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Kadınların söke söke haklarını alacağından hiçbir şüphemiz yok! Elbette işgalcimiz de buna saygı gösterecektir değil mi?
Emekçi Kadınlar Günü'nde kimse işgalciden şikayetçi olmadı... Bütün kabahat kendini adam zannedenlerde! Öyle mi?
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 9 Mart 2022 Çarşamba YIL: 2 SAYI: 604 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ŞÜPHE VE PARANOYA
SOLCULUĞA MI MAHSUS?
n

2. sayfada

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın eşitliğini ve haklarını savunmayan
kalmadı… Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ni bile fesheden ve kadın haklarını budayan
Tayyip Erdoğan “Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başladı” dedi…

Senede 1 gün
sonra
unut!
Gün kadınların günüydü… Her yerde kadın eylemleri düzenlendi… Yapılan açıklamalarda Kıbrıs’ın
kuzeyindeki kadınların %60’ının psikolojik şiddete uğradığı, yılda ortalama 30 kadının LTB Kadın Sığınma
Evi’ne başvurduğu, her iki kadından birinin telefon, mesaj ve sosyal medya üzerinden rahatsız edildiği,
n Tüm sayfalarımızda
her üç kadından birinin tehdit edildiği vurgulandı…

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

ÇİFTE
KAVRULMUŞ
STANDARTLAR
DÜNYASI
Faize
Özdemirciler

ZIRH...

CAMİ SAYISI
OKUL
SAYISINI
GEÇERSE…

Ali Osman

Mehmet Levent

RUSYA’NIN
KIBRIS’TAN
KUŞATILMASI

Aziz Şah

Kuzeyde 520 vaka 1 can kaybı, güneyde 1695 vaka 5 can kaybı daha...

ENSEYİ
KARARTMAYIN

Canan Sümer

n 12. sayfada
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Şener Levent

Açı
Yeraltı teşkilatının esip yağdığı bir
ülkeden çıkıp Sovyetlere gitmek yeni
bir başlangıç olmuştu benim için…
Ben bu adadan ayrılırken Alpay Sarayönü karakolundaki hücrede vurularak
öldürüleli iki yıl olmuştu…
Kavazoğlu ve Mişaulis öldürüleli ise
dört yıl…
Ben Tanti’ninmahallesi denilen bir
mahallenin çocuğuydum…
Kadınların “bayanlara meccani” gecelerde toplanıp hep birlikte sinemaya
gittikleri bir mahalle…
O mahallede herkes ya manav, ya da
kasaptı…
***
Bir yeraltı düzeninden çıkıp da Sovyet
düzeni gibi totaliter bir düzenin içine
girince, oradaki benzerlikleri keşfettim
önce…
Düzenin hoşuna gitmeyecek şeyleri
fısıltıyla söylerdi birbirine herkes bizde…
Moskova’da da öyleydi…
Fısıltıyla…
Hatta bununla ilgili bir de şiir yazdım
o sıralarda…
Adı “Üçüncü Şahıs”…
Sen bana güveniyorsun
Ben sana
Dostluğumuz su katılmadık
Kimseler yok odada
İkimizden başka
Öyleyse neden
Yüksek sesle konuşmuyoruz?

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
Ukrayna konusunda
duyarlı olan sağlı-sollu
azman ve uzmanlarla
birlikte meraklı kim
varsa benzer duyarlılığı
komşu Irak işgali ve
Suriye’ye yönelik tarihte
benzeri
olmayan
saldırılar konusunda göstermiş ve
gereğini yapmış olsaydılar birçok konu
şimdi gündemimizde bile olmayacaktı.
Örneğin Suriyeli mülteciler.
Örneğin Fırat’ın doğusunu işgal ederek
PYD/YPG’ye destek veren Amerikalılar.
Örneğin Suriye’nin yaklaşık % 10’unu
kontrol eden Türkiye’nin İdlib’teki Nusra’dan dolayı Rusya ile gerginliği.
Örneğin PKK varlığı gerekçesiyle
Kuzey Irak’da sürekli operasyon
düzenleyen TSK’nin o bölgede devam
eden savaşını.
Örneğin Ankara’nın yönetimleri
hakkında
söylemediğimizi
bırakmadığımız BAE, İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır’la barışmak için can
atmalarını.
Örneğin dış politikada yaşanan
çuvallanmanın
neden
olduğu
Türkiye’nin şu anda yaşadığı ekonomik
ve mali krizini.
Öldürülen, sakat bırakılan ve acı çektirilen milyonları söylemiyorum çünkü
onlar kimsenin umurunda değil.
Çünkü Batılı gazeteci ve yorumcuların
söylemiyle onlar “sarışın, mavi gözlü
ve beyaz tenli değil”!
İyi de Suriye’ye giderek IŞİD, NUSRA ve benzeri örgütlerin ruh hastası,
katil ve sapık militanlarına karşı yedi

ŞÜPHE VE PARANOYA
SOLCULUĞA MI MAHSUS?

***
Moskova, altı ay süren karlı havasıyla
insanı melankolik yapan bir şehirdi, ancak çok şüpheciydi…
İnsan bu şehirde çok kolay paranoyak
olabilirdi…
Tanımadığı kimseye hiç kimsenin güveni yoktu…
Paranoyaklık Kıbrıs’taki yeraltı düzeninde de vardı…
Kapitalizmle sosyalizmin düşmanlarına
karşı kullandıkları silahlar aynı silahlardı…
Rejime ve yönetime karşı çıkan herkes
her ikisinde de “hain” ilan ediliyordu…
Bizde “vatan haini”…
Orda “halk düşmanı”…
Ben yumuşak dönemine rasgelmiştim
daha…
Hep anlatırlardı…
Stalin döneminde fısıltıyla da konuşulamazdı…
Karı-koca bile bir evin içinde birbirlerine güvenmezlerdi…
Gizli gizli radyo dinlerler ve farklı fikirlerini birbirlerine söylemezlerdi…
Çok geçmeden böyle bir düzende
kesinlikle yaşayamayacağımı anladım…
Çünkü ben Tanti’nin mahallesinin çocuğuydum…
Ve kendi yurdumda Sovyetlerdekinden
farklı bir sosyalist düzen hayal ediyordum…
Ne var ki daha sonraları onun da im-

kansız olduğunu anladım…
***
Paranoya solculara mahsus bir şey
mi?
Şüphe ve korku…
Bunun en kötüsünü Türkiye’de yaşanan olaylarda gördüm…
Ertuğrul Kürkçü…
Kızıldere’de Mahir Çayan ile arkadaşlarının katledildiği o evde tek sağ
kurtulan o olmuştu…
Eminim, “keşke ben de ölseydim”
dediği çok oldu o günden sonra…
Sağ kalınca daha kötü bir şey geldi
başına…
Sağ kaldığı için Türkiye’deki solcular
tarafından casus ilan edildi!..
Yıllarca hapis yattı…
İşkence gördü…
Ama en acısı arkadaşları tarafından
casus ilan edilmesiydi…
***
Dostoyevski’nin eserleri arasında çok
özel bir yeri olan “Ecinniler” romanını
okuyanlar bilirler…
Devrimci sol örgütlerin şüpheciliğini
ve paranoyasını çok iyi anlatır…
Polis de çok iyi tanır onları ve kullandığı taktiklerle kendilerini içten vurmayı başarır…
Bir eylemde tutukladıklarından birini
ansızın serbest bırakır mesela…
Dışarıdakilerin ondan “casus” diye
şüphe duyacaklarını bilir çünkü…
Ve hiç yanılmaz…

Serbest bırakılan arkadaşlarını da hain
ve casus ilan ederler hemen…
Bununla da kalmazlar…
Onu öldürmeyi planlarlar…
***
Bizim ülkemizde solcularda da durum
pek farklı değil…
Arkalarında hep bir takipçi varmış
gibi hareket ederler…
Birbirlerinden şüphe ederler…
İki kişi konuşurken yanlarına biri yaklaşırsa konuyu hemen değiştirirler…
Aynı partideki arkadaşlarının şüpheli
olduğuna inandıkları şeyleri kendi aralarında gizli gizli konuşurlar…
En geçerli silahları yalan, iftira ve
karalama…
Ey Marks buba…
Bunlar hiç aklına gelmedi değil mi?
Artık değeri buldun…
Sınıflar savaşını buldun…
Ama bunları bulamadın…
Bunları da Freud’a mı bıraktın?
İnsanlığa en doğru yolu gösteren o
müthiş kuramına insan doğasının ne kadar aykırı olduğunu Tolstoy da mı söylemedi sana?
İnsan önce kendini adam etmeli ve
sonra toplumu değil mi?
Kendini değiştiremeyen insan düzeni
nasıl değiştirir?
Boşuna söylememiş bir komprador:
-Bakın be çocuklar… Komünizm istiyorsunuz değil mi? Komünizm olsa
da ben yine aslan payını yiyeceğim!

Ucuz numara

yıldır savaşan Rus askerleri de “sarışın,
mavi gözlü ve beyaz tenli” ve üstelik
Hıristiyan.
ABD ve Avrupalıların çoğu gibi.
Onların görevi ise Müslüman ülke
ve güçlerle birlikte IŞİD, NUSRA ve
benzeri örgütlerin İslamcılarını Müslüman Suriye ve Irak halklarına karşı
saldırtmaktı.
Hem de Sünnilik, Şiilik, Alevilik,
Ezidilik gibi mezhepsel söylemlerle.
Şimdi Ukrayna’da aynı tezgah
peşindeler. Katolikleri Ortodokslara
karşı kışkırtıyorlar o da yemeyince bu
kez Ortodoksları Ortodokslarla
çatıştırıyorlar.
Emperyalist ve sömürgeci ülke ve
güçlerin kanlı oyunları bitmez.
Azman ve uzmanlar Ortadoğu’dan
ya da Filistin konusundan sıkılmış olabilirler onun için Latin Amerika ve
Afrika’nın yakın tarihine bir göz
atmalarını tavsiye ederim.

ABD, Fransa, İngiltere, İtalya başta
olmak üzere emperyalist ve sömürgeci
ülkeler İkinci Dünya Savaşı’ndan bu
yana her iki kıtada onlarca darbe, iç
savaş ve katliamdan sorumludurlar.
Ne çabuk da unutuldu “mavi gözlü,
sarışın ve beyaz tenli uygar Avrupalıların
Bosna katliamları”.
Ne çabuk da unutuldu “mavi gözlü,
sarışın ve beyaz tenli” Nazilerin İkinci
Dünya Savaşı’nda 50 milyon insanın
ölümüne neden olduğunu.
Nasıl da görmüyorlar Ukrayna’daki
Neo-Nazilerin Hitler hayranı olduklarını.
Nasıl da unuttular İkinci Dünya
Savaşı’ndan bu yana ABD ve müttefiklerinin Türkiye’nin başına ördüğü
çorapları.
Kesin farketmemişlerdir ABD’nin
Ege’de olası tehlikeli provakasyonlarını.
Adamlar USS Harry S. Truman nükleer
uçak gemisiyle USS San Jacinto kruvazörü ve 5 savaş gemisini Kuzey

Ege’ye gönderiyor ama bizdeki azman
ve uzmanlardan çıt yok. Olamaz da
çünkü “Büyük Patron” ABD’nin
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve
Romanya’da yirmiden fazla askeri üssü
var ve İncirlik’te en az 50 atom bombası
bulunduruyor.
Kime karşı?
Muhalif geçinen ve son davranışlarıyla
ABD’ye olan gizli aşklarını açığa vuran
“sahte solcular”ın derdi şimdi bambaşka.
Gençler ve orta yaştakiler kendi geleceklerini ABD sevdasında arayabilir de
yaşını başını almış bir ayağı çukurda
olanlara ne demeli!
İşe yaramaz ama hepsine tavsiyem
1962 Küba Krizi’ni incelesinler sonra
da Ukrayna’da kimin haklı ya da haksız
olduğuna karar versinler.
Veremezler çünkü “Nuh deyip
Peygamber diyemezler”.
Onların görevi “Büyük Patron”un
söylemlerini papağan gibi tekrarlamaktır.
Zelenski bile “ABD ve Batılı ülkeler
beni oyuna getirip yarı yolda bıraktı”
diyor ama bizdekiler “Zelenski büyük
kahraman” modunda.
Müthiş ama çok ucuz numara!
Hatırlatma:
30 yıl ABD’nin hizmetinde olan
Mübarek ABD’nin “Arap Baharı”
tezgahıyla kendini cezaevi kıyafetiyle
demir parmaklıkların arkasında
bulmuştu.
Sonrasında ABD’nin başkan seçtirdiği
İslamcı Mursi yine ABD’nin onay
verdiği Sisi darbesiyle devrildi.
ABD sevdalılarının anlaması için
Amerikalılar daha ne yapmalı!
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

ÇİFTE KAVRULMUŞ
STANDARTLAR DÜNYASI
Her savaşın bir öncesi var, bir bugünü,
bir de yarını ve sonrası. Bir savaşın öncesini bilmeden bugününü, bugününü
bilmeden yarınını ve sonrasını öngöremeyiz.
Yine bir savaşla sınanıyoruz, her sınanma bir sınıfta kalmayı getiriyor, bir
türlü sınıf geçemiyoruz, yeni diye açtığımız sayfalar kısa sürede müsveddeye
dönüşüyor, geriye dönüyoruz, başa...
Bir savaş bitmeden öteki
başlıyor, savaşlar bitmemek
üzere kurgulanıyor, sürekli
hale geliyor, savaş sürüyor
ama savaş haberleri birdenbire ip gibi kesiliveriyor, savaşın sürdüğü
yer Allah’ın bile unuttuğu bir yere dönüşüyor, orada artık ölenler ölüyor kalan
sağların ölenlerden hiç haberi olmuyor.
Çözümsüzlük sadece Kıbrıs’ta değil
“Afrika” dahil dünyanın bütün kara parçalarında kökleşiyor, derinleşiyor, orada
burada şurada kurulan müzakere masalarından barışa ve çözüme değil muharebeye yol bağlanıyor, çünkü dünyayı
cehenneme döndüren bu rezil sistemin
çarkı savaşla kanla ve kaosla dönüyor,
ülkelerin kaynakları savaşları çıkaran
güçler tarafından paylaşılırken, ülkelerinde hayat kalmayanlar, kendilerine hayat bırakmayanların ülkelerine sığınmakta
buluyorlar çareyi...
Bütün taraflar iştahla savaş istiyor,
aynı iştahla barış isteyen bir cephe yok.
Ve zaten çifte kavrulmuş standartlar yüzünden barış çağrıları da lekeleniyor.
Barış isteyenler savaş makinası suç
örgütleriyle aynı tarafta duruyorlar, hem
NATO’nun yanında durup hem savaşa
ve işgale karşı çıkıyorlar, Rusya’nın işgaline karşı çıkarken savaşı pişirip kurtaranların yanında duruyorlar, Rusya
işgal ediyor da, ABD ne yapıyor, AB ne
yapıyor, NATO ne yapıyor, 2014 yılından
beridir ne yapıyorlar Ukrayna’da, hiç
düşünmüyorlar...
Eskiden olsa bunlara bakarak dünyanın
sonu geldi galiba diyebilirdik, onu da
demiyoruz nicedir, çünkü dünya böyle
gelmiş böyle gidiyor...
Bu arada Kıbrıslıların Avrupa Birliği’nden yarattıkları put yerlerde sürünüyor, Kıbrıs, yarısı Türkiye’nin işgali
altında, diğer yarısı da yarıbuçuk bir
AB üyesi, ama inanç o yöndeydi ki yarısının bile AB’ye üye olması kuzeydeki
sorunları çözecekti, güneyde pişen kuzeye
de düşecekti, Avrupa Birliği barış demekti, insan hakları demokrasi ve özgürlük demekti...
Düşünüyorum da, ne kadar zahmetsiz
bir mücadeleydi iki dilli üç dilli çözüm
şimdi AB şimdi pankartlarıyla salınmak
Sarayönü’nde İnönü Meydanı’nda veya
Arabölge’de?
Kıbrıs AB’ye girdi kurtuldu, şimdi sırada Ukrayna var, öyle mi?
Ya NATO’ya alarak kurtarıyorlar, ya
hem NATO’ya hem AB’ye alarak, öyle
mi?
Silah tüccarı, savaş bezirgânı Avrupa,
fonlarıyla girdiği ülkelerde gerçek mücadelelerin önünü tıkıyor, ABD’nin
NATO’nun kuyruğunda maşrapa olduğuna bakmıyor, ikide birde uluslararası
hukuk diyor adalet diyor...
Uluslararası hukuk, Türkiye Kıbrıs’a
yerleşirken, Türkiye Afrin’i işgal ederken
hiç gelmemişti oysa akıllarına... Ne
ABD’nin, ne Rusya’nın, ne de AB’nin...
Ah bu çifte kavrulmuş standartları
dünyanın, içini de yakıyor insanlığın
dışını da...

ENSEYİ
KARARTMAYIN

Kadınlar meclis önüne yürüdü...

Sloganlar ve pankartlarla

Özgür gazete - 8 Mart Lefkoşa Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü nedeniyle “Kadınlar Devletten ve Patronlardan Alacaklı” sloganıyla
dün yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş için dün akşam saat 18.00’de
Kumsal Park’ın Dereboyu girişinde
toplanan grup 18.30’da hareket ederek
buradan sloganlar ve pankartlar eşliğinde
Meclisin önüne yürüdü.
Meclis önünde Organizasyon Komitesi
adına ortak açıklamayı Damla Dabis
okudu.
Açıklamada, kadınların hayatın her
alanında ayrımcılığa, sömürüye, mobbinge,
eşitsizliğe, emek sömürüsüne, güvencesiz
çalışma koşullarına maruz kaldığı, gerici,
yobaz ve baskıcı politikalarla fikir özgürlüklerinin elinden alınmaya çalışıldığı
ayrıca psikolojik şiddetle yüz yüze olduğu
belirtildi.
Dünyayı etkileyen Covid-19 salgınında
sağlık emekçilerinin ödüllendirilmek bir
tarafa, insanüstü çabayla çalışmak zorunda
bırakıldıkları da belirtilen açıklamada,
1957 yılında işçi kadınların hak aramak
uğruna yanarak hayatlarına veda ettikleri

hatırlatılarak, kadınların mor-kızıl mücadelesinin bugünün kadınlarına mücadelelerinde güç verdiği vurgulandı.
Kadınların
faşizme,
muhafazakârlaştırmaya, gerici-yobaz ve
erkek-egemen yönetimler vasıtasıyla
dayatılmaya çalışılan tek tip aile yapısını
reddettiği belirtilen açıklamada, artan mücadele azmiyle tüm bunların üstesinden
gelineceği, yoksullaştırma politikaları ve
tüm ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlere
karşı durulduğu vurgulandı.
Açıklamada devletin belediyenin
oluşturduğu iki kadın sığınma evinin
arkasına sığınıp kendi sorumluluklarını
göz ardı ettiği de savunuldu, her ilçeye
birer sığınma evi ve kamusal aşevi talepleri
dile getirildi, ayrıca ilkokul kitaplarındaki
gerici ve ayrımcı ifadelerin değiştirilmesi
talepleri dile getirildi.
“Ev İçi Şiddet Yasasının” Kıbrıs’ın
kuzeyinde en çok ihtiyaç duyulan yasal
mevzuat olduğu da belirtilen açıklamada,
söz konusu yasanın Meclisten ivedilikle
geçirilmesi talebinde bulunuldu ve
kadınların tüm talepleri yerine getirilinceye
dek mücadelenin süreceği vurgulandı.

Büyük balıkların küçük balıkları yuttuğu gibi, büyük olaylar da küçük
olayları yutar…
Büyük savaş dünyanın başköşesine
oturmuş bir kere…
Şimdi kim dönüp de Kıbrıs'ta neler
olduğuna bakar...
Zaten çoktandır da bakan yoktu…
Artık hiç bakmazlar...
Kıbrıs ne zaman gündem olur bu
dünyada bilir misiniz?
Ya savaş çıkarsa...
Ya da gaz denizden çıkmaya başlarsa…
İşte burada bizim için en büyük tehlike de şimdi bu…
Bize kötülük yapmak için pusuda
bekleyenlere fırsat...
Halil Falyalı'nın öldürülmesi Avrupa
basınında da gündem olmuştu, ama
bu vahşi cinayet şimdi işlenmiş olsa,
buna da kimse bakmazdı…
Ukrayna silip süpürdü herşeyi…
Türkiye'den sınırdışı edilmelerimiz...
Gazetecimize 10 yıl hapislik talebiyle
dava açılması…
Bu toz duman içinde kimin umurunda
ki?
Türkiye'de halâ hapiste bulunan Osman Kavala için müebbet istendi geçtiğimiz hafta da hiçbir Avrupa basınında
yer almadı…
Savaşın asıl kahrını da hapiste yatan
masumlar çeker zaten…
Unutulurlar oralarda artık…
Onlara kimse dönüp bakmaz…
Savaş büsbütün umutsuzluğa gömer
onları…
Ve demir parmaklıklar ardındaki yıllar yıllara ulanır böylelikle…
Nazım Hikmet de büyük savaş sırasında hapisteydi…
Stalin'i ve Hitler'i ordan izliyordu
heyecanla…
Ve Tolstoy'un "Savaş ve Barış" romanını Rusçadan Türkçeye çeviriyor,
Nazi ordularına direnen Sovyet kahramanlarına şiirler adıyordu…
Kızıl Ordu Berlin'de Rayştag'ın tepesine orak çekiçli kızıl bayrağı dikince,
o gün en mutlu günü olmuştu hapisanede herhalde…
Ama savaş bittiği halde hala hapisteydi o…
Savaşın bitiminden ancak beş yıl
sonra hapisten çıktı…
1950'de umumi afla…
***
Biz bu adacıkta unutulmuş yaşıyorduk zaten...
Bir barışa ihtiyacımız olduğu bile
unutulmuştu…
Ve biricik barışımız galiba umurunda
da değildi kimsenin…
Şimdi hiç umurunda değil…
Savaşanlar şimdi yurdumuzu nasıl
kullanabileceklerini düşünüyorlar ancak
bu savaşta...
Limasol limanında uçak gemileri…
Üslerde son model jetler…
Bize bir şey olmaz diyerek yaşayıp
gidiyoruz ve umursamıyoruz pek…
Ne zaman başımıza bir ateş yağdıysa
hep habersiz, hep birdenbire yağdı…
Herşey birdenbire oldu…
***
Havalar halâ soğuk...
Bahar da birdenbire gülümseyecek
bize…
Ne derdi umudunu hiç yitirmeyen
Çetin Altan…
Her yazının sonunda…
Hayatının son yıllarında…
"Enseyi karartmayın"...
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Ben bir erguvan ağacıyım hisaraltında
Kavgalarla, sevdalarla, ateşlerle büyüdüm
Kahırlandım hırslandım gece karanlığında
Avrupa-Afrika’ya karşı nice pusular gördüm
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

KALAY-KALAYCI

Ersin Tatar, 9 Mart Baf Direnişi dolayısıyla mesaj yayınladı. Ne dedi peki?
Ne diyebilir ki? “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla
vazgeçilemeyeceğini” söyledi. “Rum-Yunan ikilisinin Enosis hedefi”nden
bahsetti. Hep aynı cümleler. Zaten şehitler olmasa bunların konuşacak
hiçbir şeyleri kalmayacak. Denktaş’ın 60’lardaki nutukları ile Tatar’ın 2022
yılındaki konuşmalarının tıpatıp aynı olması, herhalde Kıbrıslıtürk siyaseti
açısından övünülecek bir durum değildir. Onlarca üniversitede yüzlerce
akademisyen. Bu konuda neden bir tez çalışması yok?

Beyköy atış alanında
topçu atışları
yapılacak

ZIRH...
Zamlar yaşamı gittikçe zorlaştırıyor...
Bilhassa elektriğe yapılan ve ardından
birkaç ay sonra yaklaşık yüzde yetmiş oranında bir ek zam da yapılacağının dillere
düşmesi, Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesini yeniden üst seviyeye çıkaracak...
Talimatlarla hareket eden bu yönetim,
bunu yaparken halkın ayağa kalkarak "yeter
artık özelleştirin" demesini beklemektedirler...
Ki sonunda kendilerini eleştirenlere "yahu
siz istediniz biz de yaptık" diyebilmek için...
Geçen gün elektrik parasını yatırmaya gittim...
Ben her ay banka yoluyla bunları yatırırım...
Veznedeki kız verdiğim numaralara bakıp
ödeme yapmak isterken şunu söyledi.. "Sizin
iki faturanıuz var, bir de yeni gelen ki o da
Mart ayının sonunda ödenmesi lazım"...
"Yahu ben her ay bildiğiniz gibi gelir ve
ödemelerimi yaparım, bu iki fatura nerden
çıktı şimdi? Madem ki borcumuz vardı ve
iki aydır ödemiyorduk neden elektriklerimiz
kesilmedi?"
Elektrik Kurumu meğer Mart sonu zamlatacağını söylediği elektrik akımını zamlamayı daha önceden halletmiş bile...
Vatandaşa da iki fatura göndermiş...
Göndermiş ki vatandaş bunu farketmesin...
Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu elektrikte
ayda bir düzenleme, akaryakıtta da on
günde onbeş günde bir düzenlemeye gitme
kararı aldı...
Düzenleme derken sanmayın ki fiyatları
indirecek...
Zamlayacak!
Bunlar Deli Dumrul meselesini de geçtiler...
Aştılar, Dumrul bunların eline su dökemez!
"Anavatan"ları, kendileri seçilmezse buraya
para göndermeyecek diye seçim döneminde
bunu etrafa yaydılar...
Yahu kimsenin de aklına gelmedi...
Senin anavatanın bitti, battı, parası yok,
pulu yok, sadece zam yaparak işlerini ytürütmeye çalışıyor...
Devletin vatandaş için değil vatandaşın
devlet için varolduğunu ispatladılar...
Aklıma Osmanlı döneminde buraya vali
olarak atanan Klavyalı Kör Baki geldi...
O en azından haftanın belli günleri ahalinin
vali için çalışmasını şart koşmuştu...
Bunlar Türkiye'nin işgali altında yaratılan
bu korsan devletin dünya nezdinde ayakta
kalabilmesi ve öyle bir görüntü vermesi için
her günümüzü kendilerine çalışmamızı istiyorlar...
Bir yandan bu sefiller, diğer yandan trüccarlar, stokçular bizi kapana sıkıştırmış durumda...
Yapacak şey yok mu bunlardan kurtulmak
için?
Çok şey var...
Karşılaştığımızda en basitinden onları tokatlamak...
Bahane bulmak zor değil...
Dokunulmazlıkları mı var?
Olsun!
Bilelim ki bu zırha sarılarak bizi tüketmeye
çalışıyorlar!
Zırhlarını onlara yedirelim!

ŞEHİTLER OLMASA NE
KONUŞACAKLARDI ACABA?

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

CAMİ SAYISI OKUL
SAYISINI GEÇERSE…
Lefkoşa Kaymakamlığı, Kıbrıs Türk
Barış Kuvvetleri Komutanlığı Topçu
Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler
tarafından 21 Mart - 29 Mart tarihleri
arasında Beyköy Atış ve Tatbikat
alanında topçu atışları yapılacağını
duyurdu.
Kaymakamlıktan açıklamasında,
atışların 08.30-22.00 saatleri arasında
yapılacağı kaydedilerek, atış yapılacak
gün ve saatler arasında hudutları belirtilen bölgenin can ve mal emniyeti
bakımından tehlikeli olduğu
vurgulandı. Bölgenin hudutları şöyle:
“Batıda, Beyköy ve Değirmenlik
hattı uzanımı.

Doğuda, Yeniceköy-Kalavaç köyü
1 km. doğusu-Alevkaya Orman Bölge
Şefliği 2 km. doğusu hattı uzanımı.
Kuzeyde, Meryemkaya Tepe-Gölek
Sırtı 1 km. güneyi-Karaağaç köyü 1
km. güneyi uzanımı hattı.
Güneyde, Beyköy-YeniceköyGeçitkale karayolu hattının kuzeyi.”
Hudutları tayin edilen bölgenin belirtilen gün ve saatlerde yasak bölge
ilan edildiği kaydedilen açıklamada,
atışı müteakip bölgede mermilerin
arama ve imha işlemi devam
edebileceğinden komutanlık tarafından
serbest giriş duyurusu yapılıncaya
kadar bölgeye girilmemesi istendi.

Cezaevinde 23 koronavirüs pozitif
Merkezi Cezaevi'nde 23 koronavirüs pozitif vakası belirlendi. Pozitif
vakaların Acil Durum Hastanesi'ne gönderildiği kaydedildi.
Merkezi Cezaevi'nde Koronavirüs vakaları arttı. Kıbrıs Türk Kamu
Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Postası'na
yaptığı açıklamada, Merkezi Cezaevi'nde 23 Koronavirüs vakası belirlendiğini
kaydetti. Testleri pozitif çıkan kişilerin gardiyanlar eşliğinde Acil Durum
Hastanesi'ne gönderildiğini belirten Atan, Merkezi Cezaevi'nde gereken
çalışmaların yapıldığını belirtti.

Akaryakıta bir zam daha kapıda!

KP - Akaryakıta yapılan zammın üzerinden bir hafta bile geçmeden, bir
zam daha yapılacağı belirtiliyor. Akaryakıtın 2 TL civarı zamlanması
bekleniyor. Yapılan zamlarla asgari ücretin 4 kişilik bir aile için açlık
sınırının altında kalmasıyla birlikte zamlar devam ediyor.
Akaryakıta yeni zam kapıda. Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgiye göre,
hükümet, akaryakıta bir zam daha yapmaya hazırlanıyor.
Elde edilen bilgiye göre akaryakıta 2 TL zam gelmesi bekleniyor. Son
yapılan zamla 95 oktan benzin 14,73; 98 oktan benzin14.97, Euro dizel ise
14.62’ye yükselmişti.

Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki
garantörlük görev, hak ve yetkilerini kötüye kullanarak, fırsat bu fırsat deyip
Kuzey Kıbrıs’ı işgalinden bu yana geçen
48 yılda, TC’den yapılan nüfus aktarma
ve yerleşimleriyle bölgenin nüfusu yüzde
bin artmasına rağmen, burada sadece 21
okul inşa edildi!
Buna karşılık Tayyıp-AKP iktidarı dönemi olan son 19 yılda ise 46 yeni cami
inşa edildi!
Bu bilgilerde hiçbir spekülasyona yer
yok.
Çünkü rapor Kıbrıs Türk Öğretmenler
Sendikası’na (KTÖS) ait ve bu sendika
da bu konuda en doğru bilgileri verebilecek kurumlardan biri.
KTÖS’ün paylaştığı bu bilgilerle, işgalden bu yana, yani 48 yılda, okuldan
çok daha fazla cami yapıldığı bir kez
daha teyid edilmiş oluyor.
***
Okul aydınlık demektir.
Cami ise karanlığın ta kendisi!
Okuldan çok cami yapmak, aydınlıktan
kaçarak taassubun karanlığına sığınmak
demektir!
Hele okullarımızda taş taş üstüne konmaz, yıkılan yıkıldığı yerde, çöken çöktüğü yerde kalırken…
Ve çocuklarımız çöken okul tavanlarının
altında kalmaktan bir şans eseri kurtulurken…
Bırakın yeni okul yapmayı…
Mevcutları ıslah etmekten neredeyse
her köşe başına bir cami dikmek, dini
dayatmaktan, insanların vicdani özgürlüğüne hayasızca müdahale etmekten başka bir şey değil.
Cami sayısının okul sayısını geçtiği
bir yerde ise bilimin ışığıyla aydınlanmadan bahsedilemez.
Din ve vicdan özgürlüğü önemlidir.
Bu hak, inançlı ya da inançsız her
bireye verilmesi gereken temel haklardandır.
Bir kesimi okuldan çok cami inşa etmek
suretiyle diğer kesime yamalanmaya zorlamak ve bunu dayatmak, hiçbir özel ya
da tüzel kişinin hak ve yetkisinde değildir
ve olmamalıdır.
Ne var ki 48 yıldır işgal altında tuttukları
Kuzey Kıbrıs’ta, Tayyıp-AKP iktidarı bu
hak ve yetkiyi, buradaki kukla işbirlikçilerinin de tam desteğiyle kendi kendilerine
vermiş bulunuyorlar!
Okullarımızın tavanları çocuklarımızın
başına çöker, bu ilim ve irfan yuvalarının
alt yapılarında binbir yıpranma ve eksiklik
hüküm sürerken, yeni okullar yapmak
bir yana, bunların ıslahı için bile gerekeni
yapmadan her köşeye camiler dikmek,
“Kafirleşti” dedikleri Kıbrıslıtürk toplumunu “müslümanlaştırma” gafletinden
başka bir şey değil.
6 değil 16 minareli camiler de dikseniz,
din ve vicdan özgürlüğünü karanlığınızla
boğamazsınız.
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9 Mart 2022 Çarşamba

Onuncu köy
UZUN KOŞU
Besim Baysal
Bugün 8 Mart. Bu; eşitliğin, özgürlüğün,
adaletin neredeyse esamesinin geçmediği
kapitalist ataerkil sistemin içerisinde;
bulundukları alanda dimdik durarak mücadele eden sisteme rağmen çıtayı bir
yukarı taşıyan kadınlar var. Bir tanesi de
Allyson Felix... Erkek dar dünyalarında
spor dallarını erkek kadın sporu olarak
ayıran, evlilik ve doğum gibi doğal süreçleri
kullanarak kadınları engellemek ve
yaşamdan ve mücadeleden uzaklaştırmak
için uğraşan, mesnetsiz yorumlarıyla
ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi zihniyetlerini
ortalık yere saçarak üzerimize sıçratan
erkekciklere inat mücadele dolu
yaşamlarıyla örnek olan kadınlar var.
Belki bu gerici zihniyetlere ideolojik
olarak anlatmak çok zor ama fiziksel
olarak anlatacak güçteki kadın sporcuların
en iyilerinden biri hatta en iyisi Allyson
Felix'tir.
Bu ABD'li sporcunun atletizm hayatı
rekorlar ve şampiyonluklarla dolu... Hem
sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bir hamilelik
ve doğum, hem de federasyonlardaki erkeciklerin ve sponsorlarının sürekli engellemeleri, buna rağmen spora devam
ederek ayni zamanda sağlıklı bir çocuk
büyütmek için direnerek atletizmdeki
rekorlarıyla bir istikrar abidesi Allyson
Felix. 2018'de yaşadığı sağlık sorunları
ve doğumun ardından diğer kadın atletlerle
ABD ataerkil sistemine karşı açtığı mücadeleyi kazanarak yeniden olimpiyatlara
katılmış ve 35 yaşında kazandığı olimpiyat
madalyalarıyla önündeki tüm engelleri
yerle bir etmiştir. Olimpiyatlarda 11,
Dünya şampiyonalarında 18, Salon Dünya
şampiyonasındaki 1 Altın madalya ile birlikte toplam 21 Altın, 6 gümüş, 3 bronz
madalya ile gelmiş geçmiş, kadın erkek
farketmeksizin dünyanın 1 numaralı atletidir. Yaşayan efsanedir.
Ben hayranıyım siz de tanıyın hatta
hayran kitlesine katılın.

SAVAŞIN FATURASI
Yaşar Selçuk
Diyelim ki sonuç olarak, 1) Putin Ukrayna işgalini başararak, Ukrayna'yı
'tarafsızlaştırdı' ve NATO'yu uluslararası
bir anlaşmaya zorladı. 2) Tersi de mümkün
doğal olarak. Yani, Putin karşı tarafın teklifini kabul etmek zorunda kalması
anlamıyla. Ya da taraflardan biri Nükleer
savaşı başlattı.
Her iki durumda da kapitalist devletler
varlığını sürdürecektir. Kapitalist üretim
tarzında bir değişiklik olacak mı?
- Kocaman bir hayır!
Savaşta ölen kimler? emekçiler.
Savaşın faturasını kim ödeyecek? İşçi
sınıfı.

7. SENFONİ
Ali Demir
Şostakoviç'in 1942'de Leningrad'da
Nazilere karşı direnirken bestelemiş olduğu
7. senfoni Sovyet halklarının faşizme karşı
gösterdiği kahramanlığın müziğidir. O
Sovyet halkları ihanete uğramış bir devrimin sonucu olan bürokratik
diktatörlüğün elinde can çekişmiş
olmasaydı belki bugün beyazlara ve
faşizme karşı ortak savaşmış iki halkın
birbirine düşürülmesini izlemek yerine
bütün dünyada egemen olan işçi demokrasisini yaşıyor olacaktık. Rusya ve Ukrayna
halkını birbirine bağlayan bu derin bağlar
yine bu ülkelerin emekçi halklarının
dayanışmasıyla kurulacaktır. Rus oligarkları
da Nato artıkları da 7. Senfoniden daha
büyük değiller.

CERYAN
Mustafa Billur
Bence son çıkacak olanın, şafkları
endirmeyi unutmasını engellemek için
yaptılar bunu!
#AlatrikZammı
#300%

13 CM’LİK AKIL
Saadet Alpar
Bana bayan mı dersin adımla mı
seslenirsin umurumda değil, senin eril
sığlığının dilinde çiçekler açsa ne açmasa ne.
Bugüne kadar bir aptal olarak
yaşadığın ömrünü yine bir aptal olarak
tamamlamak istiyorsan sen bilirsin.
Şimdi, aşağılarda bir yerde ortalama
13 cm'lik aklınla kenara çekil küçük
adam...

ERDOĞAN’IN
OYROPASI!

Yorumsuz

CİHATÇILAR VE NAZİLER
Ozan Çakır
Nazi taburları Rusya'nın sivillerin çıkışı
için başlattığı ateşkesi tanımadığını açıkladı.
"Savaştan kaçtıklarını" söyleyerek özellikle
kadın ve çocukların çıkmasına izin vermiyorlar. Afrikalı ve Asyalılarla beraber binlerce
Ukraynalıyı rehin aldılar. Afrikalıları ve
kadınları yem olarak kullanıyorlar. Sivil binalara bomba atıp içerideki sağ kalan sivillerin dışarı çıkmasına izin vermeden yaylım
ateşine tutuyorlar. Rusya'yı uluslararası ortamda suçlamak ve başka kapitalist devletleri
bu sayede savaşa çekmek için yapılan bu
tür faaliyetler işe yaramazsa, topçu
bataryalarını etrafında apartmanların, hastanelerin, anaokullarının vb olduğu parklara
yerleştirip, olası bir bombalamada bu apartmanlara ateş açılmış gibi gösteriyorlar.
Sosyal medya, NATO'cu, Amerikancı
hesaplar ve liberal-sağ unsurların
propagandaları Nazilerin bu tarz faaliyetleri
ve psikolojik harekat manevralarıyla dolu.
Batılılar Ortadoğu'da cihatçılar için
yaptıklarını Ukrayna'da Naziler için yapıyor.
Sonra da timsah gözyaşlarıyla "barış nerede"

diyorlar. Barış Nazileri küresel olarak meşru
politik bir güç haline getirmek için yapılan
emperyalist müdahalelerde değil. Barış
Ukraynalıların kendi Nazilerini ve Rusların
kendi Nazilerini yok etmesinde, Ukrayna
Rusya'sının özgürlüğünde ve tüm
Ukrayna'nın NATO'suz bağımsızlığında. Bu
bile "barış" sayılmaz aslında. Emperyalizm
dünyayı mutlaka giderek büyüyen kapitalist
boğazlaşma ve kıyıma doğru götürürken en
yanıltıcı şey geçici silah bırakmaları barış
zannetmek olur çünkü. Bunun haricinde
zaten ölen öldüğüyle kalacak, Ukrayna ise
ikiye ayrılacak, bölge dünyadaki diğer bazı
noktalar gibi "sıcak çatışma" bölgesi olarak
kalacak. Ne Rusya'nın iddia ettiği gibi Nazi
problemi çözülecek, ne de Batılıların iddia
ettiği gibi çatışma ve silahlar susacak.
Aksine, dünyanın tahıl deposu üzerinde
spekülatörlerin, gıda borsası kurtlarının ve
savaş ihalesi vurguncularının, modern derebeylerin, üzerine insan kanı damlamış ekmek
düzeni kurulmuş, işçi ve köylülere karşı
egemenlikleri pekişmiş olacak. Emperyalizmin barış dediği bu. Kıtlık Paktı...

TANRI AŞKINA TOLSTOY!

Attila Tuygan
Tamam, biliriz, Tolstoy dünyanın en önemli yazar ve düşünürlerinden biridir. Olağanüstü
güzel eserleri vardır. Ama demin bir arkadaşımda rastladım, hayat, zaman, ölüm, aşk
üzerine de 'felsefi' sözleri varmış çokça. Aha da birkaç örnek:
"Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir. Ya yaşaman
gerekenleri zamanında yaşayacaksın, ya da yaşamadım diye ağlamayacaksın";
"Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama, hiç kimse önce kendini değiştirmeyi
düşünmez";
"Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın. Unutma ki, ne yaşattıysan elbet bir
gün onu yaşarsın";
"Birini sevdiğiniz zaman o kişiyi olduğu gibi seversiniz, olmasını istediğiniz kişi olarak
değil";
"Sevdiğin insanları kaybetmeye alıştığın zaman, hayatı önemsememeye başlıyorsun"
"Hayat bizi resmen dört işlemle sınar. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan
çıkarır ve sonunda topla kendini der"
Haa, benim en hoşuma gideniyse:
"Tanrı aşkına, bir an durun, işinizi bırakın, etrafınıza bakın."

Nuh Çetin
Bir gecede İstanbul Sözleşmesinden
çıkacaksın, sonra Avrupa Birliğine
dönüp "Eey Avrupa, Ukrayna'yı alırsın
da, bizi almazsın, di mi ?" diye hesap
soracaksın; o da yetmez, bugün çıkıp
pişkin pişkin kadınlarımızın Emekçi
Kadınlar günü boyunca hâmâsi laflar
edeceksin...

KEL OBEZ
GANİMETHOR
ADAMLARIN ZEHİR
ETTİĞİ HAYATLAR
Yalçın Oytam
Bugün anacığımın başını alıp gittiği,
"ne haliniz varsa görün" dediği gündür.
8 Mart emekçi kadınlar gününde ölesi
tuttu. Kel obez, kara cüppeli, bodur ve
lafazan, sessiz ve ganimethor, boy boy
şövenist, narsist, megaloman "Efendilerin" talihini kararttığı bir ülkeyi, ve
dünyayı emekleriyle yaşanılır yapan
bütün kadınlara teşekkür ederim.

YABANCI
ÖĞRENCİLERİN
ALTINDAKİ
ARABALARIN KAYNAĞI
Turgut Ergel
Epeyi zamandır jeepnan uzun yol
yapmadım, bir çekime çıktık gidelim…
E be uşaklar diyeceksiniz ırkçısın!!!
Her 10 arabadan 7’si lüks ve öğrenci
statüsü altında adada bulunan yabancı
uyruklular!!!
Yok mu bir Allahın kulu değirmeni
sorsun da sürelim biz da bu arabalardan!!!

TUFAN ERHÜRMAN
Ahmet Said Sayın
On kitaptan fazla eseri olan, sayısız
makale yazarı, dersleri ve sohbetlerinde
çok şey öğrendiğimiz hocamızın, "sert
siyaseti" maalesef sokak adamlarının
lafları... Bu Fasülyenin yahnisi tekerlemesi yüzünden, bakkal ve marketlerde
hububat reyonu önünden bile geçemiyorum. O kadar ikrah ettim. Bu mu sert
ve seviyeli siyaset. Bildiğim, Fasülye
sertlik değil daha çok gaz yapıyor.
Biraz yaratıcılık lütfen.
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Kıbrıs’ın kuzeyinde kadınların
%60’ı psikolojik şiddete uğruyor
Kıbrıs’ın kuzeyinde kadınların
yüzde 60’ı psikolojik şiddete
uğruyor... Kıbrıs Postası'nın
LTB Şiddete Karşı Yan Yana
Projesi’nden aldığı bilgiye göre,
yılda ortalama 30 kadın, LTB
Kadın Sığınma Evi’ne
başvuruyor.

Şiddete Karşı Yan Yana Projesi’nden
Kıbrıs’ın kuzeyindeki kadınlarla
ilgili bilgi aldı. LTB Kadın Sığınma
Evi yılda ortalama 30 civarında
kadın
barınma
desteğinden
faydalanırken, 100 civarında kadın
ise ‘dış destek’ alıyor. Verilen bilgiye
göre ise en fazla avukat desteği
alınıyor.

Kıbrıs Postası - Her şey ABD’de
40 bin işçinin daha iyi şartlara
kavuşma isteğiyle eyleme gitmesiyle
başladı.
Polis, eylemciler üzerinde şiddetini
artırırken, 8 Mart 1857’de dokuma
fabrikasının kapısı kilitlendi ve çıkan
yangının ardından 129 emekçi kadın
hayatını kaybetti. Yaşananlar sonrası
işçi sınıfının ve kadın hakları
savunucularının Clara Zetkin’in
öncülüğünde, her yılın 8 Mart’ı
emekçi kadınlara atfedildi.

“HER 2 KADINDAN 1’İ
TELEFON, MESAJ VEYA
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN
RAHATSIZ EDİLİYOR”
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan
yaklaşık her 2 kadından 1’i telefon,
mesaj veya sosyal medya üzerinden
sürekli rahatsız edildiğinin altı çizerken, yine her 2 kadından 1’i nereye
gideceği, kiminle görüşeceği gibi
konularda kısıtlanıyor, 'kontrol altına'
alınıyor.

“YILDA ORTALAMA 30
KADIN BARINMA DESTEĞİ
ALIYOR”
Kıbrıs Postası, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)

“HER 3 KADINDAN 1’İ
TEHDİT EDİLİYOR”
Her 3 kadından 1’inin korkutma
ve tehditlere, yaklaşık her 2 kadından
1’i de birileri tarafından aşağılanarak,
hakaret ve küfürlere maruz kalıyor.

“10 KADINDAN 6’SINA
BAĞIRILIYOR”
Yine LTB Şiddete Karşı Yan Yana
Projesi'nden verilen bilgiye göre,
yaklaşık her 10 kadından 6’sına
bağırılıyor. Kıbrıs’ın kuzeyinde
yaşayan kadınların yüzde 40’ı
birisinin
iteklemesi
veya
çekiştirmesine, yüzde 30’u birisinin
tokat atmasına, yüzde 24’ü birisinin
sert bir cisimle vurmasına, yüzde
23’ü birisinin yumruklaması veya
tekme atmasına, yüzde 20’si birisinin
kendisini boğmaya çalışmasına,
yüzde 18’i ise kesici veya ateşli bir
aletle tehdit veya saldırıya maruz
kalıyor.
“YÜZDE 60’I PSİKOLOJİK
ŞİDDETE UĞRUYOR”
Her 4 kadından 1’i ekonomik
şiddete maruz kaldığını ifade ederken, her 4 kadından 1’i ise cinsel
şiddet görüyor. Her 10 kadından 4’ü
fiziksel şiddete uğrarken, her 10
kadından 2’sine de ateşli veya kesici
bir aletle saldırılıyor. Kıbrıs’ın
kuzeyinde kadınların yüzde 60’I
psikolojik şiddete uğruyor.

Güneyde SafePass kullanımında değişiklik
Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs
hastalığına karşı alınan tedbirlerin
yeniden düzenlenmesi konusunda, revize
edilmiş yeni bir planın bugünden itibaren
uygulamaya konacağı haber verildi.
Plan çerçevesinde bugünden itibaren
süpermarketler, bakkal dükkanları, kasap,
pazar yerleri, 100 metrekarenin altında
olup halka hizmet veren işletmeler, palet
servis hizmetleri, eczane, fırın ve büfelere
girişlerde safepass ibraz edilmesinin
istenmeyeceğini yazan Fileleftheros
gazetesi, bugünden itibaren Koronavirüs
testi pozitif çıkan kişilerin, testlerinin negatif çıkması
durumunda 7’nci gün karantinadan çıkabileceklerini
ifade etti.
Pozitif çıkan kişinin, bu kişiden izole olamayan yakın
temaslılarının ise (örneğin küçük çocuğa bakan ebeveyn-

ler) 10+7 gün karantinadan kalkmak
yerine, pozitif olan kişinin 7’inci gün
karantinadan çıkması halinde, test yapıp
negatif çıkmaları halinde karantinadan
çıkacaklarını yazan gazete, bugünden
itibaren perakende satış yapan işletmeler,
kumarhaneler ve spor salonlarının kapasitesinin artırılacağını, aynı zamanda
düğün ve vaftiz törenleri dahil olmak
üzere, etkinliklere katılabilecek maksimum kişi sayısının da 500’e çıkarıldığını
belirtti.
Öğrencilerin geçit törenleriyle ilgili
yasaklamaların da kaldırıldığını kaydeden gazete, 150
ve daha fazla kişiye hizmet veren eğlence yerleri,
müzik-dans mekanları aynı zamanda dans pistine sahip
restoranların ise yüksek riske sahip alanlara dahil
edildiklerini ekledi.

GÜNLÜK
UKRAYNA SAVAŞI ‘FEDERAL
ÇÖZÜM’E YARAYACAKMIŞ!

2003’te Irak ABD tarafından ağır bir bombardımana tutulup
ardından işgal edildi. İşgalin ilk günlerinde Mehmet Ali Talat
‘‘ABD Ortadoğu’nun özgürlük feneridir’’ demişti… Irak işgali
sırasında ABD Dışişleri Bakanı savaş suçlusu Colin Powell
Annan Planı mitinglerinde alkışlatılmıştı… 2003’te burnumuzun
dibinde Irak’ta işgal sürerken, Kıbrıs’ta işgal 30’uncu yılındaydı!
Ancak bunu söyleyen yoktu… Annan coşkusu vardı! Irak işgalinin Kıbrıs’ta barışa ve çözüme yarayacağını, çünkü ABD’nin
bölgeye ayar çektiğini söylüyorlardı… Sonra Doğu Akdeniz’de
doğalgaz bulundu ve Suriye savaşı çıktı; bu defa doğalgazın
Kıbrıs’ta çözüme ve barışa yarayacağını söylediler… Doğalgaz
çıktığından beridir her türlü gerilim yaşandı denizimizde,
Maraş açılımının bile bununla ilişkisi var… Şimdi de diyorlar
ki Ukrayna savaşı Doğu Akdeniz gazını kıymetlendirecek! Kim
diyor? ‘‘ABD Ortadoğu’nun özgürlük feneridir’’ diyen Mehmet
Ali Talat’ın partisinden Asım Akansoy: ‘‘Rusya ile doğalgaz
bağımlılığını büyük ölçüde kesen Avrupa devletleri açısından
önemli bir rezerv olan İsrail Kıbrıs potansiyelinin düne göre
çok daha gündemde olacağı da açıktır. Şu anda buzdolabında
olan Kıbrıs sorununun birkaç yıl içerisinde 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… TC
devlet yetkililerinin Ukrayna krizine uluslararası hukuk kapsamında bakması oldukça önemlidir. Bu siyasi söylem hem
bizim hem uluslararası camia açısından dikkate değer olmakla
birlikte, Kıbrıs sorununa bakışta çelişkiye düşmemek için düzeltilmesi, dikkat edilmesi gereken bir konudur’’…
8 MART
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü KKTC’de
Sevgililer Günü gibi bir şey
oldu. Mesaj yayınlamayan
örgüt, parti ve siyasetçi
kalmadı…
*
YANDI GÜLÜM
Sağlık Bakanı Ali Pilli
“Kadınların hakları için
çaba sarf etmek en önemli
görevlerimiz arasındadır”
dedi. Pilli’ye kaldıysa,
yandı gülüm keten helva...
*
YAĞ KUYRUKLARI
Tayyip Erdoğan “Bir de yağ
meselesi çıkardılar.
Ayçiçek yağı sorunumuz
yoktur” dedi. O bu
açıklamayı yaparken sosyal
medyada yağ kuyruklarının
fotoğraf ve videoları
paylaşılıyordu…
*
ASENA GELİYOR
İYİ Parti lideri Meral
Akşener, "Bu ülkenin
kadının ayağının altını
öpmelisiniz kereste
adamlar" dedi. Savrulun
bakalım. Asena geliyor!
*
FASULYE MESELESİ
CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, Meclis
Başkanlığı'nın beşinci
turda seçilmesi ile ilgili
konuştu ve "Bu filmin
benzeri yine UBP
hükümetinde gösterilmişti.
Fasulyenin yahnisi gitti
geldi aynısı" dedi.
Fasulyenin yahnisi de
kabak tadı verdi artık…

“Tırnak”...
"Kıbrıs Türkü kendi ayakları
üzerinde duran bir ülke
yaratabilir mi, elbette yaratabilir
ama bunun için de acı değil zehir
zemberek reçetelere ihtiyacı
vardır! Zira kabine açıklandıktan
sonra Ankara’nın karşı
duruşundan sonra hükümet
edenler ne için geriye sayama
başlamıştır biliyor musunuz? Bu
ayın sonunda maaşların nasıl
ödenecek olması derdine
düşmüşlerdir! Şu anda Ankara ile
tatsız bir durum yaşanmaktadır,
bunun faturası da tamamen
vatandaşın sırtına
yüklenecektir… Ve çoğunluk bu
yükün altında ezim ezim
ezilecektir!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Manşet)
"bir günde dört kez raflardaki,
vitrinlerdeki malların fiyatları
değiştirilir oldu. Rakamlar
yukarılara çekildikçe çekildi,
çekildikçe çekildi. Hele
Akaryakıta, tüp gaza getirilen
fiyat artışları bu zamları bir o
kadar daha tetikledi. Şu
günlerde elektrik fiyatlarında
yapılan astronomik
seviyelerdeki artışlar
göreceksiniz etiketlerde yeni
artışların, zamların
tetikleyicisi olacak."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

HÜSEYİN
ÖZGÜRGÜN

SINIRÜSTÜ HALK VAKFI YAŞLI BAKIM EVİ’NİN TADİLATI SÜRÜYOR

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KAMTEK Ltd, China Baazar ortak girişimi ve İskele
Belediyesi'nin desteğiyle Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının devam ettiği bildirildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu,
yaşlı bakım evinde söküm işlemlerine paralel alttan çıkan durum analizlerinin sürdüğünü kaydetti.
“Amacımız yuvası dağılmış yaşlılarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmak” diyen Bekiroğlu, çalışmaların
iki ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Özgürgün, “Falyalı ile
herhangi bir dostluğunuz
var mıydı?” sorusuna,
“Hayır… Kendisiyle
siyasi kariyerim
sürecinde kahve içme
şansım hiç olmadı.
Ancak benden sonraki
başbakan ile çok
samimiydi” yanıtını verdi…
Özgürgün ortaya bir bomba
bıraktı, kimse üstüne alınmadı!
‘Benden sonraki başbakan ile Falyalı çok
samimiydi’ dedi Özgürgün… Ondan sonraki başbakan
Tufan Erhürman’dır… Sonra Ersin Tatar ve ardından
Ersan Saner gelir… Özgürgün hangisini kastetti?
Erhürman da çıkıp ‘‘Özgürgün’ün kastettiği ben
değilim’’ demedi. Kimse üstüne alınmadı!
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9 Mart 2022 Çarşamba
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH

RUSYA’NIN KIBRIS’TAN
KUŞATILMASI
Kıbrıs hiçbir savaşta tarafsız kalamadı. Çünkü hep
sömürge oldu. 1956’daki Süveyş savaşından beridir
Kıbrıs Akdeniz’in bağrına saplanmış bir hançerdir!
Kıbrıs savaşlarda ‘tarafsız’ olamasın diye bölündü.
Dahası Kıbrıs hep emperyalizmden taraf oldu. Rusya’dan taraf olmadı mesela! Kaldı ki Rusya’nın Akdeniz’e dönüşünün 8-9 senelik bir geçmişi var. 2013
Mart’ında faal hale getirildi Rus Akdeniz Filosu.
Kıbrıs NATO işgali altında gayri resmi NATO üyesi
gibi kullanılageldi…
2018 Ekim’inde ABC News Amerikan ordusunun Eylül 2013’ten Ağustos 2017’ye kadar Kıbrıs’ta hava üssü
bulundurduğunu bildirmişti. Politis
haberi “ABD’nin Kıbrıs’taki üssü ‘Havacılık Kulübü’… Amerikan helikopterleri dört yıl Kıbrıs semalarında”
başlığıyla manşete çekmişti. Hükümet
Sözcü’sü Prodromu da “yorum yok”
diyerek doğrulamıştı.
Tesadüfe bakın ki bu haber tam da Yunanistan’ın
ABD’ye üç yeni üs önermesinden sonra gündem
oldu. “Solcu” Çipras hükümetinin Savunma Bakanı
Kammenos, “Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir
stratejik ortak olarak gördüğünü” belirtti. Kammenos
ülkesini ABD’ye pazarlarken şöyle dedi: ‘‘ABD'nin
yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve
Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) kalıcı bir şekilde
askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli’’…
Solcu Çipras hükümetinin verdiği bu 3 üs sözünü,
sonra gelen sağcı hükümet yerine getirdi.
O günler aynı zamanda Mısır-Kıbrıs-Yunanistan
ve İsrail-Kıbrıs-Yunanistan arasındaki üçlü ittifakların
derinleştiği günlerdi…
***
9 Ocak 2020 tarihinde şöyle yazdım:
ABD ve Avrupa’nın Rusya-Çin-İran’a karşı sürdürdüğü “sürekli savaş” stratejisinde Kıbrıs artık
“Rapid Deployment Joint Task Force”dur, yani “Acil
Müdahale Gücü”dür…
Geçtiğimiz ay ABD Kıbrıs’a silah ambargosunu
kaldırarak bir hamle yaptı Rusya’ya karşı. Bu karar
ile Rusya Kıbrıs limanlarını eskisi gibi kullanamayacak. Euro krizi sırasında da Alman emperyalizmi
Kıbrıs’taki Rus sermayesine zincir vurdu. Kıbrıs’tan
Rusların ayağını kesmeye çalışıyorlar…
Dün de Kathimerini gazetesi Kıbrıs Haber Ajansı’na
dayandırdığı haberde (…) Washington’un talebi
üzerine Anastasiadis Kıbrıs’ı “American Rapid Deployment Forces unit”ler için, yani “acil müdahale
gücü” için kullanıma açtı.
“Acil müdahale gücü” dedikleri US Marine denilen
ABD ordusunun en çirkef gücü olan denizcilerdir.
Bundan sonra arada bir savaş uçaklarının, arada bir
gemilerin, denizaltıların ve İHA’ların uğrak yeri
değil, bundan sonra US Marine’lerinin de üssüyüz.
Kıbrıs, ABD ve Avrupa’nın Rusya-İran-Çin bloğuna
karşı yürüttüğü savaşta açık hedeftir…’’
***
2013’ten 2017’ye Politis’in deyimi ile ‘Havacılık
Kulübü’ olarak kullanıldı Kıbrıs. 2020’den sonra da
“Rapid Deployment Joint Task Force” üssü oldu.
Larnaka’ya CYCLOPS üssü inşa edildi. Buna paralel
olarak Geçitkale’ye soğuk savaş sırasında NATO’nun
inşa ettiği üs de TC tarafından aktif hale getirildi.
Bu üs için “Geçitkale Joe Biden Havaalanı” diye
yazmıştım!
4 Mart 2022 tarihli Fileleftheros gazetesi Limasol’a
demirlemek isteyen 5 Rus savaş gemisine izin verilmediğini yazdı. Konuyu Ukrayna’ya bağladı gazete.
Ancak konunun kronolojisi yukarıda yazdığım gibidir.
Türkiye’nin Kıbrıs işgalinden sonra ABD işgal edilen
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni cezalandırmak için silah ambargosu da koydu. 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.
Garber daha Kıbrıs’a Büyükelçi olarak atanmadan
şöyle demişti: “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın
kesiştiği bir yerde bulunan Kıbrıs Doğu cephesinin
korunduğu ve Güney çaprazının istikrarının olduğu
yerdir...”
Kıbrıs’ı mevzi olarak görüyor Yankee hanım!
ABD’nin Kıbrıs’ta yürüttüğü bu politika Rusya’nın
kuşatılmasıdır.
Şimdi beslendiğiniz AB-ABD fonlarıyla bağırabilirsiniz:
-Kıbrıs’ta baaaarıışşşş engelllenemezzzzz!

TDP “KADINI GÜÇLENDİRME ODAKLI”
EYLEM PLANI HAZIRLAYACAK
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP),
kadını güçlendirme odaklı eylem planı
oluşturacağını bildirdi.
Eylem planının; “kadını tanıyan,
kadınlarla çalışan, kadınların yaşadığı
tüm engelleri birebir deneyimleyen,
halkla birlikte oluşturulacağını” belirten
TDP, “Eşitlik, adalet ve özgürlük
ilkelerini benimsemiş bir parti olarak,
bu ilkelerin kadınların yaşamlarında
hissettikleri güne dek mücadelemiz
devam edecektir” açıklamasıyla 8 Mart
direnişini kutladı.
TDP Genel Sekreteri Mine Atlı yazılı
açıklamasında, bir toplumun refah
düzeyi ile kadının toplumdaki konumunun doğrudan doğruya bağlantılı
olduğuna işaret ederek, şöyle devam
etti:
“Eğer bir toplumda kadın temsiliyeti
yüksek, gelir düzeyi eşit, kadının destek
hizmetlerine erişimi mevcut, doğum
hakkı gibi kadınları ilgilendiren haklar
sağlanıyorsa, o toplum gelişmiş bir
toplumdur.
Eğer ülkemizde her 3 kadından biri,
insanın en çok güvende hissetmesi
gereken yer olan evinde, korku ve tedirginlik hissediyorsa, yüzde 30 kotaya
rağmen 50 kişilik Meclis’in sadece

Kemal Gözay

TERK-İ DİYAR, İRADESİZ
SİYASET VE ZİYA...

11’i kadınsa ve bunların hiç biri
bakanlığa layık görülmüyorsa, bu
ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinden
bahsetmek mümkün değildir.
Kadının yaşadığı, tüm mağduriyetleri
gidermek için yasal düzenlemelerin
yanında toplumsal dönüşüm de gerekmektedir. Örneğin, ülkemizde kapsamli
bir ‘İnsan Ticareti’ yasası ve ‘Ev İçi
Şiddet Yasası’nın olmaması...”

UZUNBOYLU: KTÖS VE ELCİL
ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇTIM
Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Kıbrıs
Türk Öğretmenler Sendikası’nın
(KTÖS) hakkındaki iddiaları
sonrasında dün, KTÖS ve Genel
Sekreter Şener Elcil aleyhine tazminat
davası açtığını bildirdi.
Uzunboylu, bağımsız mahkemelere
güveninin tam olduğunu kaydederek
KTÖS’ün bundan sonra yapacağı
açıklamalara mahkemeye olan
saygısından
dolayı
cevap
vermeyeceğini belirtti.
“Kamuoyuna zorunlu açıklama”
başlığıyla yazılı açıklama yapan Uzunboylu, KTÖS’ün 2 Mart’ta YÖDAK
önünde şahsına yaptığı iddiaların “bilgi yoksunu” olduğu görüşünü belirtti
ve dün sabah avukatı Hasan Esendağlı
aracılığıyla KTÖS ve Elcil’e “kasıtlı,
gerçek dışı, toplum içerisindeki
itibarını zedelemeye çalışmaktan”

Okurlardan

tazminat davası açtığını duyurdu.
Uzunboylu, KTÖS’ün dün öğleden
sonra yeniden açıklama yaparak YÖDAK’tan kendisi hakkında soruşturma
talep ettiğine işaret ederek, şunları
kaydetti:
“Öncelikle şunu belirteyim, herhangi bir soruşturma veya gayri
yasallıktan çekinseydim, mahkemeye
başvurmazdım. Mahkemede olan bir
dava konusu hakkında açıklama
yapmaları da çok düşündürücüdür.
Zaten, yasal durum, başvurduğum
mahkeme tarafından bağımsız ve objektif bir şekilde değerlendirecektir.
Benim, bağımsız mahkemelerimize
olan güvenim ve saygım sonsuzdur.
Bundan
sonra
yapacakları
açıklamalara da mahkemeye olan
saygımdan
dolayı
cevap
vermeyeceğim.”

BAĞIMSIZ ŞOFÖR OKULLARI BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞINA EMİRZADE TİLKİ SEÇİLDİ
Bağımsız Şoför Okulları Birliği, Genel Kurulu 5 Mart Cumartesi günü yapıldı.
2013 yılından beri yapılan ilk seçimli Genel Kurulunu düzenleyen Birliğin 41
üyesinin 38'i toplantıya katılarak ve 7 kişilik Yönetim Kurulunu seçti.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de
katılarak Şoför Okulları camiasına destek oldu.
Aday olan 14 kişi içerisinden seçilen Yönetim Kurulunda ise görev dağılımı
şu şekilde oluşru:
Başkan Emirzade Tilki, As Başkan Halil Yiğit, Genel Sekreter Özün Etkin ve
Sayman Selen Özbekoğlu. Faal üyeler ise Hasan Yüksel, Hasan Kalkanlılı ve
Ahmet Sarsılmaz olarak belirlendi.
Bağımsız Şoför Okulları Birliği, yeni Bakanlık yetkilileri ile uyum içerisinde
eğitim ve ehliyet sistemi konusunda beklenen yasal düzenlemeleri bir an önce
hayata geçirmek için ilk toplantının da gerçekleştirdiğini kaydetti.

İşbilmezlerin elinde yok edilmeye
çalışılan, onursuzlaştırma hareketleri, yarına
dair herhangi bir beklentinin kalmadığı,
değil gençlerin yaşlıların bile geleceğe
dair hiçbir şey ummadığı bir dönem. Ucuz
siyaset peşinde koşmaktan bir toplumun
“kumaşını” değiştirmeye çalışan ucuz
siyasiler. Siyasetin ne anlama geldiğini
bile bilmeyen vasat insanlar ve onların
şakşakçıları.
Gençlerini, geleceklerini “amele” olmaya
gönderen omurgasızların ülkesi. Konuşmak
için bile bir tefekkür süresi vardır. Fakat
kamusal ve siyasaldaki anlamsızlık o kadar
yükseldi ki tefekkür edilmeden
konuşulmakta daha da kötüsü eyleme
geçilmekte. Aklıselim birilerine rastlamak
imkânsız. Cehaletin bu derece yükseldiği,
aklın bu derece terkedildiği bir döneme
daha önce tanıklık etmedik.
Toprak satarak, insan satarak yani
geleceğini satarak akıldışı bir tutumla,
ülke yönetmeye çalışmak kısaca aciz duruma düşürülmek… Anlatacağımız
söyleyeceğimiz çok fazla şey var. Ersin
Tatar’ın mantıksız düşünceleri sadece
“ağababaları” memnun etmek, her öne
sürülen “şeyi” kabul etmek, biat kültürünü
yükseltmek ile alakalı.
Bütün bunlar bir iktidarın iktidarsızlığının
tablosu. Ersin Tatar artık bir imgedir ve
bu imgenin tek bir tanımı vardır bu da
iradesizliktir. Kusura bakın Sayın Tatar
ülkenin en sağlam kolonları olan gençleri
bu ülkeye hatta bu hayata küstürmek o
kolonlara dinamit döşemekten farksızdır.
Bu toplumun kimliği acımasızca elinden
alınmaya çalışılırken, omuzu düşük bir
“siyasi” duruşsuzlukla bu ülkeyi
yönettiğinizi düşünmek yüksek dozda
“yasaklı madde” kullanmaya benzer bir
ruh hali ile aynı şeydir.
Tefekkür sürecinin bir sonucu olan
muhakeme yeteneğinden yoksun olan
günümüzün hamasi siyasilerinin bu ülkeyi
sevdiklerini söylemeleri bile gülünçtür.
Düşman önce göç etmeyi düşündürür terki diyara zorlar, sonrasında “somut şiddet”
olaylarına başlar. Terk-i diyara zorlamak
dolaylı da olabilir doğrudan da…
Sizler bu ülkenin gençlerini kendi ucuz
maddi çıkarlarınız hasebiyle göçe zorlarken
kendi yurtlarından ederken bu topluma
ihanet ederken pişkin bir eda ile vatan
millet Sakarya hamasi siyaseti kartını oynarken bu ülkenin bu toplumun temel dinamiklerini hiç ettiniz...
Geçmişin pis düşünceleri ile geleceği
katlettiniz. Cehalet konusunu daha da
açalım siz okumuş, güngörmüş “efendiler”
için cahilsiniz çünkü biliminiz ve bilgileriniz
yapabilme bir şeylere muvaffak olabilme
aşamasında sınıfta kalır, dışı parlak içi
çürümüş elma gibi kısaca. Pratik becerileriniz, olaylara ve sorunlara müdahale
yetkeniz Şener Şen’in Ziya rolünü oynadığı
Neşeli Günler filmindeki itfaiyeci rolü
gibi yangına bidon benzin ile müdahale
etmekten ibaret.
Neşeli Günler’deki Ziya aslında sizlerin
tam bir portresi 10 metrelik aslanlar ile
kapışan, gaza gelip sözde "İngiltere kralı,
Rahmetli başkan Kennedy, Taçsız kral
Pele, Backenbauer, Kaleci Mayer, Nadia
Komanaçi, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli
Cemil" gibi isimlerin kullandığı jileti
vatandaşa kakalamaya çalışan Ziya’dan
zerre farkınız yok. Buradaki tek farkı
özetlersek eğer Neşeli Günlerin Neşesi
yok artık…
Ziya’dan devraldığınız palavra ekolünü
siz daha geliştirerek daha da güdümlü bir
hale getirdiniz. Ziya’nın yalanları çocukları
eğlendirmek içinken sizinkiler çocukların
geleceklerinden bir şeyler çalmakta. Utanma
ve ar gibi mefhumların size uzak olduğunun
farkındayım. Lafı uzatmadan kısa boş
konuşup sizle aynı keseye girmeden bir
şey söylersek eğer; kıssadan hisse “Atma
Ziyaaaaa!”
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Sosyal Medya
Bumin Bezmen

SONUNDA KABUL
ETTİ!

KTAMS, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ’NİN
İŞLEVSEL HALE GETİRİLMESİNİ TALEP ETTİ
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
(KTAMS), 2014 yılından beri yasallaşan
ancak bütçe ayrılmadığı için personel
istihdamı yapılamayan Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) işlevsel hale
getirilmesini talep etti.
Sendika, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü nedeniyle dün Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Dairesi önünde basın açıklaması
yaptı.
KRAL
KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Ülfet Kral yaptığı açıklamada,
8 Mart nedeniyle kadın haklarının birçok
platformda tartışıldığını belirterek, 7’den
70’e herkesin 8 Mart’ın ne için anıldığını
bilmesi gerektiğini vurguladı.
“8 Mart kadına çiçek veya pırlanta alma,
kadınlar matinesi gibi eğlence düzenleme
günü değildir” diyen Kral, şöyle devam
etti:
“8 Mart, bundan 165 yıl önce Amerika’nın
New York kentinde bir fabrikada 40 bin
dokuma işçisi kadının daha iyi çalışma
koşulları taleplerinden dolayı özgürlük ve
eşitlik için grev yapmaları sonucunda 129
kadının yanarak öldürüldüğü ve onların
anıldığı bir gündür.”
KTAMS’ın, bu farkındalık bilincinin
yaratılması için uğraş verdiğini ifade eden
Ülfet Kral, 2014 yılından beri yasallaşmış
olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin,
personel alımının tamamlanıp, işlevsel hale
getirilmesini talep etti.
“NEDEN DAİRE İŞLEVSEL HALE
GETİRİLMİYOR?”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı dairelerde TOCED’in de yer aldığına
işaret eden Kral, yetkililere, “Neden bu
daireye bütçe ayırıp, personel alımı yaparak,
işlevsel hale getirmiyorsunuz?” sorusunu
sordu.
KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Kral, “Kadının ekonomik, sosyal
ve politik yaşama eşit katılımını sağlamak
için TOCED hemen şimdi…” diye konuştu.
“KADINLAR ÇİÇEK DEĞİL,
EŞİTLİK İSTER”
“Kadınlar çiçek değil eşitlik ister” vurgusu
yapan Ülfet Kral, Birleşmiş Milletler’in
(BM), 2023-2025 dönemini toplumsal cinsiyet inşa yılları olarak belirlediğine dikkat
çekti.
Kral, KKTC’de de 2023-2025 döneminin,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne personel istihdamı yapıldığı ve işlevsel hale
geldiği yıllar olmasını temenni etti.
Ülfet Kral, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Dairesi kurulmasının sağlayacağı katkıları
şöyle sıraladı:
“-Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine
veya cinsel yönelimine bağlı olarak maruz
kaldığı eşitsizliği gidermek, ayrımcılığı önlemek için çalışmalar başlatılacaktır.
-Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
hususunda çalışacak olan şiddeti önleme
ve danışma merkezleri, sığınma evleri, telefonla yardım hattı ile şiddete müdahale birimlerinin kurulmasını ve koordineli
çalışmaları sağlanacaktır.
-Sağlık, eğitim, kültür, çalışma hayatı ve
sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün
alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı
ve karar alma mekanizmalarına katılımını
artırıcı eğitim, araştırma, planlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarına
başlanacaktır.
-Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme
anlayışı ile kamu bütçelerinin ve mali
politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ve
adaletini sağlayacak bir biçimde
tasarlanmasını sağlanacaktır.”
KTAMS’ın, demokrasi, barış ve eşitliği
ilke edindiğinin altını çizen Ülfet Kral,
“cam tavan” diye nitelendirilen kadının
emek sömürüsünün son bulması, kadının
ekonomik, sosyal ve politik yaşama eşit
katılımının sağlanması ve kadına yönelik
her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi
ile eşitlik talebinde bulundu.
Kral, “Gelin toplumsal cinsiyet eşitliği
için kadın ve erkek olarak el ele verelim
önyargıların, klişelerin, ayrımcılığın ve
şiddetin olmadığı, ataerkil yapının kırıldığı
bir toplumsal değişim başlatalım ki devletimiz de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ni inşa edip değişime başlasın” çağrısında
bulundu.

BENGİHAN
KTAMS Başkanı Güven Bengihan bir
soru üzerine, ülkede kadının hak ettiği yere
gelmediği konusunda endişeleri olduğunu
belirterek, TOCED’in işlevsel hale getirilmemesinin ayıp olduğunu kaydetti.
Bunun 2014’ten yılından bugüne kadarki
tüm hükümetlerin ayıbı olduğunu dile getiren
Bengihan, defalarca uyarı yapıldığını
hatırlattı.
“NEDEN BAKANLAR
KURULU’NDA KADIN BAKAN
YOK?”
“Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun 8 Mart nedeniyle yaptığı açıklamada kadınlara methiyeler düzdüğünü” ifade eden Bengihan,
“Mademki Sayın Başbakan, siyasal ve
çalışma hayatında kadınların olması
gerektiğini düşünüyor, neden Bakanlar Kurulu’nda bir tane kadın bakan atamamıştır?”
diye sordu.
Başbakan’ın, Meclis Başkanlığı görevini
bir kadın vekile söz vermesine rağmen
verdiği sözü yerine getirmediğini iddia eden
Güven Bengihan, siyasetçilerin, seçim zamanı
söylediklerine değil hükümete geldiklerinde
yaptıklarına baktıklarını söyledi.
Kadın sömürüsüne ve eşitsizliğine karşı
sendika olarak mücadele edeceklerinin altını
çizen KTAMS Başkanı Güven Bengihan,
“Sadece 8 Martlarda değil diğer günlerde
de kadınlara hak ettiği değer verilmeli ve
hak ettikleri yerlere gelmeleri gerekir” diye
konuştu.
“Cam tavanı kırmak bu ülkenin genel
vereceği mücadele ile olur” vurgusu yapan
Bengihan, hayatlarını bu mücadele uğruna
kaybeden kadınları saygıyla andı.

CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, en sonunda, nihayet
diyelim, hükümet, meclis filminde
rol aldıklarını kabul etti!
Dünkü sözde meclis başkanı
seçiminin
beşinci
turda
sonuçlanması üzerine açıklama
yapan Erhürman, ''Bu filmin
benzeri yine UBP
hükümeti tarafından
gösterilmişti'' diyerek
''Film
gibi
''
benzetmesi yaptı!
Erhürman
en
sonunda sözde meclis
denen yerde film çevrildiğini, ilk
defa kabul etmiş oldu .
Daha önce de sözde meclisin
günlerce toplanamadığı sıralarda
da saygınlığı kalmadı demişti.
Saygınlığını kaybeden sözde
mecliste filmler de çevriliyorsa, o
yerde oturan herkes bu filmde rol
almakta demek değil mi?
Hele de sözde meclis başkan
yardımcılığına seçilen CTP'li vekil
de olduktan sonra filmdeki tüm
oyuncular belli olmuş olmuyor
mu?
Film kadrosu geniş, aktörler
olağanüstü başarılı ve de rollerini
çok iyi oynuyorlar.
Vizyon eski vizyonsa sorun
olmaz, eski filmleri remix
yaparsanız yeni filmmiş gibi
izleyenler sıkılmaz, usanmaz, hele
de bunca yıldan sonra!
İyi seyirler Sayın Erhürman!

Sosyal Medya
Ülker Fahri

ERKEK
EGEMENLİK
8 MART...
Emekçi kadınlarımızın kadınlar
günü kutlu olsun diyeceğim ama…
Maalesef, emekçi
kadınlar, bugün de
“her gün olduğu gibi”
çalışıyor.
Kutlamaları,
“patron” kadınlarla,
kamuda
çalışan
“memur”
kadınlar
yapıyor.
Bir dileğim var;
Kendini bilmez, insanlıktan
nasibini
almamış
erkek
“mahlukların” zulüm, şiddet ve
işkencesinden kaçan kadınları
korumak için “kadın sığınma
evleri” açıp onları güvenceye
almak adına “tutsak” yapmak
yerine,
Bu tür iki ayaklı “hastası ruhlu”
mahlukları “TIMAR” etmek için,
onları tıkacak “ISLAH EVLERİ”
açmalı ve onları oraya tıkmalı.
Ve…
Kadınlar,
Korkusuzca,
Özgür yaşayabilmeli.
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV

SAVAŞ
“WAR”DIR, NATO
WAR’DIR, ABD
WAR’DIR
KISACA...
YILAN HİKAYESİ
Evkaf Dairesi Müdürü Nail Asaf,
Maraş’taki Abdullah Paşa Vakfı’na ait
malların anlaşma yoluyla paraya
çevrildiğini, bu paranın İstanbul’da ikamet
eden Vakfın son mütevellisi Mehmet
Remzi Bey’e gönderildiğini, Maraş’taki bu
vakfın 1935 yılında kapatıldığını, vakfa ait
herhangi bir mal varlığının bulunmadığını
söylerken, Ukrayna’da savaştan kaçanları
Maraş’taki vakıf mallarına yerleştirelim
diyor ganimetçiler!

Bizim Mandra
Her geçen gün inanılmaz bir
hızla artan pahalılık, gerek
kamu çalışanlarıyla
emeklilere, gerekse asgari
ücretlilere verilen artışları bir
ay gibi kısa zamanda siler
süpürür. Vatandaşlar
“Artışlardan önceki bir
noktaya geriledik” derken,
KTAMS Şubat ayı itibarıyla 4
kişilik bir ailenin açlık sınırını
6561 TL olarak açıklar. Buna
göre asgari ücretin de açlık
sınırının 471 TL altında
kaldığı belirlenirken,
sokaktaki adam “Bunlar
daha iyi günlerimiz” diye
kendi kendine söylenir.

DİP NOT
AP Alman Sol Parti
milletvekili Özlem Alev
Demirel, savunma
harcamalarını artıran
Almanya’nın ordu için 180
milyar euro bütçe
ayırdığını açıkladı.

“Ukrayna bir Sovyet cumhuriyetiydi. Ukraynalı
Kruşçev Kırım’ı Ukrayna’ya hediye etmişti”
Ukrayna bağımsız bir devlet. Birleşmiş
Milletlerin kurucu ülkelerinden biri. Sovyetler
Birliğinin bir parçası olduğu halde, SSCB’nin
yanında kuruculardan biri olma statüsüne
sahip olmuştu.
Ukrayna varlığını 1917 Devrimine borçlu.
Tarihte Ukrayna’nın coğrafi alanında Polonya-Litvanya Birliğinin, Osmanlı İmparatorluğunun egemen olduğunu görüyoruz.
Hey gidi Polonya-Litvanya Birliği! Bir zamanlar Rosa Luxemburg’un partisinin adı da
Polonya-Litvanya Sosyal Demokrat Partisi
değil miydi?
Kırım ise Tatar Hanlığının egemenliğindeydi.
Bugünkü Donbas bölgesi ise Don Kazaklarının
egemenliğindeydi. Bu bölge, Ukrayna’dan
ayrıldığını ilan etti.
Zaten ilk Rus devletinin merkezi de Kiev
değil miydi?
1630’larda Don Kazaklarının Stenka Razin
önderliğinde ayaklanması bir efsanedir. Puşkin’in kayda geçtiği Pugaçev İsyanı 1773-75
arası. Ve bir başka efsane, Makhno’nun bağımsız anarşist ordusu!
Nobel ödüllü Şolohov’un “Durgun Akardı
Don”daki destansı anlatısı. 1965 yılında Tektaş
Ağaoğlu’nun tercüme ettiği ve Mustafa Kemal
Ağaoğlu’nun 4 cilt olarak yayınladığı kitabın
her yeni cildinin çıkışını nasıl sabırsızlıkla
beklediğimi hatırlıyorum.
Ukrayna dili dışında birçok dil konuşuluyor
bu ülkede. Yahudi ve Ermeni halklarının da
çok eskilere giden tarihi var bu coğrafyada.
Ukrayna parlamentosu, 2021 yılında, Kırım
Tatarlarını, Karaimleri, Kırımçakları “yerli
halk” olarak tanıdı.
Putin kızmıştı yine, “gülünç” dedi, “Ruslar
yerli halk değil mi yani?!”
Putin’e göre Ukrayna zati sahte bir kimlik.
Ukraynalılar da Rus! “Yaşasın tüm Rusların
Birliği!”
“Ukrayna bir Sovyet cumhuriyetiydi“ de-

VİRGÜL

İŞGALCİ KAFASI
Ganimeti hak, işgali hukuk, istilacı fethi övünç sayan KKTC
İnsan Hakları Derneği gene ganimetlenmiş,
çökülmüş, yağmalanmış, sonra da bombalanmış
Varoşa hakkında atıp tuttu… Ne Kapalı Maraş’mış
ama! Yok Suriyeli, yok Afganistanlı mültecileri
yerleştirecekler derken; Hasan Yılmaz Işık, Kapalı Maraş’ın
savaştan kaçan Ukrayna halkına açılmasını önerdi...
Rumun malını nereye peşkeş çekeceklerini şaşırdılar!
Ukraynalılar evlerine geri dönecek merak etmeyin…
Varoşa göçmeni Kıbrıslı Rum mültecilerin malları, evleri,
mülkleri üzerinden hesap yapmayı bırakın! Bombalardan
kaçanları bombalanmış Varoşa’ya yerleştirecekler…

HÜSEYİN
KONUŞTU,
UBP SİNDİ
KALDI…

‘‘Şahsi hesapta partinin
parası olmaz! Olursa da
karanlık olur. Anayasa
Mahkemesi eminim ki bu
itiraftan sonra harekete
geçecektir…’’
Ürün Solyalı (CTP)

miştik. Ukraynalı bir parti sekreteri de olmuştu:
Ukraynalı Kruşçev. Kırım’ı Ukrayna’ya hediye
eden o olmuştu. Kırım Tatarlarının vatanlarına
dönmesine izin veren de.
Etnik arındırma konusunda, kafamı açan
yazarlardan biri olmuştu Kırımlı yazar Cengiz
Dağcı, Varlık’tan çıkan kitapları ile. Ziya Osman Saba’nın redakte ettiği “Onlar da İnsandı”
başta. Peşinde koşturan Türk milliyetçilerine
yüz vermemesi de hoşuma gitmişti.
Hey gidi Kırım Tatar Hanlığı! Tam bir
etnik arındırma örneği.
Putin, BM üyesi bir ülkeye bahane yaratıp
saldırdı. Uluslararsı kukuğun açık ihlali.
Bir çok kentte Rus halkından insanlar bunu
protesto etti. Rus ordusundaki askerlerin de
bu olaydan hoşnut olmadığı haberleri geliyor.
Ve Batı, Rus ne varsa yasak koymaz mı!
Edebiyat, müzik, spor, sanat dahil.
Kara kafalılara kapalı olan sınırlar Ukraynalı
mültecilere açılıverdi, çünkü Almanya başta
her zaman işgücüne ihtiyaç var. Ve sarı
kafalılar makbul!
2015 yılında Kürt kentleri yakılıp yıkılırken
Kürt liderleri, belediye başkanları, meclis
üyeleri, gazeteciler, aydınlar hapsedilirken
kılı kıpırdamayanlar şimdi seferberlik halinde.
Ukrayna, “stratejik ortaklık” nedeniyle,
TC’yi kızdırmamak adına 24 Nisan anmalarında izin vermedi ama, içişleri bakanı Arsen
Avakov, “Ermeni soykırımı, tek bir halkın
trajedisi değil.
Bu, tüm insanlık için korkunç bir ders,
çünkü halâ hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin
tekrarlanmasına karşı güvende değil” diyecek
ve Donbas’ta Ermenilerin Ukrayna ordusunda
savaştığını ekleyecekti.
(Bu yazı Ragıp Zarakolu’nun artıgerçek’te yayımlanan “Ukrayna mevzuu”
başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 7 Ağustos 2021
İngiltere’nin dünyaca ünlü haftalık dergisi
“Economist”, Türkiye’de 10 gündür süren
orman yangınları ve sarsıcı krizler altında
Erdoğan’ın ezildiğini belirterek, “Tayyip
Erdoğan’ın itibarı kül oldu” diye yazdı…
Dergide, “Türkiye’nin ölümcül yangınları
Erdoğan üzerindeki baskıyı artırıyor” denildi

Gözden kaçmayanlar...

TECAVÜZCÜ YASASI
‘Rumun ilacını istemem’ diyerek attığı
faşist naradan tanıdığımız UBP’li Yasemin
Öztürk seçimden önce ‘Tecavüzcüleri
vatandaşlıktan çıkaracak bir yasaya
ihtiyaç var’ demişti… Dün 8 Mart Emekçi
Kadınlar Günü olunca herkes konuştu…
Öztürk de kadınlar gününde, ailenin
öneminden bahsetti! Boşversin bunları…
Tecavüzcü yerleşiklerin vatandaşlıktan
atılması için yasa yapacağız demişti
seçimden önce. Unuttu mu? Sonradan
vatandaşlık hakkı verilen ve cinsel saldırı
suçunu işleyen kişilerin vatandaşlıktan
çıkarılmasını içeren bir yasaya ihtiyaç var
demişti!.. Hatırlatırız…

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Özellikle kadın öğretmenlerimizin
başarısı çok büyüktür. Onlar hem
evde kendi çocuklarını eğitip hem de
okullarda öğrencileri eğitmektedir…’’
Ersin Tatar (Kadınlar Günü’nü
anlamayanlardan)

Karikatür: Dario BANEGAS
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Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

YOKLUKTA YAŞAMAK
Sofraya bakarak, yok olanları düşününce,
“Bu işte bir yanlışlık var ama nerede?”
diyesim gelir.
Bulamıyorum.
Senenin bu aylarında yine...
Seracılık gelişmemişti hatırlarım...
Babam domates torbası ile geldi...
Bunlar turfanda, dedi.
Turfanda neyin nesi?
Karpuzda da böyleydi kavunda da.
Hıyarların kokusUnu hatırlayan var mı?
Sanmam.
Şimdikiler başka bir şey.
Salataya konulan sirkeyi
tam bilen de yoktur.
İçilen şarap pek değişmedi,
hatta daha güzelleşti.
Onda itina var hem üretim
aşamasında hem saklanmasında.
Gezdim bağları, çalışanlara
sordum, anlattılar.
Steril şartlarda imal ediliyor, saklanıyor.
Fotoğraf çekmeme izin vermediler ki
mikrop girer, üretimde sorun olur.
Evde yağ yoktu bir seferinde.
Savaştaydık.
Dolapta var olan patates, makarına gibi
şeylerle o günü atlatmıştık.
Geleceğimizden korkumuz vardı.
Ne sebze bulunurdu, ne tazelik.
Et, desen o da kıttı.
Su savaşları bilinmezdi.
Sudan ucuz, sözü doğruydu.
Su bedavaydı.
Çeşmelerden akan su ile yemek, kahve
yapılır, su çemeden içilirdi.
Bahçelerde ne yetişirse vardı...
İthalatı bilmezdik.
Bekle ki temmuz gelecek, renklot çıkacak.
Bekle ki haziranda karpuz...
Bekle ki elma.
Çamaşır makinesini duymamıştık bile.
Hele bilgisayar...
Baf’ta o dönem elde yıkanırdı çamaşırlar.
Su ısıtılır, içine atılır, çamaşır çitilenir
sonra deterjanla filan.
Çeşmlerden akan su ancak el yüz yıkayacak kadardı.
Isınmaık için küçük bir islim vardı o
kadar.
Şimdiki gibi klima, elektrikli ısıtıcılar,
Japon sobaları.
Onlardan haberimiz bile yoktu.
Yoklukları yaşayarak öğrendik.
Daha sonra dünya çılgınlaştı.
Sanayi, ilerledi.
Ürettikleri her türden teknolojik ürünleri
pazarlamaya daha sonra ucuzlatmaya başladılar.
Herkesin evinde şimdi çamaşır makinesi,
klima, elektrikli sobalar.
Senenin her ayında her türden sebze
meyve mevcut.
Banana gibi bizde de yetişen meyveleri
Amerika kıtsasından masamıza getirip,
yerli üretimden daha ucuza pazarladılar.
Ve alıştık.
Rahata, bolluğa, yokluğun yok oluşuna.
Şimdi savaş, korona derken.
Yakında ekmeklik un da bulamaycağız,
sözleri yükseliyor.
İşte siz felaket senaryosu.
O günleri yaşayan bizim kuşak geliyor,
denilen yokluk içinde yaşayabilir.
Çünkü en dipteydik.
Şimdikilere gel de anlat ki bilgisayar,
cep telefonu, tablet olmasa da olur.

Nouris: İki bin Ukraynalı Kıbrıs'a taşındı
Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nouris, şu anda Ukraynalıların
Kıbrıs'a hareketinin hava bağlantısının olmaması nedeniyle son
derece zor olduğunu söyledi. Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e
konuşan Nouris, buna rağmen yaklaşık iki bin Ukraynalının Kıbrıs'a

taşındığını söyledi. Nikos Nouris, Polonya, Slovakya, Macaristan
ve Moldova gibi ev sahibi ülkeler mültecilerin yeniden dağıtılmasını
talep ederse, bunun isteğe bağlı değil zorunlu olarak yapılması
gerektiğini vurguladı.

GÜNDE 3 KADIN ŞİDDET İHBARINDA BULUNUYOR
ALO 183 HATTI, ŞİDDET
GÖREN KADINLARA DESTEK
VERİYOR...
ALO 183 KADINA YÖNELİK
ŞİDDET İHBAR HATTI’NA
2019’DA 71, 2020’DE 42,
2021’DE 35 KADIN; POLİS
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADINA
KARŞI ŞİDDET MÜCADELE
BİRİMİNE İSE 2019’DA BİN 47,
2020’DE BİN 58, 2021’DE BİN
64 KADIN BAŞVURDU...
Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı
Şiddet Mücadele Birimi ve ALO 183
Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı verilerine göre, ülkede her gün 3 kadın “şiddet”
ihbarında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
altında oluşturulan, yılın 365 günü, günün
24 saati açık olan ALO 183 hattının diğer
ucunda Burcu Dolmacı bulunuyor.
Hem ALO 183’ü arayan, hem de polise
başvuran kadınlara gerek sığınma evi
gerek adli ve psikolojik yardım süreçlerinde destek veren Dolmacı, hatta bakan
tek kişi olarak fedakarlıkla yürüttüğü
işinde, kadınlara destek olmanın kendisine
mutluluk verdiğini söylüyor.
Konuyla
ilgili
veri
tabanı
oluşturulmasından da sorumlu olan
Dolmacı’nın verdiği bilgiye göre ALO
183 Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı’na
2019’da 71, 2020’de 42, 2021’de 35
kadın; Polis Genel Müdürlüğü Kadına
Karşı Şiddet Mücadele Birimine ise
2019’da bin 47, 2020’de bin 58, 2021’de
bin 64 kadın başvurdu.
“ŞİDDET GÖREN KADINLAR
SUSMASIN”
Şiddete uğrayan kadınların olay anında
ALO 183 hattından destek alabileceğini
söyleyen Dolmacı, “Şiddet gören kadınlar
susmasın” diyerek, etrafında şiddet olayına
şahit olanları da hattı aramaya çağırıyor.
Dolmacı, ihbarda bulunan kişilerin isimlerinin asla açıklanmadığını da vurguluyor.
İhbar aldığında bir yandan kadının
şiddetin yaşandığı yerden alınması için
polisi harekete geçirirken diğer yandan

da kadına yapması gerekenleri anlattığını
söyleyen Dolmacı, daha sonra kadının
sığınma evine gitmesi, adli yardım alması
gibi süreçleri yürütüyor.
“ARTIK DUYACAKLARIMA
HAZIRLIKLIYIM”
Hattın kurulduğu ilk günden bu yana,
yaklaşık 10 yıldır görev yapan Dolmacı,
yıllar içinde edindiği tecrübeyle artık
duyduklarına daha hazırlıklı olduğunu
söylüyor. Hatta bakan tek kişi olarak
bazen sabaha karşı telefon aldığını anlatan
Dolmacı, işini çok severek yaptığını,
kadınlara yardımcı olabilmekten mutluluk
duyduğunu anlatıyor.
“Şiddet mağduru kadınları, yaşadıkları
mağduriyetten kurtarabilmek benim için
en büyük ödüldür” diyen Dolmacı “Şiddet
gören kadınlar çaresiz hissetmesinler,
183’ü aramaya çekinmesinler” çağrısında
bulunuyor.
BAKAN HASİPOĞLU:
“ÇÖZÜMÜ YALNIZ ARAMAYIN”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Oğuzhan Hasipoğlu da konuyla ilgili TAK
muhabirinin sorularına verdiği yanıtta,
şiddete maruz kalan kadınlara, Sosyal
Hizmetler Dairesi Alo 183 İhbar Hattı’nı
aramaları çağrısında bulundu.
“Çözümü yalnız aramayın” diyen
Hasipoğlu, şu açıklamayı yaptı:
“Bir müdahale ihtiyacı durumunda,
şiddete maruz kalan kadınların
bakanlığımıza ulaşabilmesi çok büyük
önem taşıyor. Bu nedenle herhangi bir
şiddet karşısında yardım elini uzatabilmemiz adına, Alo 183 Sosyal Hizmetler
Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı’nın
güçlendirilmesi, toplumda bilinirliğinin
artması, kadınlarımızın zor durumda bu

hatta ulaşabilmeleri çok önemli.
Kadına yönelik şiddetle mücadele,
toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı
mücadelesiyle mümkün olabilir. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
dezavantajlısından gencine, çocuğundan
yaşlısına, kadından özel gereksinimlisine
kadar toplumun tüm kesinlerine dokunan,
bu yüzden görev yükü çok fazla olan bir
bakanlık. ‘Sosyal devlet’ ilkesiyle herkese
ulaşmaya çalışsak da kadına yönelik şiddet
konusunda ilgili sivil toplum örgütleri,
Polis Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler
ve diğer kamu birimleri ile koordinasyon
içerisinde iş birliği yapmak önem
kazanıyor.”
“TOCED’E İŞLERLİK
KAZANDIRILMASI ÇOK
ÖNEMLİ”
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin
kadrolarında var olan teknik hataların bir
an önce düzenlenmesi ve Daire’ye personeliyle birlikte işlerlik kazandırılmasının
çok önemli olduğunu kaydeden Hasipoğlu
şöyle devam etti: “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Dairesi’nin yıllardır etkin olarak
faaliyete geçememesi önümüzde büyük
bir engel. Dairenin kadrolarında var olan
teknik hataların düzenlenerek, Dairenin
etkin bir şekilde çalışması için
çalışmalarımız hız kazanacak.
Öncelikli hedefimiz, önleyici ve koruyucu tedbirlerle kadınların güçlendirilmesi; sonrasında kadınların ekonomik yönden
çalışma yaşamında desteklenmesi.
ŞİDDET VE İSTİSMAR
MAĞDURU KADINLARA ADLİ
YARDIM DA VERİLİYOR
Şiddete ve istismara maruz kalan, yeterli
maddi olanağı olmayan kadınlara Kıbrıs
Türk Barolar Birliği ile yaptığımız iş
birliği protokolü kapsamında adli yardım
desteği veriyoruz. Maddi yönden bir geliri
olmayan, şiddet mağduru kadınlarımıza
iş imkanının sağlanması için çeşitli destek
mekanizmaları kurmak istiyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
olarak yalnızca bir gün değil her gün
kadınlarımızın destekçisi olduğumuzu
icraatlarımızla göstereceğiz. Önümüzdeki
dönemde, kadınlarımıza yönelik sosyal
ve ekonomik desteklerimizi paylaşacağız.”
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Rüzgara Karşı

DEĞİRMENLİK’TE ANİ
ÖLÜM
Değirmenlik’te sakin Hüsna Salman (K63), aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi’nde yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi.
Salman’ın otopsisinde ölüm sebebinin
“kalp krizi” olduğu tespit edildi.
Öte yandan 4 Mart’ta Alsancak’ta ani
rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren
Bertil Olov Wedin’in (E-82) yapılan
otopsisinde, ölüm sebebi “kalp
yetmezliği ve kalp krizi” olarak tespit
edildi.

Bülent Tümen

SEÇİM, ATLETİZM,
DİPLOMASİ
Seçim, Lefkoşa’nın kuzeyinden…
Aşağı Dikomo’da, değiştirilmiş adıyla Aşağı
Dikmen’de…
Pazartesi akşamı markete giriyorken, arabamı
park edip kapıyı açtığım anda daha selamlaşmadan,
makinalı tüfek misali konuşmaya başladı bir
tanıdığım:
“Amma fenadır ha Kıbrıslılar görüng gardaş,
farkındasın sen da deyil, neler söylerler bütün
gündür seçim turları için?
Aha yahu, 5’inci turda seçildi mecilisin yeni
başkanı.” deyiverdi…
Dişlerini
sıkarcasına
konuştuğundan anladım, “Neşesi”
yerindeydi(!)…
Konuşmama izin vermeden,
uladı sözcüklerini:
“Hepsi
seçilmiş,
hepsi
vatandaşın vekili…
Efendi desen, en büyük milliyetçi, yemini bile
ezbere okudu kürsüde, başka hiçbir kimse o şekil
yemin edemedi… ‘Sadece partisinin vekilleri oy
verse, ilk turda 24 oy alacaktı, ama onu da
beceremediler,’ diyorlar…
Fenalık olur ama bu gadar da olmaz gardaş,
sankim da herkeş özgür deyilmiş gibin; yok şu,
yok bu…
Demokrasi var kaardeşim memlekette; üstelik
‘ileri demokrasi,’ sen da yazan ya” deyiverdi…
Birlikte gülmeye başladık…
Herhangi bir şey söyleyemedim karşılaştığım
tanıdığa…
Ne diyebilirdim ki?
Yerimde olsaydınız, siz ne diyecektiniz?
“Şaka” değil, Pazartesi KKTC meclisinde
yaşanan başkanlık seçimi, çok iyi tahlil edilmeli…
***
Atletizm, İstanbul’dan…
“Facebook’ta” rastlamış olmalısınız, Kıbrıs
Cumhuriyeti
Milli
Takımı’nın
atletleri
İstanbul’da; Kıbrıs’ı temsilen yarışmalara
katılıyorlar!
Bir arkadaş paylaştı, 5 Mart 2022 günkü Gıynık
Gazetesi sayfasından…
Paylaşımdaki fotoğrafta, katılan bazı ülkelerin
isimlerini belirten dövizleri tutan türbanlı genç
kadınların elinde, -soldan sağa- Bulgaristan (BUL),
Hırvatistan (CRO) sonra da, Kıbrıs (CYP)
yazıyordu; içeriğinde ise:
“27. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası,
İstanbul’da başladı.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu, bir kez daha
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’na ev
sahipliği yapıyor.
Kıbrıslı Türkler adına başarılı sporcumuz Buse
Savaşkan Türkiye Milli Takımı ile şampiyonada
yarışırken Kıbrıslı Rumlar ise şampiyonada
“Kıbrıs” olarak temsil ediliyor.
19 ülkeden yaklaşık 250 atletin yarışacağı
şampiyona, iki hafta sonraki Dünya Salon
Şampiyonası için son baraj geçme fırsatlarından
bir olarak öne çıkıyor.” yazıyordu…
***
Demek ki, neymiş?
Birileri,
bize
“Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni
tanımıyoruz; Kıbrıs diye bir ülke yok!” dese de,
gerçek egemen devlet olmak, işte böyle bir şey!
O ülkenin sporcuları, dünyanın her yerindeki
yarışmalara, kendi ülkeleri adına davet alırlar ve
katılabilirler!
KKTC mi?
“İnşallah, bir gün elbet”(!)…
KKTC’nin yurttaşı sporcular, yabancı ülkelerin
takımları içinde ancak yarışmalara katılabilirler
ve o ülkenin adına yarışabilirler; tabii o ülke
yetkilileri izin verirse…
***
Diplomasi Forumu, Antalya’dan…
Bilirsiniz, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde 3 gün
sürecek, Antalya Diplomasi Forumu yapılacak…
15 Devlet ve Hükümet Başkanı, 67 Bakan, 44
örgüt temsilcisi katılacak Antalya’daki Diplomasi
Forumu’na…
Kıbrıs Cumhuriyeti -yetkilileri- davet edildi!
KKTC davet aldı mı?
Almadı mı?
Gene gonuşuruk buraşda.

VADİLİ’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA İŞLETME
VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından
düzenlenen küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde,
Vadili’de uygulamalı eğitim yapıldı. Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, küçükbaş
hayvancılıkta işletme verimliliğini artıracak konulara odaklanılan eğitim
kapsamında, çiftlikler ziyaret edildi. Bakanlık tarafından yürütülen çiftliklerin
ırk tesciline uyum sağlaması projesi çerçevesinde de saha çalışmaları gerçekleştirildi.
Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan tarafından organize edilen toplantıda,
Bakanlık Danışmanı Nazan Koluman tarafından “Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme
Verimliliğini Etkileyen Faktörler” konusunda eğitim verildi. Toplantı sonrasında,
yetiştiricilere bireysel olarak besleme, hijyen, yavru büyütme konularında bilgi
verildi.

KEBAPÇI BİNASINDA
HIRSIZLIK
Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki
gün saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da
faaliyet gösteren Senova Kebap isimli
iş yerinin kapısı hasara uğratıldıktan
sonra içeriye girilip, iş yerinin
mutfağının alçıpandan mamul dış
cephesi ile PVC’den mamul pencereleri
kasten kırılarak yerinden sökülüp
çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine
yürütülen ileri soruşturmada meselede
zanlı olarak görülen E.Ö.(E-61)
tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ÖĞRETMEN
SENDİKALARINDAN
“KADINLAR ÜZERİNE
KURULAN TAHAKKÜM
BİÇİMLERİ" KONULU
SÖYLEŞİ
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim
Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),
“Kadınlar Üzerine Kurulan Tahakküm
Biçimleri" konulu söyleşi düzenliyor.
Söyleşi, Perşembe günü saat 15.00’te
KTOEÖS Lefkoşa lokalinde yapılacak.
KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre
söyleşide, Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Kıbrıs
Türk Tabipler Birliği (KTTB) Başkanı
Dr. Özlem Gürkut ve Asst. Prof. Dr.
Berna Numan konuşmacı olarak yer
alacak.

KANSER HASTALARINA YARDIM
DERNEĞİ’NE 22 BİN 505 TL BAĞIŞ
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
Başkanı Raziye Kocaismail, İngiliz
gönüllü Barbara Fushman’ın derneğe
22 bin 505 TL bağışta bulunduğunu
açıkladı.
KHYD Başkanı Raziye Kocaismail
yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz gönüllü
Barbara Fushman tarafından her yıl
düzenlenen “Christmas Swim”
etkinliğinden bu yıl 45 bin 10 TL gelir
elde edildiği, bu gelirin yarısı olan 22
bin 505 TL’lik miktarın ise, Kanser
Hastalarına Yardım Derneği’ne ve diğer
yarısının da diğer kuruma bağışlandığı
kaydedildi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği
İngiliz Temsilcisi Susan Mary Tilt
yaptığı konuşmada, “Tulips adına 22

bin 505 TL’lik bir çek almak ne büyük
bir yardım ve sürpriz.” dedi.
Tilt, Barbara Fursman’a her yıl
düzenlediği yüzme etkinliğini bu yıl
da organize ettiği için Dernek olarak
minnetkar olduklarını söyledi.
Tilt ayrıca, Creditwest Bankası’nın
sponsorluğu ve Lord’s Palace Hotel’in
ev sahipliği için de ayrıca Dernek adına
teşekkürlerini iletti.
Yüzücüler ve sponsorların olmaması
halinde,
organizasyonun
gerçekleşmesinin
mümkün
olamayacağına dikkatleri çeken Tilt,
yüzmeye katılan ve sponsor olan herkese
ayrı ayrı teşekkür etti ve 2022 yılı sonunda da aynı etkinliğin tekrarlanması
umudunu ifade etti.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği
(MAKAMER) arasında, bilişim ve
teknoloji alanları ile kadın oranının
düşük olduğu alanlarda lider kadınlar
yetiştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük makamında yapılan
törende, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut
Hocanın ile MAKAMER Başkanı
Sıdıka Özdoğan iş birliği protokolüne
imza koydu.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya

göre törene, DAÜ Sosyal ve Kültürel
İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Bilgisayar
ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Nazife Dimililer, Öğretim
Görevlileri Yeşim Kapsıl Çırak ve
Halide
Sarıçizmeli,
Kadın
Araştırmaları Merkezi Araştırma
Görevlisi
Fatma
Türüç
ile
MAKAMER Yönetim Kurulu Başkanı
Sıdıka Özdoğan, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Proje Sorumlusu Pelin Üretici
ile Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye
Acar Aslanses katıldı.

LİMASOL’DA BİR RUS
KADINA SALDIRI
Limasol’da ikamet eden bir Rus
kadının, alışveriş yapmak için dün
akşam Polonyalılara ait bir dükkâna
gittiği sırada, 3 kişinin yumruklu
saldırısına uğradığı haber verildi.
Kadının Rusça konuştuğunu duyan iki
erkek ile bir kadının, Rus kadına
saldırdıklarını yazan Haravgi, olayın
polise şikayet edildiğini, öte yandan
Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren
Rus vatandaşları hatta çocukların dahi
zorbalık ve sözlü saldırılara maruz
kaldıklarına dair şikayetlerin arttığını
ekledi.

GÜNEYDEN POLİSİYE
HABERLER
Rum basını, Güney Kıbrıs’ta meydana
gelen bazı polisiye olaylara yer verdi.
Fileleftheros gazetesi, Baf’ta çeşitli ev
açma ve araç hırsızlıkları
gerçekleştirildiğini, 26 yaşında bir
kadın ile 48 ve 24 yaşlarındaki iki erkek
şahsın ise tutuklandıklarını yazdı.
Gazete, 3 Mart’ta Baf’ta yer olan ilk
olayda, bir evden saat ve para
çalındığını, Rum polisinin olayla ilgili
gördüğü 26 yaşındaki bir kadını
tutukladığını belirtirken, yine Baf’taki
ikinci bir olayda ise, araç çalan iki
kişinin yakalandığını aktardı.
Söz konusu kişilerden 24 yaşındaki
şahsın üzerinde küçük miktarda
uyuşturucu madde de bulundu.
Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ın
“Hloraka” bölgesinde 39 yaşındaki bir
şahsın aracının kimliği belirsiz kişiler
tarafından kundaklandığını yazdı.
Haberde, aracın büyük zarar gördüğü,
polis soruşturmasının ise devam ettiği
kaydedildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

Bakla pazı marul ek
Golyandro da gerek
Maydanoz ıspanak da
Bu kış güzel gelecek

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

KEŞKE BUGÜN
KENDİMLE
KARŞILAŞMASAYDIM
Herta Müller
Siren Yayınları

“Namuslu olmayan
kimsenin kendisine
saygısı olamaz.”
Bacon

CEMAL TUNCERİ’YE
ULUSLARARASI BARIŞ
ELÇİSİ SERTİFİKASI

Zafer Muhtaroğlu’nun “Maviyi Koklamak: 30 Yıl Önce - 30 Yıl Sonra” adlı
ilk şiir kitabı yayımlanarak kitapçılarda
satışa sunuldu.
30 yıl önce yazdığı şiirlerine yenilerini
ekleyerek eserlerini kitaplaştıran Zafer
Muhtaroğlu, “Üretilen eserlerin kaybolup
gitmemesi adına kitabını yayınladığı”
ifade etti.
“Günlük hayatta yaşadığımız her olayın
musiki tadında şiirleştirebileceğini”
söyleyen Muhtaroğlu, “Anılar, hüzün,
umut, mavi ve yeşil” ağırlıklı şiirlerini
yazarken herhangi bir ekole, kurala bağlı
olmayıp kendi akışı içinde serbest ürettiğini
de belirtti.
30 Ağustos 1961’de Girne’de doğan
Muhtaroğlu, Lapta Yavuzlar Lisesi’nden
mezun olduktan sonra 1979-1984 yılları
arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okudu.
Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nden
emekli olan Muhtaroğlu, şu an bahçe
işleriyle uğraşmakta. Muhtaroğlu, evli ve
iki çocuk babası.

“Yüzün ve çan sesleri” adlı şiirinden

Nöbetçi
Eczaneler

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği,
uluslararası ofisi Londra’da, merkez ofisi
Yeni Delhi’de bulunan “International Human Rights Ambassadors Organizations”in
, sosyal medyada çizdiği karikatürler nedeni ile, sosyal adalet ve barış için yaptığı
gönüllü katkılarından dolayı, karikatürist
Cemal Tunceri’ye “Uluslararası Barış
Elçisi” sertifikası verdiğini açıkladı.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya
göre, International Human Rights Ambassadors Organizations Başkanı Dr.
Avinash D. Sakunde, Cemal Tunceri’nin
sosyal medyada çizdiği karikatürleri uzun
zamandır izlediğini vurgulayarak,
“Uluslararası Barış Elçisi” sertifikasını
vermekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

“MAVİYİ KOKLAMAK: 30
YIL ÖNCE-30 YIL SONRA”
ADLI ŞİİR KİTABI KİTAPÇILARDA SATIŞA SUNULDU

nasıl da ilkyazdı seninle gülmek
ve dokunmak yüzünün
çan seslerine
çıplak bir nar gibi küsnül ve dingin
Ayten Mutlu

LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı
Gönyeli 03922234565
FATMA AŞİNA ECZANESİ
Ali Rıza Efendi Cad. Dük. 4 No:38
/D Ortaköy Telsim karşısı Turcell yanı
Lefkoşa 05338832296
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik
Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı
2290 990
GİRNE

520 vaka 1 can kaybı

Son 24 saatte toplam 13 bin 194 test
yapıldı, 520 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi
hayatını kaybetti, 362 kişi taburcu edildi.

224 kişi Lefkoşa, 132 kişi Girne, 92 kişi
Gazimağusa, 39 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele,
16 kişi Lefke bölgesindendir.
8 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 13.194
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 520
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 520
İyileşip Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 362
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.007.843
Toplam Vaka Sayısı: 71.378
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:
67.565
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3614
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3573
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 1126

Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik
Sayısı: 198
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan
Bileklik Sayısı: 284
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2032
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:
134582
Güneyde vaka sayısı 4 bin, 5 ölüm
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 4 bine dayandı!
Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 133 bin 874 testle 3
bin 695 yeni vaka belirlendi.
Dün 5 ölüm kaydedildi.
Günlük tabloya göre, hastanelerde 120
hastanın tedavisinin sürdüğü, 23’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 338 bin 517’ye yükseldi.
Toplam can kaybı sayısı ise 883.

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

14.48 14.58

EURO
Alış Satış

15.76

15.90

S.T.G.
Alış Satış

18.99

19.11

TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta 0392 821 38 88
MAĞUSA
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil
Servis Karşısı Mağusa 03923654735
REZAN ECZANESİ
Salamis yolu, daü çemberi yanı, foto
özay karşısı, novel centre poınt
03923656911
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121
0392 714 46 40
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası
İskele 05391099577
LEFKE

Satılık Arazi

DÜN

ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Mete Adanır Cad. Cyprus Pools
Apt.No:28 C Sulu Çember Karşısı
Girne 0392 815 90 90

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı 05338419578

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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BASIN-SEN’DEN MECLİS ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI...

“KADINLAR KRİZE, ŞİDDETE VE ŞAVAŞA KARŞI”
Basın Emekçiler Sendikası (Basın-Sen),
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle dün Meclis önünde basın
açıklaması yaptı.
“Krize, şiddete, savaşa, sömürüye karşı,
insanca ve özgür bir yaşam için, mücadeleyi büyütüyoruz” yazılı pankartın
açıldığı etkinlikte, sendika yetkilileri ve
üyeleri hazır bulundu.
Sendika Basın, Yayın ve Propaganda

Sekreteri Pınar Barut’un Sendika adına
konuşmasının ardından, üye Canan Onurer
açıklamayı okudu.
Sendika, Basın, Yayın ve Propaganda
Sekreteri Barut, yaptığı konuşmada,
önünde bulundukları Meclis’in yüzde
70’inin erkeklerden, yeni kurulan
hükümetin ise tamamıyla erkeklerden
oluştuğuna, dün seçilen Meclis
Başkanı’nın bile erkek olduğuna dikkat

çekti ve “Keşke daha farklı olabilseydi”
dedi.
Açıklamayı okuyan Basın-Sen üyesi
Onurer ise, emekçi kadınlar olarak, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü,
eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye karşı
durmak, emeğine, bedenine, kimliğine
sahip çıkmak, boyun eğmişliği dışlamak
ve örgütlenmek için bir araç olarak gördüklerini söyledi.

KIBRIS TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ GİRİŞİMCİ KADIN ECZACI
TOPLULUĞU LTB KADIN SIĞINMA EVİ’NE BAĞIŞ YAPTI
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Girişimci
Kadın Eczacı Topluluğu’muz 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde Lefkoşa Türk Belediyesi
Kadın Sığınma Evi’ne bağış yaptı.
Gerçekleştirilen etkinlikte, eczacılara LTB
personeli tarafından Kadın Sığınma Evi ile
ilgili bilgi verildi. Önümüzdeki süreçlerde
ihtiyaçlı kadınların yanı sıra LTB bünyesinde
hizmet alan ihtiyaçlı bireylerin başta sağlık
problemleri olmak üzere, diğer ihtiyaçlarının
karşılanması ve sosyal hayatta kendilerine
fayda sağlayacak birçok sosyal sorumluluk
projeleri için görüş alışverişinde bulunarak
tarafların işbirliklerinin hızlanması gündeme
geldi.

Ses kaydı

Karaböcek
yalan söylüyor

Avrupa (Özel) - Yaptığı ve Youtube’da
paylaştığı gizli bir ses kaydı nedeniyle
tutuklanan ve tutuksuz yargılanmak
üzere kefaletle serbest bırakılan İsmail
Karaböcek yalan haberler yaymaya devam ediyor…
Kaydı YouTube’dan aldığını iddia
eden Karaböcek, kaydı da kendinin
yapmadığını ileri sürdü ve polisi
yanıltmaya çalıştı. Karaböcek’in
telefonlarına el koyan polis ise kaydın
tarafından
yapılıp
Karaböcek
yapılmadığını kesinleştirmek için
BTMK’ya bir yazıyla başvurdu… Olayın
aydınlatılması bekleniyor…
Diğer yandan, bilindiği gibi İsmail
Karaböcek geçtiğimiz yılın Mayıs ayında
yine yaptığı gizli bir ses kaydından
dolayı tutuklanmıştı…

CTP VE POGO KADIN ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA:

BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın
Örgütü ile Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet
gösteren kadın örgütlerinden POGO, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
ortak basın açıklaması yaptı. Ara bölgede
bulunan Dayanışma Evi’nde ortak açıklama
yapan iki örgüt, ortak amaçlarına ulaşmak
adına birlikte çalışma kararlılığında
olduklarını belirtti.
CTP Basın Bürosu’ndan yapılan
açıklamaya göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı
Sıla Usar İncirli ile POGO Başkanı Skevi
Koukouma’nın yaptığı ve iki örgütten
üyelerin de hazır bulunduğu ortak basın
açıklamasında, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nün, dünyadaki kadınların başarılarını
herkese hatırlatmak için oldukça önemli bir
gün olduğu vurgulandı.
Açıklamada, “CTP Kadın Örgütü ve
POGO Kadın Örgütü olarak, amaçlarımıza
ulaşmak adına, birlikte çalışma kararlılığımızı
bir kez daha belirtmek isteriz” denildi.
İki örgütün Ukrayna’da yaşanmakta olan
savaş ve insanlık krizinden duyduğu üzüntünün de belirtildiği açıklamada, sorunun
diplomasiyle daha fazla kayıp yaşanmadan
son bulması temenni edilerek, “Savaşlar,
barışın önemini bir kez daha bize
hatırlatmıştır” denildi.
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyadaki
kadınların başarılarını herkese hatırlatmak

Senar Türker
hayatını kaybetti

için oldukça önemli bir gün olması yanında,
dünyada ve ülkemizde cinsiyet eşitliğine
saygı, adalet ve barış için mücadelemizi
sürdürme taahhüdümüzdür. 20. yüzyılın
başında kadın işçi hareketlerinin anti-kapitalist grevlerine ve devrimci faaliyetlerine
katılan ve 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü
olarak ilan edilmesine yol açan coşkulu ve
cesur kadınlar, Kıbrıs'ta özel ve kamu olmak
üzere hayatın her alanında saygı ve eşitlik
talep eden kadınlara örnek olmuş, yol
göstermiştir. Bugün, gelecek nesil
kadınlarımızın daha iyi bir dünyada yaşaması,
haklarını güvence altına alması için
omuzlarımızda taşıdığımız sorumluluğun
yanı sıra; cinsiyetçilikten, cinsiyetçi şiddetten,

işyerinde eşitsizlikten ve dünya nüfusunun
yarısından fazlasını rehin alan ataerkil
yapılardan arınmış bir gelecek talebimizi
yineliyoruz.”
Açıklamada, COVID-19 pandemisinin
ortaya çıkması ile birlikte toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin daha da arttığı kaydedilerek,
kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin
sayısının da önemli oranda arttığı belirtildi.
Pandemi sırasında çalışma koşullarında
halihazırda var olan cinsiyet eşitsizliğinin
ve kadın işsizliğinin de arttığının vurgulandığı
açıklamada, bunun nedeni olarak “tahmin
edilebilir sonuçları önlemeyi amaçlayan ve
hedefe yönelik politikaların eksikli” gösterildi.

Ülkemizin sevilen insanlarından Senar
Türker hayatını kaybetti. Türker’in vefatı
sevenleri ve ailesi tarafından üzüntü ile
karşılandı. Senar Türker uzun yıllar
Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
Müdür Muavinliği, KITSAB'da müdürlük ve Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği’nin
yönetiminde görev almıştı.

“RENK VE KULLANIM
ALANLARI”
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Görevlisi Ece Apan, renklerin
anlamları ve kullanım alanları konulu
bir seminer verdi. GAÜ’den yapılan
açıklamaya göre, GAÜ Spectrum
Uluslararası Kongre Merkezi’nde
öğrencilerle bir araya gelen Öğretim
Görevlisi Apan “Renk ile Etkili İfade
Yöntemleri ve Renk Kombinasyonları
Oluşturmanın Püf Noktaları” hakkında
konuştu.

9 Mart 2022_Layout 1 08.03.2022 23:18 Page 16

Devler Ligi’nde Real
Madrid-PSG karşılaşacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turun
karşılaşmaları bu akşam devam edecek. Bu
maölardan sonra çeyrek finale kalan tüm
takımlar belli olacak. Bu akşam Real MadridParis Saint-Germain (0-1) ve Manchester
City- Sporting Lizbon (5-0) karşılaşacak.

KTFF Başkanı Sertoğlu
Soyalan’ı ziyaret etti…

Maçlarda küfürlere
karşı gerekli
önlemler alınacak

Futsalda LTL çifte şampiyon
Liselerarası futsal finalleri dün
tamamlandı. Lefkoşa Türk Lisesi
hem kızlarda hem de erkeklerde
şampiyon oldu…

ederken erkeklerde de LTL, Türk Maarif
Koleji’ni 4-2 mağlup etti.
Bu sonuçlarla Lefkoşa Türk Lisesi hem
kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Milli Eğitim Bakanlıuğı tarafından düzenlenen okul sporları futsal finalleri dün sona
erdi. Kızlarda LTL Hala Sultan’ı 3-2 mağlup

KIZLAR
1.LEFKOŞA TÜRK LİSESİ
2.HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

3.NAMIK KEMAL LİSESİ
4.KURTULUŞ LİSESİ
ERKEKLER
1.LEFKOŞA TÜRK LİSESİ
2.TÜRK MAARİF KOLEJİ
3.DEĞİRMENLİK LİSESİ
4.POLATPAŞA LİSESİ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu
(KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC
Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet
Soyalan’ı ziyaret etti. Sertoğlu ve Soyalan,
futbol statlarındaki güvenlik önlemleri
ve küfür ile ilgili olarak görüşme
gerçekleştirdi. KTFF Başkanı Sertoğlu,
liglerin sonuna gelindiğini, müsabakalarda
sorun ve olay istemediklerini kaydederek
gerekli önlemlerin alınmasını rica etti.
PGM Müdürü Ahmet Soyalan ise söz
konusu ziyaretten dolayı Sertoğlu’na
teşekkür ederek, polisin tüm futbol
maçlarında gerekli güvenlik önlemlerini
alacağını belirtti. Gerçekleşen ziyarette
KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı
da hazır bulundu.

Sırdaş Beds Valentine’s
Open Golf Turnuvası
Şampiyonu Dilek
Talay…
Golf Federasyonu turnuva programı
çerçevesinde sezonun ikinci turnuvası
Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf
Turnuvası hafta sonu Korineum Golf
& Beach Resort sahasında geniş bir
katılımla gerçekleşti. Stableford
formatında 18 çukur olarak oynanan
ve Course Handicap’ın % 95’i baz
alınarak oyuncuların ekstra vuruş
haklarının belirlendiği turnuvada
Şampiyon 39 Puan ile Dilek Talay
oldu. Ken Black 37 Puan ile ikinci
olurken, Tony Silk de 35 Puan ile
üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross
Birincisi ise 27 Puan ile Soner Yetkili
oldu.
Turnuvada verilen diğer ödüller ve
kazanalar:
Erkekler En Uzun Vuruş: Steve Knight
Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş:
Paul McManus
Kadınlar En Uzun Vuruş: Sofia Raskin
Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş:
Claire Morley.
KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşecek olan bir sonraki
turnuva olan Cengiz Topel Open Golf
Turnuvası 20 Mart 2022 Pazar gün CMC
Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında
gerçekleşecek.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Sakallı, İstanbul
kulüpleri ile görüştü

Taklalar Dilekkaya’da da atılacak

Cimnastik Federasyonu, Güney Mesarya köylerinden Dilekkaya’ya da cimnastik
cep salonu kazandırdı. Salonun kurulum çalışmalarına bizzat katılan KKTC
Cimnastik Federasyonunun başkanı Hasan Sapsızoğlu, gelişmeyle ilgili şu açıklamayı
yaptı:
“Kırsaldaki çocuklarımız hassas noktamızdır. Dilekkaya köyümüzdeki çocuklarımıza
küçük çaplı cep salonumuzu kazandırmış bulunmaktayız. Taklalar artık Dilekkaya’da da
atılacak.
Bu güzelliğin oluşması için büyük bir uğraş veren başta Dilekkaya muhtarımız Ahmet
Çeliker Menteşoğulları ile Sabriye Ahmet’e, salonun hazır hale gelerek kullanılması için
gerekli tadilat ve düzen için Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve malzeme
desteği veren Baf Türk Birliği başkanı Cenk Dökmen hocama çok teşekkür ederiz.”

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

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

KKTC Atletizm Federasyonu, bir dizi
temasta bulunma adına gittiği İstanbul’da
Türk atletizminin önemli kulüplerini ziyaret etti.
Göreve geldikten sonra çalışmalarını
hızlandıran Atletizm Federasyonu’nda
başkan Ferhat Sakallı ve Yönetim Kurulu
üyesi Cem Kılıç, İstanbul’da Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray, ENKA ve İstanbul Büyükşehir Belediye kulüplerinin
atletizm şubeleri ile görüşmeler
gerçekleştirdi.
Özellikle Kıbrıslı Türk atletlerin
gelişimi ve Türk atletizminin önemli
kulüplerinde yer alabilmesi adına yapılan
görüşmelerin verimli geçtiği, ilerleyen
dönemlerde işbirliğinin artırılarak başarılı
atletlerimizin bu kulüplerde spor
hayatlarını devam ettirebilmesi adına
yararlı ziyaretler yapıldığı belirtildi.
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