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Şener Levent

Açı
Açı
TATAR VE ZENGİN
YALAKA TARİHİMİZ
n

2. sayfada

Yaşlı bakımevinde engelli hastaya
tecavüz etmekle suçlanan
hastabakıcı kendini savundu:

nSınırüstü yaşlı bakımevinde,
engelli bir kıza defalarca cinsel
tecavüzde bulunduğu iddiaları
üzerine tutuklanan hemşire Akın
Curcur 7 gün daha tutuklu kalacak
nCurcur tecavüz iddialarını
reddetti ve iktidarsız olduğunu
söyleyerek kendini savundu

Rezillikten de öte
2.sayfada

nTatar’a müdahale eden
ev sahibi Kıbrıslı Türk
doktorlar Dr. Ökten’e
destek vererek “devam”
dedi… Tatar alkışlarla
protesto edildi…
nBu durumu gördükten
sonra burasının
Türkiye’den farklı bir yer
olmadığını anlayan Dr.
Ökten, “Anladığım
kadarıyla burada da aynı
şeyler var” diyerek
konuşmasını tamamladı…
Dr. Ökten ayakta
alkışlandı…
3. sayfada

İşgal altında

İskele sahili peşkeş çekiliyor

nİskele’nin 22 kilometrelik halka
ait sahilleri göz göre göre peşkeş
çekiliyor. İskele Çevreyi ve
Sahilleri Koruma İnisiyatifi halkı
hep birlikte buna karşı eylem
yapmaya ve peşkeşi önlemeye
çağırdı…
8. sayfada

Bu kadını kim öldürdü?

TC Elçiliği’ne hesap sordular

n Türkiye’ye girişin yasaklanma sebepleri ile listeyi açıklayın 4. sayfada

İTİBAR
FİYAKALI
BİR KELİMEDİR

PAPAĞANA NE
ÖĞRETİRSEN...

BİAT
SÖZKONUSUYSA
ONUR
TEFERRUATTIR

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

n Denizde ölü bulunan 33 yaşındaki
İran uyruklu Mina’nın bir cinayete
kurban gittiğine inanılıyor… KAYAD
Başkanı Meral Akıncı “Bunun şüpheli
ölümler listesine eklenerek
karanlıkta kalmasına göz
8 sayfada
yummayacağız” dedi…

AYIN ŞAVKI
VURUR
KIBRIS
İŞGALİNİN
ÜSTÜNE
Aziz Şah

Kuzeyde 319, Güneyde 3782 vaka daha...

GÜLÜNÇ AMA
KOMİK
OLAMAYACAK
KADAR TRAJİK

Canan Sümer

n 6. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

İTİBAR FİYAKALI
BİR KELİMEDİR

KKTC meclisini dinliyorum, gözlerim
kapalı, önce hafiften bir rüzgâr esmiyor,
yavaş yavaş sallanmıyor yapraklar ağaçlarda. İlk defa memleketimin sadece yükseklerine değil alçaklarına da kar yağıyor,
uzaklardan çok uzaklardan karla tanışan
çocukların sevinçli çığlıkları geliyor…
Hükümet kuruluyor bakanlıklar dağıtılıyor, zamlar ardarda yapılıyor, toplumun
zamlar karşısındaki dayanma
gücü test ediliyor, her şey
yolunda görünüyor, derken,
kabinede değişiklik olacağına
dair dedikodular yayılmaya
başlıyor. Başbakan bu dedikoduları kendinden çok emin
olarak sert bir şekilde yalanlıyor, “basıncı” dediği gazetecilere
yüklenerek, kabinede asla değişiklik yapılmayacağını, anavatan Türkiye’nin kişiler üzerinde durmadığını söylüyor, çok
değil birkaç saat sonra Başbakanın söylediklerinin tam tersi oluyor, yavaş yavaş
sallanıyor çiçeği burnunda bakanlar koltuklarda…
KKTC meclisini seyrediyorum, gözlerim kapalı, meclisteki muhalefet eyvah
devletin itibarı elden gitti diye söylenmeye
başlıyor, meclisin yerle bir olan itibarı
için gözyaşı döküyor…
Muhalefet Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifa ettiğine değil, ettirildiğine inanıyor,
ama bu kadar, bundan sonrası milli sır,
kimin/kimlerin istifa ettirdiğini söylemiyor, muhalefet etmenin sınırı böylelikle
her zamanki gibi UBP’de başlayıp
UBP’de, Lefkoşa’da başlayıp Lefkoşe’de
bitiyor, muhalefetin sızlanmalarını dinledikçe gözlerim yaşlanıyor…
Bu müdahalenin, cumhurbaşkanlığı
seçimlerindeki müdahalenin yanında sıfır
kaldığını kuşlar bile biliyor, muhalefet
bilmiyor…
Tatar’ın Erdoğan’ın müdahaleleriyle
seçtirildiğini, seçim döneminde elçiliğin
seçim karargâhına dönüştüğünü çocuklar
bile biliyor, muhalefet bilmiyor…
Mustafa Akıncı Türkiye’nin en yüksek
makamına yakın kişi ve kurumlar tarafından tehdit edilirken başlarını öne eğenlerin, şimdi itibar gailesine kapıldıklarını
gördükçe, gözlerim yaşarıyor…
Dayatma cumhurbaşkanını sindirdiklerini unutmuşlar, dayatma kabinenin
kaybettirdiği itibarın derdini çekiyorlar…
“Bu hükümetin itibarı yerle bir. Bu
hükümet mevta” diyorlar…
KKTC hükümetinin itibarı yerle bir
olunca KKTC meclisindeki muhalefetin
de itibarının yerle bir olduğunu, herkes
biliyor, bir muhalefet bilmiyor…
Hükümet mevta olunca, o mecliste bulunan muhalefetin de mevta olduğunu,
ayıptır söylemesi, ölüler bile biliyor, muhalefetin kendisi bilmiyor…
22 Ocak’ta Erdoğan’ın hedef göstermesiyle “Afrika”ya saldıran kahramanlar,
aynı gün meclisin damında garip bayraklar
sallayarak tepinmişlerdi de, bana mısın
dememişti itibar…
Yüce meclisin damında tepinen kahramanlar haneye tecavüzden yargılanıp
kırdıkları kiremit parası kadar ceza ödedikten sonra serbest bırakılmışlardı da,
yine bana mısın dememişti itibar…
Demem şu ki, itibar fiyakalı bir kelimedir ama öyle duruma göre gidip gelen,
ya da aklınıza estiğinde, işinize geldiğinde
dilinize dolayacağınız bir lâf değil…
Muhalefeti dinliyorum gözlerim kapalı,
önce hafiften bir rüzgâr esmiyor, yavaş
yavaş sallanmıyor yapraklar ağaçlarda.
Uzun yıllar ötesinden değil, sadece dört
sene öncesinden, 22 Ocak lincinin gümbürtüsü geliyor, o gün dilini yutan muhalefetin sıfırla çarpılan itibarı bir o yana
bir bu yana savruluyor…

TATAR VE ZENGİN
YALAKA TARİHİMİZ
Siz duymadınız belki…
Size de söyleyim…
Tayyip Erdoğan fena halde öfkelenmiş Ersin Tatar’a…
Azarlamış onu…
Neden mi?
Tatar paylaşımında onu da etiketlemiş diye…
Sosyal medyada…
Ne paylaşımı bu?
Lefkoşa’daki tıp töreninde konuşma yapan Türkiyeli doktora gösterdiği tepki…
Doktor, Tayyip Erdoğan’ın doktorlara yaptığı aşağılama ve hakareti
eleştirmiş…
Tatar da oturduğu yerden el-kol
hareketleri yaparak kızmış ona…
“Sen burada Türkiye’nin sorunlarını konuşamazsın” demiş…
Ve işte bu sert tepkisini de Erdoğan’ı da etiketleyerek paylaşmış…
Çok öfkelenmiş Erdoğan çok…
Telefonla arayıp,
-Sen ne yalakaymışsın meğer…
Çok yalaka gördüm, ama senin gibisini de görmedim, demiş…
Bağırmış çağırmış…
“Yalakalığın da bir raconu var,
sen ipin ucunu kaçırdın, beni de
rezil ettin” diye azarlamış…
Biçare Tatar sesini çıkaramamış
hiç…
Sinip kalmış…
Ama bizim bütün yalakaların gözünü çok korkutmuş bu…
Tartışmalar olmuş kendi aralarında…
Birisi…
-Erdoğan’dan hiç beklemezdim
bunu, demiş…
Diğeri,
-Yalakalığın raconu ne, neyi kastediyor acaba, diye sormuş…
Herkes bugüne kadar yaptığı yalakalığı düşünmüş…
Ölçüp tartmaya başlamış…
Raconu tamam mı?
Yalakalığa uyar mı, uymaz mı?
Çaktırmadan mı yapmalı yalaka-

lığı, yoksa gözünün içine sokarak
mı?
***
Siz ne derseniz deyin, ama ben
Erdoğan’dan bekliyordum bunu…
Padişahlar dozu kaçıran soytarılarını da azarlarlardı…
Erdoğan’ın da bir gün içinden çıkacağı ve yalakalarını tokatlayacağı
belliydi…
Ağzına tıkıştırılan lokum çok tatlı
da olsa hepsini yiyemezsin…
Çok tuz da zararlı…
Çok tatlı da…
Yalakalar bunları da konuştular
olağanüstü yalaka toplantısında…
Çok ünlü yalakalarımızdan biri,
-Arkadaşlar, bundan sonra aşırı
graso kullanmamalıyız… Ersin Bey’e
de söyleyelim, çekidüzen versin kendine bundan sonra… Böyle olmaz!
Doktora laf atmanın ne lüzumu vardı? Tayyip Bey ona kızmakta haklı…
-Çok değişti galiba Tayyip Bey
son zamanlarda, dedi diğeri… Eskiden böyle şeyleri çok severdi…
Ne yalan söyleyim…
Tayyip Beyi takdir ettim ilk defa…
Gözüme girdi… Tatar’ın ispiyonculuğuna hak vermeli ancak…
Hain bir doktoru ele verdi…
Umarım o doktorun da hakkından
gelir…
Kıbrıs’tan döner dönmez havaalanından tutup götürürler…
İstanbul’daki doktorlara dünyanın
kaç bucak olduğunu gösterdiler ya,
ona da gösterirler!
***
Yalakalık yeni bir şey değil bizde
aslında…
Zengin bir yalaka tarihimiz var…
Kıbrıs’a gelip giden paşalar söylesin…
İlk ziyaretçileri hediyeciklerle zengin işadamlarımız olur değil mi?
Bir general şöyle demiş onlara bir
gün…
Yalakalıktan hoşlanmayan bir ge-

Şener Levent

Açı
neral…
-Bayram değil, seyran değil, ne
diye ziyaretime geleceksiniz?
Türkiye deyince hep yalakalık
girer hayatımıza…
Bakın ne olmuş bir zamanlar…
Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık zamanlarımızda…
Büyükelçi Emin Dırvana basında
Türk-Rum düşmanlığını körükleyen
yayınlara çok içerlermiş…
Yine öyle bir gün bir basın toplantısı
düzenlemiş elçilikte…
Rum tarafına fena halde saldıran
bir yayından söz etmiş ve,
-Kim yazdı bunu, diye sormuş…
Orta yaşlı gazetecimiz,
-Ben yazdım efendim, demiş…
-Neden yazdın?
İzah etmiş gazeteci:
-Efendim, Rumca bir gazete Mehmetçiklerimizin bir yürüyüş sırasında
fotoğrafını yayınladı ve altına da
şöyle yazdı: “Türk askerlerinin ayakları işte hep böyle havada kalacak!”
Ben de ona, “sen ibne misin, nesin”
imasında cevap verdim…
Bunu duyar duymaz, Dırvana bir
tokat patlatmış gazetecinin yüzüne…
Herkesin önünde…
Ve şöyle bağırmış:
-Ulan sen bütün Memetleri kulumpare mi zannettin?
***
Düşünüyorsunuz şimdi…
Erdoğan Tatar’ı arayıp kızdı mı,
kızmadı mı?
Düşünmeyin…
Aramadı…
Onu da ben hayal ettim ve uydurdum…
Ancak kulağına küpe olmalı yalakalarımızın…
Dikkatli olsunlar…
Raconu iyi ayarlasınlar…
Dozu fazla kaçırmasınlar…
Padişahların sağı solu belli olmaz…
Şimdi kızmadıysa bir gün kızabilir!

Engelli hastaya tecavüzle suçlanan hasta bakıcı kendini savundu...

“Ben iktidarsızım” dedi
Sınırüstü yaşlı bakım evinde, 2020 ile
2021 yılları arasında engelli bir kıza defalarca cinsel tecavüzde bulunduğu iddiaları üzerine polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı tespitlerde bulunan
polis, tutukladığı hemşire Akın Curcur’u
İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkardı.
Mahkeme, “Kendi rızası ile ilişkiye
girmeye ehli olmayan engelli bir kıza
cinsel tecavüz”, “cinsel saldırı” ve “vahim
zarar” suçlamaları ile hakkında yürütülen
soruşturma kapsamında zanlının 7 gün
daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
POLİS İDDİALARI
ARAŞTIRIYOR
Polis mahkemede, zanlı Curcur’un
2020 ile 2021 yılları arasında görev
yaptığı yaşlı bakım evinde, cinsel ilişkiye
kendi rızası ile girmeye ehli olmayan
engelli bir kıza defalarca cinsel tecavüzde
bulunduğunu, göğüslerini ve saçını ok-

şamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu ve müşteki hakkında doktor kontrol raporu temin edildiğini açıkladı.
Polis mahkemede, engelli kızın hamile
kaldığı ve kürtaj iddiası olduğunu da aktarırken, zanlının polise verdiği ifadesinde
iktidarsız olduğunu iddia ettiğini ve tüm

bu hususların araştırılabilmesi için süreye
ihtiyaç olduğunu belirtti. Polis yürütülen
soruşturmanın selameti açısından zanlının
7 gün daha poliste tutuklu kalmasını
talep etti. Mahkeme, soruşturma maksatlı
zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına
emir verdi.
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Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

GÜLÜNÇ AMA KOMİK
OLAMAYACAK
KADAR TRAJİK

Tatar, Erdoğan’ın eleştirilmesini hazmedemedi, Tıp Bayramı etkinliğinde olay çıkardı...

Hem yalaka hem ispiyoncu

Özgür Gazete
Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan
Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla
katıldığı törende konuşan Türkiye Tabipler
Birliği temsilcisi Dr. Ali İhsan Ökten‘in
Türkiye‘deki hükümet ve sağlık sistemi
eleştirilerine tahammül edemeyerek, Ökten’in konuşmasını kesti olay çıkardı

Tatar Erdoğan’ın eleştirilmesini
hazmedemedi, Tıp Bayramı
etkinliğinde olay çıkardı
Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi
2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, 14 Mart
Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği‘nin (KTTB) davetlisi olarak
geldiği ülkemizde Tatar’ın hakaretlerine
maruz kaldı. Ökten konuşmasında, Türkiye’deki doktorların yaşadığı sorunları anlatarak, 5 dakika molayla çalıştırıldıklarını,
pandemide hak ihlalleri yaşadıklarını, görev
başında şiddete uğradıklarını hatta öldürüldüklerini belirterek, TC Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan‘ın da istifa eden
doktorlara “Giderseniz gidin” dediğini ahtırlattı.
“Burası KKTC’dir, sizin ülkenin
sorunlarını dinlemeye gelmedik”
Konuşmayı dinleyenler arasında olan
Tatar ise Türkiye ve Erdoğan’ın eleştiril-

mesini hazmedemedi ve konuk Doktor
Ökten’in konuşmasın önce el kol işaretleriyle tepki gösterdi.
Tatar sonrasında ise “Burası KKTC’dir,
sizin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik” diyerek çıkıştı.

Tatar’a Kıbrıslı ev sahibi doktorlar müdahale etti ve alkışlarla protesto etti.
Ökten konuşmasına devam ederken, “Anladığım kadarıyla burada da aynı şeyler
var” diyerek konuşmasını bitirdi. Ökten
ayakta alkışlandı.

Gardiyanoğlu’ndan zehir zemberek sözler:

Bayram değil hesap verme günü
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı
Remzi Gardiyanoğlu, 14 Mart’ın bayram
değil hesap verme günü olduğunu belirterek,
siyasilerin belirli bir yaştan sonra siyasetten
çekilmesi gerektiğini savundu
Gardiyanoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Hidden Garden’da düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu
ve Sağlık Bakanı Ali Pilli‘nin en önde dinlediği konuşmasına, “Bizlerin sağlıkta
yarım asırdır devam eden sorunları ve çözümlerini anlatmaktan, sizlerin de dinlemekten bıktığı, siyasi iradenin ise gerçekleşmeyecek vaatlerini dinlediğiniz, benzer
törenlerden hiçbir farkı olmayacak olan
2022 yılı Tıp Bayramı açılış törenine hoş
geldiniz” dedi.
8 yıldır birliğin başında olan bir doktor
olarak siyasi iradenin aciz ve vizyonsuz
olduğunu gördüğünü vurgulayan Gardiyanoğlu, “Siyaset bu ülkede, bıkmadan,
usanmadan, gerçekleştirmeyeceği vaatler
verme sanatına dönüşmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Hastanesi, Girne’ye yapılacak hastane ve
Lefkoşa’ya yapılacak olan yeni devlet hastanesinin bitiş tarihleri değiştirildi. Lefkoşa
Hastanesi’nin Türkiye’de açılan ihalesi Türkiye’de iptal edildi.

“Bayram değil hesap verme günü”
Gardiyanoğlu, hükümet edenleri ve siyasileri sert şekilde eleştirdiği konuşmasına
şöyle devam etti;
“14 Mart Tıp Bayramı ülkemizdeki siyasi
iradenin sağlığı yönettiğini iddia edenlerin
topluma ve hekimlere hesap verme günü
olmalıdır. Sorunların anlatıldığı gün bayram
olarak kutlanılmamalıdır
8 yılda 6 sağlık bakanı ile çalışan birlik
başkanı olarak gerçek anlamda bir icraat
yapılmadığını söyleyebilirim. Güzelyurt

“Yasalar ile yönetilen değil partili ve
ahbap çavuş ilişkilerinin hüküm
sürdüğü bir ülkede yaşıyoruz”
Bizler yasalar ile yönetilen değil, partili
ve ahbap çavuş ilişkilerinin hüküm sürdüğü
bir ülkede yaşıyoruz. Aylardan beri ülkede
ilaç sıkıntısı var. Devlet artık eczacılık yapmayı bırakmalı sadece yatılı hastaları için
ilaç alımı yapmalı. Sağlıkta sistemsizliğin
en büyük sebebi ise Sağlık Bakanı’dır.
1984 yılından beri Genel Sağlık Sigortası’na
geçilemaktadır. Özeldeki tüm sağlık kuruluşlarını denetleyen bir kurul olan Özel
Sağlık Hizmetleri Kurulu 8 yılda 96 kez
toplanması gerekirken sadece 24 kez toplanmıştır. Politikacılar belli bir yaştan sonra
siyasetten çekilmelidir. Sağlıkta sorunları
çözmek adına yarın sabah seferberlik ilan
edilmesi gerekir”

Yazıp yazıp da sildikleriniz…
Dilinizin ucuna kadar gelip de söyleyemedikleriniz mi var?
Ve hiç başlamadan biten hayalleriniz…
Bundan kötüsü de olmaz dediğiniz anlarda
beş beter rezilliklere tanık oluyoruz…
Gülünç ama komik olamayacak kadar da
trajik şeyler aslında…
Öyle bir muhalefet ki hükümete tek yaptığı
eleştiri “Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri
sağlıklı bir biçimde yürütemiyorsunuz” demek…
Hangi hükümet ölü doğdu
Hangisi intihar etmiş…
Amma gayle ha!
Biraz da bilmediği şeyler söyleyin artık
bu topluma…
İçinde dolanıp durduğunuz o çemberden
çıkıp da biraz şaşırtın bizi…
“Yönetemiyorsunuz” nakaratından daha
etkili bir muhalefetle çıkın o hapsolduğunuz
kalıplardan…
***
Yaşadığımız bir başka rezillik daha işte…
Tıp Bayramı vesilesi ile aramızda bulunan
Türkiye Tabipler Birliği üyesi bir doktor
konuşma yapıyor kürsüde…
Türkiye sağlık sistemindeki aksaklıkları…
Ve AKP hükümetinin tutumunu eleştirmiş…
Ne bilsin ki adam KKTC denilen ucubenin
kuklaları kraldan daha kralcı…
Onu dinleyince gözü mü ne dönmüş…
Çok öfkelenmiş Ersin Tatar anlaşılan…
Konuk dememiş, nezaket dememiş…
Önce oturduğu yerden el kol işaretleriyle
müdahale ederek tepki göstermiş doktorun
bu sözlerine…
Ardından “Burası KKTC’dir, sizin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik…
Türkiye’nin bu meselesini buraya taşımayın. Biz burada, KKTC’de tıp bayramı
kutluyoruz. Sizin kendi, oradaki meselelerinizi orada tartışın, burada değil” diyerek çıkışmış ona…
Bu kadarla kalmamış ama…
Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde Erdoğan’ı da etiketleyerek bir paylaşım yapmış
ve ne demiş:
“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
hedef alan konuşmalara sert sözler…”
-Bu kadar da utanmazlık olmaz, diyorsunuz
ama Tatar şimdi bir yaldızlı aferin almıştır
Erdoğan’dan…
***
Anlaşılan o ki Türkiye’nin hangi meselelerinin, nelerinin buraya taşınıp taşınmayacağına ancak Ersin Tatar gibiler karar verebilir…
AKP iktidarının Kürt düşmanlığı meselesi
taşınabilir mesela…
Kürtçe şarkı dinleyenler…
Bir etkinlikte Salahattin Demirtaş’ın kitabını satanları tutuklayabiliriz…
Üniversitelerimizde eğitim gören Kürt
öğrencileri bir kavgaya karıştıkları bahanesiyle sınır dışı edebiliriz…
Gerici yobaz tarikatları…
Mafya ve çeteleri…
Siyasi parti şubeleri, dernekleri…
Herbiri rahatça varlık gösterebilir buralarda…Hiç problem değil…
Ama gelip de zorba AKP iktidarının baskılarından söz edecekseniz ağzınızın payını
verir atanmış cumhurbaşkanımız…
***
İster misiniz şimdi kara liste de bizimkiler
hazırlasın… KKTC’ye girişi yasaklı Türkiyeli
vatandaşlar diye…
Türkiye’de Erdoğan’a dil uzatan…
Yan bakan, ters düşen kim varsa…
Haktan, hukuktan, insan haklarından söz
eden… Hepsini Ercan’dan geri gönderelim…
Yalakalığın bu kadarı da olmaz, mı diyorsunuz?
Olur elbette, niye olmasın ki…
Böylece Erdoğan iktidarına olan bağlılık
ve sadakatlerini de bir kez daha kanıtlamış
olurlar…
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Karanlıklar içinde debelenip dururken
Bir kar aydınlığı vurdu hayatımıza
Uzaklaştık bir günlüğüne gamdan kederden
Keşke bir ışık olsa karartılan bahtımıza

KALAY-KALAYCI

22 OCAK SALDIRISI GÖRÜLMEMİŞ
BİR HADİSE DEĞİL MİYDİ?

Kudret Özersay, “Devletin varlığına inananların devletin itibarını
önemsemediğini, Başbakanın ve Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklama yapması
gerektiğini, tarihimizde görülmemiş hadiseler yaşandığını” söylüyor. 22 Ocak
saldırısı görülmüş bir hadise miydi da dilinizi yuttunuz? Türkiye hükümetine
sorun bakalım, KKTC’yi ayrı bir devlet olarak görüyorlar mı? Hasipoğlu’na
“Neden istifa ettiğini açıkla” demek yetmez. Bir de Türkiye’ye “Hasipoğlu’nu
neden istemedin” diye sor bakalım. Hasipoğlu ile Sucuoğlu “Devletinizin
itibarını zedelediler” de Türkiye hükümeti ne yaptı?

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

PAPAĞANA NE
ÖĞRETİRSEN...

Bir kuş vardır, kendisine birşeyler öğretirsiniz ve o da öğrendiği şeyleri sizin belli bir
işaretiniz üzerine durmadan tekrarlar...
Evet bildiniz, papağan...
Bizde kendilerini yönetici sananlar da Ankara'dan duyduklarını, Ankara’nın kendilerine
öğrettiklerini bize tekrarlayıp dururlar...
Artık o kadar ileri giderler ve kendilerini
bu papağanlık vazifesine o kadar hasrederler
ki her bulundukları kalabalıkta, toplantıda,
karşılarında mikrofon gördüklerinde hemen
aynı sözleri tekrarlayıp dururlar...
Bu forum Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde
gerçekleştirildi...
Konuşmacıların en başında da Erdoğan ve
Çavuşoğlu var...
Amacı ne bu forumun?
Bir bakalım açıklamalarına...
“Forumda demokratik yönetişim, enerji
güvenliği, yapay zeka, ırkçılık, ayrımcılıkla
mücadele, Afrika'nın kalkınması, Asya pasifik
bölgesi, dezenformasyonla mücadele, düzensiz
göç, terörle mücadele, kadınları güçlendirme,
iklim değişikliği, Avrupa güvenliğini yeniden
gözden geçirmek gibi konular ele
alınacak”mış!
Ve bu forumda Tatar da konuştu...
Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’sinde 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak
için sokağa çıkan kadınlara terörist muamelesi
yapılmasının üzerinden bir hafta geçmedi...
Ikçılık ayrımcılık ayrı bir konu...
En büyük ırkçı Türkiye Devletinin kendisi...
Demokrasinin katledildiği ve tek adam rejiminin hüküm sürdüğüTürkiye’de demokratik
yönetişimden de sözedildi...
Afrika’nın kalkınmasından dem vuruldu...
Yahu artık utanmayı arlanmayı da attınız
baylar...
Bırakın Afrika’nın kalkınmasını galiba
sizin ekonomi ve demokrasi alanında Afrika’daki ülkelerin de altında kaldığınızın farkında değilsiniz?
Bugün alanında ün yapmış, istatistiklerle
her yıl ülkelerin her alanda durumlarını ve
kıyaslamalarını yayınlayan bilimsel dergilere
de mi bakmıyorsunuz?
Neyse, bu yalan tezgahı içerisinde Tatar
da konuştu...
Ne mi söyledi?
Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinin teyit
edilmesi halinde müzakere masasına oturmaya
hazır olduğunu söyledi...
Bu konuşmayı yaptığı sırada acaba TC
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile gözgöze gelmedi mi?
Hoş, gelse ne olacaktı ki?
Bunların yüzüne tükürsen yağmur yağdı
diyecekler...
Daha forumdan bir gün önce oluşturulan
hükümette Tahsin Ertuğruloğlu yok diye Çavuşoğlu’nun talimatı ile bir bakan görevden
alınıp yerine Ertuğruloğlu atanmadı mı?
Sen bir kabine üyesi atayacak kapasitede
bile değilsin, ama egemen eşitlikten söz ediyorsun...
Rumlar bizi tanısın, egemen eşit olduğumuzu kabul etsin biz de masaya oturalım
nutku atıyorsun hem de koltuğa oturduğun
günden beri...
Papağana başka birşey öğretilmedi anlaşılan!

BİAT SÖZKONUSUYSA
ONUR TEFERRUATTIR

Elçilik’ten hesap sordular
Özgür gazete
Bu Memleket Bizim Platformu
(BMBP), TC‘ye girişleri gerekçesiz
olarak yasaklanan Kıbrıslıtürklerin kimler
olduğunu öğrenmek için TC Lefkoşa
Elçiliği‘ne dilekçe vererek, Kıbrıslıtürklerin terörist muamelesi görmesini
kabul etmeyeceklerini söyledi
Bengihan: Bu arkadaşlarımız
terörist misir? Kıbrıslıtürklerin
terörist muamelesi görmesini
kabul etmiyoruz
BMBP adına Elçilik önünde açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı
Güven Bengihan Kıbrıslıtürklerin,
TC’ye girişlerinin yasaklanması konusunda büyük üzüntü içinde olduklarını, ülkenin yurtsever insanlarının somut bir gerekçe gösterilmeden TC’ye alınmadığını belirtti.
Bengihan, “Kıbrıslıtürklerin yurtseverler, hangi suçu işlediklerini ifade edilmeden G82 koduyla ‘Güvenlik ve Tehlike‘ gerekçe gösterilerek
TC’ye alınmıyor. Bu arkadaşlarımız
terörist misir? Kıbrıslıtürklerin terörist muamelesi görmesini kabul
etmiyoruz” dedi.
“Kıbrıslıtürklerin ne TC devleti
ne de halklarıyla hiçbir sorunu
yoktur”
Kıbrıslıtürklerin Türkiye halklarıyla hiçbir sıkıntısı olmadığını ve
halkların kardeşliğine inandığını
vurgulayan Bengihan, Kıbrıslıtürklerin ne TC devleti ne de halklarıyla
hiçbir sorunları olmadığını belirtti.
Hiçbir gerekçe gösterilmeden yurtsever Kıbrıslıtürklerin aileleri ve
çocuklarıyla TC havalimanlarında
göz altına alındığını hatırlatan Bengihan, “Kıbrıs Türk halkı bunu kabul
etmemektedir, bu durum iki ülke
arasındaki dostluğu zedelemektedir”

dedi.
“Hangi Kıbrıslıtürkler yasaklıdır
ve gerekçeleri nelerdir?”
Bu yasağın hangi Kıbrıslı yurtseverleri kapsadığını soran Bengihan,
taleplerinin TC’ye giriş konusundaki
gerkçeleri öğrenmek ve nihayetinde
de bu yasağın kalması olduğunu
vurguladı. Bengihan, “Bu yasakların
kaldırılmasını talep ediyoruz çünkü
bir gerekçe yok. Kıbrıslıtürklerin
terörist muamalesini görmesini hazmedemiyoruz. Elçiliğe yazdğımız
dilekçede de açıkça sorduk; hangi
Kıbrıslıtürkler TC’ye giriş yasaklıdır
ve gerekçeleri nelerdir? Elçiden de
radevu talep ettik. İerleyen günlerde
halklar arasındaki ilişkilerin bozulmaması için bu talepte bulunuyoruz.
Bir bilgi kirliliği varsa bunu bilmek
ve gerekçekleri öğrenmek hakkımızdır” ifadelerini kullandı.
“Aslında bu soruların
cevaplarını öğrenip halka
iletmesi gereken başka Dışişleri
Bakanlığı ve hükümettir”
Bu Memleket Bizim Platformunun,
ülkesini seven ve ülke sıkıntılarının
gailesini çeken siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinden
oluştuğuna dikkat çeken Bengihan,
aslında tüm bu soruların cevaplarını
öğrenip halka iletmesi gerekenin
başka Dışişleri Bakanlığı ve hükümet
olduğunun altını çizdi.
Bengihan, “Ancak hükümet edenler ve nasıl Bakan olduğu hepimizin
malumu olan Dışişleri Bakanı, bu
soruların cevaplarını öğrenerek, buna
karşı çıkarak halkı aydınlatması gerekir. Ancak onlar bu ülkenin gailesini çekmiyorlar” dedi.
Bengihan konuşmasınına rdından,
BMBP adına yazılan dilekçeyi Elçilik
görevlilerine verdi.

Gelin bir fantazi kurarak başlayalım bugün,
güncel bir olaydan yola çıkarak...
Diyelim ki ABD Dışişleri Bakanı TC Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğluna bir telefon açsa...
"Alo Çavuş" dese...
"How are you", "Fine" faslından sonra...
Lâfı hiç eveleyip gevelemeden hemen sadede
gelse...
"Bak mister Mevlut" dese, "Ben seninle çalışamam. Seni başka bir bakanlığa alalım.
Mister Tayyıp ayarlar. Bir bakanı istifa ettirerek
sana yer açar. Senin yerine de kendisiyle çalışabileceğim Mr. Falan'ı getiririz. I hope you
understand me!"
***
Bu telefonu alan Çavuşoğlu,
"Okey Mr Blinken" diyerek hemen Tayyıp'la
istişare edip Dışişleri Bakanlığı'nı boşaltır mıydı?!
Bir bakan istifa ettirtilerek, Çavuşoğlu onun
yerini doldurur muydu?
TC Dışişleri Bakanlığına da ABD Dışişleri
Bakanının verdiği isim getirilir miydi?
Yoksa bunların hiçbiri olmaz,
"Türkiye bağımsız, egemen, demokratik bir
devlettir, egemenliğimizi tartıştırmayız ve bize
talimatla hiçbir şey empoze edemezsiniz. Üzgünüm mister Blinken... Siz böyle bir talimat
vermemiş olun, biz de duymamış olalım" denilerek ABD Dışişleri Bakanının talimatı anında
ret mi edilirdi?!
***
Elbette ABD ile TC arasında böyle bir olay
yaşanmış değil.
Bu bir fantastik kurgu sadece.
Ama Amerika'dan böyle bir talimat gelse,
gelmez ama geldiğini varsaysak...
Eminim yanıt ikinci şıktaki gibi olurdu.
Yani?
"Bağımsızlık ve egemenliğimize dokunamazsın"!
***
TC ile KKTC arasında geçen hükümet değişikliği olayı ise, yukarıda anlattığım gibi bir
fantazi değil, kurgu da değil, yaşanmış bir gerçek.
Talimatın güzergâhı TC-KKTC hattı.
Kişiler TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile
Sucuoğlu kabinesinin çiçeği burnunda Dışişleri
Bakanı Hasan Taçoy.
Çavuşoğlu'nun talebi, ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisinden taleplerinin aynısı!
Kendine oldum olası bağımsız egemen devlet
süsü vermekten çok hoşlanan KKTC'nin bu
taleplere yanıtı ne oldu?
Çavuşoğlu'na "Bağımsızlık ve egemenliğime
dokunamazsın" diyen oldu mu meclisteki partilerden ve milletvekillerinden? Olmadı!
"Kabul edilemez" diyenler oldu ama, her
zaman olduğu gibi talimatın anında yerine getirilmesini önlemeye yetmedi bu "Kabul edilemez"lik!
***
Türkiye kendisine yapılmasını asla kabul
etmeyeceği her şeyi, şamar oğlanı haline
getirdiği KKTC'ye bir an bile düşünüp taşınmadan yapabiliyor!
Ve buradaki kukla işbirlikçiler de aynen
buna uyuyor!
***
Onur mu dediniz?
Boşverin!
Biat sözkonusuysa...
Onur teferruattır!!!
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Onuncu köy
TEŞHİS

ANTALYA TURU

Oğuz Vadili
Ersin Tatar, Türkiye’den Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisi olarak gelen Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına
müdahale etti.
Ökten konuşmasında, Türkiye’deki doktorların yaşadığı sorunları anlatarak, 5 dakika
molayla çalıştırıldıklarını, pandemide hak
ihlalleri yaşadıklarını, görev başında şiddete
uğradıklarını hatta öldürüldüklerini belirterek,
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın
da istifa eden doktorlara “Giderseniz gidin”
dediğini hatırlattı.
Tatar konuşmayı bölerek “Burası
KKTC’dir, sizin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik” diye tepki gösterdi.
Dr. Ali İhsan Öktekin, Beyin ve Sinir
doktorudur…
Doktorun yaşananlar karşısında ki teşhisi
nedir acaba?

KIBRISLI BİR ÇÖZÜM

Mustafa Billur
Atanmış CB Ersin Tatar, Tabipler Birliği'nin
etkinliğinde konuşmacı olarak davetli olan
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasına
müdahale etti.
Kıbrıs'ı her fırsatta "Anavatanım" dediği
TC'ye taşıyan Tatar, TC sağlık politikalarının
Kıbrıs'ta bir TC'li tarafından dahi eleştirilmesine katlanamadı ve ekledi:
"Türkiye’nin bu meselesini buraya taşımayın. Biz burada, KKTC'de tıp bayramı
kutluyoruz. Sizin kendi, oradaki meselelerinizi
orada tartışın, burada değil."
TC'de ne varsa Kıbrıs'ta olacak dedikleri,
adım adım ilerlediğiniz ortam, kendisini gittikçe belli etmeye başladı.
TÜRK değil, KIBRISLI bir çözüm için
kenetlenmeyip, TC'nin çıkarları uğruna toplum olarak intihar etmeye devam ettiğimiz
sürece, başımıza gelen ve gelecek her şey
bize:
Müstahaktır.
Beter olalım.

HEKİMLİK

Dr. Ayşe Zeki
Yardım etmektir hekimlik, çoğu zaman
kendinin ihtiyaçlarını ve aileninkileri görmezden gelerek. Ha öyle kolay da hekim
olunmaz. Çok ustanın elinden geçerek, binbir
meşakatle ve emekle hekim oldun derler.
Siz yerken içerken gezerken biz hekimler
eğitim alabilmek ve yetişmek için yemez
içmez ve uyumayızdır. İnsan üstü bir çabadır
hekim olmak. Ancak yaşayan bilir yükünü.
Sizi göğe de çıkarırlar, yere de batırırlar.
Ama siz hep yardım etme içgüdüsüyle çabalarsınız. Off deyemezsiniz. Yoruldum deyemezsiniz. Sonra gidecekse gitsin de derler...
Oysa siz çok vermişinizdir... Kırılırsınız...

İSVEÇLİ BİLİM İNSANLARI

Attila Tuygan
Bazı genetik ve fizyolojik sınırları olsa
da iq'nun gelişmesinin kas yapısının gelişmesine benzediği biliniyor. Yani beyni kullandıkça, mesela okudukça, felsefeyle, matematikle filan uğraştıkça gelişen bir değer.
İşte, muhafazakarlığın ve milliyetçiliğin
düşük zekayla ilgili olduğuna işaret eden
evrensel bilimsel araştırmaların sonunda
daha düşük zekaya sahip bireylerin idam,
işkence gibi şiddetli cezaları ve homofobiyi
desteklediği ve birçoğunun da ırkçı görüşlere
sahip olduğu ortaya çıkmış hep. Ben 'İsveçli
bilim insanlarının' yalancısıyım valla..
Şimdiii, bizim muhafazakar ve/veya milliyetçi/ulusalcılarımıza gelince durum daha
da vahim bir hal alıyor. Bu yüzdendir her
alanda güdük olmaları.

Mehmet Harmancı / Hiç, birden aklıma geldi…

Hasan Kahvecioğlu
Ama olsundu… Çavuşoğlu, “Antalya
Diplomasi Formu”nun açılışını yapmak
üzereyken, Ankara ile KKTC arasında
bir “diplomasi krizi”ne yol açmaktan
zerre kadar çekinmiyordu.
KKTC Başbakanı gece televizyonda
“kabine değişikliği yok” dedikten sonra,
sinirli biçimde bunu iddia eden medya
mensuplarını fırçalarken, ertesi gün birkaç
saat içinde “operasyon” gerçekleştirildi
ve Çalışma Bakanı istifa ettirilerek, yerine
Dışişleri Bakanı kaydırılarak Tahsin Bey’e
yer açıldı.
Böylece, “bulunmaz Hint kumaşı” muamelesi gören Tahsin Bey, aslında MHP’nin
“dayatması” olarak 17 gün önce makamı
devrettiği kişiden Dışişleri koltuğunu
geri aldı.
Tabii “diplomasi krizi” çözülünce,
KKTC’nin neredeyse tüm siyasi makamları “Antalya Formu” için “davetiyelerini”
alarak oraya uçtular…
*
Aslında; Tatar ile Sucuoğlu’nun, “ayrılıkçı” politikalarının “Antalya Diplomasi
Formu”nda zerre kadar “sempati” ile
karşılanması mümkün değildi…
Dünyaya “Gelin, diplomasiyi yeniden
kurgulayalım” iddiası ile çağrı yapılan
bir platformda “diplomasiden kaçan taraf”
olarak neyi anlatacaksınız?
Siz; “Kıbrıs’ta ancak egemen eşitliğimiz
tanınırsa müzakerelere otururuz” demektesiniz… Yani, diplomasiyi reddediyorsunuz…
Antalya’da “diplomasiyi yeniden kurgulamaya” gelenlere masaya oturmakta
direnen politikanızı hangi yüzle, nasıl
anlatacaksınız?

TIP BAYRAMI İMİŞ...
Harper Orhon
Buldum...
Kıbrıslın kuzeyinde bol summak yetiştirmemiz gerek.
Bu kadar summak dayının yönetici
(siyasetçi) olduğu bir ülkede en çok
summak yetişir diye düşünüyorum.
***
Dünyanın en zor mesleklerinden biri
olan doktorluk mesleğinin bu kadar göz
ardı edildiği horlandığı bir ülkede tıp
bayramının bir değeri de kalmıyor.
En eğitimli insan olan doktorların sihirbazmışlar gibi her şeyi değiştirmesini
bekleyen ve olmadığı zaman da bencil

ve de cahil insanların saldırılarına maruz
kaldığı bir çağda yaşıyoruz. Bu saldırıların normal bir polislik durummuş gibi
değerlendirilen ve işlem yapılan bir anlayışın olduğu ülkede tıp bayramı olsa
ne olur olmasa ne olur. Doktorların dile
getirdikleri evrensel sorunlara burası
Türkiye’nin sorunlarının yeri değildir
diyerek kıt bir anlayış sergileyen bir
atanmışın söylediklerinden utanç duyuyor
ve bu çağda böyle zihniyetlerin varlığından da ayrıca insanlık adına da utanıyorum.
Tüm olanaksızlıklara maddi ve manevi
zorluklara rağmen bu mesleği ülkemde

hala büyük bir başarı ile icra eden tüm
doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına
gösterdikleri bu özverileri için çok teşekkür ederim.
Tüm olanaksızlıklara rağmen en zor
operasyonları yapan doktorlarımıza bile
dünyanın en düşük maaşlarının verildiği
ülkemizde bizlere sundukları hizmetlerin
karşılığı sanırım bu gün yaşandıkları
maddi manevi güçlükler olmamalıdır.
Huzurla mutlulukla işlerine giden moralman güçlü doktorlarımızın olması dileği ile Tıp Bayramınızı buruk bir şekilde
kutluyorum.
Sizlere Minnettarız.

SEN TÜRKİYE’NİN DEĞİL TAYYİP’İN SOYTARISISIN!
Atamer Nuri Sılay
BİR DALKAVUK HİKAYESİ
“Padişahın sofrasına çorbadan sonra
çok nefis bir karnıyarık yemeği konuluyor. Padişah iri bir lokma alıyor. Ağzını
şapırdatırken konuşuyor:
- Ben böyle bir lezzet görmedim. Ne
kadar güzel bir karnıyarık. Bu patlıcan
harika.
Bunu duyan dalkavuk hemen harekete
geçer ve patlıcana övgüler düzmeye
başlar:
- Bu mübarek sebzeye ne kadar şükretsek azdır. Bu patlıcanın her türlü
yemeği keyifle yenilir. Bin bir çeşit yemeği, mezesi yapılır. Türlerini sayayım
mı efendim?
Ali Nazik, Şakşuka, Karnıyarık, İmam

Bayıldı, Patlıcan musakka, Patlıcan
oturtma, Kuru patlıcan dolması, Hünkar
Beğendi, Patlıcan Kebabı, Patlıcan Ezme,
Patlıcan Beğenmeli Tavuk, Çığırtma,
Fırında patlıcan, Soyalı patlıcan pilavı,
Patlıcan köftesi, Patlıcanlı pilav, Patlıcanlı güveç, Patlıcan çorbası, İslim kebabı…
Bu yemeklerin adını duyan baş aşçı
ve aşçılar sıvamışlar kolları. Hergün
ayrı bir patlıcan yemeği.
O çeşit bu çeşit derken her gün bir
patlıcan yemeği konmuş masaya.
Padişah her gün patlıcan, her gün patlıcan, bir gün fırlatmış çatalı elinden,
başlamış avaz avaz bağırmaya:
- Yeter ulan kaldırın bu patlıcanı
önümden. Ne kastınız var bana her gün

bu berbat sebzeyi getiriyorsunuz önüme.
Dalkavuk hemen fırlar ayağa, başlar
o da feryada:
- Bu berbat sebzenin içinde nikotin
de var.
Sağlığa zararlı. Bu sebzeyi hemen yasaklayalım efendim, dikimini de, tohumunu da.
Olayı şaşkınlıkla izleyen baş aşçı dalkavuğun kulağına eğilir, konuşur:
- Sayın dalkavuk siz değil miydiniz
bu patlıcan için mübarek diyen, patlıcan
yemeklerinin tariflerini yapan, patlıcanı
yere göğe koymayan?
Dalkavuk hışımla döner baş aşçıya:
"Bana bak," der... "Bana bak. Ben
patlıcanın değil padişahın yalakasıyım."
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Kuzeyde 319, Güneyde 3782 vaka daha
Son 24 saatte yapılan test sayısı
19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir.
163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne,
94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke
Bölgesi’ndendir.
14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı
:
Yerel Vaka Sayısı: 388
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 319
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
6.103.256
Toplam Vaka Sayısı: 73.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 69.857
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
3682
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan
Aşı Miktarı : 747
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 212

Dr. Ökten’in yaptığı itirazları yapabilir
misiniz Ankara’nın dayatmalarına?

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859
Türkiye
Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24
saatte 133 kişinin koronavirüsten
hayatını kaybettiğini, 24 bin 404
yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Günlük vaka sayısı önceki gün 17
bin 426’ydı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük Covid-19 tablosunu
açıkladı. Güncel tabloya göre, 24
bin 404 yeni vaka tespit edildi. 24
saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı
133.
Bakanlığın tablosuna göre Türki-

ye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya,
Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Güney
Güney Kıbrıs’ta günlük vaka 4
bine dayandı! Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 111 bin 926
testle 3 bin 782 yeni vaka belirlendi.
Bugün ölüm kaydedilmedi.
Ülkede dün (13 Mart) yapılan 68
bin 993 test sonucunda 2 bin 314
yeni vaka tespit edilmiş. 3 ölüm
kaydedilmişti.
Günlük tabloya göre, hastanelerde
101 hastanın tedavisinin sürdüğü,
14’ünün durumunun ciddi olduğu
kaydedildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı!

Temaslılar 5’inci ve 7’nci gün test yapacak

HK
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi
yeni kararlarını açıkladı. Açıklanan
karara göre, temaslı olan eksik aşılı
veya aşısız kişiler yine maskeli olarak
güncel hayatlarına devam edecek.
Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde
antijen testlerini yaptıracak.
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar
Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açık-

HAFTALIK TRAFİK
RAPORU:
1 ÖLÜ,10 YARALI

KKTC’de son bir haftada meydana
gelen 59 trafik kazasında 1 kişi öldü,
10 kişi yaralandı.
Polis Haftalık Trafik Raporu’na göre, 713 Mart tarihlerini kapsayan süre
içerisinde meydana gelen trafik kaza
sebepleri; süratli araç kullanmak (18) ,
dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta
durmamak (10), yakın takip (11) ve
diğer etkenler (7) olarak sıralandı.
1milyon 236 bin 500 TL hasarın
oluştuğu kazaların 20’si Lefkoşa, 20’si
Girne, 14’ü Gazimağusa 3’ü İskele ve
2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Öte yandan aynı tarihler arasında
polis tarafından ülke genelinde
yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6
bin 794 araç sürücüsü kontrol
edilirken, suç işlediği tespit edilen bin
144 araç sürücüsü hakkında yasal
işleme gidildi.
Trafik suçlarının dağılımı şöyle:
“Sürat ( 323 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ),
Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer
Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 113 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ),
Alkollü Araç Kullanmak ( 17 ), Seyir
Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 176 ), Emniyet Kemersiz
Araç Kullanmak ( 42 ), Trafik Levha ve
İşaretlerine Uymamak ( 92 ), Trafik
Işıklarına Uymamak ( 9 ), Muayenesiz
Araç Kullanmak ( 39 ), Sigortasız veya
Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44
), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç
Kullanmak( 14 ), "B" Özel İşletme
İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ),
Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük
Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer
Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve
240 diğer trafik suçları”

GÜNLÜK

lamaya göre, temaslı olan eksik aşılı
veya aşısız kişiler yine maskeli olarak
güncel hayatlarına devam edecek.
Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde
antijen testlerini yaptıracak.
Açıklamada, market ve açık alan
sporlarında ada pass sorgulaması olmayacağı da bildirildi.
Okullarda pozitif vaka ve temas
protokolü şu şekilde:
“-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli olarak güncel hayatlarına devam

edecektir. Bu kişiler 5. gün antijen
testlerini yaptıracaklardır.
-Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler
semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci
gün antijen testlerini yaptıracaklardır.
-Kişilerin temas durumlarında belirlenen günlerden önce semptom
göstermeleri halinde, semptomun
başladığı gün PCR yaptıracaklardır.”

Bir haftada dokuz yangın
KKTC’de geçtiğimiz hafta 9
yangın meydana geldiği, toplam
zarar miktarının yaklaşık 123 bin
TL olduğu açıklandı.
Polis Genel Müdürlüğü’nden
yapılan açıklamaya göre, aynı
dönemde 12 de hususi servis
olayı meydana geldi.
Yangın sebepleri şöyle açıklandı:
“Sönmemiş sigara izmaritinin
çöp bidonu içerisine atılması,
aşırı yüklenmeden dolayı elektrik
panosunun kısa devre yapması,
elektrik direğinin kısa devre yapması, açık unutulan elektrikli sobanın komodini tutuşturması, motorlu araçların elektrik aksamlarının kısa devre yapması, kişi
veya kişiler tarafından aracın
arka koltuklarının yakılması, kasıtlı olarak çöp bidonlarının yakılması”
Hususi servis olayları ise; trafik
kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansa sevkinin sağlanması, yoğun
kar yağışı sebebiyle mahsur kalan
şahısların kurtarılması, devrilen
ağacın kesilip yolun trafiğe açılması, ev içerisinden mahsur kalan
kedinin kurtarılması, evin giriş
kapısına sıkışan köpeğin kurta-

rılması, yangına karşı önlem alma,
evinin banyosunda kilitli kalan
şahsın kurtarılması, asansörde
mahsur kalan şahsın kurtarılması,
hayatını kaybeden şahısların adli
soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.
Açıklamaya göre Lefkoşa’da
6, Gazimağusa 2, Güzelyurt 1
ve Girne’de 1 yangın meydana
geldi.
Yangın sebepleri, kısa devre
5, sabotaj 2, sönmemiş sigara izmariti 1, açık unutulan elektrikli
soba 1 olarak açıklandı.
Yangınlardan 4’ü araç, 2’si
elektrik, 2’si çöp, biri de ev yangını olarak bildirildi.
Hususi Servislerin Bölgelere
Göre Dağılımı; Gazimağusa 5,
Girne 4, Güzelyurt 2, İskele 1
olarak kaydedildi.
Hususi servis olayları şöyle:
“Can Kurtarma 5, Hayatını
Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin
Sağlanması 4, Devrilen Ağaçların
Kesilip Kaldırılarak Yol Güvenliğinin Sağlanması 1, Trafik Kazasında Araç İçerisinde Sıkışan
Şahısların Kurtarılması 1, Yangına
Karşı Önlem 1”

Türkiye buraya senelerdir sağlıkta özelleştirme dayatıyor… Genel
Sağlık Sigortası ve Şehir Hastanesi modeli bu dayatmanın parçasıdır… Bu konuda protokoller ve mutabakat zaptları imzalandı. Bu
sürede CTP ve TDP mecliste idi, tek kelime etmediler… Bugün
Türkiye’de sağlık sistemini çökerten, hekimleri ve hemşireleri köleleştiren Şehir Hastanesi protokolü imzalandı, meclisten geçti,
hastanenin yapılacağı arazi TC Elçiliği’ne devredildi… Bu sürede
Diyanellos muhalefetinin sesi çıkmadı… Dün 14 Mart Tıp Bayramı’nda
hepsi coşkuluydu! Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin daveti üzerine
Kıbrıs’a gelen Türk Tabipleri Birliği temsilcisi Dr. Ali İhsan Ökten’in
Türkiye’deki sağlık sistemini eleştirmesi üzerine sözünü kesen
Tatar’a Diyanellos muhalefeti çok kızdı!.. TTB temsilcisi Dr. Ökten’in
bahsettiği sağlık sisteminin tıpkısının aynısını TC sömürgeciliği
Kıbrıs’ın kuzeyine dayatıyor… Bu konuda protokoller ve mutabakatlar
imzalandı… Tek kelime itiraz etmedi Diyanellos muhalefeti bunlara!
Siz Dr. Ökten’in yaptığı itirazları yapabilir misiniz Ankara’nın dayatmalarına? Türkiye’de son 20 yılda yapılan ve bir kısmı Kıbrıs’ta
da hayata geçirilen ‘reformlar’la hekimler Türkiye’de kölelik
şartlarında çalışıyor… Örneğin Ankara Şehir Hastanesi’nde çalışan
bir kadın doğum bölümü asistan doktoru 36 saat nöbetten çıktıktan
sonra yorgunluktan ve uykusuzluktan geçirdiği trafik kazasında geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti… Ayda 10 defa 36 saat nöbet tutup
üstüne poliklinik yapan doktorların halinden bahseden Türk Tabipleri
Birliği temsilcisinin sözünü keserek Tatar, “Burası KKTC. Türkiye’nin
bu konularını burada konuşamazsınız. Kıbrıslı Türk doktorların sorunlarını dinlemeye geldik, sizin ülkenizin sorunlarını dinlemeye
değil” dedi… Et ve tırnak olmak bu mu Tatar?
ARABULUCU
Rum İçişleri Bakanı Nikos
Nuris “Türkiye, RusyaUkrayna krizinde
arabuluculuk rolü
oynayacak en son ülkedir”
dedi. Yalan mı? Türkiye
Hükümeti kendi halkıyla
bile barışık değil.
*
GOFLA DA GORKMA
Fikri Ataoğlu, "Sağlık
çalışanlarımız milletimizin
kahramanıdır" dedi.
Hekimleri gofa
getireceğini zanneder
garibim...
*
EVET Mİ, HAYIR MI?
Annan Planı’na Rumlar
“hayır” dedi, Türkler
“evet” dedi. Ersin Tatar da
katıldı koroya… Peki,
Ersin bey Annan
referandumunda “evet” mi
dedi, “hayır” mı?
*
AKSA DA AKMASA DA
Antalya’da gazeteci
“Türkiye’den Kıbrıs’a
gelen su yetiyor mu?”
diye sordu. Tatar, “Bu
projenin maneviyatı her
şeye değerdir.
Yapanlardan bin kere razı
olsun” diye cevapladı.
Yani su aksa da olur
akmasa da, aslolan
maneviyattır…
*
UÇAN SÜLEYMAN
TC İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu “Kim
Kavala'nın serbest
bırakılmasını istiyorsa,
Ukrayna'daki çocukların
katili de odur” dedi. Tam
kel alakasın! Bundan
böyle senin adın uçan
Süleyman olsun...

“Tırnak”...
"Hayat bizi çağırıyor, yaralı bir
dünya inleyerek yardım bekliyor
bizden. Silkinip uyanma, yeni
sanat manifestoları oluşturma
zamanı şimdi.
Ya karanlığa savrulacağız hep
birlikte ya da meşalelerimizi
tutuşturup sokağa çıkacağız.
Berbat insanlık hallerini biz
anlatırız, kandırılmışlara biz ayna
tutarız ancak.
Biz de kimmiş “ben” varım
diyorsanız o “ben”in nasıl yok
edileceğini görürsünüz yakında.
Ben bize karşı değil çünkü. Ne
hiyerarşi tek model ne de
başkalarıyla olmak bireysele
zarar.
Çok zor günler yaşıyoruz. İki
seçenek var önümüzde ya
kolektif depresyon ya da isyan."
Neşe YAŞIN
(Yenidüzen)
"Belediyelerin aşağılara
çekilmesi meselesine gelecek
olursak, yerel seçimlerin
öngörülen dönemde
gerçekleşmesi halinde
belediyelerin sayılarının
düşürülmesi mümkün
gözükmemektedir! Bu kehanet
değil, ya seçim tarihi ileri bir
zamana ötelenecek, ya da var
olan sayı ile mahalli seçimler
gerçekleştirilecek."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı
KKTC
İşgal edilmiş Kıbrıs
Cumhuriyeti topraklarına
kuruldu KKTC gecekondu
gibi… Pandemi hastanesi
de KKTC’nin aynasıdır:
Tatar’ın Kıbrıs Mimar ve
Mühendis Odaları’nı
Erdoğan’a şikayet ederek
AKP’li yandaş şirkete
yaptırdığı pandemi hastanesi
ise, işgal edilmiş Kıbrıs
Cumhuriyeti toprakları üzerinde
kurulan korsan KKTC’nin ‘yasaları’na bile
aykırı bir şekilde inşa edilmiş bir gecekondudur. Bu işgal
rejimine, gecekondu düzenine, korsan yapıya ‘devlet’
muamelesi yapınca 14 Mart Tıp Bayramı’nda Tatar’ın
yaptıklarına şaşırıyorsunuz… Tatar’ın sözünü kestiği
Türkiyeli hekim KKTC’yi tanımış oldu!
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dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
48 senedir Kıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’nin işgali altındadır. Kökleri 1974
öncesine uzanan Özel Harpçi idarenin
kurumsal bir sömürgeciliğe dönüşmüş
Askeri Rejimi ile yönetilmektedir Kıbrıs
Türk toplumu.
Kıbrıs’ın kuzeyi 48 senedir Türkiye’nin işgali altındadır; 48 senedir biz
Türkiye solunun ve aydınlarının Kıbrıs’ı
bilmediğini anlatır dururuz.
Kaçımız Türk aydınlarının ve Türkiye solunun karşısına dikilip amasız ve fakatsız doğrudan
Kıbrıs gerçeğini anlattık?
Türkiyeli aydınları suçlarız ama onlara gerçeği
dosdoğru anlatmadı Kıbrıslılar da!
-Bırakın Kıbrıs’ın kaderine Kıbrıslılar
karar versin, sözünü bile söyleyemedi
Kıbrıslı. Eğdi büktü…
Bu eğilmenin bükülmenin nedeni de
işgalin oluşturduğu sömürge halidir!
Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencilerinden
1968’li Yalçın Okut anlatmıştı bir sohbetimizde…
Kıbrıslı devrimci gençler –konusunu
hatırlamadığım bir mesele için- toplanıp
Cumhuriyet gazetesine gitmişler, İlhan
Selçuk’tan yardım istemeye. Sonrasında
konu Kıbrıs’a gelmiş tabii! İlhan Selçuk
da Kıbrıs’ı kendi bildiği kadar değerlendirmiş. Toprağı bol olsun Yalçın hocam, ‘yanlıştı söyledikleri ama itiraz
etmedik’ demişti.
-‘Koca İlhan Selçuk’a itiraz mı edecektik?’ demişti bana.
Kimimiz saygıdan itiraz etmedik, kimimiz gerçeği kendine bile söylemeye
cesaret edemediği için susup yanlışın
ve yalanın yeniden üretilmesine ortak
oldu…

AYIN ŞAVKI VURUR
KIBRIS İŞGALİNİN ÜSTÜNE

Gerçeği söyleseniz bile karşı taraf
buna zaten hazır değil; hazır olmadıklarını Fransızca-Almanca-İngilizce-İtalyanca eğitime karşı çıkmayıp Kürtlerin
anadilde eğitim hakkı konusu gündeme
geldiğinde verdikleri tepkilerden, bir
Türk siyasetçi-gazeteci-aydın tutuklandığında verdikleri tepkiyi Kürt için vermemelerinden anlıyoruz!
Erdoğan muhalifi aykırı bir aydın
ziyaretimize geldi Türkiye’den. O konuştu biz dinledik! Kıbrıs konusunda
da herşeyi biliyordu! Kıbrıs için bedel
ödemiş, eski ve yeni Kıbrıs’ı yaşamış,
Kıbrıs’tan başka gidecek bir yeri olmayan, Tantin’in mahallesinde büyümüş, savaşta gramofonunun üzerine
havan mermisi düşmüş insanlar oturuyor
masada…
Kıbrıs’ı da bizden iyi biliyordu. ‘Hayır, öyle değil böyledir’ dediğimizde
de kabul etmiyordu!
Şair ablam Faize Özdemirciler sonra,
‘‘Siz ne yazdınız, ne yaşadınız, ne hissedersiniz sormadı bile, Kıbrıs’ı da bizden iyi biliyor’’ dedi. Daha ne desin?
Kendi ülkesinde ne kadar aykırı ve
muhalif olursa olsun ezen ulus milliyetçisi bir sömürgeci, sömürgeye geldiğinde yerlilerin şivesini taklit etmekten
öteye gidemez. ‘Solcu sömürgecinin
imkânsızlığı’ der bu duruma Albert
Memmi.
Bir konuşmaya korkan yerliler var,
bir de duymayan sömürgeci kulaklar
var!
Türkiye solunun kabahati büyüktür!
6-7 Eylül 1955’ten beridir TC’nin bir
numaralı dış politika sorunu olan,
2011’den sonra Suriye savaşı patlak
verene kadar belli periyodlarla diplomatik krizlerde başat rol oynayan Kıbrıs’la hiç ilgilenmediler!
Yıl 2022! ‘Ukrayna ulusal sorunu’nu

Sovyet kaynaklarıyla tartışan Türkiyeli
sosyalistler devletlerinin 48 senedir
işgali altında tuttuğu Kıbrıs’tan bihaber!
Ukrayna konusunda Rakovskiy’den
alıntı yaparlar, Kıbrıs konusunda Kavazoğlu’ndan yapamazlar. Halbûki Kavazoğlu öldürüldüğünde ANT dergisi
iki tam sayfa haber yapmıştı…
YÖN dergisinde 1965’te “Kıbrıs Türk
toplumu içinden zaman zaman yükselen
ve zaman zaman silahla susturulan değişik sesler gelmektedir. Bunları da
dinlemek gereklidir” diye yazılıyordu
Derviş Ali Kavazoğlu için!
İletişim çağı ilerledikçe bilgi geriye
düştü belli ki…
Kıbrıslının korkaklığı ile söyleyemediği gerçekler ile Türkiye’nin hakim
ulus şovenizminin inkarcılığı birleşince
Kıbrıs sorunu oldu!
14 Mart Tıp Bayramı’nda Türk Tabipleri Birliği’nden Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı konuşmayı Ersin Tatar
“Burası KKTC’dir, sizin ülkenin sorunlarını dinlemeye gelmedik” diyerek
kesmeye kalktı. Kıbrıs’a gelen Türk
Tabipleri Birliği temsilcisi hekime burada kimse Türkiye’nin işgalini ve kurduğu sömürge rejimini anlatmayacaktı!
Tatar’a müteşekkir olmamız lazım,
TTB üyesi Dr. Ökten Türkiye’ye döndüğünde ‘Yavruvatanda demokrasi var’
demeyecek en azından!
Türk ordusu Suriye’ye girince “Savaş
bir halk sağlığı sorunudur” diyerek
barışı savunan Türk Tabipleri Birliği’ne
saygımız sonsuzdur. Kıbrıslı bu kadar
korkak olmaz ve Suriye’de işgale karşı
çıkan Türkiyeli hekimlere Kıbrıs’taki
işgali anlatırsa, anlayacaklardır!
Kıbrıs’ın kuzeyi TC Büyükelçisi ve
TC’li iki General’den oluşan Üst Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilmektedir.

GÜZELYURT VE LEFKE'DE
BAZI BÖLGELERE YARIN
ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine
bugün 9.00-12.00 saatleri arasında elektrik
verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan
açıklamaya göre, Güzelyurt'ta Zümrütköy
Vişne Sok., Nar Sok. ve civarında; Lefke'de
ise Doğancı ve bölgedeki su motorları,
Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları,
Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında
elektrik kesik olacak.
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre
belirtilen saatten erken veya geç
verilebileceğinden şebekede her an elektrik
enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

YER YER KARLA KARIŞIK
YAĞMUR VE KAR
BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, bugün yer yer karla
karışık yağmur ve kar beklendiğini; sabah
saatlerinde don olayının da görüleceğini
duyurdu
Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna
göre, 15- 21 Mart tarihleri arasında bölge
periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile
oldukça soğuk, diğer günlerde ise soğuk ve
nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Bölgede havanın bugün parçalı bulutlu
öğleye kadar yer yer karla karışık yağmur ve
kar yağışlı olması, yağış almayan yörelerde
sabah saatleri don olayı beklendiği
kaydedildi.
Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
geçecek ve sabah saatleri yer yer don olayı
bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre,
Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer
sağanak yağmurlu, Cuma, Cumartesi, Pazar
ve Pazartesi günleri de hava parçalı bulutlu
olacak.
Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının
periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve
sahillerde 10- 13 derece, diğer günlerde ise
14 - 17 derece dolaylarında seyredeceği,
rüzgarın da genellikle kuzey ve batı
yönlerden orta kuvvette zaman zaman
kuvvetli, bugün ise kuvvetli zaman zaman
fırtınamsı esmesinin beklendiği belirtildi.

Hamamböceği ile mücadelede başkentte
tüm haneler tek tek ilaçlanıyor
Her yıl olduğu gibi 2022 yılında
da belediye sınırlarda bulunan tüm
evlerin içleri ile bahçelerde bulunan
rögarlar tek tek ilaçlanıyor.
“2022 yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi”
sonucunda ihaleyi kazanan Cyprus
Pest Control Ltd. ile Lefkoşa Türk
Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. 2021 yılında 49.767 rögar
ve 3.504 kanalizasyon kapağının
ilaçlandığı mücadele kapsamında
bu yıl da Haziran ayına kadar tüm
hanelerin (müstakil evler, apartman

daireleri) rögarları ve kanalizasyon
kapakları hamam böceği ile mücadele kapsamında ilaçlanacak.
Hamam böceği ilaçlaması yapılırken sivrisinek üremesini engellemek ve daha sağlıklı bir çevre
için açıkta bulunan su kaplarına da
müdahale edilecektir. Yurttaşlar hamam böceği ve haşere konusunda
tüm taleplerini mesai saatlerinde
60 85 221 (dahili 1441 ve 1410)
numaralı telefona ve mesai saatleri
sonrasın Alo 185 çözüm hattına iletebilirler.

Çamurova tank atış alanı ve Kumköy
tatbikat alanı’nda atış yapılacak
Güzelyurt Kaymakamlığı, bugün
ve Çarşamba günleri Çamurova
Tank Atış Alanı ve Kumköy Tatbikat Alanı’nda atış yapılacağını
duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı, Salı
ve Çarşamba günleri Çamurova
Tank Atış Alanı ve Kumköy Tat-

bikat Alanı’nda atış yapılacağını
duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan
açıklamada, tank silahlarıyla gerçekleştirilecek atış nedeniyle Salı
ve Çarşamba günleri 08.00-17.0O
saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi
uyarısında bulunuldu.

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci

KIBRISLI TÜRKLERİN
HALLERİ(1)

Başlık bana ait değil. Tufan Erhurman’ın. Konumuz
Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda kendi kendilerini doğru
dürüst yönetebilmesi. 12 Mart, 2022, Cumartesi günkü
makalemde Ankara’nın müdahalelerini ele almış ve
“AKP gericiliğinin Kıbrıs’ın Kuzeyinde göstermelik
seçim ve demokrasiye bile tahammülü yok.” demiştim.
Tufan Erhürman’ın “Kıbrıslı Türklerin Halleri-iki, Öz
Eleştiri Denemeleri” adlı kitabında bu konuda altı çizilecek
önemli noktalar var. Bunlar, üzerinde kafa yormaya
değen noktalar! Ama bunları ele almadan
önce dikkatinizi çekmek isterim ki bunları
yazan Tufan Erhürman henüz CTP Genel
Başkanı olmamış, başbakanlık yapmamış
Tufan Erhürman. “Kıbrıslı Türklerin bu
topraklarda özne olabilmek, kendi kendilerini doğru dürüst yönetmek gibi bir
ihtiyacı ve bu ihtiyacı giderebilmek icin
yürütmeleri gereken bir mücadele var. Halkın da bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya yetecek bir ruha sahip
olması gerekiyor doğal olarak. Siyasetle uğraşanların,
entellektüellerin, elitlerin birinci görevinin bu ruhun
ortaya çıkmasını sağlamak olduğu elbette iddia edilebilir.
Peki hangi yöntem daha elverişlidir bu ruhun ortaya
çıkmasını sağlamaya? “(Sayfa 22) “Bana sorarsanız, bu
ülkede vesayetin bu derece ağır biçimde ortaya çıkmasının
mağduru olduğu kadar failidir de Kıbrıs Türk halkı.
Kimileri iktidarını, makamını koltuğunu güvence altına
alabilmek için, kimileri, kızı, oğlu işe girebilsin diye, kimileri Rumlardan kalan taşınmazlardan pay kapabilmek
için, kimileri de maaşı bir kuruş azalmasın, hep çoğalsın
diye ortak oldular bu suça.
Şimdi sütten çıkmış ak kaşık numarası yapmanın, her
türlü kötülüğün dışarıdan geldiğini iddia etmenin, sürekli
mağduru/mazlumu oynamanın hakikatle ilgisi var mı?
Peki bu hakikatle yüzleşmeden mümkün mü bu ülkede
vesayete son vermek, kendi kendini yönetebilmek, gerçekten özne olmak? Mümkün mü, kendi kendimizi durmadan güzellerken bugüne kadar yaptığımız hataları
tekrarlamaktan kurtulmak?(s.22) “Kendi gücüyle var
olamayacağını kabullenmiş olmak, doğal olarak bir özgüven sarsıntısı, bir özne olamayacağını bilme sancısı,
bir hami, bir vasi arayışı yaratır insanda. Bunun doğal
sonucu, topluma egemen olan daha güçlü bir devlete/halka
sığınma ihtiyacının bireylerin düşünce dünyasına sızmasıdır.
Bu durumda, bu topraklarda yaşayan birey de öz güvenini
yitirecek, var olabilmek için kendisinden daha güçlü
olanların korumasına ihtiyaç duyacak, kendi iradesiyle
kendi kendini yönetemeyeceğine inanacak, kendisiyle
ilgili kararları kendisi vermekten korkacak, ne yaparsa
yapsın kendi tarihinin öznesi olmayacağını düşündüğü
için, geleceğe dair planlar yapmak yerine, anı/günü yaşamayı tercih edecektir.”(s.76) “Özne olmadığını kabullenmiş toplumun/halkın/bireyin kendi iradesiyle bir şeyler
yapabileceğini, bir şeyleri değiştirebileceğini düşünmesi
elbette mümkün değildir. Böyle bir düşünce biçimine
sahip olmanızın üç doğal sonucu vardır: Ben de, seçtiklerim
de özne olmadığına, olmayacağına göre, kendi geleceğimle
ilgili büyük planlar yapmam ve o planlar doğrultusunda
hareket etmem manasızdır. Kendi geleceğimle ilgili
büyük planlar yapamayacağıma göre, küçük çıkarlarımı
güvence altına alacak, küçük planlar yapmalıyım. Kendi
geleceğimi kendi planlarım doğrultusunda yönlendiremeyeceğime, geleceği güzelleştirme gibi bir kapasiteye
sahip olmadığıma göre, anı/günü güzel yaşamanın yollarını
bulmalıyım.”(s.77) “Bu arada, her tercihin bir de bedeli
vardır elbette.”(s.78) “Aslında bu bedellerin tümünü tek
bir başlık altında toplamak mümkün: Bu ülkede yaşamın
herhangi bir alanında demokrasinin gerçekleşmesini
umut edemezsiniz. Çünkü demokrasi, eşit ve özne olma
kapasitesine sahip bireylerin varlığını gerektirir.… ortada
bir vasi oldukça siz özne olmamaya devam edeceksiniz
kaçınılmaz olarak. Çünkü vesayet, kendini hergün yeniden
üreten bir sistemden baska birşey değildir. Nasıl mı
kırılır bu kısır döngü? Doğal olarak iki yol var ortada:
Ya vasi vasilikten kendi arzusuyla vazgeçecek ya da
vesayet altında olan, özne olmak için mücadele edecektir.”(S.79) “Ne zaman ki Kıbrıslı Türkler, bedel ödemeyi
göze alarak, kendi tarihinin öznesi olan bir toplum ve bireylere dönüşürler, o zaman değişecektir hissiyatımızın
tarihi.”(S.81) “Umut, tarihin her döneminde ve her yerde
olduğu gibi, bugün, bizde de, özne olmaya kararlı, kendi
iradesine sahip çıkan ve bunun için her türlü bedeli
ödemeyi göze alan insandadır.”(S.81)
Buraya kadar Tufan’ın söylediklerinin altına imzamı
atarım. Tamamıyla hemfikirim.

15 Mart 2022 Salı_Layout 1 14.03.2022 23:27 Page 8

8

15 Mart 2022 Salı

“İskele’nin en güzel sahili parça parça peşkeş çekilmeye çalışılıyor”

“Gelin hep beraber yürüyelim”

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, Kıbrıs Türk halkını İskele’de devam
etmekte olan kıyı yağmasına dur demeye
ve taraf olmaya çağırdı.Yazılı açıklama
yapan İnisiyatif, her ailenin yaz/ kış demeden,
cebinde ne kadar kaldı diye düşünmeden,
çoluk çocuğun oynadığı, arkadaşların bir
araya geldiği, denizin en güzel olduğu sahile
sahip çıkmak için topluma “Gelin hep
beraber yürüyelim” diyerek seslendi.
Açıklama şöyle devam etti;

larının peşkeş çekilmesinin önüne geçebilmek
için gür ve güçlü bir ses vermek gerektiğini
düşünmektedir.
Tüm bu gerekçelerle Kıbrıs Türk halkına
açıkça çağrı yapmaktayız İskele sahillerindeki
vurgun ve talana dur demek için Cumartesi

saat 14:30’da İskele Long Beach’te bir
araya geliyor tepkimizi ortaya koyuyoruz.
Gelecek nesillerin ve çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için 19 Mart 2022 Cumartesi günü bir araya gelelim vurguna ve
talana dur diyelim”

Akıncı: Kadınlar olarak yine kötü bir haber aldık, çok üzgünüz

Bir kadının ölümü daha karanlıkta kalmamalı
Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı Meral Akıncı, dün Girne‘de
denizde cansız bedeni bulunan 33 yaşındaki
İran uyruklu Mina Oloomi‘nin, şüpheli
ölümler listesine eklenerek karanlıkta kalmasına göz yummayacaklarını belirtti
Akıncı: Kadınlar olarak yine kötü bir
haber aldık, çok üzgünüz
KAYAD resmi sayfasından açıklama yapan
Akıncı, kadınlar olarak yine kötü bir haber
aldıklarını, Lapta denizinde Mina Oloomi
adında bir kadının cesedi bulunması karşısında çok üzgün olduklarını söyledi.
KAYAD Başkanı Meral Akıncı
Akıncı, “Oloomi’nin ölümü hakkındaki
soruşturmanın hemen başlatılmasını isterken,
bunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini
isteriz.
Bir kadın ölümünün daha şüpheli ölümler
listesine eklenerek karanlıkta kalmasına göz

Nidai Mesutoğlu

TIP BAYRAMINDA
GERÇEKLER BİR KEZ
DAHA GÖRÜLDÜ

“Çünkü;
Biz, halk olarak İskele sahiline vurgunuz
ve onu elimizden almamaları için 19 Mart
2022 Cumartesi saat 14:30’da Babutsa Büfe’de tepkimizi ortaya koyuyoruz.
İskele’nin en güzel sahili parça parça peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Sahillere ve doğaya
arsızca saldırı işbirlikçileri eli ile durmadan,
ara vermeden devam ediyor.
İskele’nin 22 Kilometre boyunca devam
eden güzelim halka ait olan sahilleri yetkili
/ yetkisizler tarafından göz göre göre adeta
peşkeş çekiliyor.
“Bakanlar Kurulu kararı olmadan yangından mal kaçırır gibi vizesiz ve de izinsiz
inşaat gece-gündüz devam ediyor”
• Halkın tüm tepkisine ve de yürürlükteki
tüm mevzuatlara aykırı olduğu halde İskele
Long Beach’te henüz daha ruhsatı alınmamış
kumsalın üzerine 7 kat otel inşaat girişimleri
devam ediyor
* Bu yetmezmiş gibi halkın malı olan ve
kullanımında olan Long Beach’teki İskele
Belediyesi’ne ait büfe, restoran, yürüyüş
yolları, rekreasyon alanları, yeşil alanlar ve
sahil adına yap-işlet-devret denen ancak ilk
etap da 18 yıllığına bir özel şirkete projesiz,
izinsiz, Bakanlar Kurulu kararı olmadan
adeta yangından mal kaçırır gibi peşkeş çekilmeye çalışılan vizesiz ve de izinsiz inşaat
gece-gündüz durmadan inşaat devam ettirilmektedir.
• İskele’deki yetkililer ise bu duruma göz
yummaktadır. İnisiyatifimiz bu hukuksuzluğun ortadan kalkması ve gereken yıkım
emirlerinin verilmesi için YİM’e dava da
dosyalamıştır.
“Peşkeşin önüne geçebilmek için gür ve
güçlü bir ses vermemiz gerekiyor”
Tüm bu hukuksuzluklara göz yumanlar,
halkın malını adeta giderayak peşkeş çekmeye çalışanlar bu mücadeleyi küçümsemeye
çalışmakta ve “bunlar zaten 6 kişidirler”
demektedirler. İnisiyatifimiz bu “Summak
Dayı” yaklaşımlara dur demek halkın mal-

Sosyal Medya

yummayacağız”
Neler olmuştu?
Girne Karaoğlanoğlu’nda deniz içinde

cansız bedeni bulunan kişinin kimliği tespit
edilmiş ve 33 yaşındaki Mina Modaresi
Oloomi olduğu anlaşılmıştı. Polisin olayla
ilgili soruşturması sürüyor.

Adının 14 Mart Tıp Bayramı olması
sizleri yanıltmasın. Türkiye’de ve Burada her yıl etkinlikler düzenlenen bu
günde doktorlarda bayram yapacakları
hal bırakmadı sevgili yöneticiler.
İnsanın yaşam hakkının sürdürülebilmesi için kendilerini insanlığa adamış
doktorlarımız elbette ki hak ettikleri
maddi ve manevi değeri almalıdırlar.
İşte 14 Mart günü mesleki yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat
çekmek ve insanlara daha kaliteli hizmet
verebilmek için seslerini daha yükse
çıkarmaktadırlar.
Tüm dünyada olduğu gibi bizde ve
Türkiye’de iki yıllık Covid 19 pandemi
döneminde insanüstü bir gayret gösteren
tıp personeli ne yazık ki hakkettikleri
değeri bizi yönetenlerden görmediler.
Aksine özellikle Türkiye’de hakarete,
şiddete uğradılar. Hatta cinayete kurban
gittiler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen
meslek ahlakına ve etik değerlere sadık
kalarak hizmet vermeyi sürdürdüler.
Bu da yetmezmiş gibi Türkiye’deki
Erdoğan rejimi ile birçok doktor sırf
kendileri gibi düşünmediklerinden dolayı görevlerinden alındılar. Liyakata
bakmadan eş , dost, akraba ve AKP’li
kişiler bu alanda makam sahibi yapıldılar.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ndeki Beyin ve Sinir Cerrahisi
Kliniği eğitim sorumluluğu görevinden
alınan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de görevden alınan tıp doktorlarından birisidir.
Hem akademik hem de hastanelerde
üstün hizmet veren bu doktor 14 Mart
Tıp Bayramı nedeniyle Türkiye Tabipler
Birliği’ni temsilen adamıza geldi.
Bu tip törenlerde davetlilerin de konuşması teamüldendir. Bu nedenle konuşmasını yapmak üzere sıra Sayın Dr.
Ökten’e gelince O da konuşmasını yapmak için mikrofon karşısına geçti.
Ne anlatması bekleniyordu?
Tabii ki yaşadığı ülkedeki meslektaşlarının sorunlarını en yakından bilen
bir örgüt temsilcisi olarak konuşacaktı.
Nitekim de öyle yaptı. Türkiye’deki
doktorların yaşadıkları olumsuzlukları
anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada
onları itibarsızlaştırıcı sözleri de akıllara
gelir elbet. Ne demişti Erdoğan doktorların yurtdışına gitmelerine sinirlenip:” Varsın giderlerse gitsinler.” Demişti.
İşte bu konuşma yapılırken yerinde
duramayarak konuşmacının sözünü kesen Cumhurbaşkanı Tatar:” “Türkiye’nin
bu konularını burada konuşamazsınız”
dedi. Tabii ki bu Erdoğan’a laf söyletmem” demekti. Ne de olsa Erdoğan
sadece Türkiye’nin değil Tatar’ın da
cumhurbaşkanıdır ve ona vefa borcu
çoktur.
Konuşmacının verdiği yanıt ise benim
için çok değerlidir:” "benzer sorunları
buradaki meslektaşlarımız da yaşıyor"
dedi. Az bile söyledi. Sadece meslektaşları değil toplum olarak hepimiz yaşıyoruz. Bunu fark etti mi bilmiyorum
Tatar’ın müdahalesini bardağın dolu
tarafından bakarak görürsek iyi de yaptı
diyebiliriz. Türkiye’deki yönetim şekline
eşdeğer bir yönetimi buraya da getirdiklerini gösterdi. Burada da düşünce
özgürlüğünün Türkiye’deki gibi yok
edilmeye çalışıldığını gördü.
Şimdi Sayın Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in bir görevi daha var. Gittiğinde
yaşadığı bu olayı anlatarak Kıbrıslı
Türkleri nereye götürmek istediklerini
arkadaşlarına anlatsın.
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Tünel
BİZİM DUVAR

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

ARŞİV

ÜZÜLDÜĞÜNÜ
ANLAMAYAN
SENİ MUTLU
EDEMEZ
KISACA...
ANKARA

14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye’de
sağlık emekçilerinin, hekimlerin
yürüyüşüne polis saldırdı… 8 Mart’ta
İstiklal Caddesi’nde her sene
feministlerin düzenlediği Gece
Yürüyüşü’ne de polis saldırdı… Hepsi
Ankara’nın düşmanı! Dün 1933
doğumlu bir hekim, Dr. Erdinç Köksal,
89 yaşında ak saçlı bir insan polis
saldırısında yere düştü… Kıbrıslı ise
hiç yerden kalkıp Ankara’ya bakmadı!

Bizim Mandra
23 Ocak seçimlerinde barajı
geçemeyerek meclis dışında
kalan TDP, yaptığı
olağanüstü kurultayla yeni
başkanlığına tek aday olarak
Mine Atlı'yı seçer.
Kıbrıslıtürk toplumunun
siyasi tarihinde ilk kadın
parti başkanı olan Atlı'nın
solda işbirliğinin mücadeleyi
güçlendireceğine vurgu
yapması, özellikle
güçbirliğinin mutlak
gerekliliğini savunan
kesimlerde umutların
yeniden yeşermesine yol
açabilecek olumlu bir
gelişme olarak
değerlendirilir.

DİP NOT
Ukraynalı sığınmacılara
bürokratik engeller
getirmekle suçlanan
İngiltere hükümeti
sığınmacılara evlerini
açanlara ayda 350 sterlin
ödeyeceğini açıkladı.

“Cezaevleri düşünce suçluları ile
doldurulurken, katillerin sırtı sıvazlanıyor”
Yargıtay, evlenme teklifini reddeden TRT
sanatçısı Hatice Kaçmaz'ı öldüren sanığa
verilen indirimli cezayı yerinde bulundu.
Kaçmaz'la parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlayan sanığın
"anlık hiddetle" cinayeti işlediğini savundu.
Kararda, kadının evlenme teklifini kabul
etmesi halinde sanığın cinayeti işlemeyeceğini, reddedilince anlık hiddetle cinayeti
işlediğini vurguladı.
Karar 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alındı.
Sanığın daha önce kardeşini öldürmesi ve
sadece 13 yılda tahliye olması, kurban kesmeye gideceği için yanına bıçak aldığını
söylemesine rağmen Yargıtay üyelerine “tasarlayarak öldürme” tespiti için yeterli olmadı. Yerel mahkeme sanığın Kaçmaz'ı tutkulu sevgisinden dolayı öldürdüğünü belirterek "tasarlayarak öldürme" suçundan ceza
vermemişti.
Kasten öldürme suçundan müebbet hapis
alan Munis, ağırlaştırılmış müebbetten kurtulduğu için önceki cinayetinde olduğu gibi
kısa sürede serbest kalabilecek.
Skandal karar, 13 Eylül 2014'te, 33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın
Orhan Munis tarafından Ankara'da bir parkta
öldürülmesine ilişkin davada verildi.
Kaçmaz, kendisine defalarca evlilik teklif
eden Munis'i sürekli geri çevirdi. Kaçmaz,
Munis'in kendi kardeşini öldürdüğünü öğrenince korkuya kapılmıştı. Kaçmaz’ın ailesi,
Orhan Munis'in ailesiyle görüştü ve evliliğin
olamayacağını bildirdi. Kaçmaz defalarca
Munis'e evlenmeyeceğini söyledi. Kaçmaz,
sürekli kendisini rahatsız eden Munis'le,
'son kez konuşalım' ısrarı sonucu parkta
buluştu. Munis, 13.00'te parkta buluştuğu
Kaçmaz'ı 15 yerinden bıçaklayarak öldür-

VİRGÜL
DERS ALMADILAR!
CTP’li Fikri Toros şöyle diyor: ‘‘Ankara’nın çok yönlü
siyasi, diplomatik ve ekonomik girişimleri, enerji
güvenliği başta olmak üzere Doğu Akdeniz
rezervlerinden elde edilebilecek ulusal çıkarları
ve bölgesel gücü azami düzeyde savunmak
amaçlıdır’’… Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır
ekonomik bölgesine tecavüz eden Türkiye’yi savunmak
CTP’ye kaldı! Ukrayna savaşı ile Doğu Akdeniz gazının
kıymetlendiğini söyleyen ve bunun Kıbrıs’ta çözüme
yarayacağına inanan bir ‘barışçı’ güruh var karşımızda!
Irak savaşı sırasında da aynı heyecanı Annan
Planı’nda yaşadılar…

‘‘ALO BEN
BEŞİR’’ DİYE
CTP’YE
YAPILAN
MÜDAHALEYİ
UNUTTU!

“Koltuklarınızı korumak
için seçimlere müdahale
edilmesine izin
verecekseniz
tüzüklerinizden demokrasi
ifadesini kaldırın…”
Doğuş Derya (CTP)

dü.
Munis, savunmasında Kaçmaz'ın sevgi
dolu mesajlarına hakaretle yanıt verdiğini,
evlilik teklifini reddettiğini ancak dost hayatı
yaşamayı önerdiğini söyledi.
Ailenin avukatı Ceren Şimşek, sanığın
bıçağı bileğine sakladığını, buluşmadan
sonra kurban kesmeye gideceğini söyleyen
sanığın yanında kurban alacak parası olmadığını açığa çıkardı. Mahkeme tasarlayarak
öldürme değil öldürme suçundan ceza verdi.
Sanık, 30 yılı aşkın süre kesintisiz ceza
yatmaktan bu sayede kurtuldu.
Mahkeme, skandal ifadeler kullandı. Kararda, sanığın "Maktule ile evlenmeyi isteyen
sanık, maktülenin bir türlü kabul etmemesi,
ayrılma düşüncesini kendisine açıklaması
sonucu içindeki tutku derecesindeki aşırı
sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisi ve
ruh hali üzerinde yarattığı hiddetle maktuleye
bıçak darbelerini vurmuştur" denildi.
Karar, 5 üyenin oyuna karşılık 14 üyenin
oyuyla alındı. 14 üye, Munis'in erkek kardeşini müziğin sesini kısmadığı için bıçakla
öldürmesini dikkate almadı. Gencecik kardeşini öldürüp sadece 13 yıl cezaevinde
yatan Munis, babasını 1 yaşında kaybetmiş,
3,5 yaşında bir kız çocuğunu annesiz bıraktı.
"Kader kurbanı" denilerek affedilen bu
katillere indirimli cezalar verilerek zaten
kısa infaz süreleri kuşa döndürülüyor. Cezaevleri düşünce suçluları ile doldurulurken,
katillerin sırtı sıvazlanıyor.
(Bu yazı Gökçer Tahincioğlu’nun t24’te
yayımlanan “Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun skandal kararına göre, kadın
evlenmeyi kabul etse katil cinayeti işlemeyecekti” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

TARİH 13 Ağustos 2021

Ankara’da Suriyeli mültecilerin yoğun
olduğu mahallede tekbirlerle
Suriyelilerin evleri ile dükkanları
yağma ve talan edildi, eşyaları ve
arabaları ateşe verildi, bin kadar faşist
bir kitle insan avına çıktı.

Gözden kaçmayanlar...
MÜDAHALEYİ ÇAĞIRMIŞLAR
İşgalciye laf edemeyen Doğuş Derya,
müdahaleyi UBP’nin çağırdığını
söyledi: “UBP birilerinden icazet almak
için mi kuruldu? UBP kendi kabinesini
belirleyemeyecek duruma mı getirildi?
Bu UBP’ye yapılıyorsa sizin eliniz
armut mu topluyor? Siz partinizin
kapısını bu denli müdahaleye
açarsanız ev sahibi ile misafir
karışır”… Peki, 1981’de TC Dışişleri
Bakanı, Özker Özgür’e “Ankara
CTP’nin koalisyona girmesine izin
veremez” dediğinde müdahaleyi kim
çağırdı? Beşir Atalay’ın Özkan
Yorgancıoğlu’nu “Alo ben Beşir” diye
arayıp hükümete müdahalesi ne idi?

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
“Meclisin itibarı öyle lafla
olmaz. Her şeyiniz lafla. Bu
meclisin itibarını sağlamak
istiyorsanız gelin
saatinde açın…”
Tufan Erhürman (CTP)

KARİKATÜR: Sefer Selvi/Evrensel
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Merter Refikoğlu

KAR

Bir sevinç bir coşku yüzlerde.
Neymiş?
Kar yağdı tepelere.
Çocuğunu alan tepelere koştu.
Kardan adam yapanlar havuç bulamadılar ancak.
Pahalıydı, o yüzden burunsuzdu yapılan
kar heykelleri.
Komiksiniz gerçekten.
Ev, bilhassa geceleri çok soğuk, bu sene
de kış bitmeyecek bir türlü, diyen bendim
sanki.
Oysa kış dediğin karlı
olurken kârlı da olmalı.
Duvarından taşan soba borusuna baktım dün gece.
Ne yaktıkları bile belli değildi.
Çıkan duman adeta gara
muzza denilen türdendi.
Çok kızdım.
Kıbrıs gibi yerde hala sobalar yakılırsa,
hem de olmayan odunla, kömürle...
Gitti güzelim ülkemin temizliği.
Ama ne yapacaksın.
Kar diye sevinerek tepelere koşanlar,
kâr, diye sevinerek pazar yerlerine, kasaba,
manava koşamıyorlar.
Çünkü çok pahalı ve de mal yok.
Bak sen şu enginarcılara...
Bir de şikayet ediyorlar ki kardan dolayı
ürün dondu, enginardan gelecek kâr gitti.
Kâr nasıl gitmesin?
Zaten kıt kanaat üretim.
Zaten kıt kanaat kâr.
Nasıl yürüteceksin bu gemiyi bu limanlarda bilinmez.
Kötü gidiş başlayınca kötü gidiş devam
eder mi?
Hiçbir şey aynen devam edemez elbette.
Ağrılar sonsuz değil mesela.
Bir yerinde ağrı varsa ağrının sebebi
ameliyatlık değilse, ağrı kendiliğinden
zaman içinde durur.
Kemiğin kırılsa bile hareketsizlikte ağrı
diner.
Diş ağrısı, baş ağrısı, migren...
Durur.
Durur, yeniden başlayabilir ama yenşiden
durur.
Kötü gidiş de bir şekilde bitecek.
Yeter ki beklemesini bil.
Bugünler panik günler...
Koşuşturma günleri...
Kime baksam şikayetçi ki pahalı.
Uçaklar pahalı haberin var mı?
Turizm güya canlandırılacak.
Aynı güzergahı Türkiye’nin iç hatları
diyerek yarı fiyatına götüren THY bize
gelince en azından iki kat.. İnsaf.
Neden?
Ucuza getirmesi için ille ki iç hat mı
olmalıyız?
Böyle durum olmamalı...
Ancak vergiler insanfız.
Devletlerin aldıkları vergiler koyu renkte.
Hava alanlarının aldıkları hizmet bedelleri de koyu.
İç hat diyeceğinize, vergilerden, hizmetlerden kesinti yapın, olsun bitsin.
Nerede o çalışma?
Lafta...
Bir sevinç bir coşku yüzlerde.
Neymiş?
Kar...
Kar da birkaç saatlik sevinç..
Sonra hep zarar.

BİR ÖDÜL BİR VEDA

TOPLU TAŞIMACILAR MECLİS ÖNÜNDE EYLEM YAPTI…

KDV’den muafiyet istiyorlar

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle
ülkedeki toplu taşımacılığı durduran Kıbrıs
Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri
Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Meclis önünde
eylem ve basın açıklaması yaptı. İki birliğin
eylemine Taksiciler Birliği de destek verdi.
Eylemciler alana otobüslerle geldi, korna
çalarak Genel Kurul nedeniyle Cumhuriyet
Meclisi’nde bulunan hükümet üyelerini taleplerini dinlemeye çağırdı. Eylemin ilerleyen saatlerinde bir minibüs Meclis bahçe
kapısına dayandı.
Akaryakıt zammı nedeniyle toplu taşımacılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığı
kaydedilen eylemde, toplu taşımacılık sektörüne fon ve KDV’den muaf şekilde akaryakıt sağlanması talep edildi.
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu eylemcilerin dağılmasının ardından TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eylem sonrası
kendilerine verilen görüşme sözünün tutulmadığını söyledi, taleplerinin bugün
yerine getirilmemesi halinde yarın araçlı
eyleme geçeceklerini kaydetti.
KARALAR: “EYLEMLERİN
ŞİDDETTİ ARTACAK”
Eylemde konuşan Taksiciler Birliği

Başkanı Murat Karalar da, yapılan zamların kabul edilebilir olmadığını ifade
ederek, kendilerine akaryakıt desteği sağlanmasını istedi.
Turizm ve yükseköğretimin ülke açısından önemine işaret eden Karalar, “havaalanı için 300-500 TL ücret istemek
kabul edilebilir değil” dedi.
Devletin taşımacılık sektörüne destek
vermesi gerektiğini ifade eden Karalar,
sorunları en kısa sürede çözülmezse eylemlerin şiddeti artarak devam edeceğini
kaydetti.
KTÖS ve KTOEÖS’ten destek
“Kar-iş’in haklı eylemini
destekliyoruz”
Her fırsatta çocukların “eğitim hakkı”
diye bağırıp çağıranlar, akaryakıta gelen
zamlar yüzünden yaşananlar konusunda
sessizliğe bürünmüşlerdir.
Otobüsüne yakıt koyamayacak duruma
gelmiş şoförlerin ve bu konuda eylem
yapan Kar-iş’in haklı eylemini desteklerken, Kıbrıs Türk toplumunu Ocak
ayındaki seçimde vaatlerle kandıran
kukla hükümetin konu ile ilgili hangi
çözümü üreteceğini merakla beklemekteyiz”

Öğrenci taşımacılığındaki
eylem askıya alındı!
HK Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Kıbrıs Türk
Toplu Taşımacılar Birliği’nin eylemi
askıya alındı.
Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından basına
yaptığı açıklamada cuma gününe kadar
taleplerinin karşılanması amacıyla eylemin askıya alındığını açıkladı.
Topaloğlu, bir komite kurulmasının
kararlaştırıldığı ve mazota gerekli desteğin sağlanabilmesi için çalışmaların
başlatıldığını kaydetti.
Topaloğlu açıklamasında yüzde 55
zam oranında anlaşıldığını ve yarından

itibaren uygulanacağını ekledi.
Öğrenci taşımacılığı bugün devam
edecek...
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci taşımacılığının yarından itibaren devam
edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada,
“Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları
İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs
Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin
(KTTTB) aldığı grev kararı dolayısıyla
bugün gerçekleştirilemeyen öğrenci taşımacılığı, taraflar ile yapılan görüşmeler
sonucunda yarından itibaren daha önce
planlandığını gibi devam edecektir.”
ifadelerine yer verildi.

Naimoğulları: Hayvan
üreticisi yine sokağa çıkacak
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları,
bugün sektördeki paydaşlarla bir araya
gelerek zamlara karşı birlikte mücadele
etmeyi görüşeceklerini belirtti.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan

Naimoğulları Birlik üyeleri, 10 Mart‘ta
Tarım Bakanlığı önünde yaptıkları açıklamada, hükümete sorunlarının çözümü
için yarına kadar (15 Mart) süre vermiş,
aksi halde eyleme gidecekleri uyarısında
bulunmuştu.

Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı’nı
selamlıyorum. Bugün çevreyi korumak için açılan davadan dolayı bizi
ödüle layık gören Tabipler Birliği’ne
teşekkür ederim.
Günün anlam ve önemi ile ilgili,
yapılan pandemi hastanesi ve yapılmaya çalışılan yeni hastane yerinin
bazı sebeplerden dolayı uygun olmadığını defalarca dile getirmemize
rağmen dinletemediğimizi de bugün
14 Mart’da da üstüne basa basa söylemek isterim. Pandemi hastanesinin
hala yasal hiçbir izni yoktur.
Ayrıca Türkiye’den aramızda olan,
misafirimiz Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in konuşmasını engellemeye çalışan Ersin Tatar’dan utanç duyduğumu belirtmek isterim.
Yaklaşık 20 yıldır bu işlerin içindeyiz. Bu 20 yıllık süreçte bu ödüle
pek benzemese de çok defa ödüle
layık görüldük.
Mesela bu ödüllerin bazıları;
Ölümle tehdit edildik.
Rumcu olarak suçlandık.
Toplantılarda hakaretlere uğradık.
İşe alınmamakla ve işten attırılmakla tehdit edildik.
Planlama toplantılarında şehir plancılarının olmaması gerektiği söylenip
toplantılardan çıkarılmaya çalışıldık.
Kapalı kapılar arkasında bizden
habersiz, konumuzla alakalı toplantılara davet edilmedik.
Aklıma ilk gelen bir kaç ödül bunlar.
Bunların yanında her ortamda rant
çevrelerinin ve onların yandaşları
tarafından sayısız hakarete uğradık.
Bazı basın organlarında sesimiz kısılmaya çalışıldı.
Sevenimiz olduğu kadar sevmeyenimiz de çok oldu bu çıkar çevrelerinden dolayı.
Tekrardan 20 yılda ilk kez aldığımız
bu ödül beni gururlandırdı.
Ödülle beraber Şehir Plancıları
Odası’ndaki başkanlık görevimi arkadaşlara devrediyorum. Bizden çok
daha iyisini yapacaklarına ve mücadeleyi sürdüreceklerine eminim.
Yukarda saydığım nedenlerden dolayı kırdığımız çok insan oldu. Bilmeden kırdığımız var ise şimdiden
özür dilerim.
Ailemden, eşimden, çocuğumdan
da çok zaman çaldım bu süreçte.
Onlara da özverileri için teşekkür
ederim.
Bu süreçte en fazla üzüldüğüm
nokta rant çevreleri ile aynı masaya
oturtulup “aramızın” bulunmaya çalışılmasıdır.
Bir de orman arazilerini orman
arazi koşullarından çıkartılmaya çalışılıp peşkeş çekmeye çalışan siyasileri hiç unutmayacağım.
Konu çok, yazılsa kitap olur. Bizim
tek bir derdimiz var kamu yararı ve
en genel anlamada planlı büyüme
ve çevreyi korumak. O bakımdan
görevi devretme süremizle, bu ödül
tesadüfen üst üste geldi.
Bizler mücadelemize bir yerlerde
devam etmeye çalışacağız, gücümüz
ve sabrımızın yettiği kadar.
Herkese tekrardan teşekkürler…
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

İŞİMİZ ATEŞLERE KALDI!

Kıbrıslının ateşlerle alâkası ne?
Hiç düşündünüz mü?
Bir inanç gereği mi ateş yakmak?
Bir ihtiyaç, bir gelenek mi, nedir?
Yoksa “Ateşe mi tapıyoruz?”
Şömine/ocak geleneğini terk edeli çok oldu…
“Göz tutmasın, nazar değmesin” diye zeytin
yaprağı yakıldığını, bilmeyen yoktur…
İnanmasam da, “kokusunu biraz nefeslenmenin insanın ciğerlerine faydasının olabileceğini” dâhi söyleyenler var…
Dumandan boğulmamak şartıyla…
Toplumda, yaygın olan “tütütme” eylemi var…
“Tütüdeyim seni da göz dutmasın” derler ya, bilirsiniz…
“Ateşkes’le” ilgili hiçbir alâkası yoktur bahsettiğimiz ateş yakma işlemlerinin…
48 yıldır, o işle ilgilenen çıkmadı!
***
Çok kez yazdık:
“Kıbrıslının mangal keyfi engellenemez!”
Abartmıyorum, Kıbrıslı her şeyden vazgeçer
de, mangal ateşi yakmaktan asla vazgeçmez!
Bir kutlama, bir bayram, mangal yakılmadan
sinmez üzerine Kıbrıslı ailelerin…
Bulur, buluşturur, mangalını yakar, kebabını
yer…
İsmi içerisinde, ateşle ilgili sözcük olmasa
da, Kıbrıslının “Hırsız kebabı” meşhurdur!
Kömür, ya da odun yakılmadan da, “Mangal
ateşi” olmaz!
Daima iyi haller/olaylar/kutlamalar için yakılır
mangal ateşleri…
Kötü günde mangal yakıldığını, duymadım…
***
Çişi geldiğini söylemeyip, genellikle geceleri
üstüne, yatağına çişini yapan bebeklerin, ateşle
korkutulduğunu/yakıldığını, duydum…
***
Sağlık içindir, dedikleri bir olay var ateşle ilgili…
Rahmetli anacığım da yapardı, -soğuk algınlığı
ya da sırt ağrısı, sızısı olanların arkasına- temiz, şeffaf- ispirto rakısına batırılan pamuk ateşiyle
yakılarak yapılan “şişe çekme” işlemini aile
fertlerine…
Ben hiç yaptırmadım!
***
Hatırlayacaksınız, 2 binli yılların başında, Annan’ındır dedikleri “Birleşmiş Milletler ‘Barış
Planı’nın” görüşmeleri safhasında; Kıbrıs sorununu çözebilmek, Kıbrıs’ın güneyindeki komşularımızla birlikte Kıbrıs’ta kurulacak federasyon çatısı altında, aynı siyasi idarede yaşayabilmek için yakılan ateşlere ne diyorlardı?
“Barış Ateşleri”…
Yapılması istenen “Referandumu” engelleyenlere inat yakılmaktaydı “Barış Ateşleri”…
Bir gece Elye’den -değiştirilmiş adıyla Doğancı’dan- başlanmıştı “Barış Ateşlerinin” yakılmasına…
Ha, o gece Elye’de mukavvadan yapılan
temsili bir seçim sandığı da kurulmuştu, “Barış
ateşlerinin” yakılmaya başlandığı o ilk gece…
KKTC polisi, o temsili sandığı sıkı sıkı tutanların elinden kapıp, adeta zapt ederek götürmüştü… N’olacaktı sanki?
Temsili bir sandığa bile tahammülü yoktu
KKTC’yi yönettiğini zannedenlerin…
O günlerde, “AKP, Türkiye’deki iktidarı tam
anlamıyla eline geçirememişti” diyorlardı…
Yine hatırlayacaksınız; Türkiye’nin siyasetçileri,
o günlerde “KKTC’yi yöneten” Rauf R. Denktaş
ve UBP’nin üst yönetiminde bulunan Dr. Derviş
Eroğlu ile ters düşmüşlerdi…
O günlerde ateşleri yakanlar, AKP yönetimi
ile aynı saflardaydı…
***
Gelelim günümüze,
Birileri, yine ateş yakmaya başladı…
Cumartesi gün, Kıbrıs Türk Amme Memurları
Sendikası, zamları ve Nazırlar Kurulu’nu protesto etmek için sendika önünde “zam ateşi”
yaktı… Zamlar yüzünden, evlerimizi ısıtmak
için de, artık ateş yakacağız…
İşimiz ateşlere kaldı!
Gene gonuşuruk buraşda.

Ukrayna Savaşı - 4:

Duvar

Putin iktidardan düşürülebilir mi?
Rusya’da yeni bir muhalefet ortaya
çıkabilir. Belki ABD’ye ve NATO’ya
muhalif, ama artık Putin’in ekonomiyi
yıkıma götürebilecek izolasyon politikasına da karşı çıkabilecek, giderek
yoksullaşan ülkede oligarklara ve bürokratik baskılara karşı ayağa kalkabilecek bir kitle…
14 Mart Pazartesi 2022 Saat: 00:02
Savaş yakında üç haftasını geride
bırakacak. Askerî açıdan Rusya’dan
çok daha güçsüz olan Ukrayna’nın
önemli kayıplar vermesine karşın başarılı bir savunma yaptığı kanısı yaygın.
Savaşı çok kısa sürede bitirmeyi hayal eden Moskova’daki komutanların,
ilk saldırılarla birlikte eski komedyen
ve tecrübesiz bir siyasetçi olan 44 yaşındaki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kiev’den kaçacağını hesapladıkları söylentileri yayıldı ama bu gerçekleşmedi. Tersine,
Ukrayna lideri içeride ve dışarda direnişin sembolü olarak güçlendi.
Oysa bu günlerde sanki iktidara hazırlanır gibi aniden Belarus’ta ortaya
çıkıveren eski başkanlardan Viktor
Yanukoviç, 2014 Şubatı’nda ortalık
karışınca hemen Rusya’ya sığınmıştı.
Bu arada Rus birliklerinin Kiev’i alması durumunda bile Kremlin’in kendine yakın ve güçlü bir lider bulmakta
zorluk çekeceği iddia ediliyor. Ukrayna’nın mütevazı da olsa demokratik
gelenekleri var ve Rusya’da Vladimir
Putin’in iktidarda olduğu 22 yılı aşkın
süre içinde Kiev’de beş başkan göreve
geldi.
EKONOMİK YAPTIRIMLAR
REKOR DÜZEYE ÇIKTI
Putin bir süredir Rus milliyetçilerinin
Ukrayna diye bir devletin olmadığı
ve Ukraynalıların da aslında Rus olduğu türünden tezlerini dile getiriyor.
Tarih şu ya da bu kesitindeki coğrafya
haritalarıyla mutlaklaştırıldığında birçok ülkenin bugünkü sınırları, hatta
varlığı tartışmalı hale getirilebilir ama
bu, pratikte ancak uluslararası barışı
tehdit eden bir faktör olabilir.
Dahası kimilerinin "imparator" gibi
gördüğü Rus liderin, Ukrayna’yı ve
Belarus’u Rusya Federasyonu sınırları
içine katma planları varsa, bu sadece
siyasi-askerî açıdan değil ekonomik
bakımdan da hiç kolay görünmüyor.
Küçücük Kırım’ın finanse edilmesi
için bile her yıl Rusya bütçesinden
2,3 milyar dolar harcanıyor; yıllık dolaylı kayıpların ise 10-50 milyar dolar
arasında olduğu düşünülüyor.
40 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin,
onu askerî açıdan zapt etmek için görevlendirilen 200 bin kadar Rus askerinin ve silah harcamalarının Moskova’yı epeyce zorlayacağı ortada.
Daha önceki Ukrayna Savaşı yazılarında da belirttiğim gibi, Moskova’da
Ukrayna operasyonuna karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda hesap
hatası yapılmışa benziyor. Bu seferki
yaptırım yağmuru daha öncekilerden
hiçbirine benzemiyor.
Üstüne üstlük, son alınan kararlarla
dünyada en fazla ekonomik yaptırım
uygulanan diğer ülkeler geride bırakılmış durumda. 22 Şubat 2022’de
yaptırım listesine eklenen 2778 Rus
kuruluşu ile birlikte Rusya’da toplam
yaptırım hedefi 5530’a yükselmiş du-

rumda. On yıllar boyunca nükleer
program ve terörizme destek gibi gerekçelerle İran’a 3616, Suriye’ye 2608,
Kuzey Kore’ye ise 2077 yaptırım uygulandığı düşünüldüğünde, bu sayının
önemi anlaşılabilir.
Şu anda yüz kadar önemli Batılı firma Rusya pazarından çıktı. Daha bugünden bazı mallar bulunmuyor veya
hissedilir zam oranlarıyla satılıyor.
Çeşitli sektörlerde ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. Başta otomotiv ve yedek
parça alanında. Ayrıca havacılık ve
uçak yapımında önemli riskler ortaya
çıkıyor. Uçuşlar yalnızca ülke içiyle
sınırlandırılmış durumda. Uçaklara
yabancı yedek parça temin etmek imkânsız hale gelince Rus makamlar
uçak kullanım garantilerini birer yıl
uzatmak gibi tehlikeli bir adım atma
kararı aldı.
Satılan ilaçların yüzde 55’i ithal
olan Rusya’da bu alanda da bir sıkıntı
baş gösteriyor. Giysi, ayakkabı, beyaz
eşya ve çeşitli teknolojik ürünlerde
de vaziyet pek parlak değil.
Bu yılki enflasyonun yüzde 25’e çıkabileceği öngörülüyor. Ruble şimdiden neredeyse yarı yarıya değer kaybetti. İşsizlik tırmanıyor. Yakında yoksulluğun artmasına bağlı hırsızlık ve
benzeri sorunların da yaygınlaşacağı
tahmin ediliyor.
ABD, Britanya ve Kanada’nın Rus
petrolüne ambargo koyduğunu ekleyelim. Avrupa da Rus enerjisi almaktan
pek mutlu değil ama bugünkü petrol
ihtiyacının yüzde 30’u ve gaz ihtiyacının da yüzde 40’ı civarını henüz
Rusya’dan sağlıyor. İran’a ve Venezuela’ya uygulanan ambargoların kaldırılması, Suudilerin üretimi arttırması
ihtimali Rusları ürkütüyor.
PUTİN’E YÖNELİK
MUHALEFET HAREKETİ
OLUŞABİLİR
Daha önceki bölümlerde Batılı ülkelerin ve NATO’nun Rusya politikasını eleştirmiştik. 30 yılı aşkın bağımsızlık döneminde Ukrayna’nın yönetiminde ve ekonomik yapısında neredeyse her zaman sorunlu liderler ve
uygulamalar vardı. Kiev’de hiçbir iktidar, Batı’ya ve Rusya’ya eşit mesafede, barış içinde ve ekonomik kalkınma temelinde güçlü bir tarafsız
ülke yaratma çizgisinden ilerlemedi.
Oysa bu, sanırım güçlü komşulardan
birine sığınıp diğerine cephe açan tutumdan daha yapıcı olabilirdi.
Bununla birlikte bugünkü savaşın
ana sorumlusu Moskova’dır. Rus lider
Putin, Batı’ya ders vermek, hatta Batı

Hakan Aksay

ile arasındaki sınırları ve silah denge
tablosunu yeni baştan düzenlemek arzusuyla riskli bir adım attı.
Ruslara çok yakın bir komşu halk
bombalanıyor. Her iki taraftan da binlerce kişi ölüyor. Birleşmiş Milletler
şu ana kadar Ukrayna’da 500 civarında
sivilin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Milliyetçi reflekslerin güçlendiği
Rusya’da savaşa "savaş" demek yasaklandı. Dahası Eho Moskvı Radyosu,
Dojd Televizyonu gibi muhaliflerin
sesini duyuran medya platformları kapatıldı. Savaş karşıtı gösteriler yapan
binlerce kişi gözaltına alındı.
Ancak ekonomik sorunlara bağlı
olarak zamanla kitlesel protestoların
artması şaşırtıcı olmayacak. Bu protestoları da sözüm ona "parlamenter
muhalif" Komünist Parti’nin veya milliyetçi Vladimir Jirinovski’nin Liberal
Demokratik Partisi’nin düzenlemesi
ihtimali zayıf. Belki bir ölçüde liberal
reformcu güçler, ancak onlar da geleneksel olarak cılız ve marjinal kalıyorlar.
Rusya’da yeni bir muhalefet ortaya
çıkabilir. Belki ABD’ye ve NATO’ya
muhalif, ama artık Putin’in ekonomiyi
yıkıma götürebilecek izolasyon politikasına da karşı çıkabilecek, giderek
yoksullaşan ülkede oligarklara ve bürokratik baskılara karşı ayağa kalkabilecek bir kitle… Putin kısa sürede
bu kitleye hâkim olup onu manipüle
etmeyi beceremezse güç durumda kalabilir ve sosyo-ekonomik zorluklar
onu 2024 seçimlerinden önce bile koltuğundan edebilir. Daha şimdiden birçok siyaset uzmanı Kremlin’de darbe
olma ihtimali üzerine yazıp çiziyor.
Bu, elbette bir ihtimal. Ama Ukrayna
Savaşı ve yaptırım yağmurunun başlamasından sonra hiç de küçümsenmemesi gereken bir ihtimal.
Şu anda bir yandan savaşta "arabulucu" rolü ile güçlenmeye, bir yandan
Batı ile yaralı ilişkilerini onarmaya,
bir yandan da savaşan iki devletin yönetimini idare etmeye çabalayan Türkiye yönetimi, koltuğunda taşıdığı karpuzları düşürmezse bu ortamdan yararlanabilir. Diplomasinin yanı sıra
ekonomik alanlarda da önemli fırsatlar
doğabilir. Batı’nın hoşgörü göstermesi
durumunda Rusya pazarında oluşan
boşluklar Çin’le birlikte Türk şirketlerine de şans getirebilir. Ancak Türkiye-Rusya ilişkileri derin bir misyon
ve "Putin-Erdoğan tandemi"nin yenilenme perspektifine hazırlık da gerektirdiği için, bugünkü iktidarların
başarısının oldukça sınırlı kalması şaşırtıcı olmaz bence.

15 Mart 2022 Salı_Layout 1 14.03.2022 23:27 Page 12

12

15 Mart 2022 Salı

Günün Manisi - Emine Hür

Kitap Dünyası

Özdeyişler

Beyninde binbir hüner
Durmaz kötülük dener
Gerçek dost arıyorum
Gündüz... elimde fener

KOD ADI
SUSURLUK
Derin İlişkiler
Fikri SağlarEmin Özgönül
Boyut Kitapları

LEFKELİLER HANI
MEYDANI’NDA "İKİNCİ EL
KİTAP PAZARI"
DÜZENLENECEK

SOSYAL MEDYA

Sol Hareket Gençlik ve EDON, 19 Mart
Cumartesi günü Lefkoşa Surlariçi bölgesinde
bulunan Lefkeliler Hanı Meydanı’nda ‘İki
Toplumlu İkinci El Kitap Pazarı’ etkinliği
düzenleyecek. Sol Hareket Gençlik tarafından
yapılan açıklamada ““Eski, ikinci el kitap
yoktur, okumadığınız, okumak için aldığınız
her kitap yeni bir kitaptır. Yeni bir heyecan,
yeni bir yolculuğa çıkmaktır” denildi.
Kitap paylaşma ve kitap okuma farkındalığını
arttırmayı hedefleyen etkinliğin 19 Mart
Cumartesi saat 09:00-16:00 saatleri arasında
Lefkoşa Surlariçi, Lefkeliler Hanı Meydanında
gerçekleşeceğikaydedildi.

ULUÇAM’IN FOSİL TAKILAR
VE CYCLAMEN SERGİSİ 19
MART’TA AÇILIYOR

Sanatçı Hikmet Uluçam'ın Fosil Takılar ve 7.
Cyclamen +Peyzaj ve Seramik Sergisi 19
Mart Cumartesi açılıyor. Sergi, Lapta’da 64,
İsmail Beyoğlu Caddesi’ndeki Cactus Garden
Art Gallery’de 10 Nisan’a kadar pazartesi ve
perşembe günleri dışında 10.0017.00 saatleri
arasında gezilebilecek.

GİRNE’DE “ÖDÜL” OYUNU
SAHNELENDİ

Girne ve Çatalköy Belediyelerinin düzenlediği
Tiyatro Günleri etkinlikleri kapsamında
“Ödül” oyunu, Girne Belediyesi Oda
Tiyatrosu’nda sahnelendi. Girne
Belediyesi’nin açıklamasına göre, Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Ayvalık
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in ve her iki
belediyenin de meclis üyelerinin katıldığı
tiyatro gösterisi Girne Belediyesi Oda
Tiyatrosu’nda sahnelendi. Gibetsu Gençlik
tarafından hazırlanan “Ödül” oyununu çok
sayıda tiyatro sever izledi.

MEDYA ETİK KURULU GIYNIK
GAZETESİNİ KINADI
Medya Etik Kurulu (MEK), bir spor
programında, “eleştiri sınırları ötesinde,
aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı” tespit edilen
web üzerinden yayın yapan Gıynık gazetesini
kınadı. MEK’ten yapılan yazılı açıklamada,
“eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak
gerekir” denildi. Açıklamada, KKTC
Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun
Mevlit’in, Medya Etik Kurulu’na yaptığı
şikâyette, Okan Karademir moderatörlüğünde sunulan “Gıynık Spor” programında
kendisi için “soytarı, pişkin, narsist, şikeci,
yalancı, karaktersiz, bayağı bir kişilik” gibi
sıfatların kullanıldığını belirttiği kaydedildi.

DÜN

"Cesaret tehlike karşısında
aklın ve zekânın
kullanılmasıdır."
Platon
İKİ TOPLUMLU
(ÇOK TOPLUMLU)
KORO VE LENA'YI ANARKEN

Ulus Irkad

İki toplumlu Koro (Artık çok
toplumlu)nun kuruluş zamanı bizim HADE
Dergisi için hazırlıklara girişimizin tarihiyle
de birdir. Birçok defalar dergimizde bu
koro hakkında da yazılar çıkmıştır ve hatırladığım kadarıyla Lena gibi arkadaşlarımız
da bu dergide yazılar yazmıştır. O günlerde
Kıbrıslırumlarla birlikte olmak bir tabuydu.
Kuzey'de barışı savunmak idamlık suçlu
seviyesine gelmeniz demekti. UHH beni
topun ağzına çıkarmış ve niye Rumlarla
Barış istedim diye Bayrak Radyosu ve Televizyonu'nda adeta infazım Ordu postalları
ve tankların eşliğinde gösterilmekte, ta
Türkiye'deki Aydınlık Dergisine (Meşhur
aPerinçek'in Dergisi) kadar Uluslararası
Ajanlığım konuşulmaktaydı. Annem bile
benimle sırf bu faaliyetlerde yer aldığı için
çok uluslu CIA ajanlığıyla suçlanmaktaydı
bu UHH çevreleri ve medya tarafından.
Dünyayı bize de yakınlarımıza da dar getirmeye çalışıyorlardı. Akşam, Lena arkadaşımızı anarken bunlar geldi aklıma. 20002005 yılları arasında sözde kaset müzik
kaçakçılığı yaptım diye ama özünde barış
aktivitelerimden dolayı infazım sosyal medyada savunulur olmuştu. 15 yıl ağır hapsimi
istiyorlardı ve her gün bazen hafta başı

Lefkoşa Ağır Cezada yargılanmaktaydım.
Suçum "Barış" istemekti.
Barış istememeliydim... Bugünse infazımı
savunanlar "Aman da Kıbrıslırumlar çarşıya
gelmezsa iflas edeceyik" diyenler ve de
Makarios Hastahanesinde tedavi görenler...
Herneyse. Akşam Lena'yı anarken 25 yıl
önce koroda bulunan arkadaşlarımızdan
sadece birkaç kişinin faaliyetine veya aktivitelerine devam ettiğinin farkına vardım.
Çoğu ya vazgeçmiş veya size ömür Lena
arkadaşımız gibi cennete gitmiş. Onlardan
, bilhassa Kıbrıslırum arkadaşlarımızdan
bazıları güçlükle hatırlayabildi beni ama
bazıları hemen hatırladı. Belki de ilerleyen
zamanda onları da koroda göremeyeceğiz
ama koro Lena'dan da aldığı aydınlıkla
faaliyetlerine devam edecek. Bu arada eski
yıllardan faaliyetlerine devam eden Sevinç
arkadaşımız da vardı hala faaliyet gösteren
ve belli ki o da daha uzun yıllar devam
edecek. 25 yıl önceki arkadaşlarımızın
çoğu olmamasına rağmen gene de koro
faaliyetlerine aynı dinamizmle devam ediyor.
Hala daha Lena'nın dinamizmi ve aydınlığı
koronun en büyük dinamizmi diyorum.
Lena arkadaşımız sonsuza kadar yıldızlarla
yoldaşlığına devam edecek. Koromuz da
Kıbrıs birleşene kadar faaliyetlerine...

TEREKE İLANI

Tereke İstida No:102/2022
Lefkoşa Kaza Mahkemesinde
Tereke Tenfiz Salahiyeti
Müteveffa Lefkoşa sakinlerinden merhum HÜSEYİN SOLYALI
Meselesi hakkında. Malumunuz olsun ki 13/02/2022 tarihinde
vefat eden HÜSEYİN SOLYALITerekesinin Tenfizi için işbu
ilan tarihinden itibaren 8 gün hitamında Lefkoşa Kaza
Mahkemesi Mukayyitliğine müracaat edecektir.
Tereke İdare Memuru(Şahsen)
MEHMET SOLYALI

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

YUVA ARANIYOR
Sibirya çoban kurt köpeği (anne) ile İngiliz Pointer tavşancıl av
köpeği (baba) kırması, 4ü dişi, 3ü erkek,7 adet sevimli minik
yavru uygun bir yuvaya (bedava) verilecektir.

Tel : 533 837 43 91

DOLAR
Alış Satış

14.65

14.85

EURO
Alış Satış

16.10

16.25

S.T.G.
Alış Satış

19.12 19.39

SİMSİYAH İNKAR
Gecede yalan olmaz
Çünkü yalancının ta kendisidir
Paçalarından simsiyah inkar akar
Mahmut Anayasa

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AYŞE KAPTAN ECZANESİ
50 Girne Cad. Lefkoşa Sarayönü
03922274596
EREN ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa
Metropol yolu Taşkınköy
0392 225 24 74
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar
Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
GİRNE
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B
Tosyalıses Lahmacun karşısı ,Eser
Cengiz Estate yanı Girne
0392 816 12 13
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne
03928151790
MAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt..
Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası
karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı
Kaliland Bolgesi karsisi Magusa
05338797994
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu
Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve
Dağlı Sigorta yanı Mağusa
03923656060
GÜZELYURT
SEVİL ECZANESİ
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
03927143591
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015

Satılık Arazi

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI

Tadımlık

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke
0392 728 83 12

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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ELON MUSK, PUTİN'E MEYDAN OKUDU
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya
Devlet Başkanı Putin Vladimir Putin'e
Ukrayna üzerinden meydan okuduğunu
sosyal medyada dile getirdi.
Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda,
Putin'e Ukrayna konusunda meydan okuyarak, "Vladimir Putin'i teke tek mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımlarının devamında Rusça Kremlin'in Twitter adresini ekleyen Musk, "Bahis konusu Ukrayna'dır. Bu kavgayı kabul
ediyor musunuz?" ifadesine yer verdi.

Musk, şubat sonlarında Ukrayna'ya
Starlink uzay internet ekipmanını etkinleştirmiş ve bu ülkeye desteğini sosyal
medya hesabından defalarca dile getirmişti.
BM tahminlerine göre, Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığından beri 2,69 milyondan
fazla insan diğer ülkelere geçiş yaptı.
Ukrayna'da da en az 596 sivilin öldüğü
ve bin 67 kişinin yaralandığı belirtildi.
AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel
marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya
aldı.

GİRNE’NİN BAZI
BÖLGELERİNE ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde
yapılacak bakım çalışması nedeniyle
bugün Girne’nin bazı bölgelerine elektrik
verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan
yazılı açıklamaya göre bugün 09.30-15.00
saatleri arasında elektrik kesintisine
gidilecek bölgeler şunlar:
“Beşparmak köy yolu, Teknecik bölgesi ve
doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu
bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf
Sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler
bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç
köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe
sahili, Esentepe köy içi, Futbol Sahası
bölgesi ve Su Pompası, Esentepe doğu
sahili, Bahçeli köyü, Bahçeli su pompası
ve Bahçeli sahil bölgesi, Tarsan Çiftliği ve
civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik
Taşocakları, tesisler ve su motorları,
Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent
Taşocakları, Teknecik Elektrik Santralı’nın
batısı, Acapulco kavşağı ve Barış Plajı
bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy
kuzey sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy,
Chelsey Village bölgesi ve Arapköy su
pompası, Çatalköy'ün doğusu, Özyalçın
Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin
Atalay, Laden Siteleri bölgesi ve Şehit
Çocuğu Arsaları”
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi
belirtilen saatten daha geç ya da daha
erken verilebileceğinden, şebekede her an
elektrik varmış gibi davranılması
gerekiyor.

EN FAZLA YAĞIŞ
BEYLERBEYİ’NDE
KAYDEDİLDİ

KKTC’de önceki gün sabah 08.00 ile bu
sabah 08.00 saatleri arasında en fazla
yağmur metrekareye 19 kg ile
Beylerbeyi’nde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan
açıklamaya göre, 24 saatlik sürede
gerçekleşen yağışların yörelere göre
dağılımı şöyle:
“Beylerbeyi 19 kg/m² Tatlısu 13 kg/m²,
Kantara 12 kg/m², Yeşilırmak 11 kg/m²,
Girne, Boğaz 10 kg/m², Alsancak 8 kg/m²,
Taşkent 7 kg/m², Akdeniz, Esentepe,
Yenierenköy 6 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası
yağış kaydedildi.

POLİS, KANTARA
BÖLGESİNDEKİ YOLLARDA
BUZLANMA NEDENİYLE
SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Polis, Kantara bölgesindeki yollarda
buzlanma olduğunu bildirdi ve sürücüleri
uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamada, Kantara Meydanı ile Kantara Mersinlik ve Kaplıca- Mersinlik yollarında
buzlanma meydana geldiği kaydedilerek bu
güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş
ve dikkatli seyretmeleri istendi.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI
KİRYAKOS MİÇOTAKİS'İN
KOVİD-19 TESTİ POZİTİF
ÇIKTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e
bugün uygulanan Kovid-19 testinin
sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis
İkonomu, haftalık olağan basın
toplantısında, Miçotakis'e yapılan Kovid-19
testinin pozitif çıktığını belirterek,
Başbakan'ın karantina süresi boyunca
evinden çalışacağını söyledi.
Miçotakis de sosyal medyada yaptığı
paylaşımda, hastalığın hafif atlatılmasında
üç doz aşı uygulanmasının önemine dikkati
çekerek, "Eminim ki her şey yolunda
gidecek ve çok yakında tekrar ofisimde
olacağım." ifadesini kullandı.

BRENT PETROLÜN VARİL
FİYATI 109,92 DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası
piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 113,91 dolara kadar yükselen
Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,67 dolar
seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil
fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa
göre yüzde 2,44 düşüşle 109,92 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham
petrolün varili 106,44 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna
savaşında müzakere adımları ile dünyanın
en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci
büyük tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka
sayılarının neden olduğu endişeler etkili
oldu.
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RUSYA: UKRAYNA'NIN,
DONETSK KENTİNE
SALDIRISINDA 20 KİŞİ
ÖLDÜ, 28 KİŞİ YARALANDI

ZELENSKİY, 16 MART'TA
ABD KONGRESİNE HİTAP
EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy, 16 Mart Çarşamba günü ABD
Kongre üyelerine hitap edecek.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy
Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck
Schumer, Kongre üyelerine bir mektup
gönderdi.
Mektupta, "Ukrayna Devlet Başkanı, 16
Mart Çarşamba günü sabah 09.00'da
Senato ve Temsilciler Meclisi ortak
oturumunda Kongre üyelerine hitap
edecektir." ifadesine yer verildi.
Mektupta ayrıca, ABD'nin Ukrayna halkına
verdiği desteğin süreceği vurgulandı.

UKRAYNA: “RUSLARIN
KUŞATTIĞI MARİUPOL'DE 2
BİN 500 SİVİL ÖLDÜ”
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi
Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus
ordusunun Mariupol kentine yönelik
saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin
hayatını kaybettiğini belirtti.
Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı
açıklamada, Mariupol'da gerginliğin
sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların
saldırılarını engellediğini söyledi.
Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil
yapıları hedef aldığını vurgulayan
Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden
silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi
rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil
hayatını kaybetti." dedi.

UKRAYNA: “ATEŞKES,
BİRLİKLERİN GERİ
ÇEKİLMESİ VE GÜVENLİK
GARANTİSİ TALEP
EDİYORUZ”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan
Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile
müzakerelerin 4. turunda Kremlin
yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal
geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep
edeceklerini bildirdi.
Podolyak, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, Rusya ile 4. tur müzakerelerin
yakında başlayacağını duyurdu.
Müzakerelerin zor geçeceğine dikkati
çeken Podolyak, "Rusya, saldırgan
eylemlerinin saçmalığını fark etse de
Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine karşı 19
gündür uygulanan şiddetin doğru bir
strateji seçimi olduğu yanılsaması içinde."
ifadesini kullandı.
Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4.
turunda Kremlin yönetiminden ateşkes,
birliklerin derhal geri çekilmesi ve
güvenlik garantisi talep edeceklerini
belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin
sağlanması için gerçekleştirilen
müzakerelerin 4. turu çevrim içi yapılacak.

UKRAYNA'DA ÇERNOBİL
NÜKLEER SANTRALİ'NE
ELEKTRİK SAĞLANDI

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Çernobil
Nükleer Santrali'nde devam eden tamir
çalışmalarının sona erdiğini ve santrale
elektriğin yeniden sağlandığı açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9
Mart'ta Rus ordusunun saldırısı sonucu
elektriği kesilen Çernobil Nükleer
Santrali'nde Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi
Ukrenergo tarafından yürütülen tamir
çalışmalarının sona erdiği belirtildi.
Çernobil Nükleer Santrali'ne yeniden
elektrik sağlandığı kaydedilen açıklamada,
"Ukrayna'nın enerji sistemi, üst üste 18.
gündür Rus işgalcilerin ateşi altında
istikrarlı bir şekilde çalışıyor." ifadesi
kullanıldı.

YUNANİSTAN: “TÜRKİYE
İLE İKİLİ İLİŞKİLERİN
DÜZELMESİ İÇİN
TEMELLERİ ATTIK”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede
ikili ilişkilerin düzelmesi için temel
atıldığını bildirdi.
Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan
açıklamaya göre, Miçotakis, Fener Rum
Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde,
Erdoğan ile temaslarına yönelik
değerlendirmede bulundu.
Görüşmenin olumlu havada geçtiğini
belirten Miçotakis, "İnsanlık olarak ve
NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir
dönemde öyle çok ortak sorunla karşı
karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok
bizi birleştiren bu sorunlara
odaklanmamızın daha önemli olduğunda
mutabık kaldık." dedi.

Polis, Tıp Bayramı'nda 89
yaşındaki profesörü yere düşürdü
Tıp Bayramı Haftası'nda Taksim'de
açıklama yapmak isteyen doktorlar,
polisin engellemesiyle karşılaştı.
Polis, açıklama yapmak isteyen 89
yaşındaki Prof. Erdinç Köksal'ın yere
düşmesine sebep oldu.
DUVAR-Sağlık emekçileri, 2022 Tıp Bayramı
Haftası’na eylemlerin ve iş bırakmaların gölgesinde giriyor. Dün Kadıköy’de yaptıkları
basın açıklamasıyla iş bırakacağını duyuran
İstanbul Tabip Odası, bugün saat 11.00’da Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak istedi. 14
Mart bildirisini okumak için toplanan hekimler
polis engeliyle karşılaştı.
'KEŞKE BU GÜNLERİ
GÖRMESEYDİM'
Polisin anıta geçişe izin vermemesi üzerine
arbede çıktı. O sırada, 89 yaşındaki Profesör
Erdinç Köksal yere düştü. Köksal, “89 yaşındayım. Bende kalp pili var. Hakkımızı korumak
için buradayız. Keşke bu günleri görmeseydim”
diye tepki gösterdi. Hekimler ise çelenkleri
polis bariyerlerine bıraktı. İstanbul Tabip Odası
Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Biz

işgal altında bu bildiriyi okuduk. 1919’da bile
bunu okumuştuk. Ama bugün izin vermediler”
dedi. Polisler tarafından engellenen bildiride
şu ifadeler yer alıyordu:
YİNE G(Ö)REVDEYİZ: Bugün 14 Mart
Tip Bayramı. Ancak bugünü bayram tadında
geçirmemiz gerekirken, ne yazık ki yine
G(Ö)REV'deyiz ve yine haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak
bir yana daha da riske atan bu sağlık sisteminin
yürütücüleri ne bizim emeğimizi ne de toplumun
sağlığını umursamaktadır. Ancak iş özel sağlık
işletmeleri ve zenginleri korumaya gelince ise
hiçbir sınır tanımamaktadır. Salgın döneminde
dahi bu anlayıştan vazgeçmemişlerdir. Yüz
binlerce insanımız, yüzlerce hekim, sağlık çalışanı yaşamını yitirirken; onlar sağlık sisteminin,
şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini
geçirmiş; bunca emek ve fedakarlığımıza
rağmen bir de bizlere 'gidiyorlarsa gitsinler'
demişlerdir.
Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz:
Salgının en zor günlerinde, bilimsel olmayan
salgın yönetiminize rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık; önceden de olduğu gibi
yarın da burada olacağız.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın,
Donetsk kentine saldırısında 20 kişinin
hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov,
başkent Moskova'da yaptığı açıklamada,
"Kiev yönetiminin kontrolü altındaki
topraklardan, Donetsk kentine Toşçka-U
(Nokta-U) taktik füzeyle saldırı yapıldı."
dedi.
Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret
eden Konaşenkov, "Donetsk'in merkezinde
misket bombasının patlaması sonucu 20
sivil öldü, aralarında çocukların bulunduğu
28 sivil ise ağır yaralanarak hastaneye
kaldırıldı." ifadesini kullandı.
Konaşenkov, bunun "savaş suçu"
olduğunu savundu.

FRANSA’DA UKRAYNA
YANLILARI, PUTİN’İN
ESKİ DAMADININ
MALİKANESİNİ BASTI

Fransa'nın güney bölgesindeki tatil
kasabası Biarritz'de Ukrayna yanlısı
aktivistlerin, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'in eski damadı Kirill
Shamalov'un villasını bastığı bildirildi.
Fransa basınındaki haberlere göre, Bask
bölgesinde "Sarı Yelekli"lerin önde gelen
isimlerinden Pierre Haffner'in de aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi, Putin'in kızı
Katerina Tikhonova'nın eski eşinin villasını
basarak binaya Ukrayna bayrağı astı.
Shamalov'un malikanesine giren
aktivistler, villayı Ukraynalı mültecilere
ayırmak istediklerini açıkladı.
Olaya ilişkin sosyal medyada yayımlanan
bir videoda kimliği belirsiz kişiler, deniz
fenerine yakın villaya giriyor ve aralarında
bir kişi balkona çıkarak Ukrayna bayrağı
sallıyor.
Güvenlik güçleri, aktivist oldukları
belirtilen kişilere müdahale etti ve grupta
yer alan Sarı Yelekli Haffner'i gözaltına aldı.
Hafner'in yakın zamanda savcı karşısına
çıkacağı belirtiliyor.

RUSYA'NIN SALDIRISI
ALTINDAKİ HARKİV'DE
SİVİL YAPILAR AĞIR
HASAR GÖRDÜ

Rus güçlerinin saldırısı altındaki
Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman
sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.
Acil Durumlar Servisinden yapılan
açıklamaya göre, Rus ordusunun şehre
düzenlediği hava saldırısında isabet alan
bazı binalar hasar görürken, bazıları
tamamen yıkıldı.
Hasar gören binalarda çıkan yangınlara
itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyeciler
bombardıman sonucu çıkan yangınları
söndürmek ve enkazları kaldırmak için
yoğun çaba harcadı.
Kurtarma çalışmaları sürerken de Rus
ordusunun saldırıları devam etti. Olay
yerindeki itfaiye ekipleri, söndürme
çalışmaları sırasında sirenlerin çalması
sonucu sığınağa saklandı.
Saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğu
fakat sayının henüz netleşmediği
kaydedildi.

RUS İŞ ADAMI
ABRAMOVİCH'İN UÇAĞININ
TEL AVİV'DE OLDUĞU
ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'e yakın olduğu gerekçesiyle
yaptırım listesine aldığı Rus asıllı İsrail
vatandaşı Roman Abramovich'in uçağının
dün Tel Aviv'e indiği bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN)
haberinde, Chelsea Futbol Kulübü'nün
sahibi Rus asıllı iş adamı Abramovich'in
uçağının 13 Mart Pazar günü Tel Aviv 'deki
Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı ve
bugün Moskova'ya hareket edeceği
belirtildi.
Haberde, Abramovich'in uçakta bulunup
bulunmadığının ise teyit edilmediği
aktarıldı.
İSRAİL, OLİGARKLARDAN TEDİRGİN
Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarından kaçan
Rus asıllı Yahudi iş adamlarının İsrail'e
yönlenebileceği Tel Aviv yönetimini
endişelendiriyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa
turunda yaptığı açıklamasında, "İsrail'in,
ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından
Rusya'ya uygulanan yaptırımları
atlatmanın rotası olmayacağını"
vurgulamış, hükümetin farklı bakanlık ve
kurumlarıyla bu konuda iş birliği yaptığını
açıklamıştı.
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U12’ler Cavidan Öncen
anısına oynayacaklar

Geçen yıl aramızdan ayrılan Beden Eğitimi
öğretmeni Cavidan Öncen anısına U 12 Anı
Turnuvası 20 Mart pazar günü Çetinkaya Mustafa
Defteralı tesislerinde düzenlenecek. Turnuvaya
Baf Ülküyurdu spor kulübü, 1461 İskele Trabzon
Akademi, Lefke Avrupa Üniversitesi futbol
akademisi ve Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi
takımları katılacak.

Filede şampiyonluk hesapları
Kadın futbolu
konusunda toplantı
gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyesi Eğitim üst Kurulu Başkanı Hüseyin
Ekmekçi, Eğitim Üst Kurulu’nda “Kadın
Futbolu Sorumlusu” olarak göreve getirilen
Simay Kanan ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda kadın futbolu konusunda uzun
vadeli hareket planı konusunda görüşme
gerçekleştirildi. Simay Kanan’ın kadın futbolu konusunda tam yetkili olarak çalışma
başlatması konusunda talimat verilirken,
Kanan’ın plan ve program çerçevesinde
kadın futbol liglerinde mücadele eden kulüplerle, yöneticilerle ve antrenörlerle görüşme
gerçekleştireceği belirtildi.

Kupada rövanş
maçları oynanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
tarafından organize edilen Nicosia Group
Kıbrıs Kupası'nda Çeyrek Final 2.maçlarının
programı belli oldu. İlk maçlarda Kaymaklı
Dumlupınar’ı 3-0 mağlup etti. Doğan Türk
Birliği ise Cihangir’I 2-1 mağlup etti.
Mesarya ile Mağusa Türk Gücü 1-1 berabere
kalırken Yenicami Girne Halk Evi’ni 6-2
mağlup etmişti. Program şöyle:
Bugün
MTG-Mesarya: Fehim Dayı
Yarın
Y.Dumlupınar-Kaymaklı: Osman Özpaşa
Girne Halk Evi-Yenicami: İsmail Ercan
Cihangir-Doğan Türk Bİrliği: Kerem Eran

PSG'de yıldızlara ıslıklı protesto

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Paris
Saint Germain evinde Bordeaux'yu 3-0 yenmesine rağmen protesto edildi. Bunun nedeni
Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiydi. Başkent temsilcisi, Devler Ligi'nde
1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real
Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek
taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Bu yüzden Bordeaux karşılaşması taraftarın
yoğun protestolarına sahne oldu. Tribünleri
dolduran futbolseverler, maç başlamadan önce
Kylian Mbappe dışındaki tüm futbolcuları
ıslıkladı. Bu protestodan Messi ve Neymar
da nasibini aldı. Taraftarların tepkisi sadece
futbolcularla sınırlı kalmadı.
Tribünleri dolduran Parisli futbolseverler,
dünya futbolunda son yıllarda en çok konuşulan
transferlere imza atan kulüp yönetimini de
istifaya çağırdı. Başkent ekibinin küme düşme
hattındaki rakibini Mbappe, Neymar ve Paredes'in golleriyle 3-0 yenmesine rağmen taraftarlar stattan mutlu ayrılmadı.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

n Bayanlarda seride 2-0 üstün
durumda bulunan DAÜ bu akşam
saat 19.00’da Erenköy’de Karpaz
Gate Marina’nın konuğu olacak.
DAÜ bayanları bu müsabakadan
galip ayrılması halinde final
serisinde durumu 3-0 yaparak
2021-2022 Bayanlar Lig
Şampiyonluğu elde edecek
Voleybol Federasyonu Büyükler play
oFF final serisinde 2. karşılaşmalar yarın
ve Çarşamba akşamı oynanacak. Bayanlarda seride 2-0 üstün durumda bulunan
DAÜ bu akşam saat 19.00’da Erenköy

de KGM ‘nın konuğu olacak. DAÜ bayanları bu müsabakadan galip ayrılması
halinde Final Serisinde durumu 3-0 yaparak 2021-2022 Bayanlar Lig Şampiyonluğunu elde edecek.
Erkeklerde final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan MSA Çarşamba gecesi
saat 19.00’ da Atatürk Spor Salonu’nda
Vakıflar’ın konuğu olacak. MSA müsabakadan galip ayrılması durumunda 20212022 Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde
edecek. Bu önemli karşılaşma BRT’den
saat 19.00’dan itibaren naklen yayınlanacak.

U16 KIZ VE
U17 ERKEKLERDE LİG
KLASMAN MÜCADELESİ DEVAM
EDİYOR
U16 Kızlar ve U17 Erkeklerde Lig
Klasman mücadelesi tüm hızı ile devam
ediyor. Kızlarda A Grubu’nda DAÜ B
Grubu’nda KGM liderliklerini bu hafta
da devam ettirdiler. Erkeklerde DAÜ oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup lider zirvede yer alıyor.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Liglerine
bu hafta sonu oynanacak olan 6 karşılaşma
ile devam edilecek.

Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji Türkiye Finalleri İçin Hazırlanıyor

GMTMK’nde hedef ilk 3
Türkiye Ortaokullar arası Voleybol Şampiyonasına gidecek olan Gazi Mağusa Türk
Maarif Koleji Voleybol erkek takımı finaller
için hazırlanıyor. GMTMK Voleybol erkek
takımı grup müsabakalarında oynadığı tüm
karşılaşmaları kazanarak grup birincisi olarak adını Türkiye finallerine yazdırmıştı.
21 Mart 2022 tarihinde Aksaray’da düzenlenecek olan Türkiye Ortaokullar Voleybol Şampiyonası Finallerinde güçlü rakipler ile mücadele edecek olan GMTMK
Voleybol erkek takımında hedef ilk 3 sırada
yer almak. Bu amaçla çalışmalarını aralıksız
sürdüren GMTMK voleybol erkek takımı
haftada 4 idmanla çalışmalarını aralıksız
devam ettiriyor.
GMTMK Voleybol erkek takımının finallerde mücadele edeceği takımlar belli
oldu. Buna göre
23 Nisan Ortaokulu: Bursa
Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu: Bursa

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Bahaettin Güçlü Ortaokulu: Düzce
TED Ankara Koleji: Ankara
Bey –KOOP Ali Çelebi: İstanbul

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

Turunçlu Şehit Hakan Üç Yıldız: Hatay
İbrahim Kozacıoğlu: Mersin
GMTMK:KKTC
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