533 849 18 47



CEVHER ECZANESİ
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci
Café karşısı Trafik Iışıkları yanı Dereboyu Lefkoşa 0392 227 72 51

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

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

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

SİREN SESİ

“HAYAT ORMANI FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ”
Girne’de inşaat yapılması amacıyla bir
kooperatife verilen ancak yaşanan
tartışmaların ardından Bakanlar Kurulu
kararıyla orman arazisi ilan edilen bölgede
fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte sivil toplum örgütleri bölgeyi
yeniden yeşillendirmek için fidan dikerken,
kooperatif üyeleri ise bölgeye giderek, iptal
kararı sonrasında yaşadıklarını paylaştı...
HAYAT ORMANI…
Beşparmak Dağlarının eteklerinde
Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin başlattığı Site İnşaatı Projesi’ne karşı açılan dava sonrası Bakanlar
Kurulu tarafından orman alanı olarak ilan
bölgede “Hayat ormanı fidan dikme
etkinliği” düzenlendi.
Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi,
Taşkent Doğa Parkı, Peyzaj Mimarlar Odası
ve Orman Mühendisleri Odası tarafından
organize edilen Hayat Ormanı Fidan Dikme
etkinliğinde söz konusu bölgeye 200 fidan
dikildi.
TEL: “VERİLEN MÜCADELENİN
SEMBOLÜ”
Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel
etkinlikte, hayat ormanına hayat vermek
için toplandıklarını belirterek, “Hayat
Ormanının” sivil toplum ve halk
dayanışmasıyla verilen mücadelenin sembolü
olduğunu söyledi.
Etkinlikte, Biyologlar Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, Orman
Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün,
Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter

Cömert de konuşma yaptı.
Sivil Toplum Örgütlerinin Avukatı Emre
Efendi ise söz alarak fiili ve hukuki eylemlerle sürdürülen bir mücadeleyle alanın
yeniden Orman arazisi ilan edildiğini kaydetti.
ÖNALIR: “MÜLKİYETİMİZDE
OLAN ARAZİYE GİRİLMESİ
GAYRİ YASAL”
Bu arada, Bakanlar Kurulu’nun iptal kararı
sonrasında mağduriyet yaşadığını belirten
Güvenlik Kuvvetleri Yapı Kooperatifi üyeleri
de alanda toplanarak basına açıklamada bulundu.
Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Ko-

operatifi Avukatı Bahar Gamze Önalır,
Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen, kira
sözleşmesinin feshedilmediğini ve arazinin
halen kooperatifin üzerinde göründüğünü
savunarak, hukuki açıdan mülkiyetlerinde
olan araziye girilmesinin gayri yasal
olduğunu öne sürdü.
Avukat Önalır, Yüksek İdare Mahkemesi’nde Bakanlar Kurulu kararının iptali için
açtıkları 3 davanın görüşülmeye devam
ettiğini de belirtti.
Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın
Sözcüsü Emekli Başçavuş Halil Deniz ve
bazı kooperatif üyeleri de söz alarak
yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

UKRAYNA’DA SAVAŞ…

RUSYA'NIN NÜKLEER KONUŞLANMASI PENTAGON'UN TAKİBİNDE
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
nükleer güçlerin de dahil olduğu
stratejik kuvvetleri teyakkuza
geçirme talimatından bu yana
Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin
konuşlanmasında
değişiklik
görmediklerini belirtti.
Kirby, günlük basın toplantısında
Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin
değerlendirmelerde bulunarak,
Rusya'nın stratejik kuvvetlerini
teyakkuza geçirmesi kapsamında
nükleer silahlarını konuşlandırmasında herhangi bir değişiklik görüp görmediklerine
ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin
konuşlanmasında herhangi bir değişiklik
görmedik ve elbette ki bunu her gün
yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz.
Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan
(Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza
güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız
konusunda rahat.”
Rusya Devlet Başkanı Putin, 27 Şubat'ta

Rus ordusuna "caydırıcı güçlerini özel savaş
görevi durumuna" geçirmesi talimatı vermişti.
Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rus
liderin bu talimatının, Rus nükleer doktrininde tam tanımını göremediklerini ve
bu konuyu incelediklerini açıklamıştı.
ODESSA'YA YÖNELİK
HAREKETLİLİK YOK
Kirby,
Rusya'nın
Karadeniz'den
Ukrayna'nın Odessa kentine yönelik bir
harekata girişip girişmediğine yönelik soruya,

"Bu sabah itibarıyla Karadeniz'de
Odessa'ya yönelik bir saldırının
an meselesi olduğunu gösterecek
herhangi bir hareketlilik görmedik."
yanıtını verdi.
Bunun, kısa süre içinde
Odessa'ya yönelik herhangi bir
harekatın başlamayacağı anlamına
gelmediğini söyleyen Kirby, Herson'un batısına doğru karadan ilerleyen
Rus
güçlerinin
kuzeydoğudan Odessa'ya saldırı
düzenleme ihtimalinin de söz
konusu olabileceğine dikkati çekerek, Rusların tam olarak Odesa'ya nasıl
bir harekat başlatacağını henüz bilmediklerini
belirtti.
Zaporijya Nükleer Santrali'nin olduğu
bölgedeki çatışmaları "Rusların düşüncesiz
bir şekilde nükleer santrali askeri güçle almaya çalışması" olarak değerlendiren Kirby,
"O yangının başlatan şeyin ne olduğunu
bilmiyoruz. Açıkçası saldırı vardı. Orada
ağır mühimmat kullanıldı ve Rus güçlerinin
o santralin kontrolünü ele geçirmek için
başlattığı bir saldırı vardı." diye konuştu.

Savaşın her tür anısı belleğimden
hiç silinmedi 48 yıldır…
Radyo anonslarını bile Türkçe-Rumca
hatırlıyorum…
Ama siren sesi hiç yok belleğimde…
Hiç hatırlamıyorum… Siren sesi yok
muydu bizim o aptal-kanlı savaşta?
Savaştan kaçan sivilleri izledim ve
canım yandı…
Dünyadaki bütün savaşların bedelini
neden siviller ödüyor?
Bastonlu yaşlılar, minik çocuklar,
bebekleri kucaklarında kadınlar, çantalarda-kucakta taşınan evcil hayvanlar…
Sırtlarda, ellerde valizler ve binlercesi
yıkılan bir köprünün altında, derme
çatma kalasların üstünden karşıya geçmeye çalışıyorlar ama nere gidecekleri
belli değil…
Dört bir taraflarında bomba sesleri
ve patlamalar…
Bize hiç yabancı değil bu görüntüler…
Dünyanın pek çok yerinde de
yaşandı… Tek fark artık anında izleyebiliyor olmamız… Ve canımız
yanıyor…
Hele de bizim gibi savaşı en acı
şekliyle yaşamış coğrafyaların halkları
için daha da can yakıcı…
Savaş anaların ve çocukların canını
yakıyor en çok…
Nere gideceklerini bilmeyen o sivillerin yolları açık ve güvenli olsun dilerim…

Sosyal Medya
Ulaş Barış

AKSA DA OLUR
AKMASA DA!
Son durum: Şimdi de AKSA atışması.
Yok sen getirdin, yok ben götürdüm.
Esası o meşhur çocuk tekerlemesindeki
gibi oldu…
Bu tuttu, bu getirdi, bu bişirdi, bu
yedi, bu da geldi ‘hani bana’ dedi.
Bırakın bu ayakları… Pass this feet
hatta…#dublefail
Son durum: CTP, UBP ile koalisyonu
hiç görüşmeyecekti.
Çünkü UBP’nin niyeti hükümet
kuracağı diğer ortaklarına gözdağı vermekti. Bir diğer niyet ise ‘CTP sorumluluktan kaçtı’ demekti. Siyasi nezaket
adı altında tam anlamıyla acemilik
yapıldı.
UBP, CTP’yi çatır çatır koz olarak
kullandı, küçük ortakları korkuttu,
pazarlıkta her şeyi aldı. Artı, Başbakan
her konuşmasında ‘CTP sorumluluk
almadı’ deme hakkı kazandı.
O değil, genel anlamda kamuoyu da
böyle düşünüyor.
Şimdi çarşaf çarşaf laf yetiştir nafile…
#fail
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…
Son durum: Hastane ihalesi iptali
Başbakan Sucuoğlu’na verilen güçlü
bir mesaj.
Bu arada Ersin Bey, hafta sonu için
Türkiye’ye gitmek istiyormuş ama
henüz ‘netleşmemiş’ durumu.
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KSP: “İNSANCA YAŞAM
KOŞULLARININ
SAĞLANACAĞI BİR
DÜZEN YARATMAK İÇİN
MÜCADELEYE DEVAM
EDECEĞİZ”

BM Uluslararası Göç Örgütü:

Bir milyon 200 bin kişi Ukrayna’yı terk etti

Birleşmiş Milletler Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının dokuzuncu gününde
ülkeyi terk edenlerin sayısının 1 milyon
200 bini aştığını açıkladı.
Ülkesini terk etmek zorunda kalanların
500 bini çocuk.
BM Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM)
göre ülkeyi terk edenlerin yarıdan fazlası
Polonya’ya gitti. Ülkeyi terk etmek isteyen
on binlerin komşu ülke sınırlarında
yığıldığı, Ukrayna-Polonya sınırında geçiş
için bekleme süresinin 24 ila 36 saat
arasında değiştiği belirtildi.
Ukrayna’da yaşayan farklı ülke
vatandaşlarının da bu ülkeden komşu
ülkelere sığınma sürecinde, ırkçı saldırılar
ve yabancı düşmanlığıyla karşılaştığı belirtildi.
BM Uluslararası Göç Örgütü'ne, 138
ülkeden 78 bin kişin Ukrayna’dan komşu
ülkeler geçişleri ve yolculukları sırasında
yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla karşı
kaldığını rapor ettiği bildirildi.
BM Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü
Paul Dillon, üçüncü ülke vatandaşlarının
yolculukları sırasında yaşadıkları
düşmanlığı ''endişe verici” olarak

değerlendirdi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Sözcüsü James Elder, ellerindeki verilere
göre sadece ilk bir hafta içinde 500 bin
çocuğun ebeveynleriyle birlikte komşu
ülkelere göç ettiğini açıkladı.
UNICEF Sözcüsü Elder, barışı yaşamanın
çocukların hakkı olduğunu, ancak saldırıyla
birlikte çocukların çok büyük travmalar
yaşadığını kaydederek, “Kuşatma altında
çatışmalar devam ederken, binlerce çocuk
sığınaklarda donarak geceyi dehşet içinde
geçiriyor” dedi.
UNICEF Sözcüsü Elder, Ukrayna’da
yerinden edilmiş insanların sayıları ve
ülke genelindeki insani ihtiyaçların her
saatten katlanarak arttığını, yüz binlerce
kişinin altyapının büyük ölçüde zarar
görmesi nedeniyle güvenli içme suyundan
yoksun olduğunu, birçoğunun sağlık gibi
diğer temel hizmetlere erişiminin
olmadığını belirterek “On binlerce çocuk
bakım yurtlarında kalıyor. Bu çocukların
birçoğu engelli. İnsani dram ve insani
ihtiyaçlar her gün katlanarak artıyor. Anneler sığınaklarda bebek doğuruyor. Kiev'e
oksijen tüpleri gönderdik. Sınırlarda güvenli

çadırlarımız var. UNICEF olarak
yardımlarımızı kısmen ulaştırabilsek de
çatışma devam ettiği sürece ihtiyaçlar katlanarak büyüyecek” dedi.
RUSYA’YA “ÇOCUK HAKLARI
SÖZLEŞMESİ” HATIRLATMASI
BM Çocuk Hakları Komitesi, Rusya'nın
saldırganlığını ve askeri eylemlerini derhal
durdurması çağrısında bulundu.
Çocuk Hakları Komitesi, Rusya'nın
“Çocuk Hakları Sözleşmesi” kapsamındaki
çocukları fiziksel ve psikolojik şiddetten
en üst düzeyde ve en yüksek öncelik
olarak koruma yükümlülüklerini yerine
getirmesini talep etti.
BM Çocuk Hakları Komitesi, çocukların
yaşadığı travmaya dikkat çekerek, “Ukrayna'daki çocuklar yaşanan askeri saldırı ve
çatışmalarda aşırı acı ve travmaya maruz
kalıyor.
Çocuklar öldürülüyor, yaralanıyor,
ailelerinden ayrılıyor, aşırı şiddete maruz
kalıyor, dayanılmaz bir düzeyde korku ve
kaygı içinde yaşıyor. Günlük yaşamları
tamamen altüst oluyor. Çocuklar büyük
travma yaşıyor” açıklamasını yaptı.

GAZETECİ YAZAR KESER’İN “ÇAMURDA POLİTİK ÇALIM” İSİMLİ
KİTABI İÇİN TANITIM VE İMZA GÜNÜ DÜZENLENDİ
Gazeteci yazar Efdal Keser’in “Çamurda Politik Çalım” isimli
romanı için bugün, Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’ndaki Araf
Cafe’de tanıtım ve imza günü düzenlendi.
Keser’in ikinci kitabı olan “Çamurda Politik Çalım” siyasette
kendine yer bulmak isteyen iki kadının hikâyesini ön plana
çıkarıyor. Bu tema ile kitap bir anlamda kadınların siyasetteki
konumuna da dikkat çekiyor. Roman, siyasi yaşamda bazı kişilerin

kazanç sağlamak uğruna neler yaptığını ve neleri feda ettiğini
akıcı bir dille anlatıyor. Yazar, romanın giriş bölümünde romanıyla
ilgili bilgi verirken “Kitabı okurken siyaset uğruna karakterlerin
nasıl değiştiğine, bazı duyguların ise her şeye rağmen hiç
değişmediğine tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı.
Efdal Keser’in daha önce yayımlanmış “Eğreti Hayatlar” isimli
toplumsal sorunlara dikkat çektiği bir romanı da bulunuyor.

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), 8
Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yayımladığı mesajında,
“Dünyada ve ülkemizde, sınırların
kaldırıldığı, yoksulluğun son
bulduğu, sınıfsız, sömürüsüz,
savaşsız, barış içinde kadına ve
erkeğe insanca yaşam koşullarının
sağlanacağı bir düzen yaratmak için
mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Parti’nin Merkez Komitesinden 8
Mart dolayısıyla yayımlanan
mesajda şu ifadelere yer verildi: “8
Mart 1857 tarihinde New York'ta 40
bin dokuma işçisi kadın daha iyi
çalışma koşulları talebiyle greve
gittiler. Polisin işçilere saldırıp
fabrikaya kilitlemesi nedeniyle
içeride çıkan yangından kaçamayan
129'u kadın 150 işçi yaşamını yitirdi.
Yıllarca verilen mücadelenin
ardından Alman Sosyalist Partisi
üyesi Clara Zetkin ve Rus sosyalist
yazar ve ilk kadın bakan Alexandra
Collantai'nin önerisiyle 1910
yılından itibaren 8 Mart Dünya
kadınlar günü olarak tarihe
kaydedildi. 8 Mart, kadın
emekçilerin, kapitalizme, bu
düzenin yarattığı ekonomik krizlere,
savaşlara, göçe, şiddete, her türlü
baskı ve sömürüye, erkek egemen
toplum algısına, kurallarına ve
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine
karşı bir mücadele günü olarak
dünyada ve ülkemizde
kutlanmaktadır. Burjuvazi, boyalı
basın ve kampanyalarla bu günün
içini boşaltmaya çalışsa da dünyada
yaşanan protesto ve grevlerde
kadınlar, sınıf mücadelesinde
yerlerini alıyorlar. Burjuvazi 8
Martların devrimci içeriğinden ciddi
anlamda korkuyor.”

GÜNEY KIBRIS HAYVAN
YEMİ SIKINTISIYLA
KARŞI KARŞIYA
Güney Kıbrıs’ta hayvan yemi
yeterliliğiyle ilgili durumun zor
olduğu ve piyasada faaliyet
gösteren kuruluşların piyasadaki
toplam rezervler konusunda yoğun
endişe içerisinde oldukları haber
verildi. Özellikle hayvan besicileri
arasında yoğun endişenin hakim
olduğunu yazan Politis, somut
olarak, Rum tarafında bir buçuk ay
yetecek kadar hayvan yemi stoku
kaldığını, tahıl konusunda ise
durumun daha iyi olduğunu çünkü
yaklaşık 4 aylık stok bulunduğunu
belirtti. Gazeteye göre “Adelfi”
şirketi CEO’su Andreu Hirostasia
ise KİPE’ye yaptığı açıklamada, dün
piyasaya 15 gün daha yetecek kadar
mısır siparişi verildiğini söyledi.
Romanya ve Bulgaristan’dan verilen
yeni siparişlerin bir hafta öncesine
göre ton başına 80 Euro daha
pahalıya verildiğini dile getiren
Hirostasia, savaşın bitmemesi ve
piyasaya Rusya ile Ukrayna’nın
sahip olduğu stokların girmemesi
halinde tahıl fiyatları hakkında
konuşamayacakları gibi ithalatını da
yapamayacaklarını ifade etti.
Rum Büyük Baş Hayvan Besicileri
Örgütü Genel Müdürü Nikos
Papakiriaku da açıklamasında, tahıl
fiyatlarının 2020 yılına göre yüzde
80 oranında arttığını ve savaş
yüzünden daha da artmasının
beklendiğini dile getirirken,
“Miloubar Cyprus LTD” isimli tahıl
ithalat şirketinden Kostas
Konstantinu ise açıklamasında, 9
gündür Romanya’nın Köstence
limanında gemileri olduğunu ve
yükleme için sıra beklediklerini dile
getirdi.
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Esentepe GG’yi
uzatmalarda yıktı: 3-2

Esentepe, Emre Mutlu’nun golleriyle 2 farklı öne
geçtiği maçın 2 – 2’ye gelmesini engelleyemezken,
Eser Kan uzatmalarda takımına 3 puanı
kazandıran futbolcu oldu. China Bazaar Gençlik
Gücü ise istikrarısz gidişini sürdürerek şampiyonluk
yarışında ağır bir darbe daha aldı.

Futbolda sonuçlar
ve günün programı
Aksa Süper Lig
Yenicami–Türk Ocağı:
Mağusa Türk Gücü–K.Kaymaklı:
Gönyeli–Merit A. Yeşilova:
Girne Halk Evi–Mesarya:
Aksa Birinci Lig
İncirli–Mormenekşe:
B. Bağcıl–Çanakkale:
Yeniboğaziçi–Görneç:
Esentepe–CB Gençlik Gücü:

4-2
3-1
2-2
0-5
0-2
5-0
1-0
3-2

Bugün
Aksa Süper Lig
D.Türk Birliği–Baf Ülkü Yurdu: Zekai Töre
Hamitköy–Göçmenköy: Osman Özpaşa
Binatlı–Lefke: Ali Özer
Cihangir–Yon. Dumlupınar: Mustafa Öztugay
Aksa Birinci Lig
M. Değirmenlik–Düzkaya: Evren Karademir
Çetinkaya–Yalova: Fehim Dayı
Maraş–Gençler Birliği: Utku Hamamcıoğlu
Karşıyaka-SFC Dörtyol: Emre Öztaşlı

Önce Gönyeli sonra Yeşilova

n Gönyeli konuk ettiği MA Yeşilova
ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
İlk devrenin son dakikalarında
Burak ve İsaac ile golleri bulan
Gönyeli 2-0 üstünlüğü koruyamadı.
n İkinci devrede oyundan düşen
Gönyeli rakibine çok sayıda gol
pozisyonu verdi. Yasin ve Memduh
ile skoru eşlitleyen Yeşilova 79.
Dakikada Eyüp’ün kırmızı kart
görmesi ile sahada 10 kişi kaldı.
n Yeşilova 10 kişi kalmasına
ragmen etkili futbolunu sürdürdü.
Vakkas’ın bir topu direkte patladı.
Yeşilova’nın 2. Golüne ofsayt
bayrağı kaldıran daha sonra gol
veren yardımcı hakem Yusuf
Çevikdal büyük tepki aldı.

Süper Lig’in 21. Haftasında oynanan
önemli karşılaşmada Gönyeli ile Merit Alsancak Yeşilova 2-2 berabere kalarak zirve
yarışından bir adım daha uzaklaştılar.
Maça iki takım da dengeli başladı. Zaman
zaman Yeşilova baskısı gol tehlikeleri yarattı.
Ev sahibi Gönyeli ilk devrenin son 10
dakikasında girdiği pozisyonları ityi
değerlendirdi ve bulduğu gollerle devreyi
2-0 önde tamamladı.
İkinci devreye Yeşilova hızlı başladı. 55.
Dakikadan sonra Gönyeli oyundan düştü

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

2
2

HABER VE FOTOĞRAFLAR
NECATİ ÖZSOY

ve rakibine sürekli pozisyon şansı Verdi.
Baskılı bir oyun sergilemeye başlayan
Yeşilova 2 gol bulurken bir top direkte
patladı. Net poziyonlardan ise sonuç alamadı.
Gönyeli’nin 2. Golünde yardımcı hakem
Yusuf Çevikdal önce afsayt bayrağını kaldırdı
sonra gol Verdi. Bu pozisyona Gönyeli
cephesi büyük tepki gösterdi.
MAÇTAN NOTLATLAR
22. dakikada Gönyeli atağında Şükrü

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

rakip yarı alana süratle girdi ancak topu
ayağından fazla kaçırınca kaleci Kemal önledi.
29. dakikada Gönyeli atağında Burak’ın
pasıyla topla buluşan Ahmet Can vurdu
Kemal’in de müdahalesiyle top üst direğe
de çarpıp kornere gitti.
41. dakikada Gönyeli atağında Ulaş’ın
ortasında Burak sol çaprazdan topla
buluştu. Plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

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

43. dakikada Gönyeli’de Azat’ın sağdan
kullandığı köşe atışında arka direkte topa
iyi yükselen Isaac’in kafa vuruşunda topu
ağşara gönderdi. 2-0.
51. dakikada Yeşilova atağında soldan
yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan
Yasin topu filelere gönderdi. 2-1
63. dakikada Yeşilova atağında Yasin’in
vuruşu az farkla dışarıya gitti.
66. dakikada Yeşilova atağında ceza sahası
içerisinde oluşan karambolde Yasin vurdu
ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.
72. dakikada Yeşilova atağında ceza alanı
içerisinde Chibuzor şutunu attı savunmadan
seken topa Memduh vurdu ve skora dengeyi
getirdi. 2-2.
76. dakikada Yeşilova atağında Bayram’ın
ceza sahasına doldurduğu topa Chibuzor
vurdu ancak kaleci Kemal direk dibinde
topu engelledi.
79. dakikada Yeşiloava’da Eyüp rakip
yedek kulübesine söylediği söz ile hakem
Yusuf Bakar’ın uyarısı sonucu hakem Kerem
Eran tarafından direkt kırmızı kartla oyun
dışına gönderildi.
87. dakikada Yeşilova atağında Vakkas’ın
sol çaprazdan vuruşunda top direkten geri
geldi.
88. dakikada Yeşilova atağında Chibuzor
vurdu ancak top az farkla üstten dışarıya
gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı
ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
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