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Şener Levent

Açı
“Kıbrıs Kıbrıslılarındır” diyoruz…
Saldırıya geçiyorlar hemen…
“Kıbrıslı milliyetçiliği” diyorlar…
Kıbrıslılığı savunmamıza da itirazları
var…
“Milliyetçi” sözü midemi bulandırıyor…
Yaşamı boyunca milliyetçiliğe hiç prim
vermemiş ben ve benim gibi insanlar
nasıl milliyetçi olabilir ki?
Ötekileştirmeymiş!
Bu laftan da hiç hoşlanmam…
Kim kimi ötekileştiriyor ki bu adada?
Ne demek ötekileştirme?
Kafka okuyun biraz:
“Herkes bana Yahudi diyor. Benim Yahudilikle ne gibi bir ortak yanım var ki?
Benim kendi kendimle bile ortak bir
yanım yok…”
***
“Rum” demiyoruz…
“Rumca konuşan Kıbrıslılar” diyoruz,
olmuyor…
“Türk” demiyoruz…
“Türkçe konuşan Kıbrıslılar” diyoruz,
olmuyor…
Ne diyelim?
Sadece Kıbrıslı mı?
Ne yazardı Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerimizde?
-Cypriot!
Ama altında da “Türk” değil mi?
“Milliyetçilik başka bir şey, biz sadece
yurdumuzu savunuyoruz” diyoruz, olmuyor…
Yine anlamıyorlar…
Yaftalamışlar bir kere…
“Milliyetçi”…
Anlatamıyoruz…
Kıbrıs halkı var burada…
Kıbrıs milleti yok!
Ne var?
İki ulusal topluluk…
Bazı arkadaşlar,
-Kıbrıslı milleti yoksa bile onu yarata-

Korkusuz
Hüsnü Mahalli
1979’de Sovyet ordusu Afganistan’ı işgal
edince ABD tıpkı Suriye’de olduğu gibi onlarca silahlı grubun kurulması ve her alanda
desteklenmesi için her
yola başvurdu. Bunu da
Afganistan’a komşu Pakistan, Suudi Arabistan ve BAE’nın
yardımıyla yaptı. Bu da yetmeyince
ABD ve müttefikleri yabancı cihatçıları Afganistan’a taşımaya karar verdi
ve bu iş için Usame Bin Ladin’e Kaide’yi kurdurdu.
Daha sonra ABD ile İsrail konusunda
anlaşmazlığa düşen Bin Ladin başta
ABD olmak üzere herkesin başına bela
oldu.
1989’da Sovyet ordusu Afganistan’dan çekilince cihatçı gruplar birbirini boğazlamaya başladı. Durumu
kurtarmak isteyen ABD 1992’de Pakistan istihbaratının yardımıyla Taliban’ın kurulmasını ve 1996’de Kabil’de
iktidar olmasını sağladı.
Sonrası bildik hikaye çünkü Amerikalılar 2001’de Afganistan’ı işgal etti,
20 yıl sonra bırakıp kaçtı ve Taliban
yeniden iktidar oldu.
Müthiş Tiyatro!

KIBRISLI MİLLİYETÇİLİĞİ
dim…

biliriz, diyorlar…
Çok naif…
Çok iyimser…
Ama çok yaman bir hayal…
“Tanrı yoksa bile onu yaratmak gerekir”
diyenleri hatırlatıyor bana…
Sizin fikriniz ne?
Çok ütopik değil mi?
Elli, hatta yüz yıl sonra diyorlar…
Umutları yeni kuşaklar…
Gençler…
Doğacak çocuklar…
1950’nin üstünden kaç kuşak geçti?
63 kuşağı…
74 kuşağı…
2003 kuşağı…
Ben parlayan bir yıldız göremedim hala
bu havalarda…
Neyle kıyaslayayım şimdiki kuşağı?

Bana 68 kuşağı diyenler var ama 63
kuşağı sayarım kendimi…
15 yaşındaydım…
Ve yurtdışından gelen iki günlük gazete
ile bir dergiye aboneydim…
Gazetelere o kadar meraklıydım ki, bazan tüm gazeteyi tepeden tırnağa okurdum…
Cezayir’de, Vietnam’da, Kongo’da kan
gövdeyi götürüyordu…
Haberleri hiç kaçırmazdım…
Sevdiğim yazarları bir gün okumasam
olmazdı…
Çok iyi Yunanca bilen abimin aldığı
gazeteleri anlamasam da karıştırırdım…
Bir “Eleftheria” gazetesi vardı o zamanlar…
Okumayı çok isterdim…
Keşke ben de Yunanca öğrenebilsey-

***
Ne diyorduk?
Kıbrıslı milliyetçisi!
“Keşke öyle olabilseydik” diyor başka
bir arkadaş…
Ötekileştirme ile ne ilgisi var ki bunun?
Irkçılıkla ne ilgisi var?
Sömürgelerdeki milliyetçi başkaldırılar
ilerici hareketler değil mi?
Bakın Lenin öyle diyor…
İlericiliktir diyor…
Cezayirli Cezayir’i kurtarmak için Fransıza savaş açtı…
Vietnamlı Vietnam’ı kurtarmak için…
Cezayirli direnişçiler de milliyetçiydi,
Vietnamlı direnişçiler de..
Biz de Kıbrıslılığımızın bilincine vararak
Kıbrısı kurtaralım…
***
Neden “Kıbrıslı milliyetçisi” diyorlar
bize?
Dıştan taşınan nüfusu ötekileştirdiğimizi
iddia ediyorlar…
Onları savunmak için bu argümana sarılmışlar…
Denktaş ne demişti:
-Giden Türk, gelen Türk!
Onlar ise şimdi,
-Giden emekçi, gelen emekçi, diyorlar!
Ne yaman emekçi dostları…
Kıbrıs’ta 48 yıldır bir işgal var…
Parçalanmış bir yurt…
Onlar ise galiba sosyalist bir devrim
yapmaya hazırlanıyorlar…
İtirazım yok!
Onlar devrime baksın, ben işgalcilerle
ilgilenirim…
***
Giden emekçi, gelen emekçiymiş…
O Hataylı…
Ben Lefkoşalı…
Gelenle giden bir olur mu?

UYANIK AMERİKALI
2011’de başlatılan ‘Arap Baharı’ ile
bu kez Suriye ikinci Afganistan oldu.
Kısa süre içinde onlarca ülke ve bu
ülkelerin istihbarat örgütleri Suriye’ye
daldı ve yüzlerce silahlı grubun kurulmasını sağladı.
ABD yeni koşullara göre yeni oyuncular bulmuştu.
Başkan Obama’nın talimatıyla yıllarca takip edilip yeri bilinen Usame
Bin Ladin saklandığı Pakistan’ın bir
kasabasında öldürdü.
Bin Ladin’in yerine Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’in danışmanı Muhammed Zavahiri’nin kardeşi
Eymen Zavahiri Kaide’nin lideri oldu.
O da Abu Muhammed Colani’ye Kaide’nin Suriye kolunu kur dedi. Colani
de daha önce Afganistan’da Kaide saflarında savaşmış dünyanın dört bir yanından teröristleri toplayarak NUSRA
örgütünü kurdu.
O sıralar Irak’da Amerikan esir kampından çıkmış Abu Bakr El-Bağdadi
Irak İslam Devleti örgütünü kurmuş
Amerikalılara karşı savaştığını söylüyordu. 2012 sonuna doğru Bağdadi
Irak’la yetinmeyerek Irak Şam İslam
Devleti (IŞİD) örgütünü kurarak Suriye’de yayılmaya başladı. Bir ara NUSRA ve IŞİD birbirini boğazladı ama

IŞİD’in Haziran 2014’de Musul’u ele
geçirmesiyle Türkiye sınırında bitişik
İdlib ve çevresi NUSRA’ya kaldı.
2016 sonrasında ABD; IŞİD’ten
kurtulmaya karar verdiğinde NUSRA
on binlerce yabancı militanıyla hızla
güçleniyordu.
NUSRA’ya yardımcı olmak isteyen
Amerikalılar 29 Ekim 2019’da IŞİD
lideri Bağdadi’yi Türkiye sınırına 7
kilometre uzaklıkta NUSRA’nın kontrol
ettiği İdlib bölgesinde bulup öldürdü.
Dönemin başkanı Trump istihbarat
yardımından dolayı PYD’ye teşekkür
etmişti.
Üç gün önce de IŞİD’in Bağdadi’den
sonra lideri El-Kureşi aynı bölgede
yine Amerikalılar tarafından öldürüldü.
Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta, Türk asker ve istihbaratının çok
aktif ve etkin olduğu bölgede.
Irak yetkilileri El-Kureşi’nin yerinin
tesbit edilmesinde ABD’ye yardım ettiklerini söylediler ama Başkan Biden
Demokratik Suriye Güçleri’ne yani
PYD’ye teşekkür etti.
Arap medyası iki hafta önce IŞİD’lilerin tutulduğu Haseke yakınındaki
hapishaneye yapılan saldırı sonrasında
yüzlerce IŞİD militanının kaçtığını ve

kaçanlar arasında iki IŞİD yöneticisinin
bulunduğunu ve bunların EL-Kureşi’nin
yanına gittiğini yazmıştı.
Hem de Türk askerinin, istihbaratının
ve Ankara yanlısı Suriye muhalif grupların ve son olarak NUSRA militanlarının kontrol ettiği 250 kilometrelik
yolu geçerek!
Doğruysa çok ilginç çünkü bu iki
yönetici takip edilmiş ve böylece ElKureşi’nin yeri tesbit edilmiş!
Doğru mu değil mi bilinmez ama
Bağdadi olayında olduğu gibi NUSRA’nın El-Kureşi’nin de yerini bilmemesi imkansız.
Arap medyasına göre ABD; IŞİD lider ve yöneticilerini temizleyerek NUSRA lideri Colani’nin önünü açmaya
çalışıyor. O da son zamanlarda Amerikalılara mesaj göndererek “Yemin
Billah ben artık akıllandım, uslandım
ve sizi çok seviyorum” diyormuş.
On binlerce militanıyla Türkiye’nin
korumasında İdlib’i işgal ederek Rus
ve Suriye ordusuna karşı direnen NUSRA yeni dönemin başrol oyuncusu olabilir.
Kendine hizmet eden politikacılar
gibi ABD bu tipleri çok sever, iyi kullanır işi bitince de ortadan kaldırır.
Hepsi bu kadar!
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Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler
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KÖPRÜDEN
GEÇEMEDİK

“85 seçimlerine giderken seçmen sayılarında anormal artış görüldüğü takdirde
dünya basınını Kıbrıs’a çağırıp ‘bu seçim
maskaralıktır, Türkiye’den ithal edilmiş
seçmenlerle bu oyun oynanmaktadır’ diyeceğiz… Çünkü bu memleketin sosyal
dokusu değişmektedir kötüye doğru ve
buna son verilecektir. Biz yasal ve barışçı
yollardan son verilmesi gerektiğine inanıyoruz çünkü bizim ne kaybedecek bir şeyimiz vardır
ne de başka gidecek yerimiz.
Bu memlekete sahip çıkacağız ve bizimdir diyeceğiz.
Önüne gelen vatandaş olamaz. Bugünden seçmen listelerinin askıya çıktığı güne
kadar yapılacak olan her yurttaş kasıtlı
olarak, seçim maksadıyla yapılmış ve
seçmen yapılmak için yurttaş yapılmış
kişidir, ikaz ediyoruz, dünya basınında
tepki göstereceğiz ve hiç hoş olmayacak.
Çaresi budur. Bunu durduracağız beyler.”
Raif Denktaş bu sözleri KKTC meclisinde söyledi. 22 Şubat 1985 tarihinde...
26 Aralık 1985'te ise, 34 yaşındayken
halen soru işaretleri ile anılan bir trafik
kazasında hayatını kaybetti...
Yıllar sonra baba Denktaş derin bir ah
çekerek “Oğlum Raif, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandı. O stres içinde üniversiteye gider, gelirdi. Kazayı o zaman
yaptı. Ölümünden birkaç ay evvel büyük
bir gazetede uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor diye bir manşet çıktı” dedi...
Ne Raif Denktaş’ın 22 Şubat 1985’te
KKTC meclisinde yaptığı o tarihi konuşmadan söz eden kaldı, ne ölümünden...
Ne baba Denktaş’ın “Oğlum MİT yüzünden öldü” derken neyi kastettiğinden
söz eden kaldı, ne de bu ülkede yapılan
bütün seçimlerde, kurulan bütün hükümetlerde hep var olan bit yeniklerinden...
Bugünleri 80’li yıllardan gören ve uyarılarını yapan o yurtsever insanlar köprüden geçip gittiler...
Onlar bu memleketi çok sevdiler, onların ardından gelenler ya az sevdiler, ya
da hiç sevmediler...
Artık kimse vatandaşlıkların hesabını
sormuyor, soranlarsa ırkçılıkla ve ithal
seçmenleri ötekileştirmekle suçlanıyor...
1985’ten bu yana kaç bin kişi vatandaş
yapıldı, Kıbrıslıtürklerin iradesi hangi
cenehheme kayboldu, üstünü çizdik bu
soruların, sormuyoruz, husolduk...
22 Ocak 2018 tarihinde gördük kışkırtıldığı takdirde ithal nüfusa kurdurtulan
yerleşik derneklerinin nelere kadir olabileceğini...
22 Ocak saldırganlarının cezasızlıkla
ödüllendirilmesi, hedef gösterene biat
edildiğinin göstergesiydi...
2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
“Derin ilişkiler içerisinde olan, Türkiye’yi
yönetene bağlı makamlardan ‘aday olma
senin için ailen için iyi olur’ diye bana
mesaj gönderme cüretini gösterdiler”
dedi Mustafa Akıncı BRT'de diğer adayların da katıldığı programda...
Bu cümleler de, sosyal medyada yayınlanan ve binlerce ‘like’ alan “Gelirim
makam odanda kafana sıkarım” videoları
da “Bırakalım bu kutuplaştırma siyasetini”
denilerek geçiştirildi...
Tehditlerin karalama kampanyalarının
gölgesinde yapılan o seçimi Akıncı kaybetti...
Raif Denktaş’ın 1985’te yaptığı konuşma 2022 genel seçimlerini boykot
edenlerin söylemlerinde yankılandı...
Mecliste bulunan hiçbir siyasi parti
“Bu seçimler maskaralıktır” diyemedi...
Sonuç: Köprüden geçemedik...

ŞİİRLER ROMANLAR
VE FİLMLERDEN
BAŞLAMALI DERSE

Benter:

Maraş'ın tümü
Osmanlı mülküymüş!
HK-KKTC'de mahkeme olarak görev
yapan Taşınmaz Mal Komisyonu, 46
yıl kapalı kaldıktan sonra iki yıl önce
ziyarete açılan turistik Maraş kentiyle
ilgili tarihi bir karar aldı. Buna göre;
KKTC aleyhine bir Rum'un açtığı mülk
davasında, söz konusu taşınmazın Osmanlı döneminden Abdullah Paşa Vakfı'na ait olduğunu orijinal tapuyla belgeleyen Vakıflar İdaresi davaya müdahil
oldu.
İçinde iki yabancı üyenin de bulunduğu mahkeme, bugüne kadar yalnızca
1974'teki tapu kayıtlarını, yani Rumların
bireysel tapularını geçerli sayıyordu.
Osmanlı dönemindeki tapulara ilişkin
olarak ise itirazlar dile getiriliyordu.
ZAMAN AŞIMI TARTIŞMASI
Komisyon geçen hafta, Vakıflar İdaresi'nin söz konusu davaya müdahil
olma talebini değerlendirdi. Rum tarafının avukatı, 1940'lı yıllarda bireysel
mülk tapusu yapılan taşınmaz ile ilgili
Vakıflar Hukuku'na (Ahkam-ül Evkaf)
göre itiraz süresinin 36 yıl olduğunu,
ancak bu süre üzerinden 80 yıl geçtiğini
ve itirazın zaman aşımına uğradığını
savundu.
Vakıflar İdaresi avukatları ise orijinal
tapuların 1990 yılında bir apartmanın
bodrum katında bulunduğunu ve itirazla
ilgili zaman aşımı süresinin bu tarihten
başlaması gerektiğini bildirdi. Böylece
Komisyon, tarihinde ilk kez, ihtilaflı
bir mülk davasında Vakıflar İdaresi'nin
davaya dahil olmasına karar verdi. Vakıflar bugüne kadar ancak davacı kabul
ederse davalara müdahil olabiliyordu.
'YAĞMALADILAR'
Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Hürriyet'e yaptığı açıklamada davanın devam ettiğini ve alınan
kararın hukuk mücadelelerinde önemli
bir adım olduğunu belirterek şöyle
dedi:
"46 yıl kapalı tutulan Maraş kenti
4637 dönümden oluşuyor.
Bu alanın tümü Osmanlı döneminden
3 vakfa tapulu. Rumlar 1944'te İngilizlerin mal dönüşüm yasalarını da kullanarak, devredilmesi hukuken mümkün
olmayan vakıf mülklerini hileli yöntemlerle bireysel mülk haline getirdi.
Maraş'ın tümü Osmanlı mülküdür. Göreve geldiğim günden bu yana mücadele
ediyorum, ecdadımızın mirası, yetim
mallarını kimseye yedirmeyeceğiz. Kim
vakıf malına zarar verirse, Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf bedduası üzerlerine olsun."

RUMLAR TELAŞLANDI:
TÜRKLERİN TUZAĞI
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise komisyonun kararına sert
tepki gösterdi. Rum halkına Taşınmaz
Mal Komisyonu'na başvurmama çağrısı
yapan Anastasiadis, "Türklerin tuzağı
bu. Osmanlı tapularıyla Maraş'ın tümünü
almak istiyorlar" dedi.
Rum lider, geçen yıl gündeme getirdiği, "Maraş'ı BM üzerinden bize verin,
Ercan Havaalanı'nın BM denetiminde
uluslararası trafiğe açılmasına izin verelim" teklifini de tekrarladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Maraş'ın iadesini istiyor, ne münasebet, mümkün
değil" karşılığını verdi.
İNGİLİZ ÜSSÜNDEKİ
MÜLKLERİN DURUMU
İbrahim Benter, Kıbrıs'ta İngiltere'nin
deniz ve hava üslerinin bulunduğu iki
egemen bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "İngiltere Ağrotur hava üssündeki
arazilerinin önemli bölümünü askeri
bölge statüsünden çıkardı.
Bu alan İngiliz toprağı kabul ediliyor
ancak 1960'taki anlaşmalara göre, vakıf
arazilerini bize devretmek zorundalar.
İngiliz üsleri komutanı Tümgeneral Robert John Thomson, 2400 dönüm vakıf
arazisini Rumlara devretmeyeceği yönünde yazılı taahhütte bulundu. Ancak
imar konusunda Rum belediyelerine
devretti. Şimdi İngilizleri de dava edeceğiz" dedi.
30 BİN KURUŞA
SATIN ALMIŞ
Maraş'ta Abdullah Paşa Vakfı'na ait
2743 dönüm arazi, günümüzde 5 yıldızlı
otellerin bulunduğu sahil şeridinin tümünü kapsıyor. Sadrazam Abdullah
Paşa, Kıbrıs Valisi olduğu dönemde
hak sahiplerine 30 bin kuruş ödeyerek
mülkleri satın almış ve vakfetmiş.

Sadece filmler ve romanlarla bulmaya
çalışsaydık keşke kendimizi…
Ve şiirlerle…
Hayata bakışımızı onlarla oluşturup…
Yolumuzu onlarla yürüseydik…
Hayatlardan roman, şiir, film olur
ama romanlardan, şiirlerden ve filmlerden hayat olmaz mı diyorsunuz?
Olurdu belki…
***
Bir iç savaş!
Ve bu iç savaşta karşı cephelerde
vuruşarak birbirlerini öldüren ikiz kardeşler.
Kanla kirlenen beyaz bayrakların ve
ölümü simgeleyen siyah bayrakların
gölgesinde yaşanan trajediler.
Hayatın ta kendisi var Angelopoulos’un her filminde…
Savaşın, acının, yerinden yurdundan
olmanın en sessiz ve ama en dehşetli
anlatımı…
***
“En az üç çocuğunuzu bu devlete
hibe edin” demişti birileri…
Evladının sadece hibe değil heba da
olmasına razı olanların varlığından
emindi çünkü…
The Godfather filmindeki o sahne
gelmişti aklıma bu sözleri duyduğum
anda…
Sonny askere gitmeye hazırlanan küçük kardeşini engelleyemeyeceğini
anlar ve şöyle der ona:
-Unutma, senin vatanın senin ailendir!
***
Remarque, “ Batı Cephesinde Değişen
Bir Şey Yok” romanını iki büyük
savaş arasında yazmıştı…
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında…
Ve bir delikanlının gözünden savaşı
anlatmıştı.
I8 yaşındaki lise öğrencisi Paul ve
arkadaşları Birinci Dünya Savaşı’na
gönüllü olarak katılırlar.
Savaş tüm vahşeti ile onları ezip geçerken hissettikleri sadece korku ve
anlamsızlıktır…
Ve yazılışından yıllar sonra, 1933
yılının Nazi Almanya’sında yasaklanır
bu kitap…
Remarque Alman vatandaşlığından
çıkarılır… Gestapo tarafından hakkında
ölüm emri verilir…
Kaçar yazar, ama Naziler onun yerine
tutukladıkları ablasını öldürürler…
Bazı romanlar vardır ki okullarda
ders kitabı olarak okutulmalı…
“Batı Cephesinde Değişen Bir Şey
Yok” romanı da bunlardan biri işte…
Askerliğin yüceltilmesi fikrine, savaşa
duyulan nefretin galip geldiği bir roman…
“Bizler gençlik falan değiliz artık.
Dünyayı fethetmek istediğimiz de
yok. Kaçan kimseleriz. Kendi kendimizden kaçıyoruz. Kendi hayatımızdan kaçıyoruz. On sekiz yaşımızda dünyayı ve hayatı sevmeye
başlamıştık. Patlayan ilk bombalar
kalbimize rastladı…”
***
Bertolt Brecht şiirleriyle büyüyen
çocuklar hiç tanımadıkları insanlara
düşman olup onları öldürmek isterler
miydi acaba yine?
“Savaşa karşı, barış için
Katillerin önüne dikilmek gerek,
‘Hayır yaşayacağız! ‘ demek.
İndirin yumruğunuzu suratlarına!
Böylece mümkün olacak savaşı önlemek.”
Şiirler, romanlar ve filmlerden başlamalı derse…
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Halk muhalefet görevi vermiş kendilerine
Sanki muhalefeti iyi yaparlar gibi
Bulaştırmadılar mı hep yüzlerine gözlerine?
Çok yandı, çok kokuştu bu muhalefetin dibi
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

EN GÜZEL ÖTEN KUŞ...
Seçim bitti, seçilenler belli oldu...
Hükümet kurma çalışmaları yapılıyor...
Kimbilir anlaştılar bile belki de...
Ağızlarda 3'lü, 2'li yanı 30'lu yahut 42'li bir
hükümet modeli...
Çiftleşme mevsimi hayvanların dansına
benziyor bu...
En güzel öten, en güzel yuvayı yapan yahut
en güzel oyun oynayanın kazanacağı bir çiftleşme gibi bu da...
Kim kurarsa kursun, kim en güzel ötüşü
yaparsa yapsın umurumda değil...
Burada demokrasiden söz edilir her dönem...
Müdahaleler sırasında demokrasinin kesintiye
uğratıldığı söylenir...
Oysa demokrasının "D"si bile yoktur burada...
Her daim müdahale olmuştur gerek seçimlere, gerek örgüt başkanlıklarına...
Yıllar önceydi...
Denktaş ile Eroğlu'nun ikinci tura kaldığı
ve sonradan Eroğlu'nun "Arkamda 42 MİT
ajanı var" diyerek adaylıktan çekildiği cumhurbaşkanlığı seçimiydi...
Her gazeteden bir gazeteci çağrılmıştı
BRT'deki programlara...
Ben hasbelkader Denktaş'ın katılacağı programa gönderildim...
Orada iki gazeteci arkadaşla hangi soruları
soracağımızı planladık...
İki turda birer soru sorma hakkımız vardı...
Biz ilk soruyu soran arkadaşın sorduğu sorunun devamını getirecektik...
Arkadaşımızın bir tanesi beklemediğimiz
bir soru sordu...
Mecburen biz de hazırladığımız soruları
kısa sürede değiştirmek zorunda kaldık.
Tur arasında Denktaş off the record, UBP'ye
kendisinin Atun'u başkan yaptırmak istediğini
ama zamanın TC Elçisi ve Kolordu Komutanı'nın buna itiraz ederek Eroğlu'nu getirdiklerini
anlattı...
Sanırım TC Elçisi İnal Batu'ydu, Kolordu
Komutanı da Eşref Bitlis...
Neyse sıra bana geldiğinde,
"Siz Dernekler Yasası'na göre yürütülen
UBP'nin başına Atun'u getirmek istediğinizi
ama müdahale ile Eroğlu'nun getirildiğini
söylediniz... Dahası siz Ankara kimi isterse o
seçilir diyorsunuz... Bu seçimleri neden yapıyorsunuz öyleyse ve bizleri de neden kampalara bölüyorsunuz... Yapılan masraflar da
cabası... Seçim yapılmasın Ankara istediğini
atasın, en iyisi ve doğrusu bu değil mi" dedim...
Denktaş "Sen bu aklına git da çok yaşan"
dedi ve beni cevaplamadı.
Ondan öncekiler de aynıydı, daha geçen
gün yapılan seçimler de...
Hükümetlerin Ankara'da kurulduğunu da
çok iyi biliriz...
Denktaş birçok seçim sonrası GATA'ya gitti
tedavi maksadıyla ve döndü...
Son zamanlarda Ankara'nın direktiflerini
buradaki TC Elçiliği aktarmakta...
Onun istediği bakan olmakta, istemediği
de olamamakta...
O nedenledir ki kendisi maskara, seçimi
maskara bir KKTC'deki hükümet oluşumunu
hiç ama hiç merak etmiyorum...

KALAY-KALAYCI

Mehmet Ali Talat, olası UBP-CTP koalisyonu ile ilgili süren polemiklerle ilgili
konuşmak istemediğini söyledi ama yine de konuştu. “2015’te kurulan UBP-CTP
koalisyonunun Genel Başkan sıfatı ile mimarlarından biri olarak söylüyorum, o
tecrübe tam bir hayalkırıklığıydı” dedi. UBP ile koalisyon kuran Talat CTP’si ne
hayaller kurmuştu ki sonra hayalkırıklığı yaşadı bilemeyiz ama hayalkırıklığı
konusunda konuşabilecek en son kişi Talat’tır. Talat cumhurbaşkanı olduğunda
çözüm yanlıları da çok hayaller kurmuşlardı, Talat onlar için de tam bir
hayalkırıklığı olmuştu.

Kuzeyde 368 yeni vaka
Güneyde 2 bin 568, 4 can kaybı!
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;
6 Şubat 2022
“Toplam 10.788 test yapıldı, 368
pozitif vakaya rastlandı, 633 kişi
taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı
10.788 olup, 368 pozitif vakaya
rastlanmış, 633 kişi taburcu edilmiştir.
197 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 56
kişi Gazimağusa, 15 kişi Güzelyurt,
18 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
6 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.788
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:
368
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 368
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 633
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı:
5.470.017
Toplam Vaka Sayısı: 58.398
İyileşip Toplam Taburcu Edilen
Vaka Sayısı: 53.338
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:
4885
Pandemi Merkezindeki Hasta
Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı
: 4805
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:
177
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı
Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı
güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan
Bileklik Sayısı: 289
Son 24 Saat İçerisinde Takibi
Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 282
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik
Sayısı: 3798
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 122924
Güney
Son 24 saatte yapılan 85 bin 567
testle 2 bin 214 yeni vaka belirlendi.
Ülkede dün (5 Şubat) yapılan 87
bin 25 testle 2 bin 568 yeni vakaya
rastlanmıştı.
Rum haber kaynaklarına göre,
bugün 4 ölüm kaydedildi ve ölü sayısı
745’e ulaştı. Tedavi gören hasta sayısı
224, durumu ciddi olanların sayısı
62 olarak açıklandı.

Güneyde iki Rus nezarethaneden kaçtı
Baf merkezi polisinin gözaltına aldığı
iki Rus’un nezarethaneden kaçtığı, üç
polis memurunun da açığa alındığı
bildirildi. Alithia ve diğer gazetelere
göre Yunan pasaportu hamili Aleksandro Sarkisidi (E-28) ve Ernai Kozmiov
(E-34) isimli iki Rus’un, dün sabah

yapılan sayımda, nezarethanede
olmadıkları fark edildi. İki kaçağı bulmak için araştırma başlatan ve bu
çerçevede fotoğraflarını basına dağıtarak
halktan yardım da isteyen polis, karakolda görevli üç polis memurunu da açığa
aldı.

Lefkoşa ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde
7 saatlik elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa ve Güzelyurt içlerinde bazı
bölgelerde, yüksek gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak hat takviye
çalışması nedeniyle bugün saat 09.00
ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında
elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan
(KIB-TEK) yapılan açıklamada,
Lefkoşa ve Güzelyurt içlerinde bazı
bölgelerde, yüksek gerilim elektrik
şebekesinde yapılacak hat takviye
çalışması nedeniyle bugün saat 09.00
ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında
elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler
şunlar:
Gürpınar ve Yılmazköy,Serhatköy,
Serhatköy Su Pompa İstasyonu,

KIRIK HAYALLER CENNETİ

Gayretköy, bölgedeki tesis ve su
motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli,
Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde
Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında
kalan tesisler, Alayköy ve Metehan
Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat
Benzinci’nin güneyi
KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın
devamı şu şekilde:
“Elektrik enerjisi, çalışmaların
seyrine göre belirtilen saatten daha
erken veya geç verilebileceğinden,
şebekede her an elektrik enerjisi varmış
gibi davranılması önemle duyurulur.
Bölge halkının mağduriyet yaşamaması
adına gerekli tedbirleri almasını rica
eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür
dileriz.”

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

HUKUKTAN YANA
MISINIZ? ÇETELERDEN
YANA MI?

TC Büyükelçisi Başçeri’nin “Onlar benim
köylülerim” dediği…
Ulucanlar çetesi Türkiye’den telefonla arayıp
“Kan parası olarak 1 milyon sterlin tehdidini”
yinelediğinde…
Bulut Akacan “Bu konuşmamızı ve tehdidi
kayda alıyorum” demişti çeteciye.
Bunun üzerine telefondaki ses, küstahlığa
varan bir eda ile şöyle demişti Bulut Akacan’a:
“Kayda alabilirsin, sıkıntı yok. Zaten bizim
buradaki yönetim de, sizin oradakiler de tamamen bizden yana”(!!!)
***
Kuşkusuz burada zamanında aleyhlerine
açılan davaların, şikâyet geri çekildi ayaklarına
yatılarak ve KKTC hukuku çiğnenerek kapatılması olmuştu küstahlığa varan bu pervasızlığı
veren.
Türkiye’de ve Kıbrıs’ta “Bizden yana” dedikleri makamlar, KKTC hukuk sistemini bile
hiçe sayarak, çete hakkında açılan davaların
kapatılmasını sağlamışlar, Ulucan’ları yargı
önüne bile çıkmadan salıvermişlerdi!
Bu manzaraya baktığımızda, “KKTC bir
hukuk devletidir” böbürlenmelerinin ne kadar
sahte ve içi boş olduğunu düşünmemek elde
değil.
“Hukuk devleti”nde hukuka aykırı olarak
kapatılan daha doğrusu çok büyük ihtimalle
kapattırılan davalar, hukukun katledilmesinden
başka ne olabilir ki?
Hem de davaları kapatma gerekçesinin zerre
kadar haklı ve hukuki geçerliliği olmadığı
ve hukuk devleti ilkelerine taban tabana ters
düştüğü halde!..
***
Bulut Akacan’ın, tehdit telefonunu kayda
alacağını söylemesi üzerine ne demişti çete
elemanı?
“Sıkıntı yok! Oradaki yönetim de buradaki
yönetim de bizden yana”(!!!)
Bu sözlerle zan altında kalan kişi ya da
makamlardan herhangi bir yorum ya da hareket
gördünüz mü bugüne kadar?
Görmediniz…
Göremezsiniz…
Çünkü yok!
TC Büyükelçisi tarafından yalanlanan iddialar hakkında elçinin yalanlamasına ters
düşecek bir yorum ya da açıklama yapmak
kimin haddine?
Ne demişti büyükelçi?
“Onlar benim köylülerim”(!)
Siz ne anlarsınız bundan?
“Benim köylülerim öyle işyapmaz. Benim
köyümden çete ve çeteci çıkmaz. Benim köylülerim kimseyi kan parasıyla tehdit etmez.
Kimseyi kurşun yağmuruna tutmaz. Ağır yaralamaz!” demek istemiş olabilir mi?!
Benim aklıma daha aşka türlüsü gelmiyor!
Farklı bir görüşü olan varsa lütfen beni de
aydınlatsın.
İnsanlık hali…
Dikkatimizden kaçmış olabilir!
***
Zamanında hukuka aykırı olarak kapatılan
davaların, yeni Başsavcı Sarper Altıncık tarafından hukuka uygun olarak yeniden açılması,
nerden bakarsanız bakın, hukuk ve adalet yolunda şahane bir gelişme.
Bu sürecin takipçisi olmak hepimize düşen
bir görev.
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Onuncu köy
CANIN YONGASI

GÜNEYDE
ÇALIŞMAK
İSTEYENLERE
DUYURU!

Ümit İnatçı
Kendi yurdunun doğasını bu kadar talan
eden, dev bir kemirgen gibi ufalayıp
beden bütünlüğünü tarip eden ve bunu
da kalkınma adına yapan bir başka toplum
var mı dünyada? Siyaseti sadece alım
gücü ve bürokratik güce indirgeyen ve
çevre politikaları konusunda yetersiz
kalan bir anlayış geleceği nasıl planlayabilir? Hani derler ya "çözümü beklerken
de yapacak işlerimiz var" anlaşılan o ki
beklerken çürümenin destanını yazıyoruz...
Paranın ve karşılıksız unvanların sosyal
bir statüye dönüştüğü yerde mülkiyet
canın yongası sayılıyorsa hala, insanlığın
geleceği nokta bir yonga kadar değeri
olmayan canların mahşeri değersizliğidir...

Osman Kırmızı
Güney Kıbrıs Aya Napa'da
çalışmak isteyen vasıflı veya
vasıfsız işçiler lütfen bana mesaj atsın. Kıbrıs Cumhuriyeti
kimliği gereklidir, İngilizce
bilmek avantaj sayılacaktır.
Yoğunluk olarak Hotel personeline ihtiyaç vardır. Aşçı,
Barmen, Masör, Garson, Bulaşıkçı, Teknisyen vs.
Salı günü sabah saat 10.00'da
Aya Napa'da Lunapark'ın park
yerinde bizlerle PEO sendikası
yetkilileri görüşecek ve sizleri
iş yerlerine yönlendirecekler.
Nisan 10 Kasım 10 arası 7
aylık bir dönem iş vardır. Uzaktan gelenlere maaşlarından kesinti yapılarak yatacak yer ve
yemek hizmeti verilecektir.
Lütfen arkadaş listem paylaşsın ki ihtiyaçlı herkese ulaşabilelim.

GELEN TÜRK,
GİDEN TÜRK

Fikret Civisilli
Aşağıdaki yazıyı bana eski bir öğrencim
yazdı…
Ağlamamak için kendimi zor tuttum.
Ama gözlerim yaşardı yine. İsmini kullanmamı istemedi…
---“Hocam keşke daha farklı olaydı sonuç… Gerçekten çok üzgünüm, hayırlısı
demekten başka bişey gelmez elden. Ben
da UBP’ye üyeyim ama bezdim gerçekten
6 ay oluyor İngiltere’ye taşındım çoluk
çocuk düzen kurmaya çalışırım burda,
doğup büyüdüğüm yerden soğuttular
maalesef, adada olsaydım kesinlikle ama
kesinlikle üyesi olduğum partiye oy vermezdim… ASLA!
Bugün arkadaşımla konuşurum, sadece
babamın 6 arkadaşı geldi oy kullanmak
için TC’den demiş adam. Sormuş haklı
olarak neden geldiler değdi/değecek mi?
Geldiklerine diye. Adamlardan birinin
verdiği cevap…
-AK PARTI ÖDEDI hotelimize kadar,
Acapulco’da konakladılar oy gullanıp
siktir olup gittiler.
Benim bildiğim sadece 6 kişi… Bunların
dahası da var emin olun. Sonunda uyanacak bu millet ama geç olmadan uyanırlar
inşallah. Kendinize iyi bakin hocam. Gurbet çok zoruma gidiyor sevgili hocam…
Görüşmek dileğiyle. Seni çok seviyorum
Fikret Hocam.

GELDİM, GÖRDÜM,
YENİLDİM

Mustafa Billur
M.Ö. 47 tarihinde bugünkü Tokat'ın
Zile ilçesi'nde, Pontus Kralı VI. Mitridat'ın
oğlu II. Farnekes'in ordusunu kolaylıkla
yenen Roma Cumhuriyeti'nin başı Julius
Sezar'ın ünlü sözleriyle "veni, vidi, vici",
yani geldim, gördüm, yendim demeyi ne
kadar isterdim anlatamam...
Oysa, iki hafta süre içerisinde gördüklerim, duyduklarım ve hissettiklerim bana
yukarıdaki başlığı attırdı. İç muhasebesini
daha yapmam gerekecek yoğun bir süreç
sonunda, bazı noktalarda teyit edilmiş
hissine kapıldığım gibi, bazı noktalarda
da çok şaşırdım. Çoğunluk uzun yazıları
sevmiyor ve okumuyor, biliyorum.
Zaten yazılması ve konuşulması gerekenleri yazdık ve söyledik. Şimdi artık
kimin haklı çıkacağını bekleyip görme
vakti. Yeniden görüşmek dileğiyle...

MÜRİTLERİ OLMASA DİKTATÖRLER NE YAPARDI?
Recep Maraşlı
Bir diktatör varsa, mutlaka onu var
eden bir "şeflik kastı" vardır: Hiçbir
diktatör elinde kırbaçla tek tek herkesi
döverek onları sindiremez: Onu yaratan
ve yaşatan KULLARI, MÜRİTLERİ/
biatçılarıdır.
İlk halka hemen diktatörün çevresinde
diktadan aslan payını alan olgarşik bir
zümredir. Bunlar iktidar nimetlerini

ele geçirir, üleşir ve tepişirler...
İkinci halka KULLARDIR; varlıklarını şefe ve sisteme adamış, onsuz
hiç olduklarına inanarak / inandırılarak
İRADELERİNİ TESLİM etmiş bir kitle
vardır.
Üçüncü halka ideolojik, siyasi meşrulaştırma araçları ve zorbalıkla bastırılan, güçsüzlük ve çaresizlikle BOYUN
EĞENLER'den oluşur.

Türkiye'de ilk iki halka tamamdır:
3.sünün tamamlanması için OTORİTENİN TEK ELDE MERKEZİLEŞMESİ gerekir. Bu da "Başkanlık Sistemi" denen şeydir.
Diktatörlüğün çökmesi için, İTAAT
ve BİAT'ın bitmesi, bunun için de
birinci ve ikinci halkalar üzerrindeki
OTORİTENİN PARÇALANMASI gerekir.

ENFLASYON EKONOMİNİN KANSERİDİR
Mertkan Hamit
Ocak ayında tüketici fiyat endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
48,69 arttı. TÜİK verilerine göre Ocak'ta
aylık enflasyon yüzde 11,10 oldu.
Kuşkusuz adanın kuzeyinde bu oran
çok daha yüksek olacak.
Bilinmesi gereken bir şey var o da enflasyonun artışı sadece hanehalkı alım

gücü sorunu değildir. Ekonomiyi insan
vücudu olarak düşünürsek, enflasyonun
artışı kanser gibi gittikçe yayılan ve sonunda ölümle sonuçlanan bir sorun gibi
düşünebiliriz. Artan enflasyon en son
ya ağır bir tedavi ile iyileştirir ya da
topyekun bir batışa sebep olur.
Türkiye iktidarı bu hastalığı iman gücü
ile yeneceğine inanıyor. Kuzey Kıbrıs

ise bekliyor. Stabil para birimine geçmek
için kapsamlı çalışma yapmak yerine,
ağır bir bedeli ödeyerek yoksullaşmaya
seyirci kalmayı yeğliyor.
Çözümsüzlüğün, kendi adına karar verebilecek iradeden yoksun olmanın, biatin
ve Denktaşizmin yarattığı düzeni; emeği
ile, cebindeki parası ile ve geleceği ile
ödüyor.

ESİR KENTİN ŞİİRLERİ
Feriha Altıok
Bir süreliğine hayal dünyasını ziyaret
etmek isteyenler için bir diğer tehlike
de yeni krallardan geliyordu...
Çünkü yeni krallar masal ülkemizi
talan edeli, öpüp uyandıracak prensler
de kalmadı uyuyan güzelleri.
Ben de bir iki günlüğüne hayal alemine dalmak için "bu esir kentten uzak
- kesinlikle uzak - öyle bir yere gideyim

ki yumuşak dokunuşlarla dalgaların
ayartıcı sesi uyandırsın beni "diyerek
bu beldeme geldim. Gelirken:
"Çıkayım gideyim be kuzum
Bir uçtan uca
Göstereyim sana be kuzum
Ayrılık nice "
diyeceğim kimsem olmadığı için yolda ağladım. Gözyaşlarım, yanımdan
hiç ayırmadığım Cehennem'in üstüne

akınca bir küldumandır çıktı. Küldumanı
gören Dante, beni anladı ve " Sonuna
kadar çektiğin söz okunu fırlat "diye
bağırdı Araf'tan...
Söz okunu fırlatamadım. Çünkü şiir
bana küsülüydü ve dillerimi , dillendirmeme izin vermiyordu.
***
F.Altıok -Limnidi -denizle yanyana(Tarih bulamadım .)

ANKARA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ KUTLU ADALI’YI DA ÖLDÜREN
İSRAİL’İN HİBE ETTİĞİ SİLAHLARIN BULUNMASINA HÜKMETTİ!
Salih Olgun Mehmet
Mahkemenin iş ola aldığı bir karar!
Devletin silahlı baskı gücü olan kurumu kendi suçunun delillerini mi sunacak devletin yargı kurumuna?
Devletin kurumları birbirine karşı

değil bizzat koordineli çalışır!
Mahkemenin kararı suçlu devleti aklamaya, davayı zamana yayarak yok
edilen delillere ulaşılamadığı gerekçesiyle kapatmaya yönelik!
Uzilerin bir kısmı aynı zamanda sö-

mürgedeki paramiliter Kıbrıs Türk Halk
Hareketi, Türk İntikam Tugayı vb TC
Sömürge yönetiminin istihbarat/ kontrgerilla örgütlenmelerindeki sömürgeci
ve yerli işbirlikçilerinin kullanımında
olduğunun kanıtı TC devleti elinde!
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Bilinmesi gereken

ELEKTRİK KURUMU’NDA MERAM
KABUL EDECEK ARANIYOR

Sezan Artun sartun47@yahoo.com.tr
Yaşadığınız sorunlarda, “meramınızı” anlayacak, sorumluluk sahibi yetkili bulamakta zorluk çekersiniz bu memlekette.
“İşgal ve sonrası”, Kıbrıslının
hem hizmet vermede, hem hizmet
almadaki değer yargılarının, değişmesinde önemli derecede etkili
oldu.
KaKa TeCe denen alt birim dairelerinin nasıl çalıştığı malum.
Bazı dairelerde vatandaş, işini
yapmak için illallah çeker.
Hizmet beklerken, “en iyisi”…
Hizmet verirken de “sıradanı”
verilmektedir.
Kurumların, hizmet anlayışı

74’ten sonra erozyona uğramıştır.
İstisna, nerede ise yok.
Arif Hoca’nın meşhur sözlerinden
biri bu durumu açıklar.
“Çirkef yatağında gülistanlık
olmaz.”
Meslek kuruluşları ve örgütleri,
üyelerinin ve kurumlarının haksızlığa uğradığı durumlarda harekete
geçerler.
Özeleştiri mekanizması, tüm kurumların hiç, veya çok az başvurdukları bir şey.
“Özeleştiri”, toplumsal barışın
oluşmasında, hizmetlerin gerektiği
gibi yürütülmesinde önemli bir etken.

Doğrudan
bolayir@north-cyprus@net

Selma Bolayır

DOĞRU ALETHEİA
1974 savaşı sonrasında yaşadığımız ve günlük hayatımızda
iliklerimize kadar işleyen...
Katlanmayı zül saydığımız en
kötü dönemlerden geçiyoruz.
Sosyal ve ekonomik açıdan,
ahlâki açıdan…
Orta Çağın, “Karanlık çağ”
dediği çağı yaşıyor Türkiye, yirmi birinci yüzyılda…
Sanki çok iyi şeyler oluyormuş
gibi, “Bizde ne varsa sizde de
olacak “ diyebiliyor, aydınlıktan
nasibini almamış politikacılar
ve onların Kıbrıs’taki izdüşümleri..
Ama Ankara Kıbrıs’ı kazanılmış ganimet bir toprak olarak
gördüğü sürece…
Kıbrıs insanının iyiliği ve uygarlıklarla bütünleşmesini hiç
gayle etmeyeceklerdir…
Konu Kıbrıs olunca zaten,
CHP görüşü de AK partiden
farklı, daha çağdaş değildir…
Ta ki Ankara bir menfaat yakalasın...
Kıbrıslının alışık olmadığı her
ne varsa zaman içinde ithal edildi…
“Gendi gelen”lerin ve sözde
yöneticilerin, gözümüzde büyüttüğümüz kalibrelerinin yarattığı hayal kırıklığı yanında…
Mafyöz bir devlet ve mafyöz
bir topluma dönüştük ne yazık…
Avrupa gazetesini basanların…
Meclis çatısına Kayı bayrağı
diken teröristlerin suçlarının affedilip bir de Elçilikte konuk
edilmeleri başka türlü açıklanabilir mi?
Yasa, kural, etik, ahlâk tanımayan…
Ali kıran baş kesen örneği…
Üzücü olan, tüm bu çetrefilli
ve onur kırıcı oyunların, kendini
“devlet büyüğü” sananlarca sahnelenmesi...
Bundan çıkar sağlayanların
da ses çıkarmamasıdır.
Çünkü varoluşları ,yüzleri kızarmadan söyledikleri yalanlar
üzerine kurulmuştur..
Çocuklar filozof doğarlar…
Sorular sorar, yanıtlar ararlar…
Ama biz kendimize benzetiriz

onları…
Ayıptır, günahtır diyerek vazgeçiririz onları sorgulamaktan…
Soru sormaktan…
Belki de o soruların yanıtını
da bilmeyiz açıkçası..
Sonuçta oluşansa “sürü” bir
toplumdur…
Efendilerin de işine geldiği
gibi…
Çocuktan al haberi” der bir
atasözü…
Çünkü kralın çıplak olduğunu,
art niyetsiz ve da korkusuzca…
Kimseyi aldatmayı düşünmeden…
Söyleyeceklerinden utanmadan…
Hem de acımazsız bir biçimde
dürüst olarak rahatlıkla söyleyebilir çocuklar…
Ama gene, çocuklar biraz büyüdüklerinde açık sözlülüğün
utandırıcı olduğu söylenir onlara…
Böylece küçükken öğretilir
çocuklara….
Sosyal yalanlara göz yumması
gerektiği…
Dolaylı olarak çocuklar yetişkinlerin dünyasında düzgünce
var olmak için…
İyi bir yalancı olurlar ki bu
bir ahlaksızlıktır…
Ayrıca da öğrenirler sosyal
bir yalanın kendilerine ne zaman
yararlı olduğunu..
Örnek mi istersiniz?
Mecliste ve elçiliklerde olanlara bakmanız yeter…
Adanın kuzeyinde ne tür bir
devlet oluştuğunu ve nasıl yalanlarla yönetildiğini…
Yalanlara karşı doğruları bulmak ve de söylemek ahlâklı olmanın gereğidir.
Yunanca!da "aletheia" doğru
demektir…
Ayni zamanda bir şeyin üstündeki örtüyü kaldırmak anlamındadır…
Doğru. adaletin de bir koşuludur çünkü…
Bir davayı aydınlatmak isteyen
tüm tanıklar “Ne olursa olsun
doğruyu söyleyeceğime” diyerek
yemin verirler…
İstersek yalanlar üstündeki
kirli örtüleri kaldırmak mümkündür..

Mesela bir kurumda çalışan birisinin, görevde bulunması gereken
bir zamanda…
Görev başında olmadığı veya
savsakladığı durumlarında…
Hesap sorulmaya kalkışılsa, arkasındaki meslek örgütü, bu hesap
sormanın neresinde durur?
Hesap sormaya karşı mı çıkar,
yoksa hesap soranın yanında mı
yer alır?
***
Elektrik Kurumu’na, altı (6) ayda,
belki de daha uzun zamandır, defalarca duyurmaya çalıştığım
bir olaydan söz edeyim.
Sokak lambaları!
Şimdi kıştayız. Gündüzler kısa,
geceler uzun olduğu için, lambalarda
sorun yok.
Yazın, aydınlık süresi daha uzun.
Bizim sokak lambaları yazda, kış
mesaisi yapar.
Güneşin nerede ise tepede olduğu
zamanlarda dahi yanar.
Sabahları da saat 6-7’ye kadar.
Oysa saat 5 gibi gün ağarır.
Ayni dönemde vatandaştan, elektriği tasarruflu kullanması isteniyordu.
Defalarca telefonla ilgili makamlara ihbarda bulundum.
İlgili memur, adımı, telefonumu,
sokağı…
Tüm bilgileri alır, ancak aylarca
sokak lambalarının aydınlık vaktinde
sönmesi sağlanmaz.
Benzer bir konu.
Sokağımızdaki aydınlatma lambası, aylardır yanmıyor.
Telefonla defalarca aradım.
Yine isim, telefon, sokak sorulur.
Sonuç yine yok.
Telefon ile bir sonuç almayınca,
Elektrik Kurumuna (Lefkoşa) şahsen ihbar etmek için gittim.
Bölge sorumlusu ilgili şahıs, “bir
yerlerde(!)” imiş.
Şikayetimizi başka birileri aldı
yazdı çizdi…
Yine gelen giden yok.
Bir kez daha Merkez Elektrik
Kurumu’na uğramak şart oldu.
İlçe bölge sorumlusu “bir yerlerde” değildi, sorunu aktardım:
“İlgileneceğim, ekipler, yönlendirilecek.”
Ne mi oldu?
Aradan haftalar geçti, yine gelip
giden yok.
Sorumsuzluklar peş peşe.
Başka bir işlem gereği Girne
Elektrik Kurumu’na gittim.
Girişte, danışmada amacımı söyledim.
Görevli “Tamam. Üst kata çık.”
dedi ve ilave etti.
“Memur, tuvalete kadar gitti,
birazdan gelir.”
Yukarıya çıktım, memurlardan
birisi ne istediğimi sordu, söyledim.
Danışma ile ağız birliği yapmışçasına:
“Tamam, arkadaş tuvalete gitti,
biraz bekle” dedi.
Yarım saate yakın bekledim. (Gabızdır diye düşündüm.)
Memur çıkageldi, 3-4 dakikalık
işimizi yaptı.
Görev böyle mi ifa edilir?
İşinin başında, işini gerektiği gibi
yapan tabii ki var.
Onlara sözümüz yok.
Ama gerekli ciddiyeti göstermeyenler mide bulandırır.

GÜNLÜK
DEPREMLER TATAR’I YALANLADI

Geçtiğimiz haftalarda iki büyük deprem yaşadık… 11 Ocak’ta
saat 03.07'de 6.4 büyüklüğünde ve 2 Şubat’ta 23.03'te 5.1 büyüklüğünde
depremler meydana geldi. İnsanları yataklarında sokağa fırlatan bu
depremlerden sonra Tatar’ın güvenli değil dediği Silihtar sarayı da
başına yıkılmadı… Hatta Tatar şöyle demişti: ‘‘Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Sivil Savunma Başkanımız
ile görüştüm, herhangi bir sıkıntı tespit edilmemiştir. 11 Ocak
tarihinde meydana gelen deprem bu yeni depremin olduğu yere çok
yakın fakat geçen ay 11 Ocak tarihindeki deprem 6,4 şiddetindeydi’’… Ersin Tatar’ın Ankara’nın sömürge vilayet konağı olarak yaptıracağı camili ve yeni meclis binalı KÜLLİYE’yi gerekçelendirmek
için Silihtar Burcu’nda var olan ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın fiziki
durumuyla ilgili yaptığı gerçek dışı açıklamalar deprem tarafından
da doğrulandı. Tatar’ın güvenli değil dediği Silihtar sarayı depremlerde
zarar görmedi… Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı
Tunç Adanır, “Cumhurbaşkanlığı binasının bugünkü fiziksel durumu,
çalışanlarımızın ve binaya günübirlik dışardan gelen vatandaşlarımızın
can güvenliği açısından ciddi anlamda risk arz etmektedir” yönlü
Tatar’ın açıklamasını üzülerek ve hayretler içerisinde okuduğunu
söylemişti… Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili de
“Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı sarayının tehlike arz ettiği yönündeki
yakın zamandaki açıklamaları, bugün deprem komitesinin yapmış
olduğu incelemeler ve külliye projesine bütçe ayrılması olaylarının
bu kadar sık ve iç içe gelmesini ise manidar ve kamuoyunun takdirine
bırakıyoruz” vurgusunda bulunmuştu… Tatar ile Mimar ve Mühendis
Odaları arasındaki bu karşılıklı cevaplaşmadan sonra iki büyük
deprem oldu. Deprem Tatar’ın Silihtar güvenli değil açıklamasını
yalanladı…
3 DEFA
Tayyip Erdoğan AİHM
kararlarını tanımamaya
devam ediyor. AİHM bizim
yargımıza müdahale edemez
diyor. AKP’den ayrılıp DEVA
partisini kuran Ali Babacan
verdi ona cevabını: “AİHM
onca yıldır bizim
mahkememize saygısızlık
etmiyordu da şimdi mi
ediyor? Madem öyle siz
kendiniz zamanında 3 defa
neden başvurdunuz? Siz de
AİHM'in kapısını çaldınız,
hem de 3 defa.” İşine
gelince AB kriterleri, işine
gelmeyince Tayyip
kriterleri…
*
HAMSİ
Trabzon Belediyesi,
Karadeniz Kültür Derneği ve
Mağusa Belediyesi
işbirliğinde düzenlenen
“Hamsi Festivali” Mağusa
açık pazarda başladı. Hamsi
koydunuz madem tavaya,
başlayacaksınız
oynamaya… *
MANŞETLİK
Nikos Anastasiadis
koronavirüs testi pozitif
çıkan Ersin Tatar’la
telefonda konuştu ve ona
geçmiş olsun dileklerini
iletti. Manşetlik haber...
*
OSMANLI MÜLKÜ
Vakıflar İdaresi Müdürü
İbrahim Benter “Maraş'ın
tümü Osmanlı mülküdür”
dedi. Yalan konuşma
İbrahim bey. Eksik
konuşma. Sadece Maraş
değil, Baf’tan Karpaz’a
Kıbrıs olduğu gibi Osmanlı
mülküdür.

“Tırnak”...
"Özel sohbetlerde UBP 24
vekilden 18’inin bakanlık talep
ettiği konuşuluyor. Bu nedenle
UBP’nin en az 8 bakanlık
almadan koalisyon
kuramayacağı, aksi durumda
parti içi sıkıntıları aşamayacağı
konuşuluyor.
Sucuoğlu’nun bu nedenle
koalisyonun en az 30 vekille
kurulmasını ve bu koalisyonda
UBP’nin 8 bakanlık, DP ve HP’nin
ise 1’er bakanlık almasını istediği
konuşuluyor."
Ünal FINDIK
(Yenidüzen)
"Mevcut ve müstakbel başbakan
Sucuoğlu bundan sonraki
süreçte en önemli hedefinin
Kıbrıs konusu değil, ekonomi
olacağını açıkladı: “Net olarak.
Kıbrıs konusu bizi çok çok
düşük dozda ilgilendirecek.
Bizim hedefimiz ekonomidir,
halkımızın refahını nasıl
artırabileceğimizdir.” Sucuoğlu
bu amaca ulaşmak için Türkiye
ile “Hızlı bir şekilde…bir bacak
Ankara, bir bacak Lefkoşa
olmak üzere” çalışacakmış.
Yani gene aynı yerde
sayıyoruz: TC versin biz
yiyelim. Biz vergi toplamayalım
da Türkiyelilerin ödediği
vergiden nemalanalım. Hak
etmediğimiz kadar iyi
yaşayalım."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

Ahmet Soyalan

Geçen hafta bu vakit
gündemimiz Sınırüstü
Bakımevi’ndeki vahşetti…
2019'da içinde TC Elçiliği
ve Evkaf’ın da olduğu bir
komite oluşturuldu. 2 defa
toplanıp dağıldı... Sosyal
Hizmetler Dairesi Ekim
2021’de Sınırüstü Bakımevi
hakkında rapor hazırladı,
herşeyi biliyorlardı… Hiçbir şey
yapmadılar! Tatar’a geçen hafta Polis
Genel Müdürü Soyalan bakımevi konusunda bilgi verdi.
Soruşturma ne durumda, kamuoyuna da bilgi verecek
misiniz, yoksa üstünü mü örteceksiniz? 8 yaşındaki Ceren
Meryem’in ölümündeki ihmalkar sağlık çalışanlarının
soruşturması ne durumda?
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ÖZYİĞİT’İ NASIL BİLİRDİNİZ?

22 Ocak 2018 linçinden bu yana en çok eleştirdiğim siyasilerden biri Cemal Özyiğit oldu. 22 Ocak’a adını
susarak yazdı! Yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınız, söylediklerinizden çok sustuklarınızla yargılanırsınız…
İşgal bölgesinde işgalcinin bahşettiği ‘bakanlık koltuğu’na
oturacak gaflete düşen bir ‘solcu’nun hiçbir yetkisi olmadığını anladığında yapacağı tek şey kalkıp ifşa etmektir.
Suratına tükürüldüğünde ‘yarabbi şükür’ demek değil…
Ancak biz 48 senelik işgalde sömürgeci
rejim gerçeğini ifşa eden bir ‘solcu bakan’
görmedik. Koltukla terbiye etti Ankara her
koltuk sevdalısı gibi Cemal Özyiğit’i de…
Resepsiyonlar ve koltuk Ankara’nın iki
eğitim aracıdır…
İşgal rejiminde devletçilik/hükümetçilik
oynayanları oturtur o koltuğa ve ne kadar
tükürdüğü varsa yalatır…
Ne parti programlarına ne hükümet programlarına ne yazdığınız ne de neye inandığınız önemlidir.
1985’te Kurucu Meclis’te ‘vatandaşlık Bakanlar Kurulu
tarafından değil Meclis tarafından verilsin’ önerisi de,
1994’te DP-CTP hükümetinin Program’ına yazdığı ‘polisi
sivile bağlayacağız’ vaadi de çöp oldu gitti. Sizin ne düşündüğünüz değil, sömürgecinin ne istediğidir önemli…
Bunun en çıplak örneklerinden biri Cemal Özyiğit
oldu…
‘Bakanlık koltuğu’na oturtulup terbiye edilmeden önce
Cemal Özyiğit Eğitim Şurası kararlarını savunuyordu.
2014 yılında yapılan Son Eğitim Şurası’nda “Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi” dersi zorunlu olmamalı, “Hala Sultan
İlahiyat Koleji” kapatılmalı, çokkültürlülükle çelişen “Öğrenci Andı” zorunluluktan çıkarılmalı kararları alındı.
Bu kararlardan ayrı olarak, Özyiğit ‘yiğitçe’ Türkiye’de
çocukların götürüldüğü Türkçü-İslamcı kamplara kafa
tuttu. ‘Bakanlık koltuğu’na oturtulduktan sonra ise pısırıkça
karşı çıktığı kamplara öğrencileri kafileler halinde gönderdi.
Çocuklara Çanakkale’de ‘Gırtlağınızı keserim lan’ dendi,
sesi çıkmadı…
Ne savunduğu Eğitim Şurası kararlarının arkasında durabildi Bay Cemal, ne de İslamcı-Türkçü ideoloji kamplarına
engel olabildi. Aksine Ankara, Cemal hocaya ders verircesine
onun döneminde kamplara hız verdi; ona da dersini alıp
yerine oturmak kaldı. Kamplar konusunda bilgileri de
KTOEÖS’ten aldık. Sendika açıklamasa, ‘bakan koltuğu’nda
terbiye edilen Bay Cemal’in bir şey açıklayacağı yoktu…
12 Eylül Cuntası’nın “Karıştır-Kaynaştır” politikası
vardı. Solcularla sağcıları aynı koğuşlara koyup ‘kaynaştırır’dı. Cemal Özyiğit döneminde yoğunlaşan Çanakkale
kamplarından sonra Kırşehir Ahi Evran, Trabzon Doğu
Karadeniz, Antalya Alaaddin Keykubat gibi kamplara götürüldü çocuklar… Faşist hapishane uygulamalarından
biri olan “Karıştır-Kaynaştır” politikası ile Kıbrıslı öğrenciler
3’e 1 Türkiyelilerin arasına atıldı kaynaştırıldı. 12 Eylül’ün
hapishane uygulaması Kıbrıslılara karşı yürütülen asimilasyon ve entegrasyon politikasının sacayağı oldu. Ayrıca
Elçiliğin düzenlediği bu kamplarda çocuklara “maneviyat”
dersi verildi… AKP Türkiye’sinin maneviyatı! Gençlik
Dairesi’nin Kıbrıs’tan gönderdiği öğretmenleri ise kimse
sallamadı Türkiye’de. Sendikalarımız olmasa hiçbir zaman
öğrenemeyeceğimiz detaylardı bunlar, çünkü ‘koltuk’la
ders verdiyordu Ankara.
Zaafınız varsa Sömürgeci Rejim sizi kullanır atar, siz
de tükürüp yaladıklarınızla anılırsınız!
İlkokul çocuklarına yaptırılan “izcilik” faaliyeti –bileeski adıyla Özel Harp Dairesi, yeni adıyla Özel Kuvvetler
altında Sivil Savunma Teşkilatı’nın gözetiminde yapılırken
çıkıp Eğitim Bakanı rolüyle Askeri Rejim’in perdesinde
kukla oluyorsanız bir ‘koltuğa’ yenildiniz demektir.
İşgal rejiminin ‘‘Milli Eğitim’’inin Temel İlkeleri’nde
“Uyumluluk” maddesi vardır: TC-KKTC eğitiminin uyumluluğu. TC Eğitim Bakanlığı’nın bir memurundan farksızdır
KKTC Eğitim Bakanı. Çanakkale kamplarına Afrin ve
Sarıkamış kampları ulandı; militarizmin eğitim politikası
merkeze oturdu. Çanakkale kamplarına Kırşehir Ahi Evran,
Trabzon Doğu Karadeniz, Antalya Alaaddin Keykubat
kampları ulandı; İslamcı/cihatçı eğitim politikası merkeze
oturdu. Omorfo’da çocuklara şehitlik kutsaması yaptırıldı.
Lisi’de cami avlusuna çocuk parkı. Mağusa’da Namık
Kemal lisesinde tarikatlar çorba dağıttı…
Barışçı-laik-çokkültürcü Şura Kararlarını ve savunduğu
bütün ilkeleri bir ‘koltuk’ zaafına yuttu Cemal ‘hoca’.
Esas ‘hocalığı’ Ankara yapıp, öğretti işgal rejiminin nasıl
çalıştığını. Ne mi yapacaktı?
Kendi müfredatını belirleme yetkisi olmayan ‘Bakanlık’tan
istifa edip ‘hiçbir yetkisinin olmadığı’nı açıklayacaktı.
Maaşı 3 kuruş azalırdı ama adı kalırdı…
O 3 kuruşları hesap ede ede Kıbrıs Türk toplumunu
yok ettiniz! 2019 Şubat’ında ‘‘Eğil Cemal hoca, arkana
saklananları göster bu topluma!’’ diye yazmıştım. O dik
durdu, arkasına saklanan işgal rejimine ve sömürgeci kurumlara perde oldu…

Gavur imam
Oz Karahan
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplumu içerisinde entelektüel muhabbetler zor bulunuyor.
Bazı durumlarda yazı yazmanın da manası olmadığını düşünmek zorunda bırakıyor bu topraklar insanı.
Nedeni ise çok basit bir şey…
Artık kendimize açıkça itiraf etmemiz
gerekir ki bu topraklarda Rumca konuşan
Kıbrıslıların gerçekten bir dili ve dini olmuşken, Türkçe konuşan Kıbrıslıların ne
bir dili olmuş ne bir dini.
Bu elbette kötü bir şey değil…
Dünyanın “aynı dile ve dine” sahip
halkları bile birlikte yaşama konusunda
pes etme evreleri geçirirken Kıbrıs’ta hala
birlikte yaşamak isteyen insanların olabilmesinin en büyük sebebi hatta.
Ancak düzgün bir dile sahip olamamak
entelektüel gelişimi negatif etkilemekte
ve bu da gerçekler ve dünya ile Türkçe
konuşan Kıbrıslıların arasındaki kopukluğu
yaratmakta.
Bunun en önemli örneği, siyaset ve toplumsal konuların konuşulduğu bütün ortamlarda muhabbetin dönüp dolaşıp “millet”, “milliyet”, “milliyetçilik”, “ulus”,
“halk” veya “toplum” gibi abece niteliğindeki terimler hakkında bile hemfikir
olamamaya gelmek!
Bunun sebebi ise, Türkçeyi Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra oradan
İngilizlerin Kıbrıslıları bölmek adına getirttiği Türkçe öğretmenleri ve Rumca konuşma yasaklarıyla (‘Vatandaş Türkçe konuş!’) yeni öğrenen bugünkü Türkçe konuşan Kıbrıslıların hiçbir dile tam olarak
hakim olamaması.
Bu sebeple “millet” terimi yerine “ulus”
kullanılarak Kıbrıslı milletinin olmayacağı
iddia edilir; ırkçılık ile milliyetçilik karıştırılarak “tüm milliyetçilikler faşizme götürür” gibi ucube çıkarımlar yapılır; “milliyetçilik” lanetlenir…
Bu tarihi dış etkenler sebebiyle “hiçbir
dile hakim olamama” durumu üzücü olmasının yanısıra aynı zamanda Türkçe
konuşan Kıbrıslıların dünyadaki siyasi hareketler ile bütünleşebilmesinin de önüne
geçmektedir.
Paralel evrende bu yanlış edebiyat ile
“solculuk” oynayan siyasi hareketlerimizin
dünyadaki hiçbir uluslararası ilerici siyasi
birlik veya örgütle ilişkisi yokken, tüzüğünde “Kıbrıs milliyetçiliği” terimine yer
veren Kıbrıslılar Birliği gibi örgütlerin
kapısını dünya üzerindeki tüm sosyalist
ve hatta Marksist-Leninist uluslararası birliklerin çalması da bundandır.
Kısaca bu terminolojilerin “Türkçe”deki
karşılıklarını bilememek, siyasi yapıların
Beşparmaklar ve Mesarya arasına sıkışmasının başlıca sebebidir.
Millet, Arapça kökenli ve Osmanlı döneminde Türkçedeki yerini sağlamlaştırmış
bir kelimedir ve Arapça sözlük anlamı
“din kardeşliği” gibi aynı din ve mezhepten
insanı tanımlamak için kullanılmaktadır.
Elbette diller arasında alışveriş olan her
kavram gibi bu kavramın da manası değişmiştir ve bugün Türkçedeki haliyle

DİL ÖNEMLİ-4:
MİLLİYETÇİLİK
dinsel bir anlam taşımamaktadır.
Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Mustafa Kemal millet sözcüğü
yerine geçebilecek Moğolca bir kelime
olan “ulus” sözcüğünü aynı manada kullanmaya başlamıştır.
Ulus sözcüğünün asıl anlamı ise “bir
kağana bağlı boy ya da boylar”dır.
Türkçe olarak bu kelimenin karşılığı
olan “budun” kelimesinin kullanımı da
Türk devleti tarafından çeşitli zamanlarda
denenmiş ancak dilde yer edinememiştir.
Evet, kelimeler denenmiş ve tutmamıştır.
Çünkü ulus sözcüğü bazı “zeki” solcularımız gibi millet kelimesinin Türkçedeki
anlamından farklı bir anlama sahip olduğu
için ortaya çıkarılmış bir kavram değildir.
Türk devleti kurulduğunda Türk dilinin
özellikle din ile bağlantılı olan Arapça
sözcüklerden arındırılması kampanyası sırasında ortaya çıkarılmış bir kavramdır.
Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi
ilk açıldığında duvarında bugünkü gibi
“egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”
değil, “egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur” yazmaktaydı.
Ulus kelimesinin Türkçede millet kelimesi kadar yer edinememesi sebebiyle de
değiştirilmiştir.
İnsanlarımızın, “ulus” kelimesinin “sol”
ile bağlantısı olsaydı zaten Rauf Denktaş
KKTC “meclis”inin duvarına “egemenlik
kayıtsız şartsız ulusundur” yazdırır mıydı
diye kendisine sormaması da tuhaf değil
midir?
İşin şakası bir tarafa kısaca Türkçe
dilinde bugün kullanılan halleriyle millet,
ulus veya budun kelimelerinin dilde üzerlerine yüklenen anlam manasıyla hiçbir
farkı yoktur ve bu kelimelerin hiçbiri “ırk”
ya da “etnisite” temelli değil, tam tersine
bir “birliktelik” ifade etmektedir.
Millet, en basit sözlük anlamıyla bir
devlete ya da bölgeye bağlı, yani doğal
olarak kader birliğine sahip olan ve tamamen aynı olmasa da kültürel anlamda
öğeler paylaşan ve farklı etnik grupların
oluşturduğu topluluk demektir.
Kıbrıslıların ortak yasal bir devleti, ortak
bir kültürü ve hatta izole bir ada olmasından
kaynaklı sınırları belli bir etki coğrafyası
vardır.
Bunlar millet kavramının oluşması için
gereğinden bile fazla etkenlerdir.
Amerikalı, Belçikalı, İsviçreli ya da
bunlar gibi onlarca örnekle devam edebileceğimiz farklı etnik köken, apayrı dil ve
kültürlere sahip, coğrafi sınırları belli olmayan yani Kıbrıslılarınkinden çok daha
muallak çizgilere sahip “milletler” bulunmaktadır.
Siz kendini “Amerika Almanı” diye tanıtan bir kişi, ya da “ben İsviçre
Almanı”yım, ya da “Belçika Almanı”
diyen birisini gördünüz mü?
Bu ülkelerin bir kısmında yaşamış ve
hepsini görmüş bir kişi olarak ben görmedim ve öyle bir şey yok.
Çünkü “milliyetçiliğin hepsi faşizme
götürür” ya da “Kıbrıslı milleti olamaz”
gibi “kabileci” mentaliteler yeni değil, on

sekizinci yüzyıldaki Fransız Devrimi ile
silinmeye başladı bu toplumsal literatürden,
dünyadan ve dünyalıların lugatındaki sözcük tanımlarından.
Türkçedeki milliyet ve etnisite ile İngilizcedeki nationality ve ethnicity aynı anlama gelmektedir.
“Her milliyetçilik faşizme götürür” argümanı ise hem terminolojik hem de siyasi
olarak tamamıyla bir zırvadır ve Avrupamerkezci sömürülmüş bir beyin yapısı ile
kurulabilecek bir cümledir.
Çünkü sömürü ile kolonyalizm altındaki
ve emperyalistlerin “böl-yönet” politikalarının hedefindeki toplumların kurtuluşu
için milliyetçiliğin zaruri olduğu neredeyse
tüm sosyalist fikirlerin kabul ettiği bir
gerçektir.
Kendini solcu zanneden ve milliyetçiliği
Lenin’in “Emperyalizm” ve “Zayıf Halka”
tezleri ile “Ulusların Kendi Haklarını Tayin
Etme Hakkı” konusundaki tartışmaları yerine, Mahsun Kırmızıgül’ün “hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye” şarkı sözleri ile
okuyan insanlara laf anlatmak adına uzunca
yazmayacağım.
Ancak Lenin’in “ezen ulus milliyetçiliğiyle, ezilen ulus milliyetçiliğine aynı
doğrultuda yaklaşılamaz, bunlara eşit mesafede durulamaz” temelli görüşlerini zaman onaylamıştır. Modern tarihte var
olmuş ve çoğu bugün de var olmaya
devam eden milliyetçi hareketler, sosyalizmin ve anti-emperyalizmin yirminci
yüzyılda elde ettiği başarıların neredeyse
tümünün parçasıdır.
Elbette ki toplumların takip etmesi gereken milliyetçilik kendi coğrafyaları ve
toplumsal yapısına uygun, yerli fikirler
olmalıdır.
Bu da elbette Kıbrıslılar için Türk devleti
kaynaklı Türk milliyetçiliği ya da Helen
Cumhuriyeti kaynaklı Helen milliyetçiliği
değil, yerli ve birleştirici bir Kıbrıs milliyetçiliği ya da Kıbrısçılık/Kıbrıslılık bilinci
demektir.
“Milliyetçiliğin her türlüsü faşizme götürür” argümanına göre ise İrlanda milliyetçisi cumhuriyetçiler, Arap milliyetçisi
Filistinli savaşçılar, Afrika kıtasını emperyalizmden kurtarmak için mücadele
veren Afrika milliyetçisi akımlar, Tito,
Lumumba, Mao, Bolivar, Nasır ve antikolonyal mücadele veren ve kendilerine
“milliyetçi” demekten çekinmeyen tüm
sosyalist kahramanlar faşizm yolundaki
cahiller oluyor...
E, tabii ki gerçekte öyle bir şey olmuyor...
Cahil olanlar, millet sözcüğünü etnisite,
ırk, kabile sözcükleri ile bir zanneden
Kıbrıs’taki “hiçbir dile hakim” olamayan
kişiler oluyor.
Ödlek olanlar, her işgal, sömürü ve bölyönet politikaları altında kalan halk gibi
milliyetçi bir kurtuluş mücadelesi vermekten korkan kişiler oluyor.
Hain olanlar, yerleşimci kolonyalizmini
bile “emekçilik” gibi paketleyerek “işgal
altında sınıf mücadelesi” verdiğini iddia
eden kişiler oluyor.

Hulusi Akar da corona virüse yakalandı
TC Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, corona virüse yakalandığını duyurdu. Bakan Akar, sağlık durumunun
iyi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın da Covid-19
testi pozitif çıkmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif
çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum
iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini
kullandı.

ERDOĞAN DA
YAKALANMIŞTI
Ukrayna ziyaretleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testleri
pozitif çıkmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumuna ilişkin
açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
hastalığı hafif şekilde geçirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan
yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi.
Hamdolsun, olumsuz bir durum yok.

Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."
ifadesini kullandı.
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ÖZERSAY: FAİZ BEY HÜKÜMET KURABİLMEK
İÇİN ESNEKLİK GÖSTERMEK ZORUNDA
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret
Özersay, HP olarak Ulusal Birlik Partisi
(UBP) dahil hiçbir partiyle koalisyon kurmak
konusunda sorunları olmadığını kaydetti.
Dörtlü koalisyon döneminde 27 milletvekili
ile hükümet kurulabildiğini ve herhangi bir
istikrarsızlık yaşanmadığını ifade eden Özersay,
“Bugün UBP’nin 30 rakamı altında bir rakam
olursa istikrarsızlık olur demesinin nedeni
muhtemelen bakanlık almayacak milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılımla ilgili
sıkıntı çıkarabileceği yönündeki endişedir”
dedi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile
gayriresmi görüşme yaptıklarını kaydeden
Özersay, mümkünse hükümette, bu olmazsa
da muhalefette hizmet etmek istediklerini,
her iki durumda da yapıcı bir tutum sergileyeceklerini vurguladı.
Özersay Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.
“Halkın kararına saygı duyuyoruz. Aldığımız oy beklentimizin altında. Daha iyi bir
sonuç alarak ülkeye daha fazla hizmet etmeyi
isterdik” diyen Özersay, bir özeleştiri süreci
yaparak ileriye bakmak zorunda olduklarını
söyledi.
“KATILIM DÜZEYİNİN SEÇİM
SONUÇLARINI CİDDİ ŞEKİLDE
ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”
Düşük katılım oranının seçim sonuçlarını
ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Özersay,
yılların en eski ve en örgütlü iki partisi, UBP
ve CTP’nin, katılım düşük olunca kendi parti
üyelerini sandığa taşıyarak bir avantaj elde
ettiklerini kaydetti. Özersay, “Bunun yanında,
ekonomik, sosyal ve siyasal bunalım ortamlarında insanların ve siyasetin iki uç noktaya
savrulabileceğini de gördük. Ortaya polarize
bir yapı çıktı. Biz HP olarak vatandaşın
verdiği yetki kadar ve bunun sınırları içinde
ülkeye hizmet etme düşüncesi içindeyiz. Bu
hizmet de mümkünse hükümette, bu olmazsa
da muhalefette hizmet şeklinde olacak” dedi.
“HP 3 YILLIK DÖNEMDE MECLİSTE
GÜVENİLİR BİR KOALİSYON
ORTAĞI OLDUĞUNU KANITLADI”
“Hükümette de olsak muhalefete de kalsak
yapıcı bir tutum içerisinde olacağız” diyen
Özersay, “Halkın Partisi dört yıllık Meclis
tecrübesinin üç yılında hükümette yer aldı.
Hiç eksiksiz bir biçimde Meclise katılım sağladı. Hükümette olduğu süre zarfında Meclis
tıkır tıkır çalıştı. Herhangi bir nisap sorunu
yaşanmadı. Bakanlar kurulundan gelen bütün
yasa tasarılarının meclisten geçebilmesi için
her zaman olumlu bir tutum içerisinde olundu”
şeklinde konuştu.
HP Genel Başkanı Özersay, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“HP 3 yıllık dönemde mecliste güvenilir

Sosyal Medya
Hasan Ulaş Altıok
Benter: “Maraş'ın Tümü Osmanlı Mülküdür”
Siz de bir karar verin artık! Gerçekten
sıkıldık ama. Yani şimdi siz yıllardır
Osmanlı malını mı yağmaladınız? Rumlara geri vereceğiniz neydi? Kıbrıs’ın
tümü de bir zamanlar Osmanlınındı.
Hatta daha nereleri. Hepsini geri alana
kadar Kıbrıslı Türkler yok olmaya devam
mı? Adada tek bir Kıbrıslı Türk kalmayıncaya kadar her gün dünyanın kabul
etmeyeceği yeni bir iddia mı? Böyle yapınca egemen mi olunuyor? Peki…
***
Anastasiadis Maraş’a karşı Ercan’ı
önermeye hazırlanıyormuş. Bence çok
önemli bir konu. Kesinlikle de kabul

bir koalisyon ortağı olduğunu kanıtladı. Son
bir yıldır Mecliste bu kez muhalefette HP
yapıcı ve olumlu bir muhalefet görevi yerine
getirdi. Gelen her şeye hayır demeyerek, örneğin kuraklık ödememelerinin yapılmasında,
Bedelli Askerlik Yasasının değiştirilmesinde,
muhaceret affının geçmesinde, bütçenin geçmesinde hem nisap desteği verdi. Hem de
gerektiğinde olumlu oy kullanarak muhalefete
olmasına rağmen halkın yararına bu düzenlemelerin yapılmasını sağlayan bir parti oldu.
Bundan sonrasında mecliste HP’nin nasıl
davranacağını bu iki örnek üzerinden bakarak
okumak gerekir. Hükümette yer alırsa Meclisin
sorunsuz çalışması için olumlu bir tutum içerisinde olur muhalefette yer alırsa halkın yararına olan her konuda yapıcı ve olumlu bir
destek verir.”
“FAİZ BEY’LE GAYRİRESMİ
GÖRÜŞTÜK”
Gayriremi koalisyon görüşmelerine de değinen Özersay, “Hükümet görüşmeleriyle
ilgili Perşembe’ye kadar çok kayda değer bir
görüşme yoktu. Sadece bir gayri resmi görüşme
olmuştu Faiz Beyle aramızda. Perşembe itibarıyla bir görüşmemiz daha oldu. Bunlar
karşılıklı olarak, pozisyonun ne olduğu, beklentinin, isteğin ne olduğu, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunun test
edildiği görüşmelerdir.” dedi.
Resmi bir görüşme yapılabilmesi için Parti
Meclisinin hem bir karar vermesi hem de bir
çerçeve çizmesi gerektiğini ifade eden Özersay,
“Pazartesi bir parti meclisi toplantımız var
bir yetkilendirme olacağını ve resmi hükümet
görüşmelerinin bizim açımızdan hangi çerçeve
içinde yürütüleceğinin karara bağlanacağını
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
“DÖRTLÜ KOALİSYONDA 27 SAYISI
BİR SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞA
NEDEN OLMAMIŞTI”
Meclis aritmetiği ve olası hükümet seçe-

nekleriyle ilgili de değerlendirme yapan Özersay, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim UBP de dahil hiçbir siyasi partiyle
sorunumuz yok. Faiz Beyin 30 milletvekiliyle
hükümet kurmak istemesini anlıyorum ama
artık Kurultay dönemi bittiğine göre parti
başkanı olarak 24 vekilin 24’ünü de birlikte
hareket ettirip hükümetin istikrarını sağlamak
zorundadır.
Siyasi istikrar partilerin kendi iç huzurlarıyla
doğrudan bağlantılıdır ve burada parti başkanlarına önemli görev düşer. Örneğin dörtlü
koalisyon döneminde bizim sayımız 27 olmasına rağmen dört partinin başkanı, partilerinin milletvekillileriyle ilgili herhangi bir
sıkıntı yaratmayacak duruş sergileyebildikleri
için 27 sayısı bir siyasi istikrarsızlığa neden
olmamış, Meclis sorunsuz şekilde çalıştırılabilmişti.
Bugün UBP’nin 30 rakamı altında bir
rakam olursa istikrarsızlık olur demesinin
nedeni muhtemelen bakanlık almayacak milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılımla
ilgili sıkıntı çıkarabileceği yönündeki endişedir.
O zaman UBP tek başına iktidara gelecek bir
sayıya da ulaşsa siyasi istikrar olmayacak
demektir. O nedenle burada hükümeti kurma
görevi alacak olan Faiz Beye büyük bir görev
düşer diye düşünüyorum.
“FAİZ BEY HÜKÜMET
KURABİLMEK İÇİN ESNEKLİK
GÖSTERMEK ZORUNDA
OLDUĞUNU BİLMELİ”
“Faiz Bey hükümet kurabilmek için esneklik
göstermek zorunda olduğunu bilmelidir. Çünkü
uzlaşma denilen şey bütün tarafların esneklik
göstermesiyle mümkündür” diyen Özersay,
“Eğer taraflardan biri herhangi bir konuda
esneklik göstermeden koalisyon kurmaya çalışıyorsa, bununa adı uzlaşma değil dayatma
olur. Hem YDP olmayacak, hem DP ile ikili
koalisyon olmayacak, hem HP ile ikili koalisyon olmayacak, sadece üçlü koalisyon olacak, o da olmazsa erken seçim olacak derseniz
kendi elinizi kolunuzu bağlamış olursunuz”
dedi.
Özersay, çok başlı bir hükümet yerine ikili
bir hükümetin çok daha istikrarlı ve uyumlu
olabileceğini belirtti.
Özersay sözlerini şöyle noktaladı:
“Meclis sadece Anayasa değişikliği söz
konusu olduğunda 3’te 2 çoğunluğa ihtiyaç
duyar bunun dışındaki herhangi bir karar
yasa 26 ile Meclisten rahatlıkla geçer. 27’nci
kişi olan Meclis Başkanı hem nisabın sağlanmasında katkı koyar hem de 27’nci oy
olarak oradadır. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaz.
Ancak eğer Meclise katılım sıkıntısı UBP’nin
bakanlık alamayacak olan vekilleriyle ilgiliyse
bunun çözümü koalisyon ortaklarında değil
UBP’nin kendi içinde aranmalı”

ADADA TEK BİR KIBRISLI TÜRK
KALMAYINCAYA KADAR
edilmeli. Ülkemizin bizlere sunduğu
zenginliklerden faydalanabilmenin ve
halkımızın refahını artırabilmenin en etkili yollarından birisi Ercan ambargosunun kaldırılmasıdır. Ve tabii ki Maraş’ın
gerçek sahiplerince açılması. Asıl konu
Kıbrıslı Türklerin böyle bir öneriye yanıt
verebilecek iradeleri var mı? Hepimiz
biliyoruz ki yok. Bize bu duruma çözüm
üretebilecek birliktelik ve mücadele yöntemleri gerek.
Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılması
için esas bizlerin mücadele vermesi gerekirken önümüzde duran bu olası fırsatı
konuşmuyoruz, tartışmıyoruz bile. Neden
mi? Bu konuda karar verecek cesaretimiz
de özgürlüğümüz de yetkimiz de yok

çünkü. Önemli değil, yarın Meclis’te
yemin edilecek ve egemen KKTC yaşatılacak.
***
22 Ocak. Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerine, iradesine ve sözde egemenliğine
yapılan en büyük saldırının yıldönümü.
Talimatı vereni, saldırıyı gerçekleştirenleri, onları kutlayanları ve olayı sadece
izlemekle yetinenleri kınarım. Mücadele
tam da bu zihniyete, bu düzene karşı
cesaretle verilmelidir. Ama bunun bu
halimizle, polis gözetiminde damında
işgal bayrakları dalgalanan Meclis binasında olamayacağı da artık kesin. Ve
bunu da zaman gösterdi, herkes de gördü.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

KURTLARIN DEĞİL,
KUKLALARIN DANSI!

Sözde seçim geldi geçti, seçim öncesi
verilen sözler, vaatler herzamanki gibi
palavraydı, yalandı!
Hem UBP, hem CTP seçmenlerin
yarısına yakınının sandıklara gitmediği,
seçim ve rejimi reddettiği bir ortamda,
seçime gittiler ve en fazla oyu alan iki
siyasi parti oldular.
İki partinin de tek
dertleri vardı , sözde iktidar olabilmek .
Kıbrıs'ın kuzeyinde
şimdiye kadar hangi siyasi parti iktidar oldu
da memleket yönetti
diye sormazlar mı insana...
Makama kurulup, oturduktan sonra
nasıl hükümet kurulacağını, kimlerin
bu sözde hükümete dahil olacaklarına,
bütçelerine kadar Ankara'dan yön verildiği bir durumda iktidar olma mücadelesi vermeleri işin en trajikomik tarafı!
UBP diyor ki en çok oyu ben aldım,
diğer taraftan CTP oylarını en çok
artıran parti biziz diye hava atıyor.
Sömürge rejimiyle idare edilen, Ankara'dan gelen emir ve talimatlarla yönetilen, taşıma nüfus ve oyların çok
büyük bir çoğunlukta, yerli insanlarımızın azınlıkta olduğu işgal şartlarındaki
bir seçimde en çok oyu ben aldım, en
çok büyüyen parti biziz diye hava atanların hiç de yüzleri kızarmadan, tüm
bunları gurur vesilesi yapmaları ne acı
değil mi?
Hem UBP'nin, hem CTP'nin sözde
seçimden pay çıkararak övünmeleri
içler acısı hallerimizin en açık bir kanıtıdır.
Şimdi de hükümet kuracaklar, makamlar paylaşılacak, bu iki parti birbirlerine kur yapmakta, ne diyor UBP
gelin siz de elinizi taşın altına koyun,
diyor, diğer taraftan CTP, halk bize
muhalefet görevi verdi, onu yapacağız
diye cevap veriyor.
CTP'nin UBP'ye resmi ağızlardan
verdiği cevap bu, açıkça çıkıp da siz
iki devletli çözüm peşindesiniz , bizim
önceliğimiz Kıbrıs sorununun çözülmesidir, bir federasyon kurulması taraftarıyız diye resmi açıklamasını duyan
var mı?
Tutturmuşlar halk bize muhalefet görevi verdi, sert muhalefet yapacağız,
bilmeyen, duymayan da CTP'nin muhalefet yapa yapa dünyada nam saldığını,
sömürgecileri korkuttuğunu, Kıbrıs'ın
birleşmesini canıgönülden istediğini,
yıkmadığı barikat, geçemediği polis ve
asker kordonu bırakmadığını...
Yahut elçiliğin kapısına dayanmış,
iki devletli çözüme karşıyız, federasyon
isteriz diye protesto ettiğini, hem toplum,
hem de ekonomik yönden tükeniyoruz
diye eylemler yaptığını sanacak!
UBP de artık anlamış, CTP'nin bir
çözüm değil makam ve koltuk peşinde
olduğunu, ne diyor CTP'ye?
Bırakın şu Kıbrıs sorununu bir tarafa,
Crans -Montana'da siz de vardınız, gördünüz, şahit oldunuz bizim konuşma
yetkimiz olmadığını, boşverin çözümü
mözümü demek istiyor!
CTP'nin UBP'nin çözümü bırakın gelin elinizi taşın altına koyun sözüne
bile cevabı, cevap verecek hali bile
kalmadıysa, tek söyleyeceği, halk bize
muhalefet görevi verdi demesiyse, UBP
ve diğerlerinden bir farkı asla olamaz!
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Tünel

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

BİZİM DUVAR

ARŞİV
Ýstanbul'daki havaalanýnda, Mustafa Akýncý'nýn basýn danýþmanlýðýný yapmýþ olan Ali Bizden'e "Sen bizden
deðilsin" diyerek Türkiye'ye sokmadýlar! Ya bizden olan kim? Linç kahramanlarý! Ve de Muhtar Kazýk!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Açý

l 2. sayfada

Akýncý’ya oy veren

Mustafa Akýncý'nýn sarayda 5,5 yýl basýn danýþmanlýðýný yapmýþ olan Ali Bizden, Ýstanbul
havaalanýnda 11 saat gözaltýna alýndýktan sonra sýnýrdýþý edildi ve Kýbrýs'a gönderildi…

KISACA...

Bizim Mandra
23 Ocak seçimi, vatandaşın
geçim derdine çare olmaz,
yükselen fiyatlar bir gıdım
aşağıya inmezken, peşpeşe
yapılan akaryakıt ve tüpgaz
zamları alım gücünü
yükseltmek şöyle dursun,
daha da aşağılara çeker.
Sandığa gidip güya
vatandaşlık görevini yerine
getirdiğini düşünenler şimdi
hükümetin nasıl kurulacağını
değil, yine geçim derdinin
nasıl üstesinden geleceğini
düşünmektedir. Sokaktaki
adam “Demek ki aslolan
seçim derdi değil, geçim
derdiymiş!” diye kendi
kendine söylenir

DİP NOT
Ankara Başsavcılığı Tayyip
Erdoğan’ın korona testinin pozitif
çıkmasından sonra sosyal
medyadan yapılan bazı
paylaşımlarla ilgili
“Cumhurbaşkanına hakaret”
suçundan soruşturma başlattı.

%48
kara
listede
Akýncý "sýðýnýlacak
tek liman" demiþti

Ali Bizden

Akýncý'nýn limaný güvenli
bir liman deðilmiþ meðer!
Çok tehlikeli! Kendisine
naçiz tavsiyemiz, sakýn bir
daha bu naif düþünceye
kapýlýp o limana gitmesin!
Ali Bizden'i sýnýrdýþý edenler
onu da linç ederler mutlaka!
Yurtdýþýna gidecekse
Larnaka'dan gitsin!
Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada

Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalanýnda pasaport kontrol noktasýna geldiði sýrada
"Kabul edilemez yolcular odasý"na alýnarak kilit altýnda 11 saat tutulan Ali Bizden'in
kimlik kartýna, telefonuna, parasýna ve sýrt çantasýna el konuldu…
n Kendisine "milli güvenliðe
aykýrý davranýþ" suçlamasý
getirilen Ali Bizden'e
Türkiye'ye giriþinin yasak
olduðu bildirildi…
n Kendisi gibi eþitlik ve
özgürlük anlayýþýna
inananlarýn mutlaka bir
bedel ödeyeceklerini
belirten Bizden "Vadesi
gelen kim varsa tahsilata
devam ediyorlar" dedi…
3. sayfada

Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...

COVÝD
19

Þener Elcil: Kurtarýlmak
iþgalden beter!

n "TC yetkilileri
yurtseverlerimizi terörist
ilan edecek noktaya
geldi" diyen Elcil, "Tayyip
Erdoðan ve AKP rejimi
Rum þovenizminin baþ
aktörü Makarios'un rolünü
üstlendiler" diye
konuþtu…

Mustafa Akýncý: Zorba
yöntemi þiddetle kýnýyorum

n "Hakkýnda hiçbir yargý ve
aslýnda ortada bir suç
yokken, bu deðerli
arkadaþýmýzýn maruz
kaldýðý muamele yüz
kýzartýcýdýr. Anti
demokratik ve zorba
yöntemi þiddetle
kýnýyorum"...

3. sayfada

Kudret Özersay: Kimleri
giriþi yasak açýklansýn

n "KKTC yurttaþlarýna 'kara
liste' uygulamasý ilk
deðildir. Geçmiþtede
TC'deki siyasi iktidarý
eleþtiren Özker Özgür gibi
bazý yurttaþlarýn
Türkiye'ye giriþi
yasaklanmýþtý. Kaygý
duyuyoruz…"

3. sayfada

"BÝZDEN DEÐÝLSÝN
BU ÜLKEYE
GÝREMEZSÝN"
DEDÝLER

KOMPLONUN
YÝRMÝBÝRÝNCÝ
YILINDA... (2)

UYANIN ÇÜNKÜ
KÖTÜ DÜÞLER
GÖRMEKTESÝNÝZ

Faize Özdemirciler

Ali Osman

Canan Sümer

4. sayfada

TÜRKÝYE
SIÐINILACAK
LÝMAN
DEÐÝLMÝÞ…
Aziz Þah

Kuzeyde 84’ü yerel 97, güneyde ise 952 pozitif vaka...

KAZIK

Mehmet Levent

l 2. sayfada

TARİH 8 Temmuz 2021

“Erdoğan’ın getirdiği elektriğe rağmen
millet lüks lambasına ve muma döndü”
Benimki eski alışkanlık, ay başlarında gaz
lambasıyla çalışıyorum, ay ortalarına doğru
param yetmediği için mum almaya başlıyorum.
Bir devrimci olarak Erdoğan’dan sonra bulunan elektriğe geçmem gerekse de, ataerkil
ve feodal bir toplumda büyüdüğümden gelenek
ve göreneklerimden vazgeçmek o kadar da
kolay olmuyor.
Gelenek ve göreneklerimizden dediğimde
şaka yapıyorum sanıyorsunuz ama hiç de
öyle değil. Babam 1971 yılında resmî olarak
Nesin Vakfı’nı kurduğunda inşaata başlamış
ama kalmak istediğinde de çadırda kalıyordu.
Nesin Vakfı arazisine henüz elektrik hattı
çekilmediğinden gaz lambası ve mumla çalışıyordu geceleri.
İngiltere’den tatile gelmiştim ve artık bir
idare binası yapılmış ama hâlâ elektrik bağlanmamıştı. Esasında telefon da sonradan
bağlandı, o da yandan çarklı Şirketi Hayriye
vapuru gibi manyetoluydu. Babam Vakfı görmemi istedi ve beraber gittik. Ben gece ne
yapacağımı düşünüyordum bu elektriksiz,
telefonsuz ve Erdoğansız yerde. Hava kararmaya başlayınca babam büyük bir titizlikle
bir tüp gaz çıkardı (O zaman henüz TüpGaz-teciler yoktu) ve yaktı, ortalık iyice aydınlandı.
Sevinmiştim, babam gaz lambasından lüks
lambasına geçmişti ama içimde bir burukluk
da yok değildi. Devrimci bildiğim babamın
lüks lambasına geçerek burjuvalaştığından
şüphe duymaya başlamıştım.
Neyse, lüks lambası babamın masasındaydı
ve doğal olarak da önündeydi, daktiloda yaz-

VİRGÜL
SORULMAYAN HESAPLAR
Dün Dr. Burhan Nalbantoğlu ölümünün 42. yılında
anıldı. Adını taşıya hastane yatırım yapılmayarak
yıkılmaya terk edildi. Hekimsiz, hemşiresiz,
aletsiz, ilaçsız… Nalbantoğlu’ndan özele
sevklerle ihya ediliyor sermaye… Peki, 24 saat içinde
karın ağrısı ile gittiği Nalbantoğlu kamu hastanesinde
hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren’in hesap
verilecek mi? Bir çocuğun hesabını veremeyenler,
anma tören kutlama resepsiyon yapsın! Ne kamusal
sağlık var, ne yargı bağımsızlığı… Yargı bir nebze
‘bağımsız’ olsa 8 yaşındaki çocuğun hesabını sorardı!

KIBRIS
CUMHURİYETİ’NİN
TOPRAK VE
ANAYASAL
BİRLİĞİNİN
EGEMENLİĞİ…

Þener LEVENT

HER KIBRISLITÜRK
BU ZULMÜ TADACAK

SABRIN SONU
FELÂKETTİR

İZOLE PAPAĞAN
Pandemi başladığında “Bu virüsün
bize geldiği falan yok, fazla
abartılıyor, kendi ayağımıza kurşun
sıkıyoruz” diyen Tatar, dün “Ben kitap
da yazdım, pandemiyle alakalı iki
kitabım var. Şimdi Covid-19 geçiren
bir Cumhurbaşkanı olarak bu kitabın
üçüncüsünü yazmak durumundayım.
Dolayısıyla üçüncü baskı da gelebilir”
dedi. Korona bulaşan ve sarayda
kapalı kalan Tatar’a izolasyon
yaramamış…

TARÝH: 8 Temmuz 2021 Perþembe YIL: 2 SAYI: 362 FÝYATI: 5.00 TL (KDV dahil)

‘‘Kıbrıs meselesi
bir egemenlik
meselesidir…’’
Ersin Tatar (Kıbrıs
Cumhuriyeti
Vatandaşı)

dığı herşeyi net görüyordu. Oysa ben onun
karşısında koltuktaydım ve kitap okumaya
çalışıyordum. Çalışıyordum, çünkü o burjuva
lüks lambasıyla gözlerimin arasına kitap girince ciddi bir loşluk oluyor ve romantizm
içinde okumam zorlaşıyordu.
İkinci sorun günlük gereksinmelerimizi
karşılamak için arasıra kalkmak zorunda
kalıp aşağı katta olan tuvalete gitme zorunluluğuydu. Yedek lüks gömleği var ama lambası yok, doğal olarak el yordamıyla inipçıkmak o kadar kolay değil. Oysa yanıldığım
bişey vardı, babam ilerici ve devrimciydi,
herşeyin çözümünü bulurdu ve ben oturduğum
yerde kıvranmaya başlayınca, çekmecesinden
beyaz uzun bişeyler çıkardı ve ucunu kibritle
yaktı. Dahi babam sayesinde elimde mumla
işemeye gittim.
Ben şimdi aynı geleneği devam ettiriyorum.
Hesabı da kolay, salona kaç mumluk ampul
kullanılıyorsa, o kadar mumu salona, 40
mum banyoya, 60 mum yatak odasına, 80
mum mutfağa.
Neden mi elektrik kullanmıyorum, ben Erdoğan karşıtıyım kardeşim, onun getirdiği
bişeyi kullanmam. Bu cahillikten değil, elektriği özelleştirirken devletin ürettiğine dağıtım
şirketi kurdurdu da ondan. 5’li çete sadece
dağıtımı yapıyor ve milleti beraber soyuyorlar.
Şaka değil, Erdoğan’ın getirdiği elektriğe
rağmen millet lüks lambasına ve muma döndü.
Isınma mı, o da Erdoğan’ın istediği gibi halloluyor, 3 çocuk.
(Ahmet Nesin/artıgerçek/ Erdoğan elektriği getirdi ama millet muma döndü)

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanında
pasaport kontrol noktasına geldiği sırada
"Kabul edilemez yolcular odası"na
alınarak kilit altında 11 saat tutulan Ali
Bizden'in kimlik kartına, telefonuna,
parasına ve sırt çantasına el konuldu…

Gözden kaçmayanlar...

TALİMATSIZ OLMAZ

Dere yatağının üstüne inşa edilen
pandemi hastanesi için aylarca bitiş
tarihi verip durdular, sonra tarihi baştan
verdiler. Tarih gene tutmadı, sonra
başka tarih verdiler… Önce 45 günde
pandemi hastanesi yapıyoruz dedi Ali
Pilli, sonra 20 Temmuz’da bitiyor
dedi… En sonunda, 25 Temmuz’da Ali
Pilli’ye pandemi hastanesini
sorduklarında “artık tarih
vermeyeceğim” dedi… Pes etti…
Verilen tarihten 5 ay sonra 15
Kasım’da açıldı pandemi hastanesi.
Tatar dün Anadolu Ajansı’na
Erdoğan’ın talimatıyla hastane 2,5
ayda açıldı dedi.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ

“Maraş'ın tümü
Osmanlı mülküdür…”

İbrahim Benter (Sınırüstü
Bakımevi’nden sorumlu
olmayan Evkaf Müdürü)

Karikatür: Sefer Selvi/Evrensel
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FOLK-DER OLAĞAN
GENEL KURULU
YAPILDI…

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

DEĞERLER...

Lapsana mevsimi geldi artık bahçelere,
tarlalara.
Her yer sarı.
Gömeç mevsimi geldi artık bahçelere, tarlalara, doğaya…
Her yer yeşil.
Ekşilice mevsimi geldi artık bahçelere,
tarlalara, doğaya.
Her yer sarı yeşil.
Güzeldir ülkem.
Her şeye rağmen iyidir.
Hala her şeye rağmen gezilecek, gidilecek
yerler var.
Salamis harabelerine gitmeyen varsa, gitsin.
Orada eski şehrin kalıntıları
var.
Ana caddesi var.
Bir sürü binanın kalıntısı.
Denize sıfırdır ama aslında
depremlerle çökmüş bir kısmı
da denizin içinde bulunur.
Şimdi balıklara şehir…
Elimizdeki değerleri bilmiyoruz.
Mağusa’nın surları, sur içi.
Kaç tane var sanırsınız bu kadar korunmuş,
ayakta duran kale dünyada?
İstanbul’un meşhur surlarını bir an gözünüzün önüne getirin…
Yıkılmış çoğu yerde.
Bakımsız.
Üç tarafı da denizle çevrili oranın…
Limanı var, giriş kapıları var.
Fatih’in dövdüğü duvarları var adı Topkapı.
Diğer taraflarda Cibali, Balat…
Oraları yıkık dökük fakat Mağusa kalesi
ayakta.
Her gün sur içine gitmeden, tarihi yaşamadan güne başlamamak bir yerde adetim
oldu.
Dağlarımız var sıra sıra.
Bir tarafın gözü onda olmasa da Trodos
mesela…
Kış aylarında beyazdır, yazları püfür püfür.
Kiraz bizde olmaz, sıcak burası da ondan,
dediler.
Nerede olmaz?
Elmaları ile bağları ile meşhur Trodos
köylerine gidip bakın.
Kiraz bahçeleri var.
Bir tarafı çok sıcak olabilir ülkemizin ama
diğer tarafları serindir.
Değerlerini bilmezsen, korumazsın, bakmazsın, atılır, gider.
Buğdayımızın kıymetini bilemedik.
Tütünümüzün de.
Yerli sigaralarımız nerede?
Yerli üretim unumuz, makarnamız, bulgurumuz.
Yavaş yavaş çekilip gittiler.
Ne zaman oldu bunu anlamak zor.
Çünkü ufak ufaktı olan.
Nihayet bitirdiler, Kıbrıs’ı kurtarmaya
gelen Ankaralının dizisini.
Kurtulduk.
Oradao dizide gördüklerimi derlemeye
kalktım bir ara.
Kıbrıslı, diye sahne alan vardı.
Delicik muamelesi görüyordu.
Kendi kararlarını veremeyen intibaı yaratılmış Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük.
Ve diğerleri.
Doktor yokmuş gibi Ankara’dan gelen
gelin doktor olmasaydı pansuman bile yapamayacaktık sanırsın o diziye bakınca.
Böyle dizilerde bile bizim olanları es geçtik.
Unuttuk.
Değerlerimiz çoktu.
Şimdi sorsalar, yoktu, diyecek kadar bilgi
sıfırı olduk.
Geri dönelim, deseler, neler vermez insan.

BURHAN NALBANTOĞLU, ÖLÜMÜNÜN
42’NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü
kişiliğiyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 42’nci yıl dönümünde
anıldı.
Saat 11.00’de Nalbantoğlu’nun Lefkoşa
Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alan
anma törenine, Nalbantoğlu’nun sevenleri
ve ailesinin yanında, 4. Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı,
bazı milletvekilleri, dernek ve örgüt yetkilileri katıldı.
Saygı duruşu ile başlayan törende,
Nalbantoğlu’nun kabrine çiçekler konuldu. Ardından UBP milletvekili Zorlu
Töre ve eski TDP milletvekili Hüseyin
Angolemli konuşma yaptı. Kabri başında
dua okunması ve Burhan Nalbantoğlu’nun oğlu Bora Nalbantoğlu’nun katılanlara teşekkür etmesiyle anma töreni
sona erdi.
TÖRE: “BURHAN NALBANTOĞLU’NU KIBRIS TÜRK HALKI DAHA
İYİ ÖĞRENMELİDİR”
Törende konuşma yapan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Burhan Nalbantoğlu
gibi Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde ve devletin kurumsallaşmasında önemli görevler yapmış, tarihe
adını yazdırmış isimlerin unutulmaması
gerektiğini, çok daha iyi bir organizasyonla, devlet törenleriyle anılması gerektiğini belirtti.
“Onlar yaşatılırsa ancak Kıbrıs Türk
halkının yaşamı da daha güzel olur. Tarihini unutan insanlar, milletler, tarih
sahnesinde de silinmeye mahkum olurlar.
Kazandıkları zaferleri ve özgürlükleri
koruyamazlar” diyen Töre, bu kişilerin
hiçbir şeyin olmadığı yıllarda organize
olup, mücadele başlattıklarını ve Kıbrıs
Türk halkının bugünlere gelmelerini sağladıklarını hatırlattı.
Kıbrıs Türk halkının Nalbantoğlu’na
minnet borçlu olduğunu ve onu daha iyi
öğrenmesi gerektiğini kaydeden Töre,

“Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet
olsun” diyerek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
ANGOLEMLİ: “GİDERKEN BİZE
DÜRÜSTLÜĞÜ, DOĞRULUĞU VE
FEDAKARLIĞI BIRAKTI”
Eski milletvekili Hüseyin Angolemli
de, konuşmasında, Burhan Nalbantoğlu
denildiğinde, kendisinin ve çoğu insanın
aklına gelen dürüstlük ve doğruluk olduğunu ifade ederek, “Herkes giderken
bir şeyler bırakır, Burhan Bey giderken
bize dürüstlüğü, doğruluğu ve fedakarlığı
bıraktı” dedi. Nalbantoğlu’yla Erenköy
mücadelesi sırasında tanıştığını, yaralandığında ilk tedavisini Nalbantoğlu’nun
yaptığını belirten Angolemli, o dönemde
doktor sıkıntısı yaşandığını, Nalbantoğlu’nun ailesini bırakarak Erenköy’e geldiğini anımsattı.
Mağusa ve Lefkoşa’daki devlet hastanelerini de yaptıranın Nalbantoğlu olduğunun altını çizen Angolemli, “O her
konuda toplumunun yanındaydı. Nur
içinde yatsın. Bir onun her zaman izindeyiz” dedi.
DR. BURHAN NALBANTOĞLU
6 Şubat 1980’de hayatını kaybeden
Nalbantoğlu, toplumsal direniş yıllarının
tüm aşamalarında öncü rol oynamış,
Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine
damga vurmuştur.
Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme
sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin
tüm sağlık altyapısında imzası olan,
TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı
ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu,
meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük
hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiştir.

KAMU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEYE BAŞLANDI
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından koordine edilen ve Kadın Araştırmaları ve
Eğitimi Merkezi (DAÜ - KAEM) tarafından eğitimleri verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi”, Kıbrıs Türk Amme
Memurları Sendikası’nın (KTAMS) talebi
ile kamu çalışanlarına da verilmeye başlandı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜKAEM’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Eğitim programlarından 5 farklı alana

yönelik modüler eğitim programı seçen
KTAMS, kamu çalışanlarını toplumsal
cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilerek sivil topluma fayda sağlamalarını
amaçlıyor.
Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da pandemi
kuralları çerçevesinde yüz yüze olarak
başlayan eğitimlerin Mart ayı içerisinde
sona ermesi planlanıyor.
Eğitimlerin sonunda, başarı elde eden
katılımcılara “KTAMS Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Sertifikası” da takdim edilecek.

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLKDER), 25’inci olağan genel kurulunu
yaptı. Ali Katipoğlu yeniden başkan
seçildi.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre,
divan başkanlığını Şaziye
Katipoğlu’nun yaptığı genel kurulda,
ilk olarak Başkan Ali Katipoğlu
konuştu, ardından derneğin 2020-21
yılı faaliyet raporu ve mali raporu
okunarak onaylandı.
Olağan genel kurulda, yetkili
organların seçimi de yapıldı.
Seçimin ardından ilk toplantısında
görev dağılımı yapan yönetim
kurulunda, yeniden başkan seçilen
Katipoğlu’nun yanında, diğer görev
üstlenen isimler şöyle belirlendi:
“As Başkan ve Halk Dansları
Sorumlusu Hatice Kıray, Sekreter
Tuğba Dimililer, Mali İşler
Sorumlusu Gülseren Kıray, Basın
Yayın Sorumlusu Ceren Çıldır,
Lokal, Malzeme ve Arşiv Sorumlusu
Ali Asilsoy, Yapısal İşler Sorumlusu
Işıray Şemi, Çocuk Kulübü
Sorumluları Yaşar Özezinç ve Ömer
Dereli, Sosyal İşler ve Proje
Sorumlusu Emine Dimililer, Kostüm
Sorumlusu Şifa Taşkıranlar.”
Folk-Der Denetleme Kurulu’nda
Şaziye Katipoğlu, Zehra Öksüz ve
Ahmet Karaca asil üyeler; İlayda
Şehitoğlu ise yedek üye olurken;
Disiplin Kurulu’nda Melisa Havalı,
Umut Öksüz ve Fevzi İçli asil üye,
Ertem Nalbantoğlu ise yedek üye
seçildi.

ANASTASİADİS’TEN,
TATAR’A GEÇMİŞ
OLSUN MESAJI
Rum Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ı telefonla arayarak geçmiş
olsun dileklerini iletti.
Rum haber kaynakları, Rum
Yönetimi Başkanı Nikos
Anastasiadis’in sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada,
Korona testi pozitif çıkan
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la
bugün telefonda görüştüğünü ve
geçmiş olsun dileklerini ilettiğini
duyurduğunu aktardılar.

SİGMA TV’DE
CİNSEL TACİZ
Rum medyası, Sigma TV muhabirine
iş yerinde cinsel tacizde
bulunulduğu şikâyeti ile sarsıldı.
Fileleftheros ve diğer gazetelere
göre Sigma TV’de görev yapan
kadın muhabir, cep telefonuna
mesajlar gönderilerek kendisine
cinsel tacizde bulunduğu
gerekçesiyle polise şikayetçi oldu.
Rum polis Basın Sözcüsü Hristos
,Andreu Sigma muhabirinin polise
başvurarak şikâyetçi olduğunu
doğruladı, konuyla ilgili soruşturma
başlatıldığını söyledi.
Sigma TV de dün sabah bir açıklama
yaparak, kadın muhabirin şikâyeti
öğrenildiği anda cinsel tacizde
bulunmakla suçlanan çalışanını
açığa aldığını açıkladı.

LEFKOŞA’DA
APARTMANIN
DAMINDAN KLİMANIN
DIŞ ÜNİTESİNİ ÇALAN
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da, bir apartmanın damında,
apartman sakinlerinden birisine ait
klimanın dış ünitesini söküp çalan
43 yaşındaki H.C. (E) tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen
bilgiye göre, dün sabah 05.00
sıralarında meydana gelen olay
hakkındaki polis soruşturması
devam ediyor.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen

SONRASI SONRAYA!

Bugün 7 Şubat…
Farklı yılların 7 Şubat’ında dünyada önemli
olaylar yaşandı!
Ancak Kıbrıs’ın siyasal statüsünde değişiklik
olmadı!
1962 – ABD, Küba ile olan tüm ihracat ve ithalatını durdurdu.
1971 – İsviçre’de kadınlara oy kullanma hakkı
verildi.
1973 – TBMM’de kabul edilen
yasayla “Maraş” iline “kahramanlık” unvanı verildi, ilin adı
“Kahramanmaraş” yapıldı.
1974 – Grenada, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı.
1984 – ABD’li astronot Bruce
McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.
1990 – SSCB’nin dağılma süreci: Sovyetler
Birliği Komünist Partisi, güç monopolünü devretmeye hazır olduğunu açıkladı.
1992 – Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasında, Avrupalılar Birliği’ni oluşturan,
Maastricht Antlaşması imzalandı…
1995 – NASA’ya (ABD) ait Discovery Uzay
Mekiği (OV-103) Rusya’nın uzay İstasyonu
“Mir” ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi.
***
Dünya’da bu olaylar yaşanırken, gelin 7 Şubat’ları emsal alarak bir karşılaştırma yapalım:
-1962’de yanı başındaki Küba’ya ambargo uygulamaya başlayan ABD, Doğu Akdeniz’deki
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yerine; solcu Kıbrıslılar,
Rusya’nın desteğinde sosyalist bir Cumhuriyet
kurmasın diye, Kıbrıs’ı bölme girişimine başladı.
İşbirlikçileri eliyle, Kıbrıslılığı -tek Kıbrıs’ısavunan solcuların “susturulmasına” devam
edildi.
-1964’de Kıbrıs’a BM “Barış Gücü” (UNFICYP) gönderilmesi çalışmaları sonlandırılmak
-son bir ay kaldı- üzereydi.
Kıbrıslıtürkleri, Genel Komite’nin isdar ettiği
tüzük ve kararlarıyla BEY (Bayraktarlık, Elçilik,
Yönetim) idaresi yönetiyordu.
-1971 İsviçre yönetimi, kadınlara oy hakkı
tanırken, Kıbrıs’ta -1968’de Beyrut’ta başlatılan- toplumlararası müzakereler sürüyordu…
Kıbrıslıtürkleri, Kıbrıs Türk Yönetimi’nin
Temel Kuralları ile yöneten BEY İdaresi’ydi.
-1973 TBMM’de kabul edilen yasayla “Maraş”
ili “Kahramanmaraş” olarak isimlendirilirken,
NATO’ya bağlı Türk Ordusu, Kıbrıs’a çıkarma
yapmak için plan hazırlıyordu…
Kıbrıslıtürkleri BEY idaresi yönetiyordu yine.
-1974 Grenada Birleşik Krallıktan bağımsızlığını
kazanırken… NATO’nun fikir babası İngilizler,
Kıbrıs’ı kalıcı olarak nasıl böleceklerinin hesabını
yapıyordu…
6 Ay dolmadan Kıbrıs bölündü…
BEY İdaresi, sadece adını değiştirerek işlevini,
Koordinasyon Kurulu’na devretti.
-1984 ABD’li astronot Bruce McCandless,
uzayda ilk serbest yürüyüşünü yaptığında, Kıbrıs’ın kuzeyinde BM Güvenlik Konseyi tarafından
80 gün önce yasaklanan KKTC, 70 üyeli Kurucu
Meclisi’ni kurmuş, (6 Aralık 1983) Anayasası’nı
hazırlamayı sürdürüyordu…
Geçici 10’uncu Madde’yi de!
Perdenin önünde, 13 Şubat 1975’te kurulan
KTFD’den (Kıbrıs Türk Federe Devleti) kalma
Anayasa’yla toplumun yönetildiği görünse de
esas yönetici, Koordinasyon Kurulu’ydu.
-1990 SSCB’nin dağılma süreci yaşanırken,
KKTC’ci “solcular” fikir “reformu” yaptılar…
KKTC, aynı statüde yönetilmeye devam ederken, Türkçe konuşan Kıbrıslıların ada dışına
göçü hızlandı!
-1992 Avrupa ülkeleri, Maastricht Antlaşmasını
imzalarken KKTC liderliği, Avrupalılar Birliği’ni
kıyma makinesi ilân ediyordu!
Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupalılarla ilişkilerini
geliştirirken KKTC, “Çözümsüzlük çözümdür”
politikasını sürdürüyordu.
-1995 ABD’deki NASA’ya ait Discovery, Rusya’nın Mir uzay istasyonuyla kenetlenirken,
KKTC’nin politikası değişmedi!
Türkiye’yle kenetlenme hızlandı!
Sonrası, sonraya!
Gene gonuşuruk buraşda.

Yeni Milletvekilleri bugün ant içecek
KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen
50 milletvekili, bugün ant içerek göreve
başlayacak.
Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi
Gazete’de yayımlanmasının onuncu
gününde Cumhuriyet Meclisi, yarın
saat 10.00’da milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplanacak.
Bugünkü toplantıda, Başkanlık Divanı
seçimleri de gerçekleştirilecek.
Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.
Covid 19 kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek ant içme törenine üst
düzey protokol davet edilirken, yeni
seçilen milletvekillerinin ailelerinden
ise birer temsilci katılabilecek.
TAK ve BRT’nin izleyebileceği tören,
televizyonlardan canlı yayınlanacak.
Yasama döneminin birinci birleşiminin
ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar,
Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini
yürütecek. En genç iki milletvekili olan
UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun
Talat ise, divan katipleri seçilinceye
kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.
Törende, ilk olarak Cumhuriyet Mec-

lisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel kürsüden ant içecek
ve tüm milletvekilleri ayakta olacak.
Ardından, sırayla iki genç katip ant
içecek ve sırasıyla Gazimağusa, Girne,
Güzelyurt, İskele, Lefke, Lefkoşa milletvekilleri soyadlarına göre alfabetik
sırayla ant içecekler.
MİLLETVEKİLİ ANDI
Milletvekilleri görevlerine başlarken
aşağıdaki şekilde ant içecek:
"Devletin varlığını ve bağımsızlığını,
yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu
için çalışacağıma; her yurttaşın insan

haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve
Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma;
namusum ve şerefim üzerine ant içerim."
Milletvekillerinin ant içmesinin ardından, Başkanlık Divanı seçimleri de
gerçekleştirilecek.
23 Ocak’ta yapılan seçimde 50 kişilik
Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP
18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde
etmişti.
Milletvekilleri, 31 Ocak’ta ilçe seçim
kurullarında düzenlenen törenlerle mazbatalarını almıştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini ant içme töreninin ardından veya en geç salı günü
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na
vereceğini açıklamıştı.

MUSTAFA DOĞRUSÖZ’ÜN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE KALEME ALDIĞI
“DOKTOR BEHİÇ’İN ÖYKÜSÜNE DAİR” ADLI KİTAP YAYINLANDI
KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi
Manas Yayınları’nın ikinci kitabı, duayen gazeteci
Mustafa Doğrusöz’ün kaleme aldığı “Doktor
Behiç’in Öyküsüne Dair” yayınlandı.
Kitabı yayına hazırlayan KKTC Milli Arşiv
ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam,
“Mesleğine tutkuyla bağlı bir gazeteci olan
Mustafa Doğrusöz, Doktor Behiç ve eşi Fatma
Hanım’ın trajik sonlarını aydınlatmayı yaşamı
boyunca kendine görev edindiğini” söyledi.
Sadrazam, “Doğrusöz, ısrarla yürüttüğü çalışmasını, üzeri karartılan olaylar nedeniyle kesin
bir sonuca ulaştıramamıştı.
Vefatından hemen önce bir dosya şeklinde
KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne
teslim ettiği araştırma, Kıbrıs Türk tarihi içerisinde
İngilizlerin adayı ilhakı ile başlayan karanlık

döneme ışık tutması ve bu döneme ilişkin ileride
gerçekleştirilecek araştırmaları özendirmesi amacıyla kitaplaştırılarak, okuyucu ve araştırmacıların
beğenisine sunulmuştur” dedi.
Ejdan Sadrazam, “Kitapta yavaş yavaş zihnine
sızarak, insanı ipe götüren dedikodularla gözü
döndürülen bir kocanın, masum eşini katli anlatılırken, sömürgeci/işbirlikçi ile özgürlükçü/vatansever, yerli ile yabancı, iktidar ile halk arasındaki ciddi hesaplaşmalara ve Kıbrıs Türkleri’nin böylesi karanlık ve zor günlerinde dahi
Anadolu ile varolan sarsılmaz bağlarını sürdürmek
için verdiği mücadelelere tanık olunmaktadır”
ifadelerini kullandı.
“Doktor Behiç’in Öyküsüne Dair” adlı kitabın
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nden temin
edilebeceği belirtildi.

RUM BASININDAN İDDİALAR…

KASULİDİS, BLINKEN’İN 3+1 TOPLANTISINA KATILACAĞI “SÖZÜ” ALDI
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, perşembe günü tamamladığı Washington temasları çerçevesinde İsrail, Güney
Kıbrıs, Yunanistan ve ABD (3+1) oluşumu
konusunda söz, EastMed doğal gaz boru
hattı için de “destek” aldığı iddia edildi.
Fileleftheros, Kasulidis’in, temasları sırasında “enerji güvenliği ve Doğu Akdeniz’deki genel güvenlik ile ilgili” olduğu
öne sürülen “3+1” oluşumunda ilerleme
kaydettiğini ve “muhtemelen Güney Kıbrıs’ta
gerçekleşecek bir sonraki 3+2 toplantısına
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in
de katılacağına dair söz aldığını” yazdı.
Muhataplarıyla Doğu Akdeniz doğal
gazını Avrupa’ya taşımak üzere İsrail
MEB’inden başlayıp Güney Kıbrıs ve Girit
üzerinden Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya
nakledecek ancak yakın zamanda ABD’nin,
desteğini çektiğini açıkladığı EastMed deniz
altı doğal gaz boru hattı projesini de görüşen
Kasulidis’in aradığı desteği bulduğu da öne
sürüldü.
Gazete “Amerika EastMed’e hiç yatırım
yapmadı ancak projeye sağlam destek verdi,

ta ki hükümete girmeden önce bir Ukrayna
şirketinde çalışan Amos Hochstain gelip
rayından çıkarana kadar” ifadesini de kullandı.
ERCAN ÖNERİSİ “TUZAK”
Haftalık Simerini Rum Dışişleri Bakanı
Kasulidis’in ABD’li daimi temsilcinin BM
Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna krizi ile
ilgili konuşmasını dikkate almadan Rum
Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, “Maraş’a
karşılık Ercan Havaalanı” ile ilgili önerisini
ABD’ye götürmekle “bir fırsat kaçırdığı”
iddiasında bulundu.
“Maraş’a karşılık Ercan Havaalanı’nın
BM denetiminde uluslararası uçuşlara açılması” önerisinin, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini havaya uçurabilecek
bir tuzak” olduğunu savunan gazete, hukuki
ve diplomatik kaynakların Ercan’ın “Güven
Yaratıcı Önlemlere” (GYÖ) dâhil edilmesinin
FIR hattındaki egemenliği bir al-ver mantığında masaya getireceğine ve bu durumda
tarafların gerekli esnekliği göstermesi gerekeceğine” işaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre “hava sahasındaki ve FIR
denetimindeki egemenliğin Rum tarafına
ait olduğunu, iki devlet çözümü talep edilirken, Rum tarafının bu hakkından ne vereceğine, nasıl vereceğine ve ne karşılığında
vereceğine karar vermesi, Kıbrıs Türk tarafının da kendi egemenliğinde olduğuna
inandığı meselelerde vermesi gerektiğini”
söyleyen kaynaklar şunları ekledi:
“Böyle bir prosedür Kıbrıs Türk tarafına,
ayrı bir varlığın peşinen kabul edilmesi halinde, acknowledgement hukuki mantığında,
nihai çözüme yönelik egemen eşitlik zemininde bazı garantiler, yani nihai çözümde
gündeme gelebilecek karşılıklı tanınma aşamasının evveliyatı demek olan kabulü sağlayabilir.”
Haberde Kasulidis’in ABD ziyareti sırasında muhataplarına, ABD Daimi Temsilci’nin Güvenlik Konseyi’nde Rusya için
dile getirdiği görüşleri örnek vererek Rusya
için uygulanacakların aynısını Türkiye için
talep etmesi gerektiği ancak bunu yapmayarak bir fırsatı daha kaçırdığı görüşüne
yer verildi.
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Günün Manisi - Emine Hür

PATLAK
AMPUL

Attığın söz yapıştı
İftiraların taştı
Bu senin marifetin
“At arpaynan kapıştı”

Özdeyişler

Tadımlık

“Yasalar insanları özgür
yapmaz. Yasayı özgür
yapacak olan insanlardır.”
Thoreau

Dağları anlatırdın ve dostluğu
bir ceylan gibi sekerdi kelimeler
Sesini duymasam çölleşirdi dünya
Dağlar yarılır ırmaklar kururdu
Ahmet Telli

Kitap Dünyası

Ergun Poyraz
Siyah-Beyaz Yayınları

Dost Yolu

Nöbetçi
Eczaneler

BABAMIN FANİLASI
Tamer Dursun

Kaç gündür yollardayız ve şimdi neredeyiz
bilmiyorum.
Ben, kardeşim, annem ve babam...
Köyümüzü, evimizi, eşyalarımızı, hayvanlarımızı, toprağımızı ve sevdiklerimizi bıraktık
arkamızda.
Almanya’ya varmaya çalışıyoruz.
Almanya...
Masal gibi bir yermiş. Babam söyledi.
Orada iş ve para varmış. Orada çocuklar
hastalıktan ve açlıktan ölmezlermiş. Korkmazlarmış geceleri. Çikolata, şeker, oyuncak...
Almanya...
Masalistan...
Gece.
Ay kocaman, üstümüzde.
Biz ormanın içinde patika bir yoldayız.
Etrafımızda bir sürü insan var. Çoğunun
dilini bilmiyor, anlamıyoruz.
Hepsi de o Masalistan’a gitmenin derdinde.
Günlerdir açız.
Kardeşim daha çok küçük. Sürekli ağlıyor.
Sussun diye kulağına, babamın bana anlattığı
Almanya’yı fısıldıyorum.
Kardeşim susmuyor.
Gece. Ay korkuyor beni.
Yaprak sesi, ayak izi, ağaç gölgesi beni korkutuyor.
Dikenli topraklardan geçtik. Sınır diyorlarmış
oralara. Kar ve çamur içinde, insansız yerler.
Sanki çirkin bir kartpostal, insana ölümü
hatırlatıyor. Annem yol boyunca hiç konuşmadı.
Konuşmuyor.
Korktuğumu anladığında beni öpüyor.
Annemin dudakları soğuk. Annemin dudakları
çatlamış. Annemin dudakları artık kırmızı değil
mor.
Babama bakıyorum arada bir.
O benim kahramanım.
Ama kahramanım zor durumda.
Dün gece, bir dağın yamacında mola vermiştik. Saat kaçtı bilmiyorum, uyandım.
Babam uyandığımı farketmedi.
Sigara içip, uzaklara bakıyordu.
Babamın sigarası ıslaktı.
Kahramanım...
Kahramanım sessizce ağlıyordu.
Ben kahramanların ağladığını bilmezdim.

DÜN

Gece.
Ay vahşi bir kurda benziyor.
Gece izin verse, bizi yiyecek gibi.
Kaç gündür kafam kaşınıyor. Saçlarım keçe
gibi. Tırnaklarım, parmaklarım, ellerim kir
içinde. Kollarımda diken yaraları var. Canım
acısa da ses etmiyorum.
Nedense Merdo geldi aklıma.
Merdo benim köydeki en iyi arkadaşım.
Onun babası yok.
Babasını jandarma vurmuş.
Bir keresinde „Neden?“ diye sormuştum
Merdo’ya.
Merdo da „Toprağını sevdi diye.“ demişti.
Hiç insan toprağı sevdi diye öldürülür mü
Merdo?!
Ah Merdo!
Ayaklarım çok üşüyor.
Botlarım yırtıldı. İçi kar dolu.
Sobamızı özledim ben.
Burada olsaydı, sıkı sıkı sarılırdım ona.
Ona ve sana Merdo.
.....
Üç gün önce felaket bir şey oldu.
Ne zaman uyusam, o yaşadıklarım rüyama
geliyor. Nefes alamıyorum.
Ben ilk defa üç gün önce ölmeyi yaşadım.
Ölmeyi yaşamak!
Yine bir sınırdan geçiyorduk ki, polisler yakaladı bizi. Bizi ve dilini bilmediğimiz bir
aileyi. Hepimiz dokuz kişiydik. Köpekli polisler
bizi alıp, berbat kokan, yarı karanlık bir yere
götürdüler. Bizi yanyana bir duvarın önüne
dizdiler. Hepimiz korku içindeydik. Kardeşim
ağlamıyordu. Sanırım o da çok korkmuştu.
Karşımızda polislerin ellerindeki köpekler,
çıldırmış gibiydi. Babam bir ara konuşup, bir
şeyler demek istedi. Ama aynı anda iki polis
zor bela tuttukları iki köpeğin zincirlerini
bıraktı. Köpekler hızla babamın üstüne atladı.
Ben yüzümü annemin çiçekli eteğine gömdüm
ve kulaklarımı kapattım.
Kahramanım zor durumdaydı.
Kahramanımın çığlıkları geceyi yırtıyordu.
Aradan bir dakika mı geçti yoksa bir yıl mı,
bilmiyorum.
Sesler durdu.
Gözlerimi araladım.

Babam çırılçıplak ve kan içinde yerde yatıyordu.
Polisler dışarı çıkmıştı.
Hemen babamın yanına koştuk.
Annem yere oturup babamın başını dizlerinin
üstüne koydu. Babam beni gördü.
„Korkma kızım bir şey yok.“ dedi.
Babalar hep mi böyleler?
Ölseler bile çocuklarına „Bir şey yok.“ mu
derler?
O anda kapının kenarında, yerde, babamın
fanilasını gördüm. Paramparça olmuştu. Önce
etrafıma baktım, sonra da kimse görmeden
kanlı fanilayı göğsüme sokup sakladım.
Bir süre sonra bizi bıraktılar. Biz de kaçıp,
bu ormana sığındık.
Gece.
Ay bizim köydeki ay değil.
Bu ay bize düşman.
Dün, babam yanıma geldi ve saçlarımı öptü.
Ben ne kadar pis koktuğumu biliyorum ama
babam bana „mis kokulu kızım.“ dedi. Sonra
beni kucaklamak isterken, göğsümdeki şişliği
farketti. Şaşkınlıkla elini kazağımdan içeri
sokup kanlı fanilasını çıkardı. Yüzüme baktı.
„Kızım neden bunu aldın ki?“ diye sordu.
Başımı öne eğdim.
„Sen...Sen bir keresinde bana ‚Superman’In
pelerini varsa, benim de fanilam var.“ demiştin
ya.“ diyebildim, gerisi söyleyemedim ve ağlamaya başladım.
Babam bir şey demedi. Sadece avuçlarımı
öptü. Avucumdaki ıslaklık canımı yaktı.
Ben, kardeşim, annem ve babam...
Köyümüzü, evimizi, eşyalarımızı, hayvanlarımızı, toprağımızı ve sevdiklerimizi bıraktık
arkamızda.
Almanya’ya varmaya çalışıyoruz.
Almanya...
Masal gibi bir yermiş. Babam söyledi.
Orada iş ve para varmış. Orada çocuklar
hastalıktan ve açlıktan ölmezlermiş. Korkmazlarmış geceleri. Çikolata, şeker, oyuncak... Almanya...
Masalistan... Gece.
Ay masallardaki dev gibi.
Ve ben dünyanın bütün cücelerini babamın
fanilasına saklıyorum.

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

13.50 13.59

EURO
Alış Satış

15.46

15.56

S.T.G.
Alış Satış

18.26 18.40

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

LEFKOŞA
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan
Lefkoşa İtimat yanı, Yusuf Kaptan
Sahası karşısı
0392 227 61 81
CEMRE ECZANESİ
Maramara Bölgesi 30.Sok. No:1
Lefkoşa
03922276549
ORTAKÖY ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar
Yolu - Severse Döner Karşısı Ortaköy Lefkoşa
03923303200
GİRNE
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
SERTAÇ ECZANESİ
Osman Örek Cad. Yılmaz Sami Apt.
No:1/ B Girne
0392 815 90 67
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK
Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı
Alsancak Girne
0542 855 31 14
MAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
İlarma Süpermarket karşısı, 15
Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka
Yolu, Mağusa
03923662999
ERGİN ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil
Servis Karşısı Mağusa
03923654735
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
03927144894
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
03923714006
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı
Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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

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

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

AKŞAM AJANS
ACI ÇEKMEK
ÖZGÜRLÜKSE
ÖZGÜRÜZ İKİMİZ DE

Hangi dilden, hangi duygudan seslensem sana ustam?
Beni anlamanı nasıl anlatabilsem
ki, ayrı coğrafyalarda ama aynı şeytan ile aynı cephede savaştığımızı.
Kimimiz vurulmuş, kimimiz mahpus
damlarında, kimimiz terk eylemiş
bu diyarları, kimimiz de dönekliği
seçmiş, kolayca yaşamı benimsemiş
kendince.
Hani bir sözün vardı bana ustam;
“öyle kolayca ölmek yakışmaz bize,
ölecek isek, bu rezil hayat ile çarpışarak ölelim.”
Haklısın ve haklıydın be ustam,
“öyle kolayca ölmek yakışmaz bize.”
Ben dört parçaya bölünmüş, dört
yanını şeytanlar kuşatmış Mezopotamyalı “sakıncalı” Kürt. Sen ikiye
bölünmüş Kıbrıslı “sakıncalı” Türk.
Neresinden ister isen, orasında
bakalım, aynı şeytanları görürüz ustam. Ben canavarın dişlerine sıkışmış, kin ile çiğnenmeyi bekleyen
bir kurban, sen bir nişancının nişangah aynasında susturulmayı bekleyen bir yurtsever.
Ben senin “sakıncalı” hallerinin
sürgünü, sen benim Kürtçe dilimden
camları kırılmış, yakılmaya hazır
bir devrimci!
Her evimizden çıktığımızda, vedalaşır gibi hallerimiz, hüzün dolu
gözlerimiz, gözleri dolan annemiz,
yarimiz ve evladımız. Her dönüşümüzde ise, pırıl pırıl parlayan sevdiklerimizin o muhteşem yüzleri,
gözleri.
İşte o an gidip de dönemeyenlerin
hüznü çöker yüreğime ustam. Göğsüm daralır, nefesim kesilir, gözlerim
dolar saklarım kendimi be ustam.
Kalan sevdalara sarılır, umut ateşini
yakmaya çalışırım, gidip de dönmeyenlerin ardından ağlayanlara.
Sanki o kocaman, başı dumanlı dağları üzerime yıkıyorlar, her devrimcinin yüreğinde yaşadıklarını yaşıyorum.
Sanmasınlar ki yüreğimiz taştır
ha. Biz 12 yaşında 13 kurşun ile
katledilen Uğur Kaymaz’a, hedef
seçilerek, kafasından vurulup katledilen Berkin Elvan’a, ve Keşif
için önden yürütülüp katledilen Eren
Bülbül’e de ağladık. Ve halen, her
yıl Batman’da, şırnak’ta, Hakkari’de
ve mezopotamya’nın çeşitli yerlerinde onlarca çocuğun alçakça panzerler ile ezildiği her gün için ağlamaya devam ediyoruz! Peki “Fırat’ın
kenarında kaybolan Keçi’den de biz
sorumluyuz.” Diyenlerin yürekleri
ne alemde acaba?
Sözün kısasını en iyi Ahmet Kaya
söylemiş; “Acı çekmek özgürlükse,
özgürüz ikimiz de!”

Seçimlerin bitmesinin hemen ardından
toplanan Milli Zamlama Kurulu, tüpgaz,
elektrik ve benzine drombodo
yöntemiyle geçirtti. Memura verilen
artışın bir an önce geri alınması
hususunda toplanan kurul, sigara,
alkolü de boş geçmeyerek zamladı.
Zamlama Kurulu Sözcüsü Başbakan
Kadeve Tankeroğlu "Biz elhamdulillah
Müslümanız. Alkol alan her kim varsa
onları deport edeceğiz. Halkın sağlığı
açısından gerekirse bir paket sigarayı
50 TL yapacağız. İtirazı olan bulduğu
otu çekebilir" dedi.

SORU KÖŞESİ
Aşağıdakilerden hangisi
bugünkü meclis yemin
töreninde rastlanacak
birşey değildir?
A. Bir yemin ettim ki
dönemem
B. Yemin billah Müslümanım
C. Dinim imanım Toroslar
D. Yeminim var ki
Şeriatcıyım
E. Yemin ederim ki
dönmeyim
F. Yemin etsem de inanma

SABAH AJANS

HP, DP ve YDP'nin her vekiline
Bakanlık talep etmesi nedeniyle
hükümetin kurulması zorlaştı.
UBP'nin bakanlıkları paylaşmak
istememesi, en az 7 bakanlığı
elinde tutması gerekliliği

nedeniyle toplanan Parti Meclisi,
yeniden seçime gitme kararı aldı.
Başbakan Faizcan Pekmezoğlu
"Bunu siz istediniz. Yeniden
seçime gidiyoruz ve sizi
temizliyoruz. 28 +1 ile iktidara

geleceğiz. Arkamızda koskoca
Anadolu ve her sabah eski
Başkanımızın paylaştığı Toroslar
var. Baraj altında sizi
bırakmazsam en adi süzme
olayım" dedi.

HAFTANIN SÖZÜ
Gün gelir beni mumlа аrаrsın, çünkü sаlаksın,
telefonlа аrаmаk аklınа gelmez.

BURAM BURAM KIBRIS
BOK KÜLTÜRÜ

Dört samimi arkadaş ayni arabada yolculuk ederken trafik kazasında ölürler.
Azrail "Türk cehennemine mi, Avrupa
cehennemine mi gitmek istersiniz?" diye
sorar. "Fark nedir?" diye sorarlar. Azrail
"Avrupa cehenneminde hergün bir kepçe,
Türk cehenneminde her gün bir kova bok
yersiniz" der. Üç tanesi "biz Türk doğduk,
Türk ölürüz" der. Bir tanesi ise uyanıktır,
Avrupa cehennemini seçer. Ve aradan
epey zaman seçer Avrupa cehennemindeki

adam artık kepçe kepçe yemekten bıkmıştır,
arkadaşlarının durumunu merak eder, hallerini görmek için ziyarete gider. Oysa
onlar şen şakrak gülerek karşılarlar onu.
Dayanamaz sorar: "Ben bir kepçesini hazmedemezken siz her gün bir kova bok
yiyip nasıl bu kadar neşeli olursunuz?"
"Oğlum oğlum" derler "Burası Türk cehennemi, birgün bok olur kova olmaz,
bir gün kova olur bok olmaz, bir gün
görevli işe gelmez, 3 aydir bir bok yedigimiz yok!"

ŞİİR KÖŞESİ
Gene gitti elektrik
Kıçıyla güler Greek
Rumdan yardım al
Milli davamız kritik
xxx
Tanımazmış güneyi
Uçurur ora tayyareyi
Bayraklar gönderde,
Kim takarmış kuzeyi
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ARPALIK ŞEHİTLERİ
ANILDI
Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında
Rum saldırıları sonucunda Arpalık
köyünde şehit düşen 5 Kıbrıslı Türk, şehit
edilişlerinin 58’inci yıl dönümünde anıldı.
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nce
6 Şubat 1964’te hayatını kaybeden Arpalık
Şehitleri için Tekke Bahçesi Şehitliği’nde
bugün sabah saat 10.00’da tören
düzenlendi.
Törene, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler
Derneği Başkanı Gürsel Benan, UBP
Milletvekili Zorlu Töre ve dernek yetkilileri
katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan törende, Şehit
Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı
Gürsel Benan bir konuşma yaptı.
Benan, Arpalık mücahitlerinin 58 yıl önce
ENOSİS hayalleri ile Akritas planları
yapan Rumların yoğun saldırılarına büyük
bir karşılık vererek direndiklerini anlattı.
6 Şubat 1964 günü Rumların köy
yakınlarından geçen bir Rum vasıtasına
ateş açıldığı iddiasıyla köyde kuşatma
eylemi başlattığını aktaran Benan, köyün
mücahitlerinin ellerindeki sayılı
mermilerle 250 kişilik Rum saldırılarına
karşı koyduklarını aktardı.
Şanlı bir direniş gösteren mücahitlerin
tüm mermilerini kullandıklarını, sivil halkı
Rum katliamından korumak için Arpalık
köyüne gelen İngiliz askerlerinin herhangi
bir şey yapmadıklarını, sadece zırhlı
araçlarda beklediklerini anlatan Benan,
İngiliz askerlerinin arkasına sığınarak
köye yaklaşan Rum saldırganların köye
girmeyi başararak, girdikleri bazı evlerden
tutukları sivil halkı kurşuna dizdiklerini
kaydetti.
Benan, Rumların saldırısında 5 kişinin
şehit olduğunu ifade ederek, 13 yaşındaki
şehit İsmail Musa’nın da bu saldırılarda
hayatını kaybettiğini ve mücadele
tarihinde çok saygın bir yeri olduğunu
vurguladı.
Benan, “Arpalık saldırısı Rum sürülerin
yarattığı bir barbarlık faciasıdır. Bir avuç
kardeşimizin ise köylerini savunduğu
şanlı bir mücadeleydi. Aziz şehitlerimiz;
İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla,
Mehmet Hüseyin Büyük, Mustafa Osman
Margili ve Hasan Mulla Mustafa’ı rahmetle
anıyoruz” dedi.
Benan’ın konuşması ardından şehitliklere
çiçek bırakılarak, dua okundu.

KRALİÇE ELİZABETH,
PRENS CHARLES KRAL
OLDUĞUNDA EŞİ
CAMİLLA'NIN KRALİÇE
OLACAĞINI DUYURDU
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht
Prens Charles kral olduğunda, eşi
Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe"
olacağını açıkladı.
Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl
dönümüne ilişkin mesajında, Prens
Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın
"kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini
belirtti.
Prens Charles kral olduğunda, halkın
kendisine verdiği desteğin aynısını
Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini
bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki
70 yılı boyunca kendisine verilen destek
için de halka teşekkür etti.

ABD'DEN RUSYA'NIN
UKRAYNA'YI İŞGALİNİN 50
BİN KİŞİNİN ÖLÜME NEDEN
OLABİLECEĞİ TESPİTİ
ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50
bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin
mülteci konumuna düşebileceği yönünde
durum tespiti yaptı.
ABD medyasında yer alan habere göre,
ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri,
Kongre ve Avrupalı ortaklarına UkraynaRusya krizi hakkında brifing verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı
bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya
yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal
durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5
milyon kişinin mülteci konumuna
düşebileceğini ifade etti.
Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde
düşeceği değerlendirmesinde bulunan
yetkililer, Ukrayna sınırında her biri
yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus
taburu bulunduğunu belirtti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI
LAPİD, GÜNEY KIBRISLI
MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Güney
Kıbrıs ve Yunanistan ile ikili ilişkilerin
ülkesi için "önemli bir bölgesel ittifakın
parçası" olduğunu belirtti.
Lapid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri
Bakanı Ioannis Kasoulides ile telefonda
görüştüğünü duyurdu.
İsrailli bakan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan
ile ikili ilişkilerin ülkesi için "önemli bir
bölgesel ittifakın parçası" olduğunu dile
getirdi. Lapid, "İsrail ile Kıbrıs arasındaki
ilişkiyi güçlendirmek ve iş birliğini
derinleştirmek için birlikte çalışmaya
devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KANADA'DAKİ AŞI KARŞITI EYLEMLER
DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILDI
Kanada’daki aşı karşıtı kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta başkent Ottowa'da başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10
şehrine daha yayıldı.
Aşı zorunluluğu ile birlikte Kovid-19 salgını için uygulanan diğer önlemlerin kaldırılmasını da isteyen gruplar, hafta sonu
olması sebebiyle kalabalık taraftar buldu.
Kanada’nın başkenti Ottawa’da cumartesi
günü sabah saatlerinden itibaren artan kamyon ve gösterici sayısına karşı, polis de önlemlerini artırdı.
Ottawa’nın yanı sıra Toronto, Montreal,
Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina,
Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton
kentlerinde de hafta sonu "Özgürlük Konvoyu" adı altında protesto eylemleri düzenlendi.

PROTESTOCULARIN İÇİNDE BİR
DE TÜRK SÜRÜCÜ VAR
Ottawa’da devam eden protesto eylemine,
Montreal’de yaşayan Türk kamyon sürücüsü
Yılmaz Yıldırım da destek verdi.
Yıldırım, hükümetin, Kovid-19 aşısı olmayan kamyon sürücülerine Kanada’ya girişte
14 gün karantina zorunluluğu koyduğunu belirterek, "Bu bir ayda sadece iki gün çalışmamız
anlamına geliyor. Biz buna da karşı çıkıyoruz."
dedi. Yıldırım, başkent Ottawa’nın "protestocu
kamyoncular tarafından adeta kuşatma altında"
olduğunu söyledi. Hükümetin kendilerine
engel olduğunu belirten Yıldırım, halkın ise
kucak açtığını aktardı. Yıldırım, "Evlerinde
yemek yapıp getiren, giyecek yardımında bulunan hatta evlerine davet eden insanlar var."
diye konuştu.

PERU'NUN YENİ
BAŞBAKANI VALER
İSTİFA ETTİ
Peru'da, 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan
Mirtha Vasquez'in yerine atanan yeni
Başbakan Hector Valer istifa etti.
Valer, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun
kabineyi yenileyeceğini açıklamasından bir
gün sonra istifa ettiğini duyurdu.
Castillo yönetiminin 6. ayında üçüncü
başbakan olan Valer, kendisi hakkında
şiddet yanlısı bir imaj yaratan medyanın
tepkisine maruz kaldığını söyledi.
Basında çıkan haberlerde, Valer'i fiziksel
saldırganlıkla suçlayan eşi ve kızının polis
şikayetleri yayımlanmıştı.
Valer, 3 Şubat'ta eski Başbakan Mirtha
Vasquez'in yerine atanarak yemin etmişti.
Valer, bu yeni görevle ülkenin son
zamanlarda yaşadığı siyasi krizden
çıktığını belirterek, "Siyasi krize gelince bu
artık geçti, bitti. Bugün yeni bir gün, Peru
için umut günü ve değişim günüdür."
açıklamasında bulunmuştu.
Castillo, devlet başkanlığını 28 Temmuz
2021'den bu yana yürütüyor.

AB, 30 YAŞINA SALGIN,
ENFLASYON, ENERJİ KRİZİ
VE RUSYA GERİLİMİYLE
GİRİYOR
Avrupa Birliği'ni (AB) kuran ve temel
yapısını oluşturan Maastricht
Anlaşması'nın 30'uncu yıl dönümü; Kovid19 salgını, enflasyonda ve enerji
fiyatlarında zirve ile Rusya-Ukrayna
gerginliği arasında buruk kutlanacak.
AB'yi kuran Maastricht Anlaşması;
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya,
Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan,
Danimarka, İrlanda ve Lüksemburg'un yer
aldığı 12 Avrupa ülkesi tarafından 7 Şubat
1992'de imzalandı.
Hollanda'nın Maastricht şehrinde
imzalanan anlaşma, 1 Kasım 1993'te
yürürlüğe girdi ve Avrupa Ekonomik
Topluluğu (AET), bugünkü "Avrupa Birliği"
adını aldı.
Anlaşma, AB'nin "ekonomik ve parasal
birlik", "ortak dış işleri ve güvenlik
politikası" ile "adalet ve iç işlerinde" iş
birliğini içeren 3 temel direğini ortaya
çıkaran yeni bir yapı ortaya koydu.
"Ulus devletlerden oluşan bir birlik",
"Avrupa vatandaşlığı" ve "ortak ekonomi
ve parasal birlikten" oluşan 3 ana hedefle
ortaya çıkan anlaşma, taraf ülkelerin genel
politik alanlarda daha fazla iş birliği ve
koordinasyonunu sağlamayı amaçladı.
Üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliği
için bir plan ortaya koyan anlaşma, bugün
"Avro Bölgesi" adıyla bilinen bağımsız bir
Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından
yönetilecek avro para biriminin gerekli
hazırlıklarının tamamlanmasını hedefledi.

ABD'NİN HAWAİİ
EYALETİNDE İÇME SUYU
KAYNAĞINA JET YAKITI
SIZDI
ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait
bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu
kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin
900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.
ABD medyasında yer alan habere göre,
Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri
gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan
depoda sızıntı meydana geldi.
Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması
nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide
bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle
hastaneye başvurdu.
ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve
su krizinin çözümü için 250 milyon dolar
harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt
deposunun kapatılması için baskı yapıyor.
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GALATASARAY
GALİBİYETE HASRET

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarıkırmızılılar, son 13 maçta sadece bir kez
galip gelebildi.

Yenicami
tek golle
güldü

Doğan,
Hamitköy’ü
zor geçti: 3-2

Futbol Süper Lig’in 17. haftasında
zirve takipçilerinden Doğan Türk
Birliği, Hamitköy’ü konuk etti.
Mete Adanır Stadı’nda yer alan
karşılaşmada Doğan Türk Birliği
rakibini 86. dakikada kaydettiği
golle 3-2 mağlup ederek lider Mağusa Türk Gücü’nün galip geldiği
haftada rakibini takibe devam etti.
Doğan Türk Birliği’nin galibiyet
gollerinin tamamı kafayla geldi.
Billy ile 7. dakikada öne geçen
Doğan’a 18’de Hamitköy Toykan
ile yanıt verdi.
23’te Ahmet Sönmez ile 2-1’lik
skor üstünlüğünü yakalayan Doğan
ilk devreyi bu üstünlükle tamamlarken 65’te Kemal Barbet ile Hamitköy skoru 2-2 yaptı.
Dakikalar 86’yı gösterdiğinde
Halil Turan’ın kafa golü maçı Doğan Türk Birliği’ne 3-2’lik skorla
kazandırdı.
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği
lider MTG’nin 1 puan gerisinde
34 puanla haftayı tamamladı.
Hamitköy ise 19 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Doğan Türk
Birliği, Göçmenköy’e konuk olacak.
Hamitköy ise Gönyeli’yi ağırlayacak.

n Baf Ülkü
Yurdu’nu konuk
eden Yenicami 63.
Dakikada Hascan’ın
kaydettiği golle
maçı 1-0 kazandı
ve 3 puanın
sahibi oldu

Futbol Süper Lig’in 17.
haftasında Yenicami ile Baf
Ülkü Yurdu karşı karşıya
geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ilk yarısı golsüz sona
eren karşılaşmayı Yenicami
1-0’lık skorla kazandı. Yenicami’ye galibiyeti getiren
golü 63. dakikada penaltıdan
Hascan Kırmaz filelere gönderdi. İkinci devreye Yeşilova
beraberliği ile başlayan Ye-

nicami, bu skorla devrenin
ilk galibiyetini aldı. Baf Ülkü
Yurdu ise golsüz Küçük Kaymaklı beraberliği ile başladığı devrede haftayı puansız
kapattı. Bu sonuçla Yenicami
22 puana yükselirken Baf
Ülkü Yurdu 8 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Yenicami,
Lefke’ye konuk olacak. Baf
Ülkü Yurdu ise Mağusa Türk
Gücü’nü konuk edecek.

Futbolda sonuçlar

Aksa Süper Lig
Mesarya–Türk Ocağı:
5-1
Binatlı–Göçmenköy:
0-0
Kaymaklı–Lefke:
0-0
Girne Halk Evi–Y. Dumlupınar:
1-2
Doğan Türk Birliği–Hamitköy:
3-2
Gönyeli–Cihangir:
4-1
Yenicami–Baf Ülkü Yurdu:
1-0
Mağusa Türk Gücü- Merit A. Yeşilova: 2-0
Aksa Birinci Lig
Gençler Birliği–Düzkaya:
1-0
Çetinkaya–Çanakkale:
3-0
M. Değirmenlik–SFC Dörtyol:
2-1
Maraş–CB Gençlik Gücü:
1-2
Esentepe–Bostancı Bağcıl:
4-0
Yalova–Mormenekşe:
2-2
İncirli–Görneç:
1-1
Yeniboğaziçi–Karşıyaka:
1-1

BTM’de toplu sonuçlar

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Yenierenköy-Geçitkale:
1-0
Vadili – Serdarlı:
0-1
SFC 1461 İsk.Trabzon-Türkmenköy: 1-2
D.Cons. Demirhan-Gülgün Süt D.:
3-2
Akova Vuda-Mehmetçik:
1-0
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup
Yılmazköy-Karaoğlanoğlu:
1-1
Lapta-Tatlısu:
2-0
Denizli-Tüfekçi Ortaköy:
1-1
Dikmen Gücü-Doğancı:
3-1
Ozanköy-Sadrazam Kayalar:
1-0

Raif Özgüren U12 Turnuvası tamamlandı
Üç yıl önce aramızdan ayrılan
spor yazarı Raif Özgüren anısına
futbolda 12 yaş altı turnuvası düzenlendi
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Spor Servisi çalışanı ve spor basınının önemli
isimlerinden, 2018 yılında yaşamını yitiren Raif Özgüren için
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği
ve Özgüren ailesinin desteği, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi’nin organizesi ile U12 turnuvası 6 Şubat Pazar günü Çetinkaya’nın Metehan tesislerinde yer
aldı.
Turnuvaya Çetinkaya Urcan
Vangöl Akademi, Binatlı, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve
Mağusa Türk Gücü katılım gösterdi.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Turnuvanın başlangıç vuruşunu
Raif Özgüren’in oğlu Mert Özgüren sporcularla birlikte yaptı.
Yarı finalde rakibi Mağusa Türk
Gücü’nü 3-1 yenen Çetinkaya
Urcan Vangöl Akademi ile Değirmenlik İrfan Erbay Akademi’yi

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

3-2 yenen Binatlı finale yükseldi.
Üçüncülük maçında İrfan Erbay
Akademi’yi 6-2 yenen Mağusa
Türk Gücü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Finalde Binatlı’yı
6-1 yenen Urcan Vangöl Akademi
ise şampiyon oldu.

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

Ödül töreni
Turnuvanın ardından düzenlenen törenle Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih
Işık, KTSYD Başkanı Burhan
Gürkan ve Mert Özgüren sporculara yaptıkları konuşmada teşekkür ederek Raif Özgüren’in
nasıl bir insan olduğunu aktardı,
ter döken tüm sporculara teşekkür
etti.
Hakemlere anı plaketi, tüm takımlara kupa ve madalyaları Urcan Vangöl Akademi Koordinatörü Salih Işık, KTSYD Başkanı
Burhan Gürkan, Genel Sekreter
Necati Özsoy ve Özgüren ailesi
tarafından takdim edilmesi sonrasında toplu çekilen anı fotoğrafı
ile Raif Özgüren U12 Turnuvası
tamamlandı.
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