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Kadınlar ancak ne zaman gerçek özgürlüğe ulaşabilir? Erkek egemenliğini kırdıktan ve ekonomik
bağımsızlıklarını elde ettikten sonra… Tüm kadınlarımıza bu yolda verdikleri mücadelede başarılar dileriz!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 8 Mart 2022 Salı YIL: 2 SAYI: 603 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
BARIŞTA OĞULLAR GÖMERLER BABALARINI,
SAVAŞTA DA BABALAR OĞULLARINI
n

2. sayfada

Bilimsel eğitim ile değil, toplumu islam ile dizayn etme çabalarının işte en net tablosu

nOkulların durumunun çok
kötü olduğunu söyleyen KTÖS
Örgütlenme Sekreteri Akgün
Kaçmaz, tavanı çöken, yanan
klimaları olan ve yıldırımlar düşen
okullar bulunduğunu söyledi...
nKaçmaz: Barış İlkokuluna yıldırım
düştüğü anda çocukların ve
öğretmenlerin teneffüs saatlerinde
olması, olası bir can kaybının önüne
geçti. Okulumuzda paratöner olması
bir şanstır. Birçok okulumuzun
paratöneri yoktur...
nDeprem fizibilite raporu olan
okul oranının sadece %3
olduğunu belirten Kaçmaz,
Serdarlı İlkokuluna 2018’de
yıldırım düştüğünü, aynı yıl 11
okulun ise sel felaketinden dolayı
zarar gördüğünü söyledi... 8. sayfada

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

BELKİ
SARARMIŞ ESKİ
RESİMLERDE
KALIRIM
Canan
Sümer

1974’ten günümüze sadece 21 tane kamusal okul inşa edilirken,
son 19 yılda 46 yeni cami inşa edildi... Buna karşılık 88 okul
öncesi kurum, 14 “özel” ilkokul, 12 “özel” orta eğitim kurumu
açıldı... Okullarımızın yüzde 86’sı ise 1974 öncesi yapıldı...

AKSA’ya her yıl
28 milyon dolar

nHasan Ulaş Altıok, “AKSA’ya her yıl
28 milyon dolar gibi korkunç bir para
ödüyoruz” dedi… Altıok, “Kabloyla
elektrik projesi asla olmaz, halkı
kandırmasınlar” diye konuştu…
3’te
KTÖS’ten…

Meclis Başkanlığı...

Zorlu Töre 5. turda seçildi
nİlk turlarda kendi partisinden bile yeterli oyu alamayan
Zorlu Töre ancak 5. turda seçilebildi. Son turda Töre’ye 27
kabul ve 21 ret çıktı… Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet
6. sayfada
Özdenefe ise 2. turda seçildi…
OYUN İÇİNDE
OYUN...

RUSYA’YA
“YAPTIRIM”
DEDİKLERİNE
BAKIN

Ali Osman

Mehmet Levent

Uzunboylu için soruşturma talebi

n YÖDAK üyesi Hüseyin Uzunboylu’nun
kurduğu şirketle şaibeli dergilerde yayın
yaparak belge verdiğini açıklayan Şener
Elcil, Uzunboylu’nun şirketinin hisselerini 5
yaşındaki oğluna devrettiğini belirtti ve
hakkında soruşturma açılması için
YÖDAK’a resmi başvuruda bulundu… 3’te
‘TO KEEP THE
RUSSIANS OUT’
STRATEJİSİ

Aziz Şah

Kuzeyde 371, Güneyde 1584 yeni vaka, 1 ölüm...

SADECE GÜL
DEĞİL EMEK VE
EKMEK

Mehmet Birinci

n 6. Sayfada
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Şener Levent

Açı
Ukraynalı genç bir kız bomba yağarken sığınakta keman çalıyor…
Bir filmin içinde olduğumuzu biliyor
çünkü…
Ben Lefkoşa’da, duvarında “sığınağa” yazan bir evin önünden geçiyorum…
Hatıralara gömülmüş bir sokaktan…
Traşsız, kasketli adamlar ve şalvarlı
kadınlar buraların yabancısı sanıyor
beni…
Tanımasam da bana selam veren
herkese selam veriyorum…
Genç kız keman çalıyor sığınakta…
Suriye’ye bombalar yağarken keman
çalan hiç kimseyi görmedim…
Şimdi Suriye’de ölü mü, sağ mı olduğunu bilmediğim Adel keman sesine
bayılırdı oysa…
Moskova’da bahardı…
Ve Çaykovski, Rahmaninov dinliyorduk…
Sansürlenen yazarlardan, şairlerden
bahsediyorduk…
Boris Pasternak’tan…
Anna Ahmatova’dan…
Yaşayacağımız en dehşetli günleri
henüz yaşamamıştık daha…
***
Sığınakta keman çalan genç kız bu
savaş bittiğinde sağ mı kalır, ölür mü
yoksa?
Maraş bombalanırken Kıbrıslı bir
Rum gencinin keman çaldığını hatırlamam…
Benden başka onu hatırlayan da
yok…
O bombardımanı…
Ve harabeye dönen binanın iki katı
arasına sıkışan ölüyü…
Fotoğraflara bakıyorum…
Ve Lefkoşa’da bombalanan tımarhanedeki insanlar geliyor aklıma…
Ne çok ölü…
Ne çok mezar…
Kıbrıs’ın mezarları…
Bosna’nın mezarları…
Suriye’nin mezarları…

BARIŞTA OĞULLAR GÖMERLER BABALARINI,
SAVAŞTA DA BABALAR OĞULLARINI

Hepsini mi sayayım…
Tonlarca gözyaşı…
Delireceğimizi zannettiğimiz zamanlar…
Bunlar Suriye fotoğrafları işte…
Sosyal medya patronları sansürlemedikçe bakın…
İyi bakın…
Delirmiş olmalı tüm Suriyeli analar
babalar…
Kaç baba gördüm harabeler arasında…
Kucağında kanlı ölü yavrusu…
Şimdi Ukrayna’dan öyle bir fotoğraf
servis edilseydi kıyamet kopardı dünyada…
Suriye için kopmadı ama…
Hiç kopmadı…
Bir filmin içindeyiz elbette ey kemancı, ama bu bir film değil…
Gerçek!
Oliver Stone bile çekemedi böylesini…
Nasıl bir baba feryadı bu feryat…
Duymadınız mı?
Görmediniz mi?

Size sormadım, kendi kendime sorup
durdum yıllarca…
Ah, ne kadar da umursamaz…
Ne kadar da kayıtsızdınız…
Şimdi Ukrayna’dan öyle bir fotoğraf
servis edilse, facebook da yasaklamaz…
Görsün diye herkes Ukrayna’daki
Rus vahşetini…
***
O günler şimdiki gibi bahar geliyordu yine…
Doğa cıvıl cıvıldı…
Kimin umurundaydı Rakka’da kesilen kafa?
Kimin umurundaydı tecavüze uğrayan Ezidi kadınların çığlığı…
Bir gün bir Ezidi kadına rastlarsanız
bir sokakta, sorun anlatsın size…
Babasının bıçakla kafasının nasıl
kesildiğini gören bir çocuğa sorun…
Derme çatma bir gemi ile canını
kurtarmak için kanlı topraklardan kaçarken, çocukları denizde boğulan bir
anneye sorun…
Ben en çok o zaman utandım, çare-

sizce yaşamaktan…
En çok o zaman yaşamak ayıp birşeymiş gibi geldi bana…
***
Bir savaşın acısını yeni keşfetmiş
gibisiniz şimdi…
Suriye ile değil…
Irak, Libya veya Yemen ile değil…
Kıbrıs’la bile değil…
Ukrayna ile keşfettiniz sanki…
Srebrenitsa’da sekiz bin kişiyi kurşuna dizdiler…
Ruanda’da bir milyon kişiyi palalarla
doğradılar…
Irak’ta bir buçuk milyon ölü…
Suriye’de sekizyüz bin…
Keşke bunlar olurken de şimdiki
gibi ayağa kalksaydınız…
Keşke şimdi Ukrayna’dan kaçan iki
milyon kişiye yandığınız gibi, Suriye’den kaçan dört milyon kişiye de
yanaydınız…
***
Kiev’deki sığınakta genç bir kız
keman çalıyor bombalar yağarken…
Ben duvarında “sığınağa” yazan bir
evin önünden geçiyorum Lefkoşa’da…
Kemancı kız ölmesin, yaşasın, bugünleri anlatacak çocukları olsun diye
dua ediyorum…
Dua bilmem…
Ama dua ediyorum…
Bu savaş bir ülkenin yabancı ordular
tarafından nasıl işgal edildiğini gösterdi
size bir kere daha…
Ve dünyanın buna nasıl seyirci kaldığını…
Kıbrıs…
Bizim yurdumuz…
O da böyle işgal edildi işte…
Tanklarla ve bombalarla…
Her savaş ölene dek gözümüzün
önünden gitmeyecek fotoğraflar bıraktı
bize…
Sevgili dostum Aristos Mihailidis’in
dediği gibi, barışta oğullar gömerler
babalarını, savaşta da babalar oğullarını…
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Altıok: Başbakan’ın yaptığı zam ‘cesaret’ değil ihanettir...

AKSA’ya her yıl 28 milyon dolar ödüyoruz

“AKSA’ya her yıl 28 milyon dolar gibi
korkunç bir para ödüyoruz”
Zam yapacak olan yönetimin önce bu
zammı yapacak yüzü olması gerektiğini
vurgulayan Altıok, zam yapılacaksa da
bunun yapılmaması için yönetimin maksimum çaba gösterdiğini halka inandırması
gerektiğini söyledi.
Elektrik kalemlerini şişiren maliyetlerde
3 temel faktör olduğunu belirten Altıok,
bunları şu şekilde açıkladı;
“Birincisi AKSA sözleşmesi; Biz şu an
aksaya 3.81 dolar kW başına kira ödüyoruz.
Yapılan sözleşme gereği her yıl nisan ayında
ABD enflasyonu oranında artış geliyor. Bu
yılın ABD enflasyonu 7 buçuk çıktı. Bu
rakam kW başına 4.1 dolara gelecek demektir. Yani 28 milyon doların üzerinde
bir parayı biz AKSA’ya her yıl kira olarak

veriyoruz. Ben iddia ediyorum ki bu parayla
birkaç yıl içinde kira ödediğimiz makinelerin
sıfırını satın alabiliriz. Biz korkunç bir
parayı yapılan anlaşma gereği korkunç bir
kârla jest olarak veriyoruz. Yine iddia ediyorum ki bu paranın yarısıyla bile o makineleri alabiliriz. Yani siz bana önce ödevinizi
yapacaksınız. Gideceksiniz ve beni AKSA
sözleşmesinden kurtaracaksınız. Yatırım
yapmadınız ve zamanı geldiğinde aksayı
gönderemeyeceksiniz. CTP dönemi de yapılmadı, UBP de yapmadı.
“Başbakan’ın yaptığı zam cesaret değil
ihanettir”
İkincisi şudur; elimizdeki diğer santral
türleri ekonomi ömürlerini tüketti. Korkunç
bir yakıt israfı var elimizdeki teknolojiyi
yenilemediğimiz için. Petrol fiyatları arttığında sen bu teknoloji ile üretim yapmaya
devam edeceksin. Doğal gaz ile hiçbir
projeyi de hayata da geçirmedin. Başbakan
da bu zammı yaparken dönüp diyor ki
‘Ben Ubp olarak cesaret gösterdim’. Onun
yaptığı cesaret değil, ihanettir.
Zam yapmak için çıkardın ve derdin ki;
‘Bugün itibariyle yaptığımız hatalardan do-

layı maliyetimiz 2.7 TL’dir kW başına.
Ben şu an 2.7 TL’yi uygulamak zorundayım
ama bugünden itibaren yapacağım planın
programı budur, bunların ihale dosyaları
hazırlandı ve bu tarihte bu hayata geçecek.
Ve bu 2.7 bu rakama inecek’. Bunları
deseydi ben yapılan zammı kurumu kurtarmak için yaptılar derdim. Ama şu an
yaptıkları, ‘Biz geçmişte hatalar yaptık ve
şimdi bu yükü size yüklüyorum’ demektir.
“Kabloyla elektrik projesi asla olmaz,
halkı kandırmasınlar”
Adaya Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusunda da konuşan Altıok,
kabloyla elektrik gelmesi projesinin asla
olmayacağını belirterek, “Onayı da yok”
dedi.
Altıok, “Ama gelse bile yatırım yapılması
gerekir. Birincisi Türkiye AB’nin enterkonnekte sistemine gözlemci üyedir. Gözlemci üye, üye olmayan ve gözlemci olmayan bir ülke ile enterkonnekte olamaz
ve zaten izin de verilmedi.
En son TC yetkilileri de bunun olmayacağını resmi toplantılarda söyledi. Halkı
kandırmasınlar” ifadelerini kullandı.

Elcil, Uzunboylu hakkında soruşturma
açılması için resmi başvuruda bulundu
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, para
karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde yayın
yaparak belge verdiğini iddia ettiği YÖDAK
üyesi Hüseyin Uzunboylu ile ilgili soruşturma başlatılması için YÖDAK Yönetim
Kurulu’na yaptıkları resmi başvuruyu paylaştı
Elcil: Kendine ait hisseleri 5 yaşındaki
oğluna devretti
KTÖS’ün yaptığı yazılı başvuru şöyle;
“YÖDAK Yönetim Kurulu’na;
YÖDAK üyesi Sn. Hüseyin Uzunboylu
13 Mayıs 2013 tarihinde Mağusa Serbest
Liman bölgesinde 198 hissenin kendisine
ve 2 hissenin de Sn. Mukaddes Demirok
adına kayıtlı olduğu “Science Park Research
Organization and Consultation LTD” isimli
bir şirket kurmuştur.
İlgili şirketin para karşılığı şaibeli/yağmacı
dergilere müşteri bulup yayın yaptığı bilgimize gelmiştir. Sn. Hüseyin Uzunboylu
20 Kasım 2019 tarihinde şirketin ismini
Bakanlar Kurulu kararı ile “Birleşik Dünya
Yenilik ve Araştırma Merkezi LTD” olarak
değiştirmiştir.
28 Temmuz 2020 tarihinde Sn. Hüseyin
Uzunboylu şirketin direktörlüğünden ayrılarak, kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu bu
şirketin direktörlüğüne getirmiştir. 14 Eylül
2020 tarihinde ise 5 yaşındaki oğlu Can

Canan Sümer

BELKİ SARARMIŞ ESKİ
RESİMLERDE KALIRIM

Özgür Gazete
Gazetemiz yazarlarından Akademisyen
Hasan Ulaş Altıok, kablo ile elektrik projesinin asla olmayacağını ve bununla halk
oyalanarak yatırımların önünün kesildiğini
belirterek, Başbakan Faiz Sucuoğlu‘nun
‘Zam için cesaret gösterdik’ sözlerine tepki
gösterdi, “Cesaret değil, ihanet” dedi
Altıok: Bu zam plansızlık ve tamamen
seçim odaklı zamların ertelenmesinden
kaynaklıdır
Özgür Web TV’de yayınlanan Özgür
Gündem programında Pınar Barut’un sorularını yanıtlayan Altıok, elektriğe zam
yapılmasının gerekli olduğunu ancak bunun
geç, bir anda ve yüklü şekilde yapıldığını
belirterek, birçok işletmenin daha önceki
elektrik fiyatlarına dayanarak sözleşmeler
de yaptığını ve bir anda bu zammın yapılmasının birçok şeyi değiştireceğini söyledi.
Altıok, “Bırakın sadece alım gücünün
düşmesini ve insanların elektrik faturalarını
ödemekte zorlanmalarını, ekmek almakta
bile zorlanır hale geldiler. Bu da plansızlığın
ve tamamen seçim odaklı zamların ertelenmesinden kaynaklıdır. Yani bu zam, zamana yayılıp yapılabilirdi” dedi.

Alaşya’dan notlar

Uzunboylu’ya kendine ait hisseleri devretmiştir.
Bilindiği üzere Kamu Görevlileri Yasası
ve Öğretmenler Yasası vasileri devlet görevlisi olan 16 yaşından küçük çocukların
şirketten hisse sahibi olmasını yasaklamasına rağmen bu işlem yapılmıştır.
“Bir oğlu da şirketin en büyük ortağı”
Yüksek Öğrenim kurumlarının denetlenmesi yetkisine sahip, YÖDAK’ın bir
üyesinin güçler ayrılığı ilkesine aykırı olarak, bu kurulda görev yapması objektif,
hesap verebilir denetime engel oluştur-

maktadır.
İlgili kişi “benim şirketle ilgim yok” demesine rağmen, para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde bilimsel yayın yapma maksadı ile çalışan bu şirketin kurucusu ve
aynı zamanda 16 yaşından küçük oğlu bu
şirketin en büyük ortağıdır. YÖDAK Başkanı Sn. Turgay Avcı’nın daha önce başlatılan denetim toplantısını engellediğini bilmemize rağmen, ilgili kişi aleyhine görevden almak hedefi ile derhal soruşturma
başlatılmasını talep eder, bilimsel etik konusunda YÖDAK’ın daha hassas çalışma
yapmasına dikkat çekeriz”

Ne güzel sever, ne de güzel kederlenirdik…
Sevdalarımız kadar büyük yanardı canımız…
Habersizdik yaşanan korkunçluktan…
Habersizdik yoksulluğumuzdan…
Geçip biten yüzyılın çocuklarıydık…
Taş plaklardan nağmeler süzülürdü…
Bir nihavent…
Bir hüzzam…
“Böyle mi esecekti son günümde bu
rüzgâr…
Bütün kuşlar vefasız mevsim artık
sonbahar…”
***
Masum, küçük kızlardık…
Ağzı karanfil, memeleri feslikan kokan
neşeli kadınların edepsiz muhabbetlerine
kulak misafiri olduğumuzda tepeden tırnağa
kızarırdık…
Yalnız ve hüzünlü olduklarını bilemezdik
ama hiç…
Yıllar sonra okuduğum şu satırlarda
rastlamıştım o kadınlara…
“İçlerinde gezdirdikleri o ıssız bahçelerden yükselen yaban yemişi kokularının keskinliğini, seslerinin hafifçe
solduğunu, neşeli gülüşlerin altında bir
hüznün ve asla itiraf edilmek istenmeyen
bir ürkekliğin fısıltısının titreştiğini hissedersiniz.”*
***
Güneşin etrafında dönmeye devam edecekti dünya…
Ve o daracık sokaklardan çıkıp gidecektik
bir gün…
Yolumuzu kaybetmekten korkarak ve
ellerimizde hayal kırıklıklarının yok edemediği umut kırıntılarıyla…
Aşk henüz keşfedilmemiş bir coğrafyaydı
bizim için…
Daha okunacak romanlar…
Söylenecek şarkılar…
Ve seyredilecek filmler vardı…
Gidilecek denizler vardı bizi bekleyen…
***
Bir yanımız limon kokulu o ferah bahçeler… Bir yanımızsa kutsanan ölüm hikâyelerinde asılı kaldı yıllarca…
Yorulunca soluklandık…
Düşüp yeniden kalktık…
Kimi zaman azaldık…
Unutmaya çalışırken hatırladık…
Gitmek isterken dönüp dönüp aynı yerden tekrar başladık…
Kimselere anlatmadık pişmanlıklarımızı… Vazgeçişlerimizi ve korkaklığımızı… Beethoven’dan bir senfoni çalarken
ruhumuzda…
Dünyaya sağır olmadığımızı hatırladık… Hiç tanımadığımız insanların acıları… Ve hiç gitmediğimiz yerlerin yaralarıyla kanadık…
***
Şairin de dediği gibi, hayat sunulmuş
bir armağan mıydı insana?
Ve nasıl büyük yaşayabilirdik?
Irmaklara, göğe, karışırcasına bütün evrene…
İlkbahar, yaz, sonbahar, kış ve yine ilkbahar…
Geçip gitti yıllar…
Giden gitti…
Biten bitti…
***
Ne öğrendik yaşadıklarımızdan?
Sevinçlerimiz, mutsuzluklarımız ve
hayal kırıklıklarımızdan…
En kötüsü sevdiklerinizin acısı mı oldu
her zaman?
Yıllar geçse de hiç bitmeyen o kalp ağrısı… En büyük acı bu işte…
Onların yokluğu…
Ve karnımıza saplanıp kalmış iki dize…
“Söylenmemiş sahipsiz bir şarkıyım
Belki sararmış eski resimlerde kalırım”
(*Ahmet Altan-Yalnız Kadınlar)
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Geldi çattı bir Dünya Kadınlar Günü daha
Kimisi yemeler içmelerle kutlayacak
AYA
K
A
AL İFİL
Kimileriyse çalışarak işte güçte
DİR
Doğrusu emek mücadelesini anmaktır ancak
Ali Osman

KALAY-KALAYCI

Seçim öncesi yarattıkları zoraki heyecan balon gibi söndü. Seçilenler makam
koltuklarına kuruldular ve ballı maaşcıkları almaya başladılar. Ama ne hükümet
“hükümet” olabiliyor, ne de muhalafet “muhalefet” edebiliyor. Siyaset ne yazık
ki UBP ile CTP’nin birbirlerine sataştıkları bir sahneden ibarettir artık. Bir gün
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bir şey söyler, ertesi gün CTP Genel Başkanı
cevap verir. Olan biten bu! UBP’si CTP’si birlikte en sevdikleri seçim
zamanlarıdır. Erhürman “mevcut hükümetin sürdürülebilir olmadığını”
söylemeye başladı bile.

6 EĞİTİM SENDİKASINDAN 8 MART
KADINLAR GÜNÜ NEDENİYLE ORTAK AÇIKLAMA...

P eriyodik ORTAK MÜCADELE DEVAM EDECEK
aliosmanus@yahoo.com

OYUN İÇİNDE OYUN...

Zelenskiy Ukrayna’nın lideri...
NATO’ya inandı...
AB ve ABD’nin dolduruşlarına geldi!
Ve ülkesini Putin’in gazabına uğrattı...
Yazdık, söyledik bir kere daha söylemeye
gerek var mı bilmem...
Putin NATO’nun Moskova’yı vuracağı mesafeye gelmesine karşı...
Sovyetler'den dağılan birçok ülke AB ve
NATO ülkesi oldu...
Ancak Ukrayna’nın yeri farklı...
NATO oraya yerleştiği anda Moskova tehlikede demektir.
Yaklaşık sekiz yıldır süren çatışmalar var
orada...
Ukrayna devleti ile Rus nüfusun yoğun olduğu bölgelerde süren bu çatışmalar NATO’nun kışkırtmaları sonucu tüm Ukrayna’yı
tehdit altına soktu...
Rusya kararlı...
NATO öne attığı Zelenskiy’i yalnız bıraktı...
Ukrayna’nın üzerinin uçuşa kapalı bölge
ilan edilmesini isteyen Zelenskiy’nin bu talebi
karşılanmadı...
Şimdi Zelenskiy tepkili...
NATO’nun Ukrayna’yı uçuşa kapalı alan
ilan etmesini reddetmesini kasıtlı olarak
yapılan bir hareket olarak değerlendirdi...
Geç kaldı!
Bu işler böyle, Amerika yani NATO Avrupa’nın göbeğinden askeri gücünü çekmişti...
Avrupa Birliği’nin savunma amaçlı bir
askeri birlik oluşturma çalışmalarından rahatsız
oldu Amerika...
Ve Ukrayna’yı Putin’e karşı kışkırttı...
Bu durumda kınamak dışında hiçbir şey
yapmayan NATO ve ABD ile AB onları Putin’le karşı karşıya bıraktı...
Evler yıkıldı, çocuklar da dahil olmak üzere
iki taraftan insanlar öldü...
Emperyalizm için insanların ölmesinin hiç
önemi yoktur...
Sosyalist kültürden gelen Zelenskiy’nin
emperyalistlere kanmasının, aldanmasının
cezasını halkına çektirdi ve çektirecek de...
Amerika bu fırsatı değerlendirdi...
AB’nin askeri güç oluşturmasını engelledi...
Ben yani NATO sizin haminizdir, başka
orduya gerek yoktur diyerek Ukrayna krizini,
savaşını adına ne derseniz deyin, fırsat bilerek
hemen Avrupa’nın göbeğine kendi ordusunu
yerleştirdi...
Bir de dünyadaki daha doğrusu bölgedeki
ülkelere de ayar çekti...
Tüm ülkeler Rusya’ya karşı birleşti...
Akıl almaz ve gülünç denecek ambargolar
uygulamaya başladılar Rusya’ya karşı...
Herkes Amerika ile AB’nin güçlendiğini
ve bu savaştan kazançlı çıktığını söylüyor,
Putin’in de zayıfladığını...
Hiç de öyle değil...
Göreceksiniz bu kriz daha uzun süre devam
edecek...
Olacak olan Ukrayna’ya olacak...
NATO, yani ABD ve AB sadece seyretmekle
yetinecekler...
Kazançlı çıkacak olan Putin olacak...
Ukraynalılar mı?
Onlar göç yollarına düştüler çoktan...
Büyük oranda bir yıkım yaşayacaklar...
Zelenskiy yaptığı açıklama ile akıllanmışsa
hemen masaya oturup önüne konan şartları
kabul eder...

KKTC ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet
gösteren Avrupa Sendikaları Eğitim
Komitesi’ne (ETUCE) üye 6 eğitim
sendikası, hayatın her alanında cinsiyet
eşitliği bilincini sağlayacak ve geliştirecek adımların atılması, gelecek
nesillerin eşitlik, demokrasi, adalet,
karşılıklı kabul ve uzlaşma değerleriyle
yaşaması için ortak mücadelelerinin
devam edeceğini belirtti.
ETUCE’ye üye 6 eğitim sendikası,
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.

“8 MART DÜNYA EMEKÇİ
KADINLAR GÜNÜ
DAYANIŞMANIN SİMGESİ”
Kadınların iş yerlerinde kendilerine
uygulanan ayrımcılığa ve haksızlığa
başkaldırmasının üzerinden 165 yıl
geçtiği ifade edilen açıklamada, şöyle
devam edildi:
“Binlerce kadın çalışma koşullarının
iyileştirilmesi ve eşit işe eşit ücret
istemiyle grev yapmış, verilen mücadelede birçok kadın hayatını kaybetmiştir. ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ onurlu ve örgütlü mücadelenin, dayanışmanın simgesi olmuştur.”
“PANDEMİYLE BİRLİKTE
EŞİTLİK MÜCADELESİ DAHA
DA ZOR HALE GELDİ”
Kadınların yıllardır devam eden
eşitlik mücadelesinin, pandemiyle
birlikte daha da zor hale geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Özellikle son iki yılda pandeminin
ve kapanmanın etkisiyle derinleşen
ekonomik kriz kadınların yükünü ve
kadınla erkek arasındaki hep var olan
gelir eşitsizliğini artırmıştır. İş yaşamının eve taşınması, çocuk ve yaşlı
bakımlarını çoğunlukla kadınların
üstlenmesi nedeniyle ev içi yük kat
kat artmıştır. Buna paralel olarak kadınların maruz kaldığı ev içi şiddet
olayları da artış göstermiştir.”
Bu süre içinde hükümetlerin kadınları güvence altına alacak ve destekleyecek sosyal politikalar oluşturmadığı, kadınlara verilmesi gereken
desteğin verilmediği savunulan açıklamada, “yeni normal yaşama” dön-

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

RUSYA’YA “YAPTIRIM”
DEDİKLERİNE BAKIN

meye hazırlanılan bu dönemde de
kadınların, kendilerini bekleyen birçok
sorunla karşı karşıya olduğu ifade
edildi.
Açıklamada, sorunların çözümü
için kadınların hayatın her alanında
ve karar mekanizmalarında aktif görev
almalarının önemli olduğu ve desteklenmesi gerektiği belirtildi.
Dünya çatışma ve savaşlara sahne
olurken, özellikle kadınlar ve çocuklar
için yaşamın her geçen gün zorlaştığı
ifade edilen açıklamada, “Son günlerde yaşanan gelişmeler hepimizi
üzmekte ve korkutmaktadır. Bizler
savaşı yaşadık ve sonucu bölünmüş
bir ada, bölünmüş yaşamlar oldu”
ifadeleri kullanıldı.
“Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi – ETUCE’e üye Kıbrıslı eğitim
sendikaları olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde emekçi kadınlarımızın
onurlu ve örgütlü mücadelesini selamlıyoruz” denilen açıklamada, şunlar belirtildi:
“Hayatın her alanında cinsiyet eşitliği bilincini sağlayacak ve geliştirecek
adımların atılması, gelecek nesillerin
eşitlik, demokrasi, adalet, karşılıklı
kabul ve uzlaşma değerleriyle yaşaması için ortak mücadelemizin devam
edeceğini belirtmekten mutluluk duyuyoruz.”
Açıklamaya imza atan örgütler şöyle:
“KTOEÖS, OELMEK, KTÖS,
POED, DAÜ-SEN, OLTEK”

8 MART LEFKOŞA ORGANİZASYON
KOMİTESİ’NDEN YÜRÜYÜŞE ÇAĞRI
Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü olan bugün yürüyüş düzenliyor.
Organizasyon komitesinden yapılan
açıklamada, “Yoksullaşmanın, muhafazakarlaştırmanın, sömürünün, şiddetin, savaşların, taşeronlaştırmanın,
güvencesiz çalışma koşullarının etkisini kadınların en çok üzerinde hissettiği bu dönemde ‘Kadınlar Devletten
ve Patronlardan Alacaklı’ sloganıyla
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde sokağa çıkıyoruz.” denildi.
8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi’nin kolektif organizasyonuyla
gerçekleşecek yürüyüşün yarın saat

EN SEVDİKLERİ SEÇİM
ZAMANLARIDIR

18.00’de Kumsal Park’ın Dereboyu
girişinde toplanılarak başlayacağı,
18.30’da hareket edilerek Meclis’e
yürüneceği bildirildi. 8 Mart Lefkoşa
Organizasyon Komitesi’nin ortak basın
açıklaması yürüyüş sonrası Meclis
önünde okunacak.
8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi bileşeni örgütler “Kadın Eğitimi
Kolektifi, Alevi Kültür Merkezi Kadın
Komisyonu, Baraka Kültür Merkezi,
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN), HAKSEN, TDP
TOCEK, Kıbrıs Türk Orta Eğitim
Öğretmenler Sendikası” olarak açıklandı.

ABDve Batı, “Ukrayna’ya müdahalesinden dolayı Rusya’ya yaptırım uygulayacağım” diyerek cehaletin, kin ve nefretin,
egoizmin en koyu ve en kokuşmuş karasını
sergilemeye devam ediyorlar!
Dünya edebiyatına, kültür ve sanatına
mal olmuş Dostoyevski ve Çaykovski’nin
yasaklanmasından sonra, bu kara cehalet
simsarları, suçluluğun ve sorumsuzluğun
ne yaptığını bilmez telâşı içinde düştükleri
çirkef bataklığında çırpınırken…
Şimdi de New York Metropolitan Operası,
Rus soprano AnnaNetrebko’yu görevden
aldığını açıkladı!
Suçu neymiş Anna’nın?
Putin’i doğrudan kınamadan…
Savaşın son bulmasını istemiş!
Nebretko’nun yerine Ukraynalı bir sanatçı
olan LiudmylaMonastyrka getirilerek ABD
ve Batı’daki Rus düşmanlığı daha da körüklenmekte!
Oysa Nebretko, birkaç gün önce, Rusya’ya çağrıda bulunarak, “Bu anlamsız
saldırganlık savaşını sona erdirmesini” istemiş ve Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik
askeri harekâtını eleştirmişti.
Öyle olduğu halde, opera yönetiminin
kin ve intikam duygularını tatmine yetmedi
bu açıklama.
Ve Putin’in kişisel olarak kınanmasını
istediler!
Kınamayınca da Nebretko’yu görevden
aldılar!
Bu da genelde Rus, özelde Putin düşmanlığının ABD ve Avrupa’da vardığı
noktayı göstermesi açısından önemli.
Bu düşmanlığı, dünya edebiyatı ile sanat
ve kültürüne yöneltmekten hiç çekinmiyorlar!
Öyle görülüyor ki bunun daha çok örneklerini göreceğiz önümüzdeki günlerde!
Daha çok hayretle izleyeceğimiz sözde
yaptırımlara şahit olacağız.
***
ABD ve Batı “yaptırım” adı altında silahlarını Rusya’ya çevirmiş değil.
Dünyaya mal olmuşRus kültür ve sanat
insanlarını hedef aldılar.
Ve dünyadaki saygınlıklarını hiç gözetmeden bunlara uyguladıkları retçi ve yasakçı
tavrın adına bile “yaptırım” diyorlar!
***
NATO’nun yıllardır Ukrayna için yaptığı
hesaplar Rusya’nın zor da olsa aldığı müdahale kararıyla şimdilik önlenmiş oldu.
Dünyada kan, ölüm ve zulmün olduğu
her yerde olan NATO kuşkusuz Ukrayna
hesaplarından vazgeçmeyecektir.
Ama Rusya da bu hesaplara ve NATO’nun kendisini kuşatmasına hiçbir
zaman izin vermeyeceğini, bu zor müdahale
kararıyla göstermiştir.
Bundan sonra NATO nükleeri göze alacak
bir çılgınlık yapar mı?
Çok zor.
Ama ne yazık ki tamamen ihtimal dışı
değil.
Bunu düşünmek bile dehşet verici!
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Onuncu köy
ANKARA DALGA GEÇİYOR!

İSTATİSTİK KURUMU
DALGA GEÇİYOR

Nilgün Ecvet Orhon

Erdoğan’a bak sen…
Ukrayna ile Rusya arasında Barış için arabuluculuk yapacakmış…
Kıbrıs’taysa her türlü savaş çığırtkanlığına
devam…
Bizim toprak bütünlüğümüzden, adamızdaki
kalıcı barıştan ve de Kıbrıslıların istediği çözümden söz eden yok 48 senedir…

Devrim Barçın
İstatistik Kurumu'nun 2020 hane halkı anket
sonuçlarını çok eleştirmiş, rakamların gerçekçi
olmadığını ve sorun olduğunu söylemiştim bir
çok kez.
Hatta bu rakamları alıp kamuoyunda ekonomik
program açıklayıp, kamuda çalışma sayısına
yönelik eleştiriler de yapılmıştı haklı olarak.
Fotoğrafta da görüldüğü üzere 2020 anketinde
kamu sektöründeki istihdam 40.623 kişi iken
2021 anketinde ise kamu sektöründeki istihdam
35.712 kişi olmuştur.
Yani kamu sektöründe görev ifa eden kişi
sayısı ankete göre bir yılda 4.911 kişi azalmıştır.
Kamu Sektöründe çalışan sayısı devlet kurumlarında tam olarak vardır ve buna göre sağlama yapılması büyük önem arz etmektedir
çünkü bu rakam da gerçekçi veriden uzaktır ve
anketin güvenirliliğini olumsuz etkilemektedir.
Aksi durumda yanlış veriler ile hükümetlerin
yanlış ekonomi politikaları üretmelerine sebep
olunabilir diyecek olurum ki ortada zaten bir
ekonomi politikası olmadığı aklıma gelir dostlar.

ZEYTİN DİKELİM

Yelda Karataş
İki zeytin tanesi kimseye vermediğim
Bir dar yatak kimseyle paylaşmadığım
Sanılanın tersine tez acır tenim
Sevgilim yürek yangını ne
İnsan yakılan çağdayız
Yorulmadık mı hayatı örtmeye
Marks söylemiyor bunu
Alfredo söylemiyor
Olivie yeşili söylüyor
Bütün renklerin sınanmış gözyaşı
Kaldır üstünden aşkın cesedini
Zeytin dikelim

BADEM GÖZLÜLER

Salih Olgun Mehmet
Sömürgeci, işgalci TC devletinin işbirlikçisi
sömürücü sınıftan, paramiliter gerici faşistlerden,
örgütlü suç örgütlerinden(mafia vb) polis, asker,
sivil üst düzey görevlilerden ölenler ölürken
işledikleri suçlardan arınmış mı oluyorlar?
Arınmış olmalılar ki "sol, ilerici, demokrat"
olduklarını ileri sürenlerden bazıları taziyede
bulunma yarışına giriyorlar! Son bir yılda yukarıda söz edilenlerden ölenlerin arkasından
yazılanlara bakmanız yeterlidir!

KANSIZ SOYKIRIM

Harper Orhon
FESTİVALLERRRR...
Son yıllarda festivaller moda oldu bizim siyasilerimiz için oralarda görünmek sahte gülücükler atmak moda. Siyasete atılmadan önce
bu tip yerlerde görünmeyen insanlar siyasi olduktan sonra adeta yarışıyorlar bu festivallerde
görünmek için. Siyaset sahnesinden düşenlerde
artık oralarda değiller.
Tabii ki bu festivallerde yapılan en güzel konuşma ise Kıbrıs kültürünü yaşatmak için bu
festivallerin önemine vurgu yapıyorlar.
Bir taraftan bizi yok ediyorsunuz kendi ülkemizde azınlık yapıp çok kültürlülüğün öneminden bahsediyorsunuz diğer taraftan da
Kıbrıs kültürünü yaşatacakmışız.
Hadi be gidin işinize bizi kendi ülkemizde
yabancı ettiniz de kültür mü kalacak.

SENDİKALAR, PARTİLER
VE AFYONLANANLAR!

İpek Özden
Kesinlikle karar verdim ya suya ya havaya
ya da toprağa bir şeyler katarlar... Yahu ne
kadar ılımlı bir toplum olduk... Çoğunuza göre
benim tuzum kuru olmasına rağmen benim
mideme fena fena ağrılar girer, öyle hesaplarım
böyle hesaplarım olmaz...
Yani ya herkes illegal iş yapar, ya rüşvet yer,
ya da banka kredilerine güvenir, ya da ot ya da
kokain çeker! Yok yani bunun başka bir açıklaması! Yahu sadece bir oturun yazın elinize
geçen parayı, bir da çıkacak parayı, ama kalem
kalem yazın her harcamanızı...
Faiz ödemek için yaşarsınız? Elektrik ödemek
için yaşarsınız? Mazot/Benzin ödemek için yaşarsınız? Ben ömrümün geri kalanını enerji ve
banka sektörüne çalışarak geçiremem, hayat
dediğimiz şey bu değil... Ya bu düzen değişecek,
ya bu diyardan gidilecek!
Bildiğim bir şey var ki, ikisi de evde oturup
beklemekle olmaz.

KAN DAVASI
Levent Dölek
Savaşın bedellerini hem cephelerde
hem de cephe gerisinde hep işçi sınıfı
ve emekçi halk ödemiştir. Bu yüzden
de samimi olarak ve gerçekten barış
isteyenler işçiler ve emekçilerdir. Bugün
yaşanan savaş için de bu böyledir.
Ancak şunu bilmeliyiz ki barış istemek
yetmez. Barış dilek ve temennilerle
gelmez. Barış için aynı ekmek ve hürriyet için savaştığımız gibi savaşmalıyız.
Bunun için de safımızı doğru belirlemeliyiz.
Bugün Ukrayna’da yaşanan savaş büyük Rusya ile küçük Ukrayna arasında
değildir. Ukrayna’nın arkasında dünyanın en büyük terör örgütü olan NATO

ve onun başında bulunan Amerikan
emperyalizmi var. Ve bu savaş uzakta
değil ta içimizde veriliyor. Çünkü NATO
aynı zamanda Türkiye’dedir. Ve işçi
sınıfı NATO’nun içinde olduğu bir savaşta tarafsız olamaz. Çünkü NATO
kanlımızdır. İşçi sınıfımızın baş düşmanıdır.
*
Savaşta kural düşman kampından en
fazla unsuru tarafsızlaştırmaktır. Sosyalistler NATO’ya düşmandır. NATO
savaşında tarafsız kalan bir sosyalist,
NATO’nun onu kendi hanesine + yazdığını bilmelidir. Yani “NATO’ya da
hayır” demek yetmez. NATO’nun yenilgisi için çalışmak gerekir.

*
Kılıçdaroğlu'nun "aynı zamanda demokrasinin güvencesi" dediği NATO'nun
Maraş, Çorum, 1 Mayıs katliamlarına
nice faili meçhullere imza atan kontrgerillanın kurucusu, işçi düşmanı darbelerin faili, faşizmin hamisi olduğunu
unutmayın! Onlar unutturmaya çalışır
siz unutmayın!
*
Kahrolsun NATO dersem hak verirsiniz değil mi? Peki nasıl kahrolacak
bu NATO üzüntüden mi?
Biz savaşa hayır dedikçe vicdana mı
gelecek Biden'ı Boris'i... Milyonları
katlederken kanı kıpırdamayan emperyalist caniler!

NATO TEZGAHI
Ali Demir
Diyalektik metodolojinin biçimsel
mantığı aşan en önemli taraflarından
birinin biçimsel mantığın pür düşünme
şematizmini aşması olduğunu düşünüyorum. Bir olgu ilişkilendirildiğinde
onun bütün renklerle ilişkilendirme becerisidir diyalektik, oysa biçimsel mantık
bize ya siyah ya beyazı veriyor, en iyi
ihtimalle ise gri bir epistemolojiye götürüyor bizi.
Tarihte öznenin rolü/belirginleşmesi
ontolojik olanı anlayıp ona göre mücadele etmesinde yatıyor. Karşı geldiğin
meselenin kendisini ne kadar statikleştirirsen, o meselenin uygulayıcısı olan
diğer öznenin başarı oranını da o kadar
yükseltmiş oluyorsun maalesef.
NATO'nun dünyanın geri kalanında
olduğu gibi Ukrayna halkını da hiçe
sayması, onu paralı askerlerle desteklenen ve faşist unsurların yıllardır hazırlandığı bir iç savaşın içine fırlatmasına

nasıl muhalefet edilir? NATO'nun senaryosu tıkır tıkır işliyor, Rusya yavaş
adımlarla Ukrayna'yı işgal ediyor, diplomasi masasında NATO'nun Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçeceğine
dair en küçük adım atmayacağı belli
zira 2000'lerin başından beri bütün Doğu
Avrupa'da işletilen plan Rusya'nın kuşatılması ile ilgili.
Yukarıda diyalektik ile ilgili girizgaha
geri dönecek olursak, toplumsal muhalefetin enternasyonalizm ve sınıf mücadelesinden başka çıkış kapısı yok...
Mesele şu anda Rusya'nın Ukrayna'yı
işgali değil, mesele Ukrayna'da ve Suriye'de derinleşecek olan iç savaşın işçi
sınıfının gündemine nasıl dahil edileceği.
Yapısal olarak - eğer uzay ve yapay
zeka çalışmaları sermayenin kendisini
yeniden üretmesi için yeni alanlar açıp
sermayenin krizine merhem olamazsa enflasyon ve totaliter yönetimler eş anlı
yükseltecektir.

Toplumsal muhalefetin üzerine düşenin, sermayenin yaşadığı bu krizi, savaşla
ve Nato ile ilişkilendirerek bu dinamik
gerçekliği emekçilerin gündemine taşımak olduğunu düşünüyorum. Rusya'nın
Nato'ya direnmesi elbette kar oranlarını
düşürme eğilimi taşıyor, lakin unutulmaması gereken bu sürecin bir karşı
eğilim olarak savaş keynezyenizmini
de meşru bir hale getirdiği.
Bu facebook iletisinin, diğer yazdığım
iletiler gibi süreç üzerine kapsayıcı bir
analiz kabileyeti taşımadığını peşinen
kabul edererek, eş dost çevresine naçizane bir anımsatma olarak ele almanızı
rica ediyorum. Bir Gülbank gibi şunları
söyleyebilirim. Bir eğilime saplanıp kalmadığımız, düşünmenin ve üretmenin
bireysel bir edim değil, kolektif bir elbirliği olduğunu unutmadığımız, dinamik
olan sürece, dinamik bir biçimde dahil
olduğumuz, hesabımızı kitabımızı iyi
yaptığımız günler diliyorum.

KAHIR
İlke Davulcu
Mağdur edebiyatını sevmem. Ama bu
söyleyeceklerim gerçekler. Ülkedeki
çarpık sistem bizi sevmedi. Bizde onu
hiç sevmedik. Ben hiçbir şeye boyun

eğmedim. Okudum çalıştım. Birinin
adamı hiç olmadım. Bir daireye kapağı
atmadım. Memleketimi düşündüm. Benim gibiler didinip durduk hep. Sonunda
geldiğimiz nokta. Bu çarpık düzenin

tüm kademeleri haksız şekilde kendi
insanlarıyla ağzına kadar dolduruldu.
Bizim gibiler açlıkla sınandık,
sınanıyoruz.
Çok kahırlıyım çok.
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Töre 5’nci turda Meclis Başkanı seçildi
Cumhuriyet Meclisi’nin yeni
Başkanı UBP milletvekili
Zorlu Töre oldu. Töre:
KKTC’nin simgesi olan
Cumhuriyet Meclisi’nin
başkanlığına seçilmek benim
için şereflerin en büyüğüdür
HK Cumhuriyet Meclisi’nin yeni
başkanı UBP milletvekili Zorlu Töre
oldu.
Tek aday olan UBP Lefkoşa Milletvekili Töre için Cumhuriyet Meclisi’nde beş kez sandık kuruldu. Son
oylamada, 27 kabul, 21 ret, 2 geçersiz
oy kullanıldı. Bu sonuca göre Zorlu
Töre, Meclis Başkanlığı’na seçildi.
Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplanan, dört turda Meclis
Başkanlığı için aranan salt çoğunluğun bulunamaması nedeniyle oturuma 10 dakika ara verilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeniden
toplandı ve 5’inci kez sandık kuruldu.
5 turda gerçekleşen seçimin tamamlanması, 1 buçuk saat sürdü.
Seçim sırasında Cumhuriyet Meclisi’ne başkanlık eden CTP millet-

RUM-RUS DÜŞMANLIĞI

vekili Ceyhun Birinci, milletvekillerini telefonla seçim kabinine girmemeleri konusunda uyardı. Zaman
zaman bu konuda sözlü atışma da
oldu.
TÖRE’DEN TEŞEKKÜR
KONUŞMASI
Seçimi kazanan Zorlu Töre, milletvekillerine hitaben teşekkür konuşması yaptı. Töre, “KKTC’nin

Cumhuriyet Meclisi
Başkan Yardımcısı
Fazilet Özdenefe oldu!
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı için tek aday gösterilen
CTP milletvekili Fazilet Özdenefe
yapılan ikinci tur oylamada meclis
başkan yardımcısı seçildi.
Oyalamada “28” kabul, “18”
ret, “1” çekimser “2” geçersiz oy
kullanıldı.
Öte yandan Cumhuriyet Meclisi
Başkanlığı için tek aday gösterilen
UBP milletvekili Zorlu Töre, mecliste 5’inci kez yapılan oylamada
meclis başkanı seçilmişti.

simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nin
başkanlığına seçilmek benim için
şereflerin en büyüğüdür” dedi.
Devletin varlığını ve bağımsızlığını, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini Meclis Başkanı olduğu sürece
savunacağını söyleyen Töre, “Devlet
kutsaldır. Bu devletin yüce bir Meclisi vardır. Bu yüce Meclis Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meclisidir” şeklinde konuştu.
Töre, şunları da kaydetti:
“Biz namusumuz ve şerefimiz
üzerine devletimizi ve cumhuriyetimizi koruyacağımıza dair yemin
ettik. Halkın egemenliğine toz kondurmayacağız, Atatürk ilkelerinden
ayrılmayacağız, hukukun üstünlüğüne önem vereceğiz. Meclis Başkanı olarak üzerime düşen görevi
yapacağım. Bütün milletvekillerine
de eşit mesafede, demokrat bir yaklaşımla yaklaşacağım. Herkesin fikirleri ayrı olabilir, bu meclisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi
olduğuna taraf olacağım. Bu Cumhuriyete inanmayanlar olabilir ama
benim görevim Cumhuriyet Meclisi’ni Kıbrıs Türk halkı adına sonuna
kadar korumaktır.”

“8 Mart Dayanışmadır, Haklarımıza Sahip Çıkma Günüdür”

Devlet adli yardım konusunda keyfi elemeler yapıyor
Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı
mesajda, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de kadınlarn ciddi hak ihlalleri ile baş etmek zorunda kaldığına
dikkat çekti
“Ülkemizde kadınlar, ciddi hak
ihlâlleri ile baş etmek zorunda
kalıyor”
8 Mart’ın tarihsel geçmişten bugüne
kadar, toplum içindeki ataerkil ayrımcılık ve şiddete karşı, adaleti ve
eşitliği sağlamak için yürütülen mücadelenin sembol günü olduğu belirtilen açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de, gerek
sosyal gerekse ekonomik alanda, kadınların ciddi hak ihlâlleri ile baş etmek zorunda kaldığına vurgu yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi;
“Yasalarımıza göre pek çok ilerleme
kat edilmiş olmasına rağmen (ki
yeterli değildir), uygulamada ve toplumsal algıda hâlâ kalıplaşmış rollere
hapsedilen kadınlar, ayrıcımlıkla yüz
yüze bırakılıyor.
Yaklaşık iki buçuk senedir hüküm
süren pandemi neticesinde, var olan
sorunlar daha da belirginleşti. Kadınlar
erkeklere oranla daha kolay işten çıkarıldı, yoksullaştı ve bunun sonucu
olarak ekonomik şiddete açık hâle
geldiler.
“Engeller ve mobbing
uygulamaları yoğunluğunu
arttırdı”
Cam tavan dediğimiz, kadınların
yönetici kadrolarına getirilmesindeki

GÜNLÜK

görünmez engeller ve mobbing (bezdirme) uygulamaları yoğunluğunu
arttırdı. Buna rağmen özellikle mobbinge ilişkin somut yasal düzenlemelerin olmaması, mücadele ederken
zorluklarla karşılaşılmasına neden
oldu ve oluyor.
Nüfusumuzun yarısını oluşturan
kadınlar, ne yazık ki aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip değil.
Yönetim mekanizmalarında, siyasal
yaşamda ve karar alma organlarında
eşit şekilde temsil edilmemektedirler.
Ayrıca ücretsiz hukuki destek (adli
yardım) konusundaki eksikleri de belirtmek gerekiyor. 2018 yılında beri,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi
(TOCED) – Aile Yasası dayanağıyla,
K. T. Barolar Birliği ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında
imzalanan protokol gereği, şiddete
maruz kalan ve yoksul kadınlara aile
davaları kapsamında adli yardım sunuluyor.
“Devlet adli yardım konusunda
keyfi elemeler yapıyor”
Ama son zamanlarda, devletin bu
konuya daha fazla bütçe ayırmak is-

temediği için keyfi elemeler yaptığını
gözlemliyoruz. Keza TOCED’in 2014
yılından beri teşkilatlandırılmamış
olması da, idarecilerin kadınların
güçlenmesine yönelik gereken hassasiyet ve iradeye sahip olmadığını
kanıtlıyor.
Devlet bütçesi incelendiğinde, şiddetle mücadelede en önemli araçlarda
olan sığınmaevi kurulmasına, kadın
istihdamının arttırılmasına ve kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik
hiçbir kalemin ayrılmadığını görmek
de sorunlara dair bakış açısını kanıtlamaktadır.
“İnsan haklarında dayalı hukuki
dayanakları savunmaya devam
edeceğiz”
2011 yılında oybirliği ile İstanbul
Sözleşmesi’ni, 2014 yılında TOCED
Yasası’nı mevzuata dahil eden siyasi
iradeye bundan sonraki süreçte:
*Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
*Yeni nesillerin eşitlik algısı ile
yetiştirilmesi için müfredatta dönüşüme gidilmesi,
*Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve
*Kadınların her türlü alanda güçlenmesine imkan yaratacak adımları
atması gerektiğini hatırlatıyoruz.
Özellikle son zamanlarda, dini referanslı dayatmalar neticesinde, kadınların birey olarak değil de aile
içindeki bir nesne konumuna hapsetmeye çalışan, hak ve özgürlükler
yerine soyut manada aile güzellemesi
yapan yaklaşımlara karşı, insan haklarında dayalı hukuki dayanakları savunmaya devam edeceğimizi de ayrıca belirtmek isteriz”

ABD Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırmak için
Rus gemilerine limanları kullandırtmama şartı koşmuştu. Rusya, Ukrayna’da 8 senedir süren iç savaşa müdahale ettikten sonra Kıbrıs
Cumhuriyeti ikmal için Leymosun’a gelen 5 Rus savaş gemisinin demirlemesine izin vermedi! ABD Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırdım
dediğinde kınayan kınaya idi. Şimdi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rus gemilerine limanları kapaması alkışlanıyor! Türk NATO’cular ve Rum
NATO’cular birleştiler… ABD meseleyi silah ambargosu altında gündeme getirdiğinde çemkiriyorlardı… ABD senelerce Türk ordusunun
postalından piyade tüfeğine herşeyini verdi değil mi? Memnundunuz
değil mi bundan? Hatta masal anlatıyordunuz, Amerikan postalı,
Amerikan donu, Amerikan silahı kullanan Türk ordusunu ABD
Kıbrıs’ta istemiyor diye… Amma velakin silah ambargosu toprakları
işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulandı! Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
topraklarını işgal eden orduyu ise silahlandırdı Pentagon!.. Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne yönelik silah ambargosu kalkacak dendiğinde limanların
Rus gemilere kullandırılmaması şart koşulmuştu… Ha, ambargo gerçekten kalktı mı, zaman gösterecek; umarız devam eder! Silahlanma
hiçbir şeyi çözmez… Ambargonun kaldırılması Kıbrıs Cumhuriyeti'nin
Kıbrıs limanlarında Rus gemilerinin demirlemesini yasaklayıp yasaklamayacağına bağlıydı. ABD Büyükelçisi bunu net olarak ifade etmişti.
Ayrıca Rusya Büyükelçisi de “Rus askeri gemilerinin Kıbrıs limanlarına
girmesinin kabul edilmemesi taleplerini dayatmak Moskova ve Lefkoşa’nın ilişkilerine zarar verme arzularıdır” demişti! Rusya Federasyonu
Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, "Maalesef, politikasında böl
ve yönet ilkesini sıklıkla kullanan Birleşik Devletler, dostluk uğruna
değil, sadece kendi çıkarı ve birisine karşı olmak için arkadaş olmaya
alışıktır” dedi… ABD’nin bu hamlesi Rumları silahlandırmak için
değil, Rum-Rus ilişkilerini bozmak içindir…
ÇİN’İN SESSİZLİĞİ
“Tırnak”...
Avustralya Başbakanı
Scott Morrison, Çin’den
Rusya’nın Ukrayna’daki
"Yaralı bir dünya daha da
eylemlerine karşı
yaralanıyor. Bütün bunlar ise
sessizliğini bozmasını
istedi. ABD ve AB’nin
buna asla onay vermeyen
Rusya’ya düşman olması
çoğunlukların gözleri önünde
yetmedi mi?
gerçekleşiyor. Kimimizin kafası
*
gayet net bu konuda kimileri ise
“SIFIRLA BABACIM”
kandırılmış ve gerçek
Tayyip Erdoğan’ın damadı,
çıkarlarının, esenliklerinin
eski Hazine Bakanı Berat
barışta olduğunu göremiyorlar.
Albayrak “Burası Çok
Önemli” adlı bir kitap
Hayatlar savruluyor, çocuklar
yazdı. Bilal da kitap
dehşet içinde bakıyor ama
yazarsa adını “Sıfırla
umurlarında değil. UNICEF
Babacım” koyar
görevlisi savaştan kaçan bazı
herhalde…
çocukların durumunu anlatırken
*
bir tepkisizlik ve donukluk
DOST OLMAYAN
içinde olduklarını, derin bir
ÜLKELER
Rusya hükümeti, dost
karanlıkta kaybolduklarını
olmayan ülkeler listesini
anlatıyor. Ne kadar da bizim
onayladı. Listede ABD,
çocukluğumuz bu."
Kanada, AB ülkeleri,
Neşe YAŞIN
İngiltere, Ukrayna,
(Yenidüzen)
Karadağ, İsviçre,
Arnavutluk, İzlanda,
"Vicdan sahibi herkes
Norveç, Kuzey
Makedonya, Japonya,
milyonlarca insanın maruz
Güney Kore, Avustralya,
kaldığı olaylar karşısında daha
Yeni Zelanda, Singapur ve
çok üzülecek ve daha sağlam
Tayvan yer alıyor.
bir gelecek planlaması
Rusya’nın tek dostu
yapmaya çalışacak… Göçler
Türkiye mi bu durumda?
artacak, aile bağları
*
zayıflayacak… Halbuki;
KIZMA TATAR
Anastasiadis, Rusya'nın
Kıbrıslılar için ‘kalıcı bir
Ukrayna'ya müdahalesini,
anlaşma’ sonrasında çok daha
Türk ordusunun 1974’teki
güçlü bir ekonomi ve refah
müdahalesine benzetti.
düzeyi
yükselmiş bir yaşam
Tatar buna çok kızdı.
şansı vardır… Bunun iyi
Niko’ya kızma Tatar…
değerlendirilmesini
*
diliyoruz… "
NÜFUS
İstatistik Kurumu’nun
Reşat AKAR
verilerine göre nüfusun
(Diyalog)
yüzde 54’ünü erkekler,
yüzde 46’sını kadınlar
oluşturuyor. Oldu olacak
nüfusu da açıklayaydınız
bari…

Günün Kahramanı
Yüksel Çelebi
Ankara senelerdir belediye
sayısının azaltılması
gerektiğini söyleyip duruyor.
Protokollere yazıp
dayatıyor… En son
imzalanan Köy Yolları
Protokolü ile zaten köy
yollarının inşası bile
Ankara’ya bağlandı! Eski
adıyla Yardım Heyeti, yeni
adıyla TC Kalkınma ve
Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin yönettiği
Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘belediye reformu’ da
Ankara dayatmasıdır! Dikmen Belediye Başkanı Çelebi, 28
belediyenin 12 belediyeye düşürülmesine karşı çıktı…
‘‘Kapalı kapılar ardında yapılan sözde reformu kabul
etmiyoruz’’ dedi… Bu reform değil zaten, Ankara
dayatmasıdır!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

‘TO KEEP THE RUSSIANS
OUT’ STRATEJİSİ

NATO’nun birinci Genel Sekreteri Lord Ismay
Kuzey Atlantik Paktı’nın amacı için şöyle demişti:
-‘To keep the Russians out, the US in, and
Germany down’…
Bütün mesele budur: Rusları dışarıda tutmak,
Almanları baskı altına almak ve ABD’yi hakim
kılmak!
Aynı durum Türkiye ve Yunanistan için de geçerlidir. Birbiri
ile savaşmış olan Türkiye ile Yunanistan savaştan sadece 8 sene
sonra bir Türk-Yunan federasyonunu düşünecek kadar ileri gitmişti.
1930 tarihinde Atatürk ve Venizelos Ege’de bir birlik kurmak
isterken, TC ve Yunan devletlerinin NATO’ya
üye olmasından sonra iki ülkenin yakası bir araya
gelmedi. Türkçe ve Yunanca konuşan halkların
da huzuru kalmadı!
Atlantik Paktı Ruslarla Avrupalıların kardeşleşmesini, Türkün Yunanlıyla birliğini istemez!
Büyük Türk-Yunan savaşından 8 sene sonra
Türk-Yunan federasyonu konuşulurken, Kıbrıs’ta
48 senedir federasyon kurulamıyor!
Bizim NATO’ya kinimiz az buz bir kin değildir…
Bırakın insanı, denizdeki askeri rekabetten ve
kıta sahanlığı kavgalarından Ege’de yunuslara
bile huzur vermedi NATO!
1930’da Atatürk ile Venizelos savaştan 8 sene
sonra Ege Federasyonu hayali kurarken; yıl 2022,
savaşın sonlanmasından 100 sene sonra Türk balıkçı ile Yunan Sahil Güvenliği’nin kavgası
gündem oluyor!
Nereden nereye…
Ukrayna meselesine bir de böyle bakın: Kardeş
iki halk NATO yüzünden ‘iç savaş’ yaşıyor
aslında. “Büyük Rus” denen Slav ailesinin (Rusya,
Ukrayna, Belarus) iki parçası NATO yüzünden
savaşıyor. Çok yatırım yaptı bunun için emperyalizm Ukrayna’ya, iki halkı birbirinden ayırabilmek için 1930’ların Bandera’cı Nazizmini dirilttiler, 2014’teki darbenin mimarı ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın sözleriyle
5 Milyar Dolar harcadılar. Başardılar!
Rusya ve Çin’i kuşatma ve yalıtma stratejisinin
Doğu Avrupa cephesindeki bir mevziisi olan Ukrayna topraklarında NATO ile Rusya arasındaki
bu savaşın sonucunda Ukrayna’nın tarafsızlığı
korunsa bile NATO öyle bir hançer soktu ki bu
coğrafyaya…
Ukrayna’yı Rusya’ya karşı nükleer füze rampası
yapmak için NATO’nun 8 sene önce başlattığı İç
Savaş yeni bir Türk-Yunan düşmanlığı olarak çıkacak karşımıza.
Türk ve Yunan şairlerinin birbirlerine yazmak
zorunda kaldıkları kardeşlik şiirleri gibi şiirler
yazmak zorunda kalacaklar!
ABD emperyalizminin birbirine karşı kışkırttığı
ikiz kardeşler Türk ve Yunan milliyetçiliğinin
‘düşmanlığı’ da, Lord Ismay’ın ‘To keep the
Russians out, the US in, and Germany down’
desturunun parçasıdır.
Senelerdir ne zaman Türk televizyonlarındaki
tartışma programlarını açsanız ekranda ‘Yunanistan
savaşa hazırlanıyor’ yazısını görürsünüz. Yunan
basını da bundan geri kalmaz!
Ekranda bir Ege haritası, Yunan anakarasındaki
ve adalarındaki ABD ve NATO üsleri işaretlenmiş;
elinde sopayla emekli bir asker,
-ABD Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı silahlandırıyor, diyor.
‘Kullanışlı aptal Türk-Yunan milliyetçileri’
diye birçok kez yazdım. Yunanistan ve Türkiye’deki
bütün ABD-NATO üsleri ve tesisleri Rusya’ya
karşıdır: ‘To keep the Russians out’ stratejisi!
Geçtiğimiz dönemde “solun umudu” SYRİZA’nın giderayak ABD’ye verdiği askeri üs sözlerini (Dedeağaç, Volos ve Larisa) yeni Yunan
hükümeti yerine getirdiğinde Türkiye’de nasıl
karşılandı?
-“ABD Türkiye’ye karşı Yunanistan’da üs kurdu”…
Hayır Baylar! ABD emperyalizmi Türk-Yunan
milliyetçiliğinin ahmaklığı sayesinde Ege’de Rusya’ya kapan kurdu.
Ege’deki namlular doğu-batı arası değildir;
güneyden kuzeye çevrilidir: Türkiye ve Yunanistan’dan Rusya’ya!

Murat: İlgili Bakanlık ve Vakıflar
İdaresi bu işe ne diyecek acaba?
Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi
Başkanı Avukat Aslı Murat, Sınır Üstü
Bakımevi ile ilgili ortaya atılan ‘tecavüz‘
iddiasınyla ilgili Bakanlık ve Vakıflar İdaresi‘nin bu durumla ilgili ne yapacağını
sordu
Murat: Devletin yükümlülüğü, ihmali
ne olacak?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat, Sınır Üstü Bakımevi’nde çalışan bir kişinin, akıl hastalığı olup bakımevinde barındırılan bir kadına tecavüz
ettiği iddiaları karşısında, polis soruşturmasının ilgili şahısa yönelik yürütüldüğüne
dikkat çekerek, “Peki ya devletin yükümlülüğü, ihmali ne olacak?” diye sordu.
Daha öncelerde de dile getirdiklerini,
bu mekanlarda yaşananlardan, mekanların
yaşam koşullarından devletin sorumlu olduğunu hatırlatan Murat, devletin denetimi
ve gözetimi gerektiğini, aksi takdirde ya-

şanan hak ihlallerine devletin de neden
olacağını söyleyerek, “İlgili Bakanlık ve
Vakıflar İdaresi bu işe ne diyecek acaba?”
diye sordu.

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 197
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:
2118
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik
Sayısı: 134298
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 46 bin 66 testle
bin 584 yeni vaka belirlendi. Bugün 1
ölüm kaydedildi.
Ülkede dün (6 Mart) yapılan 77 bin
336 test sonucunda bin 730 yeni vaka
tespit edilmiş. 2 ölüm kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 129
hastanın tedavisinin sürdüğü, 27’sinin
durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 334 bin 822’ye
yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise
878.

KTAMS: 8 ŞUBAT İTİBARIYLA 4 KİŞİLİK
BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI 6561 TL
KTAMS: “ 28 ŞUBAT İTİBARIYLA 4
KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI
6561 TL… ASGARİ ÜCRET AÇLIK
SINIRININ 471 TL ALTINDA”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS), yapmış oldukları çalışmaya
göre, 4 kişilik bir aile için 28 Şubat tarihi
itibarıyla açlık sınırını 6 bin 561 TL olarak
hesapladıklarını ve mevcut asgari ücretin
açlık sınırının 471 TL altında olduğunu
açıkladı.
KTAMS tarafından yapılan açıklamada,
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden
alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme
kalıbında yer alan maddelerin İstatistik
Kurumu’nca gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan raporda harcanan günlük ve aylık tutarlar bu şekilde
kaydedildi:
“Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir
kadının yapması gereken zorunlu gıda
harcama tutarı günlük 56,07 TL, aylık
1682,10 TL. Yetişkin bir erkek için günlük
58,97 TL, aylık 1769,10 TL. 15-19 yaş
çocuk için günlük 61,93,75 TL, aylık

Mehmet Birinci

SADECE GÜL DEĞİL
EMEK VE EKMEK

Kuzeyde 371 vaka 1 can kaybı,
Güneyde 1584 vaka 1 can kayb!
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.146
olup, 371 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi
vefat etmiş, 415 kişi taburcu edilmiştir.
156 kişi Lefkoşa, 85 kişi Girne, 99 kişi
Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
7 Mart 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.145
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
371
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 371
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta
Sayısı: 415
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.994.649
Toplam Vaka Sayısı: 70.858
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka
Sayısı: 67.203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3457
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 200
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1464

Sosyalist Gözlem

1857,90 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük
41,73 TL, aylık 1251,90 TL. Aylık toplam
(açlık sınırı) 6,561 TL.”
Açıklamada, asgari ücrete yapılan artışa
rağmen Türk Lirasında meydana gelen
değer kaybı nedeniyle Şubat 2021 tarihinde
380 Sterline denk gelen asgari ücretin
bugün itibarıyla 321 Sterline gerilediği
belirtilerken, birçok mal ve hizmetin döviz
endeksli olmasından dolayı alım gücünün
yükselmediği, aksine hızla eridiği görüldüğü
ifade edildi.
“2022 ŞUBAT AYINDA YÜZDE 7.11,
SON İKİ AYDA YÜZDE 12.98, BİR
YILDA YÜZDE 64.30 ENFLASYON
MEYDANA GELDİ”
İstatistik Kurumu’nun rakamlarına göre
2022’nin Şubat ayında yüzde 7.11, son
iki ayda yüzde 12.98, bir yılda yüzde
64.30 enflasyon meydana geldiğine işaret
edilen açıklamada, orta düzeyde maaş
alanların bile bu şartlarda sağlıklı beslenme olanağı kalmadığı belirtilerek, hükümetin “kaşıkla verdiğini kepçeyle
alarak adeta sefalete doğru sürüklediği”
öne sürüldü.

Bugün 8 Mart! Kadınların, toplumsal
mücadelenin tam ortasında olduklarını
hatırlatmaları ve varlıklarına sahip çıkmaları açısından son derece önemli bir
tarih.
Gün itibariyle Ukrayna'da vahşet dolu
bir savaş sürmekte. Ama öne çıkan Ukrayna olsa da dünyanın daha birçok köşesinde benzer haksız
savaşlara ve emperyalist
vahşete tanık olmaktayız.
Bu vahşeti önlemekte
kadına çok büyük bir
görev ve sorumluluk
düşmektedir.
İnsanın eğitimi evde
başlar. Daha evdeyken,
çocuklarımıza sevgiyi, insanlığı kardeşliği paylaşmayı, ve barışı anlatmalıyız.
Ne yazık ki günümüzde okullar insanlara,
çocuklarımıza düşmanlığı, savaşı ve
vahşeti aşılmaktadır. Bir taraftan vahşet
gözlerimizin önünde sürerken, öte yandan
da gençler sevgililerine güller karanfiller
yollayarak, lüks lokantalarda başbaşa
yemekler yiyerek ‘kadınlar gününü’ kutlamaktadırlar. Yaşadığımız vahşete karşı
bundan daha büyük bir umursamazlık
olamaz!
Evet, 1977 yılında, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu, 8 Mart’ı Dünya Kadınlar
Günü olarak kabul etti. Ama emperyalist
büyük güçlerin saldırılarını meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayan Birleşmiş Milletler örgütü bunu emperyalist
güçlere yaranmak için uluslararası emekçi kadınlar gününün içini boşaltmak
amacıyla bu günü sınıfsal içeriğinden
kopararak genel bir kadınlar gününe
dönüştürdü. Halbuki tarihsel olarak 8
Mart’ın gerçek içeriği şu; Yıl 1857, tam
165 sene önce ABD’nin New York kentinde 40,000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladılar. 12 saatlik
günlük çalışma saatine, düşük ücrete
karşı greve giden kadın işçiler polisin
kendilerine saldırmasıyla fabrikaya kilitlendiler. Çıkan yangında, fabrika önüne
kurulan barikatlardan kaçamayarak çoğu
kadın 129 işçi can verdiler.
Yıl 1908, New York'ta 15,000 kadın
“Ekmek ve Gül ” sloganı ile daha kısa
çalışma saati, daha iyi gelir ve oy hakkı
için yürüdü. Doğum izni istediler. Ekmek
yaşama güvencesi, karın tokluğunu, gül
ise daha kaliteli yaşamı simgeliyordu.
Yıl 1910, Clara Zetkin, 2. Sosyalist
Enternasyonale bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı sırasında 8
Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olmasını
önerdi ve öneri oybirliği ile kabul edildi.
Yıl 2013,, “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”
(CEDAW) ülkemizde de onaylanmış
ve yürürlükte olmasına rağmen ve yürürlükteki mevzuatta bulunan diğer haklara aykırı olarak kadınlar bir taraftan
her türlü şiddete maruz bırakılırken bir
taraftan da sistemin dayatmaları ve çarpıtmaları sonucu toplumsal mücadelenin
dışına itiliyor, cesaretleri kırılıyor. Şiddet
kimi zaman amaç kimi zaman araç oluyor.
Kadınlar, sınıf mücadelesi içinde yerlerini almalı, onurlu, yürekli ve haklı
kavgalarına sahip çıkmalı, özel mülkiyet
toplumu tarafından gaspedilmis haklarını
talep etmelidirler.
8 Mart, hatırlamak, hatırlatmak ve
sahip çıkmak için bir fırsattır. Gülün,
emeği ve ekmeği unutturmasına izin
vermeyin!
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48 yılda 21 okul yapılırken
19 yılda 46 cami inşa edildi

Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, okullarda yaşanan yıldırım düşmeleri,
klima yangınları ve düşen tavanlara işaret
ederek, okulların felaketlere karşı dayanıklı
hale getirilmesi için AB okul güvenliği
mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını istedi

Kaçmaz: Okulların alt yapıları
güçlendirilmedi
Sendika adına yazılı açıklamada bulunan
Kaçmaz, “Okulların kapasitelerinin geliştirilmesi araştırma sonuçlarını” yayınlamalarının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen okulların alt yapılarının güçlendirilmediği gerçeğinin, bir sorun olarak durduğuna işaret etti.
Kaçmaz, “Kamu denetiminin güçlendirilmesi ve okulların altyapı fizibilite çalışmalarının tamamlanması için yapıcı
adımların atılması konusunda hassas olunması gerektiğini hatırlatır, öğretmen ve
öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmelerinin bir
hak olduğunun altını çizeriz. Eğitim Bakanlığı fizibilite çalışmaları noktasında
başta DAÜ olmak üzere her bölgedeki
üniversitelerden yardım alma noktasında
girişim başlatmalıdır” dedi.
“Düşen tavalar, yanan klimalar,
yıldırımlar…”
Geçtiğimiz hafta Güzelyurt’taki Barış
İlkokulu’na yıldırım düştüğünü, Lefkoşa’da
ise 9 Eylül İlkokulu’na ait bir sınıfta faal
durumdaki klimanın elektrik aksamlarının
kısa devre yapması sonucu yangın meydana
geldiğini hatırlatan Kaçmaz, Şht. Yalçın
İlkokulu’nda tavanın kaplamasının düşmesinin ise tüm okulların yaşamış olduğu
kötü tecrübelerdend olduğunu söyledi.
Kaçmaz, “Barış İlkokulu’na yıldırım

Sosyal Medya

çizen Kaçmaz, Serdarlı İlkokulu’na 2018
yılında yıldırım düştüğünü, aynı yıl 11
okulun ise sel felaketinden dolayı zarar
gördüğünü, 1974’den günümüze sadece
21 tane kamusal yeni okul inşa edildiğini
fakat son 19 yılda 46 yeni cami inşa
edildiğini hatırlatmakta yeniden yarar
olduğunu belirtti.
Kaçmaz, “Buna karşın 88 “özel” okul
öncesi kurumu, 14 “özel” ilkokul, 12
“özel” orta eğitim kurum açılmıştır. Rakamlar bize artan nüfus karşısında kamusal eğitime yapılan yatırımların azlığını
göstermektedir.
Okullarımızın yüzde 86’sı 1974 öncesi
yapılardır.
Yeni okul projelerinin tamamlanması
ve var olan okulların güçlendirilmesi gerekliliği açıkça ortadadır. 2022 yılında
devletin tüm kurumları öncelikli olarak
eğitim ve sağlık için seferber olup önemli
adımlar atmalıdır” dedi.

düştüğü anda çocukların ve öğretmenlerin
teneffüs saatlerinde olması; olası bir kaybın
önüne geçmiştir. Okulumuzda paratoner
olması bir şanstır. Birçok okulumuzun paratoneri mevcut değildir. Elektronik birçok
aygıt zarar görmüştür. Lefkoşa’da 9 Eylül
İlkokulu’nda klimanın elektrik aksamlarının
kısa devre yaptığı esnada öğrencilerimiz
sınıftaydı. Çıkan yangın öğretmenlerimizin
erken önlemlerini alması ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürülmüştür.
Klimanın iç ünitesi tamamen, bir adet
beyaz tahta ise kısmen yanarken, sınıfın
duvarları ise işlenmek suretiyle zarar görmüştür” dedi.
“74’den günümüze sadece 21 tane
kamusal yeni okul yapılırken, 19 yılda
46 cami inşa edildi”
Deprem fizibilite raporu olan okul oranının sadece yüzde 3 olduğunun altını

“Okullarımızın devletin tüm
kurumları gibi sigortalanmasını
istiyoruz”
Okulların sel, yıldırım, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale
getirilmesi için AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli
yatırımların yapılmasını, şiddetli yağışların bir sel felaketine dönüşebileceğini
düşünerek, salgın hastalıklar ve su kaynakları ile ilgili önleyici önlem alınmasını
birçok platformda belirttiklerini anlatan
Kaçmaz, sözlerini söylemeye devam edeceklerini belirterek, taleplerini sıraladı;
1- Okullarımızın sel, yıldırım, deprem
ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı
hale getirilmesi için AB okul güvenliği
mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını istiyoruz.
2- Okullarımızın devletin tüm kurumları
gibi sigortalanmasını istiyoruz”

AYÇİÇEĞİ VE SOPHİA LOREN

Nuh Çetin
Sophia Loren ile ayçiçek yağı kolilerine
hücum eden yurttaşlarımızı, peşinden işgalcilere haykıran Ukraynalı hanımı bir
araya getiren bir öyküyü bir araya getireceğimi daha önce söyleseler inanmazdım.
Ama öyle denk geldi ki...
***
En sevdiğim filmlerin başında, 70'li yıllarda izlediğim bol ödüllü "Sunflower"
(Ayçiçeği) gelir.
Sophia Loren ile Marcello Mastreoianni'nin başrolleri paylaştığı film, evlilik
hazırlığı içindeki iki sevgilinin günlerini
bol komedi unsuru taşıyan sahneler eşliğinde geçirdiği İtalya'da başlıyor.
Bu arada 2. Dünya savaşı çıkıyor ve
Marcello askere alınarak Rusya'ya, daha
doğrusu o zamanlar SSCB toprağı olan
Ukrayna'ya gönderiliyor.
Bundan sonrası dram:
Orada karlar içinde donmak üzere ve
hafızasını kaybetmiş haldeyken Ukraynalı
bir kadın tarafından bulunuyor ve güçlükle
yaşama döndürülüyor.
Marcello kendisine aşık olan bu kadınla
yaşamını birleştiriyor...
***
Ama öte yandan, İtalya'da kendisini
bekleyen bir kadın (Sophia Loren) var-

dır.
O kadın, cepheden dönen bütün trenlerden inen yolculara Marcello'nun resmini
göstererek haber sorar.
Askerlerden birinden aldığı belli belirsiz
bir haber üzerine de atlayıp Ukrayna'ya
gider.
İnanılmaz bir azim ve rastlantısal gelişmelerle, sevgilisi Marcello'nun evini
bulur.
Elbette arka plandaki evde artık bir eşi
ve çocuğu vardır. Bu karşılaşma, senelerdir
kocasını bekleyen Sophia için büyük bir
yıkım olur.
Tek bir kelime etmeden, trene atlayıp
İtalya'ya geri döner...
***
Marcello bu karşılaşmanın şokunu atlatamamıştır ve annesini bahane ederek
Sophia'yı görmek üzere İtalya'ya gider.
Ama yapacak bir şey yoktur.
Tekrar bir araya gelmeleri imkânsızdır.
Son sahnede Sophia trenle Marcello'yu
Ukrayna'ya uğurlarken, her ikisinin gözleri
sonsuzluğa kadar birbirlerine kilitlenir...
***
Filmin unutulmaz sahnelerinden birinde,
Rusya'da kocasını arayan Sophia'yı geniş
ayçiçek tarlalarından birine götürürler.
Bu sahnede, köylü bir kadın Sophia'ya

şunu anlatır:
- Burada yatanlar İtalyan askerleriyle
Rus sivilleri.
Almanlar, onlara kendi mezarlarını kazdırmış.
Her ayçiçeği, her ağaç, her tahıl tarlası;
İtalyan, Rus, Alman askerlerinin cesetlerini
örtüyor.
Film de adını bu sahneden alarak, "Sunflower" (Ayçiçeği) oluyor...
***
Geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşın
bir sonucu olarak ortaya çıkan, marketlerimizde izdihamlara yol ayçiçek yağı savaşlarının arka planında böyle hüzünlü
öyküler var. Ama daha bitmedi...
***
Bugün yabancı basını izlerken, beni yarım asır öncesinde izlediğim bu filme götüren inanılmaz bir sahneyle karşılaştım.
Bir Ukraynalı hanım, ülkesini işgal eden
silahlı Rus askerinin yanına gitmiş, kendisine ayçiçeği tohumu uzatarak şöyle
haykırıyordu:
- Siz işgalcisiniz, siz faşistsiniz' diye
bağırıyor ve devam ediyordu:
- Bu tohumları alın ve cebinize koyun!.
Böylece en azından hepiniz ölüp bu
topraklara yattığınızda üzerinizde ayçiçekleri büyüyecek!..

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

NEDEN DÖNELİM
MİŞİZ?

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarını kullanmasını
her zaman savundum, savunmaya da
devam edeceğim.
Geçenlerde fanatik bir CTP'li bir
yorumuma karşılık şunları yazdı,
''CTP Rum liderle bir buçuk yıl, yaptığı görüşmelerde, Kıbrıslı Türklerin
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarından
daha fazla haklar elde
etti, niye Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımıza geri dönelim ki''
,diye cevap verdi!
Şaşırmamak elde değil, CTP, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki
haklarımızdan görüşmelerde daha
fazla haklar elde etmişse, neden
CTP'lilerin tümünün ceplerinde Kıbrıs
Cumhuriyeti kimliği ve pasaportu
var?
Bunca yıl CTP'lilerin çocukları Avrupa'daki üniversitelerde diğer ülkelere
göre neden çok daha iyi şartlarda
eğitim alıyor?
Dört özgürlük dahil tüm AB olanaklarından yararlanan Kıbrıslı Türkler değil mi?
Bu hakları nereden geldiğini söylemeye gerek yok, elbette Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin AB'nin bir parçası
olması, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin vatandaşları olması
nedeniyle değil mi?
Ben CTP'li fanatiğin ne dediğini
anlayamadım, acaba silah zoruyla
evlerinden, yurtlarından kovulan Rumların terkettiği topraklara, tanınmamış
KKTC devletine, meclisine sahip oldukları için mi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden ki haklarımızdan daha fazla
haklar elde etmişiz?
Emir ve talimatlarla Türkiye'nin
her dediğini yapmakla, daha fazla
haklar elde ettik de bizim mi haberimiz olmadı?
Madem ki CTP'nin görüşmelerde
daha fazla hak elde ettiğini iddia ediyor, o zaman CTP'liler kimlik ve pasaportlarını iade etsinler, onlara ne
gerek var ki?
Aslında CTP de diğer sağ partiler
ve de Türkiyeli yetkililer gibi savaş
sonrası ganimetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımızdan daha ileri
haklar olarak nitelendiriyorlar.
Milliyetçi kesim kan döktük aldık,
buralar bizimdir, derken CTP' ileri
gelenleri bunu söyleyemiyecekleri
için bir kulp bulmuşlar, ya biz Annan
planında evet dedik, ya da federasyon
deyip onunla daha fazla haklarımız
var yalanının arkasına saklanmaktalar!
Aklı başında, Rum ların terkettiği
topraklardan kazançları olmayan,
yurtsever Kıbrıslı Türklere açılacak
tek pencere Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki
haklarına talip olmaları ve ısrarla onlara sahip çıkmalarıdır.
Gerisi tamamen bahanedir, neyin
bahanesi ganimetleri, buraya taşınan
nüfusu yasallaştırma ve en büyük yalanları da, bu yasallaştırma gayretlerini
Kıbrıslı Türklerin kazanımıymış gibi
göstermek istemeleridir!
Rum lider Anastasiadis'in geri dönüş
çağrısına CTP'nin Kıbrıslı Türklerin
aleyhinedir diye bildiri yayınlaması
da işte bu yüzdendir .
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV
Tayyip bir tweet atarak "Millet tamam derse gideriz" demiþ… Ve anýnda bir milyon kiþi "Tamam"
demiþ! Dur bakalým ama Reis… Böyle aceleyle nereye? Henüz helalleþmedik daha seninle!

KADINLAR ÇİÇEK
DEĞİLDİR AMA
ERKEKLER
ODUNDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Açý

l 2. sayfada

Para suyunu çekince kukla hükümete Ankara'nýn verdiði akýllara bakýn

Kara
para
AKlanacak
Bu baþka rezalet…

Elektriðe %30 zam

l Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoðan, "Elektriðe en az
%30'luk zam yapýlmasý için Bakanlar Kurulu'ndan talepte
bulunacaklarýný açýkladý…
l Erdoðan güneyden 20 megavatlýk alým yapýldýðýný da açýklayarak,
bunun maliyeti ciddi oranda artýrdýðýný söyledi…
13. sayfada

Hükümetin kayýt dýþý parayý kayýt altýna alma gerekçesiyle ve Resmi Gazete'de
yayýnladýðý yasa gücünde kararname ile kara paranýn aklanmasýnýn önü açýldý…
CTP, TDP ve HP "devlet eliyle kara paranýn aklanmasý" olarak deðerlendirdi…

BİZİM BARIŞÇILAR

Bizim Mandra
Singrası (Sınırüstü) Yaşlı
Bakımevi’nde engelli bir
kızın maruz kaldığı tecavüz
olayı, halk arasında büyük
öfke, infial ve tiksinti yaratır.
Bu vahşet ve sapıklığı
yapanın kesinlikle insan
olamayacağını belirten
vatandaşlar, duydukları
öfke ve tepkiyi dile
getirecek kelime
bulamadıklarını belirtirken
sokaktaki adam
“Böylelerine verilecek en
hafif ceza güneş yüzü
göstermemektir” diye kendi
kendine söylenir.

DİP NOT
İşçi Sağlığı Meclisi verilerine
göre 2022’nin ilk 2 ayında
Türkiye’de en az 225 işçi
yaşamını yitirdi. Şubat
ayındaki iş cinayetlerinde
ölenlerin 8’i kadın, 3’ü de
çocuk.

“Ukrayna’daki Neo Nazileri hafife almak
NATO’cu güçlerle aynı çizgiye savrulmaktır”
Ukrayna üzerinden yaşanan NATO-Rusya
çatışması, Türkiye’de solu ikiye bölmüş görünüyor. Tartışmalara bakınca sol akıl üzerinde
büyük bir bozulma yaratan liberal lekelenmenin sandığımızdan da derin olduğu görülüyor.
Egemen medyanın NATO’cu ve Amerikancı
haber bombardımanının etkisine, solun kimi
kesimlerinin de girdiği gözleniyor. Sol, romantik bir savaş karşıtlığı ile soğukkanlı bir
durum analizi arasında salınıyor. “Rusyacı”
olmaktan ya da Putin’in yanına düşmekten
korkuyor. Oysa böyle tarihsel gelişmeler karşısında abdestinden emin olmak entelektüel
cesaret göstermek gerekiyor. Gerektiğinde
akıntıya karşı durmak ve aykırı olmayı göze
almak, solda durmanın ilk şartı oluyor.
NATO, Yugoslavya’yı 10 yılda 7 parçaya
bölmüş bir suç örgütüdür. ABD ve NATO
kısa süre önce, Libya’da haydutluk yaptı.
Ülkenin zenginliklerini yağmalayarak, İslamcı
terör örgütlerine ve aşiretlere teslim etti.
Sol için durum açıktır. Doğru tutum, iki
taraf arasında tercih yapmaktan çok, NATO’culuğa, faşizme (neo nazilere) karşı olmaktır. Kimin ne diyeceğine aldırmaksızın,
doğrunun yanında durmaya cesaret edilmelidir.
14 üyeli NATO son 3 yılda 16 yeni üye aldığı gibi, Ukrayna’yı da bünyesine katmak
istiyor. NATO’nun bu genişleme siyasetinin
Rusya için bir güvenlik riski oluşturduğu
açıktır.
Ukrayna ve müttefiklerine göre Ruslar,
Neo Nazi grupların etkisini abartarak gerekçe
üretiyor. Neo Nazi grupların halk arasındaki
desteği yüzde 3 ila 5 civarında seyretmesine
karşın, bu örgütler siyaset ve güvenlik bürokrasisinde orantısız bir güce sahip oldu.

VİRGÜL
TUZAK
Eylül 2020’de ABD Kıbrıs Büyükelçisi Judith Gail
Garber ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik
uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı
Rus gemilerinin Kıbrıs limanlarını kullanmasını
yasaklama şartı iledir demişti. 2022 Mart’ında 5 Rus
gemisi Leymosun’a sokulmadı! ABD’nin amacı Rusya
ile Kıbrıs’ın arasını bozmaktı… Bu ambargo kaldırma
kararı ile Suriye’de Rusya ile baş edemeyen ABD
Kıbrıs’ta Rusya’ya savaş açtı… Önce Rus gemilerinin
Kıbrıs’a demirlemesi engellenecek, ardından Rus
sermayesi tamamen gidecek. Kıbrıs’taki TC işgaline
ise ABD destek vermeye devam edecek…

DİLİNDE
SİGARA
SÖNDÜRÜN!

Þener LEVENT

BU ÞÝDDETE NEDEN
SESSÝZ KALDINIZ?

KISACA...
Ukrayna krizinden dolayı doğalgaz
konusunda “İsrail-Kıbrıs potansiyeli
gündem olacağı açıktır” diyen CTP’li
Asım Akansoy; ‘Buzdolabında olan
Kıbrıs sorununun yeni bir dinamizm
kazanacağı ve adanın birleşmesi,
gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya
yönelmesi gerek TC-AB ilişkilerini
etkileyecek gerekse siyasi eşitliğe
dayalı bir federasyonun önünü
açacaktır’ dedi… Ukrayna savaşı da
federasyona yaradı gene!

TARÝH: 6 Aðustos 2021 Cuma YIL: 2 SAYI: 391 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

“Anastastasiadis’in
Rusya'nın Ukrayna'ya
müdahalesini Türkiye’ye
dil uzatmak için
kullanmaya kalkmasını
kınıyoruz…”
SİLİHTAR

2014'te “Rusya yanlısı” denilen seçilmiş
devlet başkanı Yanukoviç bir darbeyle devrildikten sonra Neo Nazilerin yükselişi hızlandı. Svoboda Partisi'ne Savunma Bakanlığı,
Tarım Bakanlığı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ile Başsavcılık ve iki valilik verildi.
İnanılır gibi değil ama, Almanya’da bile
yasak olan Nazilerin simgesi ‘Gamalı Haçı”
amblem ve bayrak olarak benimsemekte sakınca görmeyen Sağ Sektör yasal statü kazandı. Sağ Sektör’ün silahlı örgütü Azov Taburu Ulusal Savunma Ordusu bünyesine
alındı.
Ukrayna'daki Rusların kopuşunu tetikleyen,
2014 darbesinden sonra “Azınlık Dil
Yasası”nın iptal edilmesiydi. Batı yanlısı
sağcı güçler Rusça, Romence ve Macarcayı
yasakladı. Rusça iki resmi dilden biriydi.
Ruslar Ukrayna’nın iki kurucu unsurundan
biri. Diğer olay ise, Odessa'da bir maç sonrası
çıkan olaylar sırasında, Sağ Sektör'ün yönettiği
ırkçı grupların, Rusya yanlılarının sığındığı
sendika binasını ateşe vererek 48 kişiyi öldürmesiydi. Faşistler, bizdeki Madımak Katliamı gibi bir toplu cinayet işlemişlerdi
Ukrayna krizinde Neo Nazi etkeni hafife
alınacak bir durum değildi. Ortada insanlığa
karşı suç işleyen ırkçı ve faşist örgütler vardı.
Bunu reddetmek, NATO’nun doğuya genişleme siyasetini destekleyen ve Ukrayna dramına yol açan güçlerle aynı çizgiye savrulmaktır. Bu tutumu demokratik gerekçelerle
savunmaya çalışmak ideolojik ve ahlaki bir
hiledir. Farklı olanı ve gerçeği söylemekten,
yazmaktan, savunmaktan korkmamak gereklidir.
(Bu yazı Merdan Yanardağ’ın Birgün’de
yayımlanan “Ukrayna krizi, cesaret ve
sol” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

n Cemal Özyiðit, "Bu
düzenlemeyle devlet
komisyon alarak kara
parayý aklar duruma
düþmeyecek mi?" diye
sordu…
n Erhürman: Ne uluslararasý hukuk,
ne iç hukuk, ne Kýbrýs Türk
halkýnýn uluslararasý toplum
içindeki statüsü ve itibarý
umurunuzda…
n Özersay: Bu kararname
nerden buldun, nerden
getirdin, paranýn kaynaðý
nedir bakmayacaðým
anlamýna geliyor…
3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

Borçlu elektriði kesmeye gidince…

Kýb-TEK çalýþanlarý
darp edildi

n El-Sen, Tüfekçi'ye ait beton
þantiyesinin Kýb-Tek'e olan
borcu nedeniyle elektrik
enerjisini kesmeye giden iki
Kýb-Tek çalýþanýnýn þantiyedeki
çalýþanlar tarafýndan darp
edildiðini belirtti… Sendika
polisi göreve çaðýrdý…

4. sayfada

3 kilo uyuþturucuya…

Dijital aþý sertifikasý

n Tasarruflarýnda
2 kilo 280 gram
aðýrlýðýnda
hintkeneviri bulunan
Afrikalý iki sanýk 9'ar
yýl aðýr hapislik
cezasýna
çarptýrýldý…
4. sayfada

n Kuzeyde yapýlan
aþýlarla ilgili bilgilerin
Kýbrýs Cumhuriyeti
makamlarýna hýzlýca
iletilmesi isteniyor…
11. sayfada

9'ar yýl
hapis cezasý

"YÖNETÝLEMEYEN
TÜRKÝYE'NÝN
YÖNETÝLEMEYEN YANGINI
SÖNDÜRÜLEMÝYOR"

KAYA TÜRKMEN
CTP'NÝN
BAÞINA!

VÝRÜS, AÞI
VE
ÖZGÜRLÜKLER

Faize Özdemirciler

Aziz Þah

Ali Osman

Güneye
kuzeyden
bilgi bekleniyor

ORTALIK
KARIÞTI
Mehmet
Levent

Kuzeyde 142, güneyde ise 580 vaka 3 can kaybý...

KARANLIÐIN
50 BÝN TONU

Canan Sümer

l 15. sayfada

TARİH 6 Ağustos 2021

Hükümetin kayıt dışı parayı kayıt
altına alma gerekçesiyle ve Resmi
Gazete'de yayınladığı yasa gücünde
kararname ile kara paranın
aklanmasının önü açıldı…

Gözden kaçmayanlar...
HATIRLATMA
Gene Rusya’nın KKTC’yi tanıyıp
tanımayacağı konuşuluyor! Şubat 2020’de de
Rusya’nın KKTC’yi tanıyacağı ve Erdoğan’ın
Putin’e Rus savaş gemilerinin Mağusa
limanını kullanabileceğini söylediği yazıldı TC
basınında… Maraş konusunda Türkiye’yi ilk
uyaran Rusya olmuştu… KKTC’yi Rusya’nın
tanıyacağını ortaya atan da Perinçek gibiler
olmuştu. Ancak Türkiye basını Rusya’nın
Maraş uyarısını görmezden gelmişti!
Rusya’nın Kıbrıs büyükelçisi Stanislav
Osadchiy Rum-Rus ilişkilerini Türkiye ya da
Amerika’nın etkileyemeyeceğini söylemişti.
Kıbrıslılar kendi işine baksın, Kıbrıs’ın işine
başkalarının burnunu sokmasına müsaade
etmesin demişti!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

"CTP'yi
pazarlıklarınıza alet
etmeye çalıştınız…"
Tufan Erhürman
(CTP)

Karikatür: Marian Kamensky
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

SAVAŞ ZAMANI!

Hasan Çötok
Almanya Komünist Partisi Münih il merkezi binasına kimliğini bizlerin bildiği ve
Alman devletinin "bilemediği" kişiler tarafından "Russian Scum" (Rus pisliği) yazılması yapıldı.
Ukrayna krizinden sonra, sosyal alanda
milyarlarca tasarrufa giden Alman devleti
bir günde 100 milyar Euro silahlanma
bütçesi çıkarttı ve zorunlu askerlik üzerinde
tartışmalar başlattı. Üstüne üstlük Başbakan
sosyal demokrat Olaf Scholz utanmadan
Rusya-Ukrayna savaşının Almanya ekonomisini çok etkilediğini söyledi. Çok daha
ilginç bir konuda Suriyeli ve Afrikalı savaş
mültecilerini almak için "süründüren" Alman
Devleti, Ukrayna mültecilerine çok farklı
davranarak, "özel" ücretsiz tren tarifelerinle
Almanya'ya getirerek mültecilere nasıl davranması konusunda "ilk defa" bir örnek
teşkil etti. Alman Devletininden Komünist
Partisine karşı böylesi bir saldırıya karşı
araştırma bile yapmayacağının bilincindeyiz.
Çünkü aramızda sınıfsal bir çatışma var.
Bu sınıfsal çatışmamız Rusya-Ukrayna savaşına bakış açımız ile de devam etmektedir.
Uyan uykudan uyan...

YETER DE KİM DİNLER?

Önce havadan bombalamalar oldu.
Hesapsız, kitapsızdı bombalamalar.
Hedef, diyerek giriştikleri her noktada
insanlar vardı kaçışan.
Kaçışırlarken korku hakimdi yüzlerinde.
Kaygılıydılar gelecekten, o andan, çocuklardan, kendilerinden
Ne yapacaklarını şaşırdılar.
Kucaklarındaki çocukların gözlerinde
bilmedikleri bir korku taşıyordu.
Bir yerlerden bir yerlere kaçıyorladı
ama nereden, nereye bilmiyorlardı.
Geleceklerini düşündüm
o anda çocukların gözlerine
bakarken.
Bir tanesi vardı otobüse
binmeden önce dikkatimi
çeken.
Bir o yana koşturuyor kucağında bebeği bir bu yana
ama kapıyı bir türlü denk getiremiyordu.
Çocuk ise ne olduğunu anlamadan bakıyordu.
Korku onun geleceğine işleyecekti.
Gitmeyecek o çocuğun korkusu ömrünün
sonuna kadar.
Ölüme kadardır bu psikolojik baskılar.
Bitmez tükenmez gibi gelir her anı savaşın.
Havadan bombalamalar bitince, yeterli
denilince, karadan hücuma kalktı ordu
kalan insanları da yok etmek için.
Savaşı yapanlar buna temizlik, diyorlar
kirli elleri ile yaptıkları katliama.
Nasıl temzilik bu?
Evinde, yurdunda, işinde olanlrın orada
öldürülmeleri nasıl temizlik olur?
Bir de savaşa katılan baskıcı ülkenin
askerleri var ortada.
Onlar da insan .
Ama onların da ellerinde silahla var,
her türden kurşun, mühimmat.
Sırtlarında kilolarca ağırlıkla koşuyorlar
hedefe.
Ki temizlik yapackalar.
Bir kurşun, orada, onları da yere serebilmekte.
Bunun sonu var mı?
Yok.
Bir yerde duracak savaş, bir yerde bitecek
yıkım...
Kalan molozların altında yıkılacak beyinler, duygular, sevgiler.
Dünyanın sonu nereye gidecek, derseniz,
kimse bilemez bunu, çünkü her dönemde
bir deli, bir doyumsuz çıkar başa.
Onun verdiği kararlarla yürür ordular.
Haksızken kendini haklı bile gösterir
bir taraf savaşlarda.
Bitmez tükenmez yıkıma yol açan zincirleme olaylar.
Bugün dünyayı tanıyamayanlar bir dönem öncesine baksınlar.
Hep aynı hikayeler yaşandı tarih boyunca.
İnsanlar kurbanlıklar gibi avlar gibi avlandılar.
Sokak çatışmaları olurken bunları düşünüp durdum hep.
Bir yerdeki insanı avlamak için saldırmak.
Nasıl psikolojik bir durum?
Ben vurmasam o vuracak, denile yalanlara hiç inanmadım.
Yok böyle bir yalan.
Sen saldırmazsan o zaten saldırmaz.
Ama durmuyorsun işte.
Yeter, demeli
Yeter de kim dinler?

GREV!

BM: Komşu ülkelere kaçan
Ukraynalıların sayısı 1,7 milyona ulaştı
Özgür gazete
Birleşmiş Milletler Ukrayna‘dan kaçan
göçmenlerin sayısını güncelleyerek 1,7
milyon sivilin ülke dışına çıktığını duyurdu
AB: Yakın zamanda 4 milyon kişi
ülkeden çıkmaya çalışacak
Bu sayı, Rusya‘nın işgal hareketinin
başladığı 24 Şubat’tan bu yana ülkeden
kaçan göçmenlerin sayısı. Avrupa Birliği,
kısa süre içinde 4 milyon kişinin ülkeden
çıkmaya çalışabileceğini tahmin edi-

yor.
Peki ülkeden kaçmayı başaranlar
nereye gidiyor?
Çoğunlukla Polonya, Moldova, Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi
komşu ülkelere kaçan göçmenlerin bir
kısmı, buralardan Batı Avrupa ülkelerine
geçmeye çalışıyor. Ancak diğer ülkelere
geçenlerin sayısıyla ilgili henüz teyit
edilmiş bilgi yok.
Çok az sayıda Ukraynalının da Rusya
ve Belarus‘a geçtiği biliniyor.

BİR HAFTADA 8 YANGIN MEYDANA GELDİ
KKTC’de son bir hafta içerisinde 8
yangın ve 9 hususi servis olayı meydana
geldi.
İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye
göre, 28 Şubat – 6 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde, meydana gelen
yangınlar sonucu toplam 30 bin TL zarar
meydana geldi.
Yangınların muhtemel sebepleri, “sönmemiş kömürlerin çöp bidonu içerisine
dökülmesi, baca içerisinde biriken yağ
tortularının alevlenmesi, klimanın aşırı
yüklenmeden ısınmasından dolayı, elektrik
panosunun aşırı yüklenmesi, mutfaktaki
aspiratörün kısa devre yapması, boru
hatlarında oluşan su kaçağının su motorunun elektrik kablolarına temas etmesi
sonucu motorun kısa devre yapması,
yakıt sızıntısı olan hurda araç taşınırken
başka bir hurda araca teması sonucu

çıkan kıvılcımdan alevlenmesi, kişi veya
kişiler tarafından temizlik maksatlı olarak
dere yatağındaki kamışların yakılması
sonucu ateşin kontrolden çıkması” olarak
yer aldı. Hususi servis olayları ise; “trafik
kazası sonucu dereye düşen araç içerisinde
sıkışan şahsın çıkarılıp ambulansa sevkinin
sağlanması, palmiye ağacında mahsur
kalan kedinin ve kuyuya düşen koyunun
kurtarılması, 30m’lik kuyu içerisine düşen
çocuğun kurtarılıp ambulansa sevkinin
sağlanması, aracın üzerine devrilen ağacın
kesilmesi, park yerinin girişine devrilen
ağacın kesilip yolun trafiğe açılması,
akım bulunmayan yüksek gerilim hatlarına
takılan van aracın içindeki şahsın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli
soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanması” olarak yer
aldı.

KARŞIYAKA’DA HIRSIZLIK: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Karşıyaka’da bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Anne Marie Flaam Gulbrandsen’a ait ikametgahtan
300TL nakit para ve 1000 TL değerinde cep telefonunu çalındı. Polisin yürüttüğü
soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen E.K (E-30) tutuklandı.

Asi Production
Asi Production, Sol Hareket ve Kıbrıs
Bağımsız Feministler olarak 4 Mart 2022
tarihinde Yönetmen Metin Yeğin'in de katılımıyla "Grev" filminin gösterimini gerçekleştirdik. Gösterimin ardından, Metin
Yeğin ve filmin oyuncularından Pelin Batu
online bağlantı gerçekleştirerek izleyicilerden
gelen sorulara cevaplar verdiler.
Yıllardır, farklı coğrafyalardan oldukça
zengin bir belgesel arşivi yaratmanın ardından, "Grev" filmi Metin Yeğin'in ikinci
kurgu filmi olma özelliğini taşıyor. Metin
Yeğin, resmi anlatılara inat, sinemayı taraf
olmak ve direnenin, mücadele edenin yanında
yer almak için kullanıyor.
Filme girişte toplanan dayanışma katkısı
ile Metin Yeğin'in hazırlık aşamasında olduğu
yeni işçi filmine Kıbrıs'tan dayanışma göstermiş olduk!
Arabahmet Kültür Evi'ni gösterim için
bizlere açan Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ve
konaklama için dayanışma gösteren Djumba
Hotel and Cafe'ye çok teşekkür ederiz.
Pek tabii ki "Grev"e katılan ve dayanışan
sizlere de çok teşekkürler! Venceremos!

ÖZGÜRGÜN MESELESİ

Nevzat Özkunt
Hatırlarsanız Hüseyin Özgürgün, 20152017 yılları arasında banka hesabına yatan;
2,773,800.- TL
252,525.- USD
325,800.-GBP
242,000.-EUR
olan tutarları, ortaya ilk döküldüğü zamanlarda “arkadaşlarımdan borç aldım”
şeklinde açıklamıştı. Şimdilerde ise “UBP’nin
seçim parası” şeklinde röportaj vererek hepimizle maytap geçmeye devam ediyor.
Peki, o çok övündüğünüz KKTC devletinin
denetim ve soruşturma mekanizmaları nerede
ve ne iş yapar?
-Başbakanlık Denetleme Kurulu
-Sayıştay
-KKTC Merkez Bankası
-Para Kambiyo Dairesi
-Savcılık
-Mali Polis
-İlgili banka
Tüm bu kurumların harekete geçip soruşturmayı derinleştirmesi ve “haksız mal
edinme” fiilini mahkemelerimizin artık gıyabında sabitlemesi gerekiyor. Yapanın yanına kar kaldığı, suçluların kahraman gibi
ortalıkta boy gösterdiği, ahlak ve etik kurallarının bu kadar pas pas edildiği başka
bir ülke var mı acaba?
Kokuşmuşluk…
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

İLK TETANOS İĞNESİ…

Pazar günü fırtına vardı Dikomo’da, değiştirilmiş adıyla Dikmen’de- iyi ki, gençliğimdeki kilomda değildim, yoksa şiddetli
esen rüzgâr alıp gidecekti beni…
Kuzeyden soğuk esen şiddetli rüzgârda,
bahçede üşümedim desem yalan olur…
Dış kapıyı açmak kolay, kapatmak zordu
rüzgârdan…
Kümesteki tavukları yedirmek için bir süre bekledim,
şiddetli rüzgâr durmadı…
Mecburen kümese gittik,
hava nasıl olursa olsun onlar
da can, aç bırakamazdık…
Evin içinde oturup, televizyon seyretmek de zor geldi…
Ukrayna’daki savaştan başka doğru dürüst
konu yok televizyon kanallarında…
Savaş, savaş, savaş! Başka bir şey yok…
Aklıma 1963 Noel’i geldi…
O lanet savaş günlerini hatırladım, gençler anlatılanları dinliyorlar; o günleri yaşamayanlar bilmez!
Dileğim, kimse savaşları yaşamasın…
***
1963 Noel’indeki fasariyalarda, evimizi
mecburen terk edip ailece Şeher’de -Lefkoşa
Surlariçi’nde- oturan anneannemin evine
sığındık…
O kışın ayazında, ilkokula giden 2 kız
kardeşimle, küçük kız kardeşim, aynı yer
yatağında dördümüz birlikte yattıydık…
Ayakları olmayan eski, bozuk tek kişilik
demir karyola üzerine konan etamin torbalardan yapılan “döşek’te”…
Aynalı’nın evinin karşısındaki tek göz
oda, küçük bir mutfakla, küçük bir iç avludan ibaret, bölünmüş evde; Reşadiye Sokak’taki bucakta anneannem, annem, büyüğü evli kucağında bebeğiyle üstelik hamile, diğeri bekâr, iki büyük ablamla, 4
kardeş bizler…
Bizler dediğim, ilkokula giden benden
yaşça büyük iki kız kardeşim ile henüz
okula başlamayan benden küçük kız kardeşim, dördümüz…
Biri bebek, bir de ilkokul ikinci sınıfa
giden ben, iki erkek; diğerleri kadın, toplam
dokuz kişi, o küçücük bölünmüş evde 21
gün birlikte yaşadık…
Savaş, ölüm korkusu, acı, göçmenlik, bir
de karakışın soğuğu; hepsi de insanı yıkan,
yaşama sevincini yok eden etkenler… Üstelik mecburen yaşanan yetersiz beslenme
ve o yüzden kötü duyguların insana hükmetmesinin engellenemeyeceği bir süreç…
O yıl, ilkokul ikinci sınıfı, üç değişik
okulda -Küçük Kaymaklı İlkokulu, Viktorya
Lisesi, Yenicami İlkokulu- tamamladım…
Bir de “görünmez” kaza yaşadım; eski,
ahşap bina Viktorya Lisesi’nin bahçesinde…
Selen Otopark’ın bulunduğu yerdeydi
iki katlı ahşap binadan oluşan okul…
Sınıfımız üs kattaydı…
Teneffüste bahçedeyken, arka bahçeden
savrulan, ten rengi kadın çorabının içindeki
boş bir mürekkep şişesi, tepeme düşüp başımı yardı…
Çorabı kendisinin savurduğunu sonradan
öğrendiğim, bizden yaşça büyük Hüseyin
isimli mahallelim, “gülle atarcasına” o boş
mürekkep şişesini savurduğunu itiraf etti…
O şişe da mübarek, tam isabet, tepeme
vurup başımı yardı…
Mücahit olan rahmetli eniştem Erden
Talat -Pekri- Vespa marka mavi renk motosikletiyle, aniden nerden geldiyse geldi, o
yaralı halimle beni Girne Caddesi üzerindeki -Sarayönü Polis Karakolu’nun karşısında- polikliniğe götürdü…
İlk tetanos iğnesini, o anda, suda kaynatılan iri bir enjektör marifetiyle salındım…
Gene gonuşuruk buraşda.

Ukrayna Savaşı: Yeni 'Demir Perde'
örülüyor, bu kez Batı tarafından
Rusya her sorunu şiddet ve silahla çözmek isteyen bir ülke olarak algılanıyor,
korku yaratıyor. Bombalardan kurtulmak
için yer altında, metrolarda yaşayan Kievli
insanlar, hayatlarının kalan kısmında Rusya
hakkında nasıl düşünürler acaba?
Cenazeler gönderiliyor Rusya’nın farklı
cumhuriyetlerine ve kentlerine. Ukrayna’da
hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri.
Ukrayna’da da çoğu genç insanlara ait
çok sayıda cenaze kaldırılıyor.
Binlerce hayat söndü ve sönmeye devam
ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı 12. gününde.
Kiev'i birkaç günde, bilemedin bir haftada
alacağını düşünen Moskova yönetimi zorlanıyor.
Mart ayı sonuna kadar savaş biter mi,
yoksa daha uzar mı? Rusya, Ukrayna’nın
tümünü (veya birkaç batı kenti dışında
neredeyse tümünü) almak yerine askerî
stratejisini güney ve doğu bölgeleriyle mi
sınırlar; Kiev’i toptan alamazsa geçmişin
Berlin’i gibi başkent ikiye mi bölünür?
Bu ve benzeri soruların cevapları henüz
belli değil. Ama Kremlin'in askerî konuların
dışında yaptığı bazı hesap hataları da ortada.
Başlatılan savaşta Ruslara Ukrayna içinden hiçbir ciddi destek gelmedi (nüfusun
yüzde 17’si Rus). Ayrıca 2014 Kırım istilasına kıyasla bugünkü geniş kapsamlı
savaşa Rusya yurttaşlarının pek olumlu
bakmadıklarını söyleyebilirim (biliyorum,
bu tartışmalı bir konu; Rusların ezici çoğunluğu ABD ve NATO'ya düşman ve bu
hat üzerinden lider Vladimir Putin’in
destek aldığı söylenecek/söylenebilir ama
her iki ülkede de birçok ailede Ruslarla
Ukraynalılar birbirine karışmış durumda,
milyonlarca Rusya yurttaşı bombalanan
Ukrayna kentlerindeki akrabaları ve dostlarıyla ilgili derin üzüntü ve kaygı hissediyor).
RUSYA, BATI’NIN TEPKİSİNİ
HESAPLAYAMADI
Hesap hatalarından biri de Batı'nın tepkisini iyi öngörememek oldu. Şu ana
kadar açıklanan yaptırımlar bile 2014'de
ilan edilenlerden çok daha güçlü. Üstelik
devamı da gelecek gibi. Son yıllarda yaşanan pratik, bize "Ruslar bu yaptırımlarla
boyun eğmez" dedirtiyordu. Ama yakın
zamanda Rusya ekonomisinin geçmişte
yaşadığı krizlerden daha şiddetlisiyle sarsılması ihtimali var. Belki daha bu haftalarda bazı malların fiyatı ciddi olarak artabilir, bazıları bulunamayabilir.
Batı’dan gelen ekonomik yaptırım yağmuru çok çeşitli: Aeroflot ve diğer Rus
havayollarının uluslararası uçuşları durduruldu. Visa ve Mastercard Rusya’ya
veda etti. Apple, Samsung, Microsoft,
Cisco Systems, Panasonic, Prada, Puma,
IBM ve daha çok sayıda şirket Rusya’ya
satış yapmayacağını açıkladı. Pek çok
Batı ürünü otomobil artık Rusya’da satılmayacak ve üretilmeyecek. Ikea’nın bildirdiği kapanma tarihinden önceki gün

mağazaların önünde devasa kuyruklar
oluşması ilginçti.
Rusya SWIFT sisteminden çıkartıldı.
Bu arada devletin döviz rezervinin yurtdışındaki önemli bölümü Batı tarafından
bloke edilmiş durumda ve içerde "Merkez
Bankası buna hazır değil miydi?" tartışması
yaşanıyor.
Bütçe gelirlerinin aslan payı enerji ihracatından karşılanan Rusya'nın ana müşteri
olan Avrupa'nın kapıları da yavaş yavaş
kapanmaya başladı. Belki bir süre sonra
ihtiyaçların karşılanması için İran'a uygulanmakta olan yaptırımlar gevşetilecek,
ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Avustralya
ve tabii ki ABD'den alım yapılacak.
Bu arada Rusya’nın Ukrayna savaşı ile
birlikte Joe Biden yönetimi, yalnızca
Batı'yı konsolide etmekle kalmıyor, aynı
zamanda Avrupa’nın güçsüzleştiğini görerek ona yeni şartlar dayatmaya hazırlanıyor. Yakın zamana kadar Rusya'nın Avrupa'daki en güvenilir partnerlerinden biri
olan Almanya, şimdi enerji anlaşmalarını
gözden geçirmeye başlarken ABD'den
Rus enerji şirketlerine karşı aynı şiddette
açıklamalar gelmemesi dikkat çekici. Bir
süre sonra Gazprom'un gazını Amerikalılar
alıp da Avrupalı devletlere satarsa şaşırmamak lazım.
Rusya elindeki petrol ve gazı nereye
satacak? Muhtemelen "müzakere ve pazarlık ustası" Çin’e ve tabii ki Batı'ya
sattığından çok daha ucuza. Batı'dan alamadığı teknolojiden daha ilkel olanını da
Çin’den almak zorunda kalacak.
Bu tür uluslararası faktörlerin yanı sıra
savaşın başladığı günden itibaren Rus oligarklarının yumuşak bir dilde de olsa dile
getirdikleri tepkilere, büyük Rus şirketlerinin borsalarda milyarlarca dolar değer
kaybetmesine ve Rusya halkının bir bölümünün bankalardaki parasını çekme telaşına kapıldığına dikkat çekelim.
DÜNYADA RUS DÜŞMANLIĞI
YÜKSELİŞTE
Rusya büyük bir izolasyon çemberinin

Duvar
Hakan Aksay

içine alınıyor. Yeni bir "Demir Perde"
örülüyor, bu kez Batı tarafından.
Bu arada "uygar Batı"dan birçok garip
haber geliyor: Rus kültürüne, sanatına,
müziğine, bilimine, sporuna karşı nefret
dolu adımlar atılıyor. Neredeyse adı veya
kökeni Rus olan her şeye (büyük yazar
Fyodor Dostoyevski dahil) savaş açılıyor.
Sıradan Ruslar hedef alınıyor. "AB’ye
hiçbir Rus girmesin, Avrupa’daki bütün
Ruslar kovulsun" talepleri yükseliyor.
Düşmanlık artıyor.
Bu gelişmeler bana Türk jetlerinin 24
Kasım 2015’te Rus SU-24 askerî uçağını
düşürmesinden sonraki durumu hatırlatıyor. O zaman da faturayı ilk ödeyenler
Rusya’daki Türkiye vatandaşları ve aileleri
olmuştu, kütüphanelerdeki Türkiye bölümleri kapatılmıştı.
Şu anda başta Batı olmak üzere dünyada
"Rusya" ve "Rus" deyince yüzlerin ekşimesi ve kaşların kalkması aynı zamanda
siyasi bir sonuç değil mi? Rusya her sorunu şiddet ve silahla çözmek isteyen
bir ülke olarak algılanıyor. "Soft power"
(yumuşak güç) denen şeyi ara ki bulasın…
Hem bu açıdan hem de komşuları
(başta eski Sovyet cumhuriyetleri) olmak
üzere birçok ülke halkının korku ve güvensizlikle baktığı Rusya’nın kendi "ulusal
güvenliği" için daha iyi bir konuma geldiğini savunmak doğrusu çok kolay olmamalı.
Örneğin, çocuk-yaşlı, kadın-erkek, zengin-yoksul demeden zamanlarının önemli
bölümünü bombalardan kurtulmak için
yer altında, metrolarda geçirmek zorunda
kalan Kievli insanlar, hayatlarının kalan
kısmında Rusya hakkında nasıl düşünürler
acaba?
Öte yandan dünya siyaseti Rusya-Ukrayna ateşinde kaynamaya devam ediyor.
Kulislerde Belarus’un da Ukrayna’nın
bazı bölgelerine talip olabileceği söylentileri dolaşıyor.
Yanı başında olanlardan ürken küçük
ülke Moldova, yarın kendisine göz dikebilecek Rusya'ya karşı kendini nasıl koruması gerektiğine kafa yoruyor. Bu durum onu Romanya’yla birleşme gibi zor
bir karara sürükler mi acaba?
Ermenistan'ın durumu ne olur? Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in Rusya’nın
savaşa başladığı gün Moskova'da olması
ve Kremlin’i destekleyen bir açıklama
yapması tesadüf mü? Ankara, Bakü’nün
kendisinden uzaklaşma ihtimalini görüyor
mu?
Bu karmaşık şartlarda, Rusya açısından
"dışa açılan pencere" olarak Türkiye’nin
öneminin artması ihtimali var. Tabii Ankara’da net ve tutarlı bir çizgi izlenirse.
Önümüzdeki günlerde konuya devam
edelim.
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Günün Manisi - Emine Hür

Yasemin gül ekerim
Yabani ot sökerim
Yetmiş dokuzu gördüm
Seksene Allah kerim

Kitap Dünyası

Özdeyişler

PRATİĞİN AKLI
TEORİNİN
HEYECANI
Ertuğrul Kürkçü
Dipnot Yayınları

“İstidat gizli gizli, karakter
ise dünyanın gidişine göre
oluşur.”
Goethe

BARAKA Tiyatro Ekibi’nden “Little little in to the middle”
Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı
“Littlelittleintothemiddle” adlı oyun,
Dünya Tiyatro Günü’nden itibaren Lefkoşa’daki parklarda seyircisiyle buluşacak

Gemliğe doğru
Denizi göreceksin
Sakın şaşırma
Orhan V. Kanık

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
ÇELER ECZANESİ
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü
yanı Kıbrıs Gazetesi karşısı
03922257505

BARAKA Tiyatro Ekibi’nden
“Littlelittleintothemiddle”
Dernekten oyunun içeriği hakkında
yapılan açıklamada “Pek çoğu tiyatro
ile yeni buluşan 15-25 yaş aralığındaki
gençlik ekibimizle, Shakespeare’in çeşitli
oyunlarındaki soytarıları ve orman cinlerini günümüze taşıdık. Gezegenimizin
ve ada yarımızın sosyal, politik, ekolojik
sorunları ile gençliğin güncel meselelerini
harmanladık. Kara mizahla da birleştirip
tiyatral bir üslupla siz değerli seyircilerimize sunmak istedik” ifadelerine yer
veriliyor.
Oyun, W.Shakespeare, F. Garcia Lorca,
SamuelBeckett, BertoltBrecht ve Adnan
Yücel’in metinlerinden kolaj yapıldı;
kısa skeçler ise ekipteki gençlerin yarattığı
doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen
Şansal tarafından yazıldı.
Kolaylaştırıcılığını NazenŞansal’ın
yaptığı oyunda, Alaşya Şansal Rahvancıoğlu: Anlatıcı Orman Cini, Burak Ateş:
Hamlet ve Tavşan, Emel Karagözlü Cicibaba: Sakine Fırıldak, Feray Yalçuk:
Yaşam Koçu Hayati Foss, İncilay Gök:
Godot’yu bekleyen ve Öğretmen Orman
Cini, Rojin Yıldırım: Asi(l) Köylü Heykeli
ve Öğrenci Orman Cini, Selen Göl:
Ağaç, SevcanTumay: Soytarı, Sevim
Karaçoban: Soytarı, Sezgin Keser: Arif
Çokbilir olarak rol alıyorlar.
Oyunun müziklerinin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından
icra ve kayıt edildi.
Oyun, güncel sorunlarımızı mizahi bir
üslupla sahneye taşırken, hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern
danslarla da seyirciye mücadele neşesi
vermeyi hedefliyor.

DÜN

Tadımlık

SEROL ECZANESİ
Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf
Galeria K.Kaymaklı
03922272064
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent
Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
0392 821 30 88

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Temizlik Elemanı Hizmet
Alımı İçin Teklif Kabul Edilmektedir
1. İhale ile ilgili belgeler DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol
Müdürlüğü’nden 560 TL karşılığında temin edilebilir. (Şartname
ücreti nakit olarak kabul edilmeyecektir. Şartname ücreti kredi
kartı ile veya K.T. Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi
144719 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.)
2. İhalede Geçici Teminat miktarı 2000 TL dir. Teminat
olarak 10 Temmuz 2022 tarihine kadar geçerli banka teminat
mektubu veya Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ
Şubesi 144719 no’lu DAÜ hesabına yatırım olarak kabul edilecektir.
3. Teklifler en geç 11 Nisan 2022 tarihinde Pazartesi günü
saat ö.s 14:00’e kadar üzerinde “DAÜ TEMİZLİK ELEMANI
HİZMET ALIMI İHALESİ (İHALE NO: 22013)” yazılı kapalı
zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale
Kutusuna atılmış olmalıdır.
4. İhale Keşif Bedeli: 1,829.310.91 TL + KDV dir. (1 yıllık )
❖ Şartnameler ihale.emu.edu.tr internet sayfasından görülebilir.
❖ İhale zarf açılış toplantısına her firmadan 1 (bir) temsilci
kabul edilecektir.

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

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

14.03 14.15

EURO
Alış Satış

15.56

15.70

S.T.G.
Alış Satış

18.70 18.87

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Üniversite Yolu Sok.N0:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
MAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15
Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka
Yolu, Mağusa
03923662999
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu,
Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
GÜZELYURT
SÜREYYA ÖZCOŞKUN
ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015
LEFKE
ULUS ECZANESİ
Ecevit cad. N0:11 Lefke
03927277649

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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İz Bırakanlar: Kamran Aziz...

Kendini Kıbrıs Türk toplumuna adadı
HK - İZ BIRAKANLAR /
Gülten ÖZYAKUP SEZGİN
Kamran Aziz, 1944’te tamamladığı
farmakoloji eğitiminin ardından ilk Kıbrıslı Türk kadın eczacılardan biri olarak
Aziz Eczanesi’ni açtı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucularından olan
Aziz’in eczanesindeki eşyaları, halen
birlik binasında müze olarak düzenlenen
bölümde sergileniyor. Aziz, 50’yi aşkın
bestesiyle de Kıbrıs Türk folk müziğinin
başlamasında öncü rol oynadı.
İşte Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk toplumuna kattıkları ve yaşam hikayesi:
Kıbrıs Türk toplumunun ilk kadın
besteci ve eczacılarından olan Kamran
Aziz, 1922’de, Kıbrıs'ta sıtmanın ortadan
kaldırılması mücadelesiyle tanınan Dr.
Mehmet Aziz'in kızıdır.
Kıbrıs hükümetinin eczacılık programında eğitim gören Aziz, 1944'te Ayşe
Dana'yla beraber Kıbrıs Türk toplumunun
ilk kadın eczacısı oldu.
Aziz, 1944’te tamamladığı farmakoloji
eğitiminin ardından ilk Kıbrıslı Türk
kadın eczacılardan biri olarak Aziz Eczanesi’ni açtı ve 1997’ye kadar burada
hizmet verdi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kurucuları arasında yer alan Aziz’in eczanesindeki eşyaları, halen birlik binasında
müze olarak düzenlenen bölümde sergileniyor.
Açıldığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ta ilaçlara erişimi kolaylaştırmış olacak ülkenin
ilk ecza deposunun açılma girişimine
önayak olan Aziz, ancak bu girişiminde
başarılı olamadı.
Aziz, 1988 yılında Kuzey Kıbrıs'ın
en büyüğü olan Güç Ecza Deposu'nun
kurulmasında benzer rol oynadı. Bu
ecza deposu devlet ve Aziz'in de aralarında bulunduğu eczacıların ortaklığıyla
kuruldu. Aziz, 1997'ye kadar bu ecza
deposunun yönetim kurulunda yer aldı.
Besteleri marş gibi oldu
Genç kızların eğitim bile alamadığı
1950’li yıllarda Jale Derviş, Zeki Taner,
Fikret Özgün, Vecihi Turgay ve Ahmet
Anlar isimli arkadaşlarıyla ilk batı müziği
topluluğu olan “Kamran Aziz ve Arkadaşları” topluluğunu kurdu. Bu arada
ilk bestelerini de yapmaya başladı. 50’yi
aşkın bestesiyle Kıbrıs Türk Folk Mü-

İNGİLTERE, KANADA VE
HOLLANDA: RUS
ENERJİSİNE
BAĞIMLILIKTAN "ADIM
ADIM" UZAKLAŞILMALI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson,
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa
ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazına
bağımlılıktan kurtulmasının önemli olduğu
ancak bunun "adım adım" yapılması
gerektiği konusunda uyardı.
Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da,
Kanada Başbakanı Trudeau ve Hollanda
Başbakanı Rutte ile Rusya-Ukrayna
savaşına ilişkin görüşmelerinin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.
İngiltere Başbakanı, burada yaptığı
açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya 175
milyon sterlin daha yardım yapacağını ve
bu yardımın 100 milyona tekabül eden
kısmının doğrudan Ukrayna hükümetine
verileceğini bildirdi.

AVRUPA'DA
GAZ FİYATLARI 242
EUROYLA REKOR
TAZELEDİ
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle
Avrupa'da doğal gaz fiyatları 242 euroya
çıkarak rekor tazeledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda
merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası
TTF'de işlem gören nisan vadeli
kontratların fiyatı cuma gününü
megavatsaat başına 192,5 eurodan
tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 eurodan
açılan kontratların fiyatı, cuma günkü
kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek
Türkiye saatiyle 10.30'da megavatsaat
başına 242 euroya çıktı.

İNGİLTERE'NİN KİEV
BÜYÜKELÇİSİ GÜVENLİK
DURUMU NEDENİYLE
UKRAYNA'DAN AYRILDI

ziği’nin başlamasında öncü rol oynadı.
“Kıbrıs’ım”, “Kıbrıs’ım Sana Ne
Oldu”, “Kıbrıs Zeybeği”, “Al Yemeni
Mor Yemeni”, “Seni Orakta Gördüm”,
“Gelin Geliyor Gelin”, “Orak Zamanı
Geldi” bunlardan sadece bazıları...
Birçoğu hala dillerde dolanan, bazıları
da kaç nesildir marş halinde söylenen
bestelerine son olarak Girne Anafartalar
Lisesi marşını da ekledi.
Müzik yayınlarına 1945 yılında İngiliz
Askeri Radyosu'nda başlayan Aziz, meslektaşı Jale Derviş’le birlikte batı mü-

ziğinin icrası ve öğretilmesine öncülük
etti. Aziz, yabancı parçalara da sözler
yazdı. Birçok ödülü bulunan Aziz’e,
Cumhuriyet Meclisi Kültür Komitesi
de 2008’de özel ödül verdi.
Aziz’in, Kıbrıs Müzik Okulu, London
School Of Music ve Amerikan School
of Music’ten de sertifikaları bulunuyor.
Aziz, 2017 yılında akciğer rahatsızlığı
nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir ay
hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmesinin ertesi günü, 7 Mart 2017 sabahı,
95 yaşında hayata veda etti.

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda
Simmons'ın, ciddi güvenlik durumu
nedeniyle Ukrayna'dan ayrıldığı bildirildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, RusyaUkrayna savaşına ilişkin İngiliz
parlamentosunun Dışişleri Komitesinde
yaptığı konuşmada, ülkesinin
Ukrayna'daki tüm diplomatik misyonlarını
kapattığını açıkladı.
Truss, "Büyükelçimiz (Simmons) ciddi
güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'dan
ayrıldı." ifadesini kullandı.
İngiliz Büyükelçi, Rusya'nın Ukrayna'ya
başlattığı saldırılardan önce başkent
Kiev'den Lviv'e geçmişti.

"BATI, SOĞUK SAVAŞ
SONRASI PUSULASINI
ŞAŞIRDI"
Truss, ayrıca NATO'nun son 15 yılda
savunma harcamaları ve teknolojik
gelişmeler açısından yeterince bir şey
yapmadığı eleştirisinde bulundu ve RusyaUkrayna savaşının, NATO üyelerinin,
savunmaya daha fazla harcama yapmaları
ve iş birliklerini geliştirmeleri gerektiğini
gösterdiğini söyledi.
Putin'in Ukrayna'ya saldırısının,
"Avrupa'nın güvenlik mimarisini
paramparça ettiğini" belirten Truss,
ülkelerin Rus enerjisine olan ekonomik
bağımlılıklarını yeniden düşünmeleri
gerektiğini vurguladı.
Truss, Batı'nın, Soğuk Savaş sonrası
pusulasını şaşırdığı değerlendirmesinde
bulunarak, "Savunma bütçeleri kesildi,
altta yatan stratejik bağımlılığı anlamadan
ticari ve ekonomik ilişkilere çok fazla
girildi. Bu, özellikle Rus ekonomisinin
önemli parçası olan hidrokarbonlar için
geçerlidir, ancak aynı zamanda teknoloji
ihracatı için de geçerlidir." dedi.

PENTAGON'A GÖRE,
RUSYA SAVAŞIN
BAŞINDAN BU YANA
UKRAYNA'YA 600 FÜZE
FIRLATTI
Rusya-Ukrayna savaşı 12’nci gününe
girerken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi,
bugüne kadar Ukrayna'ya 600 Rus
füzesinin fırlatıldığını söyledi.
CNN'in üst düzey Pentagon yetkilisinin
açıklamalarına dayandırdığı haberinde,
Rusya savaş öncesi Ukrayna sınırında
konuşlandırdığı güçlerinin yüzde 95'ini
Ukrayna topraklarına sevk etti.
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İşte Rusya'ya karşı olan ülkeler listesi
Rusya hükümeti, Rusya'ya, Rus şirketlerine
ve vatandaşlarına hasmane eylemlerde bulunan yabancı ülke ve bölgelerin listesini
onayladı.
Listede ABD, tüm AB ülkeleri, Kanada,
Birleşik Krallık (Jersey, Anguilla, Britanya
Virjin Adaları, Cebelitarık dahil), Ukrayna,
Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San
Marino, Kuzey Makedonya'nın yanı sıra
Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan
yer aldı.
Kararın 5 Mart 2022 tarihli 'Bazı Yabancı
Kredi Kuruluşları Önündeki Yükümlülüklerin İfasına İlişkin Geçici Prosedür Hakkında Devlet Başkanı Kararnamesi' uyarınca
hazırlandığını belirten Rus hükümeti, karar
çerçevesinde hasım ülkeler listesinden yabancı kredi kuruluşları önünde döviz yükümlülükleri bulunan Rus vatandaşları ve
şirketlerinin, Rus devletinin, onun bölge
ve belediyelerinin ödemelerini ruble olarak

AB KONSEYİ BAŞKANI
MİCHEL, PUTİN VE
ZELENSKİY İLE KONUŞTU

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı
Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu
bildirdi.
Michel, Putin ile görüşmesi hakkında
sosyal medyadan yaptığı açıklamada,
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını AB'nin en
kuvvetli şekilde kınadığını hatırlattı.
Putin'e çatışmaları acilen durdurması,
güvenli insani geçişlerle yardımlara
erişimi sağlaması çağrısında
bulunduğunu aktaran Michel,
Ukrayna'daki nükleer tesislerin
güvenliğinin önemine işaret ettiğini
belirtti.

yapabileceklerini vurguladı.
Karara göre borçlu kişiler, Rusya'daki
bir bankada yabancı kredi kuruluşu namına
özel ruble hesabı ('C') açarak ödemelerini
ödeme günündeki Rusya Merkez Bankası

kuru üzerinden hesaplanacak ruble eşdeğeriyle yatırabilecek.
Yeni geçici prosedür, ayda 10 milyon rubleyi (veya döviz cinsinden eşdeğerini) aşan
ödemeler için geçerli olacak.

AB, UKRAYNA'DA SAVAŞIN
DURMASI İÇİN ÇİN'İN
RUSYA'YA BASKI
YAPMASINI İSTİYOR
Avrupa Birliği (AB), Rusya'da ateşkes
sağlanması ve savaşın durması
konusunda Çin'in Rusya üzerindeki
etkisini kullanmasını istedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,
Fransa'nın Montpellier kentinde
düzenlenen gayriresmi AB Kalkınma
Bakanları Toplantısı bitiminde Fransa
Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile
ortak basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna'daki savaşın durdurulması
konusunda Çin'in arabuluculuk yapıp
yapamayacağı sorulan Borrell, bugünkü
toplantı sırasında bir süre Çin Dışişleri
Bakanı Vang Yi ile telefonda görüştüğünü
aktardı.

AVUSTRALYA, ÇİN’İ
"RUSYA’YA KARŞI
SESSİZLİĞİNİ BOZMAYA"
ÇAĞIRDI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin
yönetiminden, Rusya’nın Ukrayna’daki
eylemlerine karşı sessizliğini bozmasını
istedi.
ABC’nin haberine göre Morrison,
Avustralya’nın Sydney kentindeki Low
Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, Çin’in
dünyanın önemli güçlerinden biri
olduğunu belirtti.
Morrison, Çin yönetiminin, küresel barış
ile istikrara katkı sağladığını savunduğunu
hatırlattı.

JAPONYA, LVİV'E TAŞIDIĞI
KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ
PERSONELİNİ
UKRAYNA'DAN ÇEKİYOR

Japonya'nın, Ukrayna'da geçen hafta Lviv
kentine taşıdığı Kiev Büyükelçiliğinin
personelini, bu ülkeden geçici olarak
çekeceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş açtığı
Ukrayna'daki personelinin, geçici olarak
bu ülkeyi terk edeceğini açıkladı.
Açıklamada, başkent Kiev'in kuşatılması
sonrası söz konusu personelin geçen
hafta Lviv'de kurulan irtibat ofisine
taşındığı anımsatıldı.
Ukrayna'daki durumun gittikçe
gerginleştiğine dikkat çekilen açıklamada,
"Lviv kentinde de risk önemli ölçüde
artıyor." ifadeleri kullanıldı.

BLİNKEN: "RUSYA'YA
BASKIYI ARTTIRACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
Ukrayna kriziyle ilgili olarak aralarında
Polonya ve Litvanya'nın da bulunduğu
bölge ülkelerine ziyaretlerde bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
resmi temaslarda bulunduğu Litvanya’da,
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius
Landsbergis’le ortak basın toplantısı
düzenledi. Ziyareti kapsamında Litvanya
Cumhurbaşkanı Gitanasa Nauseda’yla da
görüşen Blinken, Ukrayna krizine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Blinken, “Ukrayna’ya destek vermeye
devam edeceğiz. Rusya’nın üzerindeki
baskıyı arttıracağız çünkü saldırıların bir
an önce durmasını istiyoruz. NATO
konusunda çok net bir çizgi var. NATO
ülkelerine yönelik herhangi bir saldırı
olursa biz ABD olarak harekete geçip
ortaklarımızla birlikte NATO’nun her
karışını koruyacağız. Bu kadar net”
ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, krizin başından bu
yana gelişmeler karşısında “NATO’nun
doğu kanadını güçlendireceğimizi
söyledik ve bu yönde adımlar attık. Buna
devam edeceğiz. NATO müttefiklerimizle
sürekli olarak durum güncellemesi
yapıyoruz” dedi.
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Şampiyonlar Ligi
heyecanı devam ediyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli
turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, bugün
ve yarın 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu
maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada
çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak. Bu
akşam Liverpool- Inter:(2-0) ve Bayern MünihSalzburg(1-1) karşılaşacak

Bir kez daha buluştular
nTürkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti
bu kez 27. Balkan Atletizm
Şampiyonası’nda buluştu. Siyasi
alanda bir birlerini tanımadıklarını
savunan iki ülke uluslararası spor
müsabakalarında sürekli
buluşuyorlar
nTürkiye’nin ev sahipliğinde
düzenlenen 27. Balkan Atletizm
Şampiyonası’na katılan KIbrıs
Cumhuriyeti bir birincilik bir de
ikincilik elde etti

MERVE VE
ARKADAşLARI
GALİBİYETLE
BAşLADI

Voleybolda elit sporcumuz Merve Çelebi,
Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Sivas Valiliği, Buruciye
A.Ş ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde 6-9 Mart 2022 tarihlerinde Sivas
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde
düzenlenen TVF Kar Voleybolu Türkiye
Şampiyonası oynanan grup maçları ile başladı.Temsilcimiz Merve Çelebi’nin Bahanur
Gökalp ve Sanem Baş ile TVF takımı olarak
yer aldığı şampiyonada ilk maçlarını oynadı.
TVF takımı Sivas Özel İdare Spor Kulübü
karşısında 15-13, 15-9’luk setlerle 2-0 galip
gelerek şampiyonaya galibiyetle başladı.Merve ve arkadaşları grubun diğer maçlarında
yarın Kayseri ve Köyceğiz Göl Gençlik
Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Türkiye ile Kıbrıs yeni bir spor organizasyonunda bir kez daha buluştu. Siyasi
anlamda birbirini tanımadığını savunan
iki ülke bu kez atletizmde buluştu. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 27. Balkan Atletizm Şampiyonası’na Kıbrıs Cumhuriyeti
katılım gösterdi, ülke bayrağı İstanbul’da
dalgalandı, Kıbrıslı Rum atletler başarılı
sonuçlar elde etti. Balkan Salon Atletizm
Şampiyonası 5 Mart Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenirken, Kıbrıs Cumhuriyeti de organizasyona katılarak mücadele
etti. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda
yer alan ve bu yıl 27’ncisi düzenlenen organizasyona Balkan ülkelerinin yanı sıra
bazı ülkeler de katılarak Avrupa ve Dünya
atletizminde ilerleyen zamanlarda düzenlenecek organizasyonlara kota elde edebilmek için katılım gösterdi. Kıbrıs Cumhuriyeti de bu ülkelerden biri oldu.

Kıbrıs bir birincilik
bir ikincilik elde etti
Kıbrıs Cumhuriyeti İstanbul’daki organizasyona üç sporcu ile katılırken bir birincilik, bir ikincilik ve bir dördüncülük
elde etti. Erkekler 800 metre branşında
yarışan Christos Dimitriou 800 metre
branşında 1:51.93’lük derecesi ile dördüncü

oldu.Kadınlar 60 metre branşında yarışan
Olivia Fotopoulou ise 7.35’lik derecesi
ile birinci olurken kendi kişisel derecesini
geliştirdi. 60 metre engelli branşında Natalia Christofi ise 8.10’luk derecesi ile
ikinci olmasına karşılık Kıbrıs rekoru
kırdı ve Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Basketbolda federasyon karmalarının Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılımları sürüyor

KTSYD’nin konuğu
Mutlu Ulusoy

Kıbrıs Türk Spor
Yazarları Derneği
(KTSYD), 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde söyleşi düzenliyor. Bugün dernek
genel merkezinde yer
alacak olan söyleşide
konuk Türk spor basınında birçok kurumda çalışmış, TRT Spor
ve NTV Spor gibi kurumlarda görev yapan, şu sıralar Sivasspor basın danışmanı
olarak da çalışan, sunucu Mutlu Ulusoy
olacak. Ulusoy’un spor basınındaki kariyer
yolculuğu ile ilgili konuşmacı olarak yer
alacağı söyleşi saat 18.30’da başlayacak.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sıra U18 karmalarında
Basketbolda federasyon karmalarının
Türkiye Bölge Şampiyonalarına katılımları
sürüyor. Bir süre önce U14 ve U16 karmalarının başarılı temsiliyetlerinin ardından
bugün KKTC Basketbol Federasyonu U18
Karmaları, Türkiye Bölge Şampiyonası’na

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

katılmak için adadan ayrıldı.
8-12 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek şampiyonaya katılım
gösterecek U18 Kadın Karmasının yanı
sıra U18 Erkek Karması ise Mersin’de
aynı tarihlerde gerçekleşecek şampiyonada

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

parke zemine çıkacak.
U18 Kadın Karmasının antrenörlüğünü
Cafer Muhtaroğlu ve Fatih Seyitler yaparken, U18 Erkek Karmasında yönetici olarak
Hasan Gündüz, antrenör olarak Hasan
Kasap ve Onat Serin yer alıyor.
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