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İsrail işadamları KKTC’de malı götürüyor diye gayle tutmuş Tayyip Erdoğan yandaşlarını!
Bizim malı götürüyorlar demek istiyor herhalde! Yetiş Tayyip yetiş! Mal elden gidiyor!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE
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Şener Levent

Açı
Açı
SİZ NATO’CU
DEĞİLSİNİZ DEĞİL Mİ?
n

2. sayfada

KKTC
İSRAİL
İSGALİ ALTINDA
AKP HAVUZ
MEDYASINA
GÖRE

Türkiye’de Tayyip Erdoğan
yandaşlarından “Milli Gazete”ye
göre Kıbrıs’ın kuzeyi adım adım
İsrailliler tarafından işgal ediliyor…

“Kıbrıs’ta silahsız işgal” başlığı ile haberi duyuran “Milli Gazete”, KKTC şirket kayıtlarına
dayanarak yaptığı yayında İsrailli işadamlarının şimdiye kadar KKTC’de 26 bin dönüm
toprak aldığını ve burada yaklaşık 2 bin firmanın İsrailli hissedarının bulunduğunu yazdı…

nSon olarak “sağlık turizmi”
adı altında İsrailli yatırımcıların
Gaziveren köyünde 5 dönüm
daha arazi satın aldıklarını öne
süren gazeteye göre, Lefke’de
de 2 bin dönüm kadar araziyi
ellerine geçirdiler…
n“Yavruvatan”ın “Büyük
İsrail’in bir parçası” olma
tehlikesiyle karşı karşıya
olduğunu iddia eden “Milli
Gazete” AKP’ye çağrı yaparak
“Kıbrıs’ın işgali engellenmeli”
dedi…
nCengizköy, Bağlıköy ve
Çamlıköy de İsraillilerin
hedefleri arasındaymış!
15. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Sınırüstü
Bakımevi bu
kez ‘Tecavüz’
iddiası ile
yeniden
gündeme
geldi. 38
yaşındaki
engelli kızın
sağlık
sorunları ile
ortaya çıkan
skandal olay
sonrası polis
harekete geçti.

Yaşlı bakımevinde engelliye tecavüz! 7’de

YEŞİLE VE
SARIYA
İTİMADINI
KAYBETMİŞ BİR
“MAVİ” GİBİ
Faize
Özdemirciler

BİR GALİF VE
BİR SAVAŞ...

RUSYAUKRAYNA
SAVAŞININ 10.
GÜNÜNDE
AKLIMDAN
GEÇENLER

Ali Osman

Mehmet Levent

AMERİKALILAR
SATAR

Hüsnü Mahalli
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YALNIZ KADINLARIN
DEĞİL ADAMLARIN DA
ADI YOK KIBRIS'TA

Selma Bolayır

n 6. Sayfada

FİLLERİN SEVİŞMESİ
VE KAVGASI

Sezan Artun

n 6. Sayfada

FALYALI
CİNAYETİ İLE
‘YENİKAPI
RUHU’NUN NE
ALAKASI VAR?
Aziz Şah

Kuzeyde 315 yeni vaka 1 ölüm! Güneyde 1730 vaka 2 ölüm...

FISILDASIN
BANA
ŞARKISINI
CÜMLE
MAHLÛKAT
Canan Sümer
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Şener Levent

Açı
Savaş Rusya ile Ukrayna arasında değil.
Rusya ile NATO arasında…
Daha doğrusu Rusya ile Batı arasında…
Ama şu anda sıcak savaş Ukrayna topraklarında…
Daha sonra ise ne olacağı ve nerelere
bulaşacağı belli değil…
Şunu söyleyebiliriz ancak…
Böyle devam ederse bulaşacağı kesin
gibi görünüyor…
NATO yığdıkça silah yığdı Ukrayna’ya…
Ayrıca Rusya özellikle kuzeyden iyice
kuşatılmış durumda…
Sonradan NATO’ya katılan eski üç Sovyet Cumhuriyeti Letonya, Litvanya ve
Estonya’da Moskova’ya çevrilen NATO
füzeleri var...
Bu üç Baltık cumhuriyeti Sovyetlere
en son dahil edilen cumhuriyetlerdi…
1939’da Stalin-Hitler anlaşmasından
sonra Stalin tarafından Sovyetlere ilhak
edildiler… Elli yıl boyunca da Ruslara
söve saya katlandılar… Sovyetler 1991’de
dağılırken ilk kopanlar onlar oldu… Ve
bir daha Rus tehlikesi ile karşı karşıya
kalmamak için hemen NATO ile Avrupa
Birliği’ne girdiler…
Zaten Doğu Avrupa’da Sovyetlerin uydusu durumunda olan tüm eski sosyalist
devletler de aynı şeyi yaptılar…
Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan…
Onlar da NATO ve AB üyesi oldular…
Sovyetler dağıldığı zaman sadece 16
üyesi olan NATO çok genişledi ve sayısını
31’e çıkardı şimdi…
Sovyetlerin dağılması Avrupa ve Amerika için bulunmaz bir nimetti…
Rüyalarında bile göremeyecekleri bir
nimet…
Letonya, Litvanya ve Estonya’ya NATO
füzeleri yerleştirilirken pek sesini çıkaramadı Rusya…

SİZ NATO’CU DEĞİLSİNİZ DEĞİL Mİ?

O sıralarda çok dağınıktı ve toparlanma
içindeydi…
Onun için o dönemde NATO ve Amerika’nın dünyada yaptığı askeri operasyonlara müdahale edemedi ve sadece seyirci kaldı…
Ne eski Yugoslavya’ya bakabildi, ne
Afganistan’a, ne Irak’a, ne Libya’ya…
Amerika dilediği gibi esti yağdı oralarda,
artık dünyanın tek hakimi sayıyordu kendini…
Ta ki Suriye ateşine kadar…
Eski gücünü toparlayan Rusya Suriye’deki savaşa el koyunca ve Esad’ın
Kaddafi’nin uğradığı akıbete uğramasına
engel olunca durum değişti…
Rusya dünya sahnesinde iki baş aktörden
biri oldu yine…
Rusya’ya yeniden bu gücü kazandıran
ve onu toparlayan Putin oldu…
Neyle mi?
Diktatörlükle!
***
NATO İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra

Korkusuz

1949’da kuruldu…
Varşova Paktı ise 1955’te kuruldu…
Stalin’in ölümünden sonra…
Lenin’in ölümünden sonra 1924’te Sovyetlerde ipleri eline alan Stalin yaklaşık
otuz yıl iktidarda kaldıktan sonra 1953’te
öldü…
Sovyetler 1956’da tanklarla Macaristan’a, 1968’de ise Çekoslovakya’ya askeri
müdahalede bulundu ve onların Sovyetlerden kopmasına izin vermedi…
Batı her iki olayda da sessiz kaldı,
sadece Moskova’yı kınamakla yetindi…
Zaten 1945’te Stalin, Churchill ve Roosevelt arasında imzalanan Yalta anlaşmasına
göre, istese de bir şey yapamazdı...
Dünyanın pay edildiği bu anlaşma ile
Doğu Avrupa Sovyet nüfuzuna bırakılmıştı…
***
Gazetedeki köşemde tarih yazmayı sevmem pek…
Ama bazan kaçınılmaz olur böyle işte…
Bugünkü durumu tahlil edebilmek için

bilinmesi gerekir bunların…
Gelin şu NATO’ya bakalım…
Kıbrıs, bizim yurdumuz 1960’tan beri
fiilen NATO’nun kontrolünde…
1960’ta kurulan cumhuriyetimizin üç
garantörü İngiltere, Türkiye, Yunanistan…
Üçü de NATO ülkesi…
1963 Aralık’ından sonra başımıza ne
geldiyse, hepsi de NATO’nun eseri…
Önce Akdeniz’de yeni bir Küba olacağız
diye endişeleri vardı…
1959’da Küba’daki Fidel Castro devrimi
çok korkutmuştu gözlerini…
Bunun için Kıbrıs’ta güçlü olan solun
başının ezilmesi ve milliyetçilik körüklenerek iki toplumun birbirinden ayrılması
gerekirdi…
Her iki taraftaki yeraltı teşkilatlarını
bunun için kurdular zaten…
Kıbrıs halkı bu tuzağa düştü…
1963’te kısmen koptuk birbirimizden…
1974’te ise son darbeyi vurdular…
Hem coğrafik, hem de nüfus olarak birbirimizden ayırdılar bizi…
Ve sonra da bunun keyfini sürmeye
başladılar…
Barış, müzakere vesaire hep göstermelik
çabaları oldu…
48 yıldır süren mevcut durumdan oldukça memnun görünüyorlar ve Kıbrıslıların kendi yurduna sahip çıkacak kadar
hala akıllanmadığını düşünüyorlar herhalde…
***
Dünyadaki pek çok fitili ateşlemiş olan
NATO ve Amerika’dır.
Bizim parçalanmış ve bölünmüş olan
yurdumuz da onların eseri…
Avrupa Birliği de onlar nasıl isterse
öyle hareket eder, çıkarlar söz konusu
olunca insan haklarının hiçbir değeri yoktur…
Şimdi tüm bunlardan sonra bir daha
değerlendirin Rusya-Ukrayna savaşını…
Pardon…
Rusya-NATO savaşını!

Amerikalılar satar

Hüsnü Mahalli
Savaşın 10. gününde
ABD ve müttefiklerinin
çılgınlığı devam ediyor.
Zelenski’nin dünya
Yahudilerine İbranice
seslenerek “Ne duruyorsunuz bir şeyler yapın” çağrısından sonra
ABD ve müttefiği bazı
ülkeler Ukrayna’ya yardım etmek için
plan üzerine plan yapıyorlar.
Medyaya yansıyan haberlere bakılırsa
ABD, Suriye’nin doğusunda farklı
kamplarda tuttuğu IŞİD artıklarını Ukrayna’ya taşımayı planlıyormuş. Benzer
şekilde İdlib ve Suriye’nin farklı bölgelerinde bulunan NUSRA ve benzeri
örgütlerin Rusya’ya karşı savaşmak
için militanlarını Ukrayna’ya gönderebilecekleri konuşuluyor. NUSRA ve
IŞİD artıkları içinde binlerce Çeçen,
Uygur Türkü, Orta Asya ve Kafkas
kökenli kişiler olduğu gibi 30 kadar
farklı ülkenin da vatandaşları bulunmaktadır.
2011-2016 yılları arasında bu tiplerden en az 200 bin kişi Suriye’ye taşınmış ve inanılması güç canavarca katliamlar yapmışlardı. Bütün dünya medyası ve sosyal medyanın tüm platform-

ları o zaman kafa kesme sahnelerini
canlı veriyordu. Oysa aynı medya ve
Google, Facebook, YouTube, Twitter
gibi sosyal medya platformları şimdi
Rusya’nın medyasına ve Rus görüşünü
savunan herkese ambargo uygulamaktadır.
Bunu fırsat bilen sağcı ve kendini
solcu sanarak muhalif görünen bazı
tipler yalan üzerine yalan üretip ABD
ağzıyla konuşmayı sürdürüyor.
Meğer ne kadar da iki yüzlü, ilkesiz,
sığ ve güvensiz solcu varmış bu ülkede
ve elbette dünyanın bir çok yerinde.
Kanlı Arap Baharı olayında olduğu
gibi hepsi çuvallayacak ama adamların
umurunda değil çünkü hepsinde Alzheimer belirtisi başlamış.
Onlar için önemli olan “Büyük Patron” ABD’nin gönlünü almaktır çünkü
dolarlar Washington’dan geliyor ve
Ruble’nin değeri yok.
Daha önce de yazıp anlatmıştım:
“ABD kimsenin gözyaşına bakmaz
herkesi her an satar”. Yakın tarihte
Türkiye, bölgemiz ve dünyadan çok
sayıda örnek var.
İşin ilginç olan tarafı Missouri zırhlısının Nisan 1946’da İstanbul ziyaretinden bu yana ABD bu ülkede her za-

man herkese kazık atmış ama ders alan
yok.
En son kazığı da Zelenski’ye attı.
Üç yıldır verdi gazı sonra da “Ben
Rusya ile savaşmam” diyerek kenara
çekildi.
Kendi başına bu olay bile her şeyi
açıklıyor ama bildik tipler “Nuh deyip
Peygamber demiyor”.
Yukarda anlatmaya çalıştığım gibi
karanlık tehlikeli oyunlara devam edecek olan ABD hiç umursamadan müttefiği Avrupa ülkelerine de kazık atmaktan geri kalmayacaktır.
Uygulanan akıl almaz yaptırımlar
Rusya’ya verdiği kadar Avrupa ülkelerine de zarar veriyor ve verecek.
Kovid’le ekonomileri sarsılan Avrupa
ülkeleri şimdi Ukrayna krizinin yansımalarıyla perişan olmak üzere.
Çok sayıda Avrupa şirketinin Rusya’da milyarlarca yatırımı olduğu gibi
Rus şirketlerinin de Avrupa’da çok büyük yatırımları var.
ABD’nin tezgahıyla herkes zarar görecek.
Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere
yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle bilinen Rusya şimdilik daha dirençli gibi
görünüyor.

Önceki gün adlarını verdiğim ülkelerin dolaylı-dolaysız desteğiyle Rusya
uzun süre dayanabilir ama bir çok Avrupa ülkesinin ekonomileri ciddi krizlerle karşı karşıya kalacak.
Her gün duyduğumuz onlarca yaptırım saçmalıklarından bir örnek:
Rusya’nın farklı hava yolu şirketi
Amerikan Airbus şirketinden kiralama
yöntemiyle 500 kadar uçak alarak kullanıyordu.
Washington yaptırım kararı alınca
Airbus “Uçaklarımızı geri verin” demiş.
Ruslar da “Çevre ülkeleri hava sahasını
kapattığı için biz uçamıyoruz gelin siz
alın” demiş. Her uçak için on kişilik
uçuş ekibi hazırlığına girişen Airbus
uçaklar Rus olmaktan çıkınca bu kez
Rusya kendi hava sahasını yabancı
uçaklara kapattığı için Rusya’dan çıkamayacaklarını öğrenmiş.
500 uçak öylece meydanlarda duruyor
ve Rus şirketler sözleşmeleri tek taraflı
bozan Airbus’tan tazminat istemeye
hazırlanıyor.
Çok eğlenceli.
Siz en iyisi benzine, mazota ve her
şeye yapılan akıl almaz zamları düşünmek yerine Zelenski’nin kahramanlıklarıyla oyalanın!
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

YEŞİLE VE SARIYA
İTİMADINI KAYBETMİŞ
BİR “MAVİ” GİBİ

Şair Sunullah Arısoy, ölümünden sonra
yayınlanan, “Islığını Sessiz Çal” isimli
kitabının “Mavi Ölüm Şiirleri” bölümünde, Özdemir Asaf’ı “içki mavisi”,
Hasan Hüseyin’i “küskün mavi”, Cahit
Sıtkı Tarancı’yı “utangaç mavi”, Abdi
İpekçi’yi “barış mavisi”, Sevgi Soysal’ı
“anlaşılamamış mavi”, Metin
Eloğlu’nu “hırçın mavi”,
Turgut Uyar’ı “yoğun ve
kaçak bir hüzün mavisi” olarak tarif eder.
“Unuturum unutmasına,
neleri unutmadım ki/ ama
sen bir mavisin senin mavin
başka/ ama ben mavisiz ölürüm o da
başka” dizeleri, Şair’in, sırf mavisiz kaldığı için öldüğünü düşündürür...
“Söküklerimiz yalnız urbalarımızda
değil” ve “Yüreklerimiz teyel tutmayan
parçalarla dolu”dur ona göre. Bunu bir
kenara not edin, hayatınızın bir yerinde
tamam işte budur diyeceğiniz bir gün
mutlaka olacak...
Islığını sessiz çalan bir Şair’in şiirlerini,
muhabbet niyetiyle ve hasret giderme
hevesiyle oturup da kırgın pişman ve
azalmış kalktığınız masalardan sonra
okursanız, sadece haritanın değil hatıraların, dostlukların, aşkların da yırtık,
sökük ve teyel tutmaz olduğunu anlarsınız...
Bir bardak rakının bilincin altını üstüne
getirebileceğine, kimi bilinçlerin altından
sevginin, kimi bilinçlerin altından öfkenin
fışkırabileceğine, bütün sırların bir çırpıda
çözülebileceğine, her inkârın kendi itiraftarını, her itirafın kendi inkârlarını
içinde taşıdığına hiç mi tanık olmadınız
sanki?
Ağaran günle birlikte, kendinizi bir
algı operasyonuna dönüşmüş savaş bültenlerinin bombardımanı altında bulunca
anlarsınız, dünyada yeni bir dönemin
başladığını ve hiçbir şeyin eskisi gibi
olamayacağını, baskıcı rejimler diledikleri
kadar zulmetsinler, bu delirmiş dünyada
hiçbir devletin onlara dönüp bakmayacağını, onlarca belki de yüzlerce ömrün
demir parmaklıklar altında çürümeye
devam edeceğini ve dünya bu halde
iken burada bir gazeteciyi orduyu tahkir
ve tezyif ettiği iddiasıyla on sene hapse
soksalar, bir gazeteyi linç etseler, kimsenin dönüp bunlara bakmayacağını...
İster, mutluyum demeye utanan yüzünüzle çıkın sokağa; ister adayı terketmeye aday bile olamayan yorgun yüzünüzle; ister adada yaşamaya aday olup
da bunu başaramayan bezgin yüzünüzle;
ister dayanma gücünü hayata hep karanlık
taraflarından bakmaktan alan ve umuda
giden yolun umutsuzluktan geçtiğine
inanan kaleminizle çıkın; farketmez...
Hatırlamanın önünü kesemez hiçbir
şey:
Özel tim çok sevdiğiniz bir Şair’in
iki kişilik evciğini başına yıkmıştı. Yunan
Cuntası çocukluğunuza silâh çekmiş,
duvarda asılı duran film afişindeki Türkân
Şoray’ın gülüşünü yırtmıştı. Bunları her
koşulda ve hatta savaşın ortasında bile
hatırlamaya devam edeceksiniz...
Hiç mi şahit olmadınız, bütün renklerin
işgale örtü olduğu bu yerde, “mavi”nin
bir tür başağrısına dönüştüğüne?
Dalıp gidiyorum ıslığını mavi çalan,
ölümünü mavi ölen bir Şair’in kitabına...
Nasıl unuturum, yıllar önceydi, yeşile
ve sarıya itimadını kaybetmiş bir
“mavi”ydim ben Sarıova’da...

İngiltere ve ABD özel kuvvetleri
'Zelenski'yi kurtarmaya' hazırlanıyor!

Operasyonun adı Zelenski
Ukrayna'daki savaş 12'nci gününde girerken İngiliz basınından çok konuşulacak
bir iddia geldi. The Sun, ABD özel kuvvetleri
ve İngiliz SAS komandolarının, Ukrayna
Devlet Başkanı Zelenski için 'yüksek riskli'
bir kurtarma operasyonuna hazırlandığını
sayfasına taşıdı. İşte operasyondan dikkat
çeken detaylar...
Rusya'nın öncelikli hedefi olduğu belirtilen
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için ABD
ve İngiltere harekete geçti.
ABD özel kuvvetleri ve İngiliz SAS komandolarının, Zelenski için yüksek riskli
bir kurtarma operasyonuna hazırlanıyor.
İddia İngiliz The Sun gazetesinden geldi.
Gazete İngiliz ve ABD'li askerlerin söz konusu operasyon için Litvanya'daki uzak bir
üste bir araya geldiği bildirdi.
Rus Spetsnaz özel kuvvetlerinin Zelenski'yi
hedef aldığının belirtildiğinin altını çizen
gazete ABD İngiliz ortak operasyonunun
bu çabaları sonuçsuz bırakmak için planlandığını belirtiyor. The Sun'a adının gizli
kalması şartıyla konuşan bir kaynak operasyon kapsamında yaklaşık 70 İngiliz ve
150 ABD askerinin Ukrayna kuvvetleriyle
birlikte kurtarma görevi için eğitim aldığını
açıkladı. 'İstediği takdirde bir kurtarma
görevi başlatılabilir' diyen kaynak son kararın
Zelenski'ye ait olacağının altını çiziyor.
Operasyon ile ilgili çıkan haberlerden sonra
İngiltere Savunma Bakanlığı 'Özel Kuvvetler
ile ilgili yorum yapamıyoruz' açıklamasını
yapmakla yetindi.
1 HAFTADA 3 SUİKAST GİRİŞİMİ
Öte yandan İngiliz The Times gazetesinin

haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
etmesinin ardından Suikast timleri Zelenski’yi öldürmeye çalıştı.
İki suikast girişiminin Rus hükümetine
yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden
oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi.
Kendi çektiği videolarla direniş gösteren
halkın arasına karışan Zelenski, yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyor.
'POLONYA'YA KAÇTI' İDDİASINA
YALANLAMA
Cuma günü Rusya Federasyonu Devlet
Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrıldığını iddia
etmişti.
Rus basınına konuşan Volodin, 'Zelenski
Ukrayna'dan ayrıldı. Milletvekilleri ona
Lviv'de ulaşamadıklarını söylediler. Kendisi
şu anda Polonya'da' demişti.
Ukrayna Yüksek Şûrası ise Zelenski'nin
kaçtığı iddiasını yalanlamış, Cumhurbaşkanının başkent Kiev'de olduğu belirtilmişti.

Rusya Harkov’da pazarı bombaladı
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı
Emine Dzheppar, saldırıların şiddetli yaşandığı Harkov’daki halk pazarlarının durumuna işaret ederek halkın gıda ve temel
ihtiyaç ürünlerinden mahsur kaldığını duyurdu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar,
Harkov’da halk pazarlarının da hedef alınarak bombalandığını belirterek halkın
gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine ulaşımının

kesildiğini belirtti.
'insanları gıda ve temel ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları da bombalıyor'
Dzheppar açıklamasında “Harkov. Rus
işgalciler sadece yerleşim alanlarını yok
etmek ve sivilleri öldürmekle kalmıyor,
aynı zamanda insanları gıda ve temel
ürünlerden mahrum bırakmak için pazarları
da bombalıyor” dedi.

İlk müzakere masasındaki Kireev ölü bulundu
Ateşkes müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan 45 yaşındaki Denis Kireev
öldürülmüş halde bulundu.
Ukrayna istihbaratının bir üyesi olduğu
ifade edilen Kireev'in nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin çelişkili haberler geliyor.
İlk görüşmenin ardından Ukrayna is-

tihbaratının harekete geçtiği öne sürüldü.
Deniz Kireev'in telefonu aracılığıyla Ruslara bilgi aktardığı iddia ediliyor.
Yerel medya kaynaklarına dayandırılan
haberlere göre Kireev, Ukrayna güvenlik
güçleri tarafından gözaltına alınırken direndiği için başından vurularak öldürüldü.

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

FISILDASIN BANA
ŞARKISINI CÜMLE
MAHLÛKAT

“İnsan evrende gövdesi kadar değil,
yüreği kadar yer kaplar” diyen Yaşar
Kemal o güzel atlara binip gideli tam
yedi yıl olmuş…
Tam yedi yıldır onsuz, baharla birlikte
uyanan kiraz çiçekleri…
Yaban gülleri, kır laleleri…
Bir anda yüz çiçeğe konup kalkan arıları…
***
Kurda, kuşa, böceğe, dağa, taşa, insana,
çiçeğe, insanın çilesine, ezilenin isyanına,
sevenin sevdasına dil olan romanlar, hikâyeler bıraktı bize…
Kâhbinbir renkle menevişleşen, çelik
mavisinde yanıp sönen denizlerdeılbıryılbır
oynaşan balıkların hayallerine daldık…
Kâh Akdeniz mavide tüterken uzak bir
kaval sesinde şırıldayan ışıklarla uyandık…
***
Henüz çocuk yaşta, ilk okuduğum
roman bir Yaşar Kemal romanıydı…
Ve yıllarca tutkuyla okumaya devam
ettim…
Ateşi çalıp tanrılara karşı gelenlerin
efsaneleri…
Kafkas illerindeki Çeçen Hanlarının,
Türkmen
Beylerinin hikâyelerini dinledim ondan…
Gözleri hep hüzünlü bakan o siyah
yağız atları,
tüyleri ışıklı doru atları büyüttüm düşlerimde.
Devletin ve ağaların zulmettiği, gariban
bir halk çocuğunun en içtenlikli türküsünü
dinledik ondan…
***
Zalimlere saldıran sözcüklerinle…
Yoksulluk ve adaletsizliğe uğrayana
duyduğun şefkatle neler öğretmedin ki
bana…
“Bir Ada Hikâyesi” romanında rastlaştığım o bağrı, sesi yanık “dengbej”
sendin…
Nakledendin…
Sese, sessizliğe ve biçime hayat veren…
Sevginin, aşkın toprağın ağzıyla kelam
edendin…
***
Zulme karşı direnen” İnce Memed”le,
haksızlığa karşı savaşmanın insanlık onuru
olduğunu
öğretmiştin küçücük yüreğime…
Binlerce yıllık toprağından sürülenlerin…
Dersim’de kırımlarla bitirilenlerin…
Sarıkamış’ta bir hiç uğruna donarak
ölen yüz binlerin haykıran isyanıydın…
***
“Fırat suyu kan akıyor baksana” dedin…
Baktık…
İnsanın insana yaptığı kötülüğün acısı
çöktü ruhumuza…
Ama Ağrı Dağı’nda efsaneleşen Gülbahar’la Ahmet’in aşkı hep en sıcak yerinde yüreğimizin…
***
Yaşar Kemal öleli tam yedi yıl olmuş…
Okuduğum romanlarını tekrar okuma
isteği uyandı içimde…
İstedim ki ben okurken katar katar turnalar geçsin gökten.
Bir ceren sürüsü vursun aklığına dağın…
Ve fısıldasın bana şarkısını toprak, ağaç,
bulut, dağ…
Su, karıncalar, kuşlar, yanan ateş, dalgalanan mavi…
Tomurcuğa duran çiçek, mercan ışıltısındaki kırmızı…
Fısıldasın bana şarkısını cümle mahlûkat…
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Tüp gaz değilsanki tüp gazıktır mübarek
Yiyemem dersen yemede yanında yat
Öyle bir gazzık ki sanki da ballı börek
Kara kara düşünme koş vatandaş sen de tat
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

BİR GALİF VE BİR
SAVAŞ...

Bizim yeğenin galifine oturdum...
Karayollarıyla büyük kavga veriyor bir
galif yüzünden.
Sanmayın ki temelleri atılmış apartman
dikecek seviyede bir yer kaplamış bizim yeğenin galifi...
Tarlasının kenarından yol geçirilmiş...
O da tarlasıyla hali olan alan üzerine derme
çatma bir galif yaparak gelene geçene birşeyler
satıp ayakta kalmaya çalışan bir üretici...
Amacı üreticiden tüketiciye bir hizmet...
Tüketiciler pahalı yemesin biz de sürümden
kazanalım hesabında...
Karayolları takmış ona!
İlle ki galifi yıkacaksın diyor...
Galif de dediğim gibi ahım şahım birşey
değil...
Basit tahta, demir ve tellerden yapılmış,
itsen yıkılacak durumda bir yer...
Kısacası bildiğimiz galif...
Yeğenim tarlasında ürettiklerini galife taşıyor
ve oradan gelip geçenlere, isteyenlere pazarlıyor...
Bir zamanlar bu konuda bir kooperatif kurmuştuk...
Amacımız aracıları ortadan kaldırmaktı...
Angolem, Gaziveren, Pendaya ve Elyeli
üreticilerle anlaştık, mallarını alıp Girne, Lefkoşa ve Omorfo'da kurduğumuz açık pazarlarda
tüketicinin alımına sunduk...
Bir süre devam etti bu...
Üretici ürününü yok pahasına değil, iyi bir
fiyata bize sattı...
Parasını da onbeş günde bir değil, malını
verdiği gün ödendi...
Tüketici de aldığı ürünlere baskın pahası
ödemedi, daha ucuza istedikleri ürünleri aldılar...
Falza sürmedi bu...
Zamanın Tarım Bakanı İrsen Küçük ve
bazı büyük üreticiler karpuz mevsimi gelince
bizi batırdılar...
Sonrası da malum...
"Ürettikçe tükeniyoruz" sloganı kaldı üretenlere...
***
Savaş devame diyor...
Tarafların anlaşmaya niyetleri yok...
Herkes kendi istediğini alma peşinde...
Ancak bu savaşta gördüğümüz ve aldığımız
ders büyük...
Ortadoğu'da yaşanan savaşla bugün Ukrayna'daki arasındaki farkı net olarak gözlemliyoruz...
Ortadoğu'daki savaşın vahşetini seyredenler,
yorumlayanlar bundan çok fazla irkilmediler!
Ama şimdiki savaşta Rus salatasından, Rus
yazarlarından sanatçılarına kadar herşey veto
ediliyor...
Amerika'ya, diğer ülkelere Ortadoğu savaşında tepki koymayanlar...
Irak'ta yapılanları kınamayanlar...
Lübnan, Libya ve diğer ülkelerdeki olaylarda
Amerika'nın demokrasi ve özgürlük götüreceğine inananlar şimdi Putin'in kendini savunma amaçlı ve de NATO'nun şitalayarak
savaşa sokturğu Ukrayna için gözyaşı döküyorlar... Ortadoğu ve Ukrayna'dan göç edenlere
yapılanları da unutmayalım...
***
Üretim bitti...
Bir de savaşa takıldık...
İkiyüzlülük karşımızda kahkaha atıyor...

KALAY-KALAYCI

TC Savunma Bakanı Hulusi Akar "Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh'
diyoruz. Biz sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yanayız.
Bizim Rusya ile de Ukrayna ile de ilişkimiz var. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne
saygılıyız” dedi. ABD ve AB savaştan yana iken Türkiye’nin Ukrayna’da barıştan
yana olması çok güzel. Keşke Türkiye, Suriye’de de barıştan ve iyi komşuluk
ilişkilerinden yana olsaydı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne de saygılı olsaydı. Kıbrıs’ı
hiç karıştırmıyoruz. Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü nasılsa yok…

Bakanlık’tan gönderilmeyen
SMS’ler ile ilgili açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 Mart Cumartesi ve 6 mart
Pazar tarihlerinde yapılan PCR ve
antijen test sonuçlarının test yapılan
kişilere ulaştırılmamasının Sağlık
Bakanlığı tarafından kaynaklanan
bir sıkıntı nedeniyle yaşanmadığı
belirtilerek, sorunun tamamen bilişim
sistemindeki alt yapı eksikliği ve
GSM operatöründe yaşanan sıkıntı
nedeniyle olduğu ifade edildi.
Açıklamada şöyle:
5 Mart Cumartesi ve 6 mart Pazar
tarihlerinde yapılan PCR ve antijen
test sonuçlarının test yapılan kişilere
ulaştırılmaması Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle yaşanmamıştır.
Sorun tamamen bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği ve GSM ope-

ratöründe yaşanan sıkıntı nedeniyledir. 5 Mart Cumartesi ve 6 Mart
Pazar tarihlerinde antijen yaptırıp
pozitif çıkan kişiler laboratuvarlar
tarafından, PCR test sonuçları pozitif
çıkan kişiler ise Sağlık Bakanlığı
temaslı takip ekibi tarafından aranmaktadır.
Test yapılan ve sonucu mesaj olarak gelmemiş, laboratuvar ve temaslı
takibi tarafından aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde bir sakınca
bulunmamaktadır. Aranmayan öğrencilerin okula alınmaları konusunda
Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişareler
yapılmıştır.
Dün gönderilemeyen SMS' lerin
ulaştırması için çalışmalar devam
etmekte olup, bugün yapılan test sonuçları gönderilmeye başlanmıştır.

GÖNYELİ’NİN ESKİ MUHTARI SELÇUK
AMCAOĞLU YAŞAMA VEDA ETTİ
Gönyeli’ye 1996 – 2006 yılları
arasında muhtar olarak hizmet veren,
eski mücahit ve mukavemetçilerden
Selçuk Amcaoğlu (85), dün sabah
05.00 sularında yaşamını yitirdi.
Altı çocuk ve 13 torun sahibi olan
Selçuk Amcaoğlu, maliye ve eğitim
eski bakanlarından UBP Lefkoşa
Milletvekili Olgun S. Amcaoğlu’nun
babası, yine eski bakanlardan Ali
Çetin Amcaoğlu’nun ve 1974 şehitlerimizden Hüseyin Amcaoğlu’nun
ağabeyiydi.
Aileden verilen bilgiye göre, Gönyeli’deki evinde yaşama veda eden
Selçuk Amcaoğlu, aynı köyde 1937
yılında doğdu. Selçuk Amcaoğlu,
eşi Fatma Amcaoğlu’nu dört yıl önce
kaybetmişti.

Selçuk Amcaoğlu’nun cenazesi
bugün saat 11.00’de Gönyeli Kabristanlığı’nda kılınacak namaz sonrası
aynı kabristanlıkta toprağa verilecek.

Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı
(Yenidüzen)
Girne Salih Miroğlu Caddesi, Şokmar market önünde meydana gelen
trafik kazasında ayağı kırılan motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Mehmet
Ali Ekmekçi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, yolun güney
kısmında park halinde bulunan 78
yaşındaki Ali Nesesıbol yönetimindeki FV 789 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce caddeye giriş

KIBRIS’IN TOPRAK
BÜTÜNLÜĞÜ NASILSA YOK

yapması üzerine o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden
Mehmet Ali Ekmekçi yönetimindeki
SE 721 plakalı motosikletin onunu
tıkaması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet
sürücüsü Mehmet Ali Ekmekçi kaldırıldığı Dr.GirneAkçiçek Hastanesinde sağ ayağında kırık teşhisi ile
ortopedi servisinde müşahede altına
alındı. Polis, soruşturmanın devam
ettiğini belirtti.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

RUSYA-UKRAYNA
SAVAŞININ 10. GÜNÜNDE
AKLIMDAN GEÇENLER

Rusya-Ukrayna savaşı, ABD ve Batı’nın
akıl, mantık ve insanlıkdışı kışkırtmaları ve
Rusya aleyhindeki ikiyüzlülük ve yalana batmış
propagandalarıyla devam ediyor.
Bu işin çok uzadığını, Rusya’nın 3 günde
bitirebileceği işi, ABD ve Batılılara sağduyu
galip gelebilir ve savaş kışkırtıcılığından vazgeçerler diye ağırdan alıp uzattığını söyleyenler
var.
Savaşın 10. gününde manzaraya bakıldığında…
Bu yorumda güçlü bir doğruluk payı olduğu
görülebilir.
ABD güdümündeki Batı’nın savaşa dair
yalan propagandaları ancak bir yere kadar.
Gerçekleri karartmak bir noktadan sonra
umulan etkiyi yaratmıyor.
Onları görmek isteyecek kadar akl-ı selim
sahibi olanların gözüne perde çekemiyor.
***
Halkların kurtuluş savaşlarından başka, bana
göre hiçbir savaşın haklı bir nedeni yoktur.
Kaldı ki tepeden tırnağa haklı olsa da, her
savaş kan, ölüm ve zulümdür.
Budur savaş gerçeği!
Şeker bile yiyemeden…
Çocukların öldürülmesidir!
Anne kucağında, başına yağan bombalardan
korku ve dehşetle büyüyen gözbebekleridir…
İnsanların evlerini, yurtlarını, eşyalarını ve
yıllarca biriktirdikleri hatıralarını bırakıp göç
yollarına düşmesi, perişan olmasıdır.
Silâh tüccarlarının doymak bilmez bir iştiyakla
lanet olası küplerini doldurup taşırmasıdır.
Her savaş, dünyamızın üstünde çığlık çığlığa
bir kan ve zulüm lekesidir.
Ve yukarıda da belirttiğim gibi, hiçbir savaş,
halkların kurtuluş savaşları gibi hak ve adalete
dayanmıyor.
***
Şair ne güzel söylemiş bakın:
*Harbe giden sarı saçlı çocuk
Gene böyle güzel dön
Dudaklarında deniz kokusu
Kirpiklerinde tuz
Harbe giden sarı saçlı çocuk
***
Harbe giden çocuklardan kaçı gittiği gibi
öyle güzel döner ki?
O savaş dehşetinde bunlardan eser mi kalır?
Bir düşünün…
***
Yakın geçmişte Türkiye’de “Savaşlar olmasın,
çocuklar ölmesin” dediği için Tayyıp’ınmahkemelerinde yargılanıp hapse atılan Ayşe öğretmen geldi aklıma.
O günlerde Türkiye’nin Suriye’de “öfkeli
çocuklar” dediği IŞİD barbarlarıyla omuz
omuza sözde “Zeytin dalları” ve “Barış pınarları”
vardı!
Ve harbe giden çocukların gene öyle güzel
dönmelerini bekliyordu analar, babalar, bacılar,
yavuklular, eşler ve çocuklar!
Türkiye’deki rejim savaşa ve işgale barış
derken…
“Benim oğlum öldü be, oğlum!.. Vatan sağolmasın!” diye isyan ediyordu kahırla analar,
babalar…
***
Rusya-Ukrayna savaşının 10. gününde akımdan bunlar da geçiyor…
*Orhan Veli Kanık
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REJİMİN
HERBOKOLOGLARI

Rüştü Yücel
Çin'i bahane gösterip hayvan gibi para bastılar kendileri için. Şimdi de Rusya'yı kullanıyorlar.
Yatırım fonu/banka yatırım tavsiyesine bakın! Nükleer savaş olasılığı artmasını ziktiret,
sen kendi para kazanmana bak diyor. Para
kazanma fırsatları doğdu diyor.
Bunların zerre umurunda değilsiniz, insanları
kendilerinin para kazanması için hemen harcarlar. Daha bunlara destek çıkanlar var alkışlayanlar. Tanıyın bunları çocuğunuzun katillerini…
Bizim derdimiz varken Rusya'dan bize ne
demiştim. Ama sorry olay her zaman bize
patlayacak. Çin'e virüs virüs! diye yasak getirdiler bütün dünya mal dağıtım ağının içine
sıçtılar ve bizim başımıza enflasyon, benzin
ve elektrik zammı olarak kaldı. Şimdi de
bu…

Ozan Çakır
Halk TV'de yine rezalet. İsmail Saymaz
Ukraynalı Nazileri ve ilişkilerini anlatan
yayın konuğu Aydın Sezer'e saldırdı. Ki
Aydın Sezer bölge için başvurulacak kaynaklardan, ülkedeki en iyi dış siyaset analistlerinden biridir. İsmail Saymaz resmen
Sezer'e sen nasıl Nazileri suçlarsın diye
bağırdı. "Ukrayna rejimi demokrasi cenneti,
faşist falan yok" gibisinden karşı çıkmaya
çalıştı... Emperyalizm içseldir demiş Mahir
Çayan. İktidar fethullahçısıyla, islamcısıyla,
milliyetçisiyle, liberaliyle, sosyal-demokratıyla, kompradoruyla, mafyasıyla emperyalizme aitken medyada da ayrık otu
çıksın istemezler tabi. Saymaz da onların
sözcülerinden işte. Sezer'in sesini kesip
anında bastırmaya çalıştı. Devrimin antiemperyalist politikasını tam da İsmail
Saymaz gibilerinin karşısına çıkarmanın,
burjuvazinin iç ve dış politikasında yaşananlarla ve yaşanacaklarla beraber her
zamankinden daha yakıcı bir gereklilik
olarak karşımızda durduğu kesin.
Halk TV bitmiştir. Amerikan emperyalizminin aygıtı, yükselen faşist tehdidin
perdeleyicisi olmaya kalkışanlara boykot!

HAKLI SAVAŞ

Deniz Kızılçeç
“Savunma” savaşı sözü ile sosyalistler, her
zaman bu anlamda “𝗵𝗮𝗸𝗹ı” bir savaşı kastetmişlerdir (W. Liebknecht de bunu bir defasında
tıpkı böyle ifade etmiştir). Sosyalistler, yalnızca
bu anlamda "anayurdun savunulması için"
için verilen savaşlara ya da "savunma" savaşlarına, meşru, ilerici ve haklı savaşlar
gözü ile bakmışlar ve bakmaktadırlar. Örneğin,
yarın, Fas Fransa'ya, Hindistan İngiltere'ye,
İran ya da Çin Rusya'ya… savaş açsalar, ilk
𝘀𝗮𝗹𝗱ı𝗿𝗮𝗻 𝗸𝗶𝗺 𝗼𝗹𝘂𝗿𝘀𝗮 𝗼𝗹𝘀𝘂𝗻, bu savaşlar
“haklı” savaşlar, "savunma" savaşları sayılırlar,
ve her sosyalist, ezilen, bağımlı, eşit olmayan
devletin ezen, köleci, soyguncu “büyük” devlete karşı kazanacağı zaferi sevgi ile karşılarlar.
(Lenin, Sosyalizm ve Savaş, 1915.)

AKSA ÇIKMAZI

Hasan Ulaş Altıok
Bunu söylediğim için gerçekten üzgünüm
ama CTP’nin elektrik ile ilgili açıklamaları
sadece ve sadece POPÜLİZM! Dörtlü koalisyon dönemi öncesi elektrik alanında yapılan
yatırımları yapan tek parti olarak şu an bu
duruma gelmesi üzücü. Bir ton laf kalabalığı
yapılıyor ama tek gerçek elinde fırsat varken
AKSA’dan kurtulmadı ve maliyetleri düşürecek
gerekli verimli yatırımları yapmadı. Hükümetten gittikten sonra da gerekenin yapılması
için muhalefet olarak kısık sesle bildiri yayımlamaktan öteye gitmedi.
Şimdi de gereksiz bir “AKSA’yı adaya
kim getirdi?” tartışması. Tamamen zaman
kaybı. Yine ŞOV! Vatandaş zamlar altında
eziliyor, koltuk kavgası ise tam gaz devam.
Esas soru “AKSA’nın gitmesi için kim ne
yaptı?” olmalı. Cevap: HİÇBİRİ! HİÇBİR
ŞEY!

Hayal meyal bir anım var…

Nilgün Ecvet Orhon
Kardeşimin bebek olduğu bir zamandı, demek ki ben de dört yaşında falanım…
Anneannemin evindeyiz, bu da göçmen
olduğumuz zamanı işaret eder… Aşağıda
Abdi Çavuş’a açılan kapının arkasında çantalar
hatırlarım… Bir tanesi öyle net ki belleğimde… Annemin herhangi bir kaçış için hazırladığı çanta… Siyah zeminli ve üzerinde sarı
çiçekler var… İçinde kardeşimin ve benim
giysilerimiz, kutu sütü, bisküvi falan… Gece
ışıkları söndürüp oturduğumuzu ve pencereye
siyah kumaş kapladığımızı da hatırlıyorum…
Ama o çantayı kapıp herhangi bir bilinmeze
kaçmadık o yıllarda… Şimdi Ukrayna’da insanlar ellerinde çantalar, kucaklarında bebekler,
diğer ellerinde yürüyebilen çocuklar, yanlarında
bastonlu anne-babaları… Köpekleri-kedileri
ve kuşlarıyla bilinmeze göç ediyorlar… Gidecek yerleri yok ki… Korkunç anılarım
canlanır gördükçe…

SUÇ VE CEZA SARMALI
Baran Sarkisyan
Justin Kurzel, Nitram, 2021- Bir kimseyi katil eden nedenlerin toplumsal bir
incelemesidir bu film. Gaye ne katili ne
de katliamı meşru kılmak değildir elbette.
Eğer insanlar katil olarak doğmuyorsa
nasıl oluyor da edindiği cephanelikle tek
bir gün içerisinde onlarca insanı öldürebiliyordur? Bu anlık bir öfkeyle mi gerçekleşiyordur, kendini toplum içinde kanıtlama gereksinimiyle mi? Suç ve ceza
diyalektiğinin dışına çıktığımızda olayı
anlamak için bize sosyoloji, psikoloji ve
felsefe gerekmektedir.
Yönetmen esasında bireysel silahlanmaya yönelik bir eleştirisi vardır. Bunu

da Avustralya’da 1996’da yılında 35 kişinin ölümüyle sonuçlanmış bir katliam
üzerinden sunmak istiyor. Katliamlarla
ilgili pek çok filmin aksine neredeyse
hiç kan lekesi göstermeden o anı ve öncesini büyük bir soğukkanlılık ve yüksek
bir gerilimle işlemektedir.
Katliamı yapan kişi aslında hem toplum
içidir hem de dışıdır. İlgisiz bir aile
içinde de büyümüş sayılamaz. Ancak
şefkatini babasından, soğukkanlılığını
annesinden almış görünmektedir. Çocukluğundan itibaren yüksek, derin ama
dengesiz duygular yaşayan, farklı değer
yargıları olan ve aynı zamanda ateşle
oynamayı çok seven bir kimsedir. Daya-

DÜNYA DÖNÜYOR
Ümit İnatçı
Biz savaşların Temmuz'da azdığını biliyorduk; meğer kediler gibi Mart'da da azıyormuş. Biz barışı çarşıda arıyorduk; meğer
karaborsada satılıyormuş. Biz sevgiyi yüreklerde arıyorduk; meğer cüzdanlarda birikiyormuş. Biz aklı kafalarda sanıyorduk;
meğer kasıklarda dolanıyormuş. Biz denizlerde özgürlük arıyorduk; meğer özgürlük
ölümden soruluyormuş. Biz ölümü mezarlarda bilirdik; meğer içimizdeki boşlukmuş
ölüm... Yine de tebessüm en büyük direnişti
bilemedik. Hayatta kalmanın tesellisi işte...
"Eppur si muove" demişti Galilei; yine de

dünya dönüyor işte. Herşeye rağmen yaşarken ölmemek lazım, hepsi bu...
***
Savaşı moralist demagoji üzerinden yanlışlayanlar bir yandan, görece bir haklılık
üzerinden doğrulayanlar diğer yandan...
Amerika'ya kızıp dolar yakmalar, Rusya'ya
kızıp Rus salatasını protesto etmeler... Artık
bir daha Elvis Presley dinlemeyip Dostoyevski okumayarak tarafsızlığımızı beyan
edip rahatlasak diyorum... Bu arızalı insanı
tüm hırslarından arındırmanın tek çaresinin
anarşizm olduğuna artık her geçen gün
daha da inanıyorum...

KADIN CİNAYETLERİ
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
2001’den 2007’ye kadar 16, 2010’dan
2019’a kadar ise 20 kız kardeşimiz öldürülmüştür. 1990’da Lurucina’da işlenen
Sevim Akbaş cinayeti gibi faili meçhul
ve gece kulübünde çalıştırılan Judy Nafwele
gibi şüpheli, aydınlatılmayan kadın cinayetleri de vardır.
***

FEMİNİST TEORİSYEN SIMONE
"Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme
odasına kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına şaşırıyoruz; kanatlarını kesiyoruz,
sonra da uçamıyor diye yakınıyoruz."
"Sadece erkek değildir kadını ezen.
Kadın kendi hayatından sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de eziyor." "Kurtuluşunu bir başkasında görmek,
yıkılmanın en güvenli yoludur."- Simone
De Beauvoir

nışmadan ziyade rekabeti esas alan ilişkilerin esas olduğu günümüz toplumlarında bireysel bir zaaf, zayıflık veya
içinde yer aldığı topluma uygun olmayan
bir farklılık çoğunluk tarafından hor görülmekte, alay edilmektedir.
Zaman zaman bir kimseyle yakın ilişkiler kurup iyiye gidip ateşle oynamaktan
vazgeçse de bir süre sonra o kişiye de
zarar vermekte ve yine yalnızlığına dönmekte, kendi benliğini sorgularken hem
kendini aşağılamakta hem de topluma
öfke saçmaktadır.
Ve birgün televizyon izlerken herkesin
ilgisine mazhar olan bir haber izler ve
harekete geçer.

VATAN-MİLLETSALAKYA

Attila Tuygan
Bilgi edinme/kullanma gönülsüzlüğünün, demokrasiden nasip almamışlığın,
para için ruhunu satmanın, sahte vatanbayrak sevişgenliğinin, sübyancılığın,
kadın düşmanlığının, tecavüz ve linç
dürtülerinin, güdük yaşam kültürünün,
besmele çekip her türlü ahlâksızlığı
mubah görmenin, hırsız/katil bizden olunca gık çıkartmamanın, sürekli birbirinin
kuyusunu kazmanın, şiddet-severliğin
sürüklediği nokta sığlaşmaktır.
Bu sığlaşma o kadar derinlere, o kadar
geriye kadar uzanıyor ki, iyi bir izlemeyle,
'ecdadımızın', biz Türklere göre 'kahpe'
olan Bizanslıları kahpelikte, entrikacılıkta,
suikastçılıkta, yüzüne gülüp arkasından
kuyusunu kazmacılıkta, dedikoduda, hasette, kin gütmede, ayak kaydırmacada,
iktidar hırsında, sulu götürüp, susuz getirmede nasıl 'başarılı' olduklarını tv kanallarındaki Polat Alemdar, Diriliş, Alparslan, Barbaroslar, Bozkır Arslanı, Destan, Akıncı, Tozkoparan, Mevlana, Hanedan, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman,
Payitaht Abdül gibi türkçü-Turancı-milliyetçi dizilerde görüyoruz!
Vatan-millet-salakya... ver mehteri!
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Bilinmesi gereken

FİLLERİN SEVİŞMESİ VE KAVGASI

Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Dünyada 206 devlet vardır. 193
BM üyesi 2’si gözlemci, 11’i BM
üyesi değil.
Buna dayanarak 206 tane egemen
devlet vardır anlamını çıkarmak,
gerçekçi olmaz.
Bu 206 devletin kaç tanesi, sınırları içinde dahi bağımsız ve
egemen olarak irade kullanmaktadır?
206 devlet içerisinde, dünya siyasetini yönlendiren…
Savaş çıkartabilen, barış yapan,
yeni sınırlar çizme hakkına ve gücüne sahip birkaç devlet vardır.
BM’e ve Güvenlik Konseyi’ne
de yön veren onlar.

Birleşmiş Milletler, Güvenlik
Konseyi, vs. vs…
3-5 devletin güdümündeki kurumlardır.
3-5 ayrıcalıklı devletin aleyhine
ne bir MB ne de bir GK kararı çıkar.
Her ne kadar “dünyanın 5’ten
büyük” olduğunu söyleyenler çıksa
bile…
Bu 3-5 devlete yaranmaktan,
icazetlerini almaktan geri kalınmaz.
***
İkinci dünya savaşından sonra
dünya, 3-5 devlette “nüfuz alanı”
sağlayarak paylaşıldı.

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

YALNIZ KADINLARIN DEĞİL ADAMLARIN
DA ADI YOK KIBRIS'TA
Severiz yaratılanı yaratandan
ötürü der…
Cennet, anaların ayağının altındadır der, dindar ve kindar
nesiller yetiştirmek isteyen, sözde
dindar politikacılar…
İçi boş sloganlar gibidir onların
ağzında bu sözler…
Dinine bağlı saf Anadolu halkını kandırmak böylece kolaylaşır…
Doğruluğu kanıtlanması zor
varsayımlardan hareketle kendi
doyumsuzluklarının peşindedirler…
Örneğin, Muhammet’in gerçekte kaç eşi olduğunu…
Gerçek evlilik nedenlerini kim
bilebilir?
Dokuz yaşında bir çocukla evlendiğini söylemek, peygamberin
pedofili olduğunu söylemek gibidir…
Ancak şimdilerde kara cahil
yobazlar verdikleri fetvalarla,
neredeyse anaları ile evlenmeyi
veya altı yaşında bir çocukla evlenmeyi caiz kılacaklar…
Cinsel dürtülerini frenleyemedikleri için de kadını, saçının teline kadar, kapattıkça kapatacak…
Sosyal yaşamdan koparıp eve
hapsedecekler…
Seçmediğimiz adamların ne
yaptıklarına karışacak değiliz elbet…
Ama biz Kıbrıslılar da Atatürk
devrimleri ile büyüdük ve de
şimdilerde Türkiye’nin ortaçağ
karanlığına sürüklenişi bizi üzüyor…
Kıbrıslının onurlu bir duruşu,
onurlu bir başkaldırışı bile Türkiye’yi, yanlışlarından vazgeçip…
Kıbrıs’ta yaptığı yasadışılıklar
yüzünden dışlayan dünyanın karşısında daha saygın hale getirebilir…
Ama Kıbrıslının talihsizliği
küçük yerin “büyük adamları”
olup politikayı kendileri için
“kârhaneye”dönüştüren…
Bu gerici gidişe dur diyebilecek
birikimde olsalar bile, sağcısı
solcusu ile korkak politikacılardan kaynaklıdır…
Neden korkarlar?

Erdoğan’ın şerrinden…
Koltuklarından olmaktan korkarlar...
Onun için halkın gözünde bir
Osmanlı onnuğu kadar değerleri
kalmadı..
Kurdukları hükümetlerde, ihalesiz alımlara, çarık çürük mazot
alıp, devlet malına ve halkın
sağlığına zarar verenler bakan
yapılırken…
Bir taraftan da, merak etmeyin
beş sene içinde size de bakanlık
verilecektir mesajları veriyor başbakan “bey”…
Ama kadınların adı yok…
Zaten adamların da adı yok ki
Kıbrıs’ta…
Çünkü sorumluluklarını isteyerek koltukta oturmak uğruna
devrettiler
Tuhaf olansa, partili kadınların
buna ses çıkarmaması…
Kadınlar için hak aramamasıdır
ki bu hak kendileri için değil,
gelenek haline gelmesi için bütün
kadınlar adına aranacaktır..
Bir Avrupa Konseyi sözleşmes
olan İstanbul Sözleşmesi…
İstanbul’da yapılmış ve ilk imzacısı da Türkiye’dir..
2014 yılından beri de yürürlüktedir…
Ancak Erdoğan’ın emri, peygamberin de kavliyle Türkiye
bu sözleşmeden imzasını çekti…
Kadına karşı ev içi fiziksel ve
psikolojik baskıya, taciz amaçlı
takiplere…
Cinsel tacizlere…
Zorla evlendirmelere…
İstanbul Sözleşmesi hukuki
yaptırımlar uyguladığı için, bunlar erkek adamların günlük fantazileri gibi sayılmayacak…
Sokak ortasında karısını kıskançlık yüzünden öldüren adamın
uyduruk nedenlerle yasalardan
kurtulması kolay olmayacaktı…
Kıbrıs’a gelince…
Kılavuzu karga olanın da burnu
pislikten kalkmaz..
Ey hükümet siz devam edin…
Yakında çarşaf da giydirirsiniz
kadınlara…
Okulları da imam-hatiplere çevirirsiniz…
İzin verirsek eğer!

Nüfuz alanlarının sınırları içinde,
adı bağımsız olan onlarca devlet
olabilir.
Ancak bu bölgedeki devletler
politikalarını, tek başlarına…
Sırf kendi iradeleri ve çıkarlarına
göre oluşturma hakkına, sahip değiller.
Sözü edilen 3-5 devletin arzularını da gözetmek, sırasında onay
almak zorundadırlar.
Mesela ABD nüfuz alanındaki,
devletlerde, ABD karşıtı bir yönetimin bulunması olamaz.
Oluşma eğilimi göründüğü an,
ABD engellemek için her türlü
eylemi yapar.
ABD, yanı başındaki Sovyet anlısı ve komünist Kûba’da komünist
bir sistemi asla kabul etmedi.
Ambargolar uyguladı, darbe girişimleri yaptı, askeri müdahaleler
yaptı.
1960’lı yıllarda, Sovyetlerin Kûba’ya nükleer silah yerleştirme girişiminde…
3. dünya savaşına ramak kaldı.
Neticede, Küba ile ABD değil,
ABD ile Sovyetler anlaşarak soruna
bir çözüm buldular.
İran-Irak savaşı, ardından Irak’ın
Kuveyt’i işgali, Saddam’ın düşürülmesi, son olarak da Suriye’deki
insanlık dışı dramlar…
ABD’nin nüfuz alanındaki bölgede, Büyük Ortadoğu Projesi
(BOP) adı altında yaratmak istediği
yeni ayarın sonucudur.
Ayni şekilde Rus nüfuz alanı
içerisindeki devletlerde de Rus
karşıtı iktidar oluşturulamaz.
Sovyetlerin (Varşova Paktı’nın)
Çekoslovakya işgali gibi.
Şimdi de Ukrayna sorunu yaşanıyor.
Ukrayna, ikinci dünya savaşından
sonraki nüfuz alanı paylaşımında…
Sovyetler’in nüfuz alanına düşen
bir bölge.
Sovyetler dağılınca, Ukrayna bağımsız bir devlet oldu.
Oldu da, Sovyetler’in devamı
niteliğindeki Rusya’nın nüfuz alanında olan bir coğrafyada bulunuyor.
Sovyetler’in dağılma sürecinde,
Ukrayna’da, Batı yanlısı…
Rusya’ya tehlike teşkil edecek
bir sistemin oluşmayacağı güvencesi alındı.
Ancak, NATO, fırsat bu fırsat
diyerek, Rusya’yı abluka altına almak hesaplarına girdi.
Ukrayna’yı AB’ye alma,
NATO’ya alma…
Neticede Kûba sorunu ne idi
ise, Ukrayna sorunu da o oldu.
Sovyetler’in varisi Rusya, Ukrayna vasıtası ile NATO’nun yanı
başına girişine izin vermek istemiyor.
Ukrayna’nın tarafsızlığını bozarak NATO’ya yaklaşmasından, güvenlik endişesi duydu.
Ve Donetsk ile Luhansk’in bağımsızlıklarını tanıdığı bahanesi
ile Ukrayna’ya girdi.
Ukrayna’da yaşananlar, Rusya
Ukrayna arasında değil, Rusya
ABD arasındaki bir “nüfuz alanı”
kavgasıdır.
Ukrayna çayırlarında, Rus ve
ABD filleri kavgası.

GÜNLÜK
HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN’ÜN
GELMESİNİ BEKLEMEK!

‘Ye yememing’, ‘Yemeyen bizden değildir’ ve ‘Ye da korkma’
diyen bir ahali… Bu sebepten Hüseyin Özgürgün’ün Halk TV’ye
çıkıp ‘‘banka hesaplarımdaki milyonlar UBP’nin parasıdır’’ demesi
kimsenin ilgisini çekmedi… Özgürgün’ün banka hesapları ortaya
saçılınca UBP’nin oyu da artmıştı. Sonra da UBP’nin başkanlık
seçimlerinde ikinci tura da kalmıştı, zorlasa seçimi de kazanırdı
herhalde… Başsavcı Sarper Altıncık, Özgürgün’ün ülkeye gelmesi
halinde “her sanığa uygulanan” prosedürün uygulanacağını açıklamıştı, “Adaya geldiği gün yargılanma başlar” demişti… Özellikle
bu açıklamalarından sonra, hazır Özgürgün hesaplarındaki paranın
kendisine ait olmadığını, UBP’ye ait olduğunu söyledikten sonra,
Kıbrıs’a davet edilecek mi? Adli İşbirliği Protokolü çalışmıyor ne
de olsa! Protokoller tek taraflı çalışır… Türkiye buradan istediğini
alır, ancak Kıbrıs’ta suç işleyip Türkiye’ye kaçan TC vatandaşlarını
bir yana bırakın, Hüseyin Özgürgün gibi Kıbrıslılar bile Adli
İşbirliği kapsamında buraya iade edilmez… Barbaros Şansal gibi
‘bokunuzda boğulun’ demesi lazım illa! Başsavcı, Özgürgün’ün
mahkemeye getirilmesi için polisin bir icraatının olacağını,
sonrasında sürecin mahkeme tarafından yürütüleceğini belirtmişti,
ancak Kıbrıs’a gelirse… Mal Beyanı Yasası kapsamında “haksız
mal edinme” ile “gerçeğe aykırı mal edinme” suçlarından yargılanacak gelirse. Bu tip suçlarda 5 yıla kadar hapislik ve 20 bin TL
para cezası öngörüldüğünü ifade eden Altıncık, “Bu mahkemenin
takdiridir, Yetki mahkemenindir. Cezalarda alt sınır, üst sınır
yoktur” dedi… Başsavcı “geldiği gün dava başlar” demişti;
Özgürgün ise ilk ifadesini Türkiye’de Halk TV’ye verdi…
TOKAT
Türkiye’nin eski Gençlik ve
Spor Bakanı Suat Kılıç’ın
Bakanlığı döneminde
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan tarafından
tokatlandığı ileri sürüldü.
AKP milletvekilleri ve
bakanları arasında
Tayyip’ten tokat yiyen kaç
kişi var acaba? Peki ya
KKTC bakanları arasında?
*
HALK
Başbakan Faiz Sucuoğlu,
“CTP’nin UBP’yi ‘halk
düşmanı’ olarak
nitelendirmesi halka
hakarettir” dedi. Tam olarak
öyle değil. Siz halk düşmanı
olabilirsiniz ama mal
meydanda halk kendine
düşman olanları çok
seviyor.
*
AKILLI TELEFONLAR
Akıllı telefonlar çıktı mertlik
bozuldu. İnsanlar gizlice
birbirlerinin seslerini
kaydedip sonra da sosyal
medyada yayınlıyorlar, ya
da şantaj yapıyorlar...
*
AYÇİÇEK YAĞI
Rusya Ukrayna savaşı
nedeniyle Türkiye’de
ayçiçek yağı sıkıntısı
başladı, millet marketlere
akın etti, marketlerde
izdiham yaşanıyor. Savaş
nelere kadirdir, görün!
*
MAĞUSA LİMANI
Kıbrıs Cumhuriyeti, 5 Rus
savaş gemisinin Leymosun
limanına demirlemesine izin
vermedi. Mağusa limanına
gelsinler öyleyse…

“Tırnak”...
"Unutmayınız! En tehlikeli ve en
büyük savaşlar "düşünce"
savaşlarıdır...
Yenilgi yüzde doksan beş, kalbin
durumu ve tutumudur,
mücadelenin sonucu değildir...
Daha savaşmadan mağlup
olunabiliyor, bu yüzden
psikolojik savaşlar çok
tehlikelidir... Dünya savaşı bile
çıkarabilir, tarihte İkinci Dünya
Savaşı'nda yaşanılanlarda
olduğu gibi...
Dünyayı bugün, yarın ve
gelecekte, Üçüncü Dünya
Savaşı'nın korkunç yıkımından
kurtarmak için, barışın
kazanmasına, dünya insanları
olarak bugün destek olmalıyız..."
Mert MAPOLAR
(Kıbrıs Postası)
"Tepemize bindikçe biniyorlar!
Vatandaş sadece kahve
sohbetlerinde şikayetçi oluyor…
Sendikalar belli ki eski
misyonlarından çok şey
kaybetmişler! Muhalefet de
günü kurtarmak için dostlar
alışverişte görsün diye bir iki
basın bildirisiyle cılız
açıklamalarla geçiştiriyorlar…
Öyle bir ölü toprağı örtülmüş
ki üzerimize! Şu anda kaderine
terk edilen ama çok da bir şey
yapmak istemeyen toplum
haline getirilmişiz sanki…"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)

Günün Kahramanı
Ahmet Soyalan
Falyalı cinayetinden önceki
hafta Tatar, Polis Genel
Müdürü Ahmet Soyalan’ı
çağırıp Sınırüstü Yaşlı
Bakımevi skandalı ve
Mehmet Akacan’ın
kurşunlanması
soruşturmaları için bilgi
istemişti… ‘Ne oldu
Sınırüstü soruşturması?’ diye
sormuştuk, cevap veren
olmadı! Şimdi ise Sınırüstü’nde 38
yaşında engelli bir kadının bakımevi
çalışanının defalarca tecavüzüne uğradığı iddia edildi! Kıbrıs
Gerçek’in haberine göre olay örtbas edildi… Polis ise bunca
skandalın ortasında hiçbir açıklama yapmadan, ahalinin
birbirinden beter cinayetleri, tecavüzleri, kurşunlamaları,
mobese kayıtlarının sızmasını unutmasını bekliyor!
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Sosyal Medya

Aziz ŞAH

Nidai Mesutoğlu

FALYALI CİNAYETİ İLE
‘YENİKAPI RUHU’NUN NE
ALAKASI VAR?

Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini veren Hüseyin
Özgürgün aniden ortaya çıktı. Halk TV’ye konuştu…
Nam-ı değer ‘Yakışıklı’ Hüseyin’in kendini
unutturmuşken çıkıp konuşması tuhaf!
Özgürgün’ün açıklaması UBP’yi,
Ersin Tatar’ı, dönemin parti genel
sekreteri Dursun Oğuz’u ve sonraki
sekreter Hasan Taçoy’u açıklama
yapmaya çağırıyor!
-“Boşandığım eski eşimin mal
varlığıma ilişkin iddiaları vardı.
Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından
partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim
parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi”
dedi.
Sonrasında boşandığı eşine karşı mahkeme huzurunda verdiği taahhütleri yerine getirmediği için
arabası haczedildi, şaibeli banka hesaplarıyla ilgili
yaptığı beyanlar yalan çıkınca da mali polise
çağrıldı, polise ifade vermeye gitmeyince de polis
UBP’ye gitti…
Başsavcılık raporunda 43 ayrı davadan ‘haksız
mal edinme’ suçuyla itham edildi Özgürgün. TL
hesaplarıyla ilgili 21, Dolar hesaplarıyla ilgili 4,
Sterlin hesaplarıyla ilgili 6, Euro hesaplarıyla ilgili
de 12 dava getirildi. Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin
800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin,
242 bin Euro yatırdığı yer alıyor raporda…
Özgürgün bunca zaman sonra çıkıp ‘bu para
partinin seçim parası’ diyor…
Madem bu para UBP’nin parası, UBP neden
parasının peşine düşmedi?
Madem bu para UBP’nin parası, Özgürgün yargılanmamak için neden Kıbrıs’ı terk edip İstanbul’a
yerleşti?
Özgürgün’ün ifadesiyle UBP’nin kasasından
kaybolan 4 Milyon TL de örtüşüyor...
Kayıp 4 Milyon TL’den dolayı UBP, mali raporlarını yasa gereği Yüksek Seçim Kurulu’na
sunmamaktan suçlu bulunmuştu. 100 bin TL ceza
ödeyecek-ti!
Buraya kadar yazdıklarım eski haberler. Yeni
olan ise Faiz Sucuoğlu birkaç gün önce ‘Sanal
Bet Yasası hazır, rötuşları yapılıyor’ dedi…
Sonra da şöyle dedi:
-‘Marinalar konusundaki proje gündemimizde… Bu konuda ciddi bir talep var; özellikle
Lapta, Güzelyurt, Karpaz bölgelerinde… Doğu
Akdeniz’de yat turizmi konusunda çok ciddi
zafiyet var; yat limanı inşa etme anlamında da
ciddi bir talep var!’
Ankara’nın Kıbrıs’ın kuzeyindeki sömürge idaresinin gündeminde önce Sanal Bet Yasası, sonra
marina var-mış!
Falyalı’nın adı sanal bet ve 2018’de inşa ettiği
bir yat limanı ile anılıyordu.
Herşey Türkiye’de bir marinada çekilen bir fotoğrafla başladı…
Yalıkavak Marina’da eski İçişleri Bakanı Mehmet
Ağar, emekli korgeneral Engin Alan, emekli albay
Korkut Eken ve Alaattin Çakıcı hatıra fotoğrafı
çekindikten sonra Sedat Peker Türkiye’yi terk
etti.
Türkiye’de Yalıkavak marinası ile Bodrum Paramount Otel’de dananın kuyruğu koptu…
Kıbrıs’ta ise Les Ambassadeurs oteli ve kumarhanesi ile bir yat limanı yetti fırtına koparmaya!
Şimdi ise Sucuoğlu çıkmış Lapta, Karpaz ve
Güzelyurt’a yeni marina projelerinden bahsediyor…
İradenin sizde olmadığını bilerek soruyorum
Baylar: Bir marina Falyalı cinayetine mal oldu
toplumumuza; bir anda bu kadar marina projesi
nereden çıktı?
Özgürgün’ün banka hesapları ve UBP’nin kayıp
4 Milyon TL’si konusundaki sırlar dışında bir
özelliği daha var: 15 Temmuz darbe girişiminden
sonra yapılan Yenikapı Mitinginde sahneye çıkarılmıştı.
Bu rejimin bir fotoğrafı Yalıkavak’ta çekilmişse,
diğer fotoğrafı Yenikapı’da çekildi…

TEKNOLOJİ Mİ
TARIM MI?

Bakımevinde yaşanan skandal
olay ülkeyi ayağa kaldıracak
DEVRİM DEMİR
Yaşlıların yaşadığı dramla gündeme
gelen Sınırüstü Bakımevi bu kez ‘Tecavüz’ iddiası ile yeniden gündeme
geldi. 38 yaşındaki engelli kızın sağlık
sorunları ile ortaya çıkan skandal olay
sonrası polis harekete geçti.
Bakıma muhtaç genç kızın kalmakta
olduğu Sınır üstü Bakımevinde oradaki
bir çalışan tarafından defalarca tecavüze
uğradığı ve yetkililerin de sessiz kaldığı
iddia edildi.
Ülkede birçok olayın ortaya çıkmasına
vesile olan Mehmet Kumser, Serdinç
Maypa ve KIBRIS GERÇEK Mağusa’da olayın perde gerisini sorguladı.
İDDİALAR KAN DONDURDU…
Sınırüstü Bakımevinden alındıktan
sonra Mağusa’da yerleştirildiği bakım-

evinde birtakım rahatsızlıkları sonucu
hastaneye götürülen 38 yaşındaki engelli
kızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Yaşadıklarını anlatan engelli kızın ifadesi
sonrası hem polis hem de Sosyal Hizmetler devreye girdi.
Bakımevinde çalışan hemşire tarafından defalarca tecavüze uğrayan engelli kadın koruma altına alınırken,
ismi verilen şahıs hakkında polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.
DENETİM NEREDE?
Yaşanan korkunç olayın örtbas edildiği
bakımevinde geçmişte yaşananların şikâyet edilmesine rağmen yetkililerin
devreye girmediği iddia edildi.
Büyük tepki toplayan olay sonrası
denetim soruları bir kez daha gündeme
geldi.

Kuzeyde 315 yeni vaka 1 ölüm!
Güneyde 1730 vaka 2 can kaybı
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20
bin 559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 452 kişi taburcu edilmiştir.
151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47
kişi Mağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi
İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
315
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 315
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 452
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503
Toplam Vaka Sayısı: 70.176
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199
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Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 77 bin 336
testle bin 730 yeni vaka belirlendi. Bugün 2 ölüm kaydedildi.
Ülkede dün (5 Mart) yapılan 91 bin
348 test sonucunda bin 834 yeni vaka
tespit edilmiş. 2 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde
129 hastanın tedavisinin sürdüğü,
30’unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 333 bin 238’e
yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise
877.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
YENİDEN HALİL ERENSU GETİRİLDİ KTMMOB Kimya

Mühendisleri Odası 36. Dönem Olağan Genel Kurulu dün KTMMOB’de yapıldı. Genel
Kurul’da Oda Başkanlığına Halil Erensu yeniden getirildi.
Yöneti Kurulu üyeliğine Gülsün Bektaş, Bengü Bozkaya Schrotter, Derviş
Somuncuoğlu, Memduh Erişmen seçilirken, Yedek Yönetim Kurulu üyesi Sema
Tekin; Denetleme Kurulu üyeleri ise Doğan Kerimel ve Cevdet Şenvar oldu.

KTMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN YENİ
BAŞKANI BESTE OYMEN… KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın

yeni başkanı Beste Oymen oldu. Yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisleri
Odası’nın Olağan Genel Kurulu dün KTMMOB’de yapıldı. Divan Başkanlığını
Yrd.Doç.Dr.İhsan Erol Özçil, Divan Sekreterliğini Vedia Oyaltan ve Selin Akmal
yaptığı Kurulda Oda Başkanlığına Dr. Beste Oymen getirildi. Hülya Akif, Vedia
Oyaltan, Selin Akmal, Yağmur Özçelebi, Mustafa Emindayı ve Esra
Kaymakamoğulları Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilirken Denetleme Kurulu üyeleri
ise Mustafa Akçaba ve Oya Fedai olarak belirlendi.

Bu soruya farklı yanıtlar vermek
farklı değerlendirmenin sonucudur.
Evet teknoloji insan hayatını kolaylaştırmada bize büyük katkılar sağlar.
Üretimden, haberleşmeye, ulaşımdan
beslenmeye kadar hayatımızın her alanında her an teknolojik ürünler kullanıyoruz. Bu şekilde ihtiyaçlarımız
daha kolay karşılanmaktadır.
Katma değeri yüksek olan ürünler
günümüzde yeni teknolojik ürünlerdir.
Bu ürünler kullanılarak farklı alanlarda
üretim yapılmaktadırlar. Birçok sektörün can damarı plan bu tür ürünler
aynı zamanda stratejik bir ürün olmaktadır.
Covit 19 salgını nedeniyle üretimi
aksayan chip denilen entegre işlemciler
sayesinde özellikle otomotiv üretimi
alanında sıkıntılar başaltı. Bunun dışında SONY Play Station 5 de aynı
sebepten dünyada bulunamayan ürünler
listesine girdi.
Teknoloji üreten ülkelerin başında
gelen ABD şirketleri ve bunların uluslararası şirketleri sanayiyi kontrol edebilmektedirler. Tabi bu kontrol devlet
eliyle yapılmaktadır.
Çin Dünyanın en kalabalık nüfusuna
sahip bir Ülkedir. Emek işgücü ucuz
olduğundan elektronik devleri üretimlerini bu ülkeye kaydırmışlardır. Çin
bunu avantaja çevirerek bu alanda
kendi elektronik markalarını yaratmayı
başarmıştır.
Hem ABD hem de ÇİN teknoloji
üreten ülkeler olması yanında tarım
alanında da çok büyük üretici olma
özelliği taşımaktadırlar. Çin dünyanın
en çok tarım ürünü üreten ülkesidir.
ABD ise en çok tarım ürünü ihraç
eden ülkesidir. Çin’in ihracatının daha
az olmasının sebebi nüfusunun çok
olmasındandır.
Burada dikkatinizi çekmek istediğim
konu bu iki devletin katma değeri
yüksek teknolojik ürünler üretirken
tarımsal ürünleri de ihmal etmemeleridir. Oysa bazı ülkeler katma değeri
yüksek teknoloji ihraç ederek elde
edilen gelirle tarım ürünü ithal etme
yolunu seçmişlerdir. Bunun çok yanlış
olduğu mutlaka kısa zamanda anlaşılacaktır.
Geçtiğimiz gün görevden alınan TC
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin saman ithalini savunurken
verdiği şu cümle çok anlamlıdır:” "Paramız var ki ithal ediyoruz" demişti.
Oysa ABD ve ÇİN'in de parası var
fakat ithal etmeyi değil üretmeyi tercih
etmişlerdi.
Neyse. Bu zihniyet ile Türkiye’de
tarımın geldiği yer ortadır ve Erdoğan
ve AKP suçluyu bulmuş gibi yapıp
Pakdemirli.’yi görevden almıştır. Oysa
esas suçlu Türkiye’yi 20 yıldır böyle
yöneten Erdoğan ve AKP iktidarıdır.
Şimdi sorunun yanıtını vereyim. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için
beslenme ve barınmaya ihtiyaç vardır.
Bu nedenle en önemli üretim bunlardır.
Yani tarım ürünleridir. Teknoloji tarımsal üretime katkı sağlayabilir ancak
tarımın yerini tutamaz. Teknolojik
ürünler hayatımızı kolaylaştırır ancak
karnımızı doyuramaz. Bu nedenle tarımsal üretimde kendi kendine yeterli
olmak öncelik olmalı. Tabii ki teknoloji
ve katma değeri yüksek ürünler üretmek de hedef oluşturmalıdır.
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Yılmaz Parlan

Bumin Bezmen

PARA GELECEK
SANIYORLAR

Herkes ev ödevi yapılırsa yani ev ödevi
dediğimiz TC'nin istekleri yapılırsa para gelecek sanıyor.
Hayır gelmeyecek her zaman yaptıkları
gibi verir gibi yapıp bizi biraz daha fakirleştirecekler.
Yani adına protokol dedikleri ama aslında
teslimiyet belgesi olan şeylerin tümü yapılsada
para gelmeyecek.
Toplumu çözdükleri için bize sürekli para
müjdesi veriyorlar.
Bunlarda birine öyle para verecek göz
yoktur!
Sen sömürgesin zaten yani hep alacaklar.
İşgal altındasın, boynu büküksün, neyin
var neyin yok alacaklar ve öyle de yapıyorlar.
Kamuoyuna şirin görünmek için verir gibi
yapıp diğer cebimizden var olanı da alıyorlar.
O kadar kurnazlar ki insanımızın mevduatlarına bile merkez bankasındaki hakimiyetleri yüzünden el koydular ve alıp gittiler
yani şuan o para da burda yok.
Diyeceğim o ki insanlar parayı aniden çekecem dese ortada kalacaklar.
Her para müjdesi verildiğinde biraz daha
fakirleştik. Onu geçtim seni sürekli tahrik
de ediyor! Sana verilecek bir kuruşu yoktur
ama yeri gösterin size Saray yapayım diyor.
Tahrik politikasında da üstüne yok!
Para yok ama alt yönetim kadrosuna en
pahalı mersedesleri alabiliyorlar.
İnsanlar aç ama "yer gösterin Saray yapalım" diyebiliyorlar.
Bu kadar pervazsız olabiliyorlar yani.
Gerçekle yüzleşmediğimiz sürece bu durum
sürüp gidecek. Ana'nın tırnakları ve dişleri
bize her gün biraz daha derinden geçecek!

Sosyal Medya

KIBRIS
CUMHURİYETİ
VE TC !

"MS’e inat gülüMSe”
Yürüme zorluğu olan MS
hastaları da grubu Sarayönü’nde
karşıladı. Lefkoşa Gençlik
Derneği ve Mağusa Gençlik
Birliği’nden gönüllüler de
etkinliğe katılarak, MS hastalarını
yalnız bırakmadı.
MS’in rengi olan turuncu balonlar ve
“gülüMSe”, “MS’i öğren, beniMSe, MS’e
inat gülüMSe” pankartlarıyla Girne Kapısı’ndan Sarayönü’ne yürüyen MS hastaları, yakınları ve dernek gönüllüleri yü-

rüyüş sırasında MS’i anlatan broşürler
dağıttı.
Yürüme zorluğu olan MS hastaları da
grubu Sarayönü’nde karşıladı. Lefkoşa
Gençlik Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği’nden gönüllüler de etkinliğe katılarak,
MS hastalarını yalnız bırakmadı.
MS Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Hüseyin Gündüz ve arkadaşlarının müzik dinletisiyle son buldu.
Kıbrıs Türk MS Derneği benzer bir etkinliği 26 Mart Cumartesi gün Mağusa’da
da düzenleyecek.

MAĞUSA KÜLTÜR DERNEĞİ KADINLAR
GÜNÜNDE ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR
Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle üç
etkinlik düzenliyor.
Dernekten yapılan açıklamada, Kadınlar
Günü vesilesiyle 8 Mart’ta, hayatlarını
kaybetmiş olan tüm emekçi kadınları
anmak, kadının toplumdaki yerine ve
eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla
Sessiz Kitap Okuma Etkinliği düzenle-

neceği belirtildi. Saat 15:00’te Namık
Kemal Meydanında başlayacak etkinlik
sonrasında bağışlanan kitaplar bazı kurumlara dağıtılacak.
Kitap okuma etkinliği sonrasında ,
dünya barışı için, kadınların ördüğü el
örgülerini birleştirip Namık Kemal Meydanındaki tarihi Cümbez ağacına sarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

YALANCILAR

Mustafa Kenan
Sırf o zamanki Sovyetler Birliği'ne
nükleer silahınız olduğunu ve kapatılması
gerektiğini göstermek adına; Japonya'ya
iki atom bombası attınız, bugüne kadar
acı çeken binlerce masum insanı yaktınız.
Vietnam'da napalm bombaları ile dünyayı ve ormanları yaktınız, bombaları
şehirlere köylere atarak ayakta hiçbirşey
bırakmayıp koca bir devletin alt yapısını
yok ettiniz.
Yugoslavya'yı, Belgrad'ı, evleri, hastahaneleri hiç bir yer gözetmeden bombalayarak yıktınız.
Milosevich'i Lahey'de bir parodi duruşmasıyla yargıladınız ve Ucekades'in
Kosova'yı istediğiniz gibi vaftiz etmesine
izin verdiniz.
Türkiye'yi bağımsız bir devlet olan
Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmeye zorladınız ve 50 yılı aşkın süredir çözümsüzlüğü desteklediniz.
Siz emperyaller neyin ne olduğunu,
kimin kimi tehdit ettiğini iyi biliyorken;
U.S. silahlarıyla Ege adalarını donatıp
sonra da Türkiye'ye adaları sorgula diyerek "birbirinizi vurun" diyorsunuz.
Kaddafi'yi sevmediğiniz için (Petrolü
size ucuz fiyata vermedi diye), Avrupalı
dostlarınızla birlikte Libya'yı mahvettiniz.
Esed'i sevmediğiniz için değil; Rus'ların
Suriye'deki deniz üslerinden rahatsız olduğunuz için Suriye'de 6 yıldır devam
eden iç savaşı başlattınız. Ama Esed
çok Rus çıktı.
Nükleeri bahane ederek Irak'ı işgal et-

tiniz, Afganistan'da ise eski dostun Bilanden'i bulmak için iki ülkeyide yıktınız,
kontrolsüz bir şekilde şehirleri ve köyleri
bombaladınız, U.S. Crusie'den Bağdat'a
füzeler gönderdiniz, barınaklarda patlayan
olfinlerle kadınları ve çocukları öldürüp
herşeyi yok ettiniz. O geceyi hangi insan
evladı unutabilir ki!!!
Demokrasiden bahseden zavallılar...
Guantanamo'da fiziksel ve zihinsel işkenceler için mükemmel bir merkez inşa
eden siz değil misiniz???
Bir kaç yıl önce en iyi dostunuz müttefikiniz olan Saddam Hüseyin'i yargısız
idam eden siz değil misiniz???
Savaşlarınız ve politikalarınızla Talibanı
ve IŞID'i yaratan siz değil misiniz???
Demokratik bir seçimle seçilen Cumhurbaşkanı Salvador Aliiende'yi kanlı
bir darbeyle devirip Başkanlık sarayının
içinde öldürtüp Pinochet'e diktatörlük
kurdurmadınız mı???
Berlin duvarı yıkıldığında Rusya'ya
NATO'nun bir karış uzamayacağının sözünü verip bütün Avrupa'yı persink füzeleri ve Rusya'yı saran gemilerle donatmadınız mı???
Siz Minsk anlaşmasının tek bir şartına
uymadınız ama Rusya hepsine uydu. İki
yüzlüler sizi...
Hitleri bile kendi çok ulusluluğunuz
finanse etti ve onu bir canavar yaptı.
Ve Rusya'nın etrafındaki NATO yuvasını tamamlamak için yapbozda bir
Ukrayna eksikti.
2009'dan beri Putin Ukrayna bizim

kırmızı çizgimizdir...
2014'te yaptığınız darbe ile seçilmiş
Cumhurbaşkanı Gianukovic'i Nazileri
ve faşist çatışmaları kullanarak insanları
katlettiniz. Ülkenin NATO ve AB'ye girişini hazırlamak amaçlı kukla bir hükümet kurdunuz ve Rusya'nın kırmızı
çizgisini hiçe saydınız.
Herhangi bir devlette demokrasi ve
işgalden mi bahsediyorsunuz zavallılar???
Bugünkü Rusya isterse Ukrayna'yı yarım gün içinde yerle bir eder ama onlar
bunu yapmıyor.
Ukraynalılar ve Ruslar kardeş halklardır
ve Putin insanları öldürmek istemiyor
çünkü bu trajik bir son olur...
Bugüne kadar doğruları söylemediniz
merhametli yalancılar, Ukraynalıların
ve Rusların acısından faydalanıp dünyayı
yanıltıyorsunuz...
Evet Rusya haklı gerçek bu...
Boynuna geçirilmek istenen ilmiği
daha fazla sıkmamanız için bağırdı çağırdı...
Ama yeryüzündeki tüm savaşların yaratıcıları ve yönetmenleri ile uğraşmak
zorunda kaldığı için bu yolu seçmek zorunda bırakıldı. Rusya Irak değil, Suriye
de değil onu taciz ettin ve şimdi muhtemelen üzerimize atlayacak. Keşke bu
atlama birileri üstüne daha fazlasını koymadan bir an önce bitse...
Çünkü nükleer tüm dünyanın canını
acıtacak sadece bir yerleri değil...

Istanbul'da salon atletizm yarışmaları başlamış, Kıbrıs Cumhuriyeti
atletleri de yarışıyormuş!
Gayet normal bir olay benim için,
Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor ve bu tür karşılıklı yarışmalarda her zaman olduğu gibi tanıdığını
da çekinmeden gösteriyor!
Gailesini de artık
Kuzey Kıbrıs'ta hükümetçilik, devletçilik, meclis, parlamento oyunlarıyla oyalananlar çeksin!
Bizler her zaman söylüyoruz ya,
bu meclis ve hükümet oyununa katılanların uzaktan kumandaya da
ihtiyaçları yok.
Dünyada eşi benzeri görülmemiş
biatçılarımız var, otur demeden oturmayı, kalk demeden kalkmayı söylenmeden, emir ve talimat gelmese
dahi yapabilecek kabiliyette olanlar
varken, mevcutken TC yetkilileri
bunlardan daha iyisini bulamaz, o
yüzden kabahatin büyüğü bizim biatçılarda!
Bu konuda TC yetkilileri bu kadar
biatçı, emir ve talimatlara alışmış
bir topluluğu elbette istediği gibi
kullanacak, istediği gibi konuşturacak, istediği gibi de güdecek, suç
bizde, bu fırsatı biz vermedik mi?
Hangi partiden, CTP başta birileri
çıkıp da bu konuda itiraz etmiş ki,
konuşup TC yetkililerine, hani yahu
biz ayrı, egemen devlettik, bizi tanıyordunuz, ne oldu bizimle de yarışma yapın diyenimiz oldu mu?
Olmadı, olmayacak da!
Bana göre de hiç ama hiç olmasın,
iyiki de Kıbrıs Cumhuriyeti var, iyi
ki de Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Türkiye
tanıyor, yoksa bakalım daha başımıza bu kuklaların biatçılığı yüzünden neler gelecekti?!
Türkiyeli yetkililer dünyada benzeri görülmemiş biatçıları elbette
kullanacak, istediğini söyletecek,
biri ağzını açacak olursa, oyundaki
rolü iptal edileceğini çok iyi bildiği
için gıkını bile çıkaramıyorsa, ustanın dediği gibi kabahatin büyüğü
bizdedir be arkadaşlar!
Bazıları, özellikle de CTP'li bazı
sosyal medya bekçiliği yapıp, CTP'yi
eleştirenlere cevap yetiştirme, yahut
CTP'yi arındırma görevini yüklenen
arkadaşların bu konuda sesleri nasıl
çıkacak?
Türkiyeye serbestçe giriş çıkış
yapan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları Rumlar Türkiye'ye girerken,
Türkiye'nin güvenliği için herhangi
bir tehlike oluşturmazken, KKTC
diplomatik pasaportlu eski CTP'li
vekil güvenlik tehlikesi yaratıyorsa
ve bu nasıl bir iştir diye de soracak
bir CTP'li çıkmıyorsa Türkiye Kıbrıs
Cumhuriyeti'ni iyiki tanıyor demekten başka söylenecek söz bulamıyorum!
Evet yanlış okumadınız, iyi ki
Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ALINTI

ARŞİV
Türkiye'deki yangýn felaketine karþý toplumumuz da yardýma koþuyor! Tayyip Erdoðan gibi onlar da
bir paket çay götürüp daðýtsalar olmaz mýydý? Rize çayý her derde deva ise, ada çayý daha da deva!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Þener LEVENT

Açý

SAVAŞ DA “WAR”,
BARIŞ DA “WAR”,
BU NASIL İŞ?

AÞI YAPTIRMAYANLAR
GÜNAH KEÇÝSÝ ÝLAN EDÝLDÝ
l 2. sayfada

Ýlke Davulcu'nun yaptýðý baþvuruyu
deðerlendiren Ombudsman Emine Dizdarlý
askerlik hizmetindeki kamu-özel ayrýmcýlýðýna
dikkat çekti ve bu ayrýmcýlýðýn ortadan
kaldýrýlmasý için gerekli yasal düzenlemenin
yapýlmasý gerektiðini vurguladý…

Askerlik
hizmetinde

Emine Dizdarlý

Ýlke Özgür Davulcu

ADALETSiZLiK

KISACA...

Kamu görevlilerinin askerlik süresi çalýþma hayatýna dahil edilerek iþ yaþamýnda barem içi
artýþ gibi ayrýcalýklar saðlarken, özel sektörde çalýþanlar böyle bir haktan yararlandýrýlmýyor…
n 2008'de uygulanmaya
baþlayan 'Tek Tip Sosyal
Güvenlik Yasasý'na vurgu
yapan Ombudsman farklý
uygulamalarýn devam
ettiðini saptadý ve yasal
düzenlemeler yapýlmasý
gerektiðini savundu…
n Konuyu Yüksek Ýdari
Mahkeme'ye taþýyacaðýný
açýklayan Ýlke Davulcu,
"Onbinlerce sektör
çalýþanýný yakýndan
ilgilendiren bu konu büyük
bir dava konusu olacak"
dedi…
l 3. sayfada

TENCERE
DİBİN KARA!

Faiz Sucuoğlu, “AKSA'yı KKTC'ye
getirenin, alım garantili anlaşmayla
önemli bir pazar yaratanın CTP
olduğunu hatırlatmak gerekir” dedi.
Yalan! 2002’de UBP getirdi AKSA’yı!..
Erkut Şahali ise AKSA’nın 2003
yılında UBP döneminde elektrik
üretmeye başladığını söyledi. Ancak
unuttu: AKSA ile 2024’e dek
protokolü CTP uzattı.

Bizim Mandra
Güney Kıbrıs’ta tutulan bir
istatistiği paylaşan Rum
medyası, güneyde kamu
dışındaki çalışanların aylık
brüt gelirlerinin 2021 yılı
itibarıyla kişi başı 1450
Euro olduğunu açıklar. Bu
gelirin günümüz kuruyla 22
bin TL civarında olduğunu
belirten vatandaşlar,
Kuzeyde ise asgari ücretin
net 6 bin TL olduğunu
hatırlatırken, sokaktaki
adam “Nerde 6 bin, nerde
22 bin?” diye kendi
kendine söylenir…

DİP NOT
BM verilerine göre RusyaUkrayna savaşı nedeniyle
24 Şubat-4 Mart arasında
yaklaşık 1 milyon 368 bin
864 mülteci komşu
ülkelere geçti.

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
COVÝD
19

“Ukrayna'daki krizden Putin’in sorumlu
olduğu hikayesini ABD ve Batı icat etti”
Rusya ve Ukrayna’da, tüm sorunlar Nisan
2008'de Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde başladı.
NATO, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'nun
bir parçası olacağına dair bildiriyi yayınladığında.
Ruslar bunu bir tehdit olarak gördüklerini
ortaya koydular. Buna rağmen, Ukrayna'yı
Rusya sınırında bir Batı kalesi yapmak için
Batı'ya Ukrayna'yı dahil etme yönünde ilerledik.
Bu NATO genişlemesini ve Ukrayna'yı Amerikan yanlısı liberal bir demokrasiye dönüştürmeyi içerir. Rus perspektifinden bakıldığında
bu bir tehdittir.
NATO genişlemesi ve AB olmadan Ukrayna
liberal bir demokrasi haline gelse ve Batı ile
dost olsa, bugünkü durumda olmayabilirdi. Burada üç uçlu bir strateji söz konusu: AB genişlemesi, NATO genişlemesi ve Ukrayna'yı ABD
yanlısı bir liberal demokrasiye dönüştürmek.
Ukrayna gibi bir ülkeyseniz ve Rusya gibi
büyük bir gücün yanında yaşıyorsanız, Rusların
ne düşündüğüne çok dikkat etmelisiniz, çünkü
bir sopa alır gözlerinin içine sokarsanız, karşılık
verirler.
22 Şubat 2014'ten önce kimse Rusya'nın bir
tehdit olduğunu düşünmüyordu. Bu büyük kriz
patlak verdi ve birini suçlamak zorunda kaldık
ve elbette asla kendimizi suçlamayacaktık.
Rusları suçlayacaktık. Biz de Rusya'nın Doğu
Avrupa'da saldırgan olduğu hikayesini uydurduk.
Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden yaratmakla
ilgileniyor dedik. Bu, onu suçlayabilmek için
uydurduğumuz bir hikâye. Benim iddiam, Batı'nın, özellikle de ABD'nin bu felaketin başsorumlusu olduğudur. Ancak Amerikan dış politika
kuruluşunun hiçbiri bu argümanı kabul etmeyecek ve Rusların sorumlu olduğunu söyleyecekler.

VİRGÜL
HAYATINIZ YALAN!
CTP ve AKEL müzakerelerin Crans-Montana’da
kaldığı yerden devam etmesi gerektiği yönünde
ortak açıklama yaptı… Peki, Crans-Montana’da
müzakere masası neden dağılmıştı? Senelerce
başta AKEL olmak üzere federasyoncular
‘Anastasiadis siyasi eşitliği kabul etmedi’ deyip durdu.
AKEL Anastasiadis’i karalamak için yalan söyledi;
ucuz hesapları bir kenara bırakıp, masayı Ankara’nın
garantörlük ısrarı ile dağıttığını söylemeliydi! Ankara
garantörlüğün 15 sene sonra görüşülmesini istedi,
Akıncı ile Özdil Nami de destek verdi. Masa da
dağıldı! Kaldığı yerden müzakere edeceklermiş…

TC
KARAYOLLARI
MÜDÜRLÜĞÜ
BAKAR
O İŞE!

TARÝH: 5 Aðustos 2021 Perþembe YIL: 2 SAYI: 390 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

‘‘Tamire ve
aydınlatmaya ihtiyacı
olan yollarımız vardır.
İnşallah yollarımızın
kalitesi de artacaktır…’’
Ersin Tatar (KKTC
inşallahçılarından)

Rusların istediği Kiev'de Rus çıkarlarına
uygun bir rejimdir. Sadece tarafsız ve Amerikan
yanlısı olmayan bir rejim.
Putin konuşmalarında kaybetmekten yakındığı
‘eski Rus İmparatorluğu toprakları’na atıfta
bulunuyor evet ama Batı'daki çoğu insan cümlenin ilk yarısından alıntı yapıyor. “Sovyetler
Birliği'ni özlemeyen kimsenin kalbi yoktur”
dedi. Sonra, "Onu geri getirmek isteyenin beyni
yoktur" diye ekledi. Putin Ukraynalıların uydurulmuş bir ulus olduğuna inanıyor. Bütün
milletler uydurulmuştur. Bu ulusal kimlik kavramlarını biz icat ediyoruz. Yani Ukrayna konusunda haklı, tıpkı ABD veya Almanya konusunda olduğu gibi.
Ukrayna'daki krizden Putin’in sorumlu olduğu
hikayesini ABD ve Batı icat etti. Ukrayna'yı
fethetmeyi bitirdiğinde Baltık devletlerine yöneleceğine inananlar var. Oysa Baltık devletlerini
fethetmekle ilgilendiğine dair hiçbir kanıt yok.
Rusya'nın Avrupa'da bölgesel bir hegemonya
olacağından korkmak için hiçbir neden yok.
Rusya, ABD için ciddi bir tehdit değil.
Ukraynalılar kendi sistemlerini ve dış politikalarını seçmekte özgür olsalardı harika olurdu.
Ama bu mümkün değil. Ukraynalıların, Rusların
onlardan ne istediğine dikkat etmesinde çıkarı
var. Ukrayna için en akıllıca strateji, Batı ile,
ABD ile olan yakın ilişkilerini koparmak ve
Rusları uzlaştırmaya çalışmaktır.
Ukrayna'yı dahil etmek amacıyla NATO'yu
doğuya genişletme kararı olmasaydı, Kırım ve
Donbass bugün Ukrayna'nın bir parçası olacaktı
ve Ukrayna'da savaş olmayacaktı.
( Bu yazı ünlü siyaset bilimci John Mearsheimer’in New Yorker dergisinde yayınlanan söyleşisinden alınmıştır...)

Güneyde yeni uygulama...

YANGIN TERMÝK SANTRALE
SIÇRADI

Bir haftalýk deðil,
3 günlük PCR testi

Türkiye'deki yangýnlarýn önü alýnamýyor… Dün gece geç saatlerde gelen habere
göre, Milas'taki yangýnlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sýçradý. Elektrik
tellerinden kývýlcýmlar saçýldý, santralden sirenler çalmaya baþladý…

KÝMBÝLÝR…

ÝÞTE ASIL
CESARET
BUDUR

Ali Osman

Canan Sümer

PAÞAM, NEDEN
KIBRISLI
TÜRKLER PAÞA
OLAMAZ?
Aziz Þah

l Güneyde Covid-19'a karþý
alýnan önlemler çerçevesinde
maðaza ve marketlere giriþ
yalnýz 72 saat önceden
yapýlmýþ negatif PCR testi ile
mümkün…
l Serbest geçiþ kapýlarýnda ise
PCR testi hala bir hafta süreli
olarak kabul ediliyor…

Þener LEVENT yazýyor,
2. sayfada "AÇI" sütununda

KIBRISLITÜRK
NEDEN GKK
KOMUTANI
OLAMAZ?
Mehmet Levent

Kuzeyde 102’si yerel 132, güneyde 575 vaka 1 can kaybý...

ELMA ÞEKERÝ

Dolgun
Dalgýçoðlu

l 2. sayfada

TARİH 5 Ağustos 2021

Kamu görevlilerinin askerlik süresi
çalışma hayatına dahil edilerek iş
yaşamında barem içi artış gibi
ayrıcalıklar sağlarken, özel sektörde
çalışanlar böyle bir haktan
yararlandırılmıyor…

Gözden kaçmayanlar...

DİPSİZ BATAKLIK

Önce Kalkanlı Yaşam Evi’nde 50 kişi
salgından dolayı yüzyüze aile görüşü
olmamasına rağmen korona oldu…
Sonra Sınırüstü Yaşlı Bakımevi
vahşeti yaşandı. Korku filminden
beter bir ‘yaşlı bakımevi’! Sınırüstü
hakkında yazılan tüm raporlar
görmezden gelindi… Şimdi de
Sınırüstü bu kez ‘tecavüz’ iddiası ile
gündemde! 38 yaşında engelli
bakıma muhtaç genç bir kadının bir
çalışan tarafından defalarca tecavüze
uğradığı iddia edildi. Kıbrıs Gerçek’in
bu iddiasından sonra bakalım ‘iyilik’çi
Evkaf yine sorumluluğu kime atacak!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Başarıyı ancak ve ancak
anavatan Türkiye’nin vereceği
belirleyici destekle
yakalayabileceğimizi biliyoruz
iktidar milletvekilleri olarak...’’
Ahmet Savaşan (UBP)

Karikatür: Emanuele Del Rosso/cartoonmovement.com
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

RAHAT YOK...

Sabah çıkalım, etrafı biraz gezelim, bulursak ağrelli, mantar toplayalım, dönelim...
E?
Ne?
Sen nerede yaşadığını zanneden?
Hiiiç..
Kıbrıs’ta...
Geçti artık güzelim…
Bitti kafandakilerin toplamı...
Hepsi de uçup gittiler, ağrelli filan
boşuna arama, yok.
Çünkü kurtarılmanın da bir bedeli olmalıydı.
Oldu.
Bir yıl önceydi...
Koronanın dibindeydik...
Sağa bak korona, sola bak
korona..
Haliyle Pazar günleri napacayık anam, durumlarındaydık.
Aldım başımı elime…
Yürüdüm kırlara doğru.
Terk edilmiş bir köye vardım.
Adı da Arıdamı.
Eskiden yani savaş öncesi Türk köyüydü.
Savaştan önce baktılar ki Mağusa’ya
göç edebilirler...
Her şey var orada...
Köylerini öylece bırakıp gitti köylüler.
Savaştan sonra isteseler dönerlerdi ama
dönmediler ve köy kaderiyle baş başa
kaldı.
Yani yıkıldı, yıkılacak.
Sıcak hellim, ekmek, çörek kokuları
yükselmesi gereken yerde sessizlik vardı.
Onlar gittikten sonra topraktan yani kerpiçten yapılmıştı evleri, şimdi tekrar toprağa karışıp, yok oluyor.
50 yıl bir yere dokunmazsan doğa orayı
kendine kazandırır, gerçeği var.
O söz doğru çıkıyor.
Oraya vardım...
Bir çobanın mandırası var girişte, yani
köyün en tepesinde.
Selam verdim oradakilere, geçtim.
Tepelik yere doğru ilerledim.
Acaba bu yol daha ilerideki Mallıdağ’a
gider mi diye de merak etmiştim.
Epeyce gittim ama gördüm ki devamı
yok yolun, geri döndüm.
İşte tam orada bir adam vardı otların
arasında yere eğilip bir şeyler arayan.
“Ne arıyorsun?” diye sordum.
"Gavcar mantarı ama her yeri didik
didik ettiler, bir tane bile bulamadım",
dedi.
Bugünlerde de ağrelli aramaları yapılıyor
tarlalarda, kırlarda, ovalık yerlerde.
Nüfus çok, kır az olunca böyle olur neticede. Reklamlarda “ne ararsan var villaları” göze çarpıyor.
Yeni siteler...
Yeni yerleşim yerleri, yeni apartmanlar,
yeni gökdelenler.
Boy boydur bu türden ilanlar.
Beton yükseldikçe doğal yaşam sona
erer.
Betonun yenmediği anlaşılınca pişman
olmak da var ama neye yarar.
Koronanın içinde bitse de kurtulsak psikolojisi yaşarken, savaş başladı.
Savaşın nerede duracağı belli değil hala.
Mutlaka bitecektir.
Mutlaka korona da gidecektir.
Fakat son yıllarda gördük ki…
Biri bitmeden biri başlar.
Demek oluyor ki biz doğaya rahat vermedik, doğa da bize rahat vermeyecek.
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Sevecen, Dayanıklı ve Soğukkanlı: Sister Firdevs
HK- “Sister Firdevs” olarak da bilinen
Hemşire Firdevs İslamoğlu, hemşire olmak
isteyenlerin taşıması gereken özelliklerin
tümüne sahip... İnsanlara yardım etmekten
hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek,
çabuk ve doğru karar verebilen, sevecen,
dayanıklı, soğukkanlı…
90 yaşında olan Firdevs İslamoğlu, adı
“vicdan” ile özdeşleşmiş hemşirelik mesleği
süresince, Cikko Manastırı’nda tutulan yüzlerce Kıbrıslı Türk esir ile İngiliz Ağrotur
Üsleri’ne kaçırılan Baf Sancaktarı’nın geri
alınması ve esir düşen Yunan subayının eşi
ile bebeğinin bakım ve güvenliğinin sağlanması gibi tehlikeli görevler de üstlendi.
Adını herkes bilmese de, ülkenin belki
de en güçlü ve cesur kadın simalarından
olan Firdevs İslamoğlu, 7 Nisan 1932,
Vadili doğumlu… İmam Hafız Mehmet İsmail’in 6 çocuğundan biri. Liseyi Lefkoşa’da
Viktorya Kız Lisesi’nde yatılı okudu.
Lisedeyken hastalanan arkadaşlarına olan
ilgi ve nezaketini fark eden İngiliz öğretmeni
Mrs. Stone’un rehberliği ile yolunu çizen
İslamoğlu, İngiliz Elçiliği Bursu ile İngiltere’de Queen Mary’s Hastanesi’nde aldığı
hemşire ve ebelik eğitimi ile adanın ilk
eğitimli hemşirelerinden biri; Dünya Sağlık
Örgütü bursu ile Avusturalya’da Sydney
Üniversitesi’nde aldığı ebelik eğitmenliği
eğitimi ile ise adanın ilk Kıbrıslı Türk
hemşire eğitmeni oldu.
42 yıllık meslek hayatında binlerce kişinin
hayatına dokunan ve yüzlerce hemşire yetiştiren Firdevs İslamoğlu, yaşadıklarını
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine anlattı.
“ÇOK İYİ HEMŞİRE OLURSUN”
Firdevs İslamoğlu, hemşireliğe adım
atışını şu sözlerle anlattı:
“İlkokuldan sonra Viktorya Kız Lisesi’nde
okudum. Mezun olduktan sonra okul müdüresi Mrs. Stone beni hemşire olmam için
teşvik etti. Çünkü ben okulda kimin karnı
ağrısa, kimin sancısı olsa çay yapar, sıcak
su lastiği doldurur verirdim. Mrs. Stone
fark etti ve bana ‘Sen çok iyi hemşire
olursun’ derdi. Mezun olunca aldı beni götürdü Türkan Hanım’a (Aziz). Türkan Hanım
o zaman başhemşireydi. Hastanede talebe
olarak başladım 1951 yılında. Sömürge idaresi olduğu için hep İngiliz hemşireler vardı.
Bir iki tane Türk hemşire vardı. Türkan
Hanım bunu fark ettiği için İngiliz Elçiliği’ne
başvurdu ve İngiltere’de burs almamı sağladı.
O dönem 2 Rum ve ben İngiltere’de hemşirelik eğitimi için burs almıştık. Orada,
Queen Mary’s Hastanesi’ne yerleştik.”
HEMŞİRE, EBE, HEMŞİRE
EĞİTMENİ, HASTANE İDARECİSİ,
BAŞHEMŞİRE, ŞUBE AMİRİ…
“Queen Mary’s Hastanesi’nde 3 yıllık
hemşirelik eğitimini tamamladım. Yapılan
sınavlarda başarılı oldum ve ‘state nurse’
(devlet hemşiresi) olarak kaydımı yaptırdım”
diyen Firdevs İslamoğlu, daha sonra, 1956’da
bir yıllık ebelik eğitimi aldığını aktardı.
Firdevs İslamoğlu, “İki kısımdan oluşan
bu eğitimin ilk 6 ayını Lambeth Hastanesi’nde, ikinci 6 ayını ise Hillingdon Hastanesi’nde tamamladım ve ebe oldum. Eğitimimi tamamlayınca Kıbrıs’a döndüm ve
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde göreve başladım.” dedi.
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalıştığı
esnada Dünya Sağlık Örgütü’nden de burs
alan İslamoğlu, bu bursla Avusturalya’da
Sydney Üniversitesi’nde ebelik eğitmenliği
eğitimi aldı ve adanın ilk Kıbrıslı Türk
hemşire eğitmeni sıfatını kazandı. İslamoğlu
ayrıca, 1980’li yıllarda İngiltere’den aldığı
bir başka bursla İngiltere’de “Hastane İdareciliği” eğitimi de aldı.
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Başhemşire
Türkan Aziz ile bir süre çalışan Firdevs İslamoğlu, Türkan Aziz Emekli olunca başhemşirelik görevine atandı. 1990’da Sağlık
Bakanlığı’nda Şube Amiri olarak atanan

ve 1992’de ise emekli olan İslamoğlu,
“Emekli olana kadar severek çalıştım ve
topluma yaptığım hizmetlerden huzurluyum”
diye konuştu.
Meslek hayatı boyunca çok sayıda hemşire
de yetiştiren İslamoğlu, Diş Doktoru Adnan
Bey’in evindeki bir odayı okul olarak kullandıklarını ve zaman zaman bazı doktorların
da oraya gelerek ders verdiğini anlattı.
CİKKO’DAKİ ESİR TÜRKLER
Özellikle 1963 – 1974 yılları arasında
unutulmaz olaylar yaşayan İslamoğlu,1963
yılında Kanlı Noel olaylarında esir alınan
504 Kıbrıslı Türk’ü, iki yönetimin vardığı
anlaşma sonucunda Cikko Manastırı’ndan
teslim alma anısını şöyle anlattı:
“Hadiselerden, Küçükkaymaklı ve Kumsal’dan esir alınan 504 kişi Papaz’ın Cikko’sundaydı. İngiliz Elçiliği götürmüştü
bizi. Ben üniforma ile gittim. Hamdi Atalay
(hakim) da sivildi. ‘Kimseyle konuşmayacaksın’ demişlerdi. İki tane köpek getirdiler
koruma olarak. Beni koklattılar, o köpekler
hâlâ aklımda. Aldık kendilerini geldik Türk
tarafına… Bütün halk bekler. İnsanlar birbirlerine kavuştular. Ağlamalar sızlamalar,
sorma”
“CENGİZ TOPEL’E ÇOK
ÜZÜLMÜŞTÜM”
Türk Pilot yüzbaşı Cengiz Topel’in naaşının hastaneye getirilişine de tanık olan
Firdevs İslamoğlu, bu olayı da unutamadığını
söyledi. 1964'te Türk Hava Kuvvetleri’nin
Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda,
uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca
paraşütle atlayan ancak Rumlara esir düşen
ve öldürülen Cengiz Topel’in naaşı, Türk
yetkililerin ısrarlı talebi sonucunda iade
edilmişti.
İslamoğlu, Topel’in naaşının Lefkoşa Genel Hastanesi’ne getirilişi ile ilgili “Ona
çok üzülmüştüm… O düştü, düştükten sonra
öldürüldü. Morga getirildiğinde bütün göğsündeki adaleler çıkmıştı. Çok üzülmüştüm,
çok yakışıklı bir çocuktu” dedi.
“ESİR YUNAN ALBAYININ EŞİ VE
ÇOCUĞUNA BAKTIM… AĞLARDI
BİÇARE”
Türkler tarafından esir alınan bir Yunan
albayının eşi ve çocuğunun bakım ve güvenliğini sağlama görevi de üstlenen İslamoğlu, genç kadın ile bebeğinin bir hafta
süresince hastanenin özel odasında kilitli
tutulduğunu ve anahtarın kendisine verildiğini
anlattı. Çok korkan Yunan kadını teselli etmeye çalıştığını belirten Firdevs İslamoğlu,
şöyle konuştu:
“Ağlardı biçare… Yunan Albay esir düştü.
Hastanede özel odada, eşi ile bebeğine
epeyi baktım. Genç bir kadındı bebeği ile
beraber. Bebeğini emziriyordu. Bir hafta
kaldılar. Yemesini içmesini sağlıyorduk, istediklerini tedarik ediyorduk.
Çok iyi bir insandı… Korkuyordu, ‘Korkma, bana bir şey olmadan sana da olmaz’
dedim. Sonra anlaşma olunca bizimkiler
bu tarafa geldi, komutan da aldı karısını”
“BAF SANCAKTARINI SESSİZ
SEDASIZ ALDIK, GETİRDİK”
Baf Sancaktarı’nın 1974’te helikopterle

İngiliz üslerinden kaçırılmasına eşlik eden
Firdevs İslamoğlu, Baf’tan Ağrotur Üslerine
kaçırılan Sancaktarı “sessiz sedasız” alışını
şöyle anlattı:
“Hadiseler başladığında Baf Hastanesi
yoğun çatışmaların içindeymiş. Doktor Halim Hocaoğlu ile eşi Cemaliye Hocaoğlu,
Baf Sancaktarını arabaya sakladılar ve kimseye göstermeden İngiliz Ağrotur Üssü’ne
götürdüler. Ağrotur’dan haber verildi. Helikopter kiraladılar. Başhekim Nejdet Ünel
beni koydu, gittik Ağrotur’a. Baktım, Sancaktar havaalanında yatır. Aldık, koyduk
helikoptere getirdik.”
“KORKMAZDIM…”
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde nişancıların
menziline yakalanmadan yaralılardan kan
alma görevini de başarı ile tamamlayan İslamoğlu, korku duymadığını söyledi.
“Lefkoşa Genel Hastanesi’nde çalışırken,
hastaneye yaralılar gelmişti.
Kan almaya gönderdiler beni aşağı ama
merdivenlerin orta yerinden inmeyim dediler.
Çünkü Rum nişancılar vardı ve nişan almışlardı.
Kenarlardan indim, orta yerden inseydim
vurulabilirdim” diyen İslamoğlu, “Hiç korkmadınız mı?” sorusuna ise “Tehlikeliydi
ama korkmazdım” yanıtını verdi.
MAHMUT İSLAMOĞLU:
“DOĞURTTUĞU RUM KIZI SORA
SONRA BİZİ BULDU”
Röportajımız sırasında, Firdevs İslamoğlu’nun eşi, emekli öğretmen, araştırmacı,
şair Mahmut İslamoğlu da Firdevs İslamoğlu
ile ilgili aklında yer edinen bir hikayeyi
bizlerle paylaştı:
“Firdevs İslamoğlu’nun doğurttuğu bir
Rum kadının bugün öğretim görevlisi olan
kızının, sora sora kendilerini bulduğunu
anlatan Mahmut İslamoğlu, “Rum kızı bu
eve geldi. Sarıldı, kucaklaştı ebesi Firdevs’le...” dedi.
“HEMŞİRELİK, KARŞILIKLI
İNSAN İLİŞKİLERİNE DAYALI BİR
MESLEKTİR”
Bugünlerde hemşirelik mesleğinin kendi
dönemlerinde çok daha farklı icra edildiğini
söyleyen Firdevs İslamoğlu, bu mesleğin
insanın içinden gelmesi gerektiğini vurguladı.
İslamoğlu, şunları kaydetti:
“Bizim dönemimizde hemşire, hastanın
bütün ihtiyacını karşılardı. Yatağı, banyosu,
her şeyi yapılırdı. Şimdiki hemşirelerin bazılarında o duygu yoktur. Hastalara gerekli
ilgiyi göstermiyorlar… İnsanın içinden gelmesi lazım…
Hemşire olmak isteyen kişilere sağlıklı,
genel yeteneğe sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, sevecen,
dayanıklı, soğukkanlı olmalarını tavsiye
ederim.
Hemşire, hastalıktan koruma yolları konusunda bilgilendiren, beden ve ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından
verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını
planlayan ve uygulayan denetleyici kişi
olarak tanımlanır. Hemşirelik karşılıklı
insan ilişkilerine dayalı bir meslektir.”
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

O ZAMAN OLACAK!

KKTC nasıl bir siyasal yapıdır?
KKTC’yi ne olarak bilirsiniz?
Günümüzde, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi
193 ülke var, o dünya devletleri gibi siyasal bir
yapıda görebilir misiniz KKTC’yi?
Hayır, göremezsiniz…
Mümkünü yoktur!
Hep yazıp söylüyoruz, BM Güvenlik Konseyi’nin 18 Kasım 1983 tarih ve
541 sayılı kararı ile yasaklanmış
bir yapıdır KKTC!
Uluslararası yasalara göre,
Kıbrıs adası dâhilinde/coğrafyasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden
başka herhangi bir Kıbrıs devletinin tanınmaması istenmiş ve
BM’nin S/RES/541 dokümanıyla, tanınmaması karar altına alınmıştır!
BM Güvenlik Konseyi’nin kararı sonrası,
Kıbrıs’ın kuzeyindeki siyasi yapı, yok hükmündedir!
KKTC’yi normal bir “ülke” olarak görüp yönettiğini zannedenlere ve onlara oy verenlere
hayranım(!)…
KKTC Nazırlar Kurulu’nu oluşturan 3’lü
koalisyon kabinesi, geçenlerde yapılan oylamada
20 hayır oyuna karşılık, 29 evet oyuyla, KKTC
Meclisi’nden güvenoyu aldı…
“Ne de güzel yönetiliyor(!) ‘ülke’ dedikleri bu
coğrafya?”
“Muhalefet” ve “Ana muhalefet” olduğunu
söyleyenlere de hayranım(!)…
Normal devletlerdeki gibi olmasa da, “seçmen
bize muhalefet/ana muhalefet görevi verdi” diyenlere de hayranım(!)…
Hele, KKTC, Kıbrıs Cumhuriyeti kadar eşit,
onun kadar egemen bir devlettir diyenlere, hayran(!) olmamak mümkün mü?
Hatta müzakereler için, “önce egemenliğimizi
kabul etsinler, kabul ettiklerinde, o zaman devletten devlete görüşeceğiz!” diyenlere da, hayranım(!)…
Kıbrıs’ın kuzeyinde işgal altında, ateşkes koşullarında, dünyadan kopuk yaşatılmamızın
üzerinden 47 yıl geçti, 48’inci yıldayız!
Yarım asır, dile kolay; böylesi yaşam koşullarında yaşatıldıkları için, şikâyet eden kaç Kıbrıslı
var aramızda?
Bir dostum şöyle demişti:
-Böylesi bir siyasal yapıda yaşamak, başlı
başına cesaret isteyen bir iştir! Mucizedir bir
bakıma… Herkes, böylesi bir yapıda yaşayamaz!
***
Hafta sonu, Nazırlar Kurulu Başkanı Başnazır
F. Sucuoğlu’nu duydunuz, sosyal medya hesabından “Ana muhalefet” CTP’yi suçlamış…
Biz yine atladık…
Sosyal medyayı taradık, bulamadık…
Bulabildiğimiz, “Ana muhalefet” CTP Genel
Başkanı T. Erhürman’ın Başnazır Sucuoğluna
tepki gösterdiği ileti…
O iletiyi birçok arkadaşımız paylaştı, biz de
hayranlıkla(!) o iletinin bazı bölümlerini sizlere
aktaralım:
“… CTP’yi pazarlıklarınıza alet etmeye çalıştınız… …CTP ile uğraşmayın, bir hükümet
kurduğunuzu fark edin ve ona buna laf yetiştirmeyi bırakıp, bu halkın yararına iş yapmaya
yoğunlaşmaya çalışın” diyerek…
Ayrıca, “Şimdi laf değil, iş üretmek zorundasınız. Elektrikte olduğu gibi yanlış yaptığınızda
ve toplumun tüm kesimleri size bunu söylediğinde, yanlıştan dönmenin erdem olduğunu da
bilmek zorundasınız…” diyerek “muhalefet görevini layıkıyla”(!) yaptı…
***
“İleri demokrasiye sahip ülkelerde de, böyle
oluyor iktidar ile muhalefetin ilişkileri” değil
mi sevgili okurlar?
Kimi kandırıyoruz acaba?
Kendimizi mi, yoksa dünyayı mı?
Geçenlerde güvenoyu alan KKTC’nin koalisyon
kabinesinde “değişiklik yapılacak” diyenler çoğaldı…
“Böyle şey olur mu?” demeyin…
“Birileri, öyle buyurdu!” diyorlar…
-O zaman olacak!
Gene gonuşuruk buraşda.

BOŞUNA
SAVURUYORLAR BALTAYI
Poseidon’un oğlu Halirrhothius gibi
boşuna savuruyorlar baltayı sana, ters
tepip sahibinin boynuna saplanacak bir
gün, bilmiyorlar.
Ah, gözümün nuru!
İlkisin bütün ağaçların, biliriz.
Hem doğunun hem batının toprağındansın, herkese aitsin ama hiç kimsenin.
Biz gelmeden önce de buradaydın,
burada olacaksın yine biz gittikten çok
sonra da.
Gagasında senin dalını getiren güvercini anlattık çocuklarımıza.
Bereket tanrısı öfkelendiğinde senin
yemişini sunduk.
Homeros’un şiirinden öğrendik, ölümsüzsün.
Göçebeydik, senin aşkınla durduk,
yerleştik seni korumak için.
Çekirdeklerinden tespihler dizdik.
Senin renginle boyadık ipliklerini dokuduğumuz kilimlerin.
Maviyi, akrep kaçırdığından ve senin
büyülü rengindir diye sevdik.
Ağzımızda çiğneyip yapraklarını, püskürttük hasta gözlerine sığırlarımızın.
Akademisinde, senin dallarının altında
ders verdi Platon.
Truvalı Akhilleus atının yelesine sürdü
yağını, köleler ağrıyan kollarına.
Maccez olan hep bizdik aslında.
Zeyyat senin için eziyet çekerdi, ekmeğine katık ettiği yine sendin.
Yapraklarını kurutup tütülendik ki
nazar tutmasın bizi, çatlasın düşmanlar.
Kandillerde yaktık yağını karanlıkta.
Derken, tükendi fitilimiz, eridi yağ,
kör oldu Lefkaralı kadınlar.
Koktu yaramıza bastığımız tuz, bıçak
kemiğe dayandı.
Yeter asırlardır süren sabrın, doğrul
artık ey derviş.
Bir devrim gerek bize.
Çek çıkar köklerini topraktan.
Salınarak in tepelerden, nehirleri geç.
Akasyalar düşsün ardına, mersin ve

mimozalarla dal dala, şinya ve azganlarla
kaynaşarak gel.
İnsan ile ağaçtan olsun barışın birleşik
gücü, başımızda bir kürüm kuş.
Altın yağını alınlarımıza sür, bir de
yaralarımıza.
Yaprakların üstümüze titresin, yükselen bendir sesleriyle yürürken.
Özgürleşen Süryani kadınlar derlensin
önümüzde, sıyrılıp attıkları burkaları
çiğneyerek geçelim.
Türbanlarını rüzgâra savurtarak saf
tutsun İranlı kadınlar.
Ortadoğu toprağından halk edilelim
yeniden.
Lefkara işi bir pankart açalım.
Yarılsın Bahr-i Kulzüm.
Cezayir, Sudan, Kürdistan ve Filistin.
Rojava, Rakka, Ramallah, Gazze,
Hartum, Amed ve Afrin.
Bütün kantonlar ve bütün şehirler ve
bütün mezralarımız.

SHARMA ANASTASİADİS’TEN
“DOĞRU İÇERİKLİ MEKTUP” TALEP ETTİ
Rum basını, Kıbrıs Rum tarafınca gündeme getirilen ve Güven Yaratıcı Önlemler
(GYÖ) olarak adlandırılan önerilerine
yönelik girişimlerine, Türkiye’nin AB’yle
ilişkilerinde “olumlu gündem” olarak
adlandırılan unsurların ve gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesi konusunu
da dahil ettiğini iddia etti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak
verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının
Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) paralel
olarak Türkiye-AB ilişkileri ve gümrük
birliğinin düzeyinin yükseltilmesi konularının da ele alınmasını hedeflediğini
yazdı.
Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, kapalı
bölge Maraş’ta “geri dönüşü olmayacak”
faaliyetlerde bulunulmasını engellemeyi
amaçladığını ancak KKTC’nin Maraş’ı,
bütünlüklü bir çözüm çerçevesinin dışında
görüşmeye yanaşmadığını iddia ederken,
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Çözüm
Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay
Sharma’nın Güney Kıbrıs’taki temaslarına
da yer verdi.
Sharma’nın, Kıbrıs’taki liderler arasında
karşılıklı mektup teatisinin gerçekleştirilmesi ve bu mektuplarda liderlerin,
kendi tezlerini ve karşı tarafın endişelerini
giderebilecek önerilerini dile getirmelerini
önerdiğini ancak Kıbrıs Türk tarafının
bu öneriyi reddettiğini iddia eden gazete,

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ise Sharma’yla görüşmesinde, Tatar’a böyle bir mektup gönderebileceği
sinyalini verdiğini savundu.
Habere göre Sharma Anastasiadis’ten,
söz konusu mektubunda, “çözümden
sonra Kıbrıslı Türklerin statüsünün ne
olacağını netleştirmesini” istedi.
Sharma’nın, Anastasiadis’in Tatar’a
göndereceği olası bir mektubun “doğru
bir içeriğe sahip olmasının gerektiğine
ve böyle bir mektubun çözüm müzakerelerinin ilerleyebilmesine katkı sağlayabileceğine inandığını” aktaran gazete,
Sharma’nın “elde edilebilir bir sonuç almak adına böyle bir mektupla Ankara’ya
gidebileceğini” de Kıbrıs Rum tarafına
ilettiğini yazdı.

Sosyal Medya
İsmail Işılsoy

Mezopotamya hey!
Bir de bu bölünmüş adası Akdeniz’in.
Leymasun’dan Karpaz’a kadar.
Cenazesi tam yedi gün yerde kalan
Silopili Teybet Ananın ve üç yaşında
kıyıya vuran Aylan Kurdi’nin acısıyla
yürüyelim zalimlerin üstüne, elimizde
Berkin Elvan’ın ekmeğiyle ve ellerimizden kanayarak kayan tek bir çocuğumuzu unutmadan.
Shakespeare’in habercisi gibi haykırsın
kapitalin kapılarında Bağdatlı münâdi:
“Tepenin başında nöbetteydim, birden
orman yürüyor gibi geldi bana…
Üç mil uzaktan görülüyor düpedüz
geldiği. Yürüyor diyorum size, orman
yürüyor!”
Katil Macbeth’in üstüne gelen Birnam
ormanı gibi gümbürtüyle yürüyelim.
Vadilerden ve yamaçlardan yükselsin
halkların nasırlı yumruğu.
Parlasın gümüş yaprakların güneşte,
ey güzel zeytin.

GÜNEYDE BİR ANKETE
GÖRE RUSYA’NIN İŞGALİ
İLE BARIŞ HAREKATI
ARASINDA “BÜYÜK
BENZERLİK VAR”

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir anket,
katılımcıların büyük çoğunluğunun
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri
operasyonunu “işgal” olarak
nitelendirdiğini ve bu “işgalin”
Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile “büyük
benzerlik taşıdığını” düşündüğünü ortaya
koydu.
Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bin 915
kişini katılımıyla 9-10 Mart tarihleri
arasında sosyal medya platformları
üzerinden gerçekleştirilen bir anketin
sonuçlarına ayrıntısıyla yer verdi.
Ankete katılanların yüzde 79’u, Rusya’nın
Ukrayna’yı işgal ettiği görüşünü ortaya
koyarken yüzde 50’si ise söz konusu
işgalin Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile
büyük benzerlikler içerdiğini öne sürdü.
Katılımcıların yüzde 34’ü ise aynı soruya
“bazı benzerlikler var” yanıtını verirken,
yüzde 14’lük bir kesim ise benzerlik
olmadığı görüşünü ortaya koydu.
AB’nin Rusya aleyhine uyguladığı
yaptırımları ve bu yaptırımların Rum
yönetimi tarafından da benimsenmesini
“tamamen doğru” bulanların oranı yüzde
38, “doğru bulanların” oranı yüzde 21
olurken, “karşıyım” diyenlerin oranı
yüzde 17, “tamamen karşıyım” diyenlerin
oranı ise yüzde 15 olarak kayda geçti.
NATO’YA KATILIM
Gazete, ankete katılanların yüzde 45 gibi
bir çoğunluğunun “Kıbrıs’ın NATO’ya
katılım başvurusunda bulunmasını”
desteklemediklerini belirtirken, yüzde
42’lik diğer bir kesimin ise katılım
başvurusunu desteklediklerini aktardı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Kurdum yeni bir takım
Her kadın ister bakım
Zararsız dedikodu
Yapmak benim de hakkım

Kitap Dünyası

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

“Kötü bir adama iyilik
etmek, iyi bir adama kötülük
etmek kadar tehlikelidir.”
Plautus

Sosyal Medya

Tadımlık
Ve duydu bir açın yemek ihtiyacını
Buğday tarlasındaki başak
Utandı büyümesindeki şehvetten
Kurudu gitti!
Celal Sılay
“Gitti” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler

GAFLET

Feriha Altıok
Amerika'nın, Avrupa'nın gafletine
düştün Zelenski.
Tıpkı senden öncekiler gibi ve sen
de öldürttün yurttaşlarını, sen de yıktırttın ülkeni... Yüzlerce çocuğun kanı
akıyor yürüdüğün yerlerde... Yıkıntılar
altından alkış sesleri mi geliyor sanıyorsun?
"Yürü de ardından geleceğiz "diyerek mi ittiler seni Putin'in karşısına?
Bu ne uygunsuz, ne acımasız bir düelloydu!? Anlamadın. Çünkü vaadler,
gözlerini kapatmış, öngörünü karartmıştı...
"Ölü çocuklardan siz sorumlusunuz"
diyorsun. Hâlâ daha çıkamıyorsun
gaflet çemberinden. "Binlerce ölü
Aylan Bebek kıyıya vurduğunda, ne
kadar sorumlu oldularsa! Sarı saçlı
çocukların ölümünden de o kadar sorumlu olacaklar... Suriye'de, Yemen'de,
Afganistan'da ve daha nerelerde öldürülen çocuklardan ne kadar sorumlu
oldularsa o kadar işte...
Yine de çok şikâyet etme... Batı
senin için büyük bir yardımda bulunuyor! Senin için Rusların, ölümsüz
sanat eserlerini yasaklıyor!..
Ne kadar trajikomik bir yardım!..
Anna Karanina mezarında gülüyor...

ÇÖKÜŞ

Sungur Savran
Orkestra şefi Gergiev'in ve soprano
Netrebko'nun Engizisyon tarzı işten
atılmasını anlatmıştım. İki Rus yönetmeninin filmleri Glasgow Festivali
programından çıkarıldı. Savaşa açıkça
karşı çıkmış oldukları halde. Bir İngiliz bakan: "kültür savaşın 3. cephesi"
demiş. Batı batıyor!

DÜN

LEFKOŞA
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Atatürk cad. yalçın park karşısı gönyeli
03922231210
ÖZYOL ECZANESİ
Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4
Etik Hastanesi yanı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 21 31

Zelenskiy’den, NATO’nun Ukrayna’yı uçuşa
yasak bölge ilan etmeme kararına tepki

SABİHA BULDUK ECZANESİ
Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt Dük.3 Yenişehir (Orman
Dairesi Yolu)
03922286565

Özgür Gazete
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO‘nun Ukrayna‘yı uçuşa
yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını
söyleyerek, tepki gösterdi

rayna için tedarik sisteminden 50 ton dizel
yakıt göndermekti. (Yakıt) Muhtemelen
Budapeşte Memorandumu’nu yakıp daha
iyi yanmasını sağlamamız için ama o (memorandum), bizim için zaten Rus birliklerinin ateşinde yandı”

GİRNE
BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
Girne
0392 821 84 10

Zelenskiy: NATO kasıtlı olarak
Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa
kapatmamaya karar verdi
Zelenskiy, yaptığı açıklamada, bugün
düzenlenen NATO zirvesini, “zayıf ve kafaları karıştıran bir zirve” olarak niteledi.
“Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve gerçekleştirildiğini” belirten Zelenskiy, şöyle devam
etti:
“NATO ülkelerinin tüm istihbarat teşkilatları düşmanın planlarını, Rusya’nın
taarruza devam etmek istediğini çok iyi
biliyor. Dokuz gündür acımasız bir savaş
görüyoruz; şehirlerimizi yok ediyorlar, insanlarımızı, çocuklarımızı bombalıyorlar.
Yeni saldırılar ve kayıpların kaçınılmaz
olduğunu bilerek NATO kasıtlı olarak Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmamaya karar verdi.
İttifakın bugün yapabildiği tek şey, Uk-

“Bugünden itibaren ölenlerin hepsi
sizin yüzünüzden ölüyor”
“NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin
ve köylerinin daha fazla bombalanması
için yeşil ışık yaktı.” diyen Zelenskiy,
şunları kaydetti:
“Ama kimi koruyabileceğinizi ve Kuzey
Atlantik İttifakı ülkelerini koruyabilip koruyamayacağınızı bilmiyorum. Ortak Avrupa’mız için özgürlüğümüz için ortak
özgürlüğümüz için dökülen litrelerce kanımız için litrelerce yakıtla kendinizi
bizden koruyamazsınız”
Zelenskiy, “NATO ülkelerinin, güya Ukrayna üzerindeki gökyüzünü uçuşa kapatmakla Rusya’nın NATO’ya karşı doğrudan
saldırganlığını kışkırtacağı yönünde bir
masal oluşturduklarına inanıyoruz. Bu,
kendi kendine hipnoz. Bugünden itibaren
ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor”
dedi.

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

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

14.20 14.29

EURO
Alış Satış

15.52

15.62

S.T.G.
Alış Satış

18.81 18.93

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ÖMRÜM ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
03928222287
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
0392 815 90 67
MAĞUSA
CEREN ECZANESİ
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt
Çemberi yanı
03923663374
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY
SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
Ecevit cad.no: 75/1 ziraat bankası
çaprazı
03927144518
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman
yanı İskele
3301 720
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
lefke
7278 565

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

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

Mizahistro
GURKUDA EXPRES / AE Production (mizahistro@gmail.com)

AKŞAM AJANS

MİLLİ PİYANGO
SATICISI
Bakırköy'de çok ünlü bir Milli Piyango satıcısı vardı.
Nimet Abla'dan sonra Türkiye'nin
en ünlü bayisiydi.
Özellikle kötü ve sert karakterleri
canlandırdığı yüzlerce filmde rol
alan Kenan Pars...
1920'de doğan Kenan Pars'ın gerçek adı Kirkor Cezveciyan'dı.
Ermeni asıllı Kenan Pars, liseden
sonra çeşitli işlerde çalıştı.
II. Dünya Savaşı sarasında 34 aylık
askerlik görevini tamamladıktan sonra bir süre ticaret yapan Kenan Pars,
çocukluk arkadaşı senarist - oyuncu
Sırrı Gültekin'in aracılığıyla 1953
yapımı Lütfü Ömer Akad'ın yönettiği
'Öldüren Şehir' adlı filminde rol aldı.
1961'de 'Oğlum' ile yönetmenliğe
de başlayan Kenan Pars, aynı yıl
'Duvarların Ötesi' adlı tiyatro oyununu da yönetti.
1970'li yıllara kadar birçok filmde
rol alan Kenan Pars, 'Seks Furyası'nın
başlamasıyla sinemaya ara vererek
açtığı ayakkabıcı dükkanıyla yeniden
ticarete başladı. Zaman zaman oyunculuğa dönen Kenan Pars, 2006'da
'Çevre Kısa Film Festivali'nde 'Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.
Uzun yıllar, Bakırköy İstanbul
Caddesi üzerindeki ve günümüzde
torunları tarafından işletilen 'Kenan
Pars Büfesi'nde bilet bayiliği yapan
Kenan Pars, 10 Mart 2008'de akciğer
kanseri nedeniyle 88 yaşında hayatını
kaybetti.
Pars, bir röportajında şunları söylemişti;
"Müslüman da ölebilirim.
Mezarımdaki tabelada bundan sonra ha Müslüman, ha Hıristiyan yazsın,
benim için hiçbir şey fark etmez.
Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
Üsküdar'da doğdum.
Ailem, 500 yıllık Türkiyeli, ben
83 yıllık Bakırköylüyüm.
Benim için Türk, Ermeni, Arnavut
yok. Benim için Türkiye var. Sonuçta
bu coğrafyanın çocuğuyum.
Niye birbirimize ters bakalım ?
Arnavut'u, Laz'ı, Türk'ü, Ermeni'si,
Kürt'ü, Çerkez'i karışmışız. Aynı toprağa ayak basıyoruz, aynı bayrağın
altındayız, başka seçenek yok, birbirimizi sevmeliyiz."

Bir boş, üç dolu şeklinde haftanın yarısından çoğunu
Anadolu'da geçiren Seçtirilmiş Başkan Versin Satar
seçtirildikten sonra günlerini Türkiye'de geçirmeye
başlamıştı. "Biz Anadolu'dan geldik. Bu toprakların,
bu gübrelerin tohumlarıyla döllenerek doğduk. Havada
uçan balgamlardan aşağıya süzen tükrüklerle ıslanarak
bugünlere geldik. Tavana fırlatılan çiğ köfteden düşen
bulgurların, saçlarımızda yer ettiği, saç köklerine
yapışan pul biberlerin saçlarımızı döktüğü acılı günleri
yaşadık. Benim halkım Anadolu'dur. Kıbrıslı da kim
oluyor, öyle bir kimlik yoktur. Ne KKTC ne Kıbrıs Cumhuriyeti. İkisi de ölü
doğmuştur, düşük yapmıştır. Yıllardır tiyatro oynamaktan usandık. 82. ilimiz Gazi
Kakaşehir ve bendeniz Marul Başı Valisi Versin Satar, hepinize hayırlı olsun" demişti
de şimdi ne halse gidişler azaldı, Versin de sadece Toroslara bakmaya başladı!

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden hangisi
Anıt Mezarın
bitirilmemesinin
nedenlerinden biri
değildir?
A. Dr.Küçük'ün ahı
B. Ziya Rızkı'nın ahı
C. Öldürülen avukatların ahı
D. Kutlu Adalı'nın ahı
E. Tutuklanan gazetecilerin
ahı
F. Kültürsüz kalan halkın ahı
G. Makarios'un ahı

SABAH AJANS

"Hayatı boyunca anavatanı olarak kabul
ettiği, sırtını hep ona dayayarak politikasını
sürdürdüğü, Anadolu'ya ne kadar bağlanırsam kârdır diyerek kendi ülkesinin
üretici konumundan tüketici konumuna
geçmesinin, mevcut fabrikalarının talan
edilerek kapatılmasının, ABAT kararlarına
sebep olarak Kıbrıs Cumhuriyeti mühü-

rünü iptal edip, ülkesinin ihracatını yerle
bir etmesi, giden Türk gelen Türk politikasıyla birçok Kıbrıslıyı ülkesinden kaçırması politikalarının mimarı olan merhum Denktaş'ın gün gelip sırtını dayadığı
yerden "vurulması" Denktaş'ı için için
kahretti.
Ölümünden sonra yapılan anıt mezar

bile doğru dürüst yapılmadı. Daha önce
pislik, moloz yığınları ve bakımsızlığa
tepki gösterenler geçici bir iyileştirme
sözü aldılar.
Ancak son yağan yağmurlardan sonra
anıt mezar yine suyla doldu. Seçimler de
bitti artık. Bakalım yeni hükümet bu konuda ne gibi bir açıklama yapacak...

HAFTANIN SÖZÜ
1 gün mutlu olacam diye çok gorkarım, bünye alışık değil,
gazara hasta falan olur giderik ha...

BURAM BURAM KIBRIS
Bilim Adamı: "Yarın
dünyaya dev bir meteor
çarpacak. Okyanuslar
taşacak, dünya
nüfusunun yarısı o anda
ölecek. Havaya yükselen
tozlar dünyayı karanlığa
gömecek.
Buzul çağı başlayacak.

Kalanlar da bu çağda
ortadan kalkacaklar.
İnsanlığın sonu gelecek.
Böyle bir felaketi önceden
haber alsan ne yaparsın? "
Türk hiç düsünmeden
yanıtlamış ;
"Bütün paramla dolar
alırım!!! "

ŞİİR KÖŞESİ
Ülke dolmuş yalaka
Herif vermez nafaka
Babasın ulan gerzek,
Sana gerek falaka
xxx
Atama bekler millet
Ne sorundur illet
Ormana dönmüşsün,
Vereyim sana jilet
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Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı
Reuters, Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışı
sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğuna ilişkin haberi abonelerine geçti. Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi. Ukrayna’yı
9 gündür işgal eden Rusya’ya, Batı’dan ve
ABD’den çok sayıda yaptırım uygulandı.
Rusya da bu yaptırımlara gaz tehdidiyle
cevap vermiş, Avrupa’ya gazı yüksek fiyattan
satacağını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni
bir tedarikçi arayışı sürdürmeye başladı.

RUSYA BİR HATTA GAZI KESTİ
Bugün ise Reuters’ın geçtiği bir son dakika
haberi, Avrupa ülkelerini endişelendirdi.
Reuters’ın aktardığına göre, Rusya’dan Avrupa’ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa
hattı durduruldu. Rus devlet doğal gaz şirketi
Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya
gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.
AVRUPA’YA EN FAZLA DOĞAL GAZ
TEDARİK EDEN ÜLKE
Öte yandan AB ülkeleri, mevcut durumda

doğal gaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz
tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.
AVRUPA GEÇEN YIL RUSYA’DAN
155 MİLYAR METREKÜP GAZ
İTHAL ETTİ
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre
Avrupa’nın geçen yıl Rusya’dan ithal ettiği
155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45’ini ve toplam gaz tüketiminin
yüzde 40’ını oluşturdu.

PUTİN'İN TEHDİT ETTİĞİ
FİNLANDİYA, İSRAİL’DEN
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
ALIYOR

DUVAR- Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in İsveç'le birlikte 'NATO'ya katılma
konusunda tehdit ettiği Finlandiya İsrail’den
uçak savar savunma sistemi satın almaya
hazırlanıyor. Finlandiya Savunma Bakanı
Antti Kaikkonen, YLE televizyonunda
katıldığı bir programda, Finlandiya’nın uçak
savar savunma sistemini geliştireceğini
aktardı. Kaikkonen, İsrail’e ait iki savunma
şirketinin birinden hava savunma ekipmanı
satın alacaklarını belirterek, “Savaş
uçaklarından hemen sonra büyük, önemli bir
yatırım” ifadesini kullandı. Belarus’un
Rusya’nın "Ukrayna’yı işgaline" katılacağına
dair istihbari bilgiler edindiklerini kaydeden
Kaikkonen, Ukrayna’da gelişecek farklı
durumlara göre Finlandiya’nın farklı
senaryolara hazırlandığını söyledi.
Kaikkonen, Finlandiya’nın doğrudan bir
tehditle karşı karşıya olmadığını
vurgulayarak, “Sınırlarımızda barış hakim,
ancak yine de tetikte olmak ve savunma
kapasitemizi güçlendirmek zorundayız” dedi.
Putin'in tehdit ettiği Finlandiya, İsrail’den
hava savunma sistemi alıyor.

NEW YORK
METROPOLİTAN OPERASI,
RUS SOPRANO ANNA
NETREBKO’YU
GÖREVDEN ALDI

Savaşın son bulmasını talep eden
dünyaca ünlü Rus soprano Anna
Netrebko, doğrudan Putin’i kınamadığı
için New York Metropolitan Operası’ndaki
görevlerinden alındı. Netrebko’nun
görevi, Ukraynalı sanatçı Liudmyla
Monastyrska’ya verildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal
operasyonunun ardından Batılı ülkelerde
Rus sanatçılara dönük ‘cadı avı’ devam
ediyor. Russia Today’de yer alan habere
göre, New York Metropolitan Operası,
dünyaca ünlü Rus soprano Anna
Netrebko’nun görevine, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’i doğrudan
kınamadığı için son verdi. Netrebko, iki
gün önce Instagram'da Rusya'ya
Ukrayna'da “bu anlamsız saldırganlık
savaşını” sona erdirmesi çağrısında
bulunarak, Rus ordusunun Ukrayna'ya
yönelik askeri harekâtını eleştirmişti.
Ancak opera yönetimi, Rus divasının bir
adım daha ileri giderek Putin'i kişisel
olarak kınamasını istediğinden, savaşı
kınayan paylaşımı yeterli görmedi.
Operanın Genel Müdürü Peter Gelb,
Netrebko ile ilgili kararı “büyük bir
sanatsal kayıp” olarak tanımladı ancak
operanın tutumunu savundu.
Metropolitan Operası’nda 200'e yakın
performansta rol alan Netrebko'nun yerini
'Turandot'ta Ukraynalı soprano Liudmyla
Monastyrska alacak, 'Don Carlo'daki
rolünün yerini alacak kişi ise henüz
açıklanmadı. Bu benzer bir uygulama
geçtiğimiz günlerde Münih Filarmoni
Orkestrası’nda da yaşanmış; dünyanın
önde gelen şeflerinden Valeri Gergiev’in
görevine son verilmişti.

Kıbrıs’ta sağlık turizmi adı altında işgal
Türkiye’de Erdoğan yandaşı Milli Gazete’nin haberini aşağıda aynen yayınlıyoruz
Milli Gazete- Yerli işbirlikçilerinin de
desteğiyle yavru vatan Kıbrıs’ı adım adım
işgal eden Siyonistler, Gaziveren köyünde
5 dönüm arazi satın aldı. Sağlık turizminin
hedeflendiği bölge için Siyonistler tarafından
500 bin sterlin harcandığı öğrenildi.
Kıbrıs’ın Siyonistler tarafından adım
adım işgal edildiğini ifşa eden Millî Gazete,
yeni bir vahim bilgiye ulaştı. Yavru vatan
topraklarını çeşitli yollardan işgal eden Siyonistler, şimdi de sağlık turizmi adı altında
işgal faaliyeti başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Lefke ilçesinde bulunan
Gaziveren köyünü hedef olarak seçen Siyonistler, Afrodit Sitesi’nde 5 dönüm arazi
satın aldı. Öte yandan söz konusu arazi için
Siyonistlerce 500 bin sterlin harcandığı kaydedildi.
KIBRIS, SİYONİSTLERCE İŞGAL
EDİLİYOR
KKTC şirket kayıtlarına göre İsrailli
kişiler, “yavru vatan”da ciddi oranda toprak
satın almış durumda. Millî Gazete’nin “Kıbrıs’ta silahsız işgal” manşetiyle duyurduğu
toprak alımında şimdiye kadar 25 bin dönüm
toprak edinilmiş. KKTC’deki yaklaşık 2
bin firmanın İsrailli hissedarının bulunduğu
ortaya çıkarken şu ana dek alınan toprağın

25 bin dönüm olduğu ifade ediliyor. Kıbrıs’ı
sessizce adım adım işgal eden İsrail rejiminin
satın aldığı toprakların büyük bir kısmının
tarım arazisi olduğu da belirtiliyor. Yahudilerin Kıbrıs’ta toprak satın aldığı alanların
başında Karpaz geliyor. Yakın süreçte Forbes
dergisinde yayınlanan bir makalede Karpaz’da toprak satın almanın avantajlarından
bahsedildiği biliniyor. Öte yandan Lefke
de Yahudilerin toprak satın alımında bulunduğu alanlar arasında yer alıyor. Yahudilerin Lefke’de iki bin dönüm toprak satın
aldıkları belirtilirken Gaziveren, Cengizköy,
Bağlıköy ve Çamlıköy gibi bölgelerin de
hedefler arasında yer aldığı kaydediliyor.
KIBRIS’IN İŞGALİ ENGELLENMELİ
Kıbrıs’ta Yahudiler tarafından ciddi oranda
toprak satın alınması olayının dehşet verici
bir başka boyutu da bulunuyor. Buna göre
2014 yılında çok sayıda Yahudi’ye KKTC
vatandaşlığı verilirken bu kişiler de toprak
alımında bulunuyor. Bu kişiler, KKTC vatandaşı oldukları için istedikleri miktarda
toprak satın alabilirken söz konusu durum,
işgalin bir parçası olarak görülüyor. Kıbrıs
toprakları, İsrail’in Arz-ı Mev’ud hayallerinin
sınırları içerisinde yer alıyor. Bu doğrultuda
İsrail’in hâkimiyet kurmak istediği “yavru
vatan”, “Büyük İsrail”in bir parçası olma
tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Kıbrıs’ta
Yahudilerin toprak satın almasının önüne
geçilmesi hayati önem taşıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı…

Zelenskiy için savaşacak
askerlere 2000 dolar verilecek
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kızışırken, İngiliz The Times gazetesi Ukrayna
adına savaşa katılmak isteyenlere günlük
1000 ile 2000 dolar arası maaş ve ikramiye
teklif edildiğini yazdı.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden
sonra taraflar arasında savaş kızışırken,
İngiliz The Times gazetesi dikkat çekici bir
iddiayı ortaya attı…
Gazete, Ukrayna adına Rus askerlerine
karşı oluşturulacak ekiplerde görev alacak
yabancı askerlere günlük 1000 ile 2000
dolar (yaklaşık 14 bin TL ile 28 bin TL)
maaş ve ikramiye verileceğini duyurdu.
Silent Professionals (Sessiz Profesyoneller)
isimli bir platformun bu teklifi sunduğu ve
bu paraya çalışacak askerleri görevlendirmek
istediği aktarılırken, bu ilanın Birleşik
Krallık, Avrupa ve ABD’de yayınlandığı
da belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın ülkeden püskürtülmesi için bir lejyoner

birliği oluşturulacağını söylemişti.
Ukraynalı yetkililer, yaklaşık 16 bin gönüllü yabancı askerin bölgeye geldiğini aktarırken Silent Professionals’da yayınlanan
ilanda, “İşveren ABD merkezli bir şirket.
Kadın ve erkek adaylar başvurabilir. Avrupa’da minimum 5 yıl ordu tecrübesi olan
adaylar değerlendirmeye alınacaktır” denildi.
Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov
da yaklaşık 200 Hırvatın savaşa katıldığını
söyledi.

SAVAŞ NEDENİYLE
ÜLKEDEKİ ALTYAPI
TESİSLERİ DE ZARAR
GÖRÜYOR

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü
(GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım
istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını
bildirdi.
GTSOU’nun açıklamasında, Rusya‘nın
saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv,
Zaporijya, Donetsk ve Luhansk
şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım
istasyonunun kapatıldığı belirtildi.
Rusya’nın Ukrayna‘da başlattığı savaş
nedeniyle ülkedeki altyapı tesisleri de zarar
görüyor.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E
'ACİL ATEŞKES' ÇAĞRISI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından
yapılan açıklamaya göre görüşmede,
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ele alındı,
Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.
Erdoğan, görüşmede Ukrayna sorununun
bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü
konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır
olduklarını belirtti.
Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani
endişeleri gidermenin yanında, siyasi
çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep
birlikte barışın yolunu açalım" çağrısını
yineledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin
sağlanması, insani koridorların açılması ve
bir barış anlaşmasının imzalanması için
acilen adım atılmasının önemini vurguladı.
Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli
temas halinde olduğunu ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı
müzakerelerin yapılması ve netice alınması
için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

BM: 1,5 MİLYONDAN FAZLA
MÜLTECİ UKRAYNA'DAN
KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek
Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5
milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere
geçtiğini duyurdu.
Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada,
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24
Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere
ilişkin bilgi verdi.
10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan
fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini
belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya
Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı
büyüyen mülteci krizi." ifadesini kullandı.
Öte yandan, BM verilerine göre, Ukraynalı
mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya
geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan,
Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer
Avrupa ülkeleri takip ediyor.
BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da
tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin
ülkeden kaçabileceği uyarısında
bulunmuştu.

İSRAİL BAŞBAKANI,
ZELENSKİY İLE 24 SAATTE
3. KEZ TELEFONDA
GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son
24 saatte üçüncü kez telefon görüşmesi
yaptı.
İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı
açıklamada, Bennett'in bugün erken
saatlerde Zelenskiy ile telefonda
konuştuğu belirtildi.
Görüşmenin, Bennett'in Zelenskiy ile son
24 saatte yaptığı üçüncü telefon
görüşmesi olduğu kaydedildi.

İSRAİL BAŞBAKANI'NIN UKRAYNA
DİPLOMASİSİ
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırılarında ara buluculuk
çalışmaları için dün sürpriz bir ziyaretle
Moskova ve Berlin turuna çıkmıştı.
Bennett, Moskova'da Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ile ardından
Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz
ile görüştü.
Putin ile yaklaşık 3 saatlik bir görüşmenin
ardından Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelenskiy ile telefonda
konuşmuştu.
İsrail Başbakanı, ardından Berlin'e geçerek
Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya
gelmiş, görüşme yaklaşık 1,5 saat
sürmüştü.
İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in ABD,
Almanya, Fransa ile koordinasyon halinde
olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam
ettiği bilgisini paylaşmıştı.
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lefke binatlı’ya fark yaptı

süper lig’in 21. haftasında binatlı ile lefke karşı
karşıya geldi. üner berkalp stadı’nda baştan
sona üstün bir oyun oynayan lefke maçı 6-0
kazandı. lefke’ye galibiyeti getiren golleri 35, 46
ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan
Kasım tağman, 30 ve 57. dakikalarda Yılmaz
Şipal ile 73. dakikada Kaan savaşkan kaydetti.

aksa süper lig
Yenicami–türk ocağı:
mağusa türk gücü–K.Kaymaklı:
gönyeli–merit a. Yeşilova:
girne Halk evi–mesarya:
doğan türk birliği–büY:
Hamitköy–göçmenköy:
binatlı–lefke:
Cihangir–Yonpaş dumlupınar:
aksa birinci lig
İncirli–mormenekşe:
b. bağcıl–çanakkale:
Yeniboğaziçi–görneç:
esentepe–Cb gençlik gücü:
m. değirmenlik–düzkaya:
çetinkaya–Yalova:
maraş–gençler birliği:
Karşıyaka-sFC dörtyol:

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

Hamitköy
90+6’da
1-0
güldü

HABER VE FOTOĞRAF: NECATİ ÖZSOY

Futbolda
sonuçlar ve
günün maçları

Cihangir
dumlupınar’ı
teK golle
geçtİ

Futbol Süper Lig’in 21. haftasında Cihangir ile Yonpaş
Dumlupınar arasında oynanan
karşılaşmayı Cihangir 1-0 kazandı
İlk yarısı golsüz sona eren
karşılaşmada Cihangir’e galibiyeti getiren golü ikinci yarının
henüz başında 46. dakikada Barkın Özaşık kaydetti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Göçmenköy maçını da aynı skorla
Barkın’ın golüyle kazanan Cihangir, bu haftayı da yine Barkın’ın golüyle aynı skorla kazanmış oldu.
Bu sonuçla oynadığı son dört
karşılaşmada mağlup olmayan
ve hanesine 8 puan yazdıran Cihangir 30 puana yükseldi.
Dört maçlık yenilmezlik serisi
son bulan Yonpaş Dumlupınar
ise 31 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak.
Yonpaş Dumlupınar ise Hamitköy’ü ağırlayacak.
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

nHamitköy konuk ettiği
Göçmenköy’ü uzatmaların son
dakikasında Rifat’ın kaydettiği
golle 1-0 mağlup etti.
Göçmenköy’den Burak Sarıkaya
68. dakikada 2. sarıdan kırmızı
kart gördü
Futbol Süper Lig’in 21. haftasında Hamitköy ile Göçmenköy karşı karşıya geldi.
Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hamitköy maçın son dakikasında
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bulduğu golle 1-0 kazanarak çıkışını sürdürdü. Hamitköy’e galibiyeti getiren golü
90+6’ncı dakikada Rifat Hacıarifoğlu kaydetti. Göçmenköy’de Burak Sarıkaya 68.
dakikada gördüğü ikinci sarıdan kırmızı
kartla oyun dışı kaldı ve takımını sahada
on kişi bıraktı. Oldukça rüzgarlı bir havada
oynanan karşılaşmada futbolcular topu
yerde oynatmakta oldukça zorlandılar.
İkinci devrede topa daha çok hakim
olan Hamitköy 68. dakikada rakibinin 10
kişi kalması ile baskıyı da artırdı. Özellikle
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sol kanattan gelen ataklar etkili oldu. Uzatmanın son dakikasında Rifat’ın ceza sahası
dışından çektiği şutun gole dönmesi ile
maçı 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
Ligde oynadığı son dört karşılaşmada
10’uncu puanını alan, ligin ikinci yarısında
altı maçta 13 puan elde eden Hamitköy
29 puana yükselirken, Göçmenköy 31 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Hamitköy,
Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak. Göçmenköy ise Türk Ocağı deplasmanına gidecek.
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