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Kurtlar sofrası seçimden sonra yeniden kuruldu. Koltuk kavgaları sürdüğü için kabineyi açıklamayı
Pazartesi gününe bıraktılar… Boşverin onlara, siz Tarkan’ın şarkısını dinleyin! Gitçek! Tabii ki gitçek!
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 20 Şubat 2022 Pazar YIL: 2 SAYI: 587 FİYATI: 10 TL (KDV dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
ONUR VE GURUR
n

2. sayfada

Tarkan’ın son şarkısı Türkiye’de büyük olay oldu. Bu
“Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
şarkı Tayyip Erdoğan’a karşı bir şarkı olarak yorumlandı,
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
ancak Tarkan bunun pandemiyle ilgili olduğunu açıkladı
O çiçekten günler çok yakın inan”

Gitçek gitçek
geldiği gibi gitçek
Şarkısı Tayyip Erdoğan’a karşı olarak algılanınca, Tarkan yaptığı açıklamada,
“Hepinize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim… Kimbilir belki biraz teselli
eder, moral verir, umut olur dedim… Bilirim ki hepimize iyi gelir “Geççek” dedi…
nTarkan: Ruh halimin hiç de
iyi olmadığı bir dönemden
geçtim bir yıl kadar önce.
Dünyada olup biten üzücü
olaylar, insanlığın endişe
verici gidişatı, doğanın yok
edilişi, pandemi gibi şeyler
beni çok olumsuz
etkiliyordu… O anlarda
içimde bir melodi ve söz
yankılandı…
n“Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma
yazını...
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık
mı?...
Biz hep hayata meydan
okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki”

3. Sayfada

İşgal altında

Burhan Yetkili
hayatını kaybetti

n 1990-1994 yılları
arasında LTB Başkanı
olarak görev yapan ve
bir süredir hastalığı
nedeniyle tedavi gören
Burhan Yetkili hayatını
kaybetti.Yetkili için bu sabah Lefkoşa
Belediyesi binasında tören
düzenleneceği ifade edildi 4. Sayfada

Demokrasi şehitleri anıldı

nKıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve
sendikacılarla, 1976-79 yılları arasında Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı
Türk öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri” Lefkoşa
Mezarlığı’ndaki kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı. 6. Sayfada

HAYATIN BİR
TARAFI HEP
ECİNNİLER

ÖYLE
BİR ŞEY...

TÜRKİYE’YE
“KATİLİ BİZE
VER”
DİYEBİLMEK

KALKANLI YAŞAM
EVİN’DE SKANDAL

n Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nde
çıkan skandal görüntülerden
sonra bir skandal da Kalkanlı
Yaşam Evi’nde ortaya çıktı.
n Yaşlılar bakımsızlıktan ve
ilgisizlikten çeşitli hastalıklara
3. Sayfada
yakalanıyor.

ZALİMİ
KEŞFEDEN
MAZLUMDUR

ORHAN VELİ
CEKETSİZ
ÖLDÜ

İCAZETSİZ
yazılar...

COVID-19

Faize
Özdemirciler

Ali Osman

Mehmet Levent

Aziz Şah

Kuzeyde 336 vaka, 1 can kaybı! Güneyde 4 ölüm, 1764 vaka!

Canan Sümer

n 4. Sayfada
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

ONUR VE GURUR

HAYATIN BİR TARAFI
HEP ECİNNİLER

Eskiden çölden ormana açılan uzak bir
kapı vardı, şimdi bütün kapılar çoraklığa
açılıyor.
Oysa incir çekirdeğinden çıkmıştık
yola. Uğurumuz çatlayan narın bereketine
doğruydu.
Yeminliydik kokmayacaktık, tütecektik
son yasemin solana kadar, inadına bahar
diyecektik tarçına. Çünkü korkuyu silmiştik kitabımızdan kokuşarak yaşlanmamak adına...
Birimizin yüzünde yıkılmış
yazlık bir sinemadan geriye
kalan boşluk, birimizin yüzü
ağlayan kışlık sinema.
-Hangi akla hizmetse artık
bilinmez, camiye dönüştürülmüş daha işgalin ilk yıllarındaİbadetin sahtesi ihanetin gerçeği mi,
hangisiydi?
Bugün oldu bilmem hâlâ, neydi sarkan
Lefkoşa’nın göbeğinden, ne zaman patlayacağı bilinmeyen Çehov’un duvarda
asılı tüfeği miydi, başka bir şey mi yoksa?
Geldiler dayandılar kapıya.
Her birinin yüzünde adı kötüye çıkmış
bir şehir vardı, her yüzde yakılan bir
şairin ölüsü, yüzlerde failleri meşhur cinâyetler sürüsü, yüzlerin her birinde bir
şair yanmaktaydı, her yüzde bir şehir
utanmaktaydı.
Geldiler ve camlardan çıkardılar nefretlerini.
Bir zamanlar ekmeğini taştan çıkaran
o dünya güzeli, dünya iyisi insanlar yer
yarılmıştı da içine girmişlerdi sanki.
Bir ülkenin kendinden kovulması mıydı,
bir ülkenin gömülemeyen ölüsü müydü,
genleriyle oynanmış bir adanın bozulan
şekli miydi, neydi o gün Lefkoşa’nın göbeğinde balkonlardan bakınca çok net
görünen, cehalet diyemem, kulluk diyemem, fazlasıydı, hâlâ daha tam olarak
adını koyduğumu söyleyemem!
Nereden nereye savrulduk böyle, kuru
kalabalıktan kuru yalnızlığa mı?
Nereden nereye geldik ki, ne değişti
ki, aradan dört yıl geçti diye bir lincin
zamanaşımına uğrayabileceğini zanneden
zavallı empati kurbanları bambaşka bir
ses tonuyla konuşmaya başladılar s.o.syal
medyada...
Utanmayı hepten atarak, topladılar
ayakaltında ezilmiş teorileri ve sempatiyle
yaklaşmaya başladılar güruha.
İsteselerdi öldürürlerdi, madem öldürmediler, demek ki öldürmek istemediler.
İsteselerdi öldürürlerdi, madem öldürmediler yeter, kapatın bu konuyu, çok
açık ki öldürmek istemediler, tam da yazının burasında “yüreğim garışır”, hayatın
sağ tarafı ölü, sol tarafının bir yanı ise
buralarda daima Ecinniler...
Nereden nereye savrulduk böyle, kuru
kalabalıktan karanlık güruha mı, kuru
kalabalıktan kuru yalnızlığa mı?
Şiddet kusan bir kara kutu asılı durur
şimdi zengin fakir bütün evlerin duvarlarında.
Neden acaba? Herkes gözleriyle gördüğüne değil de o kutuda gösterilene
inansın diye mi?
Kapatın televizyonları...
Sabah saatlerinde belki, ama akşam
haberleri okunduktan sonra, katliam olsa,
flaş haber falan beklemeyin, ya da şok
açıklamalar...
Burada işlenen derin bir cinayetin detaylarını Türkiye basınından aldığımız
esnada, bu ülkenin televizyonlarından
birinde yazdan kalma bir köy gezisi geçiyordu, tetikçileri Türkiye’den gelen cinayet sulandırılmış Kıbrıs ağzı şakaların
üzerinden bir altyazı olarak geçiyordu...
Ey umudun korkak bezirganları! Bahtsız
müşterileri umudun ey!
Çekin sifonu, boktandır “ana”, boktandır
“yavru”...

Çok beğendiğim bir hikayeyi sizinle
de paylaşmak istiyorum…
Kim anlatmış bilmiyorum…
Sanırım bize de çok uyar…
Olay şu:
Devir İngilizlerin Hindistan’da işgalci olduğu devir…
Bir İngiliz askeri hiçbir neden yokken sokakta sert bir tokat atmış bir
gün…
Hintli buna karşılık vermiş hemen…
İngilizin suratına bir yumruk atmış…
Yere sermiş onu…
Bu karşılığı beklemeyen İngiliz subay hem korkmuş, hem de çok sinirlenmiş…
Tek başına bir şey yapamayacağını
anlayınca yardım istemek için bölüğüne gitmiş.
Çok içerlemiş çok…
Nasıl olur da sıradan bir Hintli
İngiliz Kraliyet Subayına vurmaya
cesaret eder…
Subay generalin yanına gidip kendisinden asker talep eder.
General onu dinledikten sonra bir
odaya götürür. Bir kasadan elli bin
rupiye çıkarıp subaya verir.
-Bu parayı al, der, bugün sana yumruk atan Hintliye götür ver ve ondan
özür dile!
Bunu duyan İngiliz subay sinirlenir:
-Zavallı bir Hintli, İngiltere Kraliyet
Subayına vurup hakaret edecek ve
karşılığında ona hem para vereceğim,
hem de ondan özür dileyeceğim!
Ama generalin kararı karar…
Emreder:
Bu bir emirdir! Soru sormak yok!
İtaat edeceksin…
Subay çaresizce parayı alır, Hintliye
götürür ve ondan özür diler.
Hintli bu kadar parayı görünce sevincinden uçar…
O zaman parasıyla neredeyse bir

servet! O parayla ev, araba alır…
Bir süre sonra da açtığı dükkanla
tanınmış Hintli zengin tüccarlar arasına
girer.
Bir gün general tokat yiyen subayı
çağırır.
-Zamanında sana yumruk atan Hintliyi tanıyor musun, diye sorar.
-Unutmam mümkün mü efendim,
der subay.
General:
-Şimdi intikamını alma vaktidir.
Şimdi git ve ona herkesin içinde vur!
Subay itiraz etmiş:
-Bu Hintli kimsesiz bir zavallı iken
ona vurmama izin vermediniz… Şu
an şehrin en tanınmış, en muteber kişilerinden biri olmuşken mi vurmamı
istiyorsunuz? Vuramam! Ona vurur
vurmaz etrafındakiler beni parçalar
efendim…
General kendinden emin bir şekilde,
-Endişelenecek bir şey yok, der.
Sana dediğimi yap. Git ona vur gel!
İngiliz subay Hintli adamın mağazasına gider.
Hintlinin adamları da orada…
Subay hiçbir şey söylemeden Hintliye öyle bir vurur ki, adam sendeleyerek yere düşer.
Hiçbir karşılık vermediği gibi düştüğü yerden de kalkamaz!
İşin ilginci, subayın yüzüne bakmaya
bile cesaret edemez Hintli…
Karşılık görmeden subay hayretler
içinde kalır. İntikamını almanın sevinciyle koşarak generalin yanına gelir.
General:
-Seni hem sevinçli, hem de şaşkın
görüyorum.
Subay:
-Evet efendim, sevinçli ve hayretler
içindeyim. O Hintli ilk seferinde kimsesiz iken ona vurduğumda sessiz
kalmayıp daha sert bir şekilde bana

Şener Levent

Açı
karşılık vermişti. Ama şimdi mal makam sahibi olduğu halde bana bir söz
dahi söylemedi…
General bilge bir tavırla şöyle dedi:
-İlk sefer ona vurduğunda bir onuru
ve gururu vardı. Ve bu da onun en
büyük sermayesiydi. Bunları korumak
için sana karşılık verdi. Ama ikinci
seferde onurunu paraya pula sattı…
Menfaati tehlikeye girer diye sana
karşılık vermekten korktu. Onun için
kendini savunamadı…
***
Nasıl?
Bu hikaye bize de çok uyar değil
mi?
Bu Hintli gibi çok gördük böylelerini
de burada…
Ve sanırım Kıbrıslılara da egemen
olan zihniyet budur…
Maddi çıkara karşılık onur…
Bu davayı kaybettiysek, işte bunun
için kaybettik…
Yalnız kuzeyde değil…
Güneyde de…
Ama özellikle kuzeyde…
74’ün ganimet çılgınlığı herkesin
aklını başından aldı…
Almaya da devam ediyor hala…
Mücadele ruhu teslimiyetçiliğe bıraktı yerini…
İdealler söndü…
Maddi çıkarlar öne çıktı…
Her türlü hakaret, küfür, aşağılama
sineye çekilir oldu…
Kendisine, “Siz bize sormadan tuvalete bile gidemezsiniz” diyen albaya
solcu bir bakanımız karşılık veremiyorsa, bunun için veremiyor işte…
Onun da o Hintliden ne farkı var
ki?
Koltuklara oturmadan önce cesur
olanların, oturduktan sonraki korkaklıkları nedendir sanırsınız?
Sömürge döneminde zengin Hintli
bir tüccar gibi oldukları için değil
mi?

KTOEÖS VE KTÖS “AİLE ÇALIŞTAYI”NI ELEŞTİRDİ...

Amaç kültürümüzü değiştirmek
KTOEÖS ile KTÖS, “1. Aile
Çalıştayı”nı eleştirerek, “Kıbrıs Türk toplumunun kendi değerlerini tartışacak bilgi,
beceri ve potansiyeli” olduğunu belirtti.
KTOEÖS ve KTÖS tarafından yapılan
ortak açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ve Vakıflar İdaresi
işbirliği ile düzenlenen çalıştay eleştirilerek,
“Muhafazakar bir anlayış ve vizyonla”
organize edildiği savunulan Aile Çalıştayı"nın, “Kıbrıs Türk toplum yapısını, yaşayışını, değerlerini, kültürünü beğenmeyen, değiştirmeye çalışan anlayışın ürünü”

olduğu iddia edildi. Açıklamada, şunlar
kaydedildi:
“Bu anlayış, Kıbrıs Türk toplumunu
gelenekçi, cinsiyetçi, farklılıklara saygı
duymayan bir kalıba sokma gailesi taşımaktadır. Çalıştayda yapılan konuşmalarda,
geleneksel tek tip aile yapısı kutsallaştırılmış, kadın bu aile yapısı içerisinde hapsedilmeye çalışılmıştır. Türkiye’den çalıştaya katılan bir akademisyen hiç çekinmeden LGBT+ düşmanlığı yapmıştır.
Devlete ait kurumlarının böyle bir çalıştayın düzenlenmesine ortak olması büyük

bir talihsizliktir.”
Açıklamada, “Orada ne varsa bizde de
olacak” mantığı ile hareket edip, aynı durumun ülkeye kopyalamaya çalışıldığı da
iddia edilerek, bu protesto edildi.
“Kıbrıslı Türklere reva görülen muhafazakar kimliği kabul etmeyceğimizi, kadının birey olduğunu reddeden Ortaçağ
zihniyetine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız” denilen
açıklamada, Çalıştay sonucunda ortaya
konulacak raporun da değerlendirileceği
kaydedildi.
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UBP PM son gelişmeleri değerlendirdi...

Sucuoğlu: Pazartesi bakanlar
kurulunu sunacağız
rilere yönelik bir soru üzerine Sucuoğlu,
daha önceki hükümetin 26, şimdi ise 29
kişiden oluştuğunu belirtti ve demokrasi
gereği halkın verdiği karara saygı duymak
gerektiğini söyledi.

“HENÜZ BAKANLAR KURULU
LİSTESİ NETLEŞMEDİ, PAZARTESİ
SABAHI LİSTEYİ
CUMHURBAŞKANI’NA SUNACAĞIZ”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı,
Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP’nin hükümete
hazır olduğunu, henüz Bakanlar Kurulu listesinin netleşmediğini, Pazartesi sabahı listeyi
Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını söyledi.
Sucuoğlu sonuçta 3 partinin ortak paydada
buluştuğunu, uyum içerisinde çalışacaklarını
düşündüğünü dile getirdi ve tek hedeflerinin
istikrarlı bir şekilde ülkenin önünü ekonomik
olarak açmak olduğunu vurguladı.
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı
tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük
Kütüphane’de 13.30’da başlayan ve yaklaşık
1.5 saat süren toplantı sonrasında Başbakan
Faiz Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu.
Saat 12.30’da toplanan parti MYK’sı ve
ardından bir araya gelen Parti Meclisi’nde
katılımcılarla hem hükümet kurulmasıyla
ilgili bilgi paylaştıklarını, hem de görüşlerini
aldıklarını kaydeden Sucuoğlu, her iki toplantının da çok olumlu geçtiğini söyledi.
"UBP hükümete hazır, UBP o heyecanı
duyuyor” diyen Sucuoğlu, Pazartesi sabahı

Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını kaydetti.
“MECLİS’TE İSİMLERİN SUNUMU
PAZARTESİ 14:00’DE …”
Aynı gün saat 14:00’de mecliste isimlerin
sunumunun yapılacağını ve prosedürün başlayacağını dile getiren Sucuoğlu, “MYK’daki
paylaşımlar sorumluluk ve görüşler o kadar
olgun, o kadar güzel ve tamamlayıcı bir
havada geçti ki, aman göz tutmasın” dedi.
Erken seçim öncesindeki hükümet formülünün yeniden ortaya çıkmasıyla ilgili eleşti-

CTP’YE ELEŞTİRİ…”
CTP’yi elini taşın altına koyamamakla
eleştiren Sucuoğlu, “Eğer CTP elini taşın
altına koyma kararlılığı göstermiş olsaydı
farklı olurdu” dedi. Sucuoğlu, CTP ile samimi
ve açık bir şekilde görüşlerini paylaştıklarını
ancak CTP’nin Kıbrıs meselesiyle kendini
bağladığını belirtti.
Kıbrıs meselesinde şu an bir durağanlık
olduğunu belirten Sucuoğlu, “’Bırakın
Kıbrıs meselesini gelin hep birlikte vatandaşın
derdini, ekonomiyi çözelim vatandaşın önünü
açalım’ dedik ama Kıbrıs konusundan dolayı
olmadı, Kıbrıs konusu belirleyici olmamalıydı”
diye konuştu.
CTP ile diğer iç konularda birkaç konu dışında hemen hemen aynı görüşü paylaştıklarını,
aynı fikirde olmadıkları konulardan birinin
Euro konusu olduğunu ifade eden Sucuoğlu,
bu konuda ise bir çalıştay yapma önerisinde
bulunduklarını ve eğer CTP’nin önerdiği
konu halkın önünü açacak bir konuysa ‘hiç
bir sıkıntımız yok’ dediklerini söyledi.

KALKANLI YAŞAM EVİN’DE SKANDAL
Kulis Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye
göre Kalkanlı Yaşam Evi’nde
yaşayan yaşlılara gerekli hizmet
verilmiyor ve yaşlıların durumu gün
geçtikte daha da kötüleşiyor.
Kulis -Esengül Aykaç
Kalkanlı Yaşam Evi’nde son zamanlarda
ölüm sayılarının arttığına dikkat çeken kaynak, Yaşam Evi’ndeki hastaların bakımlarının
yapılmadığını belirtti.
Yaşlı Bakım evinde hastaların hor kullanıldığını ifade eden kaynak, hastalara gerektiği şekilde bakılmadığını söyledi. İnsanlar
artık son nefesini verirken vücutlarındaki
yaralar ile ölüme terk edildiğini belirten
kaynak, Yaşlı Bakım Evinde olan tüm
olayları çalışan herkes bildiğini iddia etti.
Kalkanlı Yaşam Evi’inde yaşananları an-

layan kaynak şu şekilde açıklamalarına devam etti:
Salih Taner isimli hasta yere düşünce hocamıza bilgi verdiğimizde ise “Ölen ölür,
kalan sağlar bizimdir” şeklinde cevap aldık.
Hasta düşme sonrasında yeme duyusunu
kaybetti. Hastaya pansuman yapılmadığı
için göbeğinde kurtlar çıktı. Bu görüntü ile

karşılaşan hasta bakıcı bayıldı.
Hastaların yarım saatte bir kontrol edilmesi
gerekiyor. Hastaların kolları bağlandıkları
için kan içerisinde.
Şükran nene isimli hastanın ailesi Londra’da yaşıyor. Şükran nenenin ailesini arayarak kendilerinden dolap parası istediler.
6 ay oldu Şükran nenenin yakınları dolap
parası yolladı ama ortada dolap yok.
Bakımevinde yaşlıların durumu hakkında
bilgi verdiğimizde Dr. Şebnem Benar hiçbir
şekilde ilgilenmedi. Şebnem Hanım ölen
hastaları gelip kontrol dahi etmiyor.
Yaşlı Bakımevinde olanlara şahit olan tek
kişi ben değilim diyerek ilgili Bakanlığa
çağrıda bulunan kaynak “Bakanlık tek tek
hemşireleri ve hasta bakıcılar ile konuşarak
Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan tüm talihsiz
olayları öğrenecektir” dedi.

“Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek”
Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek" sosyal
medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor.
Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da
video paylaşan Tarkan, sözleriyle dikkat
çeken Geççek şarkısının yazılış hikayesini
anlattı. Tarkan Geççek şarkısının yazılış hikayesini anlattı. İşte Megastar Tarkan'ın
sosyal medyada trend olan "Geççek" şarkısıyla ilgili detaylar.
Megastar sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde duyurdu. Tarkan
şarkısıyla ilgili yaptığı paylaşımda "Geri
sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla
yeni şarkısını açıkladı. "#Geççek 17 Şubat'ta
sizlerle.. Ay ay çok heyecanlı” sözleriyle
paylaştığı şarkı merak ediliyor. Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli
şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı saat
21.00’de tüm dijital müzik platformlarında
eş zamanlı olarak yayınlandı.
TARKAN'DAN GEÇÇEK ŞARKISI
İÇİN AÇIKLAMA
Yeni şarkısının yayınından önce YouTube'da video paylaşan Tarkan, Geççek'i neden
yazdığını açıkladı. Tarkan, "Bundan bir yıl
kadar önce ruh halimim hiç de iyi olmadığı

bir dönemden geçtim. Dünyada olup biten
üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı,
doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler
beni çok olumsuz etkiliyordu. O anlarda
içimde bir melodi ve söz yankılandı. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim. Kimbilir belki biraz teselli eder, moral
verir, umut olur dedim. Dilerim ki hepimize
iyi gelir Geççek" dedi.
TARKAN - GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ
"Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim"

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ORHAN VELİ
CEKETSİZ ÖLDÜ

Bir mektup yazmak isterdim, çocukluğum okusun diye…
Ne yaparsan yap bolca yap, çokça
yap çocuğum.
Çünkü bir daha da geçmeyecek ele
o kaygısız zamanlar…
O ağaca daha çok tırman çünkü kesecekler…
Bırak toza, çamura bulansın çıplak
ayakların koşuşturup oynadığın daracık
sokaklarda…
Uyurmuş gibi yap ve daha çok sokul
babanın kucağına…
O eski evin tahta panjurlarını ardına
kadar aç ve söz dinlemeyen saçlarını
savur rüzgârlara…
Çek içine aşkla sarıldığın bedenlerin
kokusunu…
Ve sakla ruhunda…
Geçip gidecek bu günler…
Her şey değişecek…
Ne karanfiller ne de sardunyalar
eskisi gibi kokacak…
Coşkulu hayaller yerini gündelik
kaygılara bırakacak…
Girdiğin o kalıplardan tutsak bakacaksın dünyaya…
Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…
***
Nedense Orhan Veli düştü aklıma
bu gece…
Ceketsiz ölen şair…
72 yıl önce, ölümünün ardından Kasım 1950’de Çetin Altan bir yazı yazmıştı onun için…
“Orhan Veli öldü. Ben bu satırları
yazarken Orhan, İstanbul morgunun
teşrih masası üstünde yatıyor.
36 yaşında öldü Orhan. Türk şiirini
kökünden sarsmış, yüzlerce şairi tesiri altında bırakmış, genç yaşta pek
az kimseye nasip olan bir şöhret kazanmıştı.
Orhan, başka bir millette doğsaydı
milletlerarası bir şöhrete de ulaşırdı.
Son zamanlarda işittiğime göre ceketi
olmadığı için gömlekle dolaşıyormuş.
Onun yüzde biri kadar sanatkâr olmayanlar, hatta insan olmayanlar
bugün genel müdürlüklerde, sefirliklerde sefa sürüyorlar. Ve Orhan
ceketsiz öldü.”
***
Ne güzel, ne de gerçek yazmış Orhan
Veli “Hicret” şiirinde geçip giden zamanla değişeni ve hayatı…
“Damlara bakan penceresinden
Liman görünürdü
Ve kilise çanları
Durmadan çalardı, bütün gün.
Tren sesi duyulurdu yatağından
Arada bir
Ve geceleri.
Bir de kız sevmeye başlamıştı
Karşı apartımanda.
Böyle olduğu halde
Bu şehri bırakıp
Başka şehre gitti.
Şimdi kavak ağaçları görünüyor,
Penceresinden,
Kanal boyunca.
Gündüzleri yağmur yağıyor;
Ay doğuyor geceleri
Ve pazar kuruluyor, karşı meydanda.
Onunsa daima;
Yol mu, para mı, mektup mu;
Bir düşündüğü var.”
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Ahlâk ve aile dersi vereceklermiş bize
Aile ve ahlâktan haberi olmayanlar
Ahlâk ne aile ne gelin biz öğretelim size
Bize değil asıl size lâzım böyle ayarlar

KALAY-KALAYCI AİLEYİ KURTARIRKEN
TC Aile Bakanlığı ile işbirliği yaparak Aile Çalıştayı düzenleyenler ailenin korunması
kılıfını bırakarak, gerçeklere odaklansınlar. Çalıştaya gösterilen tepki soyut değil
somut nedenlere dayanıyor. Türkiye’de Aile Bakanlığı var da, neden erkekler
kadınları öldürmeye devam ediyor? Neden gencecik kadınlar tecavüzcüleriyle
evlenmeye mecbur bırakılıyor? Tarikat yurtlarında yaşanan çocuk tecavüzlerini
örtenlerden öğreneceğimiz bir şey yoktur. Sibel Tatar, “Konular farklı taraflara
çekilmiş, siyasi malzeme yapılmıştır” diyeceğine, bir zahmet Türkiye’de aile
kurtarılacak diye kurban edilen kadınlara, çocuklara baksın...

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

ÖYLE BİR ŞEY...

Son günlerde birçok arkadaşımızı kaybettik...
Stresten mi, aşıların etkisinden mi bilemem...
Doktorlar nasıl yazıyorlarsa otopsi raporlarında ona inanmak zorundayız...
Kaybettiklerimizin arasında akrabalarımız
olduğu gibi uzun zaman belli konularda kader
birliği yaptıkalrımız da var...
"Dayı döner"de çalışan Ayhan arkadaşımızı
bir süre önce kaybettik...
Bir daire takımında birlikte top koşturmuştuk
Ayhan'la, o dostluğumuz da 79'lu yıllardan
beri sürdü gitti...
Evinde yatağında ölü bulmuşlar onu...
Futbol oynadığımız takımın resmini birleri
sosyal medyaya atmıştı, ona da gösterdim ölmeden bir hafta önce...
Onbeş gün önce köyüme gittim...
Bir hüzün vardı...
Aynı takımda oynadığımız ve onu Ayhan'dan
önce tanıdığım Hüseyin Vadilili'nin de öldüğünü
öğrendim...
Baypass ameliyatı olmuş, uyandıktan sonra
servise çıkarmışlar ve serviste ölmüş...
Daha fazlasını soramadım...
Halil Falyalı öldürüldü sonra...
Suikaste kurban gitti...
"Gardaşım" diye birbirimize hitap ettiğimiz
Mehmet Taşker'in damadıydı...
Yani eniştemizdi anlayacağınız...
Ardından Kut Adalı...
Kutlu Adalı'nın kızı...
Onu da çaresiz bir hastalığa kurban verdik...
Ve Güzelyurt'tan tanıdığım dostum, arkadaşım
Hikmet Çınaroğlu...
Yanyana hiç futbol oynayamadık ama karşı
karşıya çok oynadık...
Hikmet'i tanıdığımda OLKO Bakkaliye bölümünü çalıştırıyordu...
Ve Ülkü Yurdu'nun değişmez kalecisiydi...
Binatlı Ülkü Yurdu maçları Fenerbahçe Galatasaray maçları gibiydi...
Birisi diğerini uçurumun kenarında bulsa
itip aşağıya atacak gibiydi aralarındaki rekabet!
Hiç unutmam bir Binatlı-Ülkü Yurdu maçı
öncesiydi...
Nerden gelmiş bilmiyorum, seksenli yıllarda
Totenham antrenörüyle bu maç öncesi tanıştım...
İbrahim Uysal hocamızdı...
Soğuk bir hava vardı.
Maçtan önce hoca beni odaya çağırdı ve
yabancı antrenörün hazırladığı bir içkiyi bana
içirdi...
Bal ve viski karışımıydı bu...
Ben topa sert vuran birisi değildim...
O gün ayağıma gelen topa öyle bir vurdum
ki Hikmet sadece seyretti ve maçtan sonra
bana "Nasıl vurdun" diye sordu...
Kendisine durumu anlattım ve "Ben de
farkında değilim" dedim.
Daha buraya yazamadığım pek çok dostu,
arkadaşı kaybettik...
Anıları kaldı sadece.
***
İnsan doğar, yaşar ve ölür...
Yaş falan da dinlemez ölüm ve ölüm makineleri... Kader de değildir bu..
Nasıl çocuk ve genç olmuşsak, bir gün
ihtiyar olacağımızı da bilmeliyiz...
Ne övünmek lazım, ne de üzülmek...
Bu götü boklu dünyaya geldik ve gidiyoruz
işte...

TÜRKİYE’YE “KATİLİ BİZE
VER” DİYEBİLMEK

LEFKOŞA’DAKİ KAZADA ARAÇ
TAKLA ATTI VE ALEV ALDI
Lefkoşa'da dün meydana gelen kazada, araç dikkatsizlik ve sürat nedeniyle takla atıp yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamaya göre, kaza kuzey çevre
yolu üzerinde batı istikametine doğru,
yönetimindeki UA 066 plakalı salon
araç ile süratli ve dikkatsizce seyreden
Habibullah Sanusı Abdulrazaq (E23), seyretmekte olduğu yolun sonunda Girne - Lefkoşa Anayoluna

bağlanan sola meyilli viraja geldiği
zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla atmasıyla meydana geldi.
Kaza sonrası alev alan araç itfaiye
ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu
olarak bulunan Farouq Olayemi Prina
Nkem (E-23) kaldırıldığı Kolan British
Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

LTB eski Başkanı Burhan
Yetkili hayatını kaybetti
1990-1994 yılları arasında LTB
Başkanı olarak görev yapan ve bir
süredir hastalığı nedeniyle tedavi
gören Burhan Yetkili dün hayatını
kaybetti.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski
başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetmesi sevenleri ve ailesi tarafından
üzüntü ile karşılandı.
Yetkili için bu sabah Lefkoşa Belediyesi binasında tören düzenleneceği
ifade edildi.

Kuzeyde 336 vaka, 1 can kaybı!
Güneyde 4 ölüm, 1764 yeni vaka!
Covid-19 nedeniyle 1 kişinin vefat
ettiği KKTC'de son 24 saatte yapılan
21 bin 982 test sonucu 336 pozitif
vaka belirlendi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 133 kişi
Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi
İskele, 14 kişi Lefke Bölgesinden.
19 Şubat 2022 Covid-19 genel
durumu şöyle;
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 336
İyileşip Bugün Taburcu Edilen
Hasta Sayısı: 489
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Güney
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 80 bin 454 test sonucunda
1764 yeni Covid-19 vakası saptandı
ve 4 yeni can kaybı oldu.
Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda
160 hastanın hastanelerde tedavi
gördüğünü ve bunlardan 37’sinin
durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs’ta bir cinayet işlendi.
48 yıldır Türkiye’nin işgali altında ve
Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin kontrolünden
uzak bölgede bir cinayet.
Kendi kendine bağımsız egemen ayrı devlet
yakıştırması yapan ve dünyada sadece Türkiye’deki iktidarların “Bağımsız egemen”
diye tanımladığı ve mış gibi yaptığı KKTC’nin
ama aslında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin topraklarında bir cinayet…
Bu adanın tanınmış iş insanlarından biri,
eşinin ve çocuklarının gözleri önünde hunharca işlenen organize bir cinayetle katledildi.
***
Gelen son haberlere göre cinayeti işlediği
saptanan katil, son kurşunu kurbanın başına
sıktıktan 8 saat sonra, evet yanlış okumadınız,
tam 8 saat sonra hâlâ giriş çıkışlara kapatılmayan Ercan Havaalanından bir uçağa atlayıp
sabah saat 03.20’de sırra kadem bastı!!!
Buna uçtu ya da uçuruldu da diyebilirsiniz!
Çok geçmeden Türkiye’de tutuklandı.
Ve şu anda mahkemeye çıkarılmak üzere
orada gözaltında bekliyor!
***
O menfur cinayetin Kuzey Kıbrıs’ta işlendiği dikkate alındığında suçu sabit görülmesi halinde, buranın yasalarına göre Kuzey
Kıbrıs’ta yargılanması gerekir değil mi?
Hukuken geçerli ve adil olan budur.
Ne var ki bu kişinin Türkiye’de yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde cezasını
orada geçireceği açıklandı geçtiğimiz günlerde!
Güya hukuki ve adli konularda TC ile
KKTC arasında işbirliği yapılmasını öngören
bir de protokol var yürürlükte!
Zamanında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars
tarafından imzalanmıştı.
Bu protokole göre suçluların iadesi tek
yönlü olarak işliyor.
KKTC’den Türkiye’ye iade var…
Türkiye’den KKTC’ye iade yok!
Nedenini sormayın!
Sonra size bir “Vatan haini, Türkiye düşmanı” damgası daha vurulur!
***
Öldürülen bir Kıbrıslıtürk…
Öldüren bir Türkiyelitürk…
Ama Kıbrıslıtürklerin, öldüren Türkiyelitürkü yargılama yetkisi yok!
Adli konularda işbirliği protokolu o yetkiyi
size vermiyor!
KKTC’li bir bakanın böyle bir protokolun
altına nasıl ve neden imza koyduğuna yormayın kendinizi!
Kafayı yersiniz!
***
Şu ana kadar KKTC’den Türkiye’ye “Suçluyu bize verin, biz yargılayacağız” diyen
bir tek siyasi yetkili çıktı mı?
Bildiğim kadarıyla bu çok haklı ve çok
hukuki talebi dile getiren çıkmadı!
Tayyıp-AKP iktidarından bunu talep edecek
bir tek yürekli ve onurlu yetkili yok işgal altındaki bu ada yarısında!
Bu durumda Türkiye şimdi “Olayla ilgili
diğer suçluları da bize verin, biz yargılayacağız” der mi?
Der vallahi!
Bunlardan her şey beklenir!
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Onuncu köy
TC BASININA SERVİS
EDİLEN FALYALI
HABERLERİ

ZULÜMLE ABAD
OLUNMAZ

Ulaş Barış
Son durum: Polis, Falyalı cinayetiyle ilgili
Türkiye televizyonlarından saçılan emare nitelikli görüntülerle ilgili bir açıklama yapacak
mı? Yoksa bu görüntüleri doğru kabul edip,
öyle mi değerlendirme yapalım? Yani bir
TV kanalı olayı çözdü, yayınladı mı diyelim?

TUFAN’IN
REDDETTİKLERİ

Selma Eylem
Her alanda toplum mühendisliği çalışmalarına devam ediliyor. Dinimizi, dilimizi,
kültürümüzü, tarihimizi, toplumsal değerlerimizi, yaşam biçimimizi, toplum yapımızı
dönüştürmek temel hedeflerinden. Boşuna
değil Kuran kursları, Çanakkale kampları,
öğretmenlerimize hem de Urfa’da, Kıbrıs’ta
tarih eğitimi çalıştayı, Kıbrıs Türk tarihi ve
öğretimi paneli, aile çalıştayı vb…Boşuna
demediler ‘bizde ne varsa sizde de olacak’
diye. Hiç boşuna değil!!!

Fasulyenin yahnisi geldi gitti aynısı

GÜNEY’DE İŞ
ARAYANLARA

Osman Kırmızı
Bu güne kadar PEO Sendikası ve Mehmet
Halit aracılığıyla 180 kişiye iş bulduk.
Güney Kıbrıs Aya Napa'da Hotel sektöründe
çalışmak isteyen 15 Aşçı ve 15 Bayan Garson
15 Oda Temizlikçisi 15 Bulaşıkcı ihtiyacımız
vardır. Sendikalı olarak işe başlayacaksınız.
Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve İngilizce
bilmek şarttır. Deneyime göre 850 Euro'dan
2000 Euro'ya kadar Maaş verilecektir.
Nisan 10 - Kasım 10 arası 7 aylık bir
dönem iş vardır. Uzaktan gelenlere maaşlarından kesinti yapılarak yatacak yer ve yemek
hizmeti verilecektir. 05428854699

"MEYDANI BOŞ
BIRAKMAMAK" ADINA
İŞBİRLİKÇİLİK

Erkan Çavuş
İşgalcinin ve dinci-gerici kurumların toplum
mühendisliğine alet olan işbirlikçi feministler,
demokratlar var... "Meydanı boş bırakmamak"
adı altında meydanın fethini meşrulaştırmaktan
ve "gidip biz de sözümüzü söyleyelim, katkı
koyalım" adı altında gericilik ve işgalle uzlaşmaktan başka bir şeye yaramıyorlar.
Gericilerle ve işgalciyle uzlaşılmaz, tartışılmaz, ortak bir yere varılmaya çalışılmaz.
Gericilerle ve işgalcilerle mücadele edilir!
Uzlaşmaz, amansız bir ölüm-kalım mücadelesi!
Ancak bu şekilde özgürlük ve demokrasi
varolabilir.

ZEKİ ÇELER HATIRASI

Mesarya Kadınları İnisiyatifi
SÖMÜRGECİ TC'NİN AİLE DAYATMASI (2018)
2011 yılında AKP Mafyası Türkiye'deki
Kadın Bakanlığı kapatılmış yerine Aile Bakanlığı kurulmuştu.
Dönemin TDP'li bakanı Zeki Çeler ise
Aile Bakanlığına ziyaret gerçekleştirmişti.
Çeler, işbirliğine açık olduğunu hatta bu
görüşmeden fazlasıyla etkilendiğini dile getirmişti.
Şimdi ise Girne'de KKTC 'feministleri'
nin desteğiyle AİLE ÇALIŞTAYI yapılıyor.
Elbirliğiyle kadını ve LGBTİ+ ları birey
olarak görmeyen zihniyeti geliştirmenin yol
haritası çıkarılıyor.
İşte o günlerden bu günlere böyle geldik...

Feriha Altıok
İnsanlığa zulmedenler -içinde yaşadığımız
zaman da dahil -tarihin hiçbir döneminde
sözden korktukları kadar korkmamışlardır
toptan tüfekten bile. Çünkü sözün, insan düşüncesindeki ve bu düşüncenin, eylem üzerindeki etkileyici gücünü göstermiştir tarih onlara.
İşte bu korkudur ki sözün insandan yana,
yaşamdan yana etkileyici gücüne sahip şairler,
yazarlar, ressamlar, tiyatro sanatçıları, müzisyenler, gazeteciler -tüm aydınlar ve aydınlatanlar
- dünyanın birçok ülkesinde, yurdundan sürgün
edilmiş, demir parmaklıklar arasındaki karanlık
dehlizlerde İşkence görmüşlerdir. Lorca gibi
şairler kurşuna dizilmiş, Victor Jara, gitar çalan
parmakları kesildikten sonra öldürülmüş, Nazım
çok sevdiği ülkesinden koparılmış, Ahmed
Arif, demir kapı, kör pencereli hapishane odasında, memleketinin dağlarına gelen baharı
düşlemiştir işkence ağrıları arasında.
Daha dün gibi bazı ülkelerde sözleri için şairler, müzikleri için sanatçılar idam sehpasında
can vermiştir.
Söz, karanlıkların üzerine ışık tuttuğu sürece,
susturulmaya çalışılacaktır, dün olduğu gibi
bugün de boş yere. ...

GÜNAHLAR
Hasan Ulaş Altıok
Sorunları doğru tespit ve analiz edemediğimiz sürece samimi olanlarımızın
çözüm önerileri bile yetersiz, etkisiz ve
popülist kalıyor. Sonuç vermiyor.
KKTC’deki en büyük sorun mevcut
yapısı ile kendisidir. Bu yapıyı düzeltebilecek olan tek güç ise halktır. Ama
temel prensipler ve hedefler uğruna birlikte hareket edebilmeyi başarabilecek
bir halk.
***
Elektrikte üçlü tarifeyi kaldırmak yaz
ve kış aylarında çok daha ciddi kapasite
yetmezliği sorunları yaratacaktır. Mantığını anlayamadım. Nedeni ile ilgili bir

açıklama görmedim. Hedeflenen ne?
Kime ne faydası olacakmış göreceğiz.
Yatırım hâlâ yok, plan da yok, proje de.
Çok yüklü bir zam kapıda ama iş yapar
gibi görünmek için tarifecilik oynamaya
ve fantezilere devam.
***
UBP-DP-YDP Hükümeti kim ne derse
desin Kıbrıslı Türklerin iradesini yansıtacak bir hükümet olmayacaktır. Seçim
döneminde sandığa gidecek herkese saygı
duyduğumu belirterek gitmeyeceğimi
söylemiştim.
Değişen bir şeyin olmayacağını, sonucun belli olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin
iradesi lehine bir sonuç çıkma ihtimali

olsa zaten tarihin görmediği en büyük
müdahalenin yeniden yapılacağını belirtmiştim. Geldiğimiz nokta ortada. CTP,
tüzüğünde yazan ilkeler ve Federal Kıbrıs
talebi yüzünden hükümette yer almamışsa
onu da tebrik etmek gerek. Mücadeleye
devam…
***
“Egemen” ülkenin Cumhurbaşkanı bir
çalıştay düzenliyor. Öyle anlaşılıyor ki
o bile bizi yansıtmıyor, bize hitap etmiyor.
O bile dayatma.
O bile dönüştürmek, asimile etmek
için bir araç. Ne günahın vardı be Kıbrıslı
diye sormayacağım. Çünkü hepimiz günahlarımızı biliyoruz.

AİLE ÇALIŞTAYI
Gülşen Erçin
Kucağımda 1 aylık kızım… Bu memlekette huzurla mutlulukla büyümesini
seyretmeyi hayal ettiğim kızım… Dünyadaki en büyük güzellik sadece aile
kurmaktan geçmez anneciğim… Herkes
farklı güzellikler yaratabilir kalbinde…
Kendi güzelliğini bulmakta özgür olacaksın…
Sevap işlesin diye bir erkeğin sana
göstereceği ‘iyi muameleyi’ asla aşk olarak tanımlamayacaksın…
Olur da bir yuva kurarsan partnerin
kim olursa, onu ne kadar seviyor olursan
ol, ondan bir düzine çocuğun olsa bile

sana en ufacık bir şiddet gösterdiğinde,
seni değersizleştirdiğini hissettiğinde,
kalbinde prangaların olduğunu farkettiğinde bir saniye bile ‘tahammül’ etmeyecek bu eziyete katlanmayacaksın…
Çünkü ‘aile birliğini korumak’ sadece
senin ‘fedakarlıklarınla’ olabilecek birşey
değil, ilişki yaşadığın insanın da ortak
sorumluluğundadır…
Canım kızım Aşık olduğun insanla
aynı evde yaşaman için ille de ‘karıkoca’ olman gerekmez. Ve bu konuda
yaşadığın topluma verecek hesabın, ödemen gereken bir borcun asla olmayacak… Babanla sana her zaman iyi örnek

olamayacağız
Çünkü mükemmel değiliz… Sana sadece sevmeyi, farklılıklara saygı göstermeyi, gerçek merhameti, samimi inancı
ve kalbini açmayı öğretmeye çalışacağız…
Ve bir gün sana tüm bunların aksini
söylediklerinde onlara bakıp gülüşünü
izlediğimiz o günlerin gelmesini sabırsızlıkla bekleyeceğiz…
Çünkü biz senin bu topraklarda kendini,
ruhunu, zihnini ve bedenini ‘başkalarının’
işgali altında hissetmen için dünyaya getirmedik… Bu yüzden susmayacağız…

“HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİK KÖTÜ”DÜR SAFSATASI
Salih Olgun
“Her türlü milliyetçilik kötü” müdür?
Sözüm ona “Kürt dostu” (artık ne demekse?) Türklerden sıklıkla duyarız, “Meseleye Türk-Kürt olarak bakmanız yanlıştır,
bu da milliyetçiliktir, her türlü milliyetçilik
kötüdür!”
İyi de, hem Kürtler milliyetçilik yapmıyorlar hem de milliyetçiliği icat eden
Kürtler ya da ezilen milletler değil. Milliyetçilik, egemen milletlerin yarattığı bir

sorundur.
Bunun karşısında ezilen milletlerin milli
bir karşı koyuşu söz konusudur hepsi bu.
Kürtler de bu ezilen milletlerden biridir
ve yaptıkları Filistinlilerin, İrlandalıların,
geçmişte Cezayirlilerin yaptığından farklı
değil.
Bundan dolayıdır ki Türklerin Kürtlere
yönelik bu yönlü telkinde bulunması pek
de iyi niyetli bir çaba değildir.
Bir analoji yapacak olursak, erkek mil-

letinin kadınlara, “Meseleye cinsiyet temelinde bakmanız yanlıştır.” demesi
neyse, bu da odur.
Nasıl ki kadınların erkek egemenliğinin
karşısına kadın kimliğiyle çıkmaları cinsiyetçilik değilse, Kürtlerin Türk milliyetçiliğinin karşısına Kürt kimliğiyle çıkmaları da milliyetçilik değildir.
Bu, egemen bir millet tarafından asimile
edilmeye, yok edilmeye, yok sayılmaya
karşı bir varoluş reaksiyondur.
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Güle güle Başkan

GÜNLÜK

Yaşar Ersoy
Burhan Yetkili, güle güle Başkan.
Ölüm iki heceden ibaret bir sözcük,
ama acımasız bir sözcük.
O sözcük acıma nedir, gözyaşı
nedir bilmez... Gelir alır sevdiklerimizi. Gençmiş, çocukmuş, yaşlıymış aldırmaz. Burhan Yetkili
Başkanı da aldı, o iki heceden oluşan sözcük. Hatırası daim, ışıklar
yoldaşı olsun.
Burhan Başkanla çok zor dönemde çalıştım... Türkiye'nin seçimlerimize, irademize müdahalenin yapıldığı ve muhalefetin boykot uyguladığı bir dönem...
Ama o zor dönem onun sağduyulu, rasyonel, hoşgörülü yaklaşımıyla kolaylaştı; Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na ve bizzat bana
yönelik partisi UBP tarafından gelen, antidemokratik baskıları ve
saldırıları birlikte akılcı bir tutumla
savdık. Tiyatroya ve kültür sanata
hiç müdahale etmeden bizlerin yö-

Bize Aile Çalıştayı yapanlar:
“TÜRKİYE'DE 10 KİŞİDEN 4'Ü
ENSEST YAŞIYOR…”

netimine bıraktı. Genç sanatçıları
yetiştirmemize destek verdi.
Tüm belediye çalışanlarıyla iyi
ilişkiler kurdu. Onun sakin, yu-
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muşak insan tavrı ve tutumu belediyenin her işine yansırken, Lefkoşa ve Lefkoşalı yararlandı. Güle
güle Burhan Başkan.

Olsun!

Bumin Bezmen
Federal Kıbrıs Hareketini gerçekten
kutlarım.
AB ye görevinin ne olduğunu ,Kıbrısta neden iki yüzlü siyaset izlediğini
,hemde hiç ayırım yapmadan Kıbrıs
ta yaşayan tüm Kıbrıslılar adına şikayetçi olduğu ve bunu resmi olarak
duyurduğu için!
Benim hatırladığım bu bir ilk, şimdiye kadar Kıbrıs sorununda ,bu
kadar net ,açık ve tüm Kıbrıslıların
ortak şikayeti açıkça ilk defa duyurulmuş oldu.
Ne diyor bazıları ,iyi ki bu şekilde
düşünenler azınlıkta !
Azınlıkta olmak mücadele başlatmak için çok normal ,ama binler
olup sokaklara dökülüp sadece oy
hesaplarıyla dolu oyunlar yok artık.
Meydana toplanması için halka
çağrı yap, barış istiyoruz,bu memleket
bizim biz yöneteceğiz insanları bağırt

,bunun arkasından hade siz evlerinize
gidin ,biz gerekeni yapacağız diyenler
,ardından da parti çıkarı ve oy hesabı
yapanlar ın mücadelesi değil ,gerçekten barış için ,çözüm için bir
araya gelenlerin mücadelesi!
3 kişi olsun ,5 kişi olsun ama gerçekleri konuşanlar olsun,yeter ve
artar bile!
İşgali, asimilasyonu, azınlığa düşürülmeyi , kendi ülkemizde bir yabancı gibi yaşamayı , makam, koltuk,
ve ganimetler yüzünden sineye çekecek olanlar , seçimle ,oyla ,sözde
hükümet olup sorun çözeceklerini
söyleyenler ,elbette bu harekette olmayacaklar.
Onlar zaten tercihlerini çoktan
yapmışlar, işgal için tek kelime edemeyenler,azınlığa düştüğümüzü, asimilasyonun en üst seviyede seyrettiği
bir durumda konuşamayanlar makam

ve koltuk tercihlerini ,taraflarını yıllardır göstermedilermi?
Çözüm ve barış için Birleşik bir
Kıbrısı savunanları , sırf barış ve
çözüm istedikleri için Rumcu ,hain
,ilan eden Türkiye yetkililerinden
sonra güya seçilmiş toplum liderinin
,yani Tatar ın bile yurtsever ,barışçı
insanlara kapıları göstermesi, beğenmesseniz siktir olun gidin manasında söylediği bu sözlerinden
sonra ne hale geldiğimiz açıkça belli
olmuyormu?
Federal Kıbrıs Hareketi çok anlamlı
bir başlangıç yapmıştır, bundan sonra
ki adımları bu gerçeklerin daha sık
ve yüksekçe seslendirilmesi, hatta
AP toplantılarına katılacak Kıbrıs
Cumhuriyeti heyetlerinde yer alıp
daha avantajlı bir şekilde seslerini
dünyaya duyurup AB üzerinde baskı
yaratmaları olmalıdır!

DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılarla, 1976-79 yılları arasında
Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı Türk
öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri” Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında düzenlenen törenle
anıldı.
Saat 11:00’de düzenlenen anma
törenine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet
Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan
Erhürman, bazı milletvekilleri ve demokrasi şehitlerinin aileleri ile sevenleri katıldı.
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma
Derneği Başkanı Burhan Eraslan’ın
sunumuyla başlayan tören demokrasi
şehitleri için 2 dk’lık saygı duruşuyla
devam etti. Ardından Bağımsızlık
Yolu Başkanı Münür Rahvancıoğlu
ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptılar. AKEL
Merkez Komitesi’nin mesajının da
okunduğu tören kabirlere çiçekler
konuşmasının ardından sona erdi.
ERASLAN
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma
Derneği Başkanı Burhan Eraslan törende yaptığı sunumda, 12 Demokrasi
Şehidi’nin barış, demokrasi ve insan
hakları mücadelesinde canlarına kas-

TC sömürgeciliğinin çocuk ve kadın düşmanı İslamcı Aile Çalıştayı’na
bir günde varmadık! 11 Haziran 2018 tarihinde ‘Gözden kaçmayanlar’
köşesinde ‘YOBAZLIĞIN DEKORU SÜSÜ’ başlığı altında uyarıyorduk:
‘‘Türkiye’de Eğitim-Sen’in açıkladığı ‘Eğitimde cinsiyetçilik raporu’
Kıbrıs için de alarm veriyor. Kadın-erkek rolleri ve cinsiyet kalıpları
üzerinden eğitim sisteminin ayrıştırılması gelecek için ciddi tehlikeler
oluşturuyor. Ders kitaplarında kız çocuklarının ev hanımlığı, öğretmenlik,
hemşirelik gibi ‘kadın’ mesleklerine yönlendirilmesi zirveye ulaştı.
Ders kitabından müfredatına, Türkiye ile bütünleşme çizgisinde ilerleyen
Kıbrıs Türk eğitimini yönettiğini zannedenler de en başta Çanakkale
kampları olmak üzere bu cinsiyet ayrımcılığını kabul ederek, bile
isteye, yobazlığa kenar süsü oluyorlar!’’… Ancak başta Çanakkale
olmak üzere Cemal Özyiğit döneminde yoğunlaşan Afrin, Sarıkamış,
Kırşehir Ahi Evran, Trabzon Doğu Karadeniz, Antalya Alaaddin
Keykubat kamplarında Türkçü-İslamcı propaganda yanısında cinsiyetçilik
de merkezdeydi. Okullarımızda o dönemde dağıtılan kitaplardaki
müfredat da bu yöndeydi… 19 Ekim 2018 tarihinde ‘Günlük’ köşesinde
yaptığımız uyarıda ise, “Türkiye'de 10 kişiden 4'ü ensest yaşıyor…”
başlığı altında, “Türkiye Ensest Atlası”nın haberini veriyorduk… 2014’te
yapılan Ensest Atlası Projesi'nin verilerine göre Türkiye'deki ensest
oranı yüzde 40! Hürriyet gazetesi yazarı Melis Alphan, Ensest Atlası
Projesi'nin verilerine dayandırdığı yazısında, "ülkemizde ensest, ‘kutsal
aile’ mitini korumak için toplumsal bir konsensüs içinde çok sıklıkla
görmezden geliniyor" ifadelerini kullandı… Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu’nun (TKDF) 2014’te yayımladığı Türkiye Ensest Atlası
Projesi’nin araştırması için dönemin Diyanet İşleri Başkanı bile TKDF
Başkanı Canan Güllü’ye “Çok alenen konuşuyorsunuz Sayın Başkan,
biraz halının altına süpürün” dedi…
PEEEEEEEE
TC Aile Bakanlığı ile Aile
Çalıştayı düzenleyen Sibel
Tatar “Devlet boşanma
süreci yaşayanlara destek
olsun dedik” diyor.
Türkiye’de Aile Bakanlığı
var diye kadınların çok
mutlu olduğunu zanneder
herhalde. Sibel hanım
bunun bir “ayar” meselesi
olduğunu anlayana kadar.
Peeeee.... ölme eşeğim
ölme...
*
YAŞASIN FEDERASYON
Faiz Sucuoğlu “CTP ile
Kıbrıs Sorunu başlığı
altında uzlaşamadık” dedi.
Oh be! Yaşasın federasyon!
*
DERİNYA ASLANI
YDP Başkanı Erhan Arıklı,
hükümet programının
çalışmalarına başlandığını
duyurdu. Hade gene iyisin
Derinya Aslanı!
*
AMPUL PATLASA
CTP milletvekili Salahi
Şahiner, “Kıb-Tek’in tarife
değişikliği ile planlanan
elektriği özelleştirmektir”
dedi. Ampul patlasa da
kurtulsak!
*
İŞGAL DEMEMEK İÇİN
CTP’li Fikri Toros “Kıbrıs
sorunu sürdüğü müddetçe,
her konuda Türkiye’ye
bağımlılık devam edecek”
diyor ama işgal diyemiyor.
Siz niçin siyaset
yapıyorsunuz? İşgale işgal
denmesin, bu tezgah böyle
işlemeye devam etsin diye
mi?

“Tırnak”...
"22 Nisan 1993 yılında mimarlık
öğrencisi Stephen Lawrence
Güney Londra’da ırkçı bir saldırı
sonucu yaşamını yitirmişti. 19 yıl
sonra sadece 3 kişi katillik
suçundan yargılanıp hüküm giydi.
En az başka iki kişi ile ilgili önemli
deliller olduğu halde.
Ağustos 2020 tarihinde
Metropolitan Polis Stephen
Lawrence dosyasının etkin
olmadığını, yani kapandığını
açıkladı. Başkomiser Cressida Dick
diğer suçluların bulunamaması
yüzünden hissettiği üzüntüyü
belirtmişti o zaman.... Sonuçta
soruşturmayı yürüten emekli
yüksek mahkeme yargıcı Sir
William McPherson’un 1999 yılında
yayınladığı 350 sayfalık rapor tüm
polis gücünde kurumsallaşmış
ırkçılık olduğunu saptadı."
Ertanç HİDAYETTİN
(Kıbrıs Postası)
"1974 harekâtları sonrasında
Kıbrıs Türk insanında yaşanılan
en büyük yozlaşma nedir bilir
misiniz? Paylaşımdaki
uygunsuzluklardan, ganimete
dayandırılan ve insanlar arasında
yaratılan farklılıklardan önce, aile
bağlarındaki zafiyetleri,
yozlaşmayı öne çıkarmak,
dikkate almak en gerçekçi
saptama olacaktır diye
düşünüyorum."
Adnan IŞIMAN
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Tufan Erhürman

tedildiğini ve faillerinin meçhule yazıldığını söyledi.
Eraslan 1958 yılında Lefkoşa’da
cinayetlere kurban giden İnkılâpçı
Gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl
Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK)
üyesi, sporcu ve sendikacı Ahmet
Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet
Gazetesi yazar ve sahipleri avukat
Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete
kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve
Cumhuriyet Gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-

1979 yılları arasında Türkiye’deki
yüksek öğrenimleri sırasında İstanbul,
Adana ve Ankara’da faşist katillerin
hedefi olan ve cinayetlere kurban giden, dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve
Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile; 1996
yılında Lefkoşa’da evinin önünde
kurşunlanarak cinayete kurban giden
Yenidüzen Gazetesi yazarı ve Kıbrıs
Türk Barış Derneği yöneticilerinden
Kutlu Adalı’yı anmak için toplandıklarını kaydetti.

Selma Eylem’in TC’nin
toplumumuza karşı
sistematik asimilasyon ve
saldırı politikaları
yürüttüğünü söylemesi
üzerine, Erhüman ‘‘Eylem’in
konuşmasında
söylediklerine hiçbir şekilde
katılmadığımı, bunları
reddettiğimi, tek tek ele
almayı da gerekli görmediğimi,
konuşmayı bütünüyle reddettiğimi
söylemek zorundayım. Çünkü hiçbir şekilde
kabul edilebilir şeyler değil söylenenler’’ demişti!.. TC Aile
Bakanlığı’nın burada yaptığı Aile Çalıştayı’na katılan
CTP’lilerin olduğunu da düşününce, Erhürman reddetmeye
devam mı ediyor?.. Din dayatması gerçeğini inkar eden
Erhürman, İslamcı Aile Çalıştayı’nı da inkar eder!
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Gavur imam
Oz Karahan
“Kıbrıs halkı, bilincine, herşeyden
önce Kıbrıslı olduğunu yerleştiremiyorsa,
bu devlet var olmaya nasıl devam edecek?”
Bu sorunun sahibi 8 Kasım 1978’de
dünyadan ayrılan Türkçe konuşan Kıbrıslıların bana göre en önemli toplum
lideri Dr. İhsan Ali…
Ölümünün üzerinden 43 yıl geçti.
Kıbrıs’ın en önemli tarihi dönemeçlerinde önemli bir figür olarak yer almış
ve Kıbrıslıların bugün yaşadığı zulmü
o günlerden görmüş birisiydi Dr. İhsan
Ali.
Tutarlı mücadelesinin tüm Kıbrıslılar
için ve adanın toplumsal tarihi için
önemli bir yeri var bugün.
Kıbrıslılar Birliği her sene Dr. İhsan
Ali adına onur ödülü vermektedir.
Geçtiğimiz sene bu ödül aynı zamanda
gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni
Şener Levent’e takdim edilmişti.
Kıbrıs’ın özgür bölgelerinde Temsilciler Meclisi’nde de yer alan Ekologlar
Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği de her
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DR. İHSAN ALİ’Yİ UNUTMAMAK
sene Dr. İhsan Ali’yi anma günü gerçekleştirmektedir.
Zaman zaman 8 Kasım tarihlerinde
EDEK yani Sosyal Demokratlar Hareketi
de Baf’taki Dr. İhsan Ali heykeline çelenk bırakmaktadır.
Evet yanlış duymadınız.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Baf şehrinde
Dr. İhsan Ali’nin bir heykeli bulunmaktadır.
Dr. İhsan Ali, Kıbrıs milliyetçiliği fikrinin de mimarlarından biriydi.
Kıbrıs’ta Amerikan ve NATO planlarının ne olduğunu çok iyi anlayan ve
bu konuda çekinmeden konuşan bir insandı.
Üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunmuş ve bugün Kıbrıslılar Birliği’nin
verdiği mücadelenin temeli olan 1960
anayasasının “çoğulcu demokrasiye”
geçiş için bir basamak olarak kullanılması
düşüncesini anlatmıştı hayatı boyunca.
Ancak tam bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşayabilmesinin yolunun
devletin yapısı ve sisteminden çok “Kıb-

rıslılık bilincinin” güçlendirilmesi ile
mümkün olacağını savunuyordu hep.
Kıbrıs emperyalistler tarafından lağım
çukuruna çevrilmiş Doğu Akdeniz’de
çırpınmaya devam ediyor.
Aramızdan ayrılmasının ardından geçen yıllarda, Rumca konuşan ve Türkçe
konuşan Kıbrıslılar tarafında ara sıra
hatırlanan Dr. İhsan Ali hakkında tüm
Kıbrıslılar ortak paydada buluşuyor.
Hakkında “bugünleri gören tek Kıbrıslı” deniyor, anılıyor.
Ancak söylediklerini gerçek manada
okumaktan, anlamaktan, dinlemekten
ve onun düşüncelerini mücadelelerine
bir ışık gibi görmekten korkuyor ve çekiniyor Kıbrıslılar.
Her zaman söylediğim gibi, bazılarının
yanıldığının aksine bu topraklarda doğrular için mücadele veren kahramanlar
hiçbir zaman eksik olmamıştır.
Ama bu toprakların kahramanları dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar
yalnız bırakılmıştır celladına aşık olmuş
toplumları tarafından her zaman…

UBP’LEŞMEK

Mertkan Hamit
Halkın Partisi seçim bütçesini açıkladı.
Sanırım bunun dışında bir de Bağımsızlık Yolu bütçesini açıkladı.
Bağımsızlık Yolu'nun seçim bütçesi
zaten 40 bin TL olduğundan zaten
şüphe yaratacak bir gider gelir sorusu
akla gelmiyor.
Halkın Partisi ise bu tutarı 2 milyon
510 bin TL olarak açıkladı. Basında
yer alan haberde gelirlerini 3 kalemde
açıklandı. Bunlar:
HP kaynaklarından ayrılan seçim bütçesi: bir milyon 350 bin TL
Tekil şahıslar tarafından yapılan bağışlar 610 bin TL
Milletvekili adaylarından alınan bağış
550 bin TL
Adaylık ücreti olarak 50 aday ile
yola çıktığını, aday adaylık sürecinin
olmadığını hatırlıyoruz.
Yani aday başı 11 BİN TL gibi bir
tutar alındığını kabul edebiliriz.
Bu seçilme hakkını sınırlayan bir
adım olarak değerlendirebiliiriz ancak
bir çok siyasi partinin uyguladığı bir
yöntemdir.

Diğeri ise Tekil Şahıslar tarafından
yapılan bağışlar kalemidir. Bu kalem
detaylı açıklanmamıştır. 610 Bin TL
kaç kişiden toplanmıştır.
En azından 0 - 50 TL arası para ödeyen kaç kişi vardır veya kendi adına
500 bin TL yardım yapmış "tekil kişi"
var mı? gibi sorular akla geliyor.
Bunlara yönelik şeffaf ve hesap verebilir bilgi vermemiş olması manidardır.
Özellikle siyasette mafya ilişkisinin
bu kadar derinden tartışıldığı bu dönemde siyasi partilerin bu konuda hesap
verebilir olması gereklidir.
Nihayetinde, ülkede çeşitli suçlara
karışmış kesimlerin siyasi partilere
maddi yardım yaptığı biliniyor.
Bu yardımı tüm partilere yaptığı iddiası da vardır.
Bu anlamda hiçbir partinin zan altında
kalmaması için belki de bir yıl içinde
belli bir tutarın üstünde katkı yapan
kişilerin bilinmesi önemli olacaktır.
Mesela, birçok ülkede, şeffaflık adına
ve yolsuzluğu önleme için, bağışlarla

ilgili rakamlar açıklanırken, belli bir
tutarın üstünde katkı yapan kişilerin
isimleri açık olarak belirtilir.
Böylelikle olur da iktidara gelindiğinde, partiye maddi katkı yapanlar ile
çıkar çatışmasına girilip girilmediği
bilinmiş olur.
Halkın Partisi ve başkanı Kudret
Özersay, aktif siyasete başlamadan önce
siyaset diline temiz toplum, hesap verebilirlik, şeffaflık ilkelerini sıkça kullanmış, toparlanıyoruz hareketinin de
büyümesinde bu ilkelere yönelik vurgu
önemli bir birleştirici unsur olmuştu.
Üstünden geçen zaman içinde bu ilkelerin pratikte derinleştirilmemesi,
kendi içyapılarının yasalar gerektirmeden denetlenebilir bir biçimde yapmamayı tercihi ise dikkate değerdir.
Seçmendeki güvensizliğin HP'de yarattığı yıkım ortada olmasına rağmen
hala daha ders alınmamış olduğu ve
diğer birçokları gibi siyaseti UBP’lileşerek yapanlar kervanının sadık bir takipçisi olarak kalmakta ısrarlı oldukları
da söylenebilir.

İNTERNET ÜZERİNDEN 10 BİN
DOLARLIK DOLANDIRICILIK

Limasol’da 58 yaşındaki bir adamın, internet
üzerinden 10 bin dolarlık dolandırıcılığa maruz
kaldığı bildirildi. Fileleftheros gazetesi, söz
konusu şahsın çalıştığı şirketin müdürü tarafından
kendisine, ABD’deki bir banka hesabına 10 bin
dolar göndermesi gerektiğine dair e-posta
gönderildiğini ve şahsın bunu yaptığını; ancak
daha sonra müdürün kendisine hiç böyle bir eposta göndermediğinin ortaya çıktığını yazdı.

RUM ORTODOKS KİLİSESİ
BAŞPİSKOPOSLUĞU’NA
ADAYLIKLA İLGİLİ KULİSLER
DÖNÜYOR

Rum Ortodoks Kilisesi ile uzun yıllardır meşgul
olan Tanrıbilimci Theodoros Kiriaku,
Başpiskoposluk için aday olabilecek en güçlü üç
ismin Limasol Metropoliti Athanasios, Tamasu
Metropoliti İseas ve sözde “Omorfo” Metropoliti
Neofitos olduğunu söyledi. Haberde, Kiriaku’nun
Baf Metropoliti Yeorgios ile Konstandia
Metropoliti Vasilios’un da Başpiskoposluk için
aday olması gerektiği değerlendirmesini yaptığı
kaydedildi.

Solda İşbirliğine TDP'nin bakış açısı çalıştayı
TDP Merkez Yönetim Kurulu, Parti
Meclisi, ilçe ve bucak örgütlerinin katılımıyla Merkez Lefkoşa’da yer alan çalıştay, TDP Genel Sekreteri Mine Atlı’nın
konuşmasıyla başladı.
Çalıştayda, çalışma grupları, “Solda
işbirliğinin avantajları, fırsatları-solun

durumu ile ilgili analiz çalışması”, “Neden
solda işbirliği”, “Solda işbirliği ile ilgili
olası kaygı ve engeller” ve “Solda işbirliği
modelleri” konularını ele alıp değerlendirme yapılıyor. TDP çalıştay raporu 13
Mart’ta yapılacak olan TDP Olağanüstü
Kurultayında üyelere sunulacak.

Gazedda Kıbrıs
Balin Palmer

KENDİ
GERÇEĞİNİ
SEÇMEK

Zihinlerimiz o kadar başkalarının
fikirleri, sevdiklerimizn beklentileri
ve toplumun parçası olabilme çabası
için verdiğimiz içsel mücadele ile
doludur ki çoğu zaman neyi neden
istediğimizi veya gerçekten isteyip
istemediğimizi anlamak zor bir hal
alır.
Ne kadar ilginçtir ki biz insanlar
farkında olarak veya olmayarak neyin ‘doğru’ , neyin ‘yanlış’ olduğu
üzerine bir toplum bilinci yaratırız
ve herkesin de farkında olmadan
buna az çok uymasını bekleriz.
Fakat kişi kendi olduğu kişi ve
olması gereken kişi arasındaki çatışmada sıkışıp kaldığında, bireyin
her türlü sağlığı bu çatışmadan etkilenirken, otomatik olarak bireylerin oluşturduğu toplumların genel
hal ve durumu da kötüye doğru gitmeye başlar.
Yani kendi kurduğumuz sistemler,
geri dönüp bizlere tekrar ve tekrar
zarar verirken maalesef henüz bunun
yeterince farkındalığına varmış değiliz.
Başkalarını mutlu etmeye adadığımız hayatlarımız gözümüzün
önünde harcanıp giderken, kendi
istediğimiz şeyleri yapmanın veya
kendi olduğumuz kişi olmanın umudu da yavaş yavaş sönüp gider.
Kendi ayaklarımızın üzerine kalkmak ve kendi arzu ettiğimiz şekilde
yaşayıp, gerçekten kendimiz olma
özgürlüğünü kendimize verebilmek
bir emek yoludur.
Neden mi?
Çünkü maalesef kabul etmek istesek de istemesek de, zihinlerimiz
o kadar başkalarının doğruları, başkalarının yanlışları, başkalarının
beklentileri ve olması gerekneleriyle
doludur ki, kendi sesimizi ayıklayıp
bulmamız biraz zaman ve emek
ister hale gelmiştir.
Bizler genelde toplum normlarının dışında hayatlar arzuladığımızda veya tamamen kendimizi
gerçekleştirmek istediğimizde en
derinlerimizde ürker ve terk edileceğimizi, toplum tarafından kabul
edilmeyeceğimizi, sevilmeyeceğimizin korkularıyla savaş vermeye
başlarız.
Ancak aslında gerçekte durum
bunun tam tersidir.
Kim ki kendi gerçeğiyle tam olarak hizada yaşar, aslında o kişi kendine sevgi ve saygı duyduğu için,
dışarıdan da göreceği sevgi ve saygı
olur.
Kendisi ile ilişkisi sevgi ve şefkat
dolu olduğu için, hayatında da gerçek dostluklar ve ilişkiler kurar.
Kendi gerçeğine hizalanmış bir
kişi, hayatında gerçekten de gerçek
başarıyı, sevinci ve mutluluğu yaşar.
Neden mi?
Çünkü bizlerin ilk ve son asli
görevi tam olarak kendimiz olmaktır.
Bu durumda hayatla ahenk içinde
hareket eder ve sadece ait olduğumuz yerlerde kendimizi buluruz.
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ZALİMİ KEŞFEDEN MAZLUMDUR
Kıbrıs’la ilgili her konu gibi Halil Falyalı cinayeti de Türkiye’de sömürgeci aklın kıskacına
sıkıştı.
Sömürgecinin egzotik bir meyveye olan, yerleşimci sömürgecinin ‘yerli’ye olan, işgalci erkeğin kadına olan bakışına benziyor Kıbrıs’a
bakışları.
Bilinçli bir cahillikle yerliyi tepeden küçümserler. Çünkü ‘eşit’ olarak görmezler. ‘Yavruvatan’
söylemi, ‘Arka Bahçe’ ve son icat ettikleri
‘Anavatanın Sicilyası’ bu bakışın
ta kendisidir.
“Özgürlük-eşitlik-kardeşlik”
ilkesi bütündür. “Kardeşlik”i ayıramazsınız! Önce eşit olunur,
sonra kardeş. Birlikte özgür olunur. Başka bir halkı ezen bir ulus
da ezdiği için özgür olamaz. Eşitlik retorikten ibaretse o kardeşlik
sömürgecinin ezen ulus milliyetçiliğinin sopasından başka bir şey değildir. ‘‘Yavruvatan’’
söylemi de o sopanın adıdır!
Her ‘‘KKTC vatandaşı’’ kara paracı-sanal
betçi-tetikçi bulduğunda Türkiye basını ‘Kıbrıs
bağlantısı’ diyor buna! Her KKTC vatandaşının
Kıbrıslı olmadığını anlamak istemiyorlar.
KKTC Kıbrıs değildir! KKTC Türkiye’nin
Kıbrıs’ın kuzeyinde işgal ettiği toprak parçasına
verdiği isimdir. İşgalin perdesidir!
Türkiye’de insan hakları mücadelesi dendi
mi akla ilk gelen sembol isimlerden olan İnsan
Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal’ın öldürülmesi emrini vermekten 19 yıl hapse çarptırılan
TİT’çi Semih Tufan Gülaltay, Denktaş tarafından
bir günde “KKTC vatandaşı” yapılmıştı. Ama
Kıbrıslı olmadı…
Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na Kutlu
Adalı’yı öldüren UZİ’yi hibe eden Hospro Şirketi’nin sahibi Ertaç Tinar da Denktaş tarafından
KKTC vatandaşı yapıldı. Ama Kıbrıslı olmadı…
Osmanen Germania paramiliter yapısının liderlerinden Taner Ay’ın babası Çetin Ay da
KKTC vatandaşıdır. Ama Kıbrıslı değil…
Kıbrıslı Halil Falyalı cinayetinde adı gündeme
getirilen Yaşam Ayavefe de önce KKTC vatandaşı
yapıldı, sonra bir talimatla vatandaşlıktan atıldı.
Kıbrıs’ta bir serveti var. Ama Kıbrıslı olamayacak!
Veysel Şahin’in de bir serveti var Kıbrıs’ta, vatandaş mı değil mi bilmiyorum; bu ‘bağlantılar’
Kıbrıs bağlantısı değil; TÜRKİYE BAĞLANTISI’dır!
Bu adamların KKTC vatandaşı olması ‘Kıbrıs
bağlantısı’nın değil; TC’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki
işgal rejimini nasıl ‘suç sömürgesi’ olarak kullandığının delilidir sadece!
İlla ‘ana’ olacaklar, oysa bir ‘ana’ varsa sömürgeci hiyerarşide ‘sömürgeci anakara’dır o
‘ana’; anavatan değil! Bizim anavatanımız Kıbrıs’tır. Bunu anlamamaktaki ısrarları, tam da bu
bakış açısıdır. Bu bilinçli bir politikadır.
Bu politika, sömürgecinin yerliyi ülkesizleştirme, coğrafyasızlaştırma, tarihsizleştirme ve
kimliksizleştirme politikasıdır. Bağımlılık politikasıdır bu. Ayaksızlaşma, omurgasızlaşma,
dilsizleşme ve sürüngenleşme demektir.
Sömürge meselesi “ülke gerçeği” meselesidir.
Bizim ana sorunumuz ‘ülke’ algısı sorunudur.
Israrla bunu yazıp durmamın sebebi bu.
Bu durumda Kıbrıslıların suçu çoook! Korkularından gerçekleri inkâr ederler, yarım ağız
dile getirdiklerini bile anlatırken ‘Türkiye
düşmanı olarak görülme’ korkusu sızar paçalarından, yazarken kendilerini sansürlerler, hele
TC basınına konuşurken ‘Aman beni yanlış
anlamasınlar’ diye çifte zırh kuşanırlar. Sömürgeci
ne kadar tepeden bakarsa, sömürgeleştirilen de
o kadar aşağıdan bakar. On yıllardır iliklerine
işlemiş hiçleştirme politikasının sonucunda ‘sinek’, ‘hiç’, ‘hap’, ‘piç’, ‘besleme’ olduğuna
ikna olmuştur!
Hiçleştirme sömürgecinin silahıdır. “Türkiyesiz
bir hiçsiniz” dediler önce, “sinek” ve “hap”
dediler sonra. Mali esaret altında borç sömürgesi
rejimine ‘besleme’ gömleği giydirildi. Deli gömleği üstüne deli gömleği… “Yavruvatan” diyerek
de bu ilişkiyi “ensest”leştirdiler.
Yalnızca Türkiye’deki sömürgeci akılla değil;
burada bilinci yaralı, parçalanmış, sömürgeleşmiş,
yabancılara yaranacak diye kendine yabancı
olmuş münferit Kıbrıslılarla da mücadele ediyoruz.
“Almanya hiçbir şey ifade etmez ama münferit

her Alman çok şey ifade eder” demişti Goethe.
“Kıbrıs hiçbir şey ifade etmez ama münferit
her Kıbrıslı çok şey ifade eder” diyorum o zaman…
Yabancı ülkelerin milli günlerini kutlayacak
diye kendi hafızasını sildi münferit Kıbrıslı…
Yabancı ordulara yer açacak diye kendi evini
yıktı münferit Kıbrıslı…
Yabancı devlet büyüklerine yaranacak diye
aynada kendi kendine hakaret etti.
Hem kendi içimizde yabancılaşanlara, hem
de bize “yavru” demekten zevk alan Türk şovenizmine ayrı bir ülke olduğumuzu söylemekten,
“Ülkedir be burası ülke, ne sizin yavru vatanınız
ne arka bahçeniz, ülke!” demekten vazgeçmeyeceğiz.
Çünkü “ülke gerçeği”ni kavramadan mücadele
edemezsiniz, “ülke gerçeği”ni yitirenler de
teslim olurlar. Fazıl Önder’den Kutlu Adalı’ya
kadar öldürülen tüm aydınlarımız ÜLKE GERÇEĞİ’ni savundular.
Kıbrıslıların ‘ülke gerçeği’ni KKTC ve ‘anavatan-yavruvatan’ söylemi ile parçalayanlar
eşitlik ilkesini ortadan kaldırır.
TC Devleti Kıbrıslıları “Ne idüğü belirsiz”
Evrodo, Linobambaki, dönme, Türkümsü olarak
görür. Devletin ortadan kaldırdığı ‘eşitlik ilkesi’ni
sömürgeci aydınlar da kullandığı dil ile paspasa
çevirir!
‘Eşitlik ilkesi’ni ortadan kaldıran kurumsal
ırkçılıktır. En çıplak haliyle GKK Kuruluş Yasası’nda çıkar bu karşımıza.
GKK kuruluş yasasının 4. Maddesine göre,
“Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve kilit personeli
Türk asıllı yurttaşlardan seçilerek atanır”…
Kıbrıslı Türkler de ‘Türk asıllı’ sayılmadıkları
için sözde ‘kendi orduları’nda komutan olamazlar!
Siz kendinizi ne kadar Türk görürseniz görün,
Ermeni, Rum, Alevi, Kürt ve diğer etnik-dinsel
gruplar Türk Devleti’nin gözünde ne ise, Türkçe
konuşan Kıbrıslılar da odur: “Ne idüğü
belirsiz”dir!
Emekli Cenk Diler Albayımız şöyle diyor:
“Çift uyruklu Kıbrıslıtürk subaylardan henüz
generalliğe terfi eden kardeşimiz olmadı”…
Çünkü Mesele “TC vatandaşı olmak” değil
zaten, “Türk asıllı” olmak.
Sömürgeci rejimin kurumsal ırkçılığı aydınların
dilinde yeniden ve yeniden üretilir.
Türkçü faşizmin babası Nihal Atsız’ın çizdiği
“düşman profili”ne baktığınızda yıllardır Kıbrıslıların gördüğü muamelenin kaynağına ulaşırsınız:
1)Türkçü faşizmin düşmanlarının başını gayri-Müslim ve gayri-Türk azınlıklar çeker.
2) Türkçü faşizmin diğer bir düşmanı “Hain
Türkümsüler”dir.
Yani, tek ana dili Türkçe olan, Türk gibi “görünen”, ama kendini “öz” saysa da birkaç nesil
önce “Türkleşen”lerdir bunlar. Hiçbir zaman
yeterince Türk olamazlar…
3) Türkçü faşizmin diğer bir düşmanı “kozmopolit aydınlar”dır.
4) Türkçü faşizmin ANA DÜŞMANI “komünizm”dir.
5) Türkçü faşizmin diğer bir düşman tanımı
“5. Kol”dur.
Hiçbir milli, dini ve ahlaki değeri olmadığını
iddia ettikleri, “dış güçler”in “içimizdeki
ajanlar”ıdır bunlar… Casusluk ve sabotaj gibi
eylemleri tanımlamak için kullanılan “5. Kol
Faaliyeti” kavramı zaman içinde suç icat etmek
için araç oldu.
Özellikle 22 Ocak linçinden bu yana Türkçü
faşizmin bu dili ana-akımlaştı. Bu sömürgeci

dünya kazan devrim kepçe

hiçleştirme politikasının ta kendisidir.
İki uçtan örnek vereyim bu konuda: Türkiye’nin Kemalist ve İslamcı ‘sinir uçları’…
Mustafa Akıncı için Sözcü gazetesi “Mustafadis” ve Yenişafak “Anastasiadis’in yerine
geçse kimse fark etmez” diye yazmıştı.
GKK Yasası’ndaki kurumsal ırkçılıkla Kıbrıslıların ‘kendi ordusu’nda General olması nasıl
engelleniyorsa, aydınların, gazetecilerin ve siyasilerin ürettiği dille bu kurumsal ırkçılık
kendini hayatın tüm alanlarında yeniden üretiyor.
Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Sedat Peker,
Korkut Eken ve Mehmet Ağar’ı işaret ettiğinde,
Türkiye’de insan hakları mücadelesi dendi mi
akla ilk gelen isimlerden İnsan Hakları Derneği
Eş Genel Başkanı Eren Keskin şöyle demişti:
-“90'lar bizim hepimizin her gün tehditler
aldığı, öldürülen arkadaşlarımızın otopsilerine
girmek zorunda kaldığımız, birçok insanın gözaltında kaybedildiği, köylerin yakıldığı bir
süreçti. O sürecin çok önemli ve bilinen aktörleri
vardı. Bunu biz insan hakları savunucuları
olarak hep dile getiriyorduk. Ama özellikle Susurluk'ta yaşanan kazanın ardından başlayan
süreçte toplumun diğer kesimleri de bu konuyu
tartışmaya başladılar. Coğrafyamızda yerleşik
bir devlet yapısı var. Biz 'derin devlet' desek de
aslında bu, gerçek bir yapı. Bu yapı, tarihsel bir
gerçekliğe dayanıyor. Benim üzüldüğüm bugün
bunların Sedat Peker nedeniyle tartışılması. O
kadar insanın acısı var arkada ve ne yazık ki o
yapının içinde suç işlemiş bir insanın itiraflarıyla
bugün ortaya çıkıyor. Dönemin en önemli aktörlerinden biri Mehmet Ağar'dı. Ağar'ın bütün
olaylarla ilişkisi bizim tarafımızdan biliniyordu.
Örneğin Sedat Peker, bugün videolarında Kutlu
Adalı cinayetinde Mehmet Ağar'ın ve Korkut
Eken'in rollerini anlatıyor. Biz bunları yıllarca
dile getirdik İlkay Adalı ile birlikte. Ama
maalesef ki bu coğrafyada insan hakları savunucularını ciddiye almayan, yok sayan bir devlet
yapısı var. Ne acıdır ki biz bugün aynı derin yapının içinde bir kavga çıkması nedeniyle bütün
bunları duyuyoruz. Oysa biz insan hakları savunucuları olarak bunları yıllardır dile getirdik”…
Sedat Peker’in ifşaatlarıyla kontrgerilla kan
değişimine başladığında, ısrarla “yavru çukur”,
“yavru Susurluk”, “yavru Kurtlar Vadisi”, “yavru
lağım”, “çete”, “mafya”, “görevini kötüye kullanan devlet görevlileri” diyorlardı.
Normal zamanda ‘et ve tırnak’ dedikleri ‘anayavru’ ilişkisi, mevzubahis kontrgerillanın suçlarını örtmek olduğunda ‘Yavru Susurluk’ oluyor.
Özel Harp Dairesi’ndeki sürekliliği örtmekten
başka bir şey değil bu.
“Eski Türkiye” ile “yeni”sinin sürekliliğidir
bu. Yenisi eskisinden doğdu, biri diğerinin rahmidir. Birbirine zıt değil, birbirinin içinden
çıkan ve devamı olan iki dönemdir.
Eski Türkiye’de kontrgerillanın ipliğini pazara
çıkaran Savcı Doğan Öz’ü öldürdüler…
Yeni Türkiye’de Savcı Doğan Öz’ü öldüren
İbrahim Çiftçi’yi MHP’nin MYK’sına seçtiler…
Eski Türkiye’de Maraş, Çorum, Sivas katliamları oldu; Yeni Türkiye’de Roboski, Diyarbakır
meydan, Ankara gar ve Suruç katliamları oldu…
Eski Türkiye’de Kıbrıslı Cavit Orhan Tütengil,
sendikacı Kemal Türkler, Ape Musa, Kürt Vedat
Aydın, Atatürkçü Uğur Mumcu ve Kıbrıslı
Kutlu Adalı öldürüldü…
Yeni Türkiye’de Ermeni sosyalisti Hrant
Dink, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Uğur

Aziz ŞAH

Kaymaz, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan
öldürüldü…
Eski Türkiye’nin işgali altındaki Kıbrıs’ta
Avrupa-Afrika gazetesinin matbaası bombalandı,
Yeni Türkiye’nin işgali altındaki Kıbrıs’ta Avrupa-Afrika gazetesi taşlarla linç edildi…
Ne eski ne yeni var; ne yavru ne ana var;
sadece kontrgerillanın sürekliliği var!
Halil Falyalı cinayetinden sonra da Eren
Keskin attığı tweette şöyle dedi:
-‘‘Halil Falyalı cinayetine yargı ilgisi Kutlu
Adalı suikastı için gösterilseydi, bugün daha
temiz bir coğrafyada yaşıyor olurduk, Söylemez
çetesi çok kullanışlı bir aparat, biraz hafıza gerekiyor’’…
İşin ironik tarafı, Ankara’nın kuklası KKTC
Meclisi’nde kurulan Kutlu Adalı Cinayetini
Araştırma Komitesi’nin ‘tam adı’ da meseleyi
doğru tanımlıyordu:
‘‘Kutlu Adalı Cinayeti, Faili Meçhul Saldırı
ve Bombalama Olayları ve ‘Susurluk Olayı’
diye adlandırılan olayların KKTC ile bağlantısı
ile ilişkilerin ortaya çıkması hakkında Meclis
Araştırma Komitesi’’…
Meselenin ‘Susurluk Olayı’ olduğunu; hatta
bunları daha da geriye götürerek, 1990’ların
başından itibaren Özel Harp Dairesi’nin Kıbrıs
Türk Halk Hareketi isimli paravan para-militer
teşkilatının patlattığı bombalara da işaret ediliyordu ‘Bombalama Olayları’ denerek; Kutlu
Adalı Cinayetini Araştırma Komitesi’nin ‘tam
adı’nda.
Kutlu Adalı Cinayeti Araştırma Komitesi
1990 Ekim’inde evine bomba konan Fadıl Çağda’nın da bilgisine başvurmuştu. Farkındaydılar
meselenin derinliğinin, ancak derine kazamayacak
kadar iradesizdiler…
Çünkü hem ‘sömürgeci anakara’ Türkiye’nin
işgal rejiminde ‘anakara’nın suçlarını yargılayamazsınız, hem de “Eski” Türkiye’nin öldürdüğü Savcı Doğan Öz artık yoktu!
Savcı Doğan Öz kendisinin ve kendinden
sonra öldürülecek olanların katilini bulduğu
için öldürüldü.
Doğan Öz 1978’de öldürüldü ama 1996’da
öldürülen Kutlu Adalı’nın katilini de buldu.
Şu ana-yavru takıntısından kurtulduğunuzda
siz de bulacaksınız!
Sivas-Madımak katliamında katledilen Behçet
Aysan’ın kızı Eren Aysan bu konuda söylenmesi
gerekeni söyledi:
“Yıllar yıllar önceydi. Yine siyasi cinayetlerdi
konumuz. Bir panelde konuşmacılardık. Muammer Aksoy ailesi adına oğlu Işık Aksoy,
Musa Anter ailesi adına Dicle Anter, Turan
Dursun ailesi adına Abit Dursun, Uğur Mumcu
ailesi adına Beyhan Mumcu… Ben de babamla
ilgili olarak konuşmacıyım. Yanıbaşıma İlkay
Hanım oturdu. İlkay Adalı… Kutlu Adalı’nın
eşi. Henüz eşinin ölümü yeniydi. Sesi titreyerek
yaşadıklarını anlattı. Çok etkilenmiştim ondan.
Sonra uzun uzun konuştuk. Kutlu Adalı’nın
“Yaseminlerimi Geri Verin” kitabını hediye etti.
Adada bu kitap, yasemin hareketinin başlangıcı
olmuştu.
Şimdi aklımla kalbim arasında gidip gelirken,
bunca yaşadıklarımız ortadayken, sığlaştık, tüketildik, azaldık. Önceki gün bir TV programında
dört gazeteci, üç saat boyunca Uğur Mumcu’nun
adını yalnızca bir kere geçirirken Doğan Öz’ü
neden öldürdüklerini bir kere daha anladım mesela.
Bir savcı aranıyor, deniliyor. Oysa bu işlere
bakacak savcı mezarda yatıyor!
Açık değil mi her şey?
Zalimi keşfeden mazlumdur”…
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Tünel
BİZİM DUVAR

ATI (Ç)ALAN
SİLİHTAR’I
GEÇTİ
KISACA...
ENSEST ÇALIŞTAYI

2014’TE Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu ‘Türkiye Ensest
Atlası’nı hazırlarken tehditler aldı.
Dönemin Diyanet İşleri Başkanı “Çok
alenen konuşuyorsunuz, biraz halının
altına süpürün” dedi… Sonuçta
Türkiye’de 10 kişiden 4’ünün ensest
yaşadığı ortaya çıktı! Bu çürümüş
Türkiye’nin Aile Bakanlığı gelip
burada Aile Çalıştayı yaptı! Evkaf’a
ve Tatar Ailesi’ne minnettarız!

Bizim Mandra
Ve nihayet hükümet kurulur.
Koltuk kavgası durulur.
Rüyalara giren koltuklar
12’den vurulur! Muradına
eren erer, eremeyen “Nöbet
değişimi” diyerek avunur!
Kıyak maaşlar... Koyak
avantalar... Kıyak
ayrıcalıklar... Kıyak
ekstralar hayalleri
süslemeye başlar! Asgari
ücretli 6 bin TL ile sersefil
olmaya devam ederken...
Kuş sütü eksik sofralar 43
bin TL maaşlı milletvekilleri
için kurulur! Sokaktaki
adam “Biz istedik” diye
imalı imalı söylenir...

DİP NOT
Heritage Foundation'ın
2022 Ekonomik Özgürlük
Raporu'nda Türkiye,
107'nci sırada, 'özgür
olmayan' ülkeler
bölümünde Ruanda’nın
altında yer aldı.

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

“Bir gün ölürüm ben, ölmekten korka
korka ölürüm yaşamayı sevdiğim için”
Ölüm beklemiyor hiçbir şeyi… Ne yarım kalmış bir iş. Ne söz verilmiş bir
buluşma, ne yarım kalmış şiirler, ne kar
ne de kış.
“Bir gün ölürüm ben/ milad benim
adımla başlar/ alnımda at koşturur kanlı
çocuklar/ bilemem, nereye yağar sokak
ortasında bıraktığım yağmur/ hangi hayatı
savurur içimde büyüttüğüm fırtına / yüzümden bir kuş sürüsü havalanır/ birden
bir şarkıyı susar / kitaplarımda altını çizdiğim yerler.”
***
Şair arkadaş Ahmet Çakmak’tan bir
telefon. “Salih’i, Salih Bolat’ı kaybettik
abi.”
Ne yapacağını bilmez durumda odadan
odaya döner durursun.
Kötü haber medyaya da tez ulaşmıştır:
“Şair, yazar ve akademisyen kimliğiyle
bilinen Salih Bolat, koronavirüse yenik
düştü. 66 yaşındaki edebiyatçının vefatı,
sevenlerini yasa boğdu.”
Bir süre sonra çaresiz kabullenirsin.
Sonra şiirler ve anılar sökün eder, bir
film şeridi gibi geçer gözlerinin önünden:
“Hem nasıl ölünür bir yaprağı anlamadan / bir anıyı özlemeden"
***
Yüz yüze tanışmadan şiirlerimiz aynı
dergilerde tanımışlardı birbirlerini. 1980
dönemi Kırşehir sürgünlüğümde hafta
sonları Ankara’ya kaçardım. Salih o
sıralar Ankara’daydı. Sonraları İstanbulKadıköy’ü mesken edindi. Uzun yıllar
iletişim bölümlerinde dersler verdi. Çalışkandı. Hep konuştu, hep tartıştı, hep
yazdı. Ödüller aldı. Birçok alanda çalıştı
ama asıl sanata, edebiyata adanmış bir
yaşamdı onunkisi. Bu sevda Onu hiç
terk etmedi.
2002’de Diyarbakır’a gelişinde birlikte
gezmiştik kentin sokak ve varoşlarını.
Duygularını döndükten sonra yazacaktı:
“Diyarbakır Kültür Sanat Festivali’nin
benim için özel bir anlamı vardı.
Ahmed Arif Şiir Ödülü’nü almak için
gelmiştim bu tarihin yükünü taşımaktan
yorulmuş kente. ‘Kente gelenler arasında
bir kan lekesi gibi duruyordum.’ Kente

VİRGÜL

ENSEST BATAKLIĞI!

2014’te Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
(TKDF) Türkiye Ensest Atlası Projesi
araştırması yaptı. TKDF Türkiye Ensest
Atlası’nı hazırlarken sitesi hack’lendi, tehditler
aldı. Türkiye’de ensesti araştıran Kadın Dernekleri
Federasyonu’na yönelik tehditler o kadar ciddi
boyutlara ulaştı ki, 56 ilde yaptığı araştırmanın
sonuçlarını, rakamları açıklayamadı bile... Ama tek
bir rakam verdi ve tabloyu görmemiz açısından
yeterliydi aslında: Türkiye’de ensest oranı yüzde 40.
Yani her 10 kişiden 4’ünde ensest var!

TÜRKİYE'DE
10 KİŞİDEN
4'Ü ENSEST
YAŞIYOR…

ARŞİV

‘‘Evliliğe nasıl başlanır ve
evlilik nasıl sürdürülür
konularına önem verip ailenin
korunmasını düşünmek ve
planlamak çok önemlidir…’’
Prof. Dr. Sibel Dinçyürek
(Aile Çalıştayı)

Tayyip Erdoðan kendi gibi düþünmeyenlere "Boþ teneke" dedi… Biz ona "Boþ teneke" demiyoruz…
Boþ teneke su doldurmak için iþe yarar hiç deðilse… Ama çürük tenekede hiç iþ yok!..
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 21 Temmuz 2021 Çarþamba YIL: 2 SAYI: 375 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý

senerlevent1@gmail.com

MECLÝSTEN SONRA
20 TEMMUZ'A DA BOYKOT
l 2. sayfada

Meclisi boykot eden CTP ve TDP 20 Temmuz törenlerini de boykot etti ve katýlmadý…

47 yýlda
ilk kez
töreni boykot

20 Temmuz'u kutlama törenlerine CTP ve TDP 47 yýlda ilk kez katýlmadý…
Eski cumhurbaþkanlarýndan Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akýncý da
törenlere katýlmadý, katýlan yalnýz Derviþ Eroðlu oldu…
l 4. sayfada

Maraþ'ta pilot
bölge hazýrlýðý

Fikri Saðlar:

Erdoðan'dan ciddi
çatýþma tuzaðý

n Fikri Saðlar Erdoðan'ýn
toplumumuzda ciddi bir
iç çatýþma yaratmaya
hazýrlandýðýný söyledi…
n Oya Baydar ise
Türkiye'yi yavrusunu
yiyen anaya benzetti…
(13. sayfada)

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD-19

geldiğimde, Diyarbakır insanı halk olmanın bilinciyle, Ahmed Arif şiirindeki
lirizmi yaşıyordu. Dicle Nehri aşağıda,
surların ötesinde bir tanıklığı akıyordu.
Neyin tanıklığıydı bu? İnsanca yaşamak
isteğinin ağır bedelinin tanıklığı, yapamamanın, gidememenin ama bilmenin
acısının tanıklığı.”
Hafızamda kalan son karede, Moda
sahilindeki parkta oturuyorduk. Gözlerimizi denize dikmiş, susmaca oynuyorduk.
“Sen ben ve adını bile bilmediğimiz
bir İstanbul/ ben geçip giden gemileri
kovalamaktan/ soluk soluğa kalmışım/
istanbul uykusuz gözlerini oğuşturuyor/
bir martı beyazlığını düşürüyor masamıza/
bir polis kimliğimizi soruyor.”
Zarif ve naif sözcükleri sanki Onda
vücut bulmuştu. Anıların her karesinde
eksik olmayan o zarif duruş, o dinginlik,
yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme.
Ölüm beklemiyor hiçbir şeyi… İşte
geldi aldı elimizden Salih’imizi.
“Bir gün ölürüm ben/ belki bir ölüm
tezgâhında, terler içinde/ hiç acı duymam
seni düşündüğüm için/ o anda kar fırtınasına tutulmuştur/ dağ başında bir çiçek
/ hiç acı duymam, çiçeğin acısını duyduğum için/ ama ölmekten korka korka
ölürüm yaşamayı sevdiğim için.
Evet, Salih yok artık ama anısı ve
şiirleri var yaşayacak.
(Bu yazı Hicri İzgören’in Yeni Özgür
Politika’da yayımlanan “Şair gider
şiir kalır” başlıklı yazısından kısaltılmıştır...)

BAYRAM NAMAZI - Bayram Namazýný Hala Sultan Camisi'nde kýlan Tayyip
Erdoðan, nihayet bu namazý kendisiyle kýlacak bir Kýbrýslý Türk lider buldu!

n "Maraþ'ta hayat yeniden
baþlayacak" diyen Tayyip
Erdoðan, kapalý Maraþ'ýn
yüzde üçbuçuðunun pilot
bölge ilan edileceðini
duyurdu…
n "Atýlan bu adýmlarla Maraþ'ta
yeni maðduriyetler
oluþturulmayacak, bilakis
mevcut maðduriyetler
4. sayfada
giderilecektir"…

BU NE LAN DÝYE
SORMUÞTUR
MUTLAKA

PARALAR,
BÝLDÝRÝLER
VE PALALAR

"CUK"
OTURDU...

TAYYIP'IN
MÜJDELERÝ

FEDERAL
ÇÖZÜM YERÝNE
ÝNÞAAT…

Canan Sümer

Aziz Þah

Ali Osman

Mehmet Levent

Bülent Tümen

Kuzeyde 118 vaka 1 ölüm, güneyde 995 vaka 1 ölüm!

l 6. sayfada

TARİH 21 TEMMUZ 2021
20 Temmuz'u kutlama törenlerine CTP
ve TDP 47 yılda ilk kez katılmadı… Eski
cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali
Talat ile Mustafa Akıncı da
törenlere katılmadı, katılan yalnız
Derviş Eroðlu oldu…

Gözden kaçmayanlar...
SÖMÜRGECİ REJİM GERÇEĞİ
Herkes soruyor… Boykotçusu da,
particisi de! ‘‘Madem ki aynı hükümet
kurulacaktı neden seçim yapıldı?’’
Demek ki boykot eden neden boykot
ettiğini bilmiyor! İşgal rejimi dediğimiz
tam budur işte!.. Sömürgeci kurumlarla
çalışıyor bu yapı… Hangi partinin
hükümet olduğunun da önemi yok!
Ankara’daki Kıbrıs İşleri
Koordinatörlüğü… TC Elçisi-GKKKTBK komutanlarından oluşan Üst
Koordinasyon Kurulu… TİKA… Yardım
Heyeti/Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi ve Teknik Heyet… Bunlar
yönetiyor burasını! Neden boykot
ettiğinizi bilmiyor musunuz?..

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

‘‘Biz mecliste muhakkak
araştırma komitesi
olması gerektiğini
düşünüyoruz…’’
Tufan Erhürman (CTP)

Karikatür: Miguel Morales Madrigal/cartoonmovement.com
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Sosyal Medya
KIBRIS CUMHURİYETİ MİLLİ
TAKIMI İSTANBUL’DA!

Serdinç Maypa
Ersin Tatar’a soruyorum!
Hani siz KKTC Cumhurbaşkanı olarak iki
ayrı Eşit-Egemen devlet martavalını okuyorsunuz ya…
İşte ne kadar boşa konuştuğunuzun resimleri!
Türkiye’de İstanbul’da Gazanfer Bilge
Spor Salonunda 35 Ülkenin katıldığı ve içlerinde sizin Eşit-Egemen Devlet dediğiniz
KKTC’nin olmadığı ama Türkiye’nin her
defasında tanımıyoruz deyip atıp tuttuğu ama
Kıbrıslı Türk gençler tüm bu güzellikleri
uzaktan seyrederken Kıbrıs Cumhuriyeti sporcularının kucaklandığı adı Europen Muaythai
Championships 2022 olan bir Organizasyon
gerçekleşiyor.
Özgür ve Egemen Devlet dediğiniz Kıbrıslı
Türk gençleri bu organizasyonda yer almazken
bilakis TANIMIYORUZ denilen Kıbrıslı
Rumlar buralarda tüm dünyalı gençler gibi
serbestçe spor yapa biliyorlar!
Soru bir:
Bu davranışları yüzünden Türkiye’yi protesto ederek Özgür-Egemen dediğiniz
KKTC’nin hakkını arayacak mısınız?
Soru iki:
Hamasi söylemlerinizi ve milliyetçi böbürlenmelerinizi şimdi yine meydana çıkarıp
bilhassa TC kökenli kardeşlerimizi yine galyana getirici cümleler kuracak mısınız?
Soru üç:
Yoksa ben aslında olmayan bir şeyi sırf
bana Türkiye söyle, konuş der diye ÖzgürEgemen iki ayrı Devlet martavalının “aslında
imkansız olduğunu biliyorum” diyerek bunu
size Türkiye’nin söylettirdiğini kabul edecek
misiniz?
Yoksa…
KKTC denen bu yerin Cumhurbaşkanı olarak tüm söylemlerinizin tam tersi bu olayı
da hiçbir şey olmamış gibi seyredip bu organizasyon bitene kadar sinip kalacak mısınız?
Artık bu ülke insanını kandırmaktan vazgeçiniz!

BADEMLEME ÇALIŞTAYI

Mahmut Anayasa
“Bademleme” çalıştayı da yapılacak mı...???
Hayır, eksik kalmayalım...
9 yaşında çocuklara nikah kıyanlar bize
aile yapısı için akıl veriyor...
#LanBırakkkkk
***
“Ye anam da köpeğe dökeceyik” şeyisi
“Aile Çalıştayı” şeyisine şey mi, yoksa şey
değil mi...??? Angsızdan şey edemedim...

AİLENİN DIŞINDA DA BİR
HAYAT VAR

Semen Yönsel Saygun
Aile Çalıştayı’nda bu konuları konuşup
tartışmışlar.
Boşa yorulmasınlar AİLENİN DIŞINDA
DA BİR HAYAT VAR ve biz hayatlarımızı
size vermeyiz.
1-Sizce aile nedir? Nasıl tanımlarsınız?
2-Sizce aile neden önemli/önemsiz?
3-Aile olmazsa ne olur?
4-Ailenin temel değerleri nedir?
5-Ailede olması gereken özellikler nelerdir?
6-Aileyi oluşturan bireyleri nasıl
tanımlarsınız?
7-Aile içi sorumluluklar sizce nasıl olmalı?
8-Boşanma sebepleri
9-Boşanmalar neden arttı?
10- Ne olsaydı boşanmazdım?
11-Boşanma gerekçesi olup boşanmamak
adına evlilik sürmeli mi?
12-Aile Değerlerimize ne oldu?
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İŞGAL GİRDABINDA AİLE
ÇALIŞTAYI İLE ELEKTRİK ZAMMI
Yine bir pazar günündeyiz…
Davet edilmedik diye katılamadık,
dolayısıyla kaçırdık böylesi “mühim”
bir çalıştayı…
“Duydunuz mu?” biz bitinca duyduk…
Cumhurreisi E. Tatar’ın eşi Sibel
Tatar öncülüğünde, KKTC Cumhurreisliği himayelerinde, Cumhurreisliği
Sosyal Destek Komitesi ve Evkaf’ın
paydaşlığında düzenlenen “KKTC
1. Aile Çalıştayı” cuma “mübarek
gün” nihayete erdi…
Keşke bir fırsatını bulup, gidip izleyebilseydik…
Kim bilir, “ne çok şey öğrenecektik
orada?”
Evvelâ, “memleketimizin aile yapısının nasıl olması gerektiğini” öğrenecektik, “bilenlerden”(!)…
Annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz “bilmezdi”(!); o yüzden bizlere öğretemediler(!)…
Aha şimdi “maraz ettim”(!) görüng…
“Vallahi” aha yemin, sonradan öğrendim 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde
Girne’nin tanınmış bir otelinde böylesi
bir çalıştay yapıldığını…
E, Kıbrıslıların “aile yapısının olmazsa olmazıdır oteller”; değil mi
ama…
Her aile, bir şekilde, bir gün mutlaka
otellerin birinden geçmeli…
Otel demek, “turizm” demek! Değil?
KKTC’nin en önemli “gelir kaynaklarından” biri da, turizm sektöründen elde edilmez mi?
***
Sahi, “aile ne idi?”
Ailenin tanımı nasıl yapılırdı, bilenler bilmeyenlere söylesin…
Bize da söylesinler, çalıştaydan dinleyip öğrenemedik(!); en azından sizlerden öğrenip, eksik olan bilgilerimizi
tamamlamış olalım…
-Ne dediniz?
Şimdi, çocuğu olmayan çiftler aile
sayılmaz mı?
Ayrıca, bir anne ile çocuğu/çocukları,
birlikte yaşıyorlarsa ve başka da
kimseleri yoksa o evde, onlar aile
sayılmaz mı?
Ya da, evlenmeyen, tek başına yaşayan insanlar; onlar da, aileden yoksun mu?
Aile olarak tanımlanmazlar mı?
Dünyada, üçüncü cinsiyet tartışılıyor günümüzde; medeni ülkelerde

bu konular tabu olmaktan çoktan
çıktı…
Peki, “LGBT” bireylerin -eşcinsellerin- hakları, aile yapıları ne olacak?
O konulara değinildi mi ‘Aile Çalıştayı’nda?
***
Bir arkadaşla “beklentileri” konuşuyoruz…
Yakında, erkekler için saç sakal
nasıl olacak?
Kadınlar için, saçlar ve baş -türban,
sıkma baş- nasıl düzenlenecek, diye
çalıştaylar da yapılır artık…
Evkaf da, paydaşı olur bu çalıştayların…
Konuştuğum dostum, bir ara:
-Aslında bir da, “abdest alma ile
camiye gitme” nasıl yapılmalı… Herkes mahallesindeki “camiye nasıl gidilecek, nasıl eve dönülecek”; varsa
küçük “çocuklarını, camideki oyun
parkında eğlenebilmesi için nereye
bırakacak,” konularında da çalıştay
yapılmalı, dedi…
Arkadaş haklı!
Bitirmedi konuşmasını, sürdürdü:
Hiç işleri galmadı gardaşcığım,
böyle şeyler yapmakla bizleri nereye
götüreceklerini zannediyorlar; bu ne
yahu, deyiverdi…
Gerçekten, memlekette başka yapılacak hiçbir şey kalmadı mı?
Ne dersiniz?
“Ah Kıbrıslı, ah!”
Ne hale getirdiler bizleri?
***
Fıkrayı bilirsiniz:
“Nasreddin Hoca, caminin kürsüsüne çıkmış, vaaz vermeye başlamış:
-Ey cemaat, Tanrı’ya şükredin ki,
deveye kanat vermedi. Yoksa damlarınız başınıza yıkılırdı!”
Yakında o da olacak!
***
Yeni Nazırlar Kurulu, UBP-DPYDP koalisyonu ile oluşurken, elektrik zammı yumuşak bir şekilde hal
yoluna sokuldu!
Maktu ücret %30 artırılırken, yeni
tarifeler 1 Mart’tan itibaren yürürlükte olacak…
Kıb-tek’in eski yöneticilerinden
muhalif birisi, “Bin TL’lik elektrik
tüketen bir hane, önümüzdeki ay 2
bin 700 TL civarında ödeme yapacak”
deyiverdi…
“Çok değilmiş”(!) canım…
Kimsenin şikâyeti yok nasıl olsa…
Bizim gibi düşünenler dışında, herkes

Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
zamlardan memnun herhalde; memnun olmasalar sokaklardan eve girmezlerdi…
Yoksa salgın mı var?
Oy vermeye koşa koşa gittiler ama.
Baksanıza, seçim sonuçları, KKTC
yurttaşlarının memnuniyetinin bir
göstergesi değil mi?
Maalesef öyledir!
Tersi olsaydı, -bizim için hiçbir
önemi yoktur; öyleyken- “en azından
koalisyon partilerinin adı değişirdi”…
***
“Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı “gelişmeler” yaşanıyor Birleşmiş Milletlerde”…
Söylenenlere bakılırsa; Rusya, Ukrayna gerginliğinde Amerika’nın ve
Türkiye’nin tutumları sonucu, Kıbrıs’ın kuzeyinin yıllardır işgal altında
olduğu; 1974’ten beri ateşkes durumunu ortadan kaldıracak, bir çözüme
hâlâ ulaşılamadığını dile getirdi Rusya
Federasyonu temsilcisi, deniyor…
Öte yandan, Britanya Hükümeti geçenlerde, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan
Ağrotur’daki askeri üssünde kullanılmak üzere, Lazer güdümlü çok
amaçlı Tornado jet uçaklarından 8
tane daha gönderdi…
Oydu, buydu, son günlerde yaşanan
olaylarla bir defa daha öğrendik ki;
Başta can güvenliğimiz yoktur bu
ülke yarısında…
İnsanımız geçim derdindedir!
Yapılan astronomik zamlarla başa
çıkılmasının imkânsız olacağı, pek
yakında görülecektir!
Bütün bu olaylar sanki da yokmuş
gibi, toplumun en yüksek makamının
himayelerinde, işgalcinin dayatması
olarak “KKTC 1. Aile Çalıştayı” yapıldı…
Yıllardır, ateş çemberinin içinde
yaşatılmakta olduğumuzu; birilerinin
de, rahat uyumamız için böylesi “çalıştaylar/etkinlikler” düzenleyerek bizleri kandırıp dönüştüreceklerini zannediyorlar…
Ne isterlerse yapsınlar, bugünkü
durumu sürdürüp “ileri”(!) götürmeyi başaramayacaklar…
Ana sorunumuz olan Kıbrıs sorununu, yıllardır bile isteye çözmek istemediklerini; 48 yıldır işgal girdabında yaşatıldığımızı, kimse Kıbrıslılara unutturamaz!
İyi pazarlar hepinize,
Gene gonuşuruk buraşda.

Fileleftheros: Hellim fiyaskosuna nasıl vardık
Güney Kıbrıs’ta, hellimin menşe ismi
korumalı ürün (POP) olarak tescil edildiği
1 Ekim 2021 itibarıyla tescil standardına
uygun hellim üretimi ve ihracatı yapılmadığı, Rum Tarım Bakanlığı’nın paydaşlarla pazarlıklarının devam ettiği bildirildi.
Fileleftheros “Hellim Fiyaskosuna Nasıl
Vardık” başlıklı haberinde hellim dosyasının Avrupa Komisyonu’na sunulduğu
2014’ten 2019’a kadar Rum tarafında küçükbaş hayvan besiciliği yerine büyükbaş
hayvan besiciliğinin desteklendiğini, bu
nedenle şu anda hellim üretiminin standart
dışı ve tescil öncesindeki şekliyle devam
ettiğini yazdı.
Rum yönetiminin, bu ürünlerin piyasadan

toplatılmasını isteyebileceğini ancak bunun
yerine ortak paydada buluşmak maksadıyla
paydaşlarla diyaloğa girme yolunu seçtiğine
işaret eden gazete, bu yüzden gerek ürün
gerek küçükbaş hayvan besiciliğinin sürdürülebilirliği açısından çok tehlikeli görüşler ortaya konulduğuna işaret etti.

Habere göre, Rum Tarım Bakanlığı ürün
tescil anlaşması temelinde oranın yüzde
50-50, ancak küçükbaş hayvan sütünün
sütte değil ama üründe baskın olmasını
tercih ediyor. Çünkü 5,6 litre keçi sütünden
1 kilo hellim yapılabiliyorken aynı miktarda
hellim için 8,6 litre koyun sütü ve 10,3
litre inek sütü gerekiyor. Bakanlığın, Komisyon ile müzakerelerde zorlanmamak
için kabul edebileceği tek çözüm, küçükbaş
hayvan sütü oranının 2024 itibarıyla asgari
yüzde 35 olması. Bu oran yüzde 100 küçükbaş hayvan sütü hellimi ve yüzde 35yüzde 65 karma hellimi içerecek POP
ürün için geçerli olacak. Geriye kalan
ürünlerin yüzde 5-yüzde 95 oranı ile ticari
marka alabilmesi için çalışılacak.
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TUNCAY HANIM...
Tuncay Çağatay benim bir ömürdür
bildiğim, pek tanımadığım ama hep
ilgimi çeken bir hanım.
Hanım sıfatını pek sık kullanmayı sevmem çünkü herşey gibi onun da fıcırığını
çıkardığımıza inanıyorum.
Bana göre hanımlık sıfatı bunu hak
edenler için kullanılmaıldır, birilerinin
cinsiyetini tanımlamak için değil.
Tuncay Çağatay'da benim yıllardır en
çok ilgimi çeken yönü de hanımlığı olmuştur.
Bir başbakan eşi olması veya Erek
Cagatay arkadşımın annesi olması falan
değil. Tam bir hanımefendidir Tuncay
Çağatay. Katıksız. Vakur ve sade.
Geçenlerde onun bir fotoğrafını çekip
de paylaştığımda yağmur gibi yağan yorumlardan onun ayni zamanda mükemmel
bir öğretmen olduğunu, bir çok insan
tarafından hem sevildiğini hem de inanılmaz boyutta sayıldığını da öğrendim.
Bugün de en sonunda tanıdım.
Nezire Gürkan hanımefendinin onunla
yaptığı bir röportaj sırasında oldu bu
da.
Harika halıların beni benden aldığı ,
bir toz zerreciğinin bulunmadığı dairesinde misafir etti bizi yaklaşık 3-4 saat
bugün Tuncay Çağatay.
Evinin temizliğini de kendisi yapıyormuş , her gün de 1.5 saat yürüyormuş
83 yaşındaki Tuncay Çağatay. Onun bilgisini verdi bize o kahvelerimizi yapıp
ben de evine iltifatlar yağdırırken. Üç
haftada bir geliyormuş bir yardımcı kendine caml ve panjurların temizliği için.
Kahvelerimizi yudumladık ve başladık
sohbete.
ve pek tabii doğduğum topraklara, Limasol kasabasına ışınlandım bir anda
ve saatlerce orada kaldım. Oralarda
mutlu mesut gezinirken Tuncay hanımı
da tanıdım. ve hem çok sevdim hem de
çok saygı duydum, hayran kaldım. Aşık
oldum da diyebilirim.
Altı kardeş imişler. Baba ve annesinin
onları okutmak için verdiği mücadeleden
söz etti aşk ile, minnet ile. Babasının
bir kez bile sesini yüksetlmesine tanık
olmamış, ne de anne ile baba arasındaki
herhangi bir tartışmaya.
Baba çeşitli işler yapmış ama en çok
da mannavlık galiba. Mahallede başı
açık , uzak bi mesafeye gideceğinde de
çarşafını giyen, saçları dizine kadar inen
annesi ise onlara Hazreti Ali'nin hayatından hikayeler okurmuş hep, onlar küçük iken.
İlkokulu bitirince de meslek öğrenmesi
için bir terzi yanına, Cihan hanımın yanına gönderilmesine karar verilmiş. Bu
amaçla bir de sandalye alınmış. O yıllarda
okumak isteyen kızların tek seçeneği
henüz trajik şekilde bölünmeyen başkentimiz imiş ve o güne kadar da sadece
Ayhel teyzem gönderilmiş oraya. O da
Doğan Türk Birliğinin sağladığı yardım
ile. Yani Tuncay hanım terzi olmayı kabullenmiş.
Ama o yıl Limasol'daki ortaokul ilk
kez kız öğrenci kabul etmeye başlayınca
rota değişmiş ve sandalyesini alıp sonradan Sedat Simavi Küçükler Ortaokulu
yani yıllar sonra benim ilkokulum olacak
binaya gitmiş. Öğrenciler kendi sandalyelerini kendileri tedarik ediyormuş o
yoksulluğun ve imkansızlığın hüküm
sürdüğü yıllarda.
Buradaki yıllarından bahsetti bize Tuncay hanım, sorum üzerine de buradaki
Türkiyeli öğretmenlerden. Mükemmel
hocalar imiş dört yıllık bir süre için bu-

raya gelen hocalar. Sonradan çoğu çok
yüksek mevkilere gelmişler memleketeerine geri döndüklerinde.
Lise çağına geldiğinde de lise yine ilk
kez kız öğrenci de almaya başlamış. O
da devam etmiş.
Lise sonun sonuna gelindiğinde ise o
yıllarda yüksek öğrenim için tek seçenek
olan, o da çok az sayıda insan için, Türkiye kapısının maddi nedenlerle ona kapalı olduğu için o da bir daktilo alıp
daktilo öğrenmeye başlamış. Hedef de
İngiliz Askeri Üsleri'nde sekreterlik.
Ne mutlu ona ve onun okuttuklarına
ki aile meclisi onu üniversiteye göndermeye karar vermiş. Bu kararı da herkesin
üzerine düşen fedakarlığı yapmayı kabul
etmesi üzerine almışlar. En büyük fedakarlığı da galiba en büyük abisi Mehmet
Mannavoğlu yapmış. Tuncay hanım okulunu bitirene kadar evlenmemeyi taahüt
etmiş.
ve Tuncay hanım o devrin üniversite
giriş sınavı olduğunu anladığım "olgunlaşma" sınavlarına girmiş ve atmış kapağı
Ankara'ya. Yıl 1957.
o yıl toplam altı kız mezun olmuş Limasol'daki Türk lisesinden ve sadece o
yurtdışına yükseköğretime gitmiş bunların
arasında. Ancak diğer 5 bayan arkadaşının
hepsi de buradaki Öğretmen Kolejine
gidip öğretmen olmuşlar. Tuncay Hanım
ise Dil, Tarih ve Coğrafya'da edebiyat
okumuş.
Çok modern bir kent imiş o yıllarda
Ankara. Yurtaki arkadaşları da aydın ve
güçlü kızlar. "Hele o İzmirli kızlar!!!"
Nasıl da dik dururmuş o İzmirli kızlar
erkeklerin karşısında.
1961 yılında mezun olduktan sonra
memlekete dönmüş bir hocasının "Sen
bir sene daha kal asistanım ol" şeklindeki
ısrarlarına rağmen. Masterlik yokmuş o
yıllarda, asistanlık varmış.
Ama o dönmek istemiş memleketine
çünkü o yıllarda Türkiye'ye yüksek
tahsile gidenlerin hemen hemen tümü
kalıyorlarmış oralarda. Onunsa arzusu
dönmek ve buraya hizmet vermek.
İlk tayini Mağusa'daki Namık Kemal
Lisesine çıkmış. Hazır orada iken okulun
kütüphanesini de kurmuş öğrencilerinin
yardımları ile.
Bir yılın sonunda Limasol'a becayiş
olduğunda ise oradaki öğrencileri radyoların dinleyici istekleri programlarından
bir İngilizce şarkı çalınmasını istemeye
başlamışlar.

Sezen Aksu'nun "Geri Dön" parçasının
İngilizce muadili bir parça.
Ve Tuncay hanım da doğduğu topraklara edebiyat öğretmeni olarak dönmüş
sonunda.
Başlamış öğretmenliğe. Bu arada o
yıllarda şık giyinmeye çok da özen gösteriyormuş. Tarafsız bir gözlemci olarak
şunu da ekleyim: Bu konuda değişen
bişey yok.
Gerçi o yıllarda kendisinin tasarladığı
kıyafetleri annesi dikiyormuş ama yine
de o standartı devam ettirebilmiş. İngilizlerin "understated elegance" dedikleri
bir tarz ile, en sevdiğim tarz oluyor bu
da, bu arada, bunu da belirteyim.
Tabii 1964'de doğduğum topraklarda
da silahlar patlamaya başlamış ama başkentimizden bir ay sonra, Şubat ayında
yani. Ama bunun yolda olduğunu da
uzun zamandır hissedebiliyormuş insan.
1950li yılların ikinci yarısından itibaren.
"Hissediyorsunuz savaşın gelmekte olduğunu. Nefesiniz darlaşır" şeklinde izah
etti duygulaını Tuncay hanım.
Babasının manav dükkanı 1950li yıllarda Rumların yoğun olarak yaşadığı
bir bölgede imiş, müşterilerin çoğu da
Rum ve Ermeni.
Bir Rum arkadaşı onu bir gün uyarmış
o yıllarda, yani 50lerde, "Gelme" diye.
Benzeri bir uyarıya kulak asmayan bir
diğer Türkün de öldürülmesi üzerine babası Türklerin yoğun olarak yaşadığı
bölgeye taşımış dükkanını.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede oturan Rumlar da mallarını satarak
kaçmaya.
1964 yılında olaylar patlak verince
okullar kapatılmış ve Tuncay hanım bu
kez karşımıza hem bir hemşire hem de
bir radyo spikeri olarak çıkmış.
Türk mahallesindeki o günlerde kurulan
derme çatma hastanedeki yaralıların tedavisine gitmişler bir diğer hocanım
olan Duyal teyzem ile birlikte.
Düştüğü gibi bayılmış Duyal teyzem
burada karşılaştığı manzara ile.
Bir de radyo kurulmuş o günlerde
doğduğum topraklarda halkın maneviyatını yüksek tutmak için.
Tuncay hanım da bu radyoda edebiyat
temalı programlar hazırlayıp sunmuş o
günlerde.
Daha sonra da kasabadaki sancaktarlıktaki psikolojik harp biriminde de görev
yapmış, TMT yemini etmiş yani mücahide olmuş.

Sosyal Medya
Uğur Karagözlü
Duymak istediğimi duymak için de
"Tuncay hanım o yıllarda milli duygular
güçlü idi değil mi?" sorusunu yönelttim.
evet öyleymiş . Açıklaması da "Çünkü
av gibiydik biz." Çoğunluğun kolaylıkla
avlayabileceği bir azınlık.
"Çok ilginç" dedim "Babam da benzeri
bir açıklama getirmişti bir gün bu konuda
, ben yine benzeri bir soru sorduğumda.
Bit gibiydik biz demişti babam . Başı
kolaylıkla ezilebilen demek istemişti."
Derken geldik 1974'e. Ama arada eşi
Mustafa Çağatay ile olan evliliği vardı
tabii. Komşu imişler Mustafa bey ile,
ayni okula gidip gelmişler falan ve sonuçta aielerine haber vermeden de nikah
kıymışlar.
Bunu yapmak bugün kolay da o yıllarda
be?
Cesaret işi. Hem de büyük cesaret.
Arada mankenlik de yapmış, etkinliklerde şiirler de okumuş, tiyatrolarda
sahne de almış.
Bunlar da cesaret isteyen şeylerdi. Büyük cesaret çünkü "Limasol halkı önünüzde alkışlar, arkanızdan çekiştirirdi"
dedi Tuncay hanım.
Bilmez miyim dedim kahkahalar atarak.
Bilirim canım çok iyi hem de.
1974 olayları patlak verdiğinde ise
küçük oğlu Erek'e dokuz aylık hamile
imiş.
Bir elinde bavulu karnını tuta tuta
atmış canını Türk hastanesine. Bir süre
önce milletvekili olan eşi ise görevinin
başında topluma yardımcı olma peşinde.
Hastane ise ana baba günü çünkü kasabanın tüm Türk halkı onun bahçesinde
toplanmış, öldürülme korkusunda.
Çok korkunç şeyler görmüş o gün o
hastanede uzanabileceği bir oda ararken.
Sonunda bir küçük odada bir bidonun
yanına uzanmış ve dışarıdan alkış sesleri
gelmiş.
Türk ordusu Limasol'a çıktı sanmış
çünkü o gün sabah öyle anons yapılmıştı.
Türk ordusu her yerde şeklinde. Meğer
o alkışlar Rum bir subayın "ricası"
üzerine yapılmış. Hastanedeki Türk bayrağı indirilip onun yerine Yunan bayrağı
çekilirken.
İngiliz askerlerinin hasta ve hamile
olan Türkleri İngiliz Üslerindeki hastaneye götüreceklerini duyunca atmış kendini o askeri jeepin önüne. Onlar sadece
sen binebilirsin deyince de "Çocuklarım
olmadan asla" demiş. İki küçük çocuğu
da yanında idi tabii.
Sonuçta razı olmuş İngilizler ve atmışlar canlarını İngiliz Üslerine.
Tuncay hanım orada doğurmuş küçük
oğlunu ve 9 Eylüle kadar orada kalmış
tek başına çocukları ile eşi esir kampında
iken.
9 Eylülde Limasoldaki evine dönmüş
11 Eylülde de kaçak yollardan üç çocuğu,
bir arkadaşı ve arkadaşının çocuğu ile
Kuzey'e geçmişler.
Bu göçün mimarı da annesi imiş.
Annesi tüm ailenin kuzeye kaçışını
organize ettikten sonra Kuzeye geçen
son aile ferdi olmuş.
Kaçış yolları da malum.
Bir Ruma para ödüyorsun, o da seni
dolambaçlı yollardan Kuzeye kaçırıyor.
Bu Rum seni kesecek mi beieçecek mi
yoksa sadece öldürecek mi korkusu yaşayarak ama genelde de hiç bir pürüz
çıkmadan.
Burada kaldık.
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Günün Manisi - Emine Hür

Satılmıştır her yanın
Dondurulmuştur kanın
Türkiye Türkün değil
Artık yabancıların

Özdeyişler

Tadımlık

“İyi bir başlangıç, yarı
yarıya başarı demektir.”
Andre Gide

En güzel dizeyi buluyorum derken
Bozuyor düşümü bir klakson sesi
Aklımda hayatım üstüne düşünceler
Ve pantolonumdaki yağ lekesi
Ataol Behramoğlu

Kitap Dünyası

MANZARALAR
John Berger
Metis Yayınları

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar
Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy
Lefkoşa
0392 223 93 93

Ukraynalı siviller askeri eğitim alıyor
Ukrayna-Rusya arasında gerginlik devam
ederken Ukraynalı siviller olası bir işgal
durumunda ülkelerini savunmak için askeri
eğitim almayı sürdürüyor.
Başkent Kiev'in dışındaki Desnyanskyi
bölgesinde bulunan eski bir sanayi tesisinde
verilen eğitime, aralarında kadınların da olduğu farklı yaşlardan siviller katılıyor.
Farlı gruplara ayrılan siviller silah kullanma,

arazide ilerleme, binalarda güvenliği sağlama,
gözetleme ve haberleşme eğitimi alıyor.
Siviller, 1 Ocak itibarıyla Ukrayna ordusunun bir parçası kabul edilen Bölgesel Savunma Güçleri kapsamında görev alacak.
Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus
ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları
100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden

oluyor.
NATO ülkeleri, Rusya'yı olası bir işgale
karşı uyarırken Moskova Ukrayna'yı işgal
etme planları olmadığını öne sürüyor.
Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken çoğu ittifak üyesi ülke ise "açık kapı"
politikalarının devam edeceğini belirterek
Kiev'e askeri destek veriyor.

Rusya'dan Karadeniz'de nükleer başlıklı tatbikat
Rusya'nın Ukrayna krizini yeni bir boyuta
taşıması beklenen balistik ve seyir füzeleri tatbikatı başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte tatbikatı Kremlin Sarayı’ndaki durum merkezinden izledi.
Kremlin tarafından tatbikat sırasında yapılan
açıklamada, “Devlet Başkanı, tatbikatı durum
izleme merkezinden Belarus Devlet Başkanı
Aleksandr Lukaşenko ile birlikte izledi. Tatbikata
Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri
Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve
Karadeniz Filoları kuvvetleri ile araçları katıldı"
denildi. Tatbikatta, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri,
Kinzhal hipersonik füzeleri başarıyla fırlattığı,
Kuzey ve Karadeniz Filolarına ait gemiler ve
denizaltıların, deniz ve kara hedeflerine Kalibr
seyir füzeleri ve Zirkon hipersonik füzeler fırlattığı vurgulandı.
Açıklamanın tam metninde "Astrahan böl-

DÜN

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
Mimar Vahip Cad No:39/2 Hamitköy Işıkları üzeri Dumlupınar yolu
Ahmet Oto Galeri Karşısı Atatürk
Öğretmen Akademisi yolu Lefkoşa
2254 500
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4
Kumsal Lefkoşa
03922282330
GİRNE
AYDIN ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza
No:3 Alsancak Girne
0392 821 33 61
DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur
Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı)
03928160543
MAĞUSA
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu,
Terminal Lemar Yanı Mağusa
03923663350
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik
yanı Mağusa
03923656922

gesindeki Kapustin Yar Eğitim test sahasında
İskender kara tabanlı seyir füzesi ve Arhangelsk
bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü’nden,
Yars kıtalararası balistik füzesi Kamçatka’daki
Kura test sahasına fırlatıldı. Tu-95MS stratejik
bombardıman uçakları tarafından havadan fır-

latılan seyir füzeleri Pemboi ve Kura menzillerindeki hedefleri vurdu. Barents Denizi'nin
sularından Kuzey Filosu’na ait Karelya stratejik
nükleer denizaltısından, Kura menzilinde bir
balistik füze 'Sineva' (Balistik füze) fırlatıldı”
ifadeleri yer aldı.

ARANIYOR
Lefkoşa’da ada içi dağıtım için 2 şoför,
2 balık temizleyici ve 1 muhasebeci aranıyor…
Tel:05338653042

KİRALIK ARAZİ
Angolemde (Taşpınar) sulu arazi 20 dönüm, su motoruyla
birlikte kiralıktır. Ayrıca pınar suyu da mevcuttur.
Tel: 0533 849 18 47

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

13.60 13.68

EURO
Alış Satış

15.45

15.53

S.T.G.
Alış Satış

18.52

18.62

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GÜZELYURT
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
0392 714 21 93
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İskele boğaz anayolu -petek pastanesi yanı iskele
05428550015
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr.İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5
Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
05338829456

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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TüRKİYE’dE 26.
HAFTA dEVAm EdİYOR

Türkiye Süper Lig’de 26. Hafta maçları bugün
devam edecek. gaziantep-Adana demirspor,
Alanya-Trabzon, Karagümrük-Sivas, FenerbahçeHatay karşı karşıya gelecek. pazartesi ise
göztepe-galatasaray karşılaşması oynanacak.

Mesarya Kartal’ı
Başkent’te vurdu
Esente
Stadı’nda
basın odası
içi rezalet!

FuTBOLdA SONuçLAR
VE güNüN mAçLARı
SüpER Lİg

Cihangir-Hamitköy: 3-3
mağusa Türk gücü-Lefke: 2-0
Yenicami-mesarya: 1-2
doğan Türk Bİrliği-Y.dumlupınar: 2-2

BİRİNCİ Lİg

İncirli-Yalova:
Yeniboğaziçi-çanakkale:
Esentepe-dörtyol:
Bağcıl-Karşıyaka:

BugüN
SüpER Lİg

Kaymaklı-Türk Ocağı: utku Hamamcıoğlu
girne Halk Evi-Baf ülkü Yurdu:
mehmet Sezener
Binatlı-m.A.Yeşilova: Serhan Şimşek
gönyeli-göçmenköy: mustafa Öztugay

BİRİNCİ Lİg

maraş-düzkaya:
Hakan ünal
gençler Birliği-mormenekşe: Hüseyin Özkan
çetinkaya-görneç: Tufan çerçioğlu
m.değirmenlik-CB gençlik gücü:
Turgay misk
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

nMesarya’yı konuk eden
Yenicami maçı 2-1 kaybetti.
Hascan ve Mehmet Göktaş
kırmızı kart gördü. Lig’de 12.
Sıraya geriledi.

1-2

nKonuk ekip Mesarya’ya
Ertaç 90. Dakikada serbest
vuruştan attığı golle takımına
3 puanı kazandıran isim oldu.
Süper Lig’in 19. Haftasında Atatürk
Stadı’nda Mesarya’yı konuk eden Yenicami 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip
Mesarya son dakika bulduğu golle 3
puanıon sahibi oldu.
Oyunun genelinde topa daha çok
sahip olan Yenicami Mesarya savunmasını aşmakta zorlandı.
İlk devernin 11. Dakikasında Mesarya atağında ceza sahası içinde karanbole karışan topu önünde bulan
Yusuf takımını 1-0 öne geçiren golü
kaydetti ve ilk devre bu skorla sona
erdi.
İkinci devre de Yenicami baskısı
ile devam etti. Keita bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.
Hascan’ın oyuna dahil olması ile
Yenicami daha etkili olmaya başladı.
73. dakikada kazanılan penaltıyı
Hascan gole çevirdi ve skor 1-1 oldu.
Bu dakikadan sonra Mesarya ileride
çok adamla pozisyon bulmaya başladı.
85. Dakikada Ertaç çok net bir pozisyonda sonuç alamadı. 90. Dakikada
Mehmet Göktaş ve Hascan kırımızı
kart gördü. Kazanılan servest vuruşta
Ertaç plase bir vuruşla topu ağlara
gönderdi ve Mesarya 2-1 üstünlüğü
yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı
ve Mesarya başkentten 3 puanı aldı.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

HABER VE FOTOĞRAFLAR: NECATİ ÖZSOY

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda maç günü
basın odası içi tam bir rezaletti. EsentepeDörtol maçında görev yapacak olan spor
yazarı arkadaşlarımız görev yapacakları
yerde böyle bir tablo ile karşılaştılar. Maç
öncesi stadın içinde basın odasında alkol
partisi yapılmış ve çöpler orda bırakılmış.
Maç saati de hiç bir temizlik yapılmadan
bu ortamda maç izlendi. Sporumuzun başında
oterite eksikliği ve spor tesislerinin atıl kaldığının göstergesi olan bu tablo utanç verici.

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

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

